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Οι άνθρωποι
που χαρίζουν
την Ελπίδα
Μιλά η Ζωή Καζαντζή για την
προσπάθεια που γίνεται στον
Ογκολογικό Ξενώνα.
8

Εχασαν τα µατς...
χωρίς να παίξουν
Αµείλικτοι οι αριθµοί για την Παναχαϊκή. Οι παίκτες στους οποίους πόνταρε, απουσίασαν σε πάνω από το 30% των αγώνων!

Μια µπαλιά
του έκλεψε
τη νίκη
Γύρισε το µατς ο Τσιτσιπάς,
έφτασε σε µατς-πόιντ, αλλά ο Ναδάλ έκανε το 2-1.
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ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Τελική ευθεία
για τις ιδιοκτησίες
των Αραχωβιτίκων

«Κάηκε το σπίτι σας;
Θα σας το φτιάξουµε»!
Το ζευγάρι έχασε το σπίτι του από πυρκαγιά που το αποτέφρωσε. Οι συγχωριανοί το πήραν
προσωπικά και έκαναν έρανο µε σκοπό να κατασκευαστεί η οικία εκ του µηδενός µε εισφορές και
προσωπική εργασία εθελοντών. Μια εκπληκτική επίδειξη αλληλεγγύης στην ορεινή ∆άφνη.  2

Τον Μάιο η οριστική αυτοψία στην αµφιλεγόµενη παραλιακή ζώνη. Ιδιοκτησίες στον αέρα.
5

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

Μπορεί
να είναι
νόµιµο;

Α... ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΑΛΕΥΟΥΝ
ΑΓΟΡΑ: ΚΛΑΜΑ, ΛΟΥΚΕΤ
ΟΡΙΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ

ΕΣΤΙΑΣΗ - ΛΙΑΝΕΜΠ

του κλάδου της Εστίαός στους επαγγελµατίες
οικονοµικές δυνάΈντονος προβληµατισµ
που κοιτούν, µε λιγοστές
, να «φλερτάρουν»
σης και τους Εµπόρους,
όλα µε θέληση επανάκαµψης
µεις αλλά πάνω απ'
> 2/14

µε τους πελάτες.

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

M. ∆ΕΥΤΕΡΑ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ

5

«Πτ∆» ΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΣΤΗΝ

Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Πεζοδρόµηση
«καρµπόν» για λίγους
κι όχι για όλους

3 Μαΐου
αλλαγές από τις
Κυκλοφοριακές
αρχή και θα οριστικοσχεδιάζει η δηµοτική
εβδοµάδα. Ικανοποίηση
ποιήσει µέσα στην
και παράπονα. > 3/15
επεγγελµατιών αλλά

ΤΣΙΒΛΟΥ

ΑΓΟΡΑ

ΣΧΑ
«∆ΩΡΟ» ΠΑ
ειλέτες!
για 4.000 οφ

Ο κόσµος
βγήκε
και ψώνισε

Κινηµατογραφικό
πεδίο... προβολής
εντός και παγκοσµίως

άυλης
Αιγιάλειας και της
το
Σε ανάδειξη της
κληρονοµιάς, άρχισαν κιπολιτιστικής της
Λίµνη της Ακράτας
Σάββατο στην ορεινή
για την παραγωγή
νηµατογραφικά γυρίσµατα
> 4/16
ταινίας µικρού µήκους.

ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ

Η ΣΗΜΑΙΑ - Η ΒΡΟΧΗ
- Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ

µε το κλίµα των γιορΣτιγµές ταυτισµένες
της πανδηµίας. > 6/18
τινών ηµερών και

3

Η αναγνώριση
αφύπνισε
τη µνήµη
 10

ΠΡΟΒΑ∆ΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΜΑ
ΣΤΑ ΕΞΙΤ ΠΟΛ

φο-

> 3/15

ΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΟΥ ΚΑΙ Η Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ
Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Η ΕΠΟΧΗ

∆ΗΜΟΣ - ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Με
καθαρό
λόγο...

Με λίγα «κλικ»
οι υποθέσεις
δηµοτών σε
υπηρεσίες

µε τις δηµοτισε σειρά συναλλαγών λος.
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση
δήµαρχος ∆. Καλογερόπου
Τις ανάγκες για γρήγορη
> 4/16
πως θα καλύψει ο
κές υπηρεσίες, ανακοίνωσε

> 5/17

∆εν περνάς... εκτός αν περάσεις
ΙΧ περνά από σταθµό διοδίων µε φορτίο που δεν παραπέµπει σε ανάγκη ιατρικής βοήθειας. Αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας, σύµφωνα µε
τις αρχές, που έχουν εγκαταστήσει συνεργεία επιτήρησης σε κόµβους
ενώ έλεγχοι θα γίνονται σε ναούς, κοινόχρηστους χώρους και την α 3, 4
γορά. Επικίνδυνο τσίµπηµα των νοσηλειών στην Αχαΐα.

Μιλά ο αντιδήµαρχος Ν. Καραΐσκος για
τις εξελίξεις στο µέτωπο των απορριµµάτων. ΤΑΙΝΙΑ γυρίζεται
στη λίµνη Τσιβλού. ΤΑ
ΣΧΟΛΙΑ των ανθρώπων της αγοράς για
την κατάσταση. ΛΙΣΤΑ
οφειλετών µε 4.000
ονόµατα στον ∆ήµο
Αιγιάλειας.
 13-18

9

772585

351105

18

 11

ν© αντιµετωπίζει τους

συνεχίζοντας
δυσκολίες και αδιέξοδα,
Το κράτος δεν λογαριάζειόπως σε µία κανονική περίοδο.
ταµεία, η Ανεξάρπρος τα δηµοτικά
λίστα µε
ρολογούµενους πολίτες
επιχείρηση για χρέη
Υπηρεσία του δήµου
υποχρεΣε προ ηµερών εκκαθαριστική απέστειλε στην Οικονοµική
Εσόδων
φόρους στους οποίους > 3/15
τητη Αρχή ∆ηµοσίων καταβαλλόµενα δηµοτικά τέλη και
µη
4.000 οφειλέτες για
κατέβαλαν.
ούνταν, αλλά ουδέποτε

Τι αλλάζει στη
διαχείριση των
σκουπιδιών

ΑΡΜΕΝΙΟΙ

ΑΛΒΑΝΙΑ

Η ΑΑ∆Ε
ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ
ΧΑΡΤΙ
ΤΥΛΙΞΕ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΛΛΑ
- ΤΙ ΧΑΝΟΥΝ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ
»
ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ «ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ

 48

τΟ θεμΑ

2
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ΣΧΟΛΙΑ

Ασκηση
ΜιΑσ Δυσκολησ
ισορροπιΑσ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ από χθες μια ιδιότυπη εβδομάδα. Μπορού-

με να πηγαίνουμε στις εκκλησίες, αλλά με περιορισμούς. Θα
γιορτάσουμε Πάσχα, αλλά όχι πολύ μακριά από το σπίτι μας,
και πάντως όχι με τον τρόπο που μάθαμε να θεωρούμε παραδοσιακό και οικείο. Εχουμε την αγορά στη διάθεσή μας,
μερικώς πάντοτε, αλλά όχι την εστίαση: Αυτή θα περιμένει η
σειρά της, από την εβδομάδα του Πάσχα.

ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΝΟΥΜΕ, και όχι. Ο κίνδυνος συνεχίζει να

υπάρχει και είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε ελευθερία, κοινωνική και
προσωπική δραστηριότητα και υπευθυνότητα. Δυστυχώς πολλοί από εμάς αποδείξαμε ότι δεν είναι το δυνατό
μας ο συνδυασμός αυτός. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Για
τα οποία μόνο σε ένα βαθμό ενέχεται η υπερμεταδοτικότητα του ιού.

Η ΕΛΑΣ θα βρίσκεται στα διόδια και θα κάνει ό,τι μπορεί.
Αλλά δεν μπορεί να βρίσκεται παντού. Ούτως ή άλλως έχει
δείξει ότι δεν επιθυμεί προστριβές με τους πολίτες, καλώς
ή κακώς. Εχει αναγορευθεί σε μείζων προτεραιότητα η κοινωνική ειρήνη.
ΒΑΣΙΚΟΣ μας σύμμαχος είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι απο-

δειγμένο ότι ο εχθρός δεν παίζει. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεν δικαιούμαστε να παίζουμε με την υγεία των άλλων.

Το ΜπλεξιΜο
ερνΤογΑν
Η ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ του προέδρου Μπάιντεν να αναγνωρίσει

τη γενοκτονία των Αρμενίων- οικτρό ότι δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα λόγω των κυνικών υπολογισμών της διπλωματίας- δεν είναι απλά μια πράξη δικαιοσύνης που περιποιεί
τιμή στη διεθνή έννομη τάξη και στον ίδιο τον νέο πρόεδρο.
Είναι ένα σαφές προμήνυμα ότι η αμερικανική κυβέρνηση
έχει απαιτήσεις από την τουρκική ηγεσία. Ζητά να σέβεται
το διεθνές δίκαιο και τους στοιχειώδεις κανόνες της δημοκρατίας, του ανθρωπισμού, του πολιτισμού. Αν το προμήνυμα αυτό αναγγέλλει μια στέρεα γραμμή απέναντι στην Τουρκία του Ερντογάν, το πιθανότερο είναι ότι ο Τούρκος ηγέτης
έχει μπλέξει άσχημα.

Μικροί και μεγάλοι πολίτες της Δάφνης ανέλαβαν να αποκαστήσουν
την εστία μιας οικογένειας.

Η πυρκαγιά που
άναψε ψυχές
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
anastasop@pelop.gr

Η

ισχύς εν τη ενώσει. Με αυτή τη ρήση που προέρχεται από μύθο του
Αισώπου θα μπορούσαμε περιγράψουμε τον τρόπο που λειτουργούν τις τελευταίες ημέρες οι κάτοικοι
και οι έχοντες καταγωγή από τη Δάφνη Καλαβρύτων, όπου πριν από δύο
εβδομάδες είδαν το σπίτι του συγχωριανού τους Λάμπη Λεβέντη και της συζύγου του Αγγελικής να γίνεται παρανάλωμα του πυρός. Με ιδιαίτερης σημασίας κινήσεις, κάτοικοι και φορείς
συνασπίστηκαν και ανέλαβαν την ανακατασκευή της κατεστραμμένης οικίας.
Την Τετάρτη 14 Απριλίου το απόγευμα
εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι του
κ. Λεβέντη στην περιοχή του Αγίου
Δημητρίου Δάφνης. Στο σημείο
έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας αλλά και υδροφόρα οχήματα
του Δήμου. Δυστυχώς όμως, η μανία
της φωτιάς ήταν τέτοια, που μέσα σε
λίγα λεπτά είχε καταστραφεί σχεδόν
ολοσχερώς το οίκημα, αλλά ευτυχώς
είχε προλάβει να γίνει εκκένωση του
κτιρίου, στο οποίο βρισκόταν μέσα, την
ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, μία
ηλικιωμένη γυναίκα.
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Η εικόνα μιλάει από μόνη της και «φωνάζει» τις ανάγκες που υπάρχουν. Η φωτιά άφησε
μόνο τέσσερις τοίχους να στέκονται και να θυμίζουν τη συμφορά

ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
Αμεση είναι η αντίδραση των
κατοίκων της Δάφνης Καλαβρύτων.
Οι συγχωριανοί του κ. Λεβέντη έδειξαν
το αλληλέγγυο πρόσωπό τους από την
πρώτη στιγμή. Αρχικά δημιούργησαν
μια επιτροπή που αποφασίζει τις
εργασίες που χρειάζεται να γίνουν
και διαχειρίζεται το οικονομικό ποσό
που συγκεντρώνεται. Παράλληλα,
δημιουργήθηκαν εθελοντικές ομάδες
για τον καθαρισμό του σπιτιού από τα
αποκαΐδια αλλά και για τις εργασίες
ανακαίνισης του κτιρίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Πρωτοβουλία

Ο αντιδήμαρχος Παΐων του Δήμου
Καλαβρύτων Γιώργος Ροδόπουλος
είχε βρεθεί από τα πρώτα λεπτά στο
σημείο της πυρκαγιάς. Σήμερα μιλάει
στην «ΠτΔ» και περιγράφει πώς έδρασαν
οι κάτοικοι τις επόμενες ημέρες. «Από
την αρχή σταθήκαμε στο πλευρό των
συγχωριανών μας για το κακό που τους
βρήκε. Δημιουργήσαμε μια επιτροπή
που αποτελείται από εμένα, τον πρόεδρο
της Κοινότητας Γιάννη Τσίπο, τον
πρόεδρο του Συλλόγου Δαφναίων Αθήνας-Πειραιά Τρύφωνα Κοροντζή και
τον αδερφό του ιδιοκτήτη της οικίας
Θόδωρο Λεβέντη για να βοηθήσουμε
με όποιον τρόπο μπορούμε» αναφέρει
ο κ. Ροδόπουλος.

ΣΚΟΠΟΣ
Μέχρι στιγμής, έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του χώρου. Ο κ. Ροδόπουλος τονίζει: «Η ανταπόκριση των κατοίκων της περιοχής είναι τεράστια.
Εχουμε καθαρίσει ήδη τον χώρο από
τα καμένα αντικείμενα και θα ξεκινήσουμε τώρα να αξιοποιούμε τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής. Οπως καταλαβαίνουν όλοι όμως,
το ποσό που απαιτείται είναι μεγάλο,
γι’ αυτό και χρειάζεται η βοήθεια όσων

Ο Γιώργος Ροδόπουλος

Ολο το χωριό στέκεται στο πλευρό του Λάμπη Λεβέντη.
Εθελοντές πραγματοποιούν εργασίες για να ξαναγίνουν τα
αποκαΐδια, σπίτι

μπορούν. Στο πλευρό μας βρίσκεται και
ο Δήμος Καλαβρύτων, ο οποίος προσφέρει δομικά υλικά. Ελπίζουμε τις
επόμενες ημέρες να ρίξουμε τα πρώτα
μπετά στην οικία».
Ο αντιδήμαρχος Παΐων Γιώργος Ροδόπουλος εξήγησε κλείνοντας τη σημασία
της στάσης των κατοίκων της περιοχής.
«Ολη η Δάφνη βρίσκεται στο πλευρό
αυτών των ανθρώπων που δοκιμάστηκαν λίγες ημέρες πριν το Πάσχα, είδαν
το σπίτι τους να καταστρέφεται ολοσχερώς και έχασαν όλα τους τα υπάρχοντα. Ο καθένας βρίσκει τρόπο να βοηθήσει. Αλλοι με χρηματικό ποσό και
άλλοι με εθελοντική εργασία» κατέληξε ο κ. Ροδόπουλος.

ΜΑΘΗΤΕΣ
Από την αλληλέγγυα συλλογική προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας δεν
έμειναν εκτός οι μαθητές της Γ’ Λυκείου της Δάφνης. Οπως έκαναν γνωστό,
διέθεσαν προς τους πληγέντες 1.000
ευρώ, ποσό που είχε συγκεντρωθεί για
την πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής, η οποία δεν μπορεί να γίνει εξαιτίας της πανδημίας. Οι νεαροί μαθητές συζήτησαν μεταξύ τους για το τι θα
κάνουν με τα συγκεντρωμένα χρήματα
και εξέφρασαν την επιθυμία να συνδράμουν στην προσπάθεια ανακατασκευής της οικίας Λεβέντη.
Στη συγκινητική τους ανακοίνωσή τόνισαν χαρακτηριστικά οι μαθητές της

Γ’ Λυκείου Δάφνης: «Σκοπός μας μέσα από αυτή την ανακοίνωση δεν είναι να ακούσουμε «συγχαρητήρια», αλλά να δείξουμε ως μαθητές την ευαισθησία μας για τον συνάνθρωπο. Γνωρίζοντας ότι ο ίδιος βρίσκεται σε αυτό το σπίτι καθημερινά και προσπαθεί να μαζέψει ό,τι του έχει απομείνει,
εμείς δίνουμε απλόχερα και μέσα από
την καρδιά μας αυτό το χρηματικό ποσό, ώστε να κάνει μια αρχή. Οπως λέει
και η παροιμία “φασούλι το φασούλι,
γεμίζει το σακούλι”. Ας “βάλουμε” λοιπόν, όσοι μπορούμε “το χεράκι μας”,
για να φτιάξει από την αρχή ο άνθρωπος μας, όλα όσα κατέστρεψε η ανελέητη αυτή φωτιά και να σταθεί στα πόδια του ξανά. Οι θετικές μας σκέψεις
και η στήριξή μας, είναι μαζί σου Λαμπη. Να έχεις υγεία ευχόμαστε και να
τα φτιάξεις από την αρχή όλα».

ΒΟΗΘΕΙΑ
Οσοι θέλουν να δείξουν την αλληλεγγύη τους στην προσπάθεια των κατοίκων του ορεινού χωριού των Καλαβρύτων, μπορούν να επικοινωνήσουν
στα τηλέφωνα: Γεώργιος Ροδόπουλος
6937716108-6973030085, Γιάννης
Τσίπος 6984156325, Τρύφωνας Κοροντζής 6977233343, Θόδωρος Λεβέντης 6973016936. Ενώ επιπλέον, μπορεί να γίνεται κατάθεση χρημάτων στο
IBAN: GR66 0171 1280 0061 2814
0125 952. Ονομα δικαιούχου: Λεβέντη Αλέξω Αριστείδης.

επικαιροτητα
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Οι Πατρινοί εκμεταλλεύθηκαν το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων και τα ταμεία ζεστάθηκαν.

Βγήκε ήλιος στην αγορά
Αισιοδοξία και προσμονή για ακόμα καλύτερη λειτουργία της αγοράς την Μεγάλη Εβδομάδα άφησε η χθεσινή μέρα στον
εμπορικό κόσμο. Η καλοκαιρία (καμία σχέση με τον καιρό του Σαββάτου) και τα ανοικτά εμπορικά καταστήματα «έσπρωξαν» τους
Πατρινούς κυρίως σε αγορές.

Ο

εμπορικός κόσμος περιμένει την πασχαλινή
περίοδο για να σταθεί
όρθιος. Κατά την διάρκεια του χθεσινού ρεπορτάζ
διαπιστώσαμε ότι οι καταστηματάρχες και το προσωπικό
τους ήταν πειθαρχημένοι στην
εφαρμογή των μέτρων (αγορά
με ραντεβού, πιστή τήρηση
του αριθμού των πελατών που
εισέρχονταν στα καταστήματα
κ.ά.), αφού έχουν δεσμευθεί
για την αυστηρή τήρηση του
υγειονομικού πρωτοκόλλου.
Επίσης, αυτό που διακρίναμε
ήταν πως σημαντικός αριθμός καταναλωτών επισκέφθηκε την εμπορική αγορά της
Πάτρας με διάθεση να ξοδέψει κάποια από τα διαθέσιμα
χρήματά του. Τα καταστήματα της πόλης διαθέτουν νέα
προϊόντα στις τρέχουσες τιμές
ενώ υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που έχουν αδιάθετο
εμπόρευμα και το προσφέρουν σε δελεαστικές τιμές.
Ο εμπορικός κόσμος της Πάτρας ελπίζει ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και τις
επόμενες μέρες, καθώς η πασχαλινή περίοδος ήταν πριν



Το εορταστικό ωράριο που έχει προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών από σήμερα μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα
(με την επιφύλαξη για αλλαγές λόγω κυβερνητικών αποφάσεων) είναι το εξής:
Μεγάλη Δευτερά
Μεγάλη τρίτη
Μεγάλη τετάρτη
Μεγάλη ΠεΜΠτη
Μεγάλη Πάράσκευη
Μεγάλο σάββάτο
κυρίάκη του Πάσχά,
Δευτερά κάί τρίτη του Πάσχά

Αρκετός ο κόσμος που κυκλοφόρησε χθες στο κέντρο

από την πανδημία από τις πιο
προσοδοφόρες όλης της χρονιάς (περίπου στο 30% του
τζίρου τους).

Η ΕΣΤΙΑΣΗ

Η αλλαγή διάθεσης δεν φαίνεται μόνο στην εμπορική
αγορά, αλλά και στον κλάδο
της εστίασης. Αρκετές επιχειρήσεις που ήταν κλειστές το

προηγούμενο διάστημα προετοιμάζονται για το άνοιγμα
της εστίασης στις 3 Μαΐου.
Το διαπιστώσαμε από εργασίες που γίνονται σε εξοπλισμό, φωτισμό κ.λπ., καθώς
και στις ετοιμασίες των καταλόγων για τις επιχειρήσεις
που σερβίρουν φαγητό.
Μια τάση που διακρίνουμε
σχετίζεται με το χρονικό πε-

> Η εστίαση
ετοιμάζεται,
αλλά δεν
βρίσκει
προσωπικό
για λίγες
εβδομάδες

ριθώριο που θα έχουν οι πολίτες από την Δευτέρα του Πάσχα (μέχρι τις 23:00). Ορισμένες επιχειρήσεις της Πά-

τρας που παραδοσιακά λειτουργούν κυρίως τις βραδινές ώρες προαναγγέλλουν ήδη
ότι θα ανοίγουν από νωρίς το
απόγευμα.
Το επικείμενο άνοιγμα της
εστίασης έχει όμως και δυσκολίες που αφορούν στην
εξεύρεση προσωπικού, αφού
ένα τμήμα των εργαζόμενων
που φεύγει το καλοκαίρι για
τα νησιά και άλλες τουριστικές περιοχές ετοιμάζει ήδη τις
βαλίτσες του. Σεφ, σερβιτόροι και άλλες ειδικότητες εργαζομένων της εστίασης δεν
επιθυμούν να δεσμευθούν
για λίγες εβδομάδες ή συζη-

9:00 - 14:00 και 17:00 - 20:00
9:00 - 14:00 και 17:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
13:00 - 19:00
9:00 - 16:00
κλειστά

τούν επαγγελματικές προτάσεις που δέχονται από δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, μετά από
έναν πολύ δύσκολο χειμώνα.
Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί ορισμένες επιχειρήσεις είναι ο διαθέσιμος εξωτερικός
χώρος (προβολή) που διαθέτουν, ώστε να λειτουργήσουν
από τη Δευτέρα του Πάσχα.
Στις περιπτώσεις εκείνων
που η προβολή είναι περιορισμένη εξετάζεται σοβαρά από τους επιχειρηματίες
αν θα λειτουργήσουν και με
ποιο τρόπο.
Β.Μ.

ΝέΟ κΑΜΠΑΝΑκΙ: Περάσαμε τις 70 νοσηλείες στην κλινική του ΠΓΝΠ
Τα κρούσματα που καταγράφηκαν στην περιοχή μας ήταν 37.
Τα σαββατοκύριακα δεν προσφέρονται για συμπεράσματα.
Αντιθέτως, ανησυχητικός ήταν
ο δείκτης των νοσηλειών: Επειτα από μέρες, ξεπεράσαμε τις 70
νοσηλείες στην κλινική κορονοϊού του ΠΓΝΠ,κάτι που επισήμανε ανήσυχος ο διοικητής της
6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης, που
δηλώνει επιφυλακτικός μετά και
από την κινητικότητα που διαπίστωσε κατά το σαββατοκύρια-

κο: «Επικρατεί ο κακός χαμός...»
ήταν το παραστατικό του σχόλιο.
Αναλυτικά, χθες είχαμε 71 νοσηλείες κόβιντ στην κλινική του
Ρίου, συν 23 τη ΜΕΘ και δύο περιστατικά στην παιδιατρική κλινική.
Επίσης, 60 στην κλινική του «Αγίου Ανδρέα» και 9 στη ΜΕΘ του
ίδιου νοσοκομείου
Εξάλλου δεύτερο θετικό δείγμα
για τον ιό SARS-CoV-2 με το στέλεχος Β.1.617.1 το οποίο αποτελεί
το επικρατέστερο στέλεχος στην

Ινδία, ταυτοποιήθηκε στο ΙΙΒΕΑΑ,
στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου
Γονιδιωματικής Επιτήρησης του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ).

ΚΡΟΥΣΜΑ ΙΟΥ ΙΝΔΙΑΣ

Το κρούσμα ανιχνεύθηκε σε
μαζική δειγματοληψία των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ)
του ΕΟΔΥ. Πρόκειται για γυναίκα 33 ετών, αλλοδαπή, που ζει
στην Αττική, με ιστορικό ταξιδιού
από το Ντουμπάι στις 4/4/2021

και με αρνητικό PCR τεστ από
τη χώρα αναχώρησης. Το κρούσμα εμφάνισε συμπτώματα μετά
την είσοδό της στη χώρα, χωρίς
όμως να απαιτηθεί νοσηλεία σε
νοσοκομείο. Τα κλινικά συμπτώματα έχουν αποδράμει πλήρως,
έχει ολοκληρωθεί η απομόνωσή
της και ο ΕΟΔΥ έχει ήδη ξεκινήσει την ιχνηλάτηση των επαφών
του κρούσματος.
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τη
φυλογενετική ανάλυση που έχει
διεξαχθεί, δείχνουν ότι το στέλε-

χος Β.1.617.1 που απομονώθηκε από το κρούσμα, προέρχεται
από την επαρχία Maharashtra
της Ινδίας, την περιοχή δηλαδή
όπου χαρακτηρίστηκε για πρώτη
φορά το μεταλλαγμένο στέλεχος.
Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο
κρούσμα που εντοπίστηκε στην
Πάτρα, αφορούσε άνδρα ο οποίος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο
PCR στις 22/3. Τα συμπτώματα εμφανίστηκαν στον ασθενή
από τις 16/3. Η επιδημιολογική
διερεύνηση δεν έδειξε ιστορικό

ταξιδιού, ούτε επαφή με κάποιο
γνωστό επιβεβαιωμένο κρούσμα.Το κρούσμα εμφάνισε συμπτώματα χαρακτηριστικά της
νόσου χωρίς ανάγκη νοσηλείας.
Τα κλινικά συμπτώματα έχουν
αποδράμει πλήρως.
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα από
τη φυλογενετική ανάλυση, υποδηλώνουν ότι το στέλεχος Β.1.617
που ανιχνεύθηκε χωρίς τη μετάλλαξη Ε484Q έχει προέλευση από
τις Η.Π.Α. και συγκεκριμένα την
πολιτεία της Καλιφόρνια.

κΥΡΙΑκΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

«Η ελευθερία μας πέρασε από τις εκκλησιές μας»
Κ

αι φέτος ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πατρών
κ.κ. Χρυσόστομος τέλεσε τη
Θεία Λειτουργία της Κυριακής
των Βαΐων στον ιερό ναό της
Παναγίας Αλεξιώτισσας, εκεί
όπου κάθε χρόνο τιμάται η
μνήμη του εθνομάρτυρος ιερέως Γεωργίου, ο οποίος σφαγιάστηκε από τους Τούρκους
στις 3 Απριλίου 1821, ανήμερα Κυριακής των Βαΐων,
την ώρα που λειτουργούσε.
«Ητο γραφτό της Ελλάδος»,
σημείωσε ο Σεβασμιώτα-

Ο μητροπολίτης Χρυσόστομος τίμησε τον μάρτυρα ιερέα Γεώργιο

τος, «να ελευθερωθεί από
τον Σταυρό και το σπαθί που
κρατούσαν στο χέρι, οι φέροντες το αιματοβαμμένο και
τιμημένο ράσο Πατριάρχες,
Αρχιερείς, ιερείς και μοναχοί, που πίσω τους ακολουθούσαν μυριάδες Ελληνες
αποφασισμένοι «ή για τη νίκη ή τη θανή».
Και πρόσθεσε ο Σεβασμιώτατος: «Η ελευθερία της Πατρίδος μας πέρασε και λιβανίστηκε, αγιάστηκε και έλαμψε μέσα από τις Εκκλησιές

και τα μοναστήρια μας. Οι
εορτασμοί δεν είναι απλές
τελετές ή επετειακές συνάξεις, αλλά ουσιαστική συμμετοχή στο ποτήριο εκείνων
που έδωσαν το αίμα τους για
τον Χριστό και την Ελλάδα
και υπόσχεση ότι θα αγωνιστούμε να κρατήσωμε ατόφια αυτή την παρακαταθήκη
που μας παρέδωσαν και ότι
θα παραδώσωμε στα παιδιά
μας την λαμπάδα αναμμένη,
αυτό το κερί με το αναστάσιμο φως της Ελληνορθοδοξί-

ας, το οποίο ευχόμεθα να διατηρηθεί άσβεστο από γενεά
σε γενεά, έως της συντελείας
του αιώνος…».
Τέλος, στον προαύλειο χώρο
του ιερού ναού της Παναγίας
Αλεξιώτισσας, εκεί όπου από
το 1971 έχει στηθεί μνημείο
προς τιμήν του εθνομάρτυρος ιερέως Γεωργίου, από την
Αχαϊκή Εταιρεία Πατρών, τελέσθηκε δέηση και κατετέθησαν στέφανοι από τον Σεβασμιώτατο και εκπροσώπους
αρχών και φορέων.

αστυνομικα
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Μεγάλη Εβδομάδα της επιτήρησης παντού, σε ένα ακόμα πρωτοφανές Πάσχα.

Αποχαιρετισμός
στον άτυχο Νίκο
Πανούτσο

ΕΛΑΣ σε δρόμους,
εκκλησίες και αγορά

Της ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Της ΜΑΡΙΑΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
papagian@pelop.gr

Σ

τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βασιλικού του Δήμου
Ερυμάνθου Αχαΐας, θα τελεστεί σήμερα Μ. Δευτέρα στις
5 το απόγευμα, η εξόδιος ακολουθία του 48χρονου Νίκου
Πανούτσου που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα
που σημειώθηκε το Σάββατο, στην εθνική οδό Πατρών –
Πύργου, στο ύψος των Τσουκαλεΐκων.
Ο εκλιπών ήταν πατέρας δυο αγοριών του Βασίλη και του
Θανάση. Hταν επαγγελματίας αγρότης και έμπορος αγροτικών προϊόντων. Η αναγγελία του θανάτου του «πάγωσε» την τοπική κοινωνία
του Βασιλικού και όλους
όσοι των γνώριζαν. Μιλούν για έναν άνθρωπο
ιδιαιτέρως αγαπητό, κοινωνικό, χαρακτηρίζοντάς
τον ως την «ψυχή της παρέας».
Το νήμα της ζωής του κόπηκε πρόωρα όταν φορτηγάκι με επιβάτες δυο άτομα, που εκινείτο προς Πύργο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη
της πορείας του, πέρασε
στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το
ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο
επέβαινε ως συνοδηγός ο
Νίκος Πανούτσος.
Για τον απεγκλωβισμό του χρειάσθηκε η επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιχείρησαν 7 άνδρες με 2 οχήματα. Ο 48χρονος ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του και όπως έγραψε η «Π», οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον επανέφεραν επί τόπου στη ζωή.
Δυστυχώς εξέπνευσε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμα τρία άτομα.
Από τους αστυνομικούς της Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα και διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών
και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

Φούντωσε κατάστημα
στην Ελλησπόντου

Ε

θνικό οδικό δίκτυο, ναοί και καταστήματα από
σήμερα θα βρεθούν στο
επίκεντρο των ελέγχων
της ΕΛΑΣ και σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να τηρηθούν, όλα τα περιοριστικά
μέτρα για την αποφυγή διασποράς του covid-19, το
Πάσχα.

ΜΠΛΟΚΑ
Στην Αχαΐα με βάση σχέδιο
των επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με πληροφορίες της
«Π», έχουν ήδη διπλασιαστεί
οι αστυνομικές δυνάμεις στα
διόδια κατά μήκος της Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου. Κυρίως, ελέγχονται τα
οχήματα με κατεύθυνση την
αχαϊκή πρωτεύουσα. Μπλόκα στήνονται και στη Παλαιά
Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου. Ανάλογη η εικόνα
και στην ΝΕΟ και Παλαιά
Εθνική οδό Πατρών – Πύργου. Από αστυνομικό έλεγχο
στο ύψος του κόμβου Κουρλαμπά, θα περάσουν όσοι κινηθούν στην Πατρών - Τριπόλεως «111».
Από τα μέχρι τώρα στατιστικά
στοιχεία που αφορούν στην
κίνηση των οχημάτων στην
Ολύμπια Οδό, που έχει στη
διάθεση του το Τμήμα Αυτοκινητοδρόμων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, δεν προκύπτει αύξηση.
Οι αυστηροί έλεγχοι των τελευταίων ημερών στα διόδια
της Ελευσίνας για την αποτροπή μαζικής εξόδου κατοίκων της Πρωτεύουσας, προς
την Πελοπόννησο, φαίνεται
όπως ανέφεραν αστυνομικές
πηγές στην «Π», ότι λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας για το εγχείρημα της
μετακίνησης, άνευ των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Από όπου μπορεί να περάσει όχημα, θα βλέπουμε συνεργείο ελέγχου

Ελεγχοι και εν πλω σε λιμάνια και πορθμεία
Εντατικοί και συστηματικοί είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε λιμάνια και πορθμεία της Δυτικής Ελλάδας από
στελέχη του Λιμενικού Σώματος, στο πλαίσιο της καθολικής
εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης διαπεριφερειακών μετακινήσεων για την αποτροπή
διασποράς του covid-19, ενόψει του Πάσχα.
Στα πορθμεία Ρίου – Αντιρρίου
και στα λιμάνια Κυλλήνης και
Αστακού, από το οποίο εκτελούνται δρομολόγια προς την
Κεφαλονιά - Ιθάκη, έχει ενισχυθεί η παρουσία λιμενικών. Τα τελευταία 24ωρα, ελέγχονται ένα

ΝΑΟΙ
Αναφορικά με τη λειτουργία
των εκκλησιών στην Πάτρα
και την ευρύτερη περιφέρεια,
θα υπάρχουν περιπολίες καθ’
όλη τη διάρκεια της Μεγάλης
Εβδομάδας με τους αστυνομικούς να ελέγχουν, εάν υπάρχουν υπεράριθμοι εντός και
εκτός των εκκλησιών και εάν
εφαρμόζεται το μέτρο της διπλής μάσκας από τους συμμετέχοντες στις Ακολουθίες.
Σε κεντρικούς και μεγάλους
ναούς, σύμφωνα με πληρο-

– ένα τα οχήματα και οι επιβαίνοντες σε αυτά κατά τη διάρκεια της επιβίβασης στα πλοία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Π», έλεγχοι διεξάγονται και εν
πλω, από κλιμάκια των τοπικών
λιμενικών αρχών. Επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στα έγγραφα βεβαίωσης μετακίνησης,
αλλά και στην τήρηση των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού, από τις ακτοπλοϊκές
εταιρείες και τους επιβάτες.
Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής πάντως, δεν είχαν εντοπισθεί επίδοξοι εκδρομείς του Πάσχα, ούτε βεβαιώθηκαν πρόστιμα για παραβίαση των υγειονο-

φορίες της «Π», τις προσεχείς ημέρες έντονη θα είναι
η παρουσία στατικών δυνάμεων. Τουλάχιστον ένας αστυνομικός θα βρίσκεται έξω από
εκκλησίες, ενώ περιπολικά
θα μεταβαίνουν για ελέγχους
κατόπιν καταγγελιών και σε
σημεία, όπου καταγράφονται
φαινόμενο συνωστισμού.

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ - ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Με αμείωτη ένταση θα συνεχιστούν οι έλεγχοι και στην
αγορά. Σε ό,τι αφορά τα κα-

μικών μέτρων.
Όσοι επιλέξουν να ταξιδέψουν
ακτοπλοϊκώς και δεν κατέχουν
τα απαραίτητα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά για την μετακίνησή τους εκτός νομού,
δεν θα επιτρέπεται να επιβιβασθούν στα πλοία για να ταξιδέψουν, σύμφωνα με την οδηγία
του υπουργείου Ναυτιλίας και
του Αρχηγείου του Λιμενικού
Σώματος. Στις περιπτώσεις μη
τήρησης των μέτρων και της
μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των αρχών, θα επιβάλλονται στους παραβάτες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

ταστήματα αυτό που θα εξετάζουν οι αστυνομικοί, μεταξύ άλλων θα είναι αν τηρούνται οι κανόνες για το click in
shop, αν τηρούνται οι αποστάσεις κι αν οι καταναλωτές φορούν μάσκες. Κατά τη
γνωστή μέχρι σήμερα τακτική –παρουσία περιπολικών,
χρήση φάρων, ηχητικά μηνύματα- θα συνεχιστεί από
την τοπική ΕΛΑΣ, η διαχείριση των πολυάριθμων συγκεντρώσεων σε κεντρικά σημεία
της πόλης.

ΥΠΕΚΥΨΕ Ο ΠΟΛΥΕΓΚΑΥΜΑΤΙΑΣ

Εβαλε οδυνηρό τέλος στη ζωή του
Της ΜΑΡΙΑΣ Κ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σ

ημαντικές υλικές ζημιές
υπέστη καφετέρια στη συμβολή των οδών Αγίας Τριάδος και Ελλησπόντου στην
Πάτρα, από τη φωτιά που
εκδηλώθηκε το απόγευμα
του Σαββάτου. Η επέμβαση
των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είχε ως
αποτέλεσμα να περιοριστεί
και να κατασβεστεί άμεσα η
πυρκαγιά, αποφεύγοντας τα

χειρότερα.
Μέσω διαδικτυακής ανάρτησης των ιδιοκτητών έγινε γνωστό ότι «το κατάστημά
μας δυστυχώς έπιασε φωτιά
από βραχυκύκλωμα. Χθες
το απόγευμα από τη μονάδα εξαερισμού. Οπως καταλαβαίνετε ξεκινάει ο δικός
μας Γολγοθάς. Αυτή την αγία
εβδομάδα, μέχρι να το φτιάξουμε από την αρχή».

Η

κατάσταση της υγείας του
από την αρχή κρίθηκε ιδιαιτέρως κρίσιμη. Eφερε εγκαύματα 4ου βαθμού σε όλο του
σώμα. Διασωληνώθηκε στις
16 Απριλίου και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.
Ο 57χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την

Από το σημείο της καταστροφής

εκδήλωση φωτιάς εντός της
γκαρσονιέρας, όπου διέμενε
επί της οδού Αϊδινίου 6, στην
Πλατεία Μαρούδα, δεν άντεξε και το Σάββατο υπέκυψε.
Χθες, κηδεύτηκε στον τόπο
καταγωγής του τη Δαφνούλα Αχαΐας.
Οι έρευνες των Αρχών, σε
συνδυασμό με την αναφορά
οικείου προσώπου του για τα
ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα που αντιμετώπιζε -είχε
νοσηλευθεί κατά το παρελθόν- οδήγησαν όπως είχε
αποκαλύψει η «Π» στο συμπέ-

ρασμα, ότι ο άνδρας επιχείρησε να αυτοκτονήσει χρησιμοποιώντας βενζίνη.
Μάλιστα, πληροφορίες της
«Π» θέλουν ο τραυματίας λίγα λεπτά πριν διασωληνωθεί
να ανέφερε ότι είχε βαρεθεί
τη ζωή του και ήθελε να βάλει ένα τέρμα.
Κατά την αυτοψία στον χώρο,
οι αξιωματικοί του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών,
βρήκαν στο κρεβάτι του ένα
μπιτόνι 4 λίτρων με το εύφλεκτο υλικό και δυο αναπτήρες.
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Οι λόγοι που επέβαλαν να γίνει νέος προσδιορισμός για την αυτοψία είναι η πανδημία και
τα μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσής της.

Παραπλανητικές συμπεριφορές και σπέκουλα από τον Δήμο Πατρέων στην περίπτωση
του «μουντζούρη» που φορτώθηκαν οι πιο ανίσχυρες φωνές.

Η ώρα της
αλήθειας για
Αραχωβίτικα

Ο νάνος που
έγινε γίγας
σε 7 μέρες

Αυτοψία στην ακτή των Αραχωβιτίκων θα κάνει η πενταμελής επιτροπή με τους θιγόμενους ιδιοκτήτες και
μηχανικούς τους

Γ

ια τις 15 Μαΐου προσδιορίστηκε η αυτοψία των υπηρεσιακών παραγόντων στην
ακτή των Αραχωβιτίκων,
προκειμένου να διαπιστωθεί
αν έχουν γίνει καταπατήσεις
στον αιγιαλό και την παραλία.
Στα μέλη της επιτροπής θα δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουν
κάποιες από τις ιδιοκτησίες,
καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση από την ακτή.
Το προηγούμενο διάστημα
στάλθηκαν κλήσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων με μέτωπο την θαλάσσια περιοχή των Αραχωβιτίκων, καθώς έχει εκτιμηθεί ότι
παραβιάζουν την καθορισμένη
γραμμή του αιγιαλού. Υπήρξαν
ενστάσεις από 12 περίπου ιδιοκτήτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχει λάθος και αιτούνται τον επανακαθορισμό της
γραμμής. Η επιτροπή στην αυτοψία της θα ασχοληθεί με αιτήματα φερόμενων ιδιοκτητών
σε δύο τμήματα της ακτής από
το ύψος του χείμαρρου Πάνορμου μέχρι και το πρώην ξενοδοχείο «Αλεξάντερ».
Τα μέλη της επιτροπής απαρτίζουν ο προϊστάμενος της Κτηματικής (ως πρόεδρος), ένας
μηχανικός της ίδιας υπηρεσίας, ο κεντρικός λιμενάρχης, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εκπρόσωπος της πολεοδομίας του Δήμου Πατρέων.
Η επιτροπή στην αυτοψία της
θα εξετάσει τα γεωμορφολογικά
στοιχεία και την μέγιστη ανάβαση του κύματος, ώστε να κρίνει
αν χρειάζεται να γίνει επανακαθορισμός σε κάποιο ή κάποια
σημεία του αιγιαλού. Η διαδι-

Του ΚΩΝ. ΜΑΓΝΗ

Οι δύο καταγγελίες έφεραν τον έλεγχο
Το θέμα είχε αναδείξει η «Π» το καλοκαίρι του 2020. Ο έλεγχος της
Κτηματικής Υπηρεσίας στα Αραχωβίτικα ξεκίνησε μετά από δύο καταγγελίες, μία επώνυμη και μία ανώνυμη, που υποβλήθηκαν. Η υπηρεσία δεν μπορούσε, ακόμα και αν ήθελε, να κλείσει τα μάτια και για
αυτό συγκρότησε συνεργεία που έκαναν τρεις αυτοψίες στον αιγιαλό και την παραλία. Η πρώτη καταγγελία έγινε από πολίτη (επώνυμα). Η ανώνυμη καταγγελία έγινε στο λιμενικό σώμα (Ρίο) και αφορούσε τον αιγιαλό σε μήκος περίπου 800 μέτρων. Στη συνέχεια, το
λιμενικό την απηύθυνε στην Κτηματική Υπηρεσία, η οποία στην αποτύπωση και τη σύνταξη των τεχνικών διαγραμμάτων επέκτεινε τον
έλεγχο σε άλλα διακόσια μέτρα (συνολικά ένα χιλιόμετρο).

> Τα μέλη της
επιτροπής θα
κρίνουν αν πρέπει
να γίνουν αλλαγές
στην οριογραμμή του
αιγιαλού ή να μείνει
ως έχει και θα
εκδοθεί σχετική
απόφαση από την
Αποκεντρωμένη
κασία αυτή θα δείξει αν τα όρια
είναι τα ορθά. Το σχετικό αίτημα είναι στην ευχέρεια των θιγόμενων ιδιοκτητών, οι οποίοι ζήτησαν επανέλεγχο θεωρώντας ότι η παλιά επιτροπή δεν
έκανε σωστά τον καθορισμό.
Η επιτροπή θα κρίνει αν πρέπει να γίνουν αλλαγές στην οριογραμμή του αιγιαλού ή να μείνει ως έχει και θα εκδοθεί σχετική απόφαση από την Αποκεντρωμένη. Οι πολίτες που θίγονται θα έχουν το δικαίωμα να

Πανελληνίως και παμπατραικώς, το κτίσμα κρίθηκε ως αισθητικό φάουλ

ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή εντός 30 ημερών, η οποία
θα εξεταστεί από δευτεροβάθμια επιτροπή του Υπουργείου
Οικονομικών η οποία εκδίδει
την απόφασή της σε διάστημα τριών μηνών. Το οριστικό
αποτέλεσμα ανοίγει τον δρόμο
στην Κτηματική για να ορίσει τα
μέτρα και να κάνει το καθορισμό του αιγιαλού. Ο,τι βρίσκεται εντός του αιγιαλού μετά από
αυτή τη διαδικασία καταγράφεται και συντάσσεται πρωτόκολλο κατεδάφισης ή διοικητικής
αποβολής κ.λπ.
Οι λόγοι που επέβαλαν να γίνει νέος προσδιορισμός για την
αυτοψία είναι η πανδημία και
τα μέτρα για την αποφυγή της
εξάπλωσής της. Εκτιμήθηκε ότι
θα μεσολαβήσει το άνοιγμα της
αγοράς και του τουρισμού, ώστε
να δοθεί η δυνατότητα σε όλα
τα μέλη της επιτροπής, τους θιγόμενους και τους μηχανικούς
τους να είναι παρόντες στη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα συνωστισμού.
Μ.Β.

Τ

η μάχη της απορρόφησης των αντιδράσεων
σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο δίνει
η δημοτική αρχή στο ζήτημα με το παράφωνο αντλιοστάσιο των Βραχνεΐκων,
που έχει αναγνωριστεί πανελληνίως και παμπατραϊκώς ότι αποτελεί μια οπτική καταστροφή για την περιοχή.
Δεν είναι βέβαιο όμως ότι
Δήμος και ΔΕΥΑΠ θα αποφύγουν τις νομικές εμπλοκές στο ζήτημα, καθώς αρκούν και λίγοι πολίτες ακόμα για να ενεργοποιήσουν
τις σχετικές διαδικασίες.
Φέρεται ότι ήδη η ΔΕΥΑΠ
παραλαμβάνει εξώδικα και
μάλλον έπεται συνέχεια.
Η ιστορία αυτή μπορεί μεν
να φορτώθηκε από τη σημερινή δημοτική ηγεσία
στους προκατόχους της,
αλλά φέρεται ότι αυτό δεν
είναι απολύτως ακριβές.
Το ενεργό μέρος του σχεδιασμού φέρει τη δική της
σφραγίδα και έγινε κατά
την περίοδο 2014-17. Ούτως ή άλλως, όμως, η ΔΕΥΑΠ, ως δημοτικός οργανισμός, πρέπει να διέπεται από την αρχή της συνέχειας και να δεσμεύεται με όρους ευθύνης και
απολογίας για κάθε απόφαση που αφορά την κοινωνία, πολλώ δε μάλλον
εάν πρόκειται για επιλογή που χειροτερεύει την
ποιότητα ζωής των πολι-

> Για περίπτερο
μιλούσε
ο δήμος,
προκειμένου να
κερδίσει χρόνο

τών και πλήττει τα θεμιτά
τους συμφέροντα, απαξιώνοντας περιουσίες.
Η ΔΕΥΑΠ έχει οχυρωθεί πίσω από τη θεωρία
ότι η θέση που επιλέχτηκε για την ανέγερση του
προβληματικού κτίσματος- για το οποίο δεν είχε πει την αλήθεια στους
δημότες, προκειμένου να
κερδίσει χρόνο- αλλά αυτό δεν είναι ακριβές, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα
θρυλούνται στα Βραχνέικα. Ο κόσμος πιστεύει
ότι η θέση επιλέχθηκε με
βάση το κριτήριο του πιο
ανίσχυρου «αποδέκτη». Ο
μουντζούρης κατευθύνθηκε σε σημείο για το οποίο
δεν αναμένονταν σοβαρές
αντιδράσεις.
Σύμφωνα με αναφορές
προς την «Π» ο Δήμος είχε εναλλακτικές λύσεις:
Στην περιοχή βρίσκονται
δύο ιδιοκτησίες δημοτικού
ενδιαφέροντος, η μία μάλιστα χρησιμοποιείται για
αποθήκευση υλικού, αλλά
αυτές δεν αξιοποιήθηκαν.
Η επιχείρηση είχε προφανώς υπόψη της ότι το κτίσμα ενοχλούσε. Εξ ου και

το ανέγειρε σχεδόν σε μια
εβδομάδα, ενώ φέρεται ότι
διατεινόταν πως θα επρόκειτο για μέγεθος περιπτέρου, κάτι που έριξε στάχτη στα μάτια και δεν εκδηλώθηκαν ανασχετικές
προσφυγές, τύπου ασφαλιστικών μέτρων.
Αλλά δεν επρόκειτο για
περίπτερο. Το κτίριο έχει
πλάτος 8 μέτρων και ύψος
σχεδόν πέντε. Η Κτηματική Εταιρεία, έπειτα από
τον θόρυβο που προκλήθηκε, έκανε αυτοψίες,
εστιάζοντας στην κυριότητα της έκτασης όπου έγινε η ανέγερση. Πολεοδομικά βέβαια το πράγμα δεν
μπορεί να μην μπάζει: Είναι δυνατόν να κτίζεται οικοδομή τέτοιους μεγέθους
δίπλα στο κύμα και να είναι πολεοδομικά δεμένη
η κατασκευή;
Τα ζητήματα αυτά θα εξεταστούν δικαστικά, αφού θα
υπάρξουν αντιδράσεις εκ
μέρους πολιτών. Ο Δήμος
από πλευράς του προσπαθεί να πτοήσει την τοπική κοινότητα. Κύκλοι προσκείμενοι στην αυτοδιοικητική πλειοψηφία διακινούν το σενάριο ότι αν το
κτίσμα παγώσει και χρειαστούν αλλες μελέτες, θα
χαθεί η προθεσμία του ΕΣΠΑ και η περιοχή θα μείνει χωρίς αποχέτευση.
Πλην το ΕΣΠΑ εκπνέει
το 2023 και τώρα έχουμε 2021. Δεν φτάνει ενάμισι έτος για να διορθωθεί η παραφωνία;

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η Καϊλή «έκλεισε µάτι»
στον Λοβέρδο

Α

ς δούµε την απάντηση που έδωσε η ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ Εύα Καϊλή, όταν ρωτήθηκε αν «από τους υποψήφιους προέδρους του Κινήµατος είναι πιο κοντά
στον Ανδρέα Λοβέρδο». Ιδού τι είπε
επακριβώς:
«ΕΙΜΑΣΤΕ κοντά πολλά χρόνια, είµαστε πολύ φίλοι. Και στις θέσεις είµαστε κοντά. ∆εν ταυτίζοµαι 100%, αλλά προφανώς ο τρόπος που τοποθετείται εµένα µε βρίσκει σε πολύ µεγάλο ποσοστό σύµφωνη, εκτιµώ την τοποθέτησή του και στα θέµατα της εξωτερικής πολιτικής. Είµαστε µαζί στις
ίδιες επιτροπές. Εχουµε ταύτιση στη
στάση που κρατάει απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και την Ν∆. Αναµένω και τους
υπόλοιπους υποψηφίους πώς θα τοποθετηθούν, γιατί όλοι µαζί θα συνεχίσουµε. ∆εν θα πάρει ένας υποψήφιος το κοµµάτι του και θα προχωρήσει.
Θα είµαστε όλοι µαζί για να αθροίσουµε δυνάµεις».
ΚΑΘΕ επεξήγηση τέτοιων δηλώσεων
είναι περιττή. Προκύπτει καθαρά ότι
η Εύα Καϊλή εµµέσως πλην σαφώς
τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας του
Αχαιού Ανδρέα Λοβέρδου.

Κάθε χρόνο θυµάται
τον Εθνοµάρτυρα ιερέα

Ο

Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών
ήταν και πάλι συνεπής στο χρέος του. Οπως κάθε χρόνο την
Κυριακή των Βαΐων, έτσι και χθες τέλεσε τη Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης, τιµώντας τη µνηµη του εθνοµάρτυρα ιερέα Γεωργίου,
ο οποίος σφαγιάστηκε από τους Τούρκους στις 3 Απριλίου του 1821.
Ο Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ενέταξε φέτος
τον εορτασµό της µνήµης του εθνοµάρτυρα στις επετειακές εκδηλώσεις
της Μητρόπολης µε την ευκαιρία της
συµπλήρωσης 200 χρόνων από την
Επανάσταση του 1821.
«Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της πατρίδος µας πέρασε και λιβανίσθηκε, αγιάσθηκε και
έλαµψε µέσα από τις εκκλησίες και τα
µοναστήρια µας», υπογράµµισε ο Σεβασµιώτατος µετά τη δέηση υπέρ ανάπαυσης της ψυχής του αοιδίµου Γεωργίου,
του οποίου έχει στηθεί µνηµείο από
το 1971 στον αύλειο χώρο του ναού.
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Απόρρητη

• ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ • ΣΧΟΛΙΑ
• ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Ο πραγµατικός
άνδρας χρειάζεται δύο
πράγµατα: Κίνδυνο
και παιχνίδι»
ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΝΙΤΣΕ
(1844 – 1900)

Η έφεση έτυχε επεξεργασίας
Ε
δώλιο για τους 88 κατηγορούµενους της Αχαϊκής
Τράπεζας ή απαλλακτικό
βούλευµα, οπότε ο «φάκελος»
στο αρχείο;
Αυτό είναι το προφανές ερώτηµα,
που θα τίθεται όλο και πιο έντονα
µετά το Πάσχα, οπότε και αναµένονται οι δικαστικές εξελίξεις της
υπόθεσης.
Η έφεση που έγινε κατά της απόφασης του Συµβουλίου Πληµµελιοδικών, σύµφωνα µε την οποία
παραπέµπονται σε δίκη οι παλιές
διοικήσεις και µεγάλοι πελάτες της
Αχαϊκής, έχει ήδη τύχει της σχετικής επεξεργασίας από τον εισαγγελέα Εφετών κ. Ζαρκαδιά, ο οποίος και θα κάνει την σχετική εισήγηση του στο Συµβούλιο Εφετών.
Στο Συµβούλιο πρόκειται να εξεταστεί η νοµική στοιχειοθέτηση της
απιστίας, όπου στο άρθρο 390 του
νέου Ποινικού Κώδικα αναφέρεται

«ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»:
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ότι «η ζηµία πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια».
Αυτό που προκύπτει από την έφεση, που έχουµε στη διάθεσή µας,
είναι ότι οι συνήγοροι των κατηγο-

ρουµένων επιχειρούν να καταδείξουν ότι δεν έχει προκύψει ζηµιά
µε βάση την έκθεση της Deloitte
και τον ισολογισµό παράδοσης
στις 19 Μαρτίου 2012.

Επιπροσθέτως, επισηµαίνεται από
την πλευρά τους ότι η διερευνητική δικαστική διαδικασία προσπάθησε αυθαίρετα να αναφερθεί σε
χρόνο µετά την διαχειριστική περίοδο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
που έληξε στις 18 Μαρτίου 2012.
Ητοι, όπως υποστηρίζεται, γίνεται
αναφορά για το 2016, αλλά και
πάλι χωρίς να προσδιορίζεται µε
ακρίβεια το ποσό της ζηµίας και
ποιος ευθύνεται από τους 88 κατηγορούµενους.

Επιµελητήριο: Η συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη

Ο

ι διά περιφοράς συνεδριάσεις του Επιµελητηρίου Αχαΐας τον τελευταίο καιρό είχαν προκαλέσει αντιδράσεις διότι ελαµβάνοντο αποφάσεις µε διαδικασίες

που χαρακτηρίζονταν «ελλιπείς».
Βέβαια, ο συγκεκριµένος τρόπος των συνεδριάσεων υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να
λειτουργεί ευέλικτα µέσα στην
πανδηµία και να µην χρονοτρι-

βούν πρωτοβουλίες και δράσεις.
Ωστόσο, οι αντιδράσεις έγιναν
κατανοητές, αφού έπρεπε µε πιο
αναλυτικό τρόπο να συζητούνται
τα θέµατα της ηµερήσιας διάτα-

ξης κι έτσι προκρίθηκε τελικά η
διεξαγωγή των συνεδριάσεων
µε τηλεδιάσκεψη.. Συνεπώς, η
συνεδρίαση της Μ. Τετάρτης,
όπως εγνώσθη, θα γίνει µε αυτόν τον τρόπο.

«Λάστιχο» οι δυνάµεις της ΕΛΑΣ Αχαΐας!

Ε

κατό περίπου αστυνοµικοί
όλο το 24ωρο έχουν αναλάβει το έργο των
ελέγχων στα διόδια
της Αχαΐας και σε
άλλα κοµβικά σηµεία του οδικού δικτύου του νοµού για
να αποτρέψουν τη διέλευση πολιτών που
δεν διαθέτουν τα
απαραίτητα έγγραφα µετακίνησης.
Η γενικότερη
ετοιµότητα

ΕΚΑΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΤΑ «ΜΠΛΟΚΑ»
ΟΛΟ ΤΟ 4ΩΡΟ
έχει φέρει το µάχιµο
προσωπικό της
Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης
Αχαΐας στα
όριά του.
Σηµειω-

τέον ότι χθες δύναµη της ΕΛΑΣ
από την Πάτρα µετέβη στο Μεσολόγγι για να ενισχύσει τα µέτρα
τάξης µε αφορµή τις εκδηλώσεις
µνήµης για την Εξοδο των Ελεύθερων πολιορκηµένων, παρούσης της προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
Μάλιστα, την επίβλεψη των µέτρων είχε ο ίδιος ο γεν. επιθεωρητής της ΕΛΑΣ ∆υτικής Ελλάδας,
υποστράτηγος Απόστολος Μαρτζάκλης, ο οποίος και παρέστη φυσικά στις επετειακές εκδηλώσεις.
Οι δυνάµεις της ΕΛΑΣ Αχαΐας που
µετέχουν στα «µπλόκα» ήδη έχουν

αναπτυχθεί στα διόδια του Ρίου, του
Αιγίου και της Ακράτας, στην Κάτω Αχαΐα, στη θέση «Κουρλαµπά»
και σε άλλα πολυσύχναστα «περάσµατα» της παλιάς εθνικής οδού
Πατρών-Κορίνθου και των δρόµων προς Τρίπολη και Καλάβρυτα.
«Είναι δύσκολη εβδοµάδα, αλλά
βασιζόµαστε στην ευσυνειδησία
των ανδρών µας» σχολίασε χθες
ανώτερος αξιωµατικός, αναλογιζόµενος και το γεγονός ότι οι υπηρεσίες κινούνται σε οριακά επίπεδα, επειδή δεκάδες αστυνοµικοί της
Αχαΐας έχουν αποσπαστεί σε νησιά, αλλά και τον Νοµό Μεσσηνίας.

Επαρση σηµαίας από τον Λιβανό!

∆

εν µπόρεσε να παραστεί στις
χθεσινές εκδηλώσεις της Εξόδου της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου ο αιτωλοακαρνάνας υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, όµως εµπνεύστηκε έναν ξεχωριστό τρόπο για να υποδηλώσει τη «συµµετοχή» του.
Συγκεκριµένα, έδωσε εντολή και χθες
κυµάτιζε στο υπουργείο αντίγραφο της
σηµαίας της Εξόδου. Πρόκειται για τη

σηµαία που απεικονίζεται στον πίνακα της Εξόδου, τον οποίο έχει ζωγραφίσει ο πασίγνωστος καλλιτέχνης Θόδωρος Βρυζάκης.
Το αντίγραφο της σηµαίας προσφέρθηκε στον Σπήλιο Λιβανό από τον αντιπρόεδρο του Εµποροβιοµηχανικού συλλόγου του Μεσολογγίου Κωστή Πασιόπουλο και ο υπουργός δεν άφησε αναξιοποίητη την ευκαιρία.
Είναι η πρώτη φορά στα χρόνια της

πολιτικής του καριέρας που ο κ. Λιβανός δεν παρέστη στις εκδηλώσεις
µνήµης της Ιερής Πόλης. Ας όψεται ο
κορονοϊός που τον «καθήλωσε» στην
οικία του, διότι είχε έλθει σε επαφή
µε βουλευτή που είχε βρεθεί θετικός.
Εκανε και ο υπουργός το τεστ που βγήκε αρνητικό, αλλά για προληπτικούς
λόγους παραµένει στο σπίτι του, ωστόσο ασκεί τα καθήκοντά του µε τηλεργασία.

Κύριε Εκδότη
Ελπίζουµε ότι δεν θα υποπέσουν στο
αµάρτηµα µέσα στην Μ. Εβδοµάδα
να σκανδαλίσουν όσοι ισχυρίζονται
ότι γνωρίζουν και σκέφτονται να
δηµοσιοποιήσουν λεπτοµέρειες
βιασµού γνωστής δηµοσιογράφου
από επίσης γνωστό πολιτικό…

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ!
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΜΑΣ

7

+ ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ. ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

ΑΝΩ ËV ÊÁÔÙ & ΠΛΑΓΙΩΣ

/PELOPONNISOS NEWS

Το τηλεφώνηµα

Η πατέντα

Å

λληνικό κράτος. Πολίτες µε σταθερή υπαλληλική σχέση, νοµιµοποιούσαν παράλληλες απασχολήσεις µε
το περίφηµο µπλοκ παροχής υπηρεσιών, ως επιτηδευµατίες, ακόµα
και αν τα ποσά ήταν ασήµαντα. Ηρθε όµως η κρίση και το αντικείµενό
τους µηδενίστηκε. Μπορεί να κυλούσε το έτος χωρίς καµία παροχή υπηρεσίας, αλλά η εφορία τούς χρέωνε
επειδή το µπλοκ ήταν ενεργό, σαν να
επρόκειτο για φοροφυγάδες: Ψιλοαντισυνταγµατικό να πληρώνεις φό-

Ô

ο τηλέφωνο χτυπάει και στην οθόνη εµφανίζεται το όνοµα Σιγάλα. Αιφνιδιασµός ευχάριστος. Πράγµατι, στην άλλη άκρη της γραµµής ήταν η
παιδοψυχίατρος Βιολέτα Σιγάλα η οποία µετά την ιδιαίτερα δύσκολη
περιπέτεια που πέρασε είναι πλέον υγιής στο σπίτι της. Επικοινώνησε µαζί µας για να ευχαριστήσει τους συµπολίτες µας για την αγάπη τους
και τις προσευχές τους. «Αυτά µε κράτησαν στη ζωή» µας είπε συγκινηµένη από το κύµα συµπαράστασης που την πλαισίωσε.
Ετοιµάζεται πλέον για την έναρξη λειτουργίας της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής η οποία συµπίπτει µε τη συνταξιοδότησή της από το ΕΣΥ. Ευτυχώς
όµως για την τοπική κοινωνία, θα έχει ενεργό εθελοντικό παρών. ΜΑΡ. ΡΙΖ.

Για πόση;

Õ

πουργός Υποδοµών και δήµαρχος Πατρέων δεν ήταν και πολύ διαφωτιστικοί µετά τη συνάντησή τους για το σίριαλ της υπογειοποίησης, για το οποίο
δεν έχουν καν αρχίσει να γράφονται
επεισόδια. Κανείς µας δεν ξέρει τι θα
γίνει ακριβώς, κάτι που ισχύει και για
τους Κ. Καραµανλή και Κ. Πελετίδη. Ο
υπουργός είπε στον δήµαρχο ότι δεν
έχει βρει πόρους για πλήρη υπογειοποίηση. Αλλά δεν είναι σαφές για πόση υπογειοποίηση έχουν βρεθεί τα λεφτά. ∆εν ξέρουµε καν αν έχουν βρεθεί για την κυρίως Πάτρα. Είχαµε µείνει στην περίφηµη «δυνητική δέσµευση» Βούρδα, που πρόβλεπε ότι το έργο
µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί από τους
πόρους για το νέο εµπορικό λιµάνι. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα κριθεί επιλέξιµο το εµπορικό τµήµα. Ούτως ή άλλως, η υπογειοποίηση στο κέντρο της
πόλης έχει µελετηθεί; Κ.Μ.

«Τι να κάνω; Ο Πίνατ είναι γλυκατζής»

Για πόση; (ΙΙ)

Προθέσεις Ι

Ã

Ð

ια για το θέµα του τρένου µίλησε στο
Αθηναϊκό Πρακτορείο ο γγ Υποδοµών
Γ. Καραγιάννης. Είπε ακριβώς: «Τους
επόµενους µήνες θα προκηρυχθεί η
εργολαβία που θα κλείσει κάθε εκκρεµότητα
από τη Ροδοδάφνη ως το Ρίο και ταυτόχρονα
θα ξεκινήσει και το µεγάλο έργο του ΡίοΠάτρα µέσω ανταγωνιστικού διαλόγου.
Oπως έχουµε δηλώσει, το µεγαλύτερο µέρος του θα είναι υπογειοποιηµένο µε σεβασµό στην πόλη και τους κατοίκους της και θα
αποδοθούν ελεύθεροι χώροι για ανάπλαση
και δηµιουργία χώρων πρασίνου εντός του
πυκνού αστικού ιστού». Ασαφώς σαφής. Κ.Μ.

ρο για εισόδηµα που δεν έβγαλες,
αλλά η χώρα µας τις έχει αυτές τις
πατέντες. Μας έλεγε συµπολίτης ότι
του προέκυψε αναπάντεχα µια εργασία την οποία εκτέλεσε. Αλλά για να
αµειφθεί θα πρέπει να κάνει και πάλι έναρξη επιτηδεύµατος και να χάσει όλη την αµοιβή σε φόρους που
θα πληρώνει ενόσω θα περιµένει να
χτυπήσει το τηλέφωνό του. Ας µην
την κάνει τη δουλειά, θα πείτε, και
δίκαιο θα έχετε. Ποιος σου είπε να
είσαι εργατικός, παραγωγικός και πολυδιάστατος σ© αυτή τη χώρα;

Απτόητος

ύκνωσαν τις τελευταίες µέρες οι παρεµβάσεις
του Απόστολου Κατσιφάρα. ∆ιακρίναµε δύο
πτυχές στον λόγο του πρώην περιφερειάρχη. Η
µία είναι να υπερασπιστεί τα έργα και τις ηµέρες
του. Η δεύτερη είναι να αποδοκιµάσει την πε-

ριφερειακή αρχή. Μέσα από αυτές τις παρεµβάσεις αναδύεται και µια επιθυµία του Απ. Κατσιφάρα να δείξει στην κοινή γνώµη ότι είναι παρών στα πολιτικά πράγµατα. Στα αυτοδιοικητικά, πάντα(;). Β.Μ.

Προθέσεις ΙΙ

Ä

εν γνωρίζουµε αν είναι στις προθέσεις του Απ.
Κατισφάρα να διεκδικήσει ξανά την Περιφέρεια απέναντι στον Νεκτάριο Φαρµάκη. Ακόµα
και αν δεν είναι στόχος µια νέα υποψηφιότητα,
καθώς ακούγονται διάφορα σενάρια τα οποία µό-

νο ο ίδιος µπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει, θα ήταν λάθος να το πει τώρα αφού η παράταξη που δηµιούργησε θα έµενε τυπικά ακέφαλη µέχρι τις επόµενες εκλογές.
Β.Μ.

Οι πρώτοι... συνάδελφοι

Συγκρίσεις

Βιτρίνες µουσεία

Ô

Ï

Å

ον Μανζάρ τον µάθαµε... από το καρναβάλι: Μέσα από κουίζ του «Θησαυρού», δηλαδή. Ενας Πατρινός, ο καλλιτέχνης τυπογράφος Αντώνης Παπαντωνόπουλος, µας
τον ξαναφέρνει στην επικαιρότητα. Επιµελήθηκε την έκδοση «Η τυπογραφία στα χρόνια της Επανάστασης» που έγινε για λογαριασµό του Μουσείου Τυπογραφίας που ίδρυσαν στα Χανιά οι
εκδότης Γιάννης και Ελένη Γαρεδάκη. Ο Α. Παπαντωνόπουλος
επιφυλάσσει ένα κεφάλαιο στο Τυπογραφείο της Πάτρας, που
δηµιουργήθηκε µετά την απόβαση του γαλλικού στρατού στα µέρη µας, 1828, από τον υπολοχαγό Μαξίµ Ρεϊµπό, ως εκδότη,
και τον Ζακ Μανζάρ ως συντάκτη. Οι δυο τους εξέδωσαν τον
Ταχυδρόµο της Ανατολής, την πρώτη εφηµερίδα στην Πάτρα,
που ασχολείτο µε τις δραστηριότητες των γαλλικών στρατευµάτων στην Πελοπόννησο. Μάλιστα είχε φιλοξενήσει και επιστολή του Κίτσου Τζαβέλα για τις ελληνικές επιτυχίες στη Στερεά Ελλάδα. Η εφηµερίδα, που είχε γραφεία στο Παρίσι και την Τουλόν, συνέχισε την έκδοσή της στην Αίγινα για ένα έτος ακόµα.
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Ó

αν σήµερα το 1825, ο Ιµπραήµ µε δυο κανονιές έδωσε το σύνθηµα για επίθεση κατά των Ελλήνων στη Σφακτηρία. Οι επαναστάτες απώθησαν τους Αιγύπτιους που µπήκαν στις βάρκες
για να περάσουν στο νησί. Λίγο αργότερα κάτω από πυκνό κανονιοβολισµό, κατάφεραν να αποβιβαστούν εκεί. Οι Ελληνες
υποχώρησαν, αφήνοντας πίσω τους 350 νεκρούς. Ανάµεσά
τους, ο Τσαµαδός, ο Αναγνωσταράς και ο φιλέλληνας Σανταρόζα.

ι κατάσκοποί µας από
το άλλο ηµισφαίριο είναι σε εγρήγορση. Αχαιοί
από τα µέρη του Καναδά
άκουσαν τα νέα για τους
περιορισµούς στις µετακινήσεις και µας είπαν τι
έγινε στο Οντάριο. Εκεί, ο
κυβερνήτης είπε να κάνει
κάτι ανάλογο αλλά µαύρη
οχιά τον δάγκωσε -κι ας
µην έχει οχιές το Οντάριο, από όσο ξέρουµεκαθώς η αστυνοµία ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να αναλάβει τέτοια
επιχείρηση, ενώ ξεσηκώθηκε θύελλα διαµαρτυριών από τον κόσµο.
Ο κυβερνήτης ανακάλεσε το µέτρο, µε δηµόσιες συγνώµες. ∆ιαφορετικές κουλτούρες, βλέπεις. Εµείς εδώ λέµε καµιά κουβέντα παραπάνω,
αλλά είµαστε πιο πειθήνιοι. (Ψάχνουµε και για ένα
δικαιολογητικό, βέβαια).
Κ.Μ.

Ó

την τηλεφωνική
µας γραµµή µια παλιά καραβάνα της εκπαίδευσης και της τοπικής πολιτικής ζωής, ο Θανάσης Μπιλίρης. Μας ενηµερώνει ότι εµβολιάστηκε
και µάλιστα µε το εµβόλιο της Αστρα
Ζένεκα χωρίς να πτοηθεί και χωρίς
να προσπαθήσει να αλλάξει σκεύασµα.
«Και δεν έχω καµία απολύτως παρενέργεια» µας ξεκαθαρίζει. Παραµένει
αθεράπευτα ΠΑΣΟΚ, εποµένως. Κ.Μ.

Στην «Πελοπόννησο»

ίναι γνωστό ότι λόγω των δυσµενών επιδηµιολογικών συνθηκών τα µουσεία όλης της
χώρας παραµένουν κλειστά. Ωστόσο στην περιοχή µας, το γνωστό Κέντρο Λόγου και ΤέχνηςΜουσείο «∆ιέξοδος», θέλοντας να τιµήσει τα 200
χρόνια από την
Ε π α ν ά στα σ η
του © 21, βρήκε
έναν πρωτότυπο και όµορφο
τρόπο, να ξεπεράσει τα εµπόδια και να δείξει τα εκθέµατά
του, στο κοινό.
Οι βιτρίνες καταστηµαταρχών
- µελών της «∆ιεξόδου», γέµισαν µε ιστορικά
κειµήλια και έργα τέχνης, ώστε
να µπορούν οι
πολίτες να τα
απολαύσουν από κοντά και, παράλληλα, να δοθεί ένα ακόµη κίνητρο στήριξης της τοπικής αγοράς του Μεσολογγίου. Εξαιρετική όσο και πρωτότυπη πρωτοβουλία που αξίζει συγχαρητηρίων
για την ευρηµατικότητά της.
Σ.Π.

Ì

ία από τις σηµαντικές συνεργασίες της Milva, η οποία έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, ήταν αυτή µε τον Θάνο Μικρούτσικο, για την
οποία ήρθε και στην Πάτρα στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ.
Ηταν τότε, όταν στην εφηµερίδα ένα
µεσηµέρι ήρθε µία κυρία µε φλογερά
κόκκινα µαλλιά και ένα µεγάλο καπέλο
για τον ήλιο ξεφυλλίζοντας το αρχείο
ενώ περίµενε αθόρυβα να έρθει
ταξί. Η παρουσία της δεν πέρασε
απαρατήρητη. «Είστε η κυρία Milva;»
τη ρώτησε διστακτικά ένας συνάδελφος
και αυτή απάντησε καταφατικά.
Μάλιστα ανέβηκε στα δηµοσιογραφικά
γραφεία, συναντήθηκε µε τους
δηµοσιογράφους, πριν τελικά φύγει.
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Το Ιδρυµα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «ΕΛΠΙ∆Α», που λειτουργεί πλέον υπό τη σκέπη της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδος µετά την κατάργηση της Νοµαρχίας, η οποία και το δηµιούργησε, αριθµεί µέχρι τώρα 26.000 διανυκτερεύσεις
ασθενών και συνοδών που προέρχονται σχεδόν απ’ όλη την Ελλάδα.

«ΕΛΠΙ∆Α»

«Κάποιος σκέφτηκε κι
εµάς τους καρκινοπαθείς»

κλινοθήκες, αποθήκευση κάποιου εξοπλισµού που δεν
χρησιµοποιούµε, εγκαταστάσεις λέβητα κ.λπ., ενώ πρόκειται για µια µεγάλη έκταση
περίπου 900τµ. Υπάρχουν
ιδέες, προτάσεις που έχουν
συζητηθεί στο ∆Σ, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο διερεύνησης.

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ
rizogianni@pelop.gr

«

Å

ρχοµαι µε ανακούφιση
να κάνω τη χηµειοθεραπεία µου γιατί ξέρω
ότι στην Πάτρα µε περιµένει ένας ζεστός και φιλόξενος χώρος που µε γλυτώνει από απίστευτη ταλαιπωρία. Επιτέλους σκέφτηκε κάποιος κι εµάς τους καρκινοπαθείς».
Το τηλεφώνηµα της 56χρονης ασθενούς από την Αιτωλοακαρνανία που είχε σκοπό
να εκφράσει τις ευχαριστίες
της σε όσους ίδρυσαν και σε
όσους µεριµνούν για τη λειτουργία του Ογκολογικού Ξενώνα «ΕΛΠΙ∆Α», αποτέλεσε
αφορµή να «περάσουµε» για
µία ακόµα φορά το κατώφλι
του καταφυγίου των καρκινοπαθών.
Η «Π» πρωτοστάτησε στη δηµιουργία του συγκεκριµένου
ιδρύµατος στηρίζοντας τις
συστηµατικές προσπάθειες
της αείµνηστης ιδρύτριας και
προέδρου Μαρίας Μασσαρά
- ∆αφαλιά. Σε αυτήν οφείλονται πρωτίστως οι ευχαριστίες καθώς και στους συνεχιστές της που είναι η νυν διοίκηση του ξενώνα µε επικεφαλής τη γιατρό και πρόεδρό
του Ζωή Καζαντζή.
Ο ξενώνας αριθµεί µέχρι τώρα 26.000 διανυκτερεύσεις
ασθενών και συνοδών που
προέρχονται σχεδόν απ’ όλη
την Ελλάδα.
Το ίδρυµα όµως έχει προοπτικές τις οποίες η νέα διοίκηση
είναι διατεθειµένη να τις υλοποιήσει, όπως µας καταθέτει
ακολούθως στο πλαίσιο της
κουβέντας µας η κ. Καζαντζή.
 Πόσους πάσχοντες φιλοξενείτε στον ξενώνα
σήµερα; Η πανδηµία έχει
επηρεάσει την προσέλευση ασθενών;
Σήµερα στον ξενώνα φιλοξενούνται ανά ηµέρα από 20
έως 30 περίπου ασθενείς µαζί
µε τους συνοδούς τους. Βρισκόµαστε στα επίπεδα που
ήταν η φιλοξενία όταν παραλάβαµε ως νέο διοικητικό
συµβούλιο και εγώ ως πρόεδρος.
Είναι γεγονός πως η πληρότητα στον ξενώνα είναι σε σχετικά χαµηλό ποσοστό σε σχέση
µε τη δυναµική του και σε επίπεδο της τάξης του 30-35%.
Ο ξενώνας µπορεί να φιλοξενήσει συνολικά περίπου
σαράντα δύο ασθενείς και
άλλους τόσους συνοδούς.
Ωστόσο λόγω της κατάστασης Covid αποφεύγουµε να
φιλοξενούµε τέσσερα άτοµα στο ίδιο δωµάτιο, που είναι οι προδιαγραφές του ξε-

> «Ερχοµαι µε ανακούφιση
να κάνω τη
χηµειοθεραπεία µου γιατί
ξέρω ότι στην Πάτρα µε
περιµένει ένας ζεστός και
φιλόξενος χώρος που µε
γλυτώνει από απίστευτη
ταλαιπωρία»

Ο Ογκολογικός
Ξενώνας αποτελεί
πραγµατικό καταφύγιο
για τους
καρκινοπαθείς

> Θα µπορούσε η Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδος σε συνεργασία µε το ίδρυµα, να
αποκτήσει τη δική
της κινητή µονάδα
πρόληψης του
καρκίνου, που θα
καλύπτει κάθε
αποµακρυσµένο
σηµείο και χωριό
Η Ζωή Καζαντζή µαζί µε όλα τα µέλη του ∆Σ εξετάζουν
διαδροµές για την πλήρη αξιοποίηση του ιδρύµατος
στους νοµούς µας
νώνα, δηλαδή δύο ασθενείς
και δύο συνοδοί ανά δωµάτιο. Η φιλοξενία σήµερα γίνεται ανά δύο άτοµα σε κάθε
δωµάτιο, ένας ασθενής και ο
συνοδός του.
Η προσέλευση µειώθηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια του
πρώτου lockdown, για ευνόητους λόγους.
 Ποια είναι τα δεδοµένα της µέχρι σήµερα λειτουργίας του ξενώνα; Πόσοι ασθενείς
έχουν βρει καταφύγιο
στις κλίνες του και πόσες
διανυκτερεύσεις έχουν
εξυπηρετηθεί;
Από την αρχή της λειτουργίας
του ξενώνα και µέχρι σήµερα έχουν εξυπηρετηθεί πάνω
από 26.000 διανυκτερεύσεις,
στο σύνολο ασθενείς και συνοδοί, οι οποίοι προέρχονται
όχι µόνο από την Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας, αλλά και
από άλλους νοµούς και περιφέρειες από όλη την Ελλάδα, εφόσον για κάποιους λόγους πραγµατοποιούν τη θεραπεία τους στα νοσηλευτικά
ιδρύµατα της περιοχής µας.
 Eχοντας αναλάβει το
τιµόνι αυτού του σηµαντικού ιδρύµατος για
τους καρκινοπαθείς,
ποιοι είναι οι σχεδιασµοί σας για την περαιτέρω ανάπτυξή του;
Ηδη έχουν γίνει πολλά πράγµατα και διάφορες βελτιώσεις
και αναβαθµίσεις που σχετίζονται µε τη διευκόλυνση των
φιλοξενουµένων και την κα-

Οι κοινόχρηστοι
χώροι είναι έτσι
διαµορφωµένοι
ώστε οι
ασθενείς να
αισθάνονται σαν
να βρίσκονται
στο σπίτι τους

Ο χώρος της
κουζίνας και η
προετοιµασία
της διανοµής
του φαγητού

λύτερη λειτουργία του ξενώνα. Φτιάξαµε νέο φυλλάδιο µε
άλλο σχεδιασµό και χρώµατα, το οποίο µοιράστηκε στα
νοσηλευτήρια της περιοχής.
Εγκαταστήσαµε νέο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο συνδέεται µε όλα τα δωµάτια και µε
δυνατότητα εσωτερικής επικοινωνίας µεταξύ των τµηµάτων του ξενώνα. Εγινε τροποποίηση και αναµόρφωση
διαφόρων χώρων. Επιπλέον
έχουµε προχωρήσει σε µελέτη για ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου, σε συνεργασία µε τον περιφερειάρχη και
τη τεχνική υπηρεσία της Περιφέρειας. Οσον αφορά τώρα στην περαιτέρω ανάπτυξη
και αξιοποίηση του ιδρύµατος, είναι ένα θέµα το οποίο
µε απασχόλησε από την πρώτη στιγµή που ανέλαβα ως
πρόεδρος και διαπίστωσα τη
χαµηλή πληρότητα σε σχέση
µε τη δυναµική του ξενώνα.

Υπάρχουν διάφορες προτάσεις για την πιθανή φιλοξενία
-όχι µόνο ογκολογικών ασθενών, αλλά και άλλων οµάδων ή συνανθρώπων µας που
µπορεί να πάσχουν από άλλα χρόνια καλοήθη νοσήµατα και που χρειάζονται ωστόσο να κάνουν κάποιες θεραπείες ή να επισκεφθούν ειδικά τµήµατα στα νοσηλευτικά
ιδρύµατα της περιοχής µας
για διαγνωστική προσέγγιση,
παρακολούθηση, διαγνωστικούς επανελέγχους κ.λπ. Αυτό είναι κάτι που έχουµε συζητήσει επανειληµµένα στα διοικητικά συµβούλια και όλοι
συµφωνούµε προς αυτήν την
κατεύθυνση.
Ενα άλλο κοµµάτι που θα µπορούσαµε επίσης να αξιοποιήσουµε περαιτέρω είναι ο χώρος του υπογείου. Αυτή τη
στιγµή χρησιµοποιούµε το
υπόγειο µόνο για βοηθητικές
λειτουργίες όπως πλυντήρια,

 Μέχρι τώρα, το σαββατοκύριακο ο ξενώνας
παρέµεινε κλειστός λόγω έλλειψης προσωπικού και µοιραία οι ασθενείς αναζητούσαν λύση σε ξενοδοχεία. Εχετε εξετάσει το ενδεχόµενο να επεκταθεί η λειτουργία του σε επταήµερη βάση;
Οντως ο ξενώνας παραµένει κλειστός τα σαββατοκύριακα, όπως και όλες τις αργίες και τις γιορτές. Αυτό είναι κάτι που γίνεται από την
αρχή της λειτουργίας του και
γίνεται λόγω του ότι τις συγκεκριµένες ηµέρες κατά κύριο λόγο δεν πραγµατοποιούνται θεραπείες, και όταν σε
κάποιες ειδικές περιπτώσεις
ασθενών χρειάζεται να συνεχίσουν τη θεραπεία τους
και το σαββατοκύριακο, τότε νοσηλεύονται στα νοσοκοµεία για παρακολούθηση.
(Οι περισσότερες των θεραπειών κρατούν από µία -έως
τέσσερις ηµέρες, οπότε µέσα
στην εβδοµάδα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο).
 Από την περιοχή µας
λείπει µία µονάδα παρηγορητικής φροντίδας σε
ασθενείς τελικού σταδίου. Πιστεύετε ότι αυτή θα
ήταν δυνατόν να φιλοξενηθεί στον χώρο αυτό;
Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ
σηµαντική η ύπαρξη µίας τέτοιας µονάδας παρηγορητικής
φροντίδας, αν και έχει δηµιουργηθεί απ’ όσο γνωρίζω,
µία ανάλογη στο τµήµα αποκατάστασης στο ΠΓΝΠ. Ωστόσο, µία τέτοια µονάδα έχει
άλλες ειδικές και αυξηµένες
ανάγκες σε προσωπικό, γιατρούς, νοσηλεία, εξοπλισµό
κ.λπ., τα οποία δε διαθέτει ο
ξενώνας ΕΛΠΙ∆Α, αφού δεν
περιλαµβάνονται στον σκοπό
ίδρυσής του. Οµως αυτό που
θα µπορούσαµε να εξετάσουµε ως ενδεχόµενο είναι η δηµιουργία µιας κινητής µονάδας που θα έχει να κάνει µε
την πρόληψη διαφόρων µορφών καρκίνου και θα µπορούσε η Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδος σε συνεργασία µε το
ίδρυµα, να αποκτήσει τη δική της κινητή µονάδα πρόληψης του καρκίνου, που θα καλύπτει κάθε αποµακρυσµένο
σηµείο και χωριό στους νοµούς µας.

 Σε κτιριακό επίπεδο
υπάρχουν ανάγκες και
ειδικότερα διαµόρφωσης
του εξωτερικού χώρου
ώστε να µπορούν οι πάσχοντες να βγαίνουν για
τον περίπατό τους αλλά και εσωτερικά η διαµόρφωση γυµναστηρίου κ.ά.;
Ναι, υπάρχει αρκετά µεγάλος
προαύλειος χώρος, ο οποίος αυτή τη στιγµή έχει αρκετό πράσινο και στον οποίο
θα µπορούσαµε να διαµορφώσουµε κάποιους επιπλέον
χώρους για ήπιες δραστηριότητες ή πιθανόν για να παίρνουν και το γεύµα τους, ωστόσο µέχρι στιγµής χρησιµοποιείται για να βγαίνουν οι
φιλοξενούµενοι για τον περίπατό τους, για ήλιο, καθαρό αέρα και ξεκούραση.
Οσον αφορά σε άλλες δραστηριότητες εντός του χώρου,
είναι θέµατα τα οποία φροντίζουν η κοινωνική λειτουργός
µας, η ψυχολόγος µας, αλλά
και το υπόλοιπο προσωπικό
και έχουν να κάνουν µε διάφορες χειροτεχνίες, δηµιουργική απασχόληση, κάποια µαγειρέµατα ή γλυκίσµατα στις
γιορτές, τα οποία έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό λόγω Covid.
 Η αείµνηστη ιδρύτρια
του ιδρύµατος, Μαρία
Μασσαρά, προσπαθούσε µε διάφορες δράσεις
να φέρει την κοινωνία
της Πάτρας κοντά στον
ξενώνα. Ποια είναι η εικόνα σήµερα;
Φυσικά και έχουµε επικοινωνία µε διάφορους φορείς
και συλλόγους και άλλες οµάδες εθελοντών που έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον να
προσφέρουν στο ίδρυµα
και όπως και γινόταν µέχρι
σήµερα να περιοριστούν τα
πράγµατα και να παγώσουν
όλες οι επαφές µε τους φιλοξενούµενους, για λόγους
προστασίας. Σταδιακά και
σύµφωνα πάντα µε τις εξελίξεις και τα νέα δεδοµένα,
θα επανέλθουµε σε κάθε είδους επαφή και δράση που
θα υποστηρίζει και θα βοηθά στην καλύτερη ψυχολογία και ποιότητα ζωής των
συνανθρώπων µας που περνούν αυτή τη δοκιµασία. Είναι βέβαια πολλοί οι σύλλογοι, οι φορείς, αλλά και
οι ιδιώτες που στηρίζουν το
ίδρυµα, (δεν θα αναφέρω
συγκεκριµένα ονόµατα για να
µην ξεχάσουµε κάποιους).
Ωστόσο µπορούν οι συµπολίτες µας να επισκεφθούν το
site του ιδρύµατος και να πάρουν πληροφορίες για την φιλοξενία, τις παροχές και τον
τρόπο λειτουργίας του ξενώνα ΕΛΠΙ∆Α.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ζητούν αναβάθµιση ρόλου και οικονοµκή αυτοτέλεια, ενόψει των αλλαγών που προγραµµατίζει η κυβέρνηση.

Ισχυρές περιφέρειες
προτείνουν οι αιρετοί
Ð

ρωτοβουλία αναλαµβάνει η περιφερειακή αρχή για να γίνει µια συζήτηση µε αφορµή τις
προτεινόµενες αλλαγές στον
Β’ βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέµα θα εισηγηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του περιφερειακού
συµβουλίου ο πρόεδρος του
Σώµατος Τάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα προτείνει
στα µέλη να ληφθεί πολιτική απόφαση.
Μια πρώτη εκτίµηση που γίνεται από την περιφερειακή
αρχή και θα αποτυπωθεί στη
συνεδρίαση είναι ότι το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει διατάξεις που βρίσκονται προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Ενα ζήτηµα που προβληµατίζει είναι η πρόταση του
υπουργείου Εσωτερικών για
µείωση του αριθµού των περιφερειακών συµβούλων. Η
εκτίµηση που θα κάνει ο εισηγητής του θέµατος είναι
ότι η εφαρµογή µιας τέτοιας
διάταξης θα καταστήσει το
περιφερειακό συµβούλιο λιγότερο αντιπροσωπευτικό,
καθώς ενδέχεται να περιορίσει την εκλογή κάποιων
επαγγελµατικών και κοινωνικών οµάδων.
Επίσης, ένα πρόβληµα είναι
πιθανό να δηµιουργήσει και
η καταληκτική ηµεροµηνία για
την κατάρτιση και δήλωση των
συνδυασµών, αφού µπορεί
έτσι να δυσκολέψει τις παρατάξεις να βρουν υποψηφίους ή
να κρατήσει εκτός της εκλογικής διαδικασίας αξιόλογα άτοµα που δεν θα θέλουν να δεσµευθούν έγκαιρα για την κάθοδό τους στις εκλογές.
Μια παράµετρος είναι ότι
χρειάζεται, σύµφωνα µε την
προσέγγιση του Τ. Παπαδόπουλου, να εκχωρηθούν

ΤΟ ΘΕΙΟ ∆ΡΑΜΑ
Του Αρχιµ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Η αποφυγή
της αµαρτίας και
η ένωσή µας µε τον
∆ηµιουργό µας Θεό
Η ΑΓΙΑ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τη Μ. ∆ευτέρα µάς υπενθυµίζει τη στάση και ενέργεια του παγκάλου Ιωσήφ, όταν η σύζυγος του αφεντικού του Πετεφρή τον προκάλεσε να διαπράξουν την σαρκική
µίξη. Ο Ιωσήφ όχι µόνον αντιστάθηκε, αλλά εγκατέλειψε ακόµη
κι αυτά τα ενδύµατά του, για να µην δεχθεί την αµαρτωλή πρόταση της αλλοφρόνου γυναικός.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ παράδειγµα έρχεται για να συνταράξει το είναι µας και να µας τονίσει την στάση µας έναντι της
αµαρτίας. Ο Νυµφίος της ψυχής µας που λιτανεύεται τις πρώτες ηµέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδοµάδος µάς θέτει το δίληµµα: Τι επιθυµείτε; Να παραµείνετε εγκλωβισµένοι στα θέλγητρα της σαρκός και του αµαρτωλού κόσµου ή να γυµνώσετε
τον εαυτόν σας µε καθηµερινό αγώνα από όλα αυτά και να σπεύσετε προς εµένα τον ∆ηµιουργό σας, την πηγή της ελευθερίας;
ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΙΛΗΜΜΑ βεβαίως δεν τίθεται µόνο κατ’ αυτές τις ηµέρες, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της επιγείου πορείας µας έως
ότου οδηγηθούµε ενώπιον του Κριτού. ∆υστυχώς, ο άνθρω-

Ο Τάκης Παπαδόπουλος ετοιµάζει εισήγηση για το
συµβούλιο, αύριο

στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση περισσότερες αρµοδιότητες από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και το Κράτος, µε παράλληλη εκχώρηση των αναγκαίων πόρων,
ώστε να προχωρήσει η ονοµαζόµενη «Περιφερειακή ∆ιακυβέρνηση». Αυτός θα είναι ένας από τους άξονες της
απόφασης που θα προτεί-

νει να λάβει το περιφερειακό συµβούλιο.
Ένας δεύτερος άξονας είναι
να ικανοποιηθεί το αίτηµα
της Ενωσης των Περιφερειών για αναβάθµιση του ρόλου τους, την εξασφάλιση
αυτονοµίας και οικονοµικής
αυτοτέλειας στα έσοδα και
την διαχείριση των πόρων
τους. Η αναβάθµιση του ρό-

λου των αιρετών µε την δηµιουργία ενός Καταστατικού
Χάρτη τους και η θέσπιση κινήτρων για µεγαλύτερη συµµετοχή πολιτών στις Επιτροπές ∆ιαβούλευσης συµπληρώνουν τους άξονες που θα
εισηγηθεί ο πρόεδρος του
Σώµατος Τ. Παπαδόπουλος
στη συνεδρίαση της Μεγάλης Τρίτης.

Ερωτήσεις Ρώρου στη δηµοτική αρχή
Απαντήσεις σε τέσσερα θέµατα δηµοτικού ενδιαφέροντος ζητάει ο επικεφαλής της Ωρας
Πατρών, Γιώργος Ρώρος, µε ισάριθµες ερωτήσεις που θέτει στους αρµόδιους αντιδηµάρχους.
Ζητάει το χρονοδιάγραµµα συντήρησης της πλατείας που βρίσκεται στην οδό Αχαϊκής Συµπολιτείας στο Ζαβλάνι και του διπλανού γηπέδου µπάσκετ, αλλά και τις ενέργειες του
δήµου για την µετακίνηση του υποσταθµού της ∆ΕΗ. Επίσης, θέτει το ζήτηµα διάνοιξης
της οδού Παπαναστασίου και βανδαλισµών στα σχολικά συγκροτήµατα των ∆εµενίκων,
καθώς και της πλατείας Ζωοδόχου Πηγής στην Περιβόλα.
Ο Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κριτική στο υπουργείο Υποδοµών για το θέµα της Πατρών –Πύργου µετά το νέο δυστύχηµα, ασκεί ο πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Γιώργος Κυριακόπουλος και ζητάει να διασφαλιστούν τουλάχιστον καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας και µείωση της επικινδυνότητας όσο είναι εφικτό.

ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ '21

200 χρόνια σε 20 λεπτά, µε µηνύµατα αγωνιστικά

Å

να βίντεο 20 λεπτών, έκανε χθες πρεµιέρα στο κανάλι του Πολιτιστικού Οργανισµού στο YouTube, στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων του
∆ήµου Πατρέων για την συµπλήρωση 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση
του 1821.
Τίτλος του «Αέναη ΕπΑνάσταση» και σε αυτό βλέπουµε να αναφέρονται γεγονότα
και σηµεία της εποχής, αποκαλύπτοντας σηµεία της Πάτρας που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εκκίνηση.
Μεταξύ άλλων βλέπουµε
την Κατερίνα Γεροπαναγιώτη να συνοµιλεί µε τον Αρχιµανδρίτη Νεκτάριο Κωτσά-
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Η Κατερίνα Γεροπαναγιώτη µε τον Αρχιµανδρίτη Νεκτάριο Κωτσάκη
στην Ι.Μ. Οµπλού

κη στην Μονή Οµπλού, ορµητήριο και σηµείο αναφοράς του αγώνα, περιήγηση
σε πλατείες όπου βρίσκονται
τοποθετηµένα έργα µε αγωνιστές της επανάστασης ακο-

λουθώντας και εξιστορώντας
έτσι τη δράση τους και την
σύνδεσή τους µε την Πάτρα
καθώς και αποσπάσµατα από
την έναρξη των εκδηλώσεων στην πλατεία Οµονοίας.

Βέβαια, δεν θα µπορούσε να
λείπει και το πολιτικό µήνυµα καθώς το βίντεο κλείνει µε
τη φράση: «Τα συµπεράσµατα
από την ελληνική επανάσταση του 1821 είναι χρήσιµα
για κάθε εργαζόµενο, άνεργο,
νέο και νέα, µικρό επαγγελµατία και συµβάλλουν στην
ενίσχυση της µαχητικότητάς
τους καθώς η ελληνική επανάσταση µας διδάσκει πως
τίποτα δεν αλλάζει προς την
κατεύθυνση της κοινωνικής
προόδου αν ο λαός δεν πάρει την υπόθεση στα χέρια
του, πως είναι αναντικατάστατος ο ρόλος του αγώνα
στο να προχωρήσει µπροστά η κοινωνία».

πος, κυρίως στη σηµερινή εποχή, αντιµετωπίζει το δίληµµα χωρίς πολλή σκέψη, υποκύπτοντας εν πολλοίς σε κάθε αµαρτία.
ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι είναι πολλά τα θέλγητρα που ανταποκρίνονται στις ροπές της κακίας και της αµαρτωλότητος που ενοικούν
στον πεπτωκότα άνθρωπο. Ο άνθρωπος µετά την πτώση του στον
παράδεισο εισήλθε στον χώρο της φθοράς και του θανάτου και
είναι επιρρεπής στην παρακοή του θελήµατος του ∆ηµιουργού
του Θεού. Επιθυµεί αφ’ ενός να είναι παιδί του ουρανίου Βασιλέως και της Αγίας Του Εκκλησίας, αφ’ ετέρου ευρίσκεται συνεχώς αντιµέτωπος µε τις επιθυµίες της σαρκός και του αµαρτωλού κόσµου και κατ’ αυτόν τον τρόπο διχάζεται. Προσπαθεί
να συµβιβάσει τα ασυµβίβαστα. Επιθυµεί να απολαύσει τα θέλγητρα του κόσµου, σύροντας την ψυχή του στην υλιστική και
αµαρτωλή ζωή και ταυτοχρόνως πιστεύει ότι δεν αποµακρύνεται από τον ∆ηµιουργό του Θεό.
ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ, όµως, µε αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος αποβαίνει «δίψυχος», κατά τον Αγιο Ιάκωβο και παύει να είναι προσωπικότητα. Πορευόµενος ο διχασµένος άνθρωπος βασανίζεται, καθώς αµφιταλαντεύεται σε αντίθετες πρακτικές µη δυνάµενος να αποδεχθεί το θείο θέληµα. Ως συνέπεια τούτου εισέρχεται στον χώρο των ψυχονευρωτικών καταστάσεων, χωρίς να
µπορεί να εύρει θεραπεία ούτε σε ψυχαναλυτές ούτε σε ψυχίατρο ή και σε κοινωνιολόγο ούτε πουθενά.
Ο ΜΟΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, ο οποίος ηµπορεί να θεραπεύσει την
ψυχή του ανθρώπου είναι ο ∆ηµιουργός του Θεός, επειδή Αυτός τον δηµιούργησε -όσο κι αν το αρνούνται οι άθεοι υπαρξιστές, οι ηµιµαθείς επιστήµονες και οι υλιστές- και ως ∆ηµιουργός του ηµπορεί να τον ενοποιήσει, να τον ιατρεύσει και να τον
ελευθερώσει οντολογικά.
ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ Α∆ΗΡΙΤΟΣ ανάγκη ο άνθρωπος να λάβει την απόφαση να πει όχι στα θέλγητρα του αµαρτωλού κόσµου, στις επιθυµίες της σαρκός και στις αµαρτωλές ροπές.
ΒΕΒΑΙΩΣ, αυτό δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται συνεχής σκληρός
αγώνας και ορθόδοξη εκκλησιαστική άσκηση. Ετσι, µε την βοήθεια του Παθόντος υπέρ ηµών, θα ελκύσει ο αγωνιστής ορθόδοξος την Χάρη του Θεού, η οποία θα τον οδηγήσει στην αιώνια
αλήθεια που είναι ο ∆ηµιουργός µας Θεός.
*Ο Αρχιµ. Κύριλλος Κωστόπουλος είναι Ιεροκήρυκας της Ι. Μ. Πατρών και ∆ρ. Θεολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

10

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ

Τρεις νέες
κοινωνικές δοµές
στην Ηλεία

Ç

υλοποίηση της (υπό εξέλιξη) αποϊδρυµατοποίησης, που
προωθεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας ήταν το βασικό θέµα της συνάντησης συνεργασίας που είχε ο πρόεδρος του Κέντρου, Νίκος Σταθακόπουλος, µε την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ∆όµνα Μιχαηλίδου.
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας είναι ένα από τα δύο Κέντρα που έχουν επιλεγεί πανελλαδικά για την προώθηση του σχετικού προγράµµατος.
Σύµφωνα µε την προβλεπόµενη ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική
Απόφαση), η αποϊδρυµατοποίηση περιλαµβάνει κυρίως
την ανάπτυξη δοµών φιλοξενίας των ατόµων µε αναπηρία, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία κινητής µονάδας παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας προχωρά µε ταχύτατους ρυθµούς στη δηµιουργία τριών ΣΥ∆ (Στεγών Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης), στα Λεχαινά, στον Πύργο και στη Βάρδα.
Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Νίκος Σταθακόπουλος
ενηµέρωσε αναλυτικά την κυρία Μιχαηλίδου για την πορεία του έργου, µε την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή
της για την επιτευχθείσα πρόοδο του.

ΑΠΟΨΗ
Του ΑΝ∆ΡΕΑ ΤΣΟΛΟ∆ΗΜΟΥ*

«ΝΟΜΟΣ είναι το δίκιο του εργάτη»!

ΜΕ ΑΥΤΗ την παρλαπίπα µάς τριβέλισε 47 χρόνια τα αυτιά η αριστερά από το 1974 ως τα σήµερα.
Και έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε το που ξεκινάει τον Μάρτη του 2020 η πανδηµία και λέει:
«Νόµος είναι η ζωή του εργάτη»!

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ όλους σύξυλους!

ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ απέδειξε κατά τη διάρκεια όλης της
διαχείρισης της πανδηµίας µέχρι
και σήµερα, ότι η ζωή του Ελληνα εργάτη –και όχι µόνο- έχει τη
µεγαλύτερη αξία από τη ζωή των
εργατών όλου του κόσµου! Και
του το πιστώνουν αυτό χωρίς κίνητρο η ιδιοτέλεια τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και οι κυβερνήσεις όλου του πλανήτη!

∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ευρώ σε
ενισχύσεις σε εργαζόµενους και
επιχειρήσεις λόγω του γενικού
lockdown πέρυσι και φέτος. Βαρ

ιά µέτρα µε µεγάλο πολιτικό και
οικονοµικό κόστος. Αλλά η ζωή
πάνω απ’ όλα! Και µην ξεχνάµε
πως ειδικά πέρυσι ο ιός σκότωνε
αποκλειστικά σχεδόν τους υπερήλικες. Πόσο πιο βαθιά δηµοκρατία και κράτος δικαίου και
αλληλεγγύης όταν δαπανώνται
δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ
για να µη χάσει τη ζωή του ούτε
ένας παππούς, ούτε µία γιαγιά!

ΝΟΜΟΣ είναι η ζωή του εργάτη και όχι µόνο, η ζωή του συνταξιούχου, η ζωή του αγρότη, η
ζωή κάθε Ελληνα και κάθε Ελληνίδας. ∆εν λέω πιο αριστερό
γιατί πια το αριστερό έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση του κόσµου ως απάτη, αλλά πιο ανθρωπιστικό δεν µπορεί να βρεις πουθενά, µα πουθενά.

ΚΑΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ µε την
κυβέρνησή του δεν το φωνάζει
ως σύνθηµα, το κάνει πράξη καθηµερινά σε όλη την επικράτεια:

ΝΟΜΟΣ είναι η ζωή και η υγεία

Οι διεθνείς εξελίξεις αφύπνισαν συνειδήσεις στην τοπική κοινότητητα.

Αρχείο

Μνήµες Αρµένιων,
ιστορία της Πάτρας
Ô
ην επέτειο της γενοκτονίας των Αρµενίων µνηµόνευσε το τοπικό τµήµα των Γενικών Αρχείων
του Κράτους (ΓΑΚ), αναρτώντας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µια σειρά εγγράφων
από τα πρώτα χρόνια της αρµενικής κοινότητας της Πάτρας που αποτελεί κοµµάτι
της ιστορίας της πόλης.
Ενα από τα έγγραφα που αναρτήθηκαν ήταν η αίτηση που
υπέβαλε ο Σύνδεσµος Αρµενίων Μικρασιατών Πατρών
στον πρόεδρο των Πρωτοδικών, την 5η Σεπτεµβρίου του
1925, ζητώντας την αναγνώριση του καταστατικού του. Οι
διαχειριστές των ΓΑΚ στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µας
ενηµερώνουν ότι ο συλλογικός
φορέας των Αρµενίων ήταν
από τους πιο δυναµικούς. Είχε αναγνωριστεί από το κράτος και για πολλά χρόνια στάθηκε στο πλευρό των προσφύγων µε διάφορους τρόπους.
Ενας από τους λόγους που ζητούσε ο Σύνδεσµος της Πάτρας να αναγνωριστεί, όπως
διαβάζουµε στην αίτησή του,
ήταν πως είχε αποφασίσει
«την ίδρυσιν Σχολείου διά
τους εν Πάτραις Αρµενόπαιδας» και ήθελε να έχει το κύρος της νοµιµότητας.
Το καταστατικό είχε ψηφιστεί
την 31η Αυγούστου του 1925
και υπάρχει στην πολύτιµη
συλλογή εγγράφων του ΓΑΚ

> Οι Αρµένιοι της Πάτρας δεν
είχαν µόνο κοινωνική
παρουσία στην πόλη, αλλά
και αθλητική

Η οµάδα Αρµενική συγχωνεύεται µε
τη ∆όξα Πατρών

µε την επωνυµία «Καταστατικό “Σύλλογος Αρµενίων Μικράς Ασίας”». Αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι δεν διαλύεται
επ’ ουδενί εκτός µόνο αν µείνουν λιγότερα από επτά µέλη. Η δε περιουσία του, κινητή και ακίνητη ή χρηµατική θα διατεθεί –σε µια τέτοια περίπτωση- σε φιλανθρωπικά προσφυγικά ιδρύµατα της Πάτρας, σύµφωνα
µε τις αποφάσεις των τελευταίων µελών του.
Το ακριβές αντίγραφο του καταστατικού υπογράφουν οι ∆ιράν

Το καταστατικό της ίδρυσης Συνδέσµου
Αρµενίων Μικρασιατών Πάτρας

Ι. Κασπαριάν (πρόεδρος) και
Καραµπέτ Ιωαννές Φεραντιάν
(γραµµατέας). Εκτός των δύο
προαναφεροµένων, ιδρυτές του
φορέα εµφανίζονται και οι: Σεραγκιάν Ιωσήφ Μιγκιριάν, Χατσίκ Μαρκός Μαρκοσιάν, Κεβόρκ Χαϊραπέτ Χαϊραπετιάν,
Αγκόπ Σουκιάς Σουκιασιάν,
Αγκόπ Κεβόρκ Τσιλιγγιριάν,
Αρµενάκ Αβεδίς Αβεδισιάν,
Αράµ Βερτερές Κιοσεγιάν.
Οι Αρµένιοι της Πάτρας δεν
είχαν µόνο κοινωνική παρουσία στην πόλη, αλλά και
αθλητική. Το τοπικό τµήµα των

ΓΑΚ αναφέρεται στην ανάρτηση
που έκανε, στην ποδοσφαιρική οµάδα «Αρµενική Πατρών»
(µε έτος ίδρυσης το 1926). Η
οµάδα συµµετείχε στο τοπικό
πρωτάθληµα από τα µέσα της
δεκαετίας του ‘30 έως και το
1950. ∆ιαβάζουµε στα αναρτηµένα έγγραφα ότι µετά το 1949,
η γνωστή τότε ποδοσφαιρική
οµάδα Αρµενική µετονοµάστηκε σε ∆όξα Πατρών, µε την παράλληλη συγχώνευσή της τόσο
µε την ανεπίσηµη οµάδα του
Κόνδορα όσο και µε την οµάδα της ∆όξας Ταµπαχάνων. ΒΜ

Ο Μητσοτάκης «αριστερός»
και εκσυγχρονιστής
του εργάτη!

ΑΥΤΟ ΗΧΕΙ στα αυτιά µου κάτι
σαν το εκατοστό εικοστό πρώτο
άρθρο του ελληνικού συντάγµατος. Κατά την άποψή µου η επόµενη µέρα µπορεί να είναι πεδίο
δόξης υπέρλαµπρον διά την Ελλάδα και τους Ελληνες.

ΕΥΧΟΜΑΙ να γίνουν σύντοµα οι
διπλές εκλογές για να κεφαλαιοποιήσει άµεσα η πατρίδα µας
τα οφέλη από την ώριµη και συνάµα ανθρωποκεντρική δράση
της. Να δηµιουργηθεί το νωρίτερο δυνατόν η ιδανική σύνθεση ούτως ώστε όταν το γράµµα
του συντάγµατος το επιτρέψει να
αλλάξει το σύνταγµα επί τα βελτίω. Ιδιωτικά πανεπιστήµια χθές!
Σαν την περίλαµπρη δράση των
γιατρών µας και όλων των υγειονοµικών κατά τη διάρκεια της
πανδηµίας, να δώσουµε τη δυνατότητα στα αστέρια της ελληνικής επιστήµης της διασποράς να
έρθουν να διδάξουν µε υψηλούς
µισθούς στα νέα ιδιωτικά πανε-

πιστήµια της Ελλάδας σε ευγενή
άµιλλα µε τα δηµόσια και µε δεκάδες χιλιάδες ξένους φοιτητές
που θα αφήνουν στη χώρα συνάλλαγµα και θα γίνονται διά βίου πρεσβευτές της πατρίδας µας
στις πέντε ηπείρους.

ΕΤΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ να αναληφθούν συντονισµένες πρωτοβουλίες από την πανταχού του
κόσµου ελληνική επιχειρηµατική
ελίτ για τη δηµιουργία free zone
στον Αστακό η αλλού στην πατρίδα µας, όπου θα ναυπηγούνται
αντί για την Κορέα, την Ιαπωνία
και την Κίνα τα καράβια των Ελλήνων εφοπλιστών. Ειδικό νοµικό καθεστώς µε σεβασµό στο
περιβάλλον και την εργασία αλλά
χωρίς τις γνωστές αγκυλώσεις.
Πρώτοι ωφεληµένοι θα είναι οι
εκεί εργαζόµενοι. Αυτό αν επιτευχθεί τώρα που η χώρα χαίρει
εκτίµησης ανά το παγκόσµιον και
γιορτάζει και τα διακόσια χρόνια
ανεξαρτησίας της, µε τους κατάλληλους πάντα χειρισµούς µε την

ΕΕ ,τώρα που οι συνθήκες είναι
ώριµες, δεν χρειαζόµαστε τίποτε άλλο σε οικονοµική βοήθεια!
Είναι το made in Greece πακέτο στήριξης από την Ελλάδα και
τους Ελληνες για την Ελλάδα µας
και όλους τους Ελληνες.

ΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ µαζί µε
παρεµβάσεις σε γεωργία, κτηνοτροφία και βιοµηχανία µπορεί να
ανέλθει στα 400 δις ευρώ το 2030.
No more manicure – pedicure
and coffee shops! ∆εν θέλω να
προσβάλω τους συµπαθέστατους
κλάδους της περιποίησης νυχιών
και τµήµατος της εστίασης, των
οποίων απαξάπαντες είµεθα πελάτες,αλλά φρονώ πως το κάθε
επάγγελµα πρέπει να αντιστοιχεί αριθµητικά, σε υγιή αναλογία µε τις πραγµατικές ανάγκες
της αγορά.

ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, των
ναυπηγείων, της βιοµηχανίας, της
υψηλής τεχνολογίας, της γεωργίας, του τουρισµού,του ακριβού
και πολυτελούς τουρισµού γιατί

το brand name Ελλάδα είναι από
µόνο του πολυτέλεια! Να διώξουµε στο πλαίσιο των νόµων και
του συντάγµατος , άµεσα, αµεσότατα κάθε εµπόδιο που απαγορεύει να έχει η χώρα µας σε
αυτή τη ζωή και όχι στην επόµενη, πενήντα και εκατό resorts τύπου Costa Navarino.

ΚΑΙ ΑΝ ΖΕΙ ο Μητσοτάκης στα
250 χρόνια της επανάστασης του
1821 (η πρόοδος της επιστήµης
και το οικογενειακό του DNA
συµβάλλουν σε αυτό) θα καµαρώνει για κάτι που έκανε παρά
γιά κάτι που δεν έκανε.

ΝΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ πως µπορεί να
γίνει έτσι. Οι Γάλλοι λένε: Pouvoir
c’ est vouloir.

ΡΩΤΗΣΤΕ τον συµπατριώτη µου
τον Νίκο Αλιάγα να σας το µεταφράσει!
*Ο Ανδρέας Τσολοδήµος είναι ηλεκτρολόγος µηχανικός MSc King’s
College London.

ελλαδα
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Εργαζόμενοι- Συνταξιούχοι

Σχεδόν 700.000 πολίτες σε αναστολή θα λάβουν Δώρο
τις επόμενες ημέρες.

Οι πληρωμές Πάσχα
για τους δικαιούχους
Η

πληρωμή της προκαταβολής συντάξεων του Ν.
4778/2021 (360 ή 384
ευρώ ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει ο ασφαλισμένος, καθώς και τα αναδρομικά που αναλογούν στους μήνες καθυστέρησης απονομής
της σύνταξης), του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους, των
οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή και σε αυτούς
που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η
καταβολή της πρώτης εκ των
δύο έκτακτων πληρωμών για
τα αναδρομικά των κληρονόμων (σήμερα Μ. Δευτέρα) και
η ολοκλήρωση της καταβολής
των κύριων και επικουρικών
συντάξεων Μαΐου, είναι μερικές μόνο από τις προγραμματισμένες καταβολές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και των φορέων
που εποπτεύει, για την εβδομάδα 26-30 Απριλίου.

Ειδικότερα:
1. Το υπουργείο Εργασίας θα

καταβάλει τη Μ. Τετάρτη, 28
Απριλίου:
 106 εκατ. ευρώ για Δώρο

Θα πέσει χρήμα επ' ωφελεία της αγοράς μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα

σε 670 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για
εφάπαξ.
 530.000 ευρώ θα δοθούν
σε 550 δικαιούχους για καταβολή εξωιδρυματικού επιδόματος και επιδόματος του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ.
 Τέλος, 4.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 8 δικαιούχους για
κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Πάσχα σε 678.096 εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή.
Το συνολικό κονδύλι ανέρχεται σε 106 εκατ. ευρώ.
 1,9 εκατ. ευρώ περίπου για
Δώρο Πάσχα σε 22.869 εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν
την περίοδο 26-30 Απριλίου
οι εξής καταβολές:
Τακτικές πληρωμές:
 Σήμερα Μ. Δευτέρα, θα καταβληθεί ποσό 500 εκατ. ευρώ
για τις κύριες και επικουρικές
συντάξεις Μαΐου 1.043.725
συνταξιούχων που προέρχονται
από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπε-

Μεγάλης Τετάρτης και θα ολοκληρωθεί τη Μεγάλη Πέμπτη η
πληρωμή των προκαταβολών
συντάξεων του Ν. 4778/2021
(και τα αναδρομικά από την
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης απονομής σύνταξης).
 Σήμερα Μ. Δευτέρα, θα καταβληθούν 6,57 εκατ. ευρώ σε
14.050 δικαιούχους για αναδρομικά κληρονόμων από επιστροφή μνημονιακών μειώσεων.
 Τέλος, 142.155 ευρώ θα
καταβληθούν σε 537 δικαιούχους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας σε ασφαλισμένους.

ζες και τον ΟΤΕ, των οποίων ο
ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
 Αύριο Μ. Τρίτη, θα καταβληθεί ποσό 516,8 εκατ. ευρώ για
τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 1.109.780 των
συνταξιούχων που προέρχονται
από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
 Τη Μ. Τετάρτη, 28 Απριλίου, θα καταβληθεί ποσό 500,5
εκατ. ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου σε
658.792 συνταξιούχους του
Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ,
τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.
 Επιπροσθέτως, το χρονικό
διάστημα 26-30 Απριλίου, θα
καταβληθούν 17 εκατ. ευρώ

Εκτακτες πληρωμές:
 Θα ξεκινήσει το απόγευμα της

11
ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Ζητούνται
εξηγήσεις
στην υπόθεση
δημοσιεύματα σχετικά με τον αυξημένο αριθ« Μ εμόαφορμή
θανάτων σε γηροκομείο στην Κρήτη, το υπουρ-

γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ήδη λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, «απέστειλε την Παρασκευή, στην Περιφέρεια Κρήτης επείγον αίτημα ενημέρωσης αναφορικά με
τις συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ποινικές προεκτάσεις, η υπόθεση εξετάζεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), το υπουργείο Εργασίας είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των προϋποθέσεων λειτουργίας, ενώ οι κατά τόπους Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την εποπτεία τους.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά τον τελευταίο χρόνο, με απώτερο
στόχο την προστασία απέναντι στον COVID-19 τόσο των
εργαζόμενων, όσο και των φιλοξενουμένων, το υπουργείο Εργασίας ανέπτυξε μία σειρά πρωτοκόλλων για την
καθημερινή λειτουργία των μονάδων αυτών.
Προκειμένου να διευκολύνει την τήρηση των πρωτοκόλλων, το υπουργείο σε σύμπραξη με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, πραγματοποίησαν τακτικούς ελέγχους φορείας του νέου κορονοϊού, καθώς και ελέγχους τήρησης
των πρωτοκόλλων.
Επιπλέον, το υπουργείο έχει αναλάβει τη διανομή rapid
test σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, αναγνωρίζοντας το κόστος που συνεπάγεται η συχνή διεξαγωγή τέτοιων τεστ» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Εξοδος ήταν ηθική νίκη
www.solidaritydays.gr

του Μεσολογγίου
« Η έξοδος
δεν ήταν ήττα. Ηταν μια

στιγμή υπέρτατης έξαρσης και
γενναιότητας. Μια χούφτα τόπος αντιστάθηκε σε μια αυτοκρατορία, προκαλώντας τον
θαυμασμό όλου του κόσμου.
Έχουμε ιστορικό καθήκον να
ανταποκριθούμε στην υψηλή
παρακαταθήκη των προγόνων
μας, οικοδομώντας ένα μέλλον
αντάξιό τους».
Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, η
πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
σε δηλώσεις που έκανε μετά
την επιμνημόσυνη δέηση και
την κατάθεση στεφάνου στον
Τύμβο των Ηρώων, στο Μεσολόγγι.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία παρίσταται στις
εκδηλώσεις για τον εορτασμό
της 195ης επετείου της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων, πρόσθεσε ότι «η έξοδος του Μεσολογγίου αποτέλεσε ένα τραγικό συμβάν της Ελληνικής Εθνεγερσίας και ταυτόχρονα μια κορυφαία στιγμή που συμπύκνωσε το ηρω-

solidarity
days

Εχουμε ιστορικό καθήκον να ανταποκριθούμε στην υψηλή
παρακαταθήκη των προγόνων μας, είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ικό επαναστατικό φρόνημα, το
αυτοθυσιαστικό πνεύμα, την
ηθική ελευθερία». Παράλληλα,
επεσήμανε ότι «είναι το κυρίαρχο γεγονός που σφράγισε την
εικόνα και την ταυτότητα του
Μεσολογγίου, αυτό που προσέδωσε στην πόλη την ιερότητά της». «Με βαθιά συγκίνηση
και σεβασμό,» συνέχισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, «τιμάμε σήμερα εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους από αγάπη για τη ζωή, μη θέλοντας

να την εξευτελίσουν μέσα στη
σκλαβιά».
Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στη δοξολογία που τελέστηκε στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου
Σπυρίδωνος, όπου τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά μέτρα
προστασίας, ενώ μετά την επιμνημόσυνη δέηση μετέβη στο
μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Πινακοθήκη του Δήμου Μεσολογγίου, και συναντήθηκε με
τον δήμαρχο, Κώστα Λύρο.

ΕΚΛΟγΕΣ ΑΛβΑΝΙΑΣ

Νίκη Ράμα έβλεπαν τα exit polls

Τ

ο κυβερνών Σοσιαλιστικό
Κόμμα του Εντι Ράμα φαινόταν να κερδίζει τις κοινοβουλευτικές εκλογές της Αλβανίας
που διεξήχθησαν χθες λαμβά-

νοντας το 46,9% των ψήφων,
σύμφωνα με δημοσκόπηση
εξόδου από την κάλπη του Top
Channel TV. Το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα ανα-

Μια αγκαλιά για όλους!

ÓÕËËÏÃÇ
ÔÑÏÖÉÌÙÍ

days

Ýùò êáé ôçí
Ôñßôç 27 Áðñßëéïõ
×ÏÑÇÃÏÉ

μενόταν να έρθει δεύτερο με
43,5% των ψήφων, ενώ το
Κίνημα Σοσιαλιστικής Ενταξης προβλεπόταν να είναι τρίτο με 6,9% των ψήφων.

solidarity

www.solidaritydays.gr

ÌÅ ÔÇÍ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ

ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ

Δίκτυο
Δέκα
Διανομή Εμπορία
Καταναλωτικών Αγαθών

Αξιόπιστα δίπλα σας.

CONGRESS & EVENT
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Διεθνής αίσθηση από την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων εκ μέρους
του Μπάιντεν.

20

21

1821
Δρόμοι
της φωτιάς

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ στην «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ!
Από την Τρίτη 13/4 και κάθε Τρίτη στην «Π»: Ενα
4σέλιδο οδοιπορικό στις οδούς και τις πλατείες της Πάτρας
και της Αχαΐας που αναφέρονται στα πρόσωπα και τις µεγάλες
στιγµές του Αγώνα για την Ανεξαρτησία.
Ενα ξεχωριστό αφιέρωµα που µας ξανασυστήνει τους δρόµους
όπου γεννηθήκαµε, µεγαλώσαµε και ζούµε

ΤΗ Μ. ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΛΑΜΟΓ∆ΑΡΤΗ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΑΣΤΙΓΞ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Τελείωσε
το «τακτ»
με την Τουρκία

Η

αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από
τον Πρόεδρο των ΗΠΑ
Τζο Μπάιντεν καταγράφεται από το σύνολο των γερμανικών ΜΜΕ.
«Ο Μπάιντεν μιλάει για γενοκτονία», είναι ο τίτλος του
ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, όπου
επισημαίνεται ότι οι αμερικανοί Πρόεδροι, «από τακτ
προς την σύμμαχο στο ΝΑΤΟ
Τουρκία», είχαν αποφύγει να
αναγνωρίσουν την σφαγή των
Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη
διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου ως γενοκτονία. Ο
Πρόεδρος Μπάιντεν «επιλέγει έναν άλλο δρόμο - προς
εκνευρισμό των Τούρκων»,
αναφέρει το ARD και παραθέτει απόσπασμα της δήλωσης
του Προέδρου των ΗΠΑ, ενώ
υπενθυμίζει ότι εκτός από την
Αρμενία πολλές χώρες - μεταξύ των οποίων και η Γερμανία
από το 2016 - αναγνωρίζουν
ως γενοκτονία τις φρικαλεότητες σε βάρος των Αρμενίων που άρχισαν πριν από
106 χρόνια.
Η Τουρκία ως διάδοχο κράτος, διευκρινίζει το ρεπορτάζ, παραδέχεται τον θάνατο
300.000 - 500.000 Αρμενίων και εκφράζει τη λύπη της,
αλλά απορρίπτει αυστηρά τον
χαρακτηρισμό των γεγονότων
ως γενοκτονία. «Η κίνηση του
Μπάιντεν αναμένεται επομένως να επιβαρύνει σημαντικά
τις σχέσεις των δύο χωρών»,
τονίζει και αναφέρεται στην
αντίδραση της Αγκυρας.
«Ο Μπάιντεν αναγνωρίζει την
σφαγή των Αρμενίων ως γενοκτονία», είναι ο τίτλος του
ρεπορτάζ του γερμανόφωνου
προγράμματος της Deutsche
Welle, στο οποίο σημειώνεται
ότι ο Αμερικανός πρόεδρος
αποδέχεται συνειδητά το γεγονός ότι θα υπάρξει αναπόφευκτα ένταση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι με την

Μπάιντεν-Πούτιν
θα συναντηθούν

4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ
Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν ενδέχεται να
συναντηθούν τον Ιούνιο, μετέδωσε το πρακτορείο RIA. Δεν έχουν
ξεκινήσει οι προετοιμασίες για
τη σύνοδο κορυφής και η τελική
απόφαση της Ρωσίας θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.
Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι
Λαβρόφ, από την πλευρά του, σημείωσε ότι η πρόταση του Μπάιντεν για μια σύνοδο κορυφής έγινε
θετικά δεκτή και μελετάται.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν έμεινε ευχαριστημένος από την πρωτοβουλία
Μπάιντεν

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ Νεκροί και οι 53
Το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε το υποβρύχιο που βυθίστηκε στα ανοιχτά του Μπαλί την
περασμένη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι και τα 53 μέλη του
πληρώματός του είναι νεκρά.
Το υποβρύχιο, το οποίο έσπασε σε τρία κομμάτια, βρέθηκε στον
βυθό στη Θάλασσα του Μπαλί, είπε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γιούντο Μαργκόνο.

αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Αρμενίων από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο το 2016 προκλήθηκε
σοβαρή διπλωματική κρίση
στις σχέσεις με την Τουρκία.
Στην επιβάρυνση που θεωρείται ότι θα προκαλέσει για
τις ήδη τεταμένες αμερικανο-τουρκικές σχέσεις η δήλωση του Τζο Μπάιντεν αναφέρεται και η Sueddeutsche
Zeitung, η οποία υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο αμερικανός Πρόεδρος ουσιαστικά
εκπλήρωσε μια προεκλογική
δέσμευσή του, αλλά και ότι
το Κογκρέσο είχε αναγνωρίσει με ένα συμβολικό ψήφισμα την Γενοκτονία το 2019,
με τον Ντόναλντ Τραμπ να
απαντάει τότε ότι δεν επρόκειτο να αλλάξει η στάση των
ΗΠΑ. Επιπλέον, η εφημερίδα της Βαυαρίας παραθέτει
τη δήλωση του Προέδρου της

Bundestag Νόρμπερτ Λάμερτ
το 2019, όταν ψηφίστηκε η
αναγνώριση της Γενοκτονίας:
«Η σημερινή κυβέρνηση στην
Τουρκία δεν είναι υπεύθυνη
για τα γεγονότα κατά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά θα
είναι συνυπεύθυνη για όσα
συμβούν στο μέλλον σε σχέση με αυτά», είχε δηλώσει ο
κ. Λάμερτ.
Ανάλογο είναι και το δημοσίευμα της Frankfurter
Allgemeine Zeitung, η οποία
προβλέπει επιβάρυνση των
σχέσεων ΗΠΑ - Τουρκίας.
>Για ένα βήμα «που δείχνει
πόσο άσχημες είναι οι σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ» περιγράφει
τη χθεσινή δήλωση του
Προέδρου των ΗΠΑ η «Neue
Zuercher Zeitung» της Ελβετίας και αναφέρει ότι για
την Τουρκία επρόκειτο για
«φρικαλεότητες πολέμου».

Το φως της
Ανάστασης να
χαρίζει υγεία,
ελπίδα,
αδελφοσύνη,
αισιοδοξία και
δύναμη!

ΚΑΛΟ
ΠΑΣΧΑ
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΓΟΡΑ: ΚΛΑΜΑ, ΛΟΥΚΕΤΑ... ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΑΛΕΥΟΥΝ
ΕΣΤΙΑΣΗ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ

Εντονος προβληµατισµός στους επαγγελµατίες του κλάδου της εστίασης και τους εµπόρους, που κοιτούν, µε λιγοστές οικονοµικές δυνάµεις αλλά πάνω απ' όλα µε θέληση επανάκαµψης, να «φλερτάρουν» µε τους πελάτες.
> 2/14

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

M. ∆ΕΥΤΕΡΑ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ «Πτ∆» ΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Πεζοδρόµηση αλά
«καρµπόν» για λίγους
και όχι για όλους
Κυκλοφοριακές αλλαγές από τις 3 Μαΐου σχεδιάζει η δηµοτική αρχή και θα οριστικοποιήσει µέσα στην εβδοµάδα. Ικανοποίηση επαγγελµατιών αλλά και παράπονα.

> 3/15

ΤΣΙΒΛΟΥ

«∆ΩΡΟ» ΠΑΣΧΑ
για 4.000 οφειλέτες!

Κινηµατογραφικό
πεδίο... προβολής
εντός και παγκοσµίως
Σε ανάδειξη της Αιγιάλειας και της άυλης πολιτιστικής της κληρονοµιάς, άρχισαν το Σάββατο στην ορεινή λίµνη της Ακράτας κινηµατογραφικά γυρίσµατα για την παραγωγή ταινίας µικρού µήκους.
> 4/16

ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ Η ΑΑ∆Ε
ΤΥΛΙΞΕ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ - ΤΙ ΧΑΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ «ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ»

ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ - Η ΒΡΟΧΗ
- Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ

Καθαρός
λόγος...

Στιγµές ταυτισµένες µε το κλίµα των γιορτινών ηµερών και της πανδηµίας.
> 6/18

> 3/15

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΤΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ

Το κράτος δεν λογαριάζει δυσκολίες και αδιέξοδα, συνεχίζοντας ν© αντιµετωπίζει τους φορολογούµενους πολίτες όπως σε µία κανονική περίοδο.
Σε προ ηµερών εκκαθαριστική επιχείρηση για χρέη προς τα δηµοτικά ταµεία, η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων απέστειλε στην Οικονοµική Υπηρεσία του δήµου λίστα µε
4.000 οφειλέτες για µη καταβαλλόµενα δηµοτικά τέλη και φόρους στους οποίους υποχρε> 3/15
ούνταν, αλλά ουδέποτε κατέβαλαν.

> 5/17

∆ΗΜΟΣ - ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Με λίγα «κλικ»
οι υποθέσεις
δηµοτών σε
υπηρεσίες
Τις ανάγκες για γρήγορη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση σε σειρά συναλλαγών µε τις δηµοτικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε πως θα καλύψει ο δήµαρχος ∆. Καλογερόπουλος.
> 4/16

ΤΟ ΘΕΜΑ

2/14
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Οι πιο πολλοί καταστηµατάρχες ποντάρουν στο ότι ο κόσµος δεν µπορεί άλλο µέσα και περιµένουν πώς και πώς να βγει.

Αγορά - Εστίαση

Οι µισοί έµποροι κλαίνε και
το 30% στην εστίαση, λουκέτο!
Κάτι κινείται, αλλά χωρίς επισκέπτες

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
triadafilop@pelop.gr

Ì
Περιορισµένη χθες η κίνηση στους εµπορικούς δρόµους
του Αιγίου
Τα αρχικά χαµόγελα κάτω από τις µάσκες, όταν -µετά από µήνες- άνοιγε το λιανεµπόριο, έχουν δώσει πια τη θέση τους
στον «πονοκέφαλο», αφού η αγορά του Αιγίου κινείται µεν,
αλλά µε αργούς ρυθµούς και η εικόνα στα ταµεία των τοπικών επιχειρήσεων είναι µοιρασµένη στα δύο.
«Μιλάω κάθε µέρα µε πολλά µέλη µας. Οι µισοί µού λένε ότι
κάτι γίνεται, ενώ οι άλλοι µισοί κλαίνε µε την αναδουλειά» λέει στην «Πτ∆» ο πρόεδρος του Εµπορικού και Επιχειρηµατικού Συλλόγου Αιγιάλειας Λάµπης Παπαδόπουλος.
Αυτό που φέτος υπογραµµίζεται ως αρνητικό στοιχείο είναι
ότι η αγορά δεν περιµένει πολλούς επισκέπτες (από Αθήνα ή και αλλού) για το Πάσχα, οπότε οι τζίροι στα µαγαζιά θα
εξαρτηθούν, περιορισµένα, από τους ντόπιους της πόλης και
των γύρω χωριών.
Στα χαµηλά δεδοµένα της περιόδου συνυπολογίζεται και ο
παράγοντας των περιορισµών που βάζουν τα click inside και
τα click away, που κάνουν το αγοραστικό κοινό επιφυλακτικό και διαστακτικό ακόµα να µπει σ’ αυτό το πλαίσιο για τα
ψώνια του.
Ελπίδα αποτελεί το νέο Πρόγραµµα Ενίσχυσης
Επιχειρήσεων λόγω covid-19 από την
Περιφέρεια, µε τον κ. Παπαδόπουλο να προτάσσει τη συµµετοχή µε
κατάργηση της φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας
ως προαπαιτούµενο και ιδιαίτερη στόχευση τις πολύ µικρές
επιχειρήσεις που δεν έχουν
πάρει σχεδόν καµία ή ελάχιστη βοήθεια τους τελευταίους
13 µήνες και να εξαιρεθούν
όσες πληττόµενες επιχειρήσεις και ΚΑ∆
έχουν λάβει πάνω
από 13.000 ευρώ
σε επιστρεπτέες προκαταΣυγκρατηµένα αισιόδοξος
βολές.
ο Λ.Παπαδόπουλος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
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URL

ε έντονο προβληµατισµό στους επαγγελµατίες του κλάδου
της Εστίασης για τον
χρόνο και τον τρόπο µε τον
οποίο θα γίνει η επανεκκίνηση, στις 3 Μαΐου, έχουν
αρχίσει οι πυρετώδεις ετοιµασίες στο Αίγιο και στην
Αιγιάλεια, που στις περισσότερες περιπτώσεις καταστηµάτων συνδυάζονται µε
µικρές ανακαινίσεις.
Οι επιχειρηµατίες κοιτούν,
µε λιγοστές οικονοµικές δυνάµεις αλλά πάνω απ’ όλα
µε θέληση επανάκαµψης,
το πως θα «φλερτάρουν» µε
τους πελάτες, εµφανίζοντας
τα µαγαζιά τους φρεσκαρισµένα, το προσωπικό τους
επαρκές και τον εξοπλισµό
τους σε καλή κατάσταση,
αφού το λουκέτο και η ακινησία έβγαλε off ψυγεία, µηχανές και άλλα εξαρτήµατα
κουζίνας.
Ξέρουν ότι η επαναλειτουργία δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, µε τα περιοριστικά µέτρα και το ελεύθερο για σερβίρισµα µόνο στους εξωτερικούς χώρους, τους περιορισµούς σε αριθµό πελατών που επιβάλλουν οι αποστάσεις, την ίδια ώρα που
όσοι δεν διαθέτουν πολλά
τραπεζοκαθίσµατα εξωτερικά ή και καθόλου, το περιβάλλον γι’ αυτούς είναι καθόλα απαγορευτικό.
«Οι πιο πολλοί ποντάρουν
στο ότι ο κόσµος δεν µπορεί άλλο µέσα και περιµένει πώς και πώς να βγει.
∆εν πρέπει να φοβόµαστε
το τώρα, τη φετινή περίοδο, αλλά το µετά και τη διάρκεια...» λέει χαρακτηριστι-

Μαστορέµαατα στα Ψηλαλώνια για να 'ναι όλα έτοιµα στις 3 Μαΐου

Καταστήµατα στη Μητροπόλεως ελπίζουν να ξαναζωντανέψουν το κέντρο

Ο Στ. Βαρδάκης αισιοδοξεί για τώρα, αµφιβάλλει για το αύριο

κά στην «Πτ∆» ο πρ. πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής Αιγιάλειας Στράτος Βαρδάκης.
Αυτό που όµως ο ίδιος καταγράφει και αποτελεί µια
δυσάρεστη εικόνα στην περιοχή, είναι όπως λέει, ότι
«το 30% των καταστηµάτων
δεν θα ανοίξουν καν, ενώ
ακόµα κι αυτοί που τώρα
θα ξεκινήσουν, για πρώτη
φορά µια τέτοια δραστηριότητα, θα δουν ότι η ευκολία είναι µόνο στην αρχή...
και ύστερα κλαίνε»!
Αγνωστο, παράλληλα, παραµένει το τι θα γίνει µε τα
κεφάλαια επανεκκίνησης,
αφού η πλατφόρµα για ενίσχυση των επιχειρήσεων
εστίασης µε αιτήσεις ενδιαφεροµένων αναµένεται να
ανοίξει στις 5 Μαΐου, αλλά
δεν θα µπορέσουν όλοι να
τύχουν εκταµίευσης χρηµάτων, όταν το 40% περίπου
δεν έχει καθόλου ταµειακά
διαθέσιµα.

«Να στηρίξουµε τις επιχειρήσεις της περιοχής µας»
Με τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στο Αίγιο και
την ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, να είναι έτοιµες να υποδεχθούν
καταναλωτές για το
Πάσχα και να τους
εξυπηρετήσουν µε
ασφάλεια, τηρώντας
τους κανόνες και τα
µέτρα υγιεινής και
διαθέτοντας πλήρη
επάρκεια προϊόντων
σε χαµηλές τιµές και
ποικιλία, ο επικεφαλής της Παναιγιάλειας Επιµελητηριακής
Αενεξάρτητης Κίνησης και αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου
Αχαΐας Αρης Τηλιγάδης, δηλώ-

Ο Αρης Τηλιγάδης. Στη
φωτ. αριστερά καµπάνια
της ΠΑΕΚ για στήριξη της
τοπικής αγοράς
νει: «Σ’ αυτή την πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση, οφείλουµε να στηρίξουµε

τις επιχειρήσεις της περιοχής
µας. Εύχοµαι σ’ όλους τους συναδέλφους καλές δουλειές, µε

υγεία, δύναµη και ελπίδα»
Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή
του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από
τον κορονοϊό στους εργοδότες, εφόσον προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή τους ή παρευρίσκονται
στους χώρους εργασίας, διευκρίνισε πως οφείλουν µε ατοµική τους ευθύνη να υποβάλλονται σ’ αυτόν µε δική τους
δαπάνη χωρίς να έχουν υποχρέωση να δηλώνουν το αποτέλεσµα στην πλατφόρµα του
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αλλά µπορούν κι
αυτοί να δηλώνουν προαιρετικά
το αποτέλεσµα στην ηλεκτρονική πλατφόρµα self-testing.gov.
gr., όπως οι εργαζόµενοί τους,
οι οποίοι τα δικαιούνται δωρεάν από τα φαρµακεία.

15/3
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Ο αντιδήµαρχος Οικονοµικών ∆. Καλαµίδας δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει
την αποστολή της µακράς λίστας.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ

Λίστα 4.000 που δεν
πέρασαν από το Ταµείο

Επιλεκτική πεζοδρόµηση
στη Μητροπόλεως
και µονοδρόµηση
προς Αλυκή

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
triadafilop@pelop.gr

Å

ν µέσω πανδηµίας, που
έχει πλήξει χιλιάδες νοικοκυριά, επιχειρήσεις
όπως και τα οικονοµικά του ∆ήµου Αιγιάλειας, το
κράτος δεν λογαριάζει δυσκολίες και αδιέξοδα, συνεχίζοντας ν’ αντιµετωπίζει τους
φορολογούµενους πολίτες
όπως σε µία κανονική περίοδο, αν και µε κάποιες χρονικές αναβολές ή και ρυθµίσεις
οφειλών, µε άγνωστο ακόµα
χρονικό ορίζοντα, αλλά από
τώρα υπαρκτές κάποιες πρώτες συνέπειες.
Σύµφωνα µε πληροφορίες
της «Πτ∆», σε µία προ ηµερών εκκαθαριστική επιχείρηση για χρέη προς τα δηµοτικά ταµεία, η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, φαίνεται να απέστειλε στην Οικονοµική Υπηρεσία του δήµου λίστα µε 4.000 οφειλέτες, για µη καταβαλλόµενα
δηµοτικά τέλη και φόρους
στους οποίους υποχρεούνται,
κάτι που σηµαίνει πως αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν σε
έγγραφες ειδοποιήσεις και
τώρα θα βρεθούν ενώπιον
των ποινών που προβλέπει
η κείµενη νοµοθεσία.
Η «Πτ∆» απευθύνθηκε στον

Αυτό το τµήµα θα παραχωρηθεί για τραπεζοκαθίσµατα

Ê

Μόνο ρύθµιση οφειλών θα µπορεί να κάνει ο δήµος προς το παρόν

αντιδήµαρχο Οικονοµικών ∆.
Καλαµίδα, ο οποίος ωστόσο
δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την
αποστολή της µακράς αυτής
λίστας, αρκούµενος να πει ότι:
«Το νούµερο δεν µε ξαφνιάζει, γιατί µπορεί ν’ αφορά και
µικροποσά. Εµείς δεν έχουµε, ως δήµος, κυρώσεις για
παράβαση καθήκοντος. Βρήκα το ακατάσχετο στις 10.000
ευρώ -που ήταν έγκληµα για-

τί δεν µαζεύει λεφτά ο δήµος
και η όποια ρύθµιση πότε θα
τελειώσει (;) - και το πήγα
στις 5.000 και αργότερα στα
1.000 και στα 500 ευρώ σήµερα, ώστε µε µια µικρή ρύθµιση να τελειώνει γρήγορα η
αποπληρωµή για τον δηµότη. Λειτουργεί και σαν νουθεσία προς αυτόν».
Για τους 4.000 της λίστας
η άµεση επίπτωση είναι η
στέρηση ΑΦΜ, στον δήµο

η αδυναµία µίσθωσης κοινόχρηστου χώρου αν πρόκειται για επαγγελµατία και
στις τράπεζες δέσµευση λογαριασµών.
Ο δήµος, στα 400 ευρώ κάνει κανονικά στέρηση ΑΦΜ
και στα 501 ευρώ κατάσχεση
λογαριασµών, αλλά κι αυτά
λόγω πανδηµίας δεν µπορούν τώρα να γίνουν. Ετσι,
το µόνο που αποµένει είναι
οι ρυθµίσεις σε 100 δόσεις.

υκλοφοριακές αλλαγές, από τις 3 Μαΐου µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου, σχεδιάζει η δηµοτική αρχή και θα οριστικοποιήσει γνωµοδοτικά η ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αιγιάλειας, σήµερα και την Μ.
Τετάρτη αντίστοιχα.
Η µέχρι τώρα κοινή κατεύθυνση είναι, στα πρότυπα της αντίστοιχης περσινής περιόδου, δηλαδή η προσωρινή πεζοδρόµηση της κεντρικής οδού Μητροπόλεως, µόνο στο τµήµα του
∆ηµοτικού Κήπου, για ελεύθερη κίνηση παιδιών και στο οδόστρωµα από Μελετοπούλων έως Ρωµανιώλη όπου λειτουργούν αρκετές καφετέριες και θα καταλάβουν κοµµάτια αυτού
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.
Εάν αυτό οριστικοποιηθεί, τα αυτοκίνητα αναγκαστικά θα στρίβουν στην οδό Μελετοπούλων και µέσω της οδού Φαραζουλή θα βγαίνουν στην οδό Σολωµού ή νωρίτερα διά της οδού
Ρωµανιώλη θα επανέρχονται στην Μητροπόλεως, στο ύψος
των Υψηλών Αλωνίων.
Ωστόσο, δικαιολογηµένα, καταγράφονται ήδη τα πρώτα παράπονα αφού και πριν το προς πεζοδρόµηση τµήµα της Μητροπόλεως υπάρχουν κι άλλα καταστήµατα Εστίασης, το ίδιο και
πάνω από την Ρωµανιώλη, οπότε η ρύθµιση δείχνει επιλεκτική.
Στην παραλιακή οδό Ποσειδώνος της Αλυκής Αιγίου, πιθανά θα υπάρξει µονοδρόµηση µετά το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και η επιστροφή των οδηγών θα γίνεται από τον νεοδιανοιχθέντα δρόµο της Αλυκόβρυσης, το ίδιο και το Αστικό
ΚΤΕΛ µε µικρότερο λεωφορείο.
Παντού, σε Μητροπόλεως και Ποσειδώνος θα τοποθετηθούν
πλαστικοί οριοδείκτες και κίτρινες γραµµές ως πεζοδρόµιο
στο οδόστρωµα.

ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στη χρήση 300.000 ευρώ, η εναλλακτική της αντιπολίτευσης
Ó

ε εξ αναβολής συνεδρίαση
του δηµοτικού συµβουλίου Αιγιάλειας, σήµερα στις 9
τις βράδυ, επανέρχεται προ
συζήτηση και έγκριση ο «ταλαιπωρηµένος» προϋπολογισµός του δήµου για το 2021,
παρότι µε κυβερνητική τροπολογία του δίνεται πλέον το
χρονικό περιθώριο να τον θέσει σε εφαρµογή από 1η Ιουνίου, οπότε να συνεχίσει µέχρι 31 Μαΐου να λειτουργεί
µε πλασµατικόν, όπως έκανε
έως τις 31 Μαρτίου.

ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Ο προϋπολογισµός, που έχει
συντάξει η Οικονοµική Υπηρεσία του δήµου, ανέρχεται
στα 52, 5 εκατ. ευρώ, έναντι
50 εκατ. το 2020, αυξηµένος παρότι τα δηµοτικά τέλη
και εποµένως και τα έσοδα
θα είναι φέτος µειωµένα κατά 5,8%.

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
Η εισήγηση της δηµοτικής
αρχής, λόγω του ότι δε διαθέτει την πλειοψηφία στο
∆Σ, δεν πρόκειται να περάσει και η εναλλακτική πρό-

τέτοιο ίσως σκοντάψει στην
νοµοθεσία.
Η δηµοτική παράταξη του
ΚΚΕ της κ. Κουρή θα καταψηφίσει όλες τις προτάσεις
και θα ζητήσει ο δήµος να
διεκδικήσει έκτακτη κρατική χρηµατοδότηση, αφού θεωρεί πως δεν ικανοποιούνται ανάγκες του σε υποδοµές, αντιπληµµυρικά, αντισεισµικά και άλλα έργα.

Η ΚΟΝΤΡΑ
Χ. Γούτος - Α. Κουρή σε διαφορετικές οικονοµικές κατευθύνσεις

ταση της αντιπολίτευσης είναι αυτή που αναµένεται να
υπερισχύσει, αφού ξεπεραστούν οι µεταξύ των παρατάξεων Γούτου - Ψυχράµη
- Παπακωνσταντινόπουλου
διαφοροποιήσεις, για τη µεταφορά κονδυλίων από κάποιους προς κάποιους κωδικούς.
Σύµφωνα µε πληροφορίες
της «Πτ∆», κοµβική αλλαγή
επί του προϋπολογισµού που
θα καταθέσει η δηµοτική αρχή είναι -από πλευράς αξιωµατικής αντιπολίτευσης- η µεταφορά περίπου 300.000 ευ-

ρώ από µη βεβαιωµένες παλαιοτέρες υποχρεώσεις του
δήµου για οφειλές, σε «παγίες» χρηµατοδοτήσεις του συνόλου των προέδρων Κοινοτήτων, σε συλλόγους της περιοχής αλλά και σε ευπαθείς
πληθυσµιακές οµάδες.

ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Ωστόσο οι δηµοτικές οµάδες της ελάσσονος µειοψηφίας θα επιµείνουν στην µεταφορά κονδυλίων και από
τον δηµοτικό φορέα Πολιτισµού (∆ΗΚΕΠΑ) σε συλλόγους και ενδεείς, παρότι κάτι

Εντονη αναµένεται να είναι
απόψε και η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίως µετά τους
ανεβασµένους τόνους που
επέλεξε να χρησιµοποιήσει
ο δήµαρχος ∆. Καλογερόπουλος, κατηγορώντας τους κ.κ.
Γούτο και Ψυχράµη για «ξεδιάντροπη οµαδική συµπεριφορά» ως προς τον προϋπολογισµό, αλλά και της καταγγελίας του ότι λένε έξω...
«θάνατο στον Καλογερόπουλο», ελπίζοντας όπως είπε
πως «η φανατίλα τους φτάνει στα όρια της πολιτικής
και όχι του βιολογικού του
θανάτου»!
∆.Τ.

«Ωριµη σκέψη, σύνεση, ρεαλισµός
 Ο εισηγητής της δηµοτικής αρχής - αντιδήµαρχος Οικονοµικών ∆ηµήτρης Καλαµίδας σχολιάζει πως «θα ‘πρεπε
πάνω από το υπερεγώ να έχουν βάλει όλοι την κοινωνία»
και δεσµεύεται πως µε την ψήφιση του προϋπολογισµού,
αµέσως µετά το Πάσχα, θα καταβάλει στους προέδρους
των Κοινοτήτων τις «παγίες», δηλαδή τα χρήµατα που πάντα λαµβάνουν για µικρά έργα και έξοδα των χωριών τους.
Ο κ. Καλαµίδας µιλά στην «Πτ∆» για έναν προϋπολογισµό
που έχει καταβληθεί προσπάθεια να µαζευτούν ελλείµµατα και να µπαλωθούν
δαπάνες, αφού καµία υπηρεσία δεν
µειώνει τις απαιτήσεις της και δεν
ήταν εύκολο να γίνει µη πλασµατικός. «Και πώς θα βγει;» σηµειώνει, για να καταλήξει λέγοντας:
«∆εν υπάρχουν περιθώρια πολυτέλειας για να παίξουµε. Πρέπει να επιδειχθεί, από την
αντιπολίτευση, ώριµη
σκέψη και σύνεση,
προτείνοντας κάτι το ρεαλιστικό».
∆ηµήτρης
Καλαµίδας
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ηλεκτρονικά
συστήµατα για
γρήγορη εξυπηρέτηση
των δηµοτών

Ô

ις ανάγκες των δηµοτών για γρήγορη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση σε σειρά συναλλαγών τους µε τις δηµοτικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε πως θα καλύψει ο
∆ήµος Αιγιαλείας, ανταποκρινόµενος στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής και αξιοποι∆. Καλογερόπουλος
ώντας τρία νέα συστήµατα, χωρίς καµία δαπάνη δηµοτικών πόρων.
Με λίγα «κλικ» θα γίνεται η διεκπεραίωση υποθέσεων πανεύκολη. Πρόκειται για:



Το πληροφοριακό σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών «Ιριδα», που
αντικαθιστά την έντυπη εισερχόµενη και εξερχόµενη αλληλογραφία, µέσα από την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών πρωτοκόλλου, ψηφιακής διακίνησης και αρχειοθέτησης, λήψης υπογραφών και διεκπεραίωσης. Από αυτό
θα προκύψουν σηµαντικά οφέλη, όπως η µείωση στις µετακινήσεις για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, η εξοικονόµηση χρόνου µε παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας, η αύξηση της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριών, καλύτερη παρακολούθηση εκκρεµοτήτων σε όλα
τα επίπεδα της υπηρεσιακής ιεραρχίας, µεγάλη εξοικονόµηση χαρτιού και µελανιών, αποτύπωση, καταγραφή και
διόρθωση βασικών διοικητικών λειτουργιών του δήµου.



Το «Sense City» εφαρµογή για κινητά και υπολογιστές, που στοχεύει στην άµεση ενηµέρωση, καταγραφή και αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας των πολιτών και η οποία ήδη δέχεται καθηµερινά αρκετά αιτήµατα. Η εφαρµογή αναπτύχθηκε από καθηγητές και φοιτητές του Πανεπιστηµίου Πατρών και είναι πολύ απλή στη χρήση.



Η πλατφόρµα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης δηµοτών και επιχειρήσεων, µε χρήση των κωδικών
taxisnet για 47 ψηφιακές υπηρεσίες από διάφορες ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου και για να ενηµερωθούν -µέσω της
ψηφιακής τους θυρίδας- όταν το αίτηµα τους επεξεργαστεί και ολοκληρωθεί.
Τα έγγραφα που µπορεί ο κάθε δηµότης να ζητήσει και να
λάβει ηλεκτρονικά, χωρίς επίσκεψη σε δηµοτική υπηρεσία,
είναι: Αδειας λειτουργίας καταστηµάτων, νέα παροχή ή επανασύνδεσης ρεύµατος, εποχικής χρέωσης, συντελεστή χρέωσης, άνοιγµα οικογενειακής µερίδας άγαµης µητέρας ή µετά από απόκτηση τέκνου εντός συµφώνου συµβίωσης, ληξιαρχική πράξη γάµου, γέννησης, θανάτου, συµφώνου συµβίωσης, εγγραφή στο ∆ηµοτολόγιο, βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, για εκλογικούς καταλόγους, δήλωση µη ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου, διόρθωση κύριου ονόµατος, διόρθωση
τόπου γέννησης, εγγραφή τέκνων λόγω αναγνώρισης, καταχώριση λύσης γάµου ή συµφώνου συµβίωσης, µεταδηµότευση άγαµου, διαζευγµένων ή εν χηρεία συζύγων, συζύγων και τέκνων, πιστοποιητικό γέννησης, διπλοεγγεγραµµένου, εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, εγγυτέρων συγγενών, εντοπιότητας, ιθαγένειας, οικογενειακής κατάστασης,
για µειωµένη θητεία, προσθήκη κύριου ονόµατος, βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας, κατάστασης ανεξόφλητων
οφειλών, βεβαίωσης διατηρητέου, για το πολεοδοµικό, πινακίδων, εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, τεχνικών εκθέσεων και όρων δόµησης, θεώρηση οικοδοµικών και ρυµοτοµικών γραµµών και όρων δόµησης, βεβαίωση υψοµέτρου, χορήγηση όρων δόµησης, βεβαίωσης πλάτους οδού,
πρασιάς, στοάς, σύνταξη διαγράµµατος εφαρµογής, βεβαίωση ρυµοτοµούµενης ιδιοκτησίας, απόστασης οίκου ανοχής που πρόκειται να λειτουργήσει, χρήσης γης, οικοδοµικών αδειών και φακέλων οικοδοµικών αδειών.
«Ο δήµος δεν µένει απλός παρατηρητής των τεχνολογικών εξελίξεων. Με γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση
του πολίτη, εφαρµόζουµε όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο ικανοποίησης αιτηµάτων και µειώνοντας δραµατικά τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις του παρελθόντος. Κοιτάζουµε πάντοτε µπροστά» δηλώνει ο δήµαρχος ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος.
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Η Περιφέρεια θεωρεί ως σηµείο αναφοράς και επικοινωνίας την οπτικο-ακουστική βιοµηχανία, δεδοµένου ότι
διασυνδέει τοπία, ανθρώπους, εξοπλισµό και παρέχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον τόπο και τους ανθρώπους της.

Παγκόσµιο ταξίδι µε
«σιωπηλό σούρουπο»
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
triadafilop@pelop.gr

Ó

ε ανάδειξη της Αιγιάλειας και της άυλης πολιτιστικής της κληρονοµιάς, άρχισαν το Σάββατο στην ορεινή Λίµνη Τσιβλού της Ακράτας κινηµατογραφικά γυρίσµατα για την
παραγωγή ταινίας µικρού
µήκους, που πρόκειται να
ταξιδέψει σε πληθώρα κινηµατογραφικών φεστιβάλ,
τόσο εγχώρια όσο και του
εξωτερικού.
Η πρεµιέρα της για γίνει σε
κάποιο από τα µεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, µε διεθνές
κοινό και την εταιρεία παραγωγής να φέρει στους τίτλους αρχής το λογότυπο της
Περιφέρειας και του Film
office, το οποίο δηµιουργήθηκε από την Π∆Ε για την
προσέλκυση και υποστήριξη οπτικοακουστικών παραγωγών, µέσω της συµµέτοχης της στο ευρωπαϊκό έργο «Ciak» του προγράµµατος
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας.
«Η ταινία αναµένεται να ενισχύσει και ν’ αναδείξει τους
φυσικούς και πολιτιστικούς
της πόρους της περιοχή, µετατρέποντας την σε πόλο έλξης τουριστών και επενδυτών» λέει στην «Πτ∆» ο αντι-

ΛΙΜΝΗ
ΤΣΙΒΛΟΥ

Τα γυρίσµατα στις όχθες, µε µέτρα και άδειες

Π. Σακελλαρόπουλος

Η οµορφιά των νερών και το ήρεµο δάσος
Η διευθύντρια της Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου Βένια Βέργου, µιλώντας για την ταινία του
σκηνοθέτη - σεναριογράφου Γαλαξία Σπανού µε τίτλο «Νωρίς έρχεται το σιωπηλό σούρουπο» και διαπραγµατεύεται τη σχέση ζωής και θανάτου, σε µια σύγχρονη µεταφορά της ιστορίας του Αχέροντα, µε τον Χάρο να έχει το ηθικό δίληµµα της Απονοµής Χάρης
στη ζωή ενός µικρού αγοριού. Θα πραγµατοποιηθούν γυρίσµατα
στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας και ειδικότερα έχουν
Βένια Βέργου
επιλεγεί δασικές εκτάσεις στις πλαγιές του Χελµού, µε την οµορφιά των νερών και το ήρεµο δάσος που την περιβάλλει, ως το ιδανικό σκηνικό για την ιστορία
της ταινίας. Τα γυρίσµατα απαιτούν σκηνές παράκτια στη λίµνη και κάποια πλάνα εντός αυτής
µε βάρκα, γι' αυτό και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα κατά της πανδηµίας και οι άδειες.

περιφερειάρχης Παναγιώτης
Σακελλαρόπουλος, που έλκει
την καταγωγή του από την περιοχή της εν λόγω δράσης.
Η Περιφέρεια θεωρεί ως σηµείο αναφοράς και επικοινωνίας την οπτικοακουστική βι-

οµηχανία, δεδοµένου ότι διασυνδέει τοπία, ανθρώπους,
εξοπλισµό και παρέχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον
τόπο και τους ανθρώπους της.
«∆ηµιουργείται η ευκαιρία η
περιοχή να γίνει ευρύτερα

γνωστή και να αναδειχθεί η
ελκυστικότητα του τοπίου, καθώς και η ιστορική και φυσική οµορφιά του ως καταλύτης για την τουριστική ανάπτυξη» προσθέτει ο κ. Σακελλαρόπουλος.

ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ∆ΗΜΟ - ∆ΕΥΑΑ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Μετά από χρόνια έργα αισθητικής και υποδοµών στο τουριστικό θέρετρο

Ó

ε σηµαντικές πρωτοβουλίες
για τα Σελιανίτικα, στην κατεύθυνση βελτίωσης υποδοµών και της καθηµερινότητας, συνεχίζουν ο πρόεδρος
και τα µέλη του Κοινοτικού
Συµβουλίου, παρ’ όλες όµως
τις δύσκολες και ιδιόµορφες
συνθήκες.
Σε συνεργασία µε αντιδηµάρχους, δηµοτικές υπηρεσίες
και εθελοντές, προχώρησαν
σε διάφορες µικρές, κυρίως,
παρεµβάσεις αισθητικής της
κοινότητας.
Συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας έκαναν εργασίες επισκευής – αποκατάστασης σε
ορισµένα σηµεία στο πεζοδρόµιο κατά µήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ
από το ΤΣ υλοποιήθηκαν καθαρισµοί καναλιών απορροής οµβρίων υδάτων στο µεγαλύτερο µέρος του δικτύου,
του δηµοτικού κοιµητηρίου
και της βλάστησης στα πρανή και σε δηµοτικές οδούς
εντός του οικισµού, ενώ το
Τµήµα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε κλαδέµατα
δέντρων και µαζί µε τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανα-

Γ. Ρόζος
Πάνω από 100 λάµπες αλλάχθηκαν στον παραλιακό οικισµό

κύκλωσης καταβάλλεται καθηµερινή προσπάθεια, ώστε
να διατηρείται η ευταξία και
η καθαριότητα σε όλα τα σηµεία και τις γειτονιές.
Το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Εργων & Εγκαταστάσεων έχει αντικαταστήσει
συνολικά 103 καµένους λαµπτήρες, ενώ έγιναν και επιδιορθώσεις υλικού σε διάφορους στύλους οδοφωτισµού.
Ετσι, για πρώτη φορά δηµοτικοί οδοί όπως η Παυσανία
και η Θησέως φωτίστηκαν σε
µεγάλο βαθµό.
Μετά από συζητήσεις µε το-

πικούς φορείς, δηµότες και
τακτικούς παραθεριστές, προχώρησε στην απόφαση ως
προς την εποχιακή πεζοδρόµηση του τµήµατος της παραλιακής οδού Κυανής Ακτής
– Ποσειδώνος, για το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου. Παράλληλα, τρέχουν οι
διαδικασίες για την µίσθωση υπαίθριου χώρου στάθµευσης στην οδό Θησέως,
ώστε να λυθεί οριστικά το
ζήτηµα που έχει προκύψει
στην περιοχή µε την έλλειψη πάρκινγκ.

Αντιµετωπίστηκαν από τη
∆ΕΥΑΑ και οι κατά καιρούς
βλάβες στο δίκτυο υδροδότησης, µερικές εξ αυτών σοβαρές που είχαν ως αποτέλεσµα την ολιγόωρη διακοπή της ύδρευσης.
Σηµαντική είναι και η πρωτοβουλία «Νοιάζοµαι και ∆ρω
για τον Τόπο µου» µε οµάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών, σε διάφορους τοµείς
όπως ο καλλωπισµός κοινοχρήστων χώρων.
Στο φετινό τεχνικό πρόγραµµα θα γίνει η ασφαλτόστρωση των οδών Ποσειδώνος,
Αργοναυτών, Φλοίσβου και
Φαίδρας κι ως µια κοινότητα που παρέχει διαχρονικά
σηµαντικά έσοδα στο ∆ήµο,
απολαµβάνει µια πιο δίκαιη
και ισόρροπη αντιµετώπιση.
Ο πρόεδρος της ΤΚ Γιώργιος Ρόζος δήλωσε: «Ορισµένα ζητήµατα θα έπρεπε να
έχουν λυθεί χθες αλλά δυστυχώς δεν είναι στη δική
µας αποκλειστική ευχέρεια,
καθώς η κοινότητα δεν είναι ούτε διοικητικά αυτόνοµη ούτε και οικονοµικά αυτοδύναµη όπως ήταν».

επικαιροτητα
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Απορρίμματα

Είναι θέμα χρόνου να λειτουργήσει Μονάδα βιοαπόβλητου στην Αιγιάλεια, γιατί αποτελεί βασικό στόχο της Κυβέρνησης,
για μείωση του όγκου των απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα

«Ξεχάστε ό,τι ξέρατε,
αλλάζει όλο το τοπίο...»
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ

Τ

 «Για να το πω πιο λιανά με ένα
παράδειγμα: Αν λειτουργήσει με ένα
απλώς ρεαλιστικό σενάριο η Μονάδα Βιοαποβλήτου και η ανακύκλωση,
από τις 17.000 τόνους απορριμμάτων
που έχουμε τώρα ετησίως στην Αιγιάλεια, θα πάμε στους 8.000 τόνους.
Η διαφορά είναι τεράστια. Αυτός ο
συνδυασμός θα είναι η λύση πνοής
για την Αιγιάλεια. Μονάδα Βιοαπόβλητου και ανακύκλωση.
Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, θα παίξει ρόλο και ο πολίτης. Να αποδεχθεί,
να εκπαιδευθεί και να υιοθετήσει αυτή τη νέα φόρμουλα…».
 «Μέσα σε 6-8 χρόνια, θα έχει
αλλάξει θεαματικά το σκηνικό με τη
διαχείριση απορριμμάτων. Είναι ειλημμένη πανευρωπαϊκά η απόφαση.
Το κόστος είναι μεγάλο, δεν αντέχεται πια από κανέναν κι από καμία χώρα και γι’ αυτό πάμε σε νέες μορφές
όσον αφορά τη διαχείριση.
Την ευθύνη διαχείρισης απορριμμάτων την έχει πλέον ο Κεντρικός Φορέας Διαχείρισης στο νομό. Ο ΣΥΔΙΣΑ θα έχει τον πρώτο λόγο. Ουσιαστικά, το θέμα της διαχείρισης φεύγει από τους δήμους και πάει πιο κεντρικά. Πιο οργανωμένα. Ο δικός μας
φορέας πρώτη φορά λειτουργεί σοβαρά, οργανωμένα, συντεταγμένα, με
βάση το Εθνικό Σχέδιο.

> Ο αντιδήμαρχος
καθαριότητας Νίκος
Καραΐσκος περιγράφει
και αναλύει πώς
και από ποιους θα
γίνεται η διαχείριση
απορριμμάτων
τα επόμενα χρόνια
Τέμενης. Εχει απομείνει μια πολύ μικρή ποσότητα από μπάλες και προσπαθούμε σε συνεννόηση και συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να εντάξουμε το έργο σε μια
χρηματοδότηση ώστε να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα. Αυτές
οι μπάλες έχουν αποσαρθρωθεί. Από
κει που κάθε μπάλα ζύγιζε ένα τόνο,
είναι ζήτημα να ζυγίζει τώρα 300 κιλά. Εχει απομείνει μέσα στις μπάλες
κάποιο ανακυκλώσιμο υλικό και κάποια μέταλλα. Κατά καιρούς, βέβαια,
έχουν μεταφερθεί μπάλες ως απορρίμματα. Εχει μειωθεί κατά πολύ ο
όγκος. Αλλά νομίζω ότι μόλις βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο που
αναζητούμε από κοινού με την Περιφέρεια, θα λυθεί οριστικά το θέμα».

ο πήγαμε πέντε και δέκα βήματα πιο πέρα. Πιο μακριά, κυρίως. Πώς θα είναι η διαχείριση
απορριμμάτων στην Αιγιάλεια
σε πέντε χρόνια από σήμερα; Τι είδους απορρίμματα θα υπάρχουν; Πόσα θα θάβονται; Πόσα θα εναποτίθενται σε ειδικούς προχωρημένους τεχνολογικά κάδους; Θα λειτουργεί αυτόνομα ο δήμος ή ως κομμάτι μια ευρύτερης οικογένειας με συγκεκριμένο προσανατολισμό;
Στην κουβέντα μας με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Αιγιάλειας, Νίκο Καραΐσκο, θέσαμε και θέματα του μέλλοντος, κοντινού και
πιο μακρινού, αλλά και θέματα καθημερινότητας.
Στην «τηλε»-συνέντευξη της Παρασκευής είπε κάμποσα ενδιαφέροντα
πράγματα, αλλά «εδώ» επιχειρήσαμε να εμβαθύνουμε περισσότερο.
 «Στόχος είναι στα επόμενα 15
χρόνια να μην υπάρχει ταφή απορριμμάτων. Οχι μόνο εδώ. Σε όλη την
Ελλάδα. Αυτό προβλέπει και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων
για ενεργειακή αξιοποίηση. Σε όλη την
Ευρώπη, ήδη πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα υπάρχουν ΧΥΤΑ,
ούτε ΧΥΤΥ. Θα πάμε σταδιακά στους
ΧΥΤ. Ο κεντρικός στόχος πανευρωπαϊκά, και αυτό που ταυτόχρονα είναι
και η βιώσιμη λύση για εμάς στην Αιγιάλεια και στην Αχαϊα, είναι να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα οι Μονάδες Βιοαποβλήτων ώστε
να μειωθεί κατά 50% ο όγκος απορριμμάτων, να αυξηθεί η ανακύκλωση, όχι μόνο στις συσκευασίες, αλλά
παντού, και να περισσέψει μόνο μια
πολύ μικρή ποσότητα, που θα είναι
εύκολα διαχειρίσιμη».
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Ο ΣΜΑ Τέμενης έχει αλλάξει τελείως όψη...
Ο Νίκος Καραΐσκος ευελπιστεί ότι αυτή η
εικόνα θα γενικευτεί σε όλη την Αιγιάλεια

Σε ένα μήνα,
βγαίνει στη μάχη
το καινούργιο
όπλο της
δημοτικής
αρχής: Οι
υπόγειοι κάδοι.
Σε 5 σημεία στο
Αίγιο
Επόμενο μεγάλο
στοίχημα για τον
τομέα
καθαριότητας
του δήμου οι
πράσινες
γωνιές. Εκεί
όπου θα παιχτεί
μεγάλο μέρος
του «αγώνα»!

 «Γενικά, με τα απορρίμματα υπήρχε ένα χάος στην Ελλάδα, αλλά και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην
Ιταλία. Ειδικά στη Ρώμη ήταν απίστευτα ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Κι
εδώ στη χώρα μας δεν υπήρχε σειρά σε τίποτα στα απορρίμματα, αυτός ήταν ο λόγος του χάους. Μόνο η
Ηλεία έχει κάνει ένα βήμα μπροστά
από την ευρύτερη περιοχή. Και η Βόρειος Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ
στο θέμα. Εμείς μείναμε πίσω γιατί
προφανώς δεν υπήρχε και η πολιτική βούληση. Τώρα που δημιουργήθηκαν οι ΦΟΣΔΑ, είναι φανερό ότι
πάμε προς λύση».

νούν να λειτουργούν σε ένα μήνα,
θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Ενας
υπόγειος κάδος αντιστοιχεί σε 5 πράσινους. Είναι μεγάλη η διαφορά. Ουσιαστικά, με τα 5 σετ που βάλαμε στο
Αίγιο και θα λειτουργήσουν σε ένα μήνα περίπου, βγάζουμε εκτός λειτουργίας 50 πράσινους, τους παλιούς, κάδους. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό
είναι… Αλλάζεις την αισθητική, κάνεις
πολύ καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων, μειώνεις τα δρομολόγια και
τα καύσιμα των απορριμματοφόρων,
άρα οικονομία. Και δεν υπάρχει και
το πρόβλημα ότι τον απομάκρυναν,
τον έσπασαν τον κάδο… Σε ένα μήνα θα είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν.
Δύο σετ υπόγειων κάδων τοποθετήσαμε στα Υψηλά Αλώνια, ένα σετ στο
Δημαρχείο, ένα στην οδό Αναπαύσεως και ένα στην πλατεία Μαχαίρα.
Κάθε σετ έχει έναν κάδο ανακύκλωσης και έναν πράσινο, με σύμμικτα
απορρίμματα δηλαδή».

 «Οι υπόγειοι κάδοι, που ξεκι-

 «Για τις μπάλες δίπλα στον ΣΜΑ

Εμάς, ως δημοτική αρχή, αλλά νομίζω και ως πολίτες, μας ενδιαφέρει να
βρεθεί και να υιοθετηθεί μια μόνιμη
και βιώσιμη λύση για όλη την Αχαϊα. Όχι μια λύση μόνο για την Αιγιάλεια. Είμαστε πλέον και πρέπει να
λειτουργούμε σαν οικογένεια».

> Ο ΣΥΔΙΣΑ θα έχει
τον πρώτο λόγο.
Ουσιαστικά, το θέμα
της διαχείρισης
φεύγει από τους
δήμους και πάει πιο
κεντρικά. Ο δικός
μας φορέας πρώτη
φορά λειτουργεί
σοβαρά,
οργανωμένα,
συντεταγμένα
> Οι υπόγειοι κάδοι,
που ξεκινούν να
λειτουργούν σε ένα
μήνα, θα είναι ένα
πολύτιμο εργαλείο.
Ενας υπόγειος
κάδος αντιστοιχεί
σε 5 πράσινους.
Ηδη έχουμε
τοποθετήσει σε
5 σημεία από
ένα σετ κάδων
> Για τις μπάλες στην
Τέμενη, είμαστε σε
συνεργασία με την
Περιφέρεια και
αναζητούμε
χρηματοδότηση
από πρόγραμμα για
την απομάκρυνση
όσων έχουν
απομείνει

 «Ηδη έχουμε εντάξει τη διαδικασία απόκτησης και 2ου απορριμματοφόρου ανακύκλωσης στο Φιλόδημος 2. Εχει εγκριθεί, απλώς δεν
έχουμε ακόμα τον δικό μας προϋπολογισμό για να περάσει και τυπικά η
δαπάνη και να προχωρήσουμε στην
προμήθειά του.
Το πρώτο απορριμματοφόρο Ανακύκλωσης το στείλαμε για ανακατασκευή
στην Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και εδώ και μερικές μέρες ξαναβγήκε στους δρόμους της πόλης».
 «Το Βιοαπόβλητο, επειδή με
ακούτε συνεχώς να ρίχνω μεγάλο
βάρος σε αυτό το κεφάλαιο, είναι το
45% του συνόλου των απορριμμάτων
και η ανακύκλωση το 36% του συνόλου. Αυτό εξηγεί γιατί γίνεται πλέον
τόσο στοχευμένη διαδικασία για την
αξιοποίηση του βιοαπόβλητου. Από
τους 17.000 τόνους που έχει ετησίως απορρίμματα ο δήμος μας, το 45%
είναι υπολείμματα τροφών. Η ανακύκλωση είναι στο 36% του συνόλου.
Το ιδανικό, ο στόχος μας δηλαδή,
είναι από το 45% του βιοαπόβλητου
να αποσπάσουμε το 30% και από το
36% της ανακύκλωσης το 20%. Αν
καταφέρουμε κάτι τέτοιο, θα έχουμε πιάσει συνολικά το 50% του συνόλου των απορριμμάτων. Αυτό θα
ήταν κάτι ιδανικό».
 «Για τη Μονάδα Βιοαπόβλητου
στην Αιγιάλεια έχουμε υποβάλει μελέτες, μας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και περιμένουμε την ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης. Είναι θέμα χρόνου, γιατί είναι βέβαιο
ότι θα προχωρήσει αυτό το μοντέλο,
αφού αποτελεί βασικό στόχο της Κυβέρνησης, για μείωση του όγκου των
απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα.
Αν δεν είχε προκύψει η πανδημία,
θα είχε ολοκληρωθεί ήδη, πιστεύω,
η έγκριση και θα ήμασταν τώρα στο
τελικό στάδιο για τη Μονάδα του βιοαπόβλητου».
 «Το επόμενο μεγάλο βήμα θα
είναι οι 18 πράσινες υπογειοποιημένες γωνιές στο Αίγιο. Θα είναι ευχής έργο να δημιουργήσουμε όσο περισσότερες πράσινες γωνιές μπορούμε και να εγκαταστήσουμε όσο περισσότερους υπόγειους κάδους γίνεται,
αλλά σε αυτά παίζει ρόλο και η χρηματοδότηση...».
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ΤΑ
Παρέµβαση
για την ΠΕΣ
Ο πρόεδρος του
κόµµατος της «Ελληνικής Λύσης»
Κυριάκος Βελόπουλος, παρενέβη προς
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανό για την
ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης των
εξαγωγικών επιχειρήσεων και των
παραγωγών σταφίδας στην Αιγιάλεια. Με αφορµή δηµοσίευµα της
«Π», αναφέρεται στην πτώση των
εξαγωγών της τοπικής παραγωγής
-κυρίως προς Αγγλία- και έµφαση
στις παρατηρήσεις της Παναιγιάλειας Ενωσης Συνεταιρισµών για µέτρα ενίσχυσης φορέων και εξαγωγέων, όπως στα οινοποιήσιµα σταφύλια ή άλλα προϊόντα, για να µη
µείνει ο κλάδος πίσω. «Η µη ικανοποίηση του αιτήµατος είναι βέβαιο ότι θα ισοπεδώσει όλο το εγχώριο σύστηµα παραγωγής σταφίδας και θα καταβαραθρώσει την τιµή της νέας σοδειάς. Αν, δε, µείνουν
αποθέµατα, η τιµή για τον παραγωγό θα είναι εξευτελιστική. Ηδη, αυτήν την περίοδο, είναι έως και 40
λεπτά κάτω από το κόστος» σηµειώνει ο πολιτικός αρχηγός. Αν µη τι
άλλο, γρήγορα τα αντανακλαστικά.

Το ραντεβού

Τα οξυµµένα προβλήµατα, που όχι
µόνο δεν επιλύονται, αντιθέτως οξύνονται και µεγαλώνουν, ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τον Αγροτικό Σύλλογο Αιγίου, που παρά την
πανδηµία ξεσηκώνεται. Αύριο, µαζί µε αγρότες από Ωλενία και ∆υτική Αχαΐα θα διαµαρτυρηθούν στην
Αποκεντρωµένη της Πάτρας. «Κόκκινοι» µεν οι διαµαρτυρόµενοι, αλλά
χωρίς κοµµατικό χρώµα τα αιτήµατα για κατώτερες εγγυηµένες τιµές,
ενίσχυση στους παραγωγούς οινοποιήσιµων σταφυλιών, στελέχωση
κτηνιατρείων, µέτρα για φαινόµενα
αισχροκέρδειας από εµπόρους και
µεγαλοεπιχειρήσεις - βιοµηχανίες,
αφορολόγητο πετρέλαιο, 13η σύνταξη, ΕΛΓΑ κρατικό, έργα υποδοµής, σύνδεση ενισχύσεων µε την
παραγωγή, καταβολή ενισχύσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ, σταφιδοκαλλιεργητών
και επιτάχυνση εµβολιασµών. Ραντεβού στη 11π.µ.
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Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ
Η σηµαία που
έλειψε, επίσηµα,
από τον δηµοτικό φορέα υλοποίησης επετειακών εκδηλώσεων για τα 200
χρόνια στο Αίγιο και ύψωσε ο Ανδρέας Λοντος, κοσµεί µαζί υπόλοιπες σηµαίες της Επανάστασης άλλη
περιοχή. Η Χαλκίδα στην παραλία διδάσκει την ιστορική Βοστίτσα! Παράδοση µαθήµατος...

Ì

έρες αγάπης και αλλληλεγγύης που
έρχονται, ας ακολουθήσουµε το τρανό
παράδειγµα, που και χθες έδωσε ο
Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών Αν. Αιγιαλείας
«Ο ∆εσµός» µε αιµοδοσία και αυξηµένα µέτρα
προστασίας σε δύο ξεχωριστούς χώρους.
Ο φορέας έχει κάνει µεγάλο «άλµα» στην
προώθηση του κοινωνικού έργου του, µε νέο
µεγάλο υπολογιστή, οργάνωση του γραφείου
λειτουργίας του και ηλεκτρονική επικοινωνία
µε τα µέλη. Ας κάνουµε µαζί του το άλµα!

Προσευχή και προσοχή
Με κατάνυξη και τηρουµένων των περιοριστικών µέτρων τελέστηκε ο τελευταίος κατανυκτικός εσπερινός
στον µητροπολιτικό ναό της Φανερωµένης Αιγίου, χοροστατούντος του ιεράρχη Ιερωνύµου, συµπροσευχόµενου του πρώην Mητροπολίτη Αµβροσίου, του πρωτοσύγκελλου της Μητροπόλεως π. Ιωακείµ Βενιανάκη, των αρχιµανδριτών π. Χρυσόστοµου Μυλωνά, π.
Ευσέβιου Σπανού - ηγούµενου της Μονής Αγίας Λαύρας, των αρχιερατικών επιτρόπων Βοστίτσης π. Χρήστου Τσάκαλου, Συµπολιτείας αρχιµανδρίτη Ανδρόνικου Τσαχρίδη, του πρωτοπρεσβύτερου π. Αθανάσιου Λιακόπουλου και άλλων κληρικών. Ο ποιµενάρχης
υπογράµµισε πως η προσευχή στην Παναγία θα πρέπει
να γίνει όπλο για καθετί βλαβερό και αµαρτωλό. Ευχήθηκε αυτές τις άγιες ηµέρες να εορτάσουµε την Ανάσταση µε προσευχή, προσευχή, προσευχή και προσοχή».

Μας καλεί όλους
Ανοιχτή θα είναι σήµερα (5
µ.µ. -6.30 µ.µ.) η Κοινωνική Ιµατιοθήκη της Ιεράς Μητρόπολης και του ∆ήµου Αιγιάλειας, στη γωνία Μητροπόλεως και Μελετοπούλων.
Θα πραγµατοποιηθεί η διάθεση ιµατισµού σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη, καθώς και είδη οικιακής οικοσκευής από δωρητές. Υπεύθυνη είναι η Ντία Παναγοπούλου
(6942-982430) που περιµένει
απ’ όλους µας είδη, τα οποία
ωστόσο συγκεντρώνονται και
στην αντιπροσωπεία της ΤΟΥΟΤΑ (Κορίνθου 2 - Αίγιο). Για
το καλό των ηµερών.

2021: Απαγόρευση εξόδου λόγω βροχής!
Με χαρά παρακολουθούµε τις εργασίες του δήµου σε διάφορα παρατηµένα σηµεία, όπως σε
Ψηλαλώνια, Μπούφαλο, ∆άφνες, Νικολαίικα κ.ά., οπότε είπαµε µήπως είναι καιρός να γίνει
κάτι µε αδιάβατους δρόµους µέσα στο Αίγιο. Πολλές φορές κάτοικοι στην οδό Πεισιστράτου,
πίσω από την Αγίας Αννα του Συνοικισµού Νικ. Πλαστήρα έχουν διαµαρτυρηθεί, αφού µε
την παραµικρή βροχή, δεν µπορούν να βγουν έξω από τα σπίτια τους. Για να καταλάβουν εκεί
στον ∆ήµο, εν έτει 2021... ούτε στην Αλβανία έτσι!

Ο εµβληµατικός Παλαµάς
Εξαιρετική η χθεσινή διαδικτυακή εκδήλωση της ∆ΗΚΕΠΑ µε τη συγγραφέα Μαρία Παναγιωτακοπούλου,
καλεσµένη της δηµοσιογράφου Ιωάννας ∆ηµουλά, µε
αφορµή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου «Κωστής Παλαµάς-οι µούσες που αγάπησα». Μίλησε γι’ αυτό και την εµβληµατική µορφή του Παλαµά, που όπως
είπε, µε την παρουσία του σηµατοδότησε την απαρχή
της νεοελληνικής ποίησης στα χρόνια που η Ελλάδα
προσπαθούσε να δηλώσει την εθνική, πολιτιστική της
ταυτότητα ως νεοσύστατο κράτος. Επίσης, παρουσίασε
την ανθρώπινη πλευρά του ποιητή και την προσωπική του ζωή, µε προβολή αποσπασµάτων από την οµώνυµη θεατρική παράσταση του 2020 στο Αίγιο, µε τον
Γρ. Βαλτινό στον ρόλο του Παλαµά και µουσική του αιγιώτη συνθέτη Σάκη Παπαδηµητρίου.

Κορονο-ναός
Στο πλαίσιο του υγειονοµικού πρωτοκόλλου και µε απόφαση του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του ναού Αγίου Χαραλάµπους Ακράτας,
έγινε απολύµανση. Μάθαµε, λόγω
των πρόσφατων κρουσµάτων ατόµων που σχετίζονται µε την εκκλησία. Γι’ αυτό, µεγαλοβδοµαδιάτικα
κεράκι, προσευχή, µάσκα και όχι
άλλα ασύστολα... «αρνητικά» λόγια
περί του αντιθέτου!

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Ολα τα
µάτια στον
παικταρά
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 30% ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ ΕΧΑΣΑΝ ΤΑ «ΒΑΡΙΑ»
ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΜΕΙΝΑΝ
«ΕΚΤΟΣ» ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ, ΛΑΡΕΑ, ΜΠΡΟΥΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΝΑΣ

Μετά τον Ολυµπιακό και ο Παναθηναϊκός τσέκαρε τον Τζεριάν Γκραντ του
>12-13
Προµηθέα, χρειάζεται ενίσχυση η πατρινή οµάδα.

Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
ΚΟΣΤΙΣΕ ΣΤΟΥΣ «ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΥΡΟΥΣ»,
ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, ΤΡΕΙΣ ΞΕΝΟΙ
ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΑΙΞΑΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΛΙΣ 15 90ΛΕΠΤΑ!

ΟΤΑΝ «ΜΙΛΟΥΝ»

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
>6-7

Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Ψυχή, φανέλα
και νίκη 2-1

 Η ΑΧΑΪΚΗ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ
2-1 ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ ΜΕ ΗΡΩΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ, ΟΛΟ ΤΟ
«ΣΤΟΡΙ» ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
 ΜΠΛΕΚΕΙ ΣΟΒΑΡΑ Ο ∆ΙΑΓΟΡΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΕΝΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ 3-0 ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟ
 Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑ∆ΟΥ ΣΟΚΑΡΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ (0-1)

>5, 7-8
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Οι ειδήσεις στο κοµµωτήριο

Ολοι οι µπασκετικοί κουρεύονται στου Σωτήρη Κλήρη και να πώς βγαίνουν οι ειδήσεις.
Τελευταίες επισκέψεις αυτές του Γιώργου Ροκανά από Απόλλωνα και Εσπερο ΑΟΠΑ και
του παλιού προπονητή της Νίκης Προαστείου, Αντώνη Καραθανάση.

ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α
ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΕ
∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ
Το «23άρι»
του Ζούµπου και
ο ∆αραµούσκας

Σοβαρότητα και
όχι δικαιολογίες
Στη δεδοµένη στιγµή, όποιος βγαίνει να µιλάει από την πλευρά της Παναχαϊκής για το τι
έφταιξε και για το µέλλον πρέπει να είναι σοβαρός. Μάλλον, για να είµαστε ακριβείς, θα πρέπει να µιλάει
µε σοβαρότητα, µε ειλικρίνεια και
ταπεινότητα. Ο κόσµος καταλαβαίνει πλέον πολύ καλά, δεν είναι κουτός και γελάει όταν ακούει αστείες δικαιολογίες. Αντίθετα, εκτιµά την ντροµπροσύνη, την καθαρότητα, τη σαφήνεια και πάνω απ’ όλα την παραδοχή
των λαθών. Κατά τη διάρκεια της σεζόν ειπώθηκαν πολλά και τα «κατάπιαν»,
όµως τώρα δεν είναι και τόσο εύκολο
να τα δέχονται αµάσητα. Απλώς το επισηµαίνουµε...

Η πρεµιέρα της Παναχαϊκής στα play-out
Πρεµιέρα αύριο στα play-out της Super League 2 και η Παναχαϊκή θα παίξει στο γήπεδό της στην Αγυιά µε τον Απόλλωνα Λάρισας. Θυµίζουµε ότι ο Απόλλων Λάρισας είναι η µοναδική οµάδα, την οποία η Παναχαϊκή κατάφερε να νικήσει δύο φορές στην
κανονική περίοδο του πρωταθλήµατος. Μάλιστα νίκησε µε µεγαλύτερο σκορ στη Λάρισα στο παιχνίδι του α’ γύρου όταν είχε επικρατήσει µε 3-0. Στην Πάτρα η Παναχαϊκή νίκησε δύσκολα 1-0 τον Απόλλωνα Λάρισας.

Ο Φώτης Ζούµπος ήταν ο πρώτος
σκόρερ του Απόλλωνα προχθές στη
Βέροια στη νίκη του µε 77-58 επί του
εκεί αδύναµου Φίλιππου. Είχε 23 πόντους µε 1/2 βολές, 5/8 δίποντα, 4/10
τρίποντα. Ακόµη µάζεψε 11 ριµπάουντ, µοίρασε τρεις ασίστ σε 36:56 και
βαθµολογήθηκε µε 25 στο ranking.
Και εάν ο Φώτης Ζούµπος θα ξεχάσει σύντοµα τι συνέβη στη Βέροια, ο
16χρονος γκαρντ του Απόλλωνα, Παναγιώτης ∆αραµούσκας, δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ αυτό το παιχνίδι.
Ο λόγος; Αγωνίστηκε για πρώτη φορά µε τη φανέλα του Απόλλωνα στο
πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής. Συγκεκριµένα ο Νίκος Βετούλας τον χρησιµοποίησε στο φινάλε για 1:07.

Η ανάρτηση του
Χρυσόστοµου Σχινά
Η διαιτησία στο παιχνίδι του Προµηθέα µε τον
Παναθηναϊκό σαφώς και πέρασε απαρατήρητη. Αν και δεν έλειψαν κάποιες στιγµές που ο
Μάκης Γιατράς τα είπε µε τον Νίκο Σώµο (αντικαταστάτη της τελευταίας στιγµής της τραυµατία Βασιλικής Τσαρούχα), όλα κύλησαν οµαλά.
Μάλιστα, αίσθηση προκάλεσε αµέσως µετά το
τέλος της αναµέτρησης και η ανάρτηση που
έκανε ο πρώτος διαιτητής της αναµέτρησης, ο
διεθνής Χρυσόστοµος Σχινάς, ο οποίος προχώρησε σε έναν προσωπικό απολογισµό για
το εν λόγω παιχνίδι: «34 χρόνια προσπαθώ
να είµαι στη σωστή θέση για να µην αδικήσω άθελά µου κανένα. Πιστεύω ότι το έχω
καταφέρει σε µεγάλο βαθµό. Τελικός κριτής
όµως είστε όλοι εσείς που παρακολουθείτε την µακρόχρονη πορεία µου στο χώρο
που λάτρεψα. Συνεχίζουµε!», έγραψε χαρακτηριστικά στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πολύπειρος ρέφερι. Αν δεν παινέσεις το σπίτι σου...

Πιο πολύ εξέδρα
παρά στον πάγκο
Θύµισε λίγο Μίλαν Τσίρκοβιτς ο προπονητής του Αρη,
Ακης Μάντζιος, που συµπλήρωσε τέσσερις κίτρινες κάρτες και θα κάθισε στον πάγκο της οµάδας µε τον Αστέρα Τρίπολης. Μια από τα ίδια και ο γενικός αρχηγός της
Παναχαϊκής, που περισσότερο βρίσκεται στην εξέδρα,
παρά στον πάγκο.

!

Κάνει «παιχνίδι»
από τα 6,75 µ.
Ο Oscar Απόλλων είναι οµάδα που αρέσκεται να κάνει «παιχνίδι» από τα 6,75 µ.
Είναι κυρίαρχο στοιχείο των «µελανόλευκων» το τρίποντο και αυτό ήταν ξεκάθαρο
και προχθές στη Βέροια. Ο Απόλλων ξεκίνησε στο 10λεπτο έχοντας 1/10 σουτ από
τα 6,75 µ. και µόλις 10%. Στα επόµενα τρία
10λεπτα είχε συνολικά 13/40 και 32,5%. Συνολικά ο Απόλλων είχε 14/50 τρίποντα µε τον
Φίλιππο και 28%.

Θα πάρει µέτρα λέει ο Ζαγοράκης για να
µην διαρρέουν τα ονόµατα των διαιτητών
στα µατς των πλέι οφ, όπως έγινε τώρα
που διέρρευσαν πριν την ανακοίνωσή
τους. Μας φαίνεται ότι ακόµα δεν έχει
καταλάβει σε ποια Οµοσπονδία είναι
πρόεδρος...

!

Και κάτι ακόµη για τον τρόπο
που διαχειρίστηκε τις κατοχές του
ο Oscar Απόλλων στο παιχνίδι µε τον
Φίλιππο Βέροιας. Είχε 15/31 δίποντα
µε 48,4% και 14/50 τρίποντα. Σκόραρε
δηλαδή 30 πόντους από τους 77
που συνολικά σηµείωσε κοντά
στο καλάθι και 42 από τα
6,75 µ.

Κυριακή των Βαΐων
στην πλατεία Νόρµαν
Πρωί-πρωί χθες στην πλατεία Νόρµαν ο Τάκης Τσαγκρώνης µαζί µε τον Γιώργο Γκάβρο και τους άλλους φίλους του
από την ΕΑΠ, απολάµβαναν τον ζεστό ήλιο, ένα καφέ στο
πόδι και ξεφύλλιζαν και τον Τύπο. Να σηµειώσουµε ότι σε
κάποιο πηγαδάκι τις προάλλες ο «Sir Takis» δεν απέκλειε οι
εκλογές στην ΕΟΚ να γίνουν και Ιούλιο!

3
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Εναν βαθμό για να τελειώνει

Εναν βαθμό ψάχνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης κόντρα στον Βόλο (19.30) για να
εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή του στη Super League 1.

21

ΑΘΛηΜΑΤΑ

Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 την ΑΕΚ
Eπανήλθε στις καλές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός, επικρατώντας χθες στο «Γ.
Καραϊσκάκης» της ΑΕΚ με
2-0 για την 6η αγωνιστική των play offs της Super
League 1.
Στο 50’ ωραία κάθετη του
Μασούρα στον Ελ Αραμπί,
αυτός μπαίνει... τρύπα στην
άμυνα της ΑΕΚ και με τη μία
δίνει δίπλα του στον Μπρούμα, που σε ανυπεράσπιστη
εστία ανοίγει το σκορ. Στο 92’

από λάθος του Νεντελτσιάρου, ο Μπρούμα διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στο 74’ ο
Ολυμπιακός είχε δοκάρι με
τον Βαλμπουενά.
• Αστέρας Τρίπολης και Αρης
έμειναν στο 1-1 με τους φιλοξενούμενους να χάνουν
την ευκαιρία να μείνουν μόνοι δεύτεροι στη βαθμολογία.
Παρόλο που στο 74’ οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ
με τον Μαντσίνι, με δικό τους
λάθος, χάρη στο αυτογκόλ

του Ροζ στο 81’ δεν κατάφεραν να πάρουν μια νίκη που
ουσιαστικά θα τους εξασφάλιζε από τώρα την Ευρώπη
και θα τους άφηνε μόνους
δεύτερους στη βαθμολογία.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Τσιφτσής, Κώτσιρας, Αλβάρεζ,
Χριστόπουλος, Σουάρεθ (39’
Πασαλίδης), Βαλιέντε (60’
Ιγκλέσιας), Μουνάφο, Τιλίκα (90’ Κρεσπί), Σίτο (61’ Αλί
Μπαμπά), Ριέρα (61’ Γκόμεζ),
Μπαράλες.

Α Ρ Η Σ : Κουέστα, Σούντγκρεν, Ροζ, Δεληζήσης,
Γκάνεα, Λούκας Σάσα, Ματίγια (63’ Τζέγκο), Γκαρσία (63’
Σίλβα), Γκάμα (89’ Μπερτόγλιο), Μαντσίνι, Μάνος.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός..................82
Αρης .............................58
ΠΑΟΚ ...........................58
ΑΕΚ ..............................55
Παναθηναϊκός..............51
Αστέρας Τρ. ..................45

Ο Γκεστράνιους… βιάστηκε να σφυρίξει φάουλ την ώρα που ο Μακέντα σκόραρε στο 78’
έναντι του ΠΑΟΚ, με
το 0-0 της Τούμπας να
«ψαλιδίζει» ακόμα περισσότερο τις ελπίδες
του Παναθηναϊκού για
έξοδο στο Conference
League.
ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Λύρατζης (80’
Ινγκασον), Ντάγκλας
Αουγκούστο, Τσιγγάρας
(56’ Σβαμπ), Μπάμπα,
Τζόλης (55’ Μουργκ),
Σβιντέρσκι (46’ Κρμέντσικ), Ελ Καντουρί (65’
Λάμπρου).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης,
Μολό, Βέλεθ, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης,
Νιάς, Σανκαρέ (57’ Ενγκμπακοτό), Μαουρίσιο, Ιωαννίδης (69’ Καμπετσής), Μακέντα (88’
Καρλίτος), Βιγιαφάνιες.

«Λύγισε»
στο τέλος
ο Τσιτσιπάς
Πάλεψε, αλλά έχασε με 2-1 σετ από τον
Ναδάλ στον τελικό του Barcelona Open

Ο

Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε ως το τέλος κόντρα
στον τεράστιο Ράφαελ
Ναδάλ αλλά ηττήθηκε με 2-1
σετ στον τελικό του Barcelona
Open, με τον Ισπανό να κατακτά τον 12ο τίτλο του στη Βαρκελώνη μετά από ένα συγκλονιστικό ματς που κράτησε σχεδόν 4 ώρες.
Δυνατά μπήκε στο ματς ο Ναδάλ, παίρνοντας το πρώτο γκέιμ
χωρίς να χάσει πόντο. Ωστόσο,
η απάντηση του Τσιτσιπά ήταν
εντυπωσιακή, καθώς πιέζοντας αρκετά τον Ισπανό, πήρε τα άλλα τρία (1-3). Στη συνέχεια, οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους, μέχρι που
ο Ισπανός έκανε το πρώτο δικό του μπρέικ για το 4-4. Ακολούθησε ένα μεγάλο γκέιμ σε
διάρκεια, με τον Ναδάλ να το
παίρνει στο τέλος και να ανακτά το προβάδισμα (5-4). Στο τελευταίο, ο… γηπεδούχος πίεσε αρκετά τον Έλληνα τενίστα,
ο οποίος έκανε απανωτά λάθη
και κάνοντας ο ίδιος το δεύτερό του μπρέικ, κατέκτησε το
πρώτο σετ.

Oπως στο πρώτο, έτσι και στο
δεύτερο σετ, ο Ναδάλ πήρε
το πρώτο γκέιμ. Oμως, ξανά
ο Τσιτσιπάς κράτησε τα επόμενα δύο σερβίς και κάνοντας
και το μπρέικ ενδιάμεσα, πήγε
στο 1-3. Η απάντηση του Ισπανού ήταν τρία αναπάντητα γκέιμ (4-3), με τον Eλληνα πρωταθλητή να αντιδρά με love γκέιμ
για την ισοπαλία (4-4).
Ο Ναδάλ έκανε το 5-4 και
στο επόμενο είχε διπλό
championship point. Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς απάντησε με
τρομερό σερί και κατάφερε να
ισοφαρίσει σε 5-5! Μάλιστα, ο
Eλληνας τενίστας έφτασε σε
τριπλό μπρέικ πόιντ στο επόμενο, αλλά ο Ισπανός κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του
για το 6-5. Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του στη συνέχεια και το ματς οδηγήθηκε
στο τάι μπρέικ.
Εκεί, ο Ναδάλ έκανε το μίνι
μπρέικ για το 4-2, με τον Eλληνα πρωταθλητή να απαντά όχι
μόνο για το δικό του προβάδισμα, αλλά και με διπλό σετ πόιντ (4-6). Ο Ισπανός βρήκε ξανά

την απάντηση για τη νέα ισοπαλία (6-6), αλλά ο Τσιτσιπάς είπε την τελευταία… λέξη, κάνοντας το 6-8 και ισοφαρίζοντας
σε 1-1 σετ.
Στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, ο
Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς
του και πήρε το πρώτο γκέιμ.
Από εκείνο το σημείο και έπειτα, αμφότεροι κράτησαν το σερβίς τους, με τον Ναδάλ να κάνει
το μπρέικ για το 6-5. Στο τελευταίο, ο Eλληνας τενίστας προέβαλε αντίσταση, αλλά ο Ισπανός
το πήρε και κατέκτησε τον τίτλο.
Μόνο χαμένος, ωστόσο, δεν
είναι ο Tσιτσιπάς, που έφερε
τον θρυλικό Ισπανό στα όριά
του και ηττήθηκε τελικά στις
λεπτομέρειες. Σίγουρα αυτή η
απώλεια τίτλου θα πονέσει πολύ, καθώς έχασε και ματς πόιντ, αλλά όταν... σηκώσει το κεφάλι του θα καταλάβει ότι αυτή η αναμέτρηση είναι η απόδειξη ότι είναι πλέον πανέτοιμος για πολύ μεγάλα πράγματα!
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασιλιάς του χώματος, που δεν
έχει χάσει ποτέ σε τελικό στη
Βαρκελώνη.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Συγκλονιστικός ήταν ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Ναδάλ, όμως δεν
κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο

Σίτι με 8.000 κόσμο
Το 4ο συνεχόμενο League Cup και το 8ο στην ιστορία της,
κατέκτησε χθες η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία νίκησε 1-0 την
Τότεναμ. Το γκολ της νίκης πέτυχε στο 82’ με κεφαλιά ο Λαπόρτ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντε Μπρόινε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 8.000 φίλαθλοι και των
δύο ομάδων έδωσαν το «παρών» στις εξέδρες του ιστορικού γηπέδου, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο
Νησί από το ξέσπασμα της πανδημίας και τον Μάρτιο του
2020. Οπως ήταν αναμενόμενο, οι φίλοι των Πολιτών και
των Σπερς δημιούργησαν γιορτινή ατμόσφαιρα με το όριο
να ενδέχεται να αυξηθεί στους 20.000 για τον τελικό Τσέλσι-Λέστερ του Κυπέλλου Αγγλίας.

«Στο ορφανοτροφείο»
Ενα πρωτοφανές ξέσπασμα από τον Λάζλο Μπόλονι προέκυψε στις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού μετά
το 0-0 με τον ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος προπονητής δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του, ωστόσο ξεσπάθωσε κατά της διαιτησίας, αναφέροντας πως «θα
ήταν καλύτερα να δίνουν τα χρήματα σε μένα, που έχω ορφανοτροφείο στη Ρουμανία»! Επιπλέον, ο έμπειρος τεχνικός σχολίασε πως η ομάδα του έχει χάσει τέσσερις βαθμούς από τη διαιτησία τελευταία.

Πιο μακριά ο
Παναθηναϊκός

Σύστημα συναγερμού
24ωρη άμεση πρόσβαση

24ωρο κέντρο λήψης
σημάτων

Γρεβενών 8, Πάτρα | Τ. 2610 461392

ΜΟΝΟ ΜΕ
25€ /μήνα

asksec@otenet.gr | www.askounis-security.gr

Το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει
ως εξής:
NOVASPORTS 1, 19.30:
Απόλλων Σμύρνης - Βόλος (ποδόσφαιρο, Super
League 1).
NOVASPORTS 2, 19.30:
Τορίνο - Νάπολι (ποδόσφαιρο, Ιταλικό πρωτάθλημα).
COSMOTE SPORT 9,
21.00: Μπενφίκα - Σάντα
Κλάρα (ποδόσφαιρο, Πορτογαλικό πρωτάθλημα).
COSMOTE SPORT 8,
21.30: Ντάρμσταντ - Μπόχουμ (ποδόσφαιρο, Β’ Γερμανίας).
NOVASPORTS 1, 21.45:
Λάτσιος - Μίλαν (ποδόσφαιρο, Ιταλικό πρωτάθλημα).
NOVASPORTS 2, 21.45:
Κλερμόν - Σατορού (ποδόσφαιρο, Β’ Γαλλίας).
COSMOTE SPORT 2,
22.00: Μορεϊρένσε - Πόρτο (ποδόσφαιρο, Πορτογαλικό πρωτάθλημα)
COSMOTE SPORT 3,
22.00: Εϊμπαρ - Σοσιεδάδ (ποδόσφαιρο, Ισπανικό πρωτάθλημα).
COSMOTE SPORT 4,
03.00: Νιου Ορλεανς - Λ.Α.
Κλίπερς (μπάσκετ, ΝΒΑ).
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ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΨΗ
Του ΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ*

Οι πιο θερµοί
Ολυµπιακοί Αγώνες!
ΟΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ αλλά και οι ιατρικές οµάδες κάθε χώρας προετοιµάζονται
να αντιµετωπίσουν και την επίδραση των υψηλών θερµοκρασιών στην απόδοση των αθλητών/αθλητριών αλλά και τις απειλητικές καταστάσεις για την ζωή
που προκαλεί η θερµοπληξία.
Οι Ολυµπιακοί αγώνες 2020 που θα γίνουν στο Τόκιο το καλοκαίρι του 2021, εν
µέσω πανδηµίας του κορονοϊού αλλά και υψηλών θερµοκρασιών, προβληµατίζουν και φοβίζουν σοβαρά τόσο τους αθλητές όλων των άλλων χωρών που θα
ταξιδέψουν στην Ιαπωνία, αλλά και τους ίδιους τους διοργανωτές.
Οι γνωρίζοντες, υποστηρίζουν πως θα είναι οι πιο ζεστοί Ολυµπιακοί αγώνες στην
ιστορία τους, αφού θα αναπτύσσονται θερµοκρασίες ως και 30 βαθµούς κελσίου, ενώ η υγρασία µπορεί και να ξεπερνάει το 70%, αυξάνοντας έτσι και τις πιθανότητες για πρόκληση θερµοπληξίας σε θεατές, εργαζόµενους/συνοδούς αθλητών αλλά και στους ίδιους τους αθλητές που δεν θα έχουν προσαρµοστεί σε τόσο υψηλές θερµοκρασίες!
Ως θερµοπληξία ορίζεται η κλινική κατάσταση όπου παρατηρείται επιµένουσα
υπερθερµία µε σταθερή αύξηση της θερµοκρασίας του σώµατος πάνω από 41
βαθµούς κελσίου και οφείλεται στην παρατεταµένη έκθεση του ανθρώπου σε
περιβάλλον υψηλής θερµοκρασίας.

Η ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ εκδηλώνεται, µε κράµπες στους µύες της κοιλιάς και των
ποδιών, δέρµα κόκκινο και ζεστό, έλλειψη ιδρώτα, παραζάλη ή λιποθυµία, θερµοκρασία σώµατος 39-40 βαθµών κελσίου και σπασµούς. Πρόκειται για βαριά
κατάσταση που µπορεί να οδηγήσει σε σοκ, αφού η άµεση θερµική βλάβη του
µυοκαρδίου προκαλεί αρρυθµίες και προκαλείται µειωµένη καρδιακή παροχή.
Η άµεση αντιµετώπιση της θερµοπληξίας απαιτεί γρήγορο δρόσισµα του σώµατος, µε µεταφορά του πάσχοντος σε δροσερό-σκιερό µέρος και διαβροχή του µε
κρύο νερό µέχρι να µειωθεί η υψηλή θερµοκρασία του σώµατος καθώς και χορήγηση δροσερών υγρών αν έχει συνείδηση και µπορεί να καταπιεί.
Ηπια µορφή θερµοπληξίας αποτελεί η λεγόµενη ηλίαση που εκδηλώνεται µε αίσθηµα γενικής κόπωσης, ζάλη, αναπνευστική δυσχέρεια ενώ σε παρατεταµένη
έκθεση στον ήλιο προκαλεί κατάπτωση, ίλιγγο, ναυτία, εµετό, ερυθρότητα προσώπου ταχύπνοια και γρήγορο καρδιακό ρυθµό µέχρι και σπασµούς.
Η αναγνώριση των συµπτωµάτων θερµοπληξίας, σε όσους θα βρίσκονται το καλοκαίρι στο Τόκιο θα είναι ως ένα βαθµό χρήσιµη αλλά οι διοργανωτές προσπαθούν να συστηµατοποιήσουν µεθόδους πρόκλησης δροσερού κλίµατος, αλλά και
παρακολούθησης της διακύµανσης της θερµοκρασίας.
ΟΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ συζητούν την χρήση ειδικών ενδυµασιών που προκαλούν
ψύξη, αλλά προβληµατίζονται για την επίπτωση που µπορεί να έχει στην υγεία
κάθε ανθρώπου η χρήση τους. Επίσης προβληµατίζει τους διοργανωτές, το αν
οι ιατρικές οµάδες κάθε χώρας θα µπορούν αποτελεσµατικά να παρακολουθούν
σε πραγµατικό χρόνο (real time) την διακύµανση της θερµοκρασίας των αθλητών τους ώστε να αποφασίζουν ποιοι από αυτούς θα συνεχίζουν τον αγώνα και
ποιοι θα αποσύρονται.
Η εµπειρία από τα τρία προηγούµενα χρόνια είναι αντιφατική αφού τα καλοκαίρια του 2018 και του 2019 ήσαν τα πιο θερµά και οδήγησαν χιλιάδες Ιάπωνες
στα νοσοκοµεία ενώ το καλοκαίρι του 2020 παρατηρήθηκαν χαµηλότερες θερµοκρασίες κι αυτό ανησυχεί τους διοργανωτές.
Μπορεί σε αυτούς τους αγώνες να µην επιτρέπεται να παρακολουθήσουν ξένοι
θεατές, αλλά αναµένεται να µετάσχουν περί τους 11.000 αθλητές, χώρια οι συνοδοί
και λοιπό προσωπικό κάθε οµάδας, αλλά οι διοργανωτές φοβούνται για τους δικούς
τους πολίτες που δεν θα είναι προσαρµοσµένοι σε τόσο υψηλές θερµοκρασίες.
Στους σχεδιασµούς των διοργανωτών περιλαµβάνεται η παροχή ψυχρού αέρα
στους θεατές µε τοποθέτηση ανεµιστήρων σε διάφορα σηµεία των σταδίων/γηπέδων, αλλά και κατά την διαδροµή του µαραθωνίου δρόµου που αναµένεται να
τον παρακολουθήσουν χιλιάδες Ιάπωνες.
ΕΚΕΙΝΟ που φοβίζει επίσης τους διοργανωτές είναι η επίδραση των υψηλών
θερµοκρασιών του περιβάλλοντος στην απόδοση των αθλητών και γι’ αυτό σχεδιάζουν παρεµβάσεις τόσο «προ-ψύξης» όσο και «ψύξης» των αθλητών και αθλητριών, τόσο στις προπονήσεις όσο και στην διάρκεια των αγώνων – κάθε αγωνίσµατος/αθλήµατος- µε στόχο να µειώσουν το θερµικό στρές του σώµατός τους
και να αυξήσουν την αποθήκευση θερµότητας.
Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι, τα επιστηµονικά επιτελεία των αθλητών όλων
των χωρών, προσανατολίζονται για πρώτη φορά να χρησιµοποιήσουν σε πραγµατικό χρόνο, µεθόδους προσαρµογής των αθλητών στις υψηλές θερµοκρασίες, κάτι που συµβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων.
Οι φόβοι αυτοί των διοργανωτών ωστόσο µπορεί και να µην επαληθευτούν αν
στην διάρκεια των αγώνων δεν παρατηρηθούν οι υψηλές θερµοκρασίες που
αναµένονται, σύµφωνα και µε τα µοντέλα υπολογισµού των µετεωρολόγων.
Αίνιγµα ωστόσο παραµένει και η πολιτική που θα ακολουθηθεί από τους διοργανωτές, ως προς την αντιµετώπιση της πανδηµίας, ως προς τους ελέγχους που
θα πρέπει να γίνονται, καθώς και σε σχέση µε την πρόληψη της διασποράς του
κορονοϊού, σε περίπτωση ανίχνευσης θετικού κρούσµατος.
* Ο Τάκης Γεωργακόπουλος είναι ιατρός πνευµονολόγος, διευθυντής ΕΣΥ/ΜΕΘ
Γ.Ν. Πατρών.

Μπορούσαν περισσότερα

Παρότι το προσπερνάµε, η βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων την τελευταία δεκαετία
είναι αισθητή, αν και θα µπορούσαν να γίνουν πολύ πολλά περισσότερα πράγµατα.

«Ρετούς» σε
πολλά γήπεδα
Βελτιώσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Αιγιάλειας

Ε

να ακόµα έργο που είχε «βαλτώσει» παίρνει το δρόµο της
υλοποίησής του. Μετά από
ενέργειες µε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες από τη διοίκηση του
ΝΠ∆∆ «Πολιτισµός Παιδεία Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
∆ήµου Αιγιαλείας», προωθήθηκαν οι διαδικασίες και εντάχθηκε
σε χρηµατοδότηση µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
η «βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Αιγίου, Συµπολιτείας, Αιγείρας, ∆ιακοπτού και Ερινεού δήµου Αιγιάλειας» µε συνολικό προϋπολογισµό 430.000 ευρώ.
Πρόκειται για τα εξής έργα:
 Επέκταση γηπέδου αντισφαίρισης στο αθλητικό συγκρότηµα µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Ανοικτό Κολυµβητήριο« ∆.Κ.
Αιγίου.
 Τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου ∆.Κ. Ροδοδάφνης (περιοχή Ακολης).
 Βελτίωση αθλητικής εγκατάστασης κατασκευή κερκίδων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ζήριας.
 Τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Αιγείρας.
 Βελτίωση αθλητικής εγκατάστασης κατασκευή κερκίδων
υπαίθριου γηπέδου Τ.Κ. Τεµένης.
 Προµήθεια και τοποθέτηση
µεταλλικών κερκίδων στο υπαίθριο γήπεδο ποδοσφαίρου ΤΚ
Ροδιάς.
Με τα παραπάνω έργα επιτυγχάνεται:
 Βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών προς τον πολίτη.
 Ενθάρρυνση αθλητικών δραστηριοτήτων.
 Υποστήριξη του µαζικού και
σωµατειακού Αθλητισµού.
 Ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού
 Εξυπηρέτηση των αναγκών
των νέων των τοπικών κοινοτήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας για
άθληση.
Η αναγκαιότητα των προαναφεροµένων παρεµβάσεων έχει διαπιστωθεί εδώ και µια τετραετία

Στα έργα περιλαµβάνονται και βελτιώσεις στο ∆ηµοτικό Στάδιο Αιγίου

Είναι καιρός να
αλλάξει πρόσωπο και
το γήπεδο Ζήριας

τουλάχιστον, ωστόσο µέσα από
µια σειρά κωλυσιεργιών µέχρι
σήµερα δεν είχε προχωρήσει το
έργο. «Μέληµα της παρούσας δηµοτικής αρχής είναι η άµεση προώθηση έργων και βελτιώσεων
στις υποδοµές του ∆ήµου µας
προς όφελος των συµπολιτών
µας. Με στοχευµένες ενέργειες
και ακάµατη δουλειά προχωρούµε ώστε να φέρουµε εις πέρας το

έργο µας, έχοντας πάντα το βλέµµα στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των συνδηµοτών µας»
τονίζει ο πρόεδρος του ΝΠ∆∆,
«Πολιτισµός Παιδεία Αθλητισµός
και Κοινωνική Προστασία», Παναγιώτης Ανδριόπουλος.
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Ενα ακόµα καλό νέο είναι ότι

Και το γήπεδο Ροδιάς είναι ένα απ’ αυτά που θα αλλάξουν µορφή το επόµενο διάστηµα

θα υπάρξει χρηµατοδότηση
µέσω του προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ύψους
400.000 ευρώ για «Εκσυγχρονισµό Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει
τα εξής έργα:
 Κλειστό προπονητήριο µε
ταρτάν για τους αθλητές στίβου κάτω από τη δυτική κερκίδα του ∆ηµοτικού Σταδίου
Αιγίου, καθώς και βοηθητικούς χώρους.
 Γήπεδο ποδοσφαίρου 7Χ7
εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων των Καµαρών.
 Ανακαίνιση του ανοιχτού γηπέδου µπάσκετ στην Αιγείρα.
 Βελτιώσεις των εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυµναστηρίου Αιγίου.
Από πλευράς ΝΠ∆∆ προωθούνται όλες οι διαδικασίες σε συνεργασία µε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, ώστε άµεσα να υπογραφούν οι συµβάσεις και να ξεκινήσουν τα προαναφερόµενα έργα που θα αλλάξουν σηµαντικά την εικόνα
των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου.
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Ούτε τις γραμμές...

Ηταν τόσο σίγουροι οι άνθρωποι της Αχαϊκής ότι θα αναβληθεί ο αγώνας, που ούτε τις γραμμές
του γηπέδου δεν είχαν φτιάξει. Φυσικά, το έκαναν μόλις οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή του.
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο η πρώτη συνάντηση μεταξύ των μελών της
διοίκησης, των αθλητών και του τεχνικού τιμ της ομάδας μπιτς σόκερ
του Ηρακλή Πατρών, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Στην συνάντηση υπήρξε ανάλυση του πλάνου
της ομάδας για το επόμενο διάστημα, συζητήθηκε η επιστροφή στο
γήπεδο σε λίγες μέρες με την πιστή εφαρμογή του υγειονομικού
πρωτοκόλλου και επίσης διάφορα οργανωτικά θέματα της ομάδας μας. Προπονητής παραμένει ο Διονύσης Βαλσαμής, με
βοηθό του τον Δημήτρη Παπαδάτο. Το επόμενο βήμα είναι
και η πρώτη συνάντηση και
με τη γυναικεία ομάδα, ενώ
ξεκινά ο σχεδιασμός και για
την Κ20 του Ηρακλή Πατρών που μπαίνει σε νέες
βάσεις για το μέλλον του.
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αλλά δεν προσμετρώνται για αναβολή αγώνα».

ΤέΤοιος πανικός δεν έχει ξαναγίνει... Η εντύπωση που
έδιναν οι άνθρωποι της Αχαΐκής όλη την προηγούμενη
εβδομάδα ήταν ότι η ομάδα έχει πάνω από πέντε θετικά κρούσματα και ότι το παιχνίδι με τη Θύελλα θα αναβληθεί. Πράγματι, προέκυψαν τέσσερις παίκτες θετικοί,
αλλά η ΕΠΟ ζητάει πέντε συνολικά από τον τελευταίο
έλεγχο για να αναβάλει ένα παιχνίδι ανεξάρτητα από το
αν σχεδόν όλη η ομάδα έχει συμπτώματα ή είναι θετική στον κορονοϊό!
Στο επικαιροποιημένο υγειονομικό πρωτόκολλο αναφέρεται:
«Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πριν
από τους αγώνες να είναι μοριακός (RT-PCR) 24-48 ώρες
πριν τον αγώνα ή με άμεσο τεστ
αντιγόνου (Rapid Antigen Test,
RAT) την ημέρα του αγώνα ή αν
αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα. Επισημαίνεται ότι η αναβολή αγώνα
προκύπτει μετά από 5 θετικά κρούσματα. Επιπλέον με 5 ή περισσότερα κρούσματα σε δύο διαδοχικούς
ελέγχους αναστέλλονται οι ομαδικές
προπονήσεις για 7 ημέρες. (επίσης
δεν ισχύει η αναφορά σε καραντίνα
14 ημερών του κρούσματος, καθώς
είναι 10 ημέρες)
Αναβολή αγώνα γίνεται μόνο όταν
στο προγραμματισμένο έλεγχο 24 ή 48
ώρες πριν τον αγώνα διαπιστωθούν πάνω από πέντε (5) θετικά κρούσματα
σε αθλητές. Προηγούμενα κρούσματα σε αθλητές σε ελέγχους μέσα στην εβδομάδα λόγω συμπτωμάτων ή στενής
επαφής με κρούσμα βάζουν την ομάδα σε αυξημένη επιτή-

ο ΠΡοέΔΡος ΤΗς ΑΧΑΪΚΗς, Γιάννης Μάνια-

ρης, κατασκήνωσε στην κυριολεξία έξω από το ΠΓΝΠ το
σαββατοκύριακο, όμως τελικά δεν κατάφερε να πάρει το
αποτέλεσμα του πέμπτου τεστ, το οποίο θα έβγαινε μία
ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Ας δούμε ένα μικρό χρονικό για το τι έγινε χθες:
Ωρα 10.00: Παίκτης της Αχαϊκής μεταβαίνει στο νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» για να υποβληθεί
σε τεστ κορονοϊού.
Ωρα 10.50: Ο Γιάννης Μάνιαρης, ο μόνος που
«τρέχει» μ’ αυτή την
ιστορία, παίρνει το τεστ
και πηγαίνει στο ΠΓΝΠ
προκειμένου να συντομεύσει τη διαδικασία για
να βγει το αποτέλεσμα μέχρι τις 2 μ.μ. ώστε να αναβληθεί ο αγώνας.
Ωρα 12.00: Οι διαιτητές και οι
ομάδες ενημερώνονται από
τον πρόεδρο της επιτροπής
πρωταθλήματος Αγγελο Δανιήλ ότι περιμένουν τα αποτελέσματα από ένα ακόμα τεστ.
Ωρα 12.20: «Αμα δεν μου έρθει επίσημο έγγραφο στο e-mail
μου από την ΕΠΟ, εμείς θα πάμε
να αγωνιστούμε κανονικά. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα», έλεγε ο
παράγοντας της Θύελλας, Δημήτρης
Θανόπουλος.
Ωρα 13.30: Η αποστολή της Θύελλας
συγκεντρώνεται στο γήπεδό της και ξεκινάει για την Κάτω Αχαΐα.
Ωρα 13.50: Ο Μάνιαρης ενημερώνεται
ότι το αποτέλεσμα δεν βγει μέχρι τις 2 και
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Από τον Β

θα πάει αργότερα.
Ωρα 14.20: Οριστικοποιείται η διεξαγωγή του
αγώνα απ’ όλες τις πλευρές.

ΑΝΑΚοιΝΩςΗ έΞέΔΩςέ η ΕΠΣ Αχαΐας σχετικά με τα σωματεία που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο της
ΓΓΑ. Συνοπτικά αναφέρει:
«Ενημερώνουμε τα Σωματεία – μέλη μας τα οποία εγράφησαν οριστικά στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ του έτους
2020, ότι μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2021 υπό τον όρο
της επικαιροποίησης των στοιχείων
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.
3 του άρθρου 4 της Υπουργικής
Απόφασης αριθμ. 168038
ΦΕΚ 1593 / 20 Απριλίου
2021.Η επικαιροποίηση συνιστά νέα αίτηση εγγραφής
και πρέπει
να γίνει
έως

31/8/2021.
Εφόσον η αίτηση επικαιροποίησης βρεθεί ελλιπής το
ενδιαφερόμενο Σωματείο
έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της
αίτησεώς του έως 30/11/2021. Απαιτούνται:
1) Απολογισμός 2020 (κατατεθειμένος στην Περιφέρεια)
2) Προϋπολογισμός 2021 (κατατεθειμένος στην Περιφέρεια)
3) Εντυπο Ν (φορολογική δήλωση σωματείου) έτους 2019».
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ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ
Η Παναχαϊκή
ξεκίνησε τη χρονιά
µε στόχο τον
πρωταθλητισµό
και τη διεκδίκηση
της ανόδου στη
Super League 1,
αλλά τερµάτισε
στην 7η θέση στην
κανονική περίοδο
της Super League 2
µε συνέπεια να µην
εξασφαλίσει ούτε
καν τη συµµετοχή
στα play-offs.
Αναγκαστικά λοιπόν
θα συµµετάσχει
στα play-out, εκεί
δηλαδή που οµάδες
θα παλέψουν για
την παραµονή τους.
Βέβαια η Παναχαϊκή
ουσιαστικά δεν
κινδυνεύει, αλλά
όπως και να το
κάνουµε δεν είναι
ότι καλύτερο για µια
οµάδα µε το δικό της
µέγεθος και ιστορία
εκεί που ξεκίνησε
για την άνοδο, να
έχει «εµπλοκή» σε
διαδικασία play-out.
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ενα µόλις 90λεπτο ο Τσερούτι

Ο Μάουρο Τσερούτι είχε µόλις ένα 90λεπτο. Συνολικά βέβαια έπαιξε σε 21 από τα 22
παιχνίδια πρωταθλήµατος. Η µεγαλύτερη προσφορά του η ασίστ στον Αραβίδη στο 96’
µε τα Χανιά στην Πάτρα µε τον επιθετικό της Παναχαϊκής να διαµορφώνει το τελικό 3-2.

Τα «βαριά» χαρτιά της Παναχαϊκής για
εγάλο διάστηα στην ανονική περίοδο
ήταν εκτός δράσης ε συνέπεια οι
επιλογές σε κρίσια παιχνίδια θα
περιοριστούν και αυτό κόστισε στους
κοκκινόαυρους»

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ «ΜΙΛΟΥΝ» ΚΑΙ

Π

άµε να δούµε µε βάση τους αριθµούς
το γιατί η φετινή σεζόν έχει αυτή την
κατάληξη για την Παναχαϊκή.
Οι «κοκκινόµαυροι» πορεύτηκαν στην
κανονική περίοδο µε τέσσερις προπονητές (Ελευθερόπουλος, Παπαδόπουλος, Παρασκευόπουλος, Καραπίτσος)
και ρόστερ µε καλούς παίκτες, οι οποίοι όµως έχασαν πολλά παιχνίδια. Τα
«βαριά» της χαρτιά για µεγάλο διάστηµα και για διάφορους λόγους έµειναν
«εκτός». Πλιάτσικας, Λαρέα, Μπρους,
Αποστολόπουλος, Κουσκουνάς έχασαν
πάνω από το 30% των παιχνιδιών και
σε χρόνο πάνω από το 40%! Η απουσία τους σε κρίσιµα παιχνίδια κόστισε στην Παναχαϊκή, καθώς οι επιλογές περιορίστηκαν σηµαντικά. Οι
ξένοι της οµάδας, που αποκτήθηκαν
για να κάνουν τη διαφορά, Τσερούτι,
Μπρους, Λαρέα έπαιξαν συνολικά 15
(1-5-9) 90λεπτα.
Μόνο ένας παίκτης, ο Χρήστος Γιούσης είχε συµµετοχή και στα 22 παι-

χνίδια πρωταθλήµατος, ενώ τον περισσότερο χρόνο αγωνίστηκε ο ∆ηµήτρης Πατάπης. Αναλυτικά οι «αριθµοί» όλων των παικτών:

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ: 15 συµµετο-

χές, 15 τα 90λεπτα, 5 φορές στον πάγκο, δύο παιχνίδια εκτός αποστολής.
Συνολικά αγωνίστηκε 1.350’. Επαιξε
στο 68% των παιχνιδιών και στο 68,1%
του συνολικού χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΛΗΣ: 7 συµµετοχές, 7 τα
90λεπτα, 13 φορές στον πάγκο, δύο
παιχνίδια εκτός αποστολής. Συνολικά αγωνίστηκε 630’. Επαιξε στο 31,8%
των παιχνιδιών και στο 31,8% του χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΑΠΗΣ: 19 συµµετο-

χές, 18 τα 90λεπτα, µία φορά χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή για 43 λεπτά
στο µατς µε τον Απόλλωνα Λάρισας
εκτός, τρεις φορές στον πάγκο. Συνολικά αγωνίστηκε 1.663’. Επαιξε στο
86,3% των παιχνιδιών και στο 83,9%
του συνολικού χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ: 14 συµµετοχές, 12 τα 90λεπτα. Στην πρεµιέρα µε
τα Τρίκαλα στην Πάτρα χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή για 8’. Στο µατς µε τη
∆όξα στην ∆ράµα ξεκίνησε στο βασικό σχήµα, αλλά αντικαταστάθηκε στο
37’ λόγω τραυµατισµού. Σε δύο παι-

χνίδια ήταν στον πάγκο και σε 6 ήταν
εκτός αποστολής. Συνολικά αγωνίστηκε 1.125’. Επαιξε στο 63,6% των
παιχνιδιών και στο 56,8% του χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΧΟΥΑΝ ΛΑΡΕΑ: 14 συµµετοχές, 9

τα 90λεπτα. Εγινε ή χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή σε 5 µατς. Σε 4 παιχνίδια ήταν στον πάγκο και σε 4 έµεινε εκτός αποστολής. Συνολικά αγωνίστηκε 1.004’.Επαιξε στο 63,6% των
παιχνιδιών και στο 50,7% του χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ: 13

συµµετοχές, 5 τα 90λεπτα. Εγινε ή χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή σε 8 µατς.
Σε 8 παιχνίδια ήταν στον πάγκο και σε
ένα ήταν εκτός αποστολής. Αγωνίστηκε συνολικά 707’. Επαιξε στο 59% των
παιχνιδιών και στο 35,7 % του χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΤΖΕΪΜΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 18 συµµε-

τοχές, 15 τα 90λεπτα. 14 τα 90λεπτα.
Εγινε η χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή
σε τέσσερα παιχνίδια. Σε δύο παιχνίδια ήταν στον πάγκο και σε δύο παιχνίδια ήταν εκτός αποστολής. Συνολικά αγωνίστηκε για 1.456’. Επαιξε στο
81,8% των παιχνιδιών και στο 73,5%
του χρόνου των 22 αγωνιστικών της
κανονικής περιόδου.

Η Παναχαϊκή
πορεύτηκε µε
τέσσερις
προπονητές και
περιορισµένες
επιλογές.
Πλιάτσικας,
Λαρέα, Μπρους,
Κουσκουνάς,
Αποστολόπουλος
για διάφορους
λόγους έχασαν
πάνω από
το 30% των
παιχνιδιών
και σε χρόνο
πάνω από το 40%!

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:

13 συµµετοχές, 7 τα 90λεπτα. Εγινε
ή χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή σε 6
µατς. Μια φορά ήταν στον πάγκο και
8 φορές εκτός αποστολής. Συνολικά
αγωνίστηκε 1.017’. Επαιξε στο 59% των
παιχνιδιών και στο 51,3% του χρόνου
ων 22 αγωνιστικών.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΝΟΣ: 17 συµµετοχές, 9

τα 90λεπτα. Εγινε ή χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή σε 8 µατς. Σε 5 παιχνίδια ήταν στον πάγκο. Συνολικά αγωνίστηκε 1.251’.Επαιξε στο 77,2% των
παιχνιδιών και στο 63,1% του χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ: 5 συµµετο-

χές, καθώς αντίστοιχες φορές χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή. Σε 15 παιχνίδια ήταν στον πάγκο και σε δύο εκτός
αποστολής. Συνολικά αγωνίστηκε 27’.
Επαιξε στο 22,7% των παιχνιδιών και
στο 1,36% του συνολικού χρόνου των 22
αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 18 συµ-

µετοχές, 5 τα 90λεπτα. Εγινε ή χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή σε 13 παιχνίδια. Σε τέσσερα µατς ήταν εκτός αποστολής. Αγωνίστηκε συνολικά 1.318’.
Επαιξε στο 81,8% των παιχνιδιών και
στο 66,5 % του χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΡΟΥΣ: 15 συµµετοχές, 5

τα 90λεπτα. Εγινε ή χρησιµοποιήθηκε

7
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Ο Ορέστης Μένκα

Στον πάγκο ως αναπληρωµατικός τερµατοφύλακας όσο ανήκε στην Παναχαϊκή κάθισε σε
τρία παιχνίδια ο Ορέστης Μένκα και έµεινε εκτός αποστολής σε 6 µατς. Από τα µέσα της
σεζόν µετακόµισε στη Λειβαδιά για λογαριασµό του Λεβαδειακού.

25
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Μόνο
ο Χρήστος
Γιούσης έπαιξε
και στις 22
αγωνιστικές,
τον περισσότερο
χρόνο ο
∆ηµήτρης
Πατάπης,
1.663’. Φουλ
σεζόν για
Μπάτροβιτς µε
21 συµµετοχές
Ανάκογλου µε
20, Αραβίδη µε
19, Σταµόπουλο
και Μουστακόπουλο από 18

MARKET-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610 580330

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 140 (πλησίον Χωριάτικο)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΛΙΑΝΙΚΗ - ΧΟΝΔΡΙΚΗ

∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3,85

7,80

€

€

Essex
45 µεζούρες

Lenor
Μαλλακτικό
µικρό

7,35

€

Skip
45 µεζούρες
υγρό ή σκόνη

4+2
δώρο

2,45 4,65
€

Vivian
υγρό πιάτων
4 λίτρα

ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΙ
ως αλλαγή σε 10 µατς. Σε τέσσερα παιχνίδια ήταν στον πάγκο και σε τρία εκτός
αποστολής. Αγωνίστηκε συνολικά 923’.
Επαιξε στο 68,1% των παιχνιδιών και στο
46,6% του συνολικού χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 4 συµµετοχές,

όλες ως αλλαγή. Σε 6 µατς ήταν στον πάγκο και σε 12 εκτός αποστολής. Συνολικά
αγωνίστηκε 161’. Επαιξε στο 18,1% των
παιχνιδιών και στο 8,1% του χρόνου των
22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

∆ΗΜΟΣ ΚΟΚΑΣ: 12 συµµετοχές, σε ένα

µατς χρησιµοποιήθηκε στο βασικό σχήµα
και σε 11 ως αλλαγή. Σε τέσσερα παιχνίδια ήταν στον πάγκο και σε 6 εκτός αποστολής. Πέτυχε ένα γκολ. Συνολικά αγωνίστηκε 243’. Επαιξε στο 54,5% των παιχνιδιών και στο 12,7% του χρόνου των 22
αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΜΑΟΥΡΟ ΤΣΕΡΟΥΤΙ: 21 συµµετοχές. Ενα

µόλις 90λεπτο, ενώ σε 20 έγινε ή χρησιµοποιήθηκε αλλαγή. Σε ένα παιχνίδι ήταν
στον πάγκο. Συνολικά αγωνίστηκε 842’.
Επαιξε στο 95,4% των παιχνιδιών, αλλά
µόλις στο 42,5% του χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΒΕΛΙΚΟ ΜΠΑΤΡΟΒΙΤΣ: 21 συµµετοχές,

8 τα 90λεπτα. Σε 13 µατς έγινε ή χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή. Σε ένα παιχνίδι
ήταν εκτός αποστολής. Πέτυχε τρία γκολ,
στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και µετά
δεν σκόραρε ξανά! Συνολικά αγωνίστηκε
1.515’. Επαιξε στο 95,4 % των παιχνιδιών

και στο 76,5% του χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΚΟΓΛΟΥ: 20 συµµετο-

χές, 12 τα 90λεπτα. Σε 8 µατς έγινε ή χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή. Σε ένα παιχνίδι
έµεινε στον πάγκο και σε ένα ήταν εκτός
αποστολής. Σκόραρε µία φορά. Συνολικά
αγωνίστηκε 1.613’. Επαιξε στο 90,9% των
παιχνιδιών και στο 81,4% του χρόνου των
22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: 10

συµµετοχές και τις 10 ως αλλαγή. Σε 5
µατς ήταν στον πάγκο και σε 7 εκτός αποστολής. Συνολικά αγωνίστηκε 120’. Επαιξε στο 45,4% των παιχνιδιών και στο 6%
του χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ: 16 συµµετοχές, ένα

90λεπτο. Σε 15 µατς έγινε ή χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή. Σε δύο παιχνίδια ήταν
στον πάγκο και σε τέσσερα έµεινε εκτός
αποστολής. Αγωνίστηκε συνολικά 799’.
Επαιξε στο 72,7% των παιχνιδιών και στο
40,3% του χρόνου των 22 αγωνιστικών
της κανονικής περιόδου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΥΣΗΣ: 22 συµµετοχές, 6 τα

90λεπτα. Σε 16 µατς έγινε ή χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή. Σκόραρε τρεις φορές.
Αγωνίστηκε συνολικά 1.409’. Ηταν ο µόνος που είχε συµµετοχή και στα 22 παιχνίδια (100%!) και έπαιξε στο 71,1% του
χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ: 5 συµµετοχές,

µία φορά ξεκίνησε στο βασικό σχήµα και
σε τέσσερα παιχνίδια χρησιµοποιήθηκε
ως αλλαγή. 14 παιχνίδια ήταν στον πάγκο και σε τρία έµεινε εκτός αποστολής.
Συνολικά χρησιµοποιήθηκε 135’. Επαιξε
στο 22,7% των παιχνιδιών και σχεδόν στο
7% του συνολικού χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

€

Souplin µαλλακτικό
4 λίτρα

1,30 4,00
€

Ava / Svelto
το τεµάχιο
1 λίτρο

€

∆αδί
προσάναµα

1,30

€

Fabuloso
για το πάτωµα

1,60

€

παραφινέλαιο

4

κιλά

1,95

δώρο

€

Κάρβουνα
15 κιλά

Χαρτι υγείας
10 ρολά / 3φυλλο

Φυτόχωµα
Ζήρος

1,15

4+1

5,00

δωρο

€

Φυτόχωµα
Ζήρος
5 χ 20lt

€

Ρολό κουζίνας
560 γρ.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑΣ: 15 συµµετοχές, 7

τα 10λεπτα. Σε 8 µατς έγινε ή χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή. Σε 7 παιχνίδια έµεινε
εκτός αποστολής. Σκόραρε 5 γκολ. Συνολικά χρησιµοποιήθηκε 1.049’. Επαιξε
στο 68,1% των παιχνιδιών και στο 52,9%
του συνολικού χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ: 19 συµµετοχές, 11

τα 90λεπτα. Σε 8 µατς έγινε ή χρησιµοποιήθηκε ως αλλαγή. Σε τρία παιχνίδια έµεινε εκτός αποστολής. Σκόραρε 6 γκολ. Συνολικά χρησιµοποιήθηκε 1.304 ’. Επαιξε
στο 86% των παιχνιδιών και στο 65,8%
του συνολικού χρόνου των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

Αφροδίτη
Νιώστε σατνηνστο σπίτι σας!
σ

• Σύγχρονος και άνετος τόπος διαμονής

• Υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες υπηρεσίες φιλοξενίας
• Φροντίδα στον άνθρωπο που ζει την εμπειρία
της τρίτης και τέταρτης ηλικίας

• Διατήρηση και βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΕΝΚΑ: Κάθισε στον πάγκο ως

αναπληρωµατικός τερµατοφύλακας όσο
ανήκε στην Παναχαϊκή σε τρία παιχνίδια
και έµεινε εκτός αποστολής σε 6 µατς. Σε
επίσηµο παιχνίδι δεν αγωνίστηκε µε τους
«κοκκινόµαυρους» και από τα µέσα της
σεζόν µετακόµισε στη Λειβαδιά για λογαριασµό του Λεβαδειακού, στον οποίο το
τελευταίο διάστηµα είναι βασικός.

www.aphroditi.com.gr

Aγ. Στεφάνου 5, Σαραβάλι 26500 Πάτρα

Τηλ: 2610 520523 • Email: info@aphroditi.com.gr
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Μεγάλη Τετάρτη

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ

Δύο εξ αναβολής παιχνίδια έχει το πρόγραμμα τη Μεγάλη Τετάρτη στις 16.30. Ο Αίας
Γαστούνης θα υποδεχτεί το Διαβολίτσι και ο Εθνικός Σκουλικάδου τον Διαγόρα. Τα δύο
παιχνίδια είχαν αναβληθεί λόγω κορονοϊού τον Οκτώβριο.





Πέταγε από τη χαρά του ο πρόεδρος της
Αχαϊκής Γιάννης Μάνιαρης μετά το τέλος του αγώνα με τη Θύελλα. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η νίκη είναι ακόμα πιο μεγάλη
από το βαθμό στη Ναύπακτο με δεδομένες
τις πολλές απουσίες, το ότι η ομάδα δεν έκανε προπόνηση τόσες μέρες και φυσικά επειδή έπαιζε κόντρα σε έναν αντίπαλο που ήθελε το θετικό αποτέλεσμα. Η φανέλα της Αχαϊκής έχει 101 χρόνια ιστορία, είναι πολύ βαριά και τα παιδιά απέδειξαν σήμερα ότι αξίζουν να τη φοράνε».

Οι εποχές για τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες
είναι πολύ δύσκολες αφού για τη διεξαγωγή ενός
αγώνα χρειάζονται πολλά χρήματα. Συμπαραστάτες
στην προσπάθεια της διοίκησης στέκονται οι φίλαθλοι της ομάδας του Παναιγιαλείου, οι οποίοι συνέδραμαν οικονομικά για την διεξαγωγή του αγώνα.
Παράλληλα, η διοίκηση της ομάδας ευχαρίστησε και
το κατάστημα ειδών καθαρισμού Glass Cleaning των
Παναγιώτη και Νίκου Κοντογεώργου, το οπωροπωλείο του Γιάννη Πίκουλα καθώς και τα αρτοποιεία
«Μπομποτσιάρη» για την ευγενική τους προσφορά. Προφανώς η φωτογραφία είναι από το αρχείο.

ΑΠΟΨΗ

Σε περιπέτειες ο Διαγόρας
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ

Του ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΠΕτΑΝΑΚΗ*

ΓΚΟΛ: 18’ Νάκας, 26’ Γκάτσης, 83’ Μεζίνι
ΚΟΚΚΙΝΗ: ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ρούτσης (Κορινθίας)
Διαγόρας (Α. Ζήκος): Μπαμπούνης, Πανάρετος (60’
Α. Αλεξανδρής), Γκολφινόπουλος (76’ Δημ. Αλεξανδρής), Σίδερης, Σαρρής, Τριανταφυλλόπουλος, Βλασόπουλος (76’ Κούστα), Ντόμας, Ούτσικας (85’ Λούσκος), Γεωργαντόπουλος, Σταυρόπουλος.
Ναυπακτιακός (Ν. Κουρμπανάς): Δρακόπουλος, Καζανάς, Καλαμπόκας, Καπίας, Θεοχάρης, Σταυρόπουλος, Γκέτσι (46’ Παπανδρέου), Κονίδας (46’ Αρώνης),
Γκάτσης (87’ Μπατσής), Νάκας (80’ Κράσι), Εσκουρέδο (66’ Μεζίνι).

Πάρε μια
ισοπαλία...
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Ζήκος ξεκίνησε με 4-14-1 έχοντας τον Ντόμα σέντερ φορ, αλλά δεν του βγήκε γιατί δεν πίεζε ψηλά η
ομάδα με αποτέλεσμα ο Ναυπακτιακός
να έχει την κατοχή. Το πρώτο γκολ ξεκινάει από λάθος μαρκάρισμα έξω από
τη μεγάλη περιοχή, ενώ θα έπρεπε το
φάουλ να γίνει πιο γρήγορα.
ΟΙ φΙΛΟξΕΝΟΥΜΕΝΟΙ υπερτερούσαν στις πρώτες μπάλες και κέρδιζαν
σχεδόν όλες τις μονομαχίες. Οι γραμμές του Διαγόρα είχαν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους και αυτό ήταν σοβαρό πρόβλημα, γιατί οι αντίπαλοι μπορούσαν να κυκλοφορήσουν εύκολα τη
μπάλα και να φτάνουν χωρίς πρόβλημα
στην περιοχή.
ΣτΟ Β’ ΗΜΙχΡΟΝΟ, ο Ντόμας γύρι-

Παρόλο που δεν βρέθηκε σε κακή μέρα ο Μπαμπούνης, δέχθηκε τρία γκολ. Η ποιότητα των παικτών του
Αστέρα είναι τέτοια, που κάνει τη διαφορά

Τ

ο καλό του πρόσωπο και τον λόγο που θεωρείται το φαβορί για την άνοδο έδειξε το
απόγευμα της Κυριακής ο Ναυπακτιακός
Αστέρας στα Βραχνέικα με αντίπαλο τον Διαγόρα, τον οποίο νίκησε με 2-0. Η ομάδα του Νίκου
Κουρμπανά ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ με
απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νάκα στο 17’. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Σίδερης παραλίγο να ισο-

φαρίσει με κεφαλιά. Κι ενώ έδειξαν οι παίκτες
του Ανδρέα Ζήκου πως έχουν ισορροπήσει το
παιχνίδι, ο Αστέρας πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ο
Γκέτσι κεραυνοβόλησε τον Μπαμπούνη ο οποίος
βρήκε λίγο την μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι, αλλά στην επαναφορά ήρθε ο Βαγγέλης Γκάτσης και την έστειλε στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Διαγόρας προσπάθησε με τον Θοδωρή

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛ. 0-1
ΓΚΟΛ: 55’ Μεταξάς
ΚΟΚΚΙΝΗ: ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δρούζας (Αργολίδας)
Παναιγιάλειος (Σπυρόπουλος-Λελούδας): Καλλιακμάνης, Κουραχάνης (77’ Βαλλιάνος), Μήτσης (80’ Ροδόπουλος), Καφεντζής, Παπαδόπουλος, Παπασπηλιόπουλος, Μπακατσέλος, Μπούνας, Λιάτος, Σπυρόπουλος (66’ Καλούδης), Καραμπούλας.
Εθνικός Σκουλικάδου (Δ. Νόλης): Παπαδόπουλος, Μαρίνος, Προκόπης (64΄Πίντο), Περιστέρης
(64’ Σταμούλης), Μουσάι (86’ Κλάδης), Δαδάκος,
Βαρδάκας, Κυριαζόπουλος, Μεταξάς, Νικολακόπουλος, Λαμπρόπουλος.

ΘΕΛω να πω ότι με απογοήτευσε ο Δι-

ΕΠΟΜΕΝΗ 9/5
Πάμισος – Παναιγιάλειος
Εθνικός Σκουλικάδου – ΑΟ Τσιλιβή
Παλληξουριακός – Αχαϊκή
Αίας Γαστούνης – ΠΑΟ Βάρδας
Θύελλα Πατρών – Διαγόρας Βραχνέικων
Ναυπακτιακός – ΑΟ Διαβολιτσίου
Ζάκυνθος ρεπό

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

* Ο Μάριος Καπετανάκης είναι προπονητής και παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Ζάκυνθος
Ναυπακτιακός
Αίας Γαστούνης
Παναιγιάλειος
ΠΑΟ Βάρδας
Πάμισος
Εθνικός Σκουλ.
Αχαϊκή
Διαβολίτσι
Θύελλα Π.
Διαγόρας
Παλληξουριακός
Τσιλιβή

Βλασόπουλο να απειλήσει αλλά το σουτ του βρήκε έτοιμο τον Δρακόπουλο, ο οποίος μπλόκαρε
τη μπάλα. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Γκάτσης βρέθηκε απέναντι στον Μπαμπούνη αλλά ο τερματοφύλακας του Διαγόρα είπε «όχι». Αυτό που δεν
κατάφερε ο Γκάτσης, το πέτυχε ο Μεζίνι στο 83’,
όταν έκανε όμορφη κάθετη ενέργεια και με σουτ
εντός περιοχής διαμόρφωσε τελικό 0-3.

Δεν αρκούσε η κυριαρχία του Παναιγιαλείου

σε στο κέντρο και πέρασε ο Ούτσικας
σέντερ φορ, βελτιώθηκε κάπως η κατάσταση, αλλά το κακό είχε γίνει. Αυτή
ήταν έμπειρη ομάδα, ήξερε να διαχειριστεί την κατάσταση και από τη στιγμή
που πήρε προβάδισμα, έγινε αυτόματα
το φαβορί για τη νίκη.
αγόρας, παρά τη μικρή βελτίωση στο β’
ημίχρονο. Αν παίξει έξυπνα στη συνέχεια, θεωρώ ότι έχει ελπίδες για παραμονή. Ολα παίζονται ακόμα, παρότι έχει
δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια. Δεν
γίνεται να μην παίζεις με δύο αμυντικά
χαφ κόντρα σε τέτοιες ομάδες. Πρέπει
να μαζέψεις πόντους, θέλεις πάνω απ’
όλα το αποτέλεσμα, να μην χάσεις τουλάχιστον. Φέρε ισοπαλία, αλλά μην χάσεις. Γενικά, υπάρχαν προβλήματα στην
αγωνιστική εικόνα τα οποία εκμεταλλεύτηκε εύκολα ο Ναυπακτιακός, που
έχει πολλούς έμπειρους παίκτες.

0-3

Ο Λευτέρης Μεταξάς πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που έδωσε πολύτιμη νίκη στον Εθνικό

Σ

ε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι δεν αρκεί να είσαι ο κυρίαρχος για να κερδίσεις, αλλά χρειάζεται να δημιουργείς φάσεις και να σκοράρεις. Ετσι την πάτησε ο Παναιγιάλειος χθες απέναντι στον Εθνικό Σκουλικάδου και έχασε με 1-0 στο
δημοτικό στάδιο Αιγίου. Το πρώτο ημίχρονο δεν
είχε σπουδαίο ρυθμό και με εξαίρεση ένα δυνατό
σουτ του Μπούνα που πέρασε άουτ στα μέσα του
ΑΓ.

Ν-Ι-Η

ΓΚΟΛ

7
6
6
7
7
6
5
6
4
6
5
6
7

3-4-0
3-2-1
3-2-1
3-2-2
2-4-1
2-3-1
3-0-2
2-3-1
2-0-2
1-2-3
1-1-3
1-1-4
0-2-5

11-6
12-5
11-6
8-7
6-6
4-3
7-7
4-4
5-5
5-9
7-9
3-7
3-12

Β
13
11
11
11
10
9
9
9
6
5
4
4
2

πρώτου μέρους, δεν υπήρχαν αξιόλογες φάσεις.
Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναιγιάλειος συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των
κινήσεων αλλά ενα λάθος του Καραμπούλα στο
55’ στο χώρο του κέντρου, ο οποίος πιεζόταν από
τρεις παίκτες του Εθνικού, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να ξεχυθούν στην αντεπίθεση οι
φιλοξενούμενοι και να βρεθεί ο Μεταξάς απέ-

ΣΚΟΡΕΡΣ
Ο Ηλίας Κουλούρης του Αίαντα Γαστούνης
είναι μόνος του
στην πρώτη θέση των σκόρερς
του 9ου Ομίλου.
Αναλυτικά:

ΓΚΟΛ
7
6
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2

ναντι από τον Καλλιακμάνη και να κάνει το 0-1.
Στις τελευταίες φάσεις του αγώνα οι παίκτες του
Παναιγιαλείου είχαν κλείσει στα καρέ τους τους
αντιπάλους τους αλλά δεν έδειξαν την απαιτούμενη ψυχραιμία για να ισοφαρίσουν. Μάλιστα
στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παπασπηλιόπουλος με γυριστό σουτ απείλησε την εστία του
Παπαδόπουλου, ο οποίος μπλόκαρε με σιγουριά.

ΠΑΙΚτΕΣ

ΟΜΑΔΑ

Κουλούρης
Νάκας
Γκάτσης
Βλασόπουλος
Κούνια
Νικολακόπουλος
Ζώντος
Λαθύρης
Μεταξάς
Μουλιάτος
Μπράτι
Σταυρόπουλος
Τσότρας
Χριστόπουλος

Αίας Γαστούνης
Ναυπακτιακός
Παναιγιάλειος/Ναυπακτιακός
Παναιγιάλειος
Ζάκυνθος
Εθνικός Σκουλ.
Ζάκυνθος
ΠΑΟ Βάρδας
Εθνικός Σκουλ.
Διαβολίτσι
Παλληξουριακός
Ναυπακτιακός
Θύελλα
Παναιγιάλειος
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Ωραίο τηλεοπτικό

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ

Ένα γεμάτο παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να δουν στους τηλεοπτικούς δέκτες
τους απόψε στις 23.30 οι τηλεθεατές του Lepanto. ΠΑΟ Βάρδας-Ζάκυνθος σε
περιγραφή Παναγιώτη Μάλλιου.





Εννέα απουσίες λόγω κορονοϊού είχε χθες
η Αχαϊκή και μάλιστα ποδοσφαιριστών που
υπολογίζει ο Αλέξης Γαβριλόπουλος (φωτογραφία) για τη βασική ενδεκάδα. Κοτσόκολος, Διακάτος, Μητρόπουλος, Λίπι, Κυριακόπουλος, Πυρρής,
Αντωνόπουλος, Ντρέου, Καρράς δεν μπορούσαν
να αγωνιστούν καθώς βρίσκονται υπό υγειονομική
επιτήρηση. Επιπλέον, σαν να μην έλειπαν αρκετοί
παίκτες από τον Γαβριλόπουλο, στο 26' ο Μπουρδέκας αποχώρησε λόγω τραυματισμού και έδωσε
τη θέση του στον Ντούβλη. Παρόλα αυτά η Αχαϊκή «ατσαλώθηκε» και πήρε μια σπουδαία νίκη.

Βρήκε αυτό που ήθελε η διοίκηση του
ΑΠΣ Ζάκυνθος για την γραμμή κρούσης
της ομάδας. Ο Αγγλος επιθετικός Σαούλ Κάμερον ξεκίνησε να κάνει απόσβεση από τα πρώτα παιχνίδια με την κίτρινη φανέλα. Στο δύσκολο παιχνίδι του ΑΠΣ Ζακύνθου στην έδρα
του ΠΑΟ Βάρδας «έσπασε» το ρόδι και πέτυχε
το πρώτο του γκολ με όμορφη ενέργεια στο
23ο λεπτό. Μέχρι πρόσφατα μάλιστα, αγωνιζόταν επαγγελματικά στην πρώτη κατηγορία
του ιρλανδικού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Φιν Χαρπς.

Νίκησαν ψυχή και φανέλα
ΑΧΑΪΚΗ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

Δεν ξεχνάει την
«τέχνη» του ο «μάγος»
της Αχαϊκής. Πέτυχε
το δεύτερο γκολ, ενώ
είχε και δοκάρι στις
καθυστερήσεις

Μ

πορεί η διεξαγωγή του αγώνα της Αχαϊκής
με τη Θύελλα να ήταν ένα σίριαλ (αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 23) αλλά αφού
τελικά αποφασίστηκε να γίνει το παιχνίδι, οι παίκτες των δύο ομάδων αποζημίωσαν τους τυχερούς που μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την
αναμέτρηση. Η ομάδα του Αλέξη Γαβριλόπουλου
παρατάχθηκε με δέκα απουσίες λόγω κορονοϊού, παρόλα αυτά έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέ-

ΑΠΟΨΗ

2-1

Του ΓΙΑΝΝΗ ζΕΡΔΕΒΑ*

Τα παιδιά
έδωσαν
τα πάντα

ΓΚΟΛ: 4’ Σουρανής, 57’ Ανδρεόπουλος – 64’ Τσότρας.
ΚΟΚΚΙΝΗ: ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρονάς (Αχαΐας)
Αχαϊκή (Αλ. Γαβριλόπουλος): Μπακάλης, Στανής,
Παππάς, Μπουρδέκας (26’ λ.τ. Ντούβλης, 90’ Σοφούλης), Χαρίζι, Μπουτσικάκης, Σουρανής, Μαρκόπουλος, Ανδρεόπουλος, Γεωργόπουλος, Κωστής
(82’ Καζαντζής).
Θύελλα (Σ. Πεφάνης): Σίδερης, Παναγόπουλος,
Αδαμόπουλος (57’ Σκουμής), Βάρρας, Κατριβέσης, Αγουρίδης, Στεργίδης (63’ λ.τ. Τσότρας), Τσίμπιτσης (55’ Καϊμακάς), Αγγελής, Αποστολόπουλος, Ντίνος.

ματα και πήρε μια σπουδαία νίκη με 2-1. Ο Σουρανής στο 4ο μόλις λεπτό έβαλε σε θέση οδηγού
τους γηπεδούχους, φορτώνοντας με άγχος τους
παίκτες του Σάκη Πεφάνη. Κι ενώ θα πίστευε κανείς ότι οι πολλές απουσίες θα λύγισαν στο τέλος
την Αχαϊκή, στο 57’ ο Ανδρεόπουλος έκανε το 2-0
μετά από σέντρα του Μαρκόπουλου. Στη συνέχεια του παιχνιδιού η Θύελλα ανέβασε στροφές
και στο 64’ ο Τσότρας εκμεταλλεύτηκε την καλή

ΑξΙζΟΥΝ πολλά συγχαρητήρια στην Αχα-

ϊκή των πολλών κρουσμάτων. Οι παίκτες
της απέδειξαν ότι αξίζουν να φοράνε τη
φανέλα της ομάδας, καθώς ούτε προπόνηση δεν έκαναν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ η Θύελλα ήταν κομπλέ. Τα παιδιά έδωσαν και την ψυχή τους και έδειξαν
τεράστιο πάθος.

σέντρα του Αγγελή και μείωσε. Ωστόσο, η Αχαϊκή ήταν αποφασισμένη να κερδίσει το παιχνίδι
και στο 67’ ο Μαρκόπουλος είχε μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ με τον Σιδέρη να «απαντά»
με μια εξίσου όμορφη επέμβαση. Η Θύελλα ανέβηκε πολλά μέτρα στο γήπεδο με αποτέλεσμα να
βρουν χώρους οι παίκτες της Αχαϊκής και σε μία
από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα ο Ανδρεόπουλος είχε δοκάρι.

Η ΘΥΕΛΛΑ είχε την κατοχή της ομάδας,
ειδικά στο β’ ημίχρονο. Σχεδόν δεν πέρασε τη σέντρα η Αχαϊκή, αλλά όταν το έκανε, είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες χτυπώντας στις αντεπιθέσεις.

Μόνο ισοπαλίες στα υπόλοιπα παιχνίδια

ΟΙ ΔΥΟ ομάδες ξεκίνησαν με 4-2-3-1, όμως

μετά το 2-0 ο Πεφάνης το έκανε 3-5-2 για
να δώσει περισσότερο επιθετικό τόνο. Είχε υπεροχή η Θύελλα, αλλά χωρίς μεγάλες ευκαιρίες. Οι γραμμές της στο α’ ημίχρονο ήταν μακριά, είχαν αργή μετάβαση
από την άμυνα στην επίθεση, ενώ στο β΄
ημίχρονο βελτιώθηκε σ’ αυτό το κομμάτι.

Τ

ον πρώτο του βαθμό ως προπονητής ομάδας
Γ’ Εθνικής πήρε ο Χάρης Ράντος με την ομάδα του ΑΟ Τσιλιβή στο παιχνίδι με τον ποιοτικό Αίαντα Γαστούνης. Το σκορ στο παιχνίδι άνοιξε ο
Αχαιός Κουλούρης του Αίαντα αλλά οι παίκτες του
Χάρη Ράντου ανέτρεψαν πολύ σύντομα το σκορ.
Πρώτα ο Αγγελίδης ισοφάρισε στο 34’ και στη συνέχεια ο Σαμπανέι δύο λεπτά αργότερα έδωσε το
προβάδισμα στην ομάδα του. Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, οι παίκτες του Αίαντα ανέβασαν
ρυθμό και πίεσαν για την ισοφάριση, κάτι που κατάφεραν στο 66’ με γκολ του Μπαρδούση. Το 2-2
ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
ΜΟΙΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΔΑ
Στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας αναμένεται
να τερματίσουν ο ΠΑΟ Βάρδας και ο ΑΠΣ Ζακύνθου. Οι δύο ομάδες ήρθαν χθες αντιμέτωπες στο
«Γρ. Καλάκος» της Βάρδας αλλά καμία δεν γεύτηκε τη χαρά της νίκης καθώς ήρθαν ισόπαλες 1-1.
Το σκορ άνοιξε για τη Ζάκυνθο ο Αγγλος με καταγωγή από τη Γουιάνα Σαούλ Κάμερον στο 23’, αλλά ο Βαγγέλης Λαθύρης έφερε το παιχνίδι ξανά
στα ίδια στο 30’. Στη συνέχεια του αγώνα οι δύο
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ΘΕωΡω ότι η νίκη ήταν απόλυτα δίκαιη για

την Αχαϊκή, ο διαιτητής Χρονάς δεν αδίκησε καμία ομάδα και ένα πέναλτι που ζητάει η Θύελλα, πιστεύω ότι δεν υπήρχε.
Αν εξαιρέσουμε το γκολ, οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν ανορθόδοξα να απειλήσουν. Μετά το 70’-75’ φάνηκε η κούραση της Αχαϊκής, αλλά και μόνο που κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα ήταν
κάτι σπουδαίο. Ο Στανής μου άρεσε από
την Αχαϊκή, όπως επίσης ο Σουρανής και
ο Ανδρεόπουλος, ενώ από τη Θύελλα ξεχώρισα τον Αγουρίδη, τον Αποστολόπουλο και τον Στεργίδη όσο έπαιξε.

Ησυχο ήταν το χθεσινό απόγευμα στο γήπεδο Μελιγαλά, το οποίο χρησιμοποιεί ως έδρα ο Πάμισος λόγω
εργασιών στο στάδιο της Μεσσήνης

ομάδες έπαιξαν προσεκτικά αλλά είχαν και σημαντικές ευκαιρίες για να πάρουν κεφάλι στο σκορ,
χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος.
«ΑΣΦΑΙΡΟΙ» ΣΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Χωρίς γκολ έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στον Πά-

μισο Μεσσήνης και τον Παλληξουριακό. Οι δύο
ομάδες δεν έδειξαν ιδιαίτερη διάθεση να «κυνηγήσουν» τη νίκη στο παιχνίδι και δεν υπήρξε κάποια σπουδαία φάση στις εστίες των δύο τερματοφυλάκων. Το 0-0 ήταν αναπόφευκτο αποτέλεσμα.

* Ο Γιάννης Ζερδεβάς είναι προπονητής και
παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Football League: Πέντε διεκδικητές για δύο θέσεις σε κάθε όμιλο
ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Α

N-I-H

ΓΚΟΛ

Β

Α

N-I-H

ΓΚΟΛ

Β

Ρόδος

7

3-4-0

7-3

13

Καβάλα

7

5-1-1

14-5

16

Ιάλυσος

7

4-1-2

6-6

13

Πανσερραϊκός

7

5-1-1

10-2

16

Καλλιθέα

7

3-3-1

11-7

12

Βέροια

7

5-1-1

10-2

16

Καλαμάτα

7

3-3-1

6-2

12

Πιερικός

7

4-1-2

9-7

13

Επισκοπή

7

3-2-3

5-3

11

Ολυμπιακός Βόλου

7

4-0-3

6-4

12

Αιγάλεω

7

3-0-4

5-8

9

Θεσπρωτός

7

3-1-3

6-7

10

Σαντορίνη

7

1-4-2

3-4

7

Τρίγλια

7

1-4-2

4-6

7

Αστέρας Βλ.

7

1-2-4

2-6

5

Αλμωπός Αρ.

7

1-2-4

6-11

5

Ασπρόπυργος

6

1-1-4

3-7

4

Απόλλων Πόντου

7

0-2-5

3-10

2

Νίκη Βόλου

6

0-4-2

3-5

4

ΑΕΠ Κοζάνης

7

0-1-6

4-18

1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

κε της Σαντορίνης.Υπενθυμίζεται ότι λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στην Ένωση, αναβλήθηκε το παιχνίδι
του Πανασπροπυργιακού με τη Νίκη Βόλου.
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εκμεταλλεύτηκε ο Πανσερραϊκός τη «λευκή» ισοπαλία στο «Ανθή Καραγιάννη» ανάμεσα σε Καβάλα και Βέροια. Τα «λιοντάρια»
επικράτησαν 3-0 του Αλμωπού Αριδαίας κι «έπιασαν» στην κορυφή τους «αργοναύτες» και τη «βασίλισσα του Βορρά» (είχαν μείνει νωρίτερα στο 0-0),
έπειτα από την ολοκλήρωση επτά αγωνιστικών στον
Βόρειο Όμιλο της Football League. Τον δεύτερο φετινό βαθμό πήρε στην Τρίγλια ο Απόλλων Πόντου ενώ
ο Πιερικός έριξε κι άλλο αλάτι στις πληγές των Πόντιων Κοζάνης, πλησιάζοντας ταυτόχρονα στην κορυφή, χάρη στο γκολ του Κωνσταντίνου Δεμηρτζόγλου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαμός γίνεται στη Football League με δέκα ομάδες να
διεκδικούν τέσσερις θέσεις στην κορυφή των βαθμολογικών πινάκων. Το Σάββατο, ηΡόδος ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι του νησιού αφού επιβλήθηκε με 2-0 του Ιάλυσου στο «Οικονομίδειο», πιάνοντας
την αντίπαλό της στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου της
Football League. Τα γκολ των Αλέξανδρου Αρναρέλλη και Γιώργου Δελαπόρτα ήταν αυτά που χάρισαν το
«τρίποντο» στη Ρόδο. Η Καλλιθέα υποχρέωσε την Καλαμάτα στην πρώτη φετινή της ήττα, παραβιάζοντας
μάλιστα την εστία της «μαύρης θύελλας» σε δύο περιπτώσεις. Με πέναλτι του Γιώργου Μπαρμπαρούση στα
τελευταία λεπτά το Αιγάλεω ξεπέρασε την αντίσταση
του Αστέρα Βλαχιώτη στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» ενώ με το ίδιο σκορ (1-0) η Επισκοπή επιβλήθη-
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ΡεΠΟΡΤΑζ

Μεγάλα συμφέροντα

Οι επαγγελματικές ομάδες είναι πρώτα και κύρια εταιρίες και τα συμφέροντα που
διακυβεύονται από ένα γκολ ή δοκάρι, από ένα καλάθι ή άστοχο σουτ είναι τεράστια!

Ξεκάθαρη
υποκρισία! Η
καλή UEFA
έβαλε στη θέση
τους τους 12
άπληστους
ισχυρούς του
Ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου,
που θέλησαν
πρόσφατα
προχωρώντας
αρχικά στη
διακήρυξη
της European
Super
League, να
δημιουργήσουν
δική τους
Λίγκα με
σκοπό να
κερδίσουν
ακόμη
περισσότερα
χρήματα.

Στον επαγγελματικό
αθλητισμό τα
χρήματα πάντα ήταν
και θα είναι πάνω
από το παιχνίδι,
αυτό είναι
ξεκάθαρο

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τα χρήΜαΤα πανΤα
πανω από Τό παιχνιδι!

Μ

άλιστα η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε μια κίνηση...καλής θέλησης αποφάσισε σύμφωνα με
το ρεπορτάζ να μην επιβάλλει ποινές
στις 12 ομάδες που σχημάτισαν την
European Super League. Ετσι θα διεξαχθούν κανονικά οι ημιτελικοί του
Champions League Ρεάλ-Τσέλσι και
Μάντσεστερ Σίτι-Παρί Σεν Ζερμέν.
Λες και μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πώς να τιμωρήσει δηλαδή ποδοσφαιρικούς κολοσσούς; Ηταν δυνατόν να επιβληθούν ποινές σε Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο, Μίλαν,
Ιντερ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Αρσεναλ και Τότεναμ; Και ποιος να τολμήσει να τις τιμωρήσει; Η UEFA που
με τους χειρισμούς της όλα αυτά τα
χρόνια έκανε τους ισχυρούς ισχυρότερους και τους φτωχούς συγγενείς
φτωχότερους;
H UEFA κόπτεται δηλαδή για το καλό

του ποδοσφαίρου; Και εάν ναι, γιατί για παράδειγμα το άλλωτε Κύπελλο πρωταθλητριών το μετονόμασε σε
Champions League και το διαφοροποίησε από τα θεμέλια του προκειμένου να «χωρέσει» στη διοργάνωση
όλους τους ισχυρούς από τα προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη της Ευρώπης;
Ομως για να μην τα βάζουμε μόνο με
την UEFA μπορούμε να κοιτάξουμε
ακριβώς δίπλα μας. Ας ρίξουμε μια
ματιά τι συμβαίνει στην Ελλάδα...
Φέτος λοιπόν ο τηλεοπτικός πάροχος (Cosmote) του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο στον σχετικό διαγωνισμό πρόσφερε περισσότερα χρήματα στην ΕΠΟ για να συμμετάσχουν
στο θεσμό μόνο οι ομάδες της Super
League 1. Δεν ήθελε δηλαδή τις ομάδες της Super League 2 θεωρώντας
ότι δεν είχαν τίποτα να της προσδώσουν σε επίπεδο τηλεθέασης, συνεπώς και κέρδους. Αρχικά η ΕΠΟ αρνήθηκε, αλλά τελικά δέχτηκε λόγω
και της πανδημίας την προσφορά και
άφησε «εκτός» Κυπέλλου τις ομάδες
της Super League 2.
Πάμε παρακάτω και συγκεκριμένα στο
μπάσκετ. Η ΕΡΤ στην αρχή της σεζόν
υπέγραψε σύμβαση τριετούς διάρκειας με τον ΕΣΑΚΕ, η οποία προβλέπει
αρκετά περισσότερα χρήματα για τα

δικαιώματα της σεζόν 2021-2022 σε
σχέση με φέτος με μια βασική προϋπόθεση. Στο πρωτάθλημα της Basket
Leauge η ΕΡΤ θέλει οπωσδήποτε τον
Ολυμπιακό! Και δεν τον θέλει μόνο η
ΕΡΤ, το θέλουν όλοι! Οι ομάδες, οι παράγοντες, οι προπονητές, οι αντίπαλοι,
οι πάντες! Ο λόγος; Απαντες κοιτάζουν
το συμφέρον τους. Γιατί όλοι θα κερδίσουν, φυσικά και ο Ολυμπιακός, αν
οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέψουν. Ολοι
λοιπόν φροντίζουν για την επιστροφή
τους και έτσι το φετινό πρωτάθλημα
της Α2 Εθνικής μπάσκετ, κατηγορία
στην οποία συμμετέχει ο Oscar Απόλλων, διεξάγεται με την προκήρυξη να
αναφέρει ότι θα ανέβουν δύο ομάδες.
Λάθος! Το σωστό είναι ότι θα ανέβει ο
Ολυμπιακός Β’ και μία ακόμη ομάδα.
Του χρόνου φυσικά το Ολυμπιακός Β’
θα γίνει…σκέτο Ολυμπιακός. Εσείς τι
λέτε; Γίνεται στο νέο πρωτάθλημα της
Basket League να απουσιάσει ο κανονικός Ολυμπιακός;
Επιστροφή στον μαγικό χώρο του Ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεσπάσει «πόλεμος» μεταξύ των ομάδων
της Football League και των ομάδων
της Super League 2, κατηγορία στην
οποία μετέχει η Παναχαϊκή. Ο λόγος;
Η μοιρασιά των 7,5 εκατ. ευρώ που

Στον αθλητισμό
υπάρχουν
ακόμη κάποιες
πιθανότητες,
σύμφωνα με τις
οποίες, μπορεί ο
Δαυίδ να νικήσει
τον Γολιάθ. Ομως
ακόμη και εάν
αυτό συμβεί, όπως
έγινε το 2004
με την Ελλάδα
να στέφεται
πρωταθλήτρια
Ευρώπης, η
μοίρα του Δαυίδ
δεν πρόκειται να
αλλάξει

σύμφωνα με τα ισχύοντα προσδοκούν
να εισπράξουν οι ομάδες της δεύτερης
επαγγελματικής κατηγορίας τη νέα περίοδο από το ποσοστό από το στοίχημα.
Δεν θέλουν στη Super League 2 συγχώνευση με τη Football League, γιατί
τότε θα δημιουργηθεί νέα κατηγορία
με 32 ομάδες. Συνεπώς και τα μερίδια θα είναι 32 και όχι 14, αφού τόσες
ομάδες προβλέπεται να έχουν δικαίωμα συμμετοχής την περίοδο 2021-2022
στη Super League 2, εάν δεν προχωρήσει η αναδιάρθρωση και η συγχώνευση με τη Football League. Μπορείτε να κάνετε τη διαίρεση και θα καταλάβετε τη διαφορά. Αλλο τα 7.500.000
ευρώ στα 14 μερίδια ( 535.714 ευρώ)
και άλλο στα 32 (234.375 ευρώ).
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι στον αθλητισμό παντού και πάντα τα χρήματα,
δυστυχώς, ήταν πάνω από το παιχνίδι! Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, έστω και
εάν στον αθλητισμό υπάρχουν ακόμη
κάποιες πιθανότητες, σύμφωνα με τις
οποίες, ο Δαυίδ μπορεί να νικήσει τον
Γολιάθ. Ομως ακόμη και εάν αυτό συμβεί, όπως έγινε το 2004 με την Ελλάδα να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, η μοίρα του Δαυίδ δεν πρόκειται
να αλλάξει! Θα παραμείνει Δαυίδ μετά την νίκη του και ο Γολιάθ πάντα θα
παραμένει Γολιάθ…
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«Εγινε η δουλειά που έπρεπε»

«Ηταν εμφανής η διαφορά δυναμικότητας» τόνισε ο Νίκος Βετούλας σχολιάζοντας τη νίκη του
Απόλλωνα επί του Φίλιππου στη Βέροια και πρόσθεσε: «Εγινε η δουλειά που έπρεπε να γίνει».

μπασκετ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Η Καρδίτσα, ο Αμύντας
και η μάχη της 8άδας

Εβγαλε την υποχρέωση με τον Φλιλιππο στη Βέροια ο Oscar Απόλλων και πλέον στρέφει την προσοχή του στην κρίσιμη 4άδα παιχνιδιών, που ακολουθεί
μετά το Πάσχα

Η «4άδα» μετά το Πάσχα
που θα κρίνει πολλά
Ο Απόλλων «μέσα» με Πανερυθραϊκό, Μαρούσι, «έξω» με Ψυχικό, Αμύντα

Η

μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο Oscar Απόλλων
με τη νίκη του (57-78) προχθές στη Βέροια
από του Φίλιππου έβγαλε απλώς την υποχρέωση. Δεν αντέχει σε καμία κριτική το παιχνίδι, καθώς η διαφορά των δύο ομάδων είναι τεράστια. Τα σημαντικά λοιπόν για τους «μελανόλευκους» είναι μπροστά τους και ακολουθούν αμέσως μετά το Πάσχα.
Αναλυτικά ο Απόλλων διαδοχικά θα παίξει με
Πανερυθραϊκό εντός έδρας (5/5), στο Ψυχικό
με την ομώνυμη ομάδα (8/5), στην Πάτρα με το
Μαρούσι (12/5) και στον Υμηττό με τον Αμύντα
(15/5). Αυτή η 4άδα παιχνιδιών θα κρίνει πολλά
και μάλιστα θα γίνει σε ρυθμούς ΝΒΑ, αφού οι
αντίστοιχες αγωνιστικές θα διεξαχθούν σε διάστημα μόλις 11 ημέρων. Ομως έχει σημασία και
τα σημαντικά παιχνίδια που περιλαμβάνουν οι
συγκεκριμένες αγωνιστικές. Λοιπόν, στις 5/5 η
10η αγωνιστική περιλαμβάνει τα ντέρμπι Καρδίτσα-Παγκράτι, Ολυμπιακός Β’-Μαρούσι, ενώ

ρεπό θα κάνει η Ελευθερούπολη. Αυτό σημαίνει
καταρχήν ότι με νίκη επί του Πανερυθραϊκού οι
«μελανόλευκοι» θα πιάσουν την Ελευθερούπολη και θα έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο, αφού
έχουν κάνει και τα δύο ρεπό τους και η Ελευθερούπολη δεν έχει κάνει ούτε ένα. Την 11η αγωνιστική (8/5) όταν ο Απόλλων θα αντιμετωπίσει στο
Ψυχικό την ομώνυμη ομάδα επίσης θα γίνουν
δύο μεγάλα ντέρμπι καθώς θα παίξουν Παγκράτι-Ελευθερούπολη και Αμύντας-Ολυμπιακός Β’.
Την 12η αγωνιστική (12/5) το Απόλλων-Μαρούσι
ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ενώ ο Ολυμπιακός Β΄ θα έχει θεωρητικά εύκολο έργο υποδεχόμενος στο βοηθητικό του ΣΕΦ τη Δάφνη, ενώ
την 13η αγωνιστική (15/5) όταν ο Oscar Απόλλων θα φιλοξενείται στον Υμηττό από τον Αμύντα
θα γίνουν τα εξής σημαντικά παιχνίδια: Πανερυθραϊκός-Καρδίτσα, Μαρούσι-Τρίτωνας, ενώ ρεπό θα έχουν Παγκράτι και Ολυμπιακός Β’. Θυμίζουμε ότι την 14 η αγωνιστική (19/5) ο Απόλλων

θα παίξει με τη Δάφνη Δαφνίου στο κλειστό του
γήπεδο στην Περιβόλα και στις 22/5 θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο α’ γύρο απέναντι στον Ολυμπιακό Β΄, στο μεγάλο ντέρμπι που
θα γίνει στο βοηθητικό του ΣΕΦ.
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Ετσι «σφιχτό» όπως είναι το πρόγραμμα είναι λογικό ακόμη και το Μ. Σάββατο να γίνει κανονικά προπόνηση στον Απόλλωνα με τον Νίκο Βετούλα να δίνει ρεπό στους παίκτες του μόνο την
Κυριακή του Πάσχα. Αλλωστε, όπως είπαμε και
πριν Τετάρτη του Πάσχα υπάρχει το ντέρμπι με
τον Πανερυθραϊκό και το Σάββατο μετά το Πάσχα η δύσκολη έξοδος στο Ψυχικό.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
Ο Γιώργος Αγγέλου αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και για αυτό έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι με τον Φίλιππο Βέροιας.
Ομως είναι στο δρόμο της επιστροφής και είναι
θέμα χρόνου να επιστρέψει στις προπονήσεις.

Πολυτιμότερος ο Δημάκος
«Διπλός» ο Ζούμπος, στην κορυφή στις τάπες ο Διαμαντάκος
Ο πρώην άσος του Προμηθέα και νυν παίκτης
της Ελευθερούπολης, Γιάννης Δημάκος, αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της 9ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής μπάσκετ Ανδρών. Ο Δημάκος στη νίκη (85-77) της Ελευθερούπολης επί
της Καρδίτσας σε 32:22’ είχε 25 πόντους με 3/4
βολές, 5/8 δίποντα και 4/6 τρίποντα. Ακόμη μάζεψε 12 ρμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ. Στους
«διπλούς» της αγωνιστικής ήταν ο γκαρντ του
Απόλλωνα, Φώτης Ζούμπος, ο οποίος στο παιχνίδι με τον Φίλιππο είχε 23 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ακόμη «διπλό» ήταν ο πρώην άσος

του Προμηθέα και του Εσπερου ΑΟΠΑ, Παναγιώτης Βύρλας, που συνεχίζειτην καριέρα του
στον Οίακα Ναυπλίου. Στην ήττα (125-71) του
Οίακα στο Μετς από το Παγκράτι ο Βύρλας είχε
14 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Οσον αφορά στις κατηγορίες της στατιστικής ο
Γιώργος Διαμαντάκος του Απόλλωνα προηγείται με 9 όσους έχουν ο Θεοδώρου του Τρίτωνα και ο Τσάμης του Ολυμπιακού Β’. Στα ριμπάουντ ο Τάσος Αντωνάκος είχε δεύτερος με
62 με τον Ματαλιωτάκη του Παγκρατίου να είναι στην κορυφή με 64.

Η μάχη για την 8άδα φουντώνει και τον Απόλλωνα τον ενδιαφέρει να βγει «εκτός» η Καρδίτσα,
που τον είχε νικήσει στην Πάτρα όταν είχε εκμεταλλευτεί τις πολλές και σημαντικές του απουσίες. Μιλάμε για μάχη της 8άδας, γιατί μετά την
ολοκλήρωση του α’ γύρου θα συνεχίσουν στον
β΄γύρο οι πρώτες 8 ομάδες της βαθμολογίας. Ο
Απόλλων λοιπόν επειδή τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου θα μεταφερθούν στα play-offs
θέλει η Καρδίτσα να μείνει «εκτός». Και όπως
εξελίσσεται το πρωτάθλημα ο Αμύντας μπορεί
να την προλάβει. Βέβαια υπάρχει και κάτι ακόμη, για να μπει η Καρδίτσα στα play-offs και να
θέσει υποψηφιότητα για αντίπαλος του Απόλλωνα θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση του β΄γύρου να είναι στην 5άδα. Αυτό θεωρείται δύσκολο
αφού ήδη έχει τέσσερις ήττες. Ομως ακόμη είναι
νωρίς για εκτιμήσεις και υπολογισμούς. Αλλωστε η πρώτη ομάδα μετά και τον β’ γύρο θα ανέβει απευθείας και ο Απόλλων και ελπίδες έχει
και δυνατότητες για να κόψει το νήμα πρώτος!
ΝΙΚΗΣΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Ο επόμενος αντίπαλος του Απόλλωνα, Πανερυθραϊκός, νίκησε εύκολα προχθές στην έδρα του
την αδύναμη Καβάλα 83-56.
Τα 10λεπτα: 15-13, 38-26, 57-46, 83-56
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ (Χουχουλής): Κοντούδης 2,
Καλλιανιώτης 9 (2), Βουγιούκας 10, Σκάνδαλος 7
(1), Χαρμπ 1, Καμπουρίδης 11 (1), Στάθης 4, Παπανικολάου 2, Στασινόπουλος, Αθανασούλας 18
(1), Κατσογιάννης 2, Φιλιππάκος 17.
ΚΑΒΑΛΑ (Πενταζίδης): Αμπατζάς 5 (1), Σαββίδης
8 (1), Καρκατσέλης 4 (1), Ζαραϊδώνης 13 (2), Χιμένα-Κούλαλης, Συλαίος, Πάτρας 5, Καρακεχαγιάς 7, Βακουφτσής 9, Μακαρίτης 1, Πρασίνης 3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φίλιππος-Απόλλων
Παγκράτι-Οίακας
Ελευθερούπολη-Καρδίτσα
Πανερυθραϊκός-Καβάλα
Ψυχικό-Ολυμπιακός Β’
Μαρούσι-Δάφνη
Ρεπό Αμύντας και Τρίτωνας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παγκράτι
Ολυμπιακός Β’
Ελευθερούπολη
Απόλλων
Μαρούσι
Καρδίτσα
Ψυχικό
Πανερυθραϊκός
Αμύντας
Οίακας
Δάφνη
Τρίτωνας
Φίλιππος
Καβάλα

Α
9
8
9
7
7
8
7
7
6
6
8
6
7
8

Ν- Η
7-2
7-1
6-3
6-1
5-2
4-4
4-3
4-3
3-3
2-5
1-7
2-4
1-6
0-8

58-77
125-71
85-77
83-56
71-76
80-56

ΠΟΝΤΟΙ
743-678
665-556
623-588
570-479
570-458
589-582
536-528
548-482
387-433
477-594
569-624
439-474
444-556
537-646

ΕΠΟΜΕΝΗ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 5/5
Τρίτων-Φίλιππος Βέροιας
Καρδίτσα-Παγκράτι
Απόλλων-Πανερυθραϊκός
Καβάλα-Ψυχικό
Ολυμπιακός Β’-Μαρούσι
Δάφνη-Αμύντας
Ρεπό Ελευθερούπολη, Οίακας

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28/4
Φίλιππος Β.-Αμύντας
Οίακας-Τρίτωνας

Β
16
15
15
13
12
12
11
11
9
9
9
8
8
8

30
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μπασκετ
ΓΙΑΤΡΑΣ-ΚΑΤΑΣ

Μένουν ανοικτοί
οι λογαριασμοί...
Ξέρετε τι φάνηκε από τις δηλώσεις του Μάκη Γιατρά και
του Οντεντ Κάτας στην συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι;
Οτι Προμηθέας και Παναθηναϊκός έχουν ανοικτούς λογαριασμούς και ότι θα τα ξαναπούν στα μεγάλα παιχνίδια που
έρχονται αμέσως το Πάσχα και τα οποία θα κρίνουν τους
δυο εγχώριους τίτλους.
«Εμείς θα πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Και θα συγκεντρωνόμαστε στους εαυτούς μας. Σε ό,τι αφορά το Κύπελλο, εμείς έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε έως τον τελικό. Θέλουμε να πορευτούμε με έναν δρόμο που έχουμε
σχεδιάσει. Νιώθω, πάντως, ότι η ομάδα καταλαβαίνει, πλέον, καλύτερα τι πρέπει να κάνει, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι», ήταν το σχόλιο του Οντεντ Κάτας.
«Θα κοιτάξουμε να μαζευτούμε και να είμαστε υγιείς για
τον τελικό του Κυπέλλου και τα πλέι-οφ», δήλωσε από την
πλευρά του ο Μάκης Γιατράς.
ΟταΝ εΙΧε ΞαΝαεΡΘεΙ πατΡα...
Η «Π» ρώτησε τον Ισραηλινό τεχνικό αν θυμόταν την προηγούμενη παρουσία του σε παιχνίδι στο «Τόφαλος», αλλά αυτός αποδείχθηκε ότι δεν είχε καλό μνημονικό. Για την ιστορία, ήταν την σεζόν 2006-2007 όταν ήταν προπονητής στην
Χαποέλ Γκαλίλ Ελιόν και είχε έρθει στην Πάτρα για το Ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Ολυμπιάδα.
Η επΙστΡΟΦΗ κασεΛακΗ
Ο Λεωνίδας Κασελάκης πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην παλιά του ομάδα. Μάλιστα, αμέσως μετά το παιχνίδι τα είπε και με τον Μάκη Γιατρά, ο οποίος τον
συνεχάρη για την απόδοσή του. «Πάντα χαίρομαι να έρχομαι στην Πάτρα, πέρασα δυο υπέροχα χρόνια εδώ κι έχω
πολλούς φίλους», δήλωσε ο «Κασέλ».

Παναθηναϊκός ήταν αυτός...

Το «Τόφαλος» είχε προχθές αρκετό κόσμο. Πάντα, όμως, μέσα στα προβλεπόμενα όρια
και με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και αποστάσεων.
Παναθηναϊκός είναι αυτός, ήταν αναμενόμενο...

Η υπόσχεση και
ο Διαμαντίδης
Ο Τζεριάν Γκραντ για τον «άλλο Προμηθέα» και το «πράσινο κόσκινο»

Μετά και την απουσία του Λούντζη, ο Τζεριάν Γκραντ έπρεπε να
κάνει τα πάντα προχθές μέσα στο παρκέ

Δημήτρης Διαμαντίδης και Φραγκίσκος Αλβέρτης παρακολουθούν
το παιχνίδι και... τον Τζεριάν Γκραντ

Ο Ντάνι Αγκμπελίζ προσπαθεί να περάσε τον Ζακ Ογκαστ

Ο Ανδρέας Χριστοδούλου επιτηρεί τον Μάριο Χεζόνια

Οντεντ Κατς και Μάκης Γιατράς στην καθιερωμένη χειραψία
Λεωνίδας
Κασελάκης και
Μάκης Γιατράς
τα λένε μετά το
παιχνίδι

Τ

- Και έχοντας, τέλος, 4/6 ελεύθερες βολές έγινε ο 12ος παίκτης
στην ιστορία του Προμηθέα στο
επαγγελματικό πρωτάθλημα με
+50 εύστοχες. Για την ιστορία, ο
Αμερικανός έχει 53/70.

καΡε απΟ ΡεκΟΡ
Μπορεί ο Τζεριάν Γκραντ να μην
έπιασε προχθές τα «διαστημικά» επίπεδα άλλων αγώνων,
όμως και πάλι πέτυχε αρκετά
προσωπικά ρεκόρ!
- Με τις 4 ασίστ που μοίρασε, μπήκε στην πρώτη 5άδα
των πασέρ του Προμηθέα στη

«παΙκτΗσ εΥΡΩΛΙΓκα
καΙ ΝΒα»
Τον Τζεριάν Γκραντ τσέκαρε
προχθές και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Ο παλαίμαχος διεθνής παίκτης και εκ των ιθυνόντων, πλέον, της «πράσινης»
ΚΑΕ, μαζί με τον Φραγκίσκο
Αλβέρτη, είδε από κοντά τον
Αμερικανό άσο, τον οποίο έχει
χαρακτηρίσει «παίκτη επιπέδου
Ευρωλίγκα και ΝΒΑ». Λέτε να
έχουμε το καλοκαίρι «ειδώματα»; Δεν θα είναι η πρώτη φορά
που θα συμβεί αυτό, πάντως,
καθώς η λίστα των πρώην παικτών του Προμηθέα που μετακομίζουν στον Παναθηναϊκό είναι ήδη μεγάλη (Μπράουν, Κασελάκης, Μαντζούκας). Για την
ώρα φυσικά, δεν επιβεβαιώνεται κανένα ενδιαφέρον από
πλευράς Παναθηναϊκού. Αυτά
«σκάνε» συνήθως μετά το τέλος της σεζόν...

Του κΩστα ΛαμπΡΟπΟΥΛΟΥ

Νάσος Μπαζίνας
και Χάρης
Γιαννόπουλος
σηκώνουν τον
Τζεράι Γκραντ

Τέσσερις κυρίες
στη γραμματεία
του προχθεσινού
αγώνα. Από
αριστερά οι Σία
Σταματοπούλου,
Λάουρα Πίκουλα,
Δέσποινα
Παναγόπουλου
και Αθήνα
Σολωμού

ι να σου κάνει κι ο Τζεριάν
Γκραντ προχθες;
Ο Αμερικανός κλήθηκε να βγάλει όλο το παιχνίδι σαν πλέι-μέικερ, σαν σκόρερ και σαν πασπαρτού! «Είχαμε απουσίες και προβλήματα, όταν παίζεις με τον Παναθηναϊκό με τόσες ελλείψεις
είναι εξ αρχής πολύ δύσκολη
η δουλειά που σε περιμένει»,
έλεγε στους φίλους του Προμηθέα αμέσως μετά το παιχνίδι ο απόφοιτος του Νοτρ Νταμ.
Μάλιστα, ο 28χρονος άσος θέλησε να στείλει κι ένα μήνυμα
ενόψει των πλέι-οφ και του τελικού Κυπέλλου: «Να ξέρουν
όλοι ότι θα είναι άλλα παιχνίδια,
θα είμαστε πολύ καλύτεροι».

Αποψη από τα επίσημα του Τόφαλος» στα οποία διακρίνονται μεταξύ
άλλων οι Γιάννης Καρβέλης, Τάσος Χρυσανθόπουλος, Κώστας
Μπακαλάρος, Γιώργος Ροκανάς, Βαγγέλης Φλωράτος, κ.ά.

Basket League. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε τις 94 ασίστ και ξεπέρασε τον
προχθεσινό του αντίπαλο, Λεωνίδα Κασελάκη που είχε 92
στη διετία 2018-2020.
- Κλέβοντας μία φορά την μπάλα, μπήκε στην πρώτη 10άδα
της ιστορικής λίστας του Προμηθέα στην κατηγορία, αφού

έφτασε στη 10η θέση τον Ρίον
Μπράουν με 33.
- Με τα 5/7 δίποντα που είχε,
ανέβηκε στη 11η θέση της λίστας των παικτών του Προμηθέα με τα περισσότερα εύστοχα σουτ δύο πόντων. Συγκεκριμένα, έφτασε τα 82 (82/124), ξεπερνώντας τους Μακένζι Μουρ
(77) και Ρίον Μπράουν (79).
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Ηταν εκτός κλίματος λόγω της απώλειας

μΠαςκετ

Χαμένος ήταν ο Κουίνσι Φορντ προχθές. Και πως να μην είναι όμως, την στιγμή που πριν
από μερικά 24ωρα έχασε τον πατέρα του. Δεν είναι και εύκολο πράγμα μετά από τέτοιο
συμβάν να συγκεντρωθείς σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

ΒαΘμόΛόΓια



Με το που ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο, είδαμε τον Δημήτρη
Αγραβάνη να πηγαίνει στα αποδυτήρια. Οπως εξηγήθηκε στην
συνέχεια, ο διεθνής φόργουορντ
ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, οι
οποίες τον οδήγησαν να καθίσει
στον πάγκο με πολιτικά σε όλο το
β΄ ημίχρονο. Ας ελπίσουμε να είναι
υγιής και- κυρίως - να φυλάει τις
καλές εμφανίσεις για τα επόμενα
παιχνίσδια με τον Παναθηναϊκό.
Το χρωστάει...

Ο Δημήτρης Αγραβάνης είδε όλο το β΄
ημίχρονο με πολιτικά στον πάγκο λόγω
ενοχλήσεων

ΑΓ.

ΠΟΝΤΟΙ

Β.

Παναθηναϊκός

21

1845-1483

40

εΠόμενη

Λαύριο

21

1729-1647

37

22η αΓΩνιςτικη

Προμηθέας

21

1678-1592

36

ΑΕΚ

21

1718-1562

35

ΠΑΟΚ

21

1652-1660

33

Περιστέρι

21

1533-1569

31

Κολοσσός

21

1635-1617

29

Αρης

21

1557-1622

28

Ιωνικός

21

1613-1704

28

Ηρακλής

21

1532-1679

28

Λάρισα

21

1558-1704

27

Μεσολόγγι

21

1525-1736

26

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4
Ηρακλής-Προμηθέας (8μ.μ.)
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (8μ.μ.)
Λαύριο-Λάρισα (8μ.μ.)
Μεσολόγγι-ΠΑΟΚ (8μ.μ.)
Ιωνικός-Κολοσσός (8μ.μ.)
Περιστέρι-Αρης (8μ.μ.)

εχουν γνώση οι φύλακες
Απαραίτητη η ενίσχυση στον Προμηθέα, εν αναμονή του Ρέι, απαραίτητος και κοντός
Του κΩςτα ΛαμΠρόΠόΥΛόΥ

Ο Β. Λιόλιος
σε Λάρισα,
θεσσαλονίκη
Ο Βαγγέλης Λιόλιος δεν ήταν προχθές στο «Τόφαλος». Ο υποψήφιος
πρόεδρος της ΕΟΚ είχε σειρά επαφών τα τελευταία 24ωρα στην Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και σε άλλες
περιοχές της χώρας, προκειμένου
να συντονιστούν οι επόμενες κινήσεις
της παράταξης «Dwse Pasa», ενόψει
της κάλπης. Βεβαίως, στο «Τόφαλος»
ήταν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας,
Κώστας Μπακαλάρος, ο αντιπρόεδρος
της ομάδας, Τάσος Χρυσανθόπουλος,
ο εκπρόσωπος της ΚΑΕ στον ΕΣΑΚΕ,
Χρήστος Μήλας, κ.ά.
αΥτόςαρκαςμός και 13,7%
Δεν ήταν ευχαριστημένος από τον εαυτό του ο Χάρης Γιαννόπουλος στο προχθεσινό παιχνίδι. Μπορεί να ξεκίνησε
με 2/2 σουτ, όμως η συνέχεια δεν ήταν
η ανάλογη και το κοντέρ στο φινάλε
«έγραψε» μόλις 2/10 τρίποντα. Μάλιστα, ο διεθνής φόργουορντ αυτοσαρκάστηκε στο Twitter με ένα αστείο βιντεάκι με πολλά άστοχα σουτ!
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν ήταν
μόνον ο Χάρης Γιαννόπουλος που τα...
έσπασε από τα 6.75μ. Ο Προμηθέας τελείωσε το παιχνίδι με μόλις 4/29 τρίποντα κι αυτό το 13,79% αποτελεί νέο
αρνητικό ρεκόρ για τη φετινή Basket
League, αφού το προηγούμενο ήταν το
15% που είχε το Μεσολόγγι στο εντός
έδρας παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής
με το Λαύριο με 3/20 τρίποντα.

Τα επόμενα παιχνίδια του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό θα είναι διαφορετικά, μόνο και
μόνο επειδή ο Τζεράι Γκραντ θα έχει ενισχύσεις μέσα στο παρκέ

κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει και
τον τελικό του Κυπέλλου. Η δεύτερη προσθήκη θα είναι κι αυτή Αμερικανού «κοντού», όμως παίζει και το σενάριο της μη
υλοποίησης μιας τέτοιας μεταγραφής, αν
δεν βρεθεί αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο Προμηθέας.
ΞεκαΘαριςαν τα ΠΛεΪ-όφ
Σε ό,τι αφορά την τελική κατάταξη του
Προμηθέα στην κανονική σεζόν, τα πάντα,
πλέον, έχουν ξεκαθαρίσει. Ανεξαρτήτως
των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν
από την τελευταία αγωνιστική, το Λαύριο
θα τερματίσει ακριβώς πίσω από τον Παναθηναϊκό, με τον Προμηθέα να περιορίζεται στην 3η θέση και την ΑΕΚ στην 4η.
τα ςεναρια Για τό κΥΠεΛΛό
Τα τελευταία 24ωρα έχουν ξαναφουντώσει
οι συζητήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου.
Μην το δέσετε κόμπο ότι ο τελικός θα γίνει
στο ΟΑΚΑ, παρά τις ανακοινώσεις της ΕΟΚ.

Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός είναι όντως ο
δεύτερος φιναλίστ, ο Προμηθέας θα απαιτήσει μέχρι τέλους ο αγώναςνα διεξαχθεί
στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου.
η αΓΓαρεια ςτό «ιΒανόφειό»
Ο Προμηθέας πιάνει δουλειά από σήμερα για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Λογικά ο τραυματίας Μιχάλης Λούντζης θα
είναι διαθέσιμος, αν και δεν αποκλείεται ο Μάκης Γιατράς να τον αφήσει εκτός
12άδας κι αυτήν την αγωνιστική, προκειμένου να είναι 100% έτοιμος για τον τελικό του Κυπέλλου.
• Συνεχίζει τα νταμπλ-νταμπλ ο Τζεράι
Γκραντ, καθώς προχθες είχε 11 πόντους
και 11 ριμπάουντ σε 19΄συμμετοχής. Τον
Παπαγιάννη, πάντως, δεν τον σταμάτησε
από το να μαζέψει 20 ριμπάουντ!
• Στο χθεσινό παιχνίδι Περιστέρι-Λάρισα
80-56 (η αναμέτρηση επαναλήφθηκε με
απόφαση του ΑΣΕΑΔ).

Ο Νάζος Μπαζίνας μοίραζε, ο Νίκος Δίπλαρος έλυνε κι έδενε...

Νάσος Μπαζίνας και Νίκος Δίπλαρος στη
μάχη των πατρινών πλέι-μέικερ

Μας άρεσε πολύ η εικόνα του Νίκου Δίπλαρου να μαρκάρει τον Νάσο Μπαζίνα και
το αντίθετο. Ο μεν πρώτος κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη του Οντεντ Κάτας
στον Παναθηναϊκό και αυτό φάνηκε και στο
προχθεσινό παιχνίδι, ενώ ο δεύτερος πραγματικά έχει δουλέψει πολύ και έχει μπασκετικό «τσαγανό» κάθε φορά που μπαίνει στο
παρκέ. Οι κινήσεις του δεν δείχνουν 17χρονο, αλλά πιο έμπειρο παίκτη, ο οποίος ξέρει πως να μοιράσει τη μπάλα και πως να
αποφύγει το λάθος. Αυτό που απομένει για
τον πατρινό πλέι-μέικερ του Προμηθέα είναι να πάρει κι άλλες ευκαιρίες στο μέλλον

Τώρα το τι ακριβώς
εννοούσε ο Δημήτρης
Γιαννακόπουλος με το
«Μόνο εσύ» που έγραψε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για τον Δημήτρη Αγραβάνη, μόνον
ο ισχυρός άνδρας της
ΚΑΕ Παναθηναϊκός το
ξέρει. Προφανώς πρόκειται για κάποιου είδους τρολάρισμα προς
τον (γνωστών φιλοΟλυμπιακών πεποιθήσεων)
φόργουορντ του Προμηθέα, τον οποίο συν
τοις άλλοις τον είδαμε
και στον πάγκο της ομάδας του στο μισό προχθεσινό παιχνίδι λόγω
ενοχλήσεων.

Ζητηματα
εντός ρακετας

Κ

ακά τα ψέματα, αν ο Προμηθέας δεν
προχωρήσει άμεσα σε τουλάχιστον
δυο προσθήκες περιφερειακών
παικτών το ενδεχόμενο να διεκδικήσει
αφενός την συμμετοχή του στους τελικούς της Basket League και αφετέρου
το να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας, θα
αποτελέσουν εξωπραγματικούς στόχους.
Βεβαίως και οι «Προμηθείς» ήταν άτυχοι έως τώρα, ιδίως με την περίπτωση
του ΝΒΑερ Τζέιλεν Ανταμς, ο οποίος για
διάφορους λόγους δεν πέρασε ποτέ τον
Ατλαντικό, ενώ και η ξαφνική αποχώρηση του Γιάννη Αθηναίου, ο οποίος ήταν
βασικό «γρανάζι» της ομάδας, δημιούργησε πολλά κενά.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, κι αυτό το ξεκαθάρισε και ο Μάκης Γιατράς ερωτηθείς
σχετικά στην συνέντευξη Τύπου αμέσως
μετά το χθεσινό παιχνίδι, «έχουν γνώση οι
φύλακες». Ο «Μπιγκ Μακ» ήταν μεν καθησυχαστικός, γνωρίζοντας, όμως, ταυτόχρονα ότι υπάρχει και πίεση χρόνου για
να τακτοποιηθούν οι σοβαρές εκκρεμότητες. «Θα τα πούμε την ώρα που πρέπει,
η ομάδα κοιτάζει την αγορά και θα κάνει
αυτό που είναι να κάνει. Μας έτυχαν αναποδιές με μερικούς παίκτες που είχαμε
υπογράψει, αλλά η ομάδα θα ενισχυθεί και
θα γίνει αυτό που πρέπει για τη συνέχεια
στον τελικό και στα πλέι-οφ», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του προπονητή
του Προμηθέα.
μετα τό ΠαςΧα ό κεντρικ ρεΪ
Η σίγουρη προσθήκη είναι εκείνη του Κέντρικ Ρέι. Η έλευση του, όμως, στην Πάτρα προγραμματίζεται για αμέσως μετά
το Πάσχα λόγω υποχρεώσεών του στο
Τουρκικό πρωτάθλημα, τουτέστιν ο Αμερικανός δεν θα παίξει μεθαύριο κόντρα
στον Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη, ενώ θα

«Τρόλαρε»
τον «Αγρα»

και ο ίδιος να τις αξιοποιήσει. Σε ό,τι αφορά
τον Νίκο Δίπλαρο, όταν ο Οντεντ Κάτας ρωτήθηκε για το ταλέντο του πατρινού παίκτη,
παραδέχθηκε ότι τον πιστεύει, λέγοντας στα
Αγγλικά: «I believe him».
Πολύ όμορφη και η εικόνα στα τελευταία
λεπτά της αναμέτρησης όταν ο Μάκης Γιατράς έριξε στο παιχνίδι και τους Περικλή
Κουρουπάκη, Γιώργο Τανούλη και Νίκο
Βασιλείου. Ο πρώτος το έβαλε το καλαθάκι
του από μέση απόσταση, ο δεύτερος άκουσε
σε κάποια φάση τον «εξάψαλμο» (δικαίως)
από τον Μπιγκ Μακ», ενώ και ο τρίτος πρόλαβε να μαζέψει ένα ριμπάουντ.

Τα μέλη της πολυμελούς οικογένειας του
Γιάννη Δίπλαρου στις κερκίδες για να δουν
τον Νίκο

Αν υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να δει ο
Προμηθέας στα επόμενα
παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό είναι αυτό της
αντιμετώπισης του Παπαγιάννη.
Κακά τα ψέματα, όσο
εξαιρετικοί παίκτες κι αν
είναι ο Ντάνι Αγκμπελίζ
ή ο Τζεράι Γκραντ, δεν
διαθέτουν το ύψος του
διεθνή σέντερ του Παναθηναϊκού.
Ο Αγκμπελίζ βλέπει τον
κόσμο από τα 206 εκατοστά, το ίδιο και ο Τζεράι
Γκραντ, με τον Γιώργο
Παπαγιάννη να τους
σκάει... δυο κεφάλια
με το ύψος του 2.20μ.
Οχι, ότι δεν παίζεται το
πράγμα, φυσικά και δεν
παίζεται, αλλά και ο Παπαγιάννης να τραυματιστεί ή να κουραστεί ή
να φορτωθεί με φάουλ,
ο Κάτας μπορεί να «πετάξει» στη ρακέτα κι άλλα βαριά κορμιά όπως ο
Μπέντιλ, ο Βουγιούκας
και ο Ογκαστ!

η διαφόρα
ςτό Ranking

Μεγάλη η διαφορά και
στο Ranking ανάμεσα
σε Προμηθέα και Παναθηναϊκό (48 έναντι 96 οι
βαθμοί).
Αναλυτικά η αξιολόγηση της πατρινής ομάδας:
Τζεράι Γκραντ 15, Γιαννόπουλος 13 9και έπαιξε και τραυματίας), Τζεριάν Γκραντ 5, Ν. Μπαζίνας 5, Αγκμπελίζ 4, Ι.
Αγραβάνης 2, Χριστοδούλου 2, Κουρουπάκης 2, Βασιλείου 1,
Φορντ 1, Δ. Αγραβάνης
1, Τανούλης -3. Από τον
Pαναθηναϊκό 27 βαθμούς είχε ο Παπαγιάννης, 17 ο Σαντ Ρος 9ο
Μάκης Γιατράς ανέλαβε την ευθύνη που τον
άφησε να κάνει το παιχνίδι του στο φινάλε του
α΄ ημιχρόνου) και 15 ο
Παπαπέτρου.
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αθληματα

Και ο Κοντάκος στον πάγκο

Τον Θανάση Κοντάκο είχε δίπλα του χθες στον πάγκο της ΝΕΠ ο Κώστας Σακκαλής,
εξαιτίας υποχρέωσης του κανονικού συνεργάτη, Παναγιώτη Χριστοφή. Στην Ηλιούπολη
ταξίδεψε και ο ταμίας της ΝΕΠ, Γιώργος Ανδρουτσέλης.

ΣΤΙΒΟΣ

Οι πρώτοι αγώνες
Με τη διεξαγωγή των Διασυλλογικών αγώνων στίβου
αμέσως μετά το Πάσχα επαναρχίζει και επίσημα η αγωνιστική δράση στην περιοχή μας. Το πρόγραμμα του ΣΕΓΑΣ περιλαμβάνει τους Διασυλλογικούς αγώνες Α-Γ και
Σύνθετα Κ16 για το διήμερο 8-9 Μαΐου και τους Διασυλλογικούς αγώνες Κ16 στις 15 Μαΐου.

Ο ΝΟΠ αρχή
στην κωπηλασία

ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

«Τα καλύτερα...»

Μ

«Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε το ταξίδι της
με τον καλύτερο τρόπο! Όλοι οι συμμετέχοντες
έκαναν την προσπάθειά τους και αυτό ειναι
που μετράει. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας.
Συγχαρητήρια στον εναν και μοναδικό Λευτέρη Πετρούνια για την ιστορία που γράφει στην
ενόργανη γυμναστική». Αυτό ήταν το σχόλιοαφιέρωση του πατρινού Νίκου Ηλιόπουλου
μετά το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βασιλείας.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

Αιμοδοσίες και
εκδήλωση για το 1821

ΝΕΠ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ετά από πολλές 10ετίες τα κωπηλατικά
σκάφη του ΝΟΠ βγήκαν ξανά στη θάλασσα της Πάτρας. Χθες πραγματοποιήθηκε
δοκιμαστική πλεύση με τη δίκωπο του Ομίλου
μπροστά από το κολυμβητήριο του ΝΟΠ, ένα
όμορφο θέαμα που παρακολούθησαν εκατοντάδες περιπατητές και προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Στον ΝΟΠ ευελπιστούν μέσα στους
επόμενους μήνες να εκκινήσει και επισήμως η
λειτουργία του τμήματος κωπηλασίας, με προπονήσεις εντός και εκτός νερού για νεαρούς,
αλλά και μεγαλύτερους αθλητές. Πληρώματα
ήταν τα μέλη του ΝΟΠ, Γιώργος Παχής, Γιάννης Τσενεμπής, Ηρακλής Μαρκέλης και Αννα
Αναστασίου, όλοι έμπειροι κωπηλάτες, παλαιοί
διεθνείς αθλητές και πρωτεργάτες στην επανασύσταση του τμήματος κωπηλασίας.

Εχασαν στις λεπτομέρειες από την ΑΕΚ

Η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, ως ένα απολύτως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, συνεχίζει τις δράσεις
της παρά τη δύσκολη συγκυρία, εκπέποντας μηνύματα σε φιλάθλους και απλούς πολίτες.
«Η πανδημία πέρασε, σάρωσε και ακόμη δεν γνωρίζουμε για πόσο θα μας ταλαιπωρεί, πιστεύω όμως ότι
το τέλος είναι κοντά αν πειθαρχήσουμε όπως απαιτείται», σχολίασε ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής Παναγιώτης Σεμιτέκολος. Κι είναι αλήθεια
ότι η ΠΓΕ έθεσε εαυτόν στη διάθεση της Πολιτείας
για όποια συνδρομή θα μπορούσε να προσφέρει η
ίδια. Όπως με τις δυο αιμοδοσίες που διοργάνωσε
με τεράστια επιτυχία, αλλά και με το ξεχωριστό παρών που έδωσε και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο,
συνεισφέροντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
ενώ θυμίζουμε και την πρόταση της διοίκησης προς
την ΥΕΚ για διάθεση των χώρων της του κλειστού
γυμναστηρίου ως εμβολιαστικό κέντρο. Παράλληλα,
ο αντιπρόεδρος της ΠΓΕ, Κώστας Σβόλης, που έχει
αναλάβει το άκρως ευαίσθητο κομμάτι του Πολιτισμού με το πρόγραμμα «Πυθαγόρας», ετοιμάζει ειδική εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Παρά την πολύ καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε χθες απέναντι στην ΑΕΚ στο δημοτικό
κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δεν κατάφερε τελικά να αποδράσει με το θετικό αποτέλεσμα και έχασε με 10-7 στις λεπτομέρειες. Τα «δελφίνια» μπήκαν
δυνατά στο α΄ 8λεπτο (2-2), όμως στη β΄ περίοδο δέχθηκαν 4 τέρματα και έκτοτε άρχισαν να
κυνηγούν το σκορ. Με υπερπροσπάθεια και μαχητικότητα μείωσαν λίγο πριν το τέλος σε 9-7,
όμως εκεί αστόχησαν σε επίθεση και στην συνέχεια δέχθηκαν το τελικό γκολ. Να σημειωθεί
ότι η ΝΕΠ είχε και πολλά δοκάρια, που της στέρησαν περισσότερα τέρματα. Διαιτήτευσαν οι
Παϊρακταρίδης και Καλουζάκης. Τα 8λεπτα: 2-2, 4-1, 2-2, 2-2. Τα γκολ της ΑΕΚ πέτυχαν οι:
Ε. Λούδη 3, Μαστρόκαλου 1, Μπενέκου 2, Στρατηδάκη 2, Ζοφώλη 2.
ΝΕΠ (Κώστας Σακαλής): Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Σινέμογλου, Μ. Μπαλάτσα 1, Ευφρ. Τσιμάρα 1, Μανέτα, Ν. Μπαλάτσα, Μιχαηλίδου 1, Μοίραλη, Ντάσιου, Ευδ. Τσιμάρα 1, Κουρέτα
3, Πουλοπούλου, Ζαφειράκη, Παπανικολάου.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΚΚΑΛΗΣ

«Να διαχειριστούμε τον ενθουσιασμό μας»
Στενοχωρημένος από το αποτέλεσμα του
χθεσινού αγώνα με την ΑΕΚ ήταν ο Κώστας
Σακκαλής, όμως είναι υποχρεωμένος να
οδηγήσει τις παίκτριες της ΝΕΠ στα επόμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα: «Παλέψαμε,
όμως η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν τόσο
καλοί όσο άλλες φορές. Είχαμε νευρικότητα
στο παιχνίδι μας και δώσαμε την ευκαιρία
στον αντίπαλο να πετύχει κάποια εύκολα
γκολ. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Καλούμαστε να διαχειριστούμε τον ενθουσιασμό μας. Δεν γίναμε ξαφνικά η υπερομάδα.
Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να
δουλέψουμε για του χρόνου».

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Διπλή δράση τη
Μεγάλη Εβδομάδα!
Μεγάλη Εβδομάδα με δυο παιχνίδια για
τη ΝΕΠ! Η αρχή γίνεται αύριο (6μ.μ.)
στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» με
τον Νηρέα Χαλανδρίου και η συνέχεια
δίνεται τη Μεγάλη Πέμπτη (5μ.μ.) στη
Λάρισα με την ομώνυμη ομάδα.
• Τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια
της 13ης αγωνιστικής της Α΄ Εθνικής
Γυναικών του πόλο: Νηρέας Χαλανδρίου-Εθνικός 4-9 και ΝΟ ΛάρισαςΓλυφάδα 11-13. Τα παιχνίδια Ολυμπιακός-Βουλιαγμένης, Πανιώνιος-ΝΟ
Ρεθύμνου και η σημερινή «ναυμαχία»
Γλυφάδα-Ολυμπιακός αναβλήθηκαν
λόγω Covid-19.
• Η βαθμολογία (σε 13 αγώνες): Ολυμπιακός 36 (12αγ.), Βουλιαγμένη 33 (12αγ.),
Γλυφάδα 27, Εθνικός 27, ΑΕΚ 17, Νηρέας Χαλ. 16, Πανιώνιος 14 (12αγ.), ΝΕΠ 9,
ΝΟ Λάρισας 7, ΝΟ Ρεθύμνου 0 (12αγ.).
• Η επόμενη αγωνιστική (14η, 27/4):
ΝΕΠ-Νηρέας Χαλ. (6μ.μ.), Βουλιαγμένη-Πανιώνιος, Εθνικός-ΝΟ Λάρισας,
Γλυφάδα-Ολυμπιακός (αναβολή), ΝΟ
Ρεθύμνου-ΑΕΚ (9/5).

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Το «Α. Πεπανός»
γέμισε χαρά και ζωή
Μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία σημείωσε η κολυμβητική Ημερίδα
της Περιφέρειας, η πρώτη μετά το πολύμηνο lockdown εξαιτίας της πανδημίας,
με τους αγώνες να φιλοξενούνται προχθές
στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» με πολυπληθή συμμετοχή από τις ομάδες της
Πάτρας και ολόκληρης της Πελοποννήσου.
Τη διοργάνωση, μάλιστα, παρακολούθησε και ο Ολυμπιονίκης Νίκος Ξυλούρης,
εκλεγμένος εκπρόσωπος της ΚΟΕ στην
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ο οποίος
συνεχάρη όλους όσους συμμετείχαν και
φυσικά εκείνους που εργάστηκαν για την
επιτυχία της Ημερίδας.

Στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» βρέθηκε
και ο πρόεδρος του περιφερειακού Συμβουλίου, Τάκης Παπαδόπουλος, καθώς
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει
πάντα τις προσπάθειες του ναυταθλητισμού της περιοχής μας. Παρόντες και ο
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης
του ΠΕΑΚ, Μιχάλης Κουρέτας και ο πατρινός αναπληρωτής ταμίας της ΚΟΕ και
έφορος πόλο του ΝΟΠ, Νίκος Φιλόπουλος.
Υψηλές παρουσίες στους αγώνες, Μιχάλης
Κουρέτας, Τάκης Παπαδόπουλος, Νίκος
Ξυλούρης και Νίκος Φιλόπουλος

Ο Νίκος Πολίτης της ΝΕΠ επί το έργο
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Το ευχαριστήθηκαν

To πρόβλημα δεν είναι ότι η Παναχαϊκή δεν τα πήγε καλά ούτε και φέτος. Το πρόβλημα
είναι ότι πολλοί το ευχαριστήθηκαν και γελούσαν κάτω από τα μουστάκια τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
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Εμπρός της γης εμβολιασμένοι

Δηλαδή τώρα που αναλαμβάνει ο Κατσουράνης πόστο
στη Νίκη Βόλου, θα εφαρμόσει το πενταετές πλάνο με
πρότυπο τη Μπράγκα; Πάντως, ήταν το ίδιο σάιτ που έγραφε
κάπου περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για Πολίμο!



Εδώ είχαν γράψει ότι ενδιαφέρεται η ΑΕΚ για τον
Μωραΐτη! Οκέι, γίνονται αυτά τα παιχνίδια όμως
επιλέγεις παίκτες και ομάδες που να ταιριάζουν λίγο
μεταξύ τους.



Εμφανίστηκε και η Union 1891 στο facebook με τον
Jim να κάνει κριτική στον άλλον Jim και τον δεύτερο
να απαντάει με χαμογελάκι. Ρε τι ζούμε... Για την Παναχαϊκή
μιλάμε ρεεεεεεεεεεεεε.



Αντε να βάλεις τώρα τους έμπειρους να παίξουν στα
πλέι άουτ. Πού να παίξουν αυτοί...



Βρε πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά... Μετά τα
προχθεσινά αποτελέσματα, η ΑΕΛ είναι το μεγάλο
φαβορί για να υποβιβαστεί απευθείας από τη Super League
1. Και την επόμενη αγωνιστική τον περιμένει ο Μπέος για να
το σιγουρέψει...







Μετά το ακαταδίωκτο των πολιτικών, τώρα έχουμε
και το ακαταδίωκτο των λοιμωξιολόγων και των
μελών της εθνικής επιτροπής εμβολιασμών. Με απλά
λόγια, αποφασίζουν για σένα, αλλά εσύ αναλαμβάνεις την
ευθύνη για τις αποφάσεις τους.



Σύμφωνα με την κυρία Βούλτεψη, αν δεν έρχονταν
καθόλου τουρίστες στην Ελλάδα, δεν θα έπρεπε καν
να ανοίξει η χώρα για τους ίδιους τους πολίτες. Τώρα που
έρχονται και φέρνουν λεφτά όπως λέει, ο ιός δεν κολλάει.
Θα κολλάει πάλι από τον Οκτώβριο;

Χαμός λέει στα διόδια. Ο άλλος μένει στην Αθήνα
και είχε κλείσει ραντεβού με τον οδοντίατρο στα
Γιάννινα! Θα βρήκε κάποιον πολύ καλό φαίνεται. Κρίμα να
μην έχουμε και εμείς έναν οφθαλμίατρο στη Μύκονο. Ή
έστω στην Κέρκυρα βρε αδελφέ...

Ανοίγει και η πλατφόρμα και για εμάς μέσα στην
εβδομάδα για να εμβολιαστούμε. Το περιμέναμε πώς
και πώς. Μετά θα μπορούμε όλοι να τραγουδάμε:
Εμπρός της γης οι εμβολιασμένοι
της πείνας σκλάβοι εμπρός εμπρός
Το δίκιο από τον κρατήρα βγαίνει
σαν βροντή σαν κεραυνός.
Φτάνουν πια της σκλαβιάς τα χρόνια
όλοι εμείς οι ταπεινοί της γης
που ζούσαμε στην καταφρόνια
θα γίνουμε το παν εμείς. Β.Γ.

Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο...

ΓΚΟΥΑΡΔΙΟΛΑ

Γ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
«Εμένα με στήριξαν όταν
δεν είχα κατακτήσει
τίποτα. Η επιτυχία
ήρθε αργότερα... Και ο
Σεΐχης και ο Καλντούν
ήταν πάντοτε μαζί
μου ακόμα και στις
δύσκολες ήττες και με
έκαναν πιο δυνατό για
να έρθουν οι επιτυχίες»
ήταν το σχόλιο του
Πεπ Γκουαρδιόλα όταν
ρωτήθηκε για την
απόλυση του Μουρίνιο
από την Τότεναμ.

ΑΛ. ΤΣΕΦΕΡΙΝ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
έγραψε το όνομά του σε
μία ακόμα ξεχωριστή
σελίδα στην ιστορία των
Μιλγουόκι Μπακς. Στην
αναμέτρηση με τους
Φιλαδέλφεια Σίξερς
«έσπασε» το φράγμα
των 12.000 πόντων με
την πράσινη φανέλα,
επίτευγμα που είχαν με τη
φανέλα των «Ελαφιών»
μόνο οι Καρίμ Αμπντούλ
Τζαμπάρ (14.211) και
Γκλεν Ρόμπινσον (12.010).

Προειδοποίηση προς
Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και
Γιουβέντους έστειλε ο
πρόεδρος της UEFA,
Αλεξάντερ Τσέφεριν.
«Οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα
και Γιουβέντους θα
λάβουν τις πιο αυστηρές
ποινές. Νομίζουν ακόμα
ότι η European Super
League υφίσταται. Αυτές
απειλούνται περισσότερο
με αποκλεισμό από το
επόμενο Champions
League» ανέφερε.
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Αφού η πανδημία δεν επιτρέπει την επίσκεψή μας σε πολιτιστικούς χώρους όπως τα μουσεία, το Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος» αποφάσισε να προσεγγίσει
το κοινό διαφορετικά με μία σειρά έξυπνων δράσεων.

Βγάζοντας το Μουσείο στην πόλη
Μία από τις πόλεις που το όνομά της και η ιστορία της συνδέεται στενά με την Ελληνική Επανάσταση είναι η Ιερά Πόλη Μεσολογγίου. Ετσι, στο
πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος» έχει διοργανώσει μία
σειρά εκδηλώσεων, βγάζοντας το μουσείο στην πόλη και συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν μέσα από έναν διάλογο που στόχο έχει το μέλλον.

Ο

λα ξεκίνησαν από το ότι φέτος,
λόγω της πανδημίας δεν ήταν δυνατή η είσοδος του κοινού στο μουσείο. Και έτσι, αναζητήθηκαν νέοι τρόποι παρουσίασης των εκθέσεων, εμπλέκοντας παράλληλα όλη την
πόλη στον εορτασμό.

Εργα και κειμήλια βρίσκονται
τοποθετημένα σε βιτρίνες σε διάφορα
σημεία της πόλης του Μεσολογγιού

Η αρχή έγινε με την έκθεση «Η τέχνη
υμνεί τον αγώνα - Η “Διέξοδος” συντηρεί την μνήμη του», μια έκθεση που
ξετυλίγεται σε δύο άξονες: την ιστορία
και την τέχνη. Οπως σημειώνει η επιμελήτρια του Μουσείου Ειρήνη Καρανικόλα: «Πρόκειται για την έκθεση με
την οποία παραδοσιακά ανοίγουν οι
εκδηλώσεις της Εξόδου και που πάντα
πραγματοποιείται στον χώρο της Διεξόδου, το πατρογονικό σπίτι του ςρχηγού της Φρουράς της Εξόδου, Αθανάσιου Ραζη-Κότσικα, περιλαμβάνοντας
εκθέματα του μουσείου, χιλιάδες αυθεντικά κειμήλια που σχετίζονται με την
Εξοδο του Μεσολογγίου. Λόγω των
συνθηκών δεν μπορούσαμε να την
πραγματοποιήσουμε μέσα στο μουσείο, οπότε επιλέξαμε κάποια εκθέματα και δημιουργήσαμε ένα βίντεο».
Το βίντεο αυτό το οποίο προβλήθηκε
στις 10 Απριλίου στις τοπικές αρχές
και για μία εβδομάδα προβαλλόταν
στον εξωτερικό χώρο της Διεξόδου,
μπορούν πλέον να το δουν όλοι μέσα
από το κανάλι του Κέντρου Λόγου και
Τέχνης «Διέξοδος» στο YouTube. «Στο
βίντεο έχουμε καλύψει τέσσερις τομείς:
τα έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν
με θέμα την Εξοδο του Μεσολογγίου και την Ελληνική Επανάσταση, τα
ιστορικά κειμήλια όπως όπλα κλπ, τα
έγγραφα και τα βιβλία από εκείνη την
εποχή και τα εκκλησιαστικά κειμήλια»
τονίζει η κ. Καρανικόλα.

Ανάμεσα σε δύο μανεκέν βιτρίνας
βρίσκουμε και το μπούστο του Βύρωνα

Παράλληλα στο κανάλι της «Διεξόδου»
στο YouTube μπορεί κανείς να απολαύσει την ταινία - ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ο Πολιτιστικός Οργανισμός
«Διέξοδος» της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου στο πλαίσιο των εορτασμών για τα διακόσια χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως με τον τίτλο:
«Το Μεσολόγγι της Ιστορίας και του
Πνεύματος».

Το σενάριο βασίστηκε στο ομώνυμο δοκίμιο της πεζογράφου Ακακίας Κορδόση, το οποίο περιγράφει όλη την εξελικτική πορεία του Μεσολογγίου από
την πρώτη εμφάνισή του τον 14ο αιώνα ως καταφύγιο Δαλματών κουρσάρων και ψαράδικος οικισμός έως την
μετεξέλιξή του σε ναυτική πόλη και
εμπορικό εξαγωγικό κέντρο.
Στη συνέχεια αναφέρεται στον 18ο αιώνα κατά τη διάρκεια του οποίου δημιούργησε τον μεγαλύτερο στόλο της
χώρας και συνεχίζει με την ιδιαίτερη πνευματική υπόσταση της πόλης.

Οι απαγγελίες έγιναν από τον τενόρο
Χρήστο Ραμμόπουλο και την ηθοποιό
Γιούλη Μαρούση, τη βιντεογράφηση
πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Σοκόλας και το μοντάζ - ηχογράφηση ο
Νίκος Καλαμπαλίκης.
Η επεξεργασία των βιντεοσκοπήσεων
έγινε στο Studio SIAMOS στο Μεσολόγγι, ενώ το μοντάζ και η ηχογράφηση στο Studio FREG στο Αγρίνιο.

Μαζί με τα γυαλιά μπορεί κανείς να δει και
τεπελίκια και γιορντάνι του 19ου αιώνα

> «Καθώς δεν
είναι δυνατή η
επίσκεψη στο
μουσείο,
αποφασίσαμε τα
κειμήλια να βγουν
έξω και πού αλλού
θα μπορούσαν
να πάνε από
την αγορά
της πόλης;»

Δύο ακόμα δράσεις
Η ` ' Διέξοδος' ' επέλεξε φέτος το μουσείο να βγει έξω, να καταργήσει τους τέσσερις τοίχους του κτιρίου και να εμπλέξει ολόκληρη την πόλη στον εορτασμό.
Τη φιλοσοφία αυτή ακολουθούν και οι δύο επόμενες δράσεις της.
Η πρώτη από αυτές βασίζεται σε μία σκέψη του ιδρυτή της «Διεξόδου» Νίκου
Κορδόση. «Καθώς δεν είναι δυνατή η επίσκεψη στο μουσείο, αποφασίσαμε τα
κειμήλια να βγουν έξω και πού αλλού θα μπορούσαν να πάνε από την αγορά
της πόλης;» σημειώνει η κ. Καρανικόλα και συνεχίζει: «Θέλαμε παράλληλα να
ενισχύσουμε και την αγορά του Μεσολογγίου που έχει ταλαιπωρηθεί λόγω των
συνθηκών. Ετσι, επιλέχθηκαν κάποια καταστήματα, μελών της «Διεξόδου» και
στις βιτρίνες τους τοποθετήθηκαν έργα τέχνης και ιστορικά κειμήλια». Μάλιστα μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα κειμήλια που επιλέχθηκαν κάνουν έναν διάλογο του χθες με το σήμερα με τα αντικείμενα που υπάρχουν στις βιτρίνες. Ετσι, ανάμεσα στα αθλητικά παπούτσια βλέπουμε γουρουνοπάπουτσα, δίπλα στις νέες τάσεις των ρούχων για την άνοιξη και το καλοκαί-

ρι βλέπουμε παραδοσιακές φορεσιές, ανάμεσα σε δύο κούκλες βρίσκουμε το
μπούστο του Βύρωνα κ.λπ.
Η τρίτη και τελευταία δράση, είναι μία έκθεση γκραφίτι στον εξωτερικό χώρο
της «Διεξόδου». «Για την πραγματοποίηση της έκθεσης καλύφθηκαν όλα τα παράθυρα εξωτερικά, με έργα με θέμα την Επανάσταση, τα οποία έχει δημιουργήσει ο Γιώργος Παπαγεωργίου, αξιωματικός του λιμενικού ο οποίος όμως από
νέος ασχολείται με τη street art και το γκραφίτι και έργα του μπορεί να δει κανείς σε αρκετούς χώρους του Μεσολογγίου» μας λέει η κ. Καρανικόλα. Θέμα
και τίτλος της έκθεσης «Ντάπιες πολιτισμού». Και για όσους δεν γνωρίζουν τι
είναι οι ντάπιες, πρόκειται για τα σημεία των προμαχώνων, εκεί που στήνονταν
τα κανόνια και ο κάθε αρχηγός είχε τη δική του.
«Στόχος μας είναι να υπάρχει μια συνέχεια και μια σύνδεση του παρελθόντος
με το παρόν με το βλέμμα στο μέλλον» επισημαίνει η Ειρήνη Καρανικόλα, κάτι
που όπως φαίνεται επιτεύχθηκε με τον καλύτερο και εξυπνότερο τρόπο.

ΘΕΑΜΑΤΑ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

«Είµαι χαρούµενη που έχω χαρίσει γέλιο» είπε κάποτε η Μπολ «γιατί πολλοί µού έχουν δείξει την αξία του
σε τόσες ζωές, µε τόσους πολλούς τρόπους».

Το είδωλο
Λουσίλ
Μπολ
ΤΙΓΡΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΚΟΣ

Á

ν και οι περισσότεροι
τη γνωρίζουν περισσότερο ως ένα θρυλικό τηλεοπτικό αστέρι (κυρίως
λόγω της σειράς στην οποία η
ίδια ήταν παραγωγός «I love
Lucy») η Λουσίλ Μπολ (που
πέθανε στις 26 Απριλίου του
1989) είναι ουσιαστικά ένα
είδωλο και η µακρά καριέρα της περιλαµβάνει πολλές
εµφανίσεις και στη µεγάλη
οθόνη.
Η Μπολ ξεκίνησε ως µοντέλο στα τέλη της δεκαετίας του
1920, πριν γίνει σταρ του
Μπρόντγουεϊ. Ως τις δεκα-

ετίες του ’30 και του ’40 είχε συµβόλαιο µε την εταιρεία
RKO και έκανε αρκετές ταινίες, συµπεριλαµβανοµένης
της Follow the Fleet (1936)
και του τρελό κωµικό παιχνίδι των Αδελφών Μαρξ «Room
Serive» (1938) αλλά κυρίως
την κλασική ταινία της χρυσής
εποχής του Χόλιγουντ σε σκηνοθεσία της Ντόροθι Αλζαρ
«Dance Girl, Dance» (1940).
Ηταν περίπου την εποχή που
η Μπολ γύριζε την ταινία µε
την Αλζάρ, όταν γνώρισε τον
Ντέζι Αρνέζ, ο οποίος αργότερα θα γινόταν και σύζυ-

γός της αλλά και ο σύντροφός της στις δηµιουργίες της
και µαζί θα έγραφαν τηλεοπτική ιστορία για τα επόµενα 20 χρόνια (πήραν διαζύγιο το 1960).
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της η Μπολ πήρε πολλά
σηµαντικά βραβεία (συµπεριλαµβανοµένων τεσσάρων
βραβείων Emmy) και κέρδισε και αρκετά µετά θάνατον, συµπεριλαµβανοµένου
ενός αναµνηστικού, τιµητικού γραµµατοσήµου αλλά και
µία θέση στο Εθνικό Πάνθεον Γυναικών, µεταξύ άλλων.

THE SINNER

Στις 26 Απριλίου του 1989,
η Λουσίλ Μπολ πέθανε από
ρήξη ανευρύσµατος αορτής,
σε ηλικία 77 χρονών. Την
εποχή του θανάτου της ήταν
παντρεµένη µε τον δεύτερο
σύζυγό της και επαγγελµατικό συνέταιρό της, τον κωµικό Gary Morton µε τον οποίο
έζησε περισσότερα από 27
χρόνια.
«Είµαι χαρούµενη που έχω
χαρίσει γέλιο» είπε κάποτε
η Μπολ «γιατί πολλοί µού
έχουν δείξει την αξία του σε
τόσες ζωές, µε τόσους πολλούς τρόπους».

ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ

Ο Αλί, ο οποίος µεγαλώνει µόνος τον µικρό γιο του κι εργάζεται ως µπράβος σε νυχτερινό µαγαζί, γνωρίζει τη Στεφανί, µια εκπαιδεύτρια φαλαινών
στο τοπικό ενυδρείο. ΕΡΤ2, 22.00

STAR WARS: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ JEDI

Ενώ η Ρέι προσπαθεί να πείσει τον αποσυρµένο Λουκ Σκάιγουοκερ να επιστρέψει στη µάχη και να ενωθεί µε τους επαναστάτες, οι τελευταίοι από αυτούς βρίσκονται σε δεινή θέση. ALPHA, 22.00

ΑΜΕΛΙΑ

Η ιστορία της Αµέλια Eρχαρτ, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα που διέσχισε
πετώντας µόνη της τον Ατλαντικό, για να χαθεί το 1937 πάνω από τον Ειρηνικό. OPEN BEYOND TV, 21.00

Ενα ζευγάρι, µετά από αρκετά
χρόνια συµβίωσης, τέσσερα
παιδιά, δουλειά,
και όλα όσα έχει
η καθηµερινότητα, αποφασίζει
να πάει σε ψυχολόγο-σύµβουλο
γάµου. Η ΦΑΜΙΛΙΑ, ΑΝΤ1,
16.00

THE NEW POPE

Ο Χάρι
µαθαίνει ότι
παρακολουθείται
και καταφέρνει
να βρει το βίντεο
που έλειπε.
Στέλνει ένα
αντίγραφο στη
Χέδερ.
STAR, 00.10

Στην Κίνα του 19ου αιώνα, ο πολεµιστής Λι Μου Μπάι, κρυφά ερωτευµένος µε την αρραβωνιαστικιά ενός νεκρού φίλου του, αναζητά το δράστη της
κλοπής ενός µυθικού σπαθιού. ΑΝΤ1, 01.30

Η Σάρον Στόουν
εκλιπαρεί τον
Πάπα να
αναθεωρήσει τη
στάση της
Εκκλησίας
απέναντι στους
οµοφυλοφιλικούς
γάµους.
ΕΡΤ1, 00.40

Ο Λεωνίδας
παίρνει το κωδικοποιηµένο µήνυµα του Βλάση
και καταλαβαίνει
ότι βρίσκεται σε
κίνδυνο. Ολη η
παρέα της αυλής
ενώνει τις δυνάµεις της. ΕΛΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ,
ALPHA, 20.00

Ο Νεντ και η Κίτι
περνούν
δύσκολα και ο
Ρος προσπαθεί
να τους
βοηθήσει. Η
Σέσιλι µε τον
Τζέφρι Τσαρλς
σχεδιάζουν τη
ζωή τους µαζί.
ΠΟΛΝΤΑΡΚ,
ΕΡΤ2, 17.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
SUPER B

ΟΡΤ

ΙΟΝΙΑΝ

ΕΡΤ 1

ΕΡΤ 2

ANT 1

ALPHA

ΣΚΑΪ

06.00 7 ΗΜΕΡΕΣ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ (Ε)
07.00 CARTOON
08.50 ΣΟΦΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ (Ε)
09.30 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (Ε)
10.00 ΙΑΣΙΣ (Μ)
11.00 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Ε)
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (Μ)
14.00 CARTOON
14.30 ΚΑΡΕ ΚΑΡΕ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (Μ)
15.00 ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ
16.00 SALES
17.00 ERENTHIA (M)
18.00 ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ (Ε)
19.00 SUPER B NEWS (L)
20.50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (L)
21.30 ΚΟΝΤΡΑ & ΡΗΞΗ
22.30 SUPER BALL (Μ)
00.10 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (Μ)
01.55 SUPER B NEWS (Ε)
03.40 FILM
05.10 DOCUMENTARY

07:30 TRAVEL GUIDE
Ψυχαγωγική Εκποµπή
09:00 ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11:00 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
11:30 ANTONY BOURDAIN
Τηλεσειρά
12:00 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
14:45 ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Με τον Κων/νο Γκελντή
15:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΑΖΙ
Ενηµερωτική &
ψυχαγωγική εκποµπή µε
τον Γιάννη Αργυρόπουλο
17:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ MAD
19:00 ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ Ιατρική
εκποµπή αφιερωµένη σε
θέµατα υγείας
19:30 ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Με τον Κων/νο Γκελντή
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ
22:30 ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ Αθλητική
εκποµπή µε τον Γιώργο
Αστερή
04:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ

06.00 ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ
06.30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ
07.00 TELE SHOP
08.00 NTOKIMANTEΡ
09.00 TA ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
10.00 ΑΝΑ∆ΕΙΞΕ ΤΟ
11.00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
12.00 Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ
13.00 ΜΙΑ.. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
13.30 ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ
14.30 NTOKIMANTEΡ
15.00 ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ
17.00 ΠΕΡΙ ΗΛΕΙΑΣ
18.00 METROLOPIS
19.00 ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΤΙΑ
20.00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ
21.00 ΣΠΟΡ ΣΤΟ IONIAN
23.00 BUSINESS STORIES
00.00 METROLOPIS
01.00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ
02.00 TELE SHOP - ASTROLOGY
03.00 PEOPLE
04.00 TRAVEL LIFE
05.00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

05:29 Το ‘21 µέσα από
κείµενα του ‘21
05:30 Από τις Εξι
10:00 Ειδήσεις – Αθλητικά
10:15 Συνδέσεις
12:00 Ειδήσεις – Αθλητικά
13:00 ∆ες και Βρες
14:00 Χαιρέτα µου τον πλάτανο
14:59 Το ‘21 µέσα από
κείµενα του ‘21
15:00 Ειδήσεις – Αθλητικά
16:00 φλΕΡΤ
17:59 Το ‘21 µέσα από
κείµενα του ‘21
18:00 Ειδήσεις – Αθλητικά
19:00 Το µικρό σπίτι στο λιβάδι
20:00 Χαιρέτα µου τον πλάτανο
21:00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
22:00 Ζακέτα να πάρεις
23:00 Ειδικές αποστολές
00:00 Ειδήσεις – Αθλητικά
00:15 Ο δρόµος για το Τόκιο Team Hellas
00:40 The New Pope
01:40 Ντετέκτιβ Μέρντοχ
02:30 φλΕΡΤ
04:15 Σαν σήµερα τον 20ό αιώνα
04:30 ∆ες και Βρες

07:05 Αυτοπροσωπογραφίες
07:10 Η καλύτερη τούρτα κερδίζει
07:30 Παιδικά
10:05 Αυτοπροσωπογραφίες
10:10 Παιδικά
11:55 Αυτοπροσωπογραφίες
12:00 Η καλύτερη τούρτα κερδίζει
12:25 Παιδικά
14:00 Κατάσκοποι στη φύση
15:00 Μαµά-δες
16:00 Τα µοναστήρια της Ευρώπης
17:00 Πόλνταρκ
18:00 Η Ελλη Λαµπέτη διαβάζει
αποσπάσµατα των Ιερών
Ευαγγελιών για την Μεγάλη
Εβδοµάδα
18:30 Ακολουθία του Νυµφίου
20:30 Μονόγραµµα
20:59 Το ‘21 µέσα από κείµενα του ‘21
21:00 Υστερόγραφο
22:00 Σώµα µε Σώµα
00:15 Καφέ Φινόβο
01:15 Υστερόγραφο
02:10 Μονόγραµµα
02:40 Τα µοναστήρια της Ευρώπης
03:40 Κατάσκοποι την φύση
04:40 Μαµά-δες
05:30 Πόλνταρκ

06:00 Καληµέρα Ελλάδα
10:00 Το Πρωινό
13:00 ANT1 News
13:50 ANT1 News στη
Νοηµατική
14:00 Κωνσταντίνου
και Ελένης
15:00 Rouk Zouk
16:00 Η Φαµίλια
16:45 Still Standing
17:45 5x5
18:50 ANT1 News –
Κεντρικό δελτίο
20:00 Μεγάλη Εβδοµάδα
21:00 Μια τρελλή τρελλή
οικογένεια
23:15 Μαρία Μαγδαληνή
01:30 Τίγρης και ∆ράκος
04:15 Το κλειδί του
παραδείσου
05:00 Είναι στιγµές

06:00 Θυρίδα τηλεπώλησης
06:30 Η φρουρά των
λιονταριών
07:00 Οικογενειακές ιστορίες
08:00 Happy Day
11:00 T Live
13:00 Pop Up
15:00 Alpha News
15:45 Alpha News στη
Νοηµατική
16:00 Το σόι σου
16:50 Οικογενειακές ιστορίες
17:50 Deal
18:50 Alpha News
20:00 Ελα στη θέση µου
21:00 Μην αρχίζεις τη
µουρµούρα
22:00 Star Wars: Οι
τελευταίοι Jedi
01:15 Μαίρη Πόπινς
04:30 Θυρίδα τηλεπώλησης
05:00 Muppet Babies

06:00 Σήµερα
10:00 Αταίριαστοι
11:30 Ωρα για φαγητό
µε την Αργυρώ
12:00 Love It
14:00 Ειδήσεις –
Μεσηµβρινό δελτίο
15:00 ∆ελτίο στη Νοηµατική
15:15 Happy Traveller
16:15 Happy Traveller
17:00 Super Makeover
18:00 House of Fame
19:50 Ειδήσεις – Βραδινό
δελτίο
21:00 Survivor
00:15 House of Fame
01:45 Happy Traveller
02:45 Love It
04:30 Αταίριαστοι

ΚΡΙΟΣ

∆Ι∆ΥΜΟΙ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΙΧΘΕΙΣ

ΤΑ ΑΣΤΡΑ

Νοιώθεις αυτάρκης, ανεξάρτητα µε
το πόσα έχεις, ίσως όµως να προκύψουν και «τυχερά» ή παραπάνω έσοδα που θα σου επιτρέψουν
να αποκτήσεις ότι σου αρέσει ή να
καλλωπίσεις τον εαυτό σου.
Η µέρα συνηγορεί στην ευχαρίστησή σου, µέσα από παρέες εξόδους και δρώµενα, ενώ µπορεί να
υποστηρίξεις ακόµη περισσότερο την προσωπική γοητεία σου µε
αισθητικές παρεµβάσεις.

Η µέρα επιδρά θετικά στην ψυχολογία σου και στα θέµατα υγείας
που τυχόν σε απασχολούν. Επιπλέον θα «σκοτώσεις» ευχάριστα
την ώρα σου, µαθαίνοντας διάφορα… κουτσοµπολιά!
«Αβγατίζουν» οι φιλίες και οι κοινωνικές συναναστροφές σου, χωρίς να υπάρχουν πια τα προβλήµατα του… χθες, µπες λοιπόν κι
εσύ στο «παρεΐστικο» κλίµα που
διαµορφώνεται.

Τονίζεται η γοητεία σου και όλα
εκείνα που µπορείς να πετύχεις µε αυτήν στον επαγγελµατικό
και κοινωνικό τοµέα, ίσως όµως
απλά να περάσεις όµορφα σε ένα
άνετο περιβάλλον.
Ερχονται πιο χαρούµενες κι ανάλαφρες στιγµές στην καθηµερινότητά σου, ενώ είναι πιθανό να
κάνεις ένα όµορφο ταξίδι ή να
«µπλεχτείς» µε παρέες που θα
σου αναπτερώσουν το ηθικό!

Ενισχύονται τα οικονοµικά σου,
τόσο που σου δίνεται η δυνατότητα να «κάνεις το κοµµάτι σου»
µε ποικίλες αγορές, ενώ δεν αποκλείεται να σου χαρίσουν και κάτι
που αγαπάς.
Ερχονται κοντά σου άτοµα µε τα
οποία µπορείς τόσο να διασκεδάσεις, όσο και να συνεργαστείς.
Ισως µάλιστα η συνολική αποδοχή σου από τους άλλους να σου
δώσει «φτερά».

∆ιαµορφώνονται πολύ πιο βατές συνθήκες στα εργασιακά σου,
ενώ θα έχεις και την ευκαιρία να
τύχεις υπηρεσιών ευεξίας, δεν
έχεις λοιπόν παρά να... απολαύσεις την απαλλαγή από τα «ζόρια»!
Η µέρα συνηγορεί στο να περάσεις
όµορφα µε καλή παρέα, χωρίς να
τίθεται θέµα… υποχρέωσης, ενώ
δεν αποκλείεται τελικά να αναπληρωθεί και µια συναισθηµατική
«ζηµιά», που προηγήθηκε.

Ερχονται ευχάριστες καταστάσεις
ενώ ευνοούνται τόσο η αναζήτηση στέγης, όσο και η ρύθµιση περιουσιακών θεµάτων. Μπορείς
ακόµη να καλέσεις κόσµο στον
χώρο σου.
∆ιανθίζεται η καθηµερινότητά σου
µε προτάσεις και δρώµενα, που
σίγουρα θα κάνουν την ζωή σου
πιο διασκεδαστική κι είναι πιθανό να περάσεις όµορφα σε µια εκδροµή ή έξοδο σου.
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Tµήµα των µικρών αγγελιών δηµοσιεύονται
και στο site
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Π - STAT2

pelop.gr

• Η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δημοσιεύει το περιεχόμενο μικρών αγγελιών που παραλαμβάνει. Δεν ευθύνεται για το
περιεχόμενό τους, δεν συμμετέχει στις συναλλαγές που συνάπτονται μέσω αυτών και ουδεμία σχέση έχει με μεσιτικές ή
άλλες αντίστοιχες πράξεις. Έργο
της είναι μόνο η δημοσίευση
της δικής σας πληροφορίας.
• Η εφημερίδα διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει παραπλανητικές ή υποβολιμαίες αγγελίες. Δεν αποδέχεται καταχωρήσεις που το περιεχόμενό
τους είτε υποβιβάζει πρόσωπα,
φύλα ή ομάδες πολιτών, είτε
αποτελεί εργαλείο για αθέμιτη
εκμετάλλευση της αδυναμίας ή
της ευήθειας των συνανθρώπων μας. Είμαστε στη διάθεση
των αναγνωστών μας για περιπτώσεις που μπορεί να έχουν
ξεφύγει της προσοχής μας.
• Όταν ανανεώνεται η εντολή δημοσίευσης της αγγελίας, ο κωδικός δημοσίευσης αλλάζει.
• Για να δημοσιευτεί η Μικρή
Αγγελία σας, είναι απαραίτητο
να παραδοθεί και εξοφληθεί
στο Τμήμα Αγγελιών της εφημερίδας μέχρι τις 16:00 την
προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης.
• Η αγγελία σας παραδίδεται α.
είτε στην διεύθυνση της εφημερίδας (Μαιζώνος 206, τηλ.:
2610-312530), β. είτε μέσω fax
(2610-224277), γ. είτε μέσω
e.mail (aggelies@pelop.gr).
• Το ανώτατο όριο λέξεων της
κάθε αγγελίας είναι 45 λέξεις.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται σε πρατήριο άρτου και καφέ, γνωρίζοντας από παρασκευή καφέ. Τηλ.: 6940-700.727,
ώρες επικοινωνίας 8:00-15:00. 240009

Η Data Consultants ΑΕ, με έδρα στην Πάτρα, με
πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο
έργων Ευρωπαϊκής και Περιφερειακής ανάπτυξης,
αναζητά
Στατιστικό Αναλυτή που θα ερευνά κοινωνικά και
πολιτικά θέματα και θα αναλύει τάσεις
Προφίλ υποψηφίου
•
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως
στατιστικός αναλυτής
•
Χαρτοφυλάκιο δημοσιευμένων άρθρων ή
δελτίων ειδήσεων
•
Εκτεταμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού
στατιστικής ανάλυσης
•
Άριστη γνώση αγγλικών
•
Εξαιρετικές δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής
σκέψης
•
Εξαιρετικές συγγραφικές δεξιότητες και ικανότητα
παρουσίασης ερευνητικών ευρημάτων με
σαφήνεια
•
Τρέχουσα γνώση των ειδήσεων
•
Ακεραιότητα και ήθος
•
Πτυχίο Στατιστικής, Πολιτικών Επιστημών ή
σχετικού πεδίου
Προσφέρουμε:
•
Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
•
Πλήρη απασχόληση και προοπτικές
επαγγελματικής σταδιοδρομίας
•
Δυνατότητες εξέλιξης, αναλαμβάνοντας
σταδιακά όλο και πιο ενεργό ρόλο
•
Επιπλέον αμοιβή με Bonus επίτευξης στόχων
Εάν θέλετε να ενταχθείτε στο δυναμικό της Data
Consultants AE στείλτε μας το βιογραφικό σας στο
cv@dataconsultants.gr με κωδικό (STAT2) έως τις 15
Μάϊου 2021. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα
τηρηθεί
απόλυτη
εχεμύθεια.
Για
περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση και τους όρους
αποστολής βιογραφικού σημειώματος, παρακαλούμε
συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας
https://www.dataconsultants.gr/.

GEORGADAS TRAVEL
Ξεκινάµε τα ταξίδια ξανά….
Από τα µέσα Μαΐου και µετά ταξιδεύουµε! Σας ετοιµάζουµε µικρές & µεγάλες
αποδράσεις σε ιδιαίτερους προορισµούς, πάντα µε την ασφάλεια & αξιοπιστία που
προσφέρει το γραφείο µας όλα αυτά τα χρόνια. Ενηµερωθείτε από
την σελίδα µας www.georgadastravel.gr για όλες τις εκδροµές.
16/5

1ήµερη

Απόδραση στο όµορφο ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
Εξερεύνηση ΠΑΡΝΩΝΑ: Έπαυλη Ηρώδου

22-23/5

2ήµερη Αττικού - Άνω ∆ολιανά - Κεδρόδασος

(Πεζοπορία) - Καρυές Λακωνίας
23/5

1ήµερη

Επίσκεψη στην ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ & ΜΟΥΣΕΙΟ

ΚΑΡΥΑ (Κολοκοτρωνίτσι)
Εξόρµηση σε ΤΑΥΓΕΤΟ & ΠΑΡΝΩΝΑ: Γεράκι

29 - 30/5

2ήµερη Κοσµάς - Γεωργίτσι - Καστόριο - Πεζοπορία

στο φαράγγι των Μύλων του Κάστορα
30/5

1ήµερη

Φυσιολατρική απόδραση στο ∆άσος των Κενταύρων

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ∆ΡΥΟ∆ΑΣΟΣ ΤΗΣ ΦΟΛΟΗΣ

Η οµάδα του Georgadas Travel, σας εύχεται Καλό Πάσχα!
Το Ανέσπερο φως της Αναστάσεως να φωτίζει δρόµους υγείας
& ευηµερίας για όλο τον κόσµο!
Αριθµός λειτουργίας του ΕΟΤ 0414E60000042001
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 12
T. 2610 221947, 2610 274807 F. 2610 274397
ος
(1 ΟΡΟΦΟΣ), 26221 ΠΑΤΡΑ info@georgadastravel.gr, www.georgadastravel.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείται
Προσωπικό
ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για σέρβις σε καφέ - εστιατόριο µε εµπειρία στην παραλία Αραχωβιτίκων. Τηλ.: 6977461.612.
240109
ΨΗΣΤΗΣ άνδρας ή γυναίκα ζητείται σε εστιατόριο για καλοκαιρινή σεζόν περιοχή Ρίου. Τηλ: 6937163.654.
240100
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από την
τηλεόραση του SUPERB άνδρες
και γυναίκες, µε άνεση στην επικοινωνία και καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας για να στελεχώσουν το Εµπορικό Τµήµα του Σταθµού. Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού µε φωτογραφία στο email:
info@superb.gr.
240099
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από την
εταιρία µοτοσικλετών Piaggio Παπανικολάου, για την διανοµή ανταλλακτικών µε γνώση Η/Υ και αγγλικών. Απαραίτητο δίπλωµα αυτοκινήτου & µοτοσικλέτας. Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό: cv@
piaggiopap.gr.
240080

ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ BOUTIQUE HOTEL
ΣΤΟ
ΜΕΓΑΝΗΣΙ
ΑΝΑΖΗΤΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΘΕΡΙΝΗ
ΣΕΖΟΝ
ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΕΣ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ
BOUTIQUE HOTEL
ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ
ΑΝΑΖΗΤΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ2021
ΘΕΡΙΝΗ
2021 ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΣ ΣΕΖΟΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
-ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ

-ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
-ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
-ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΩΪΝΩΝ
-ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΩΪΝΩΝ
-ΛΑΝΤΖΕΡΑ
-ΛΑΝΤΖΕΡΑ
-ΜΠΑΡΜΑΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΚΤΕΪΛ
-ΜΠΑΡΜΑΝ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΚΤΕΪΛ
-ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
-ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
-ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
-ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
-ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
-ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
-ΓΚΡΟΥΜ
-ΓΚΡΟΥΜ
-ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΓΙΑ ΣΠΑ
-ΚΟΠΕΛΑ
ΣΠΑ
-ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ hr@arvanitakisgroup.com
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΤΟ hr@arvanitakisgroup.com

Ζητείται από τη Future Format,
με έδρα τη Βι.Πε. Πατρών,

ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΚΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
για να στελεχώσει τη γραμμή παραγωγής,
εκτύπωσης offset & βιβλιοδεσίας.

Απαραίτητα προσόντα:
• Οργανωτική κι ομαδική ικανότητα
• Επικοινωνιακό προφίλ
• Οργάνωση χώρου αποθήκης
• Πτυχίο ΑΕΙ -ΑΤΕΙ (Τεχνολογικής κατεύθυνσης-θετικών επιστημών)
• Γνώση αγγλικής γλώσσας
• Γνώση Η/Υ (World - Excel)
• Διάθεση για προσωπική ανάπτυξη μέσα στο οργανόγραμμα της επιχείρησης
• Ηλικία (20-35 ετών)
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές εταιρίας:
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Εξελικτική διαδικασία στο οργανόγραμμα - carrier path
• Full-time απασχόληση
• Προϋπηρεσία επιθυμητή
Αποστολή βιογραφικών: mary@future-format.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια Αγγλικής
γλώσσας, κατά προτίµηση native
speaker, για διδασκαλία σε Κέντρο
Ξένων Γλωσσών. Τηλ.επικοινωνίας: 2610-362.337, ∆ευτέρα έως
Παρασκευή 14:30-22:00.
240077

ΓΕΩΠΟΝΟΣ κοπέλα ζητείται για
πλήρη απασχόληση σε γεωπονικό
κατάστηµα. Τηλ.: 6936-103.638. 240048

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ της Βιοπρόληψης, ζητά άτοµο
για εργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση αιµοληψίας
σε ενήλικες και παιδιά. Τηλ: 6973385.722.
240075

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από εταιρεία τροφίµων να γνωρίζει από
barcode θεωρηµένης και µηχανογραφηµένης αποθήκης, έως
40 ετών. Μισθός ικανοποιητικός.
Απαραίτητο απολυτήριο Λυκείου.
Τηλ.: 2610-522.022. Αποστολή βιογραφικών: info@axaikoentelvais.
com
240031

«ΑΛΑΝΤΙΝ» παιδότοπος στα Ροΐτικα
ζητά 1) κοπέλες για την φύλαξη των
παιδιών, 2) άτοµα για τον µπουφέ
και 3) σερβιτόρους/ες. Τηλ.: 6977448.957, ώρες επικοινωνίας: 10:0014:00, 18:00-22:00.
240074

ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΙΣΣΑ ζητείται για κεντρικό κατάστηµα. Τηλ.: 6945-111.570,
2610-270.972.
240047

ΑΤΟΜΟ ζητείται για πλήρη απασχόληση από εµπορική εταιρία στην
Πατρών-Αθηνών 77 στην Πάτρα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες - ελαιοχρωµατιστές και βοηθοί. Τηλ. 6944727.750.
240073

Απασχόληση ώρες καταστηµάτων.
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε τεχνική
εταιρία - αγγλικά. Αποστολή βιογραφικών στο info@grekiotis.gr 240030

Ο∆ΗΓΟΣ_ΦΟΡΤΗΓΟΥ ζητείται από
µεταφορική εταιρεία µε έδρα την
Πάτρα, κάτοχος διπλώµατος Ε’ κατηγορίας. Απαραίτητη προϋπηρεσία
σε συρόµενο φορτηγό. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2610-642.440 και
6977-975.583.
240049

SAN_GIORGIO ξενοδοχείο στην
Σκάλα Κεφαλονιάς ζητά Β’ µάγειρα και άτοµο για κρύα κουζίνα µε
προϋπηρεσία για την καλοκαιρινή
περίοδο. Προσφέρεται διαµονή και
διατροφή. Τηλ. επικοινωνίας: 6946959.409, αποστολή βιογραφικών:
ionianresorts2017@gmail.com 240028

ΝΕΟΣ/Α γνώστης της ιταλικής κουζίνας, (πίτσα, σπαγγέτι) ζητείται για
κεντρικό µαγαζί στην Πάτρα. Αποδοχές ικανοποιητικές.Τηλ.: 6934035.251.
240008
ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για πλήρη απασχόληση σε κατάστηµα βιβλιοπωλείο - παιχνίδια. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικά, Η/Υ, προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικού:
e.infotopaz@gmail.com
240006
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλος καταστµήµατος µε προϋπηρεσία ή χωρίς
και διανοµέας για µερική ή πλήρη
απασχόληση, σε κατάστηµα καφέ
στην περιοχή πλατεία Βουδ, Coffee
Island. Τηλ.: 6974-882.729, 6942945.530.240005
ΚΟΠΕΛΕΣ ζητείται 1) για το πόστο
του µπουφετζή (παρασκευή καφέ)
µε υψηλή εµπειρία,και 2) για το πόστο του σέρβις για µόνιµη εργασία
σε καφέ-restaurant στο κέντρο της
πόλης. Τηλ.: 6944-314.358, e-mail:
peterflogeras@gmail.com. 240003
ΚΟΠΕΛΑ µε γνώσεις παρασκευής
καφέ, ψήσιµο σφολιατοειδών και
προετοιµασία σάντουιτς για το κυλικείο στον κεντρικό σταθµό του ΟΣΕ
(κέντρο Πάτρα). Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ.: 6944-314.358, e-mail:
peterflogeras@gmail.com. Ώρες
επικοινωνίας 10:00 - 15:00. 240002
«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ_JIM_&_DIN» ψησταριά, ∆ηµοκρατίας 38, ζητά διανοµείς. Τηλ.: 6976-563.860, ώρες
επικοινωνίας 08:00-13:00 & 19:0023:00.
239968
Ανώνυµη_Βιοµηχανική_Εταιρεία
στο χώρο τροφίµων ζητά να προσλάβει συσκευαστή άνδρα ηλικίας 18-40 ετών µε προϋπηρεσία σε
εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων
-τροφίµων µε δίπλωµα χειριστή
κλαρκ. Ώρες εργασίας 7π.µ.-15µ.µ.
πλήρες ωράριο-ασφάλιση. Απαραίτητο µεταφορικό µέσο. Αποστείλατε βιογραφικό:info@kagiaspices.
gr.
239941
ΕΤΑΙΡΕΙΑ_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΚΡΕΑΤΟΣ στη ΒΙΠΕ Πατρών, µε δραστηριότητα στο κλάδο HORECA και
RETAIL, ζητά άτοµο για 6ήµερη πλήρη απασχόληση, στη θέση του ξεκοκκαλιστή. Απαραίτητη η εµπειρία στο ξεκοκκάλισµα Χοιρινού
και Βόειου κρέατος. Πληροφορίες στο 2610-701.369. Αποστολή βιογραφικών στο gk@panitsasmeat.
239940
com.
«Θυµάρι» ζητά άτοµα µε εµπειρία
για τις θέσεις: ψήστη – τυλιχτή, τηλεφωνητή/τρια κουζίνα- λάντζα , διανοµέα. Μόνιµη απασχόληση, άριστες συνθήκες εργασίας, πολύ καλές αποδοχές . Τηλ επικοινωνίας:
6942-011.201.
239893
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ_ΑΠΟΘΗΚΗΣ ζητείται
µε γνώσεις Η/Υ για µόνιµη εργασία
και πλήρη απασχόληση. Αποστολή
βιογραφικών belexas@gmail.com,
τηλ.: 2610-995.795.
239867
ΝΕΑΡΟ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ µε βασικές
γνώσεις κουζίνας ζητείται για καλοκαιρινή σεζόν σε εστιατόριο στα
Βραχναίικα. Τηλ.: 6940-700.777,
6985-034.547.
239862
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ζητείται µε γνώση
ΤΕΚLA και AUTOCAD για µόνιµη
εργασία σε εργοστάσιο µεταλλικών
κατασκευών στα Καµίνι Πατρών.
Τηλ. επικοινωνίας: 2610-671.653.
Αποστολή βιογραφικών στο email:
lazarisdimitris1@gmail.com. 239861
Ο∆ΗΓΟΙ ζητούνται για εταιρεία
εθνικών µεταφορών µε δίπλωµα
Γ’ και Ε’ κατηγορίας και ΠΕΙ. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
simotastrans@yahoo.gr.
239844
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

από βιοµηχανική εµπορική εταιρεία (Ρίο),

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Η Divico Security είναι µια πανελλαδική εταιρεία µε έδρα την Πάτρα
και υποκαταστήµατα σε Αθήνα και Κύπρο, που ειδικεύεται στα συστήµατα ασφαλείας. Απασχολεί περισσότερα από 120 άτοµα και διαθέτει συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. ∆ιαθέτει εµπειρία 35 ετών και
οι πελάτες µας είναι κατά κύριο λόγο ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηµόσιοι φορείς και ιδρύµατα καθώς και αναγνωρισµένοι ιδιώτες. Προσφέρουµε υπηρεσίες υψηλού κύρους και αξιοπιστίας, συµµετέχουµε σε
παγκόσµιες εκθέσεις νέων τεχνολογιών και συστηµάτων ασφαλείας.
Στόχος µας είναι η διαρκής διεύρυνση του πελατολογίου και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών µας. Αναζητούµε ταλαντούχα και ξεχωριστά άτοµα ώστε να στελεχώσουµε το τµήµα των Τεχνικών Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Συστηµάτων Ασφαλείας.
Περιγραφή Θέσης
• Τεχνικός Ηλεκτρολόγος- Ηλεκτρονικός στις Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας - Πυρασφάλειας - Cctv - Access Control.
Απαραίτητες προϋποθέσεις
• Απόφοιτος ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ Τεχνικής Σχολής (επιθυμητή σχολή: Ηλεκτρονικών/Ηλεκτρολόγων)
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σε εγκαταστάσεις συστηµάτων ασφαλείας
• Δίπλωμα Οδήγησης Ι.Χ.
Τι Προσφέρουµε
• Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
• Συνεχή εκπαίδευση στα συστήματα ασφαλείας και σε καινοτόμες
τεχνολογίες ασφαλείας
• Προοπτικές εξέλιξης
• Υποστήριξη και επίβλεψη από έμπειρα στελέχη
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να στείλουν το βιογραφικό
τους σηµείωµα στο email careers@divico.gr ή να περάσουν
από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας µας στην Πάτρα,
οδός: Αυστραλίας 95, Έξω Αγυιά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία για τη θέση µη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 461 906.

Η Βιοµηχανική Μονάδα της εταιρίας EUROPA ALUMINIUM
SYSTEMS που κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εµπορία Αλουμινίου, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας ζητά να εντάξει
στο Δυναμικό της:

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ

µε έδρα το υποκατάστηµα µας στην Πάτρα.

Περιγραφή θέσης:
Ο υποψήφιος για πρόσληψη , θα είναι υπεύθυνος για:
• Την προετοιμασία και ολοκλήρωση παραγγελιών αποθήκης προς
παράδοση ή παραλαβή σύμφωνα με το πρόγραμμα (φόρτωση,
συγκέντρωση, συσκευασία, σήμανση, αποστολή)
• Την παραλαβή και επεξεργασία προϊόντων αποθέματος αποθήκης (συλλογή, εκφόρτωση, σήμανση, αποθήκευση)
• Την διεξαγωγή ελέγχων αποθεμάτων αποθήκης και τήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας για ελέγχους
• Την διασφάλιση της καθαριότητας και της ασφάλειας του χώρου
εργασίας και βελτιστοποίηση της χρήσης του χώρου
Απαραίτητα Προσόντα:
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών στην οργάνωση αποθήκης
και καλή γνώση της αγοράς δοµικών υλικών.
• Γνώση της αγοράς του κλάδου αλουμινίου, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
• Εκπληρωμένη Στρατιωτική θητεία
∆εξιότητες:
• Γνώση Η/Υ και έκδοσης τιμολογίων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
Η εταιρεία προσφέρει:
• Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.
• Συνεχή εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευκαιρίες για επαγγελµατική ανάπτυξη, σε ένα δυναµικά αναπτυσσόµενο περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σηµείωµα αναφέροντας των κωδικό
της θέσης: 03store#patra# στο email: cv@profil.gr.
MAKEUP_YOUR_MAKEUP πωλείται επιχείρηση µε νύχια και καλλυντικά στην Γ. Παπανδρέου 85 σε τιµή
ευκαιρίας. Τηλ.: 6977-984.080. 239842
GRILL_HOUSE στα Υψηλά Αλώνια ζητά προσωπικό (σερβιτόρες,
λατζιέρα και ψήστες). Τηλ.: 6987509.225.

239820

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ/ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ ζητείται για µόνιµη απασχόληση σε τεχνικό γραφείο στη Ζάκυνθο. Απαιτούµενα: καλή χρήση σχεδιαστικών
προγραµµάτων 2D-3D και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Παρέχεται
σπίτι και µέσο µεταφοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6972-342.715. 239830
ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε ψη239796
σταριά. Τηλ.: 6937-166.168.

2 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
και

1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡ∆ΙΑΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ:

infodio8@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
από βιοµηχανική εµπορική εταιρεία
Προϋπηρεσία 3-5 έτη απαραίτητη
Εδρα: Ρίο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ:

infodio8@gmail.com

Το IEK ΣΒΙΕ εγκαθίσταται στην Πάτρα και
ζητά προσωπικό για
τις παρακάτω θέσεις:

α) ∆ιεύθυνση
β) Γραµµατεία
γ) Ενηµερώσεις - Πωλήσεις
δ) Ταµείο - Λογιστήριο
Παράλληλα ζητούνται Εκπαιδευτές
για τους ακόλουθους Τοµείς:

• Υγείας
• Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής
• Ξενοδοχειακών - Τουριστικών Επαγγελμάτων
• Διοίκησης - Οικονομίας - Marketing
• Παιδαγωγικών
• Αισθητικής - Ποδολογίας
• Κομμωτικής
• Πληροφορικής - Web Design
• Μηχανοτρονικής
• Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Αυτοματισμών
• Γραφιστικής
• Εσωτερικής Διακόσμησης
• Προπονητικής
Η εργασιακή εµπειρία σε ΙΕΚ θα εκτιµηθεί.
Αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: cv.collection.iek@gmail.com
ΤΟ_ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ «Le Petit
Coiffure» στη περιοχή Ρίου ζητά
1) κοµµώτρια και 2) τεχνήτρια νυχιών. Πληροφορίες στο τηλ: 6989357.612.
239794
Οικοδόµοι - καλουπιτζήδες ζητούνται από Τεχνική Εταιρία µε έδρα τη
Πάτρα. Θα προτιµηθούν οι γνώστες
πάνελον. Τηλ. 6940-908.108 239793
ΣΧΑΡΑΒΑΙΟΣ_ψητοπωλείο ζητά
παραδοσιακό ψήστη έµπειρο τυλιχτή άνδρα ή γυναίκα. Τηλ.: 6944555.194, ώρες επικοινωνίας 12:00
- 15:00.
239792
ΒΟΗΘΟΣ_ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται µε
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη,
µε γνώσεις διπλογραφικών βιβλίων, υποβολή φορολογικών δηλώσεων και Η/Υ ( word, excel , outlook
) για απασχόληση επί 5νθήµερο,
σε εταιρεία µε συνεχόµενο ωράριο. Αποστείλατε βιογραφικό στο
mail: simvouleutikipatra@gmail.
com
239790
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος για βοηθός
κρεοπώλη εως 25 ετών, για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητο απολυτήριο λυκείου και εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Αποστολή βιογραφικού: marios.
arvanitis@gmail.com. πληροφορίες: 6955-855.577.
239787
ΝΕΟΣ ζητείται για πλήρη απασχόληση σε παντοπωλείο στο κέντρο.
Απαραίτητο δίπλωµα οδήγησης για
µηχανάκι / αυτοκίνητο. Αποστολή
βιογραφικών στο geobot37@yahoo.
com
239786
ΜΕΓΑΛΗ_ΑΛΥΣΙ∆Α_ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ζητά έµπειρο ζαχαροπλάστη µε ειδίκευση στο τοµέ της ζαχαρόπαστας. Τηλ.: 6980611.009.
239734

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ_ΓΡΑΦΕΙΟΥ για 4ώρη
εργασία. Θα πρέπει να διαθέτει
καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, άνεση σε τηλεφωνικές πωλήσεις, να έχει οµαδικό πνεύµα,
καλλιέργεια συνεργασίας σε διάφορες οµάδες εργαζοµένων κάτω
από συνθήκες εργασιακών απαιτήσεων. Θα προτιµηθούν άτοµα µε προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πωλήσεις. ∆ίνονται βασικό
και bonus. Αποστολή βιογραφικών
στο secretarialservices4@gmail.
com
239720
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψυκτικού - ηλεκτρολόγος. Απαραίτητο πτυχίο και
δίπλωµα οδήγησης. Μισθός - ΙΚΑ.
COOL BOX - Πέττας Σωτήρης. Τηλ.:
6907-816.826.
239704
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ_ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ζητά: 1. επιπλοποιό, 2. φερετροποιό,
3. λουστραδόρο, µε προϋπηρεσία
για µόνιµη απασχόληση. Τηλ.: 6942457.090.
239703
Τοποθετητής επίπλων και Τεχνίτης
επιπλοποιός µε προϋπηρεσία και
γνώση µηχανηµάτων ξυλουργείου
- σχεδίου, ζητούνται για µόνιµη εργασία από εργοστάσιο ξυλουργικών
στην Πάτρα. Επίσης νεαρός µε όρεξη να µάθει την δουλειά. Παρέχονται: πλήρης απασχόληση και ασφάλιση. Αποδοχές ανάλογες ικανοτήτων. Πληροφορίες στο Τηλέφωνο
2610-525.855, 6944-469.171. 239701

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
Περιοχή: Οβρυά Πάτρας
Ωράριο Εργασίας: ∆ιακεκοµµένο

H SARMED, πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο των logistics (3PL)
αναζητά να καλύψει θέση Αποθηκάριου για τις εγκαταστάσεις της,
στην Οβρυά Πάτρας.
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον Assistant
Warehouse Manager ενώ κύρια αρµοδιότητα της θέσης θα είναι η αποτελεσµατική διαχείριση φόρτωσης και εκφόρτωσης των
εµπορευµάτων καθώς και της προετοιµασίας των παραγγελιών.
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
• Λειτουργία σε πλαίσιο κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
• Αποτελεσματική Επικοινωνία & Ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Προσανατολισμό στην ποιότητα και την απόδοση
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα στο hr@sarmed.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης (ΑΠΠ_0421).

Ç ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ Á.Å. æçôÜ ãéá ðëÞñç áðáó÷üëçóç:

• Åñãáôéêü äõíáµéêü ãéá åñãáóßåò
÷ëïïêïðÞò / ðëõóßµáôïò êáé êáôáóêåõÞò
öùôïâïëôáúêþí ðÜñêùí
• Ïäçãïýò µå äßðëùµá Å´ êáôçãïñßáò
•Ïäçãïýò öïñôçãïý µå ãåñáíü
•×åéñéóôÝò Ìç÷áíçµÜôùí ¸ñãùí (µå áíôßóôïé÷ç
Üäåéá)
ãéá BOBCAT
ãéá ÔÓÁÐÁÊÉ
• Çëåêôñïëüãïõò åãêáôáóôÜôåò
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2693023883
Email: alexspyropoulos20@gmail.com

Από µεγάλη µεταφορική εταιρεία
ζητούνται υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης µε διάθεση για υπεύθυνη
εργασία για την στελέχωση τµηµάτων της εταιρείας. Απαραίτητα προσόντα. Άπταιστη γνώση Αγγλικών &
χειρισµού Η/Υ, οµαδικότητα, πνεύµα συνεργασίας & ικανότητα επικοινωνίας. Αποστολή βιογραφικών στο
email: sales@plessa.gr
239686
ΓΝΩΣΤΟ_ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στην Πάτρα ζητά 1)άτοµο για την θέση του
ψήστη σε πίτα - κρέπα. 2) άτοµο
για σέρβις, 3) διανοµέα µε σχετική
εµπειρία. Τηλ.: 6973-234.124. 239662
ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για να εργασθεί σε καφέ στα Σαγέικα Αχαϊας. Μισθός και ΙΚΑ. τΗΛ.: 6944662.816.
239461
2_ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται έως 30
ετών, για πλήρωση θέσεων: 1)
τµήµα γραµµατειακής υποστήριξης, 2) τµήµα µάρκετινγκ & πωλήσεων, προς άµεση πρόσληψη.
Επιθυµητά προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ /
ΤΕΙ, γνώση ξένων γλωσσών, χειρισµός Η/Υ, άνεση στον προφορικό και γραπτό λόγο, οµαδικό πνεύµα συνεργασίας. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kopanitsanosgiorgos@gmail.
com
239233

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
προς όλη την Ελλάδα. Οικονοµικές
τιµές και ειδικές τιµές για φοιτητές. 30 χρόνια εµπειρία. Τηλ.: 6977239865
622.395.
Ρύθµιση αυθαιρέτων, Οικοδοµικές άδειες, Τοπογραφικά, Ενεργειακά. Τεχνικό Γραφείο ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, διπλ. πολιτικός
µηχανικός παν/µίου Πατρών. Έλληνος Στρατιώτου 17, τηλ.: 2610421.042, κιν.: 6944-475.449. 239590
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά εργασίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή εµπειρία παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές
Γυµνασίου και Λυκείου. Τιµές λογικές. Τηλ.: 6948-858.795, what’s up
6971-530.451.
240004

Διάφορα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσφορά
Εργασίας
ΟΙΚΙΑΚΕΣ βοηθούς - γηροκόµες Νοσοκόµες - Μπέιµπι σίτερς κ.ά.
παρέχει το Νόµιµο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Care m, της Μαρίας Υφαντή, Αγ. Σοφίας 17-19, 2ος
όροφος. Πληρ. τηλ.: 2610-420.185,
6937-933.955. www.carem.gr ή
info@carem.gr
238120

ΧΑΘΗΚΕ το σκυλί της φωτογραφίας στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα. Τηλ. επικοινωνίας:
6907-638.258, 6985-578.027. 240079
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Γνωριμίες
ΚΥΡΙΑ ζητείται για συντροφιά σε ηλικιωµένο. ∆εν είναι κατάκοιτος, έχει
αυτοκίνητο και οδηγεί. Όχι βρώµικες δουλειές. Τηλ.: 2610-993.078,
9677-687.258, 6948-612.957. 239839
ΚΥΡΙΟΣ σοβαρός µε ακέραιο χαρακτήρα, οικονοµικά ναεξάρτητος, συνταξιούχος εξωτερικού, ζητά γνωριµία µε κυρία σοβαρού χαρακτήρα µε σκοπό την φιλία και οτι άλλο προκύψει. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6986-722.444.
239868
ΓΡΑΦΕΙΟ_ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ & ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Με αυστηρότατη εχεµύθεια,
κύρος, εξυπηρέτηση και υποστήριξη προς τον πελάτη µας. Στο γραφείο
µου θα βρείτε πραγµατικά αυτό που
σας ενδιαφέρει, την γνωριµία ή τον
γάµο. Η 30ετής εµπειρία µου σε αυτό το αντικείµενο σας εγγυάται την
σιγουριά του αποτελέσµατος. Φθάνει µόνο λίγο κατανόηση και υποµονή. ∆ιεύθυνση γραφείου: Πατρέως
63-65, 3ος όροφος. Ωρες λειτουργίας: 9.00-2.00 και 6.00-10.00, τηλ.
2614-006.009 και 6932-231.999. 233044

Πωλήσεις
Επιχειρήσεων
ΠΙΤΣΑΡΙΑ ± ΨΗΣΤΑΡΙΑ, στον πρώην ∆ήµο Ρίου σε εκπληκτική θέση
(πέρασµα) σχεδόν µονοπώλιο στην
θέση που βρίσκετε. Πωλείται η επιχείρηση µε όλον τον εξοπλισµό λόγω µετακόµισης σε άλλη πόλη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ» www.gotsinos.gr, τηλ.:
2610-223.333, 6932-220.525. 230108
ΑΚΙΝΗΤΑ

Ενοικιάσεις
κατοικιών

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ, Κολοκοτρώνη 42, studio,
25τµ, 1ου ορόφου, ανακαινισµένη
µε a/c. Ενεργειακή κλάση Ζ. Τιµή:
200€. Τηλ.: 6932-843.968.
239837

ΚΕΝΤΡΟ, Κορίνθου 132 και Βαλτετσίου, 28τµ περίπου, 3ου ορόφου.
Είσοδος από ακάλυπτο Βαλτετσίου.
Ενιαίο δωµάτιο µε κουζίνα στο βάθος. Επιπλωµένο µε τα απαραίτητα,
τέντα, κλιµατιστικό, αυτονοµία θέρµανσης κτλ. Τηλ.: 6977-780.494. 238861

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, πλησίον Έλληνος
Στρατιώτου, δίχωρη, 6ου ορόφου,
προσόψεως, µερικώς ανακαινισµένη. Ενοίκιο: 250€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.: 2610332.566, 6977-401.573.
236253

ΠΡΟΑΣΤΙΟ, 30 τµ, 3ου , κατασκευής 2005, προς Πανεπιστήµιο, κοντά
στην Πανεπιστηµίου. Σε άριστη κατάσταση έχει κατοικηθεί µόνο µια
φορά. Με πόρτα ασφαλείας. Τιµή:
210€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ. 2656,
www.xpapatheodorou.gr
238800

ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ πλησίον, δίχωρη, 36τ.µ., 6ου ορόφου, βλέπει πίσω, πολύ φωτεινή, µε θέα. ∆ιαθέτει
κλιµατιστικό. Τιµή: 230€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.:
2610-332.566, 6977-401.573. 234651

ΑΓΙΟΣ_ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 1ου ορόφου,
φωτεινή, χωρίς κοινόχρηστα, δωρεάν WIFI, Α/C. Εύκολη πρόσβαση σε αστικό - υπεραστικό λεωφορείο. Χαµηλό ενοίκιο. Τηλ.: 6945550.935.
238702
ΑΓ.ΣΟΦΙΑ, δίχωρη γκαρσονιέρα, 36τµ, 1ου ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση και Α/C. Ενοίκιο:
200€. Εξαιρετική. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ¨ www.
gotsinos.gr , τηλ.: 2610-223.333,
6932-220.525.
238406
ΤΡΙΩΝ_ΝΑΥΑΡΧΩΝ πλησίον, µικρή, δίχωρη, επιπλωµένη, φοιτητική γκαρσονιέρα, 2ου ορόφου, µε
κλιµατιστικό. Βλέπει πίσω, µε µικρό
µπαλκόνι. Ανακαινισµένο λουτρό µε
ντουζιέρα. Ενοίκιο : 150€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.
2610-332.566, 6977-401.573. 237708
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ τέλος, αρχή Αγυιάς,
(πλησίον LIDL, κάτω από την Νοταρά), Επαµεινώνδα και Αλκιβιάδου,
κατασκευής 2006, διαµπερές µικρό
δυαράκι, 40,5τ.µ., 1ου υπερηψωµένου ορόφου, πολύ φωτεινό, µε βεράντα µπροστά και µεγάλο µπαλκόνι πίσω, 1 κυρίως υπνοδωµάτιο µε κρεβάτι µε στρώµµα, λουτρό
µε µπανιέρα και παράθυρο, ενιαίος
χώρος κουζίνα - καθιστικό, µε καναπέ - κρεβάτι, γραφείο, βιβλιοθήκη, τραπέζι κουζίνας µε 4 καρέκλες
και φουρνάκι, ψυγείο και κλιµατιστικό και θωρακισµένη πόρτα. Τιµή
ενοικίου: 300€, συζητήσιµη. ∆εκτές
µόνο σοβαρές προτάσεις. Βλέπε
φωτογραφίες facebook. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.:
2610-332.566, 6977-401.573. 237139
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, δίχωρη, 34τ.µ., 1ου
υπερυψωµένου ορόφου, πρόσοψης, µερικώς επιπλωµένη, σε εξαιρετικό σηµείο. Κατάλληλο για φοιτητές Πανεπιστηµίου ή άλλους που ενδιαφέρονται να µείνουν στην περοχή. Σε πολύ καλή τιµή 220€, συζητήσιµη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ν.Θ. ΒΡΑΚΑΣ Γούναρη και Βλάχου 1 τηλ. 2610-310.633,
6945-942.302.
236295

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ∆ΟΥ,
studio, 30τ.µ., ηµιορόφου, µε κλιµατιστικό. Ενοίκιο: 180€. ∆εν επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.:
2610-332.566, 6977-401.573. 232849
ΚΟΤΡΩΝΙ, 35τ.µ., 2ου ορόφου, δίχωρη, ανατολική, διπλά τζάµια, πόρτα ασφαλείας, α/θ και a/c. Ενοίκιο:
220€. Κανελλοπούλου Ευγενία, τηλ.:
6937-576.675.
227258
ΑΚΙΝΗΤΑ

Ενοικιάσεις
κατοικιών
ΔΥΑΡΙΑ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ, 50 τ.µ., 3ου ορόφου, πλήρως
επιπλωµένο, µε ηλεκτρικές συσκευές και A/C. Τηλ: 6972-403.777
και ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00,
18:00-21:00.
240111
ΚΕΝΤΡΟ, Πλ. Όλγας πλησίον, 28ης
Οκτωβρίου, 48τµ, 4ου ορόφου, ενιαίο σαλόνι - κουζίνα, 1 υ/δ, µπάνιο
και µεγάλη βεράντα, πόρτα ασφαλέιας και ωραίο αύλειο χώρο.15ετίας. Τηλ.: 6972-231.371, 6946552.691.
239595
ΡΙΟ, 62τµ, ανακαινισµένο, ανεξάρτητο, διαµπερές, µε κήπο, βεράντες
µπρος - πίσω, α/θ, κλιµατιστικό, διπλά τζάµια και ηλιακό. Χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 6932-294.395, 6942231.408, ώρες επικοινωνίας: 09:00 14:00, 17:00 - 21:00.
239462
ΑΓΙΑΣ_ΣΟΦΙΑΣ, διαµπερές, 53τµ,
3ου ορόφου, κατασκευής 2010.
Ενοίκιο: 420€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ,
ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610332.566, 6977-401.573.
239153

ΑΓΙΑ_ΣΟΦΙΑ, 55τ.µ., α’ ορόφου,
καινούριο, κατασκευής 2006, 1 υ/δ,
µεγάλη βεράντα, θωρακισµένη πόρτα, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, χαµηλά κοινόχρηστα, άνετο, ήσυχο, προσόψεως, πολύ κοντά
στην πλατεία αγίας Σοφίας. Ενοικιάζεται: 350€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97,
6978 10 97 37, 2614 01 33 06 239003

ΓΟΥΝΑΡΗ, 52τ.µ., υπερυψωµένου
α’ ορόφου, διαθέτει 2 δωµάτια, ξεχωριστή, ανακαινισµένη κουζίνα,
µπάνιο, πατάρι, άνετο µπαλκόνι, µε
πρόσοψη προς τον ακάλυπτο, πολύ
ήσυχο, χαµηλά κοινόχρηστα, ενοικιάζεται 260€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97,
6978 10 97 37, 2614 01 33 06 238990

ΖΑΒΛΑΝΙ, 44τ.µ., 1ου ορόφου, 1 υ/δ,
σαλόνι, κουζίνα, αυτόνοµη θέρµανση, διπλά τζάµια, µεγάλο µπαλκόνι, θωρακισµένη πόρτα. Ενοικιάζεται 260€.. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97,
6978 10 97 37, 2614 01 33 06. 238994

ΑΚΤΑΙΟ_ΡΙΟΥ, δίπλα στην θάλασσα, 90τµ, πλήρως επιπλωµένο, διαµπερές, γωνιακό, µε θέα θάλασσα, πόρτα ασφαλείας και 3 AC. ∆ιατίθεται και για την καλοκαιρινή περίοδο σε τιµή που θα συµφωνηθεί.
Τιµή 380€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
2471, www.xpapatheodorou.gr 238802

ΑΓΙΟΣ_ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, σε φοιτητές,
1ου ορόφου, φωτεινό, χωρίς κοινόχρηστα, δωρεάν WIFI, Α/C. Εύκολη
πρόσβαση σε αστικό - υπεραστικό
λεωφορείο. Χαµηλό ενοίκιο. Τηλ.:
6945-550.935.
238701
ΚΕΝΤΡΟ, Σισίνη 16, 10 λεπτά από
την πλ. Γεωργίου, 2αρι προσόψεως,
περίπου 50τ.µ., µε βεράντα, αλουµίνια, πόρτα ασφαλείας, ενιαίος χώρος καθιστικό-κουζίνα, 1 υ/δ, λουτρό µε παράθυρο και ντουζιέρα, 2
a/c. Κατάλληλο και για φοιτητές. Τιµή: 280€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.: 2610-332.566,
6977-401.573.
238677
ΕΞΩ_ΑΓΥΙΑ, 48τ.µ., 1ου ορόφου
σε πολυκατοικία κατασκευής 2007.
Αποτελείται από ενιαίο καθιστικό µε
κουζίνα, ένα υ/δ και λουτρό. ∆ιαθέτει βεράντες, τέντες, A/C και πόρτα
ασφαλείας. Ενεργειακή κλάση: Γ. Τιµή: 280€ RE/MAX Vision Tηλ: 2610622.077, Κιν: 6977-289.929 email:
info@remax-vision.gr
238043
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ, 50τ.µ., 7ετίας, εξαιρετικό, µε αύλειο χώρο, λιθόστρωτο µε θέση στάθµευσης, ηλεκτρική γκαραζόπορτα, η/θ, α/θ, υπέρ
σύγχρονο, 120 µέτρα από τη θάλασσα. Τιµή: 280€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ», www.
gotsinos.gr, τηλ.: 2610-223.333,
6932-220.525
230097
ΑΚΙΝΗΤΑ

Ενοικιάσεις
κατοικιών
ΤΡΙΑΡΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ κοντά στα Ψηλά Αλώνια, 85 τµ, 2ου ορόφου. Με 2 υπνοδωµάτια, καυστήρας ανεξάρτητος.
Τιµή 320€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
2546 www.xpapatheodorou.gr 236578
ΑΡΓΥΡΑ, 120τ.µ., ισογείου σε διώροφο κτίριο, µε καθιστικό - κουζίνα, 3 υ/δ, µπάνιο, w/c. Πλήρως επιπλωµένο, χωρίς κοινόχρηστα. ∆ιαθέτει τζάκι και α/θ. Ενοίκιο: 330€.
Κανελλοπούλου Ευγενία, τηλ.: 6937576.675.
227263
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, 68τ.µ., 2ου ορόφου, µε
ανακαινισµένη κουζίνα και µπάνιο,
πλήρως επιπλωµένο. Χωρίς κοινόχρηστα. ∆ιαθέτει πόρτα ασφαλείας, α/θ και a/c. Ενοίκιο: 470€. Κανελλοπούλου Ευγενία, τηλ.: 6937576.675.
227261
ΑΚΙΝΗΤΑ

Ενοικιάσεις
κατοικιών
ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ, άνωθεν κρεαταγοράς «ΠΑΝΙΤΣΑΣ», ανεξάρτητη µονοκατοικία, 1ου ορόφου, 140τµ, µε
3 υ/δ, 2 µπάνια και 2 ανεξάρτητες εισόδους-εξόδους, πανταχόθεν ελεύθερο. Τηλ.: 6975-772.000
240054

ΚΕΝΤΡΟ, Αγ. Ανδρέου & Μιαούλη,
94τµ, 3ου ορόφου, διαµπερές. Κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη γραφείο. Ενοίκιο: 350€. ∆εκτές σοβαρές προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.
2610-332.566, 6977-401.573. 239890

ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ όπισθεν, 105τ.µ.,
3ου ορόφου, διαµπερές, µεσηµβρινό, µε 3υ/δ, σαλόνι - τραπεζαρία,
µεγάλο ακάλυπτο χώρο. Ανακαινισµένο (2021), αλουµίνια, πάτωµατα,
φρεσκοβαµµένο, καινούργια κουζίνα, θωρακισµένη όρτα και αποθήκη.
Σε ήσυχο δρόµο. Τιµή: 440€. Τηλ.:
6978-756.903.
240051

ΑΓΙΑ_ΣΟΦΙΑ, Οροφοδιαµέρισµα
93 τ.µ., 4ου ορόφου, 2 υ/δ, διαµπερές, κατασκευής 2002, άνετο, µεγάλο σαλόνι, διπλά τζάµια, θωρακισµένη πόρτα, αυτόνοµη θέρµανση,
µπόιλερ, ξεχωριστή κουζίνα, µικρή
αποθήκη εντός του διαµερίσµατος,
µεγάλη βεράντα, σε ήσυχο δρόµο,
ενοικιάζεται 430€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97
97, 6978 10 97 37, 2614 01 33 06 239139

5_∆ΡΟΜΟΥΣ, (µετά Βουδ), οροφοδιαµέρισµα, 95τµ, 2ου ορόφου,
σε διώροφο κτίριο, ανακαινισµένο
το 2004, µε 3 υπνοδωµάτια. ∆ίνεται µε ηλεκτρικές συσκευές, 3 AC.
Με µηδενικά κοινόχρηστα (χωρίς
ανελκυστήρα). Τιµή 390€, συζητήσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2608,
www.xpapatheodorou.gr
238804

ΑΓΙΟΣ_ΑΝ∆ΡΕΑΣ εκκλησία, λίγων
ετών, studio, 30τµ, 2ου ορόφου, µε
a/c. Ενοίκιο: 220€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610332.566, 6977-401.573.
239151

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

www.gotsinos.gr
email: gotsinos@gmail.com

ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ πλησίον, σύγχρονο οροφοδιαµέρισµα 180τ.µ.,
διαµπερές, µε βεράντα 80τ.µ. στον
ακάλυπτο, 3 υ/δ, γραφείο, µπάνιο
και wc, αποθήκη, µεγάλη βεράντα
90 τµ περίπου στον ακάλυπτο. Τιµή:
650€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1362,
236582
www.xpapatheodorou.gr.
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , 112τ.µ., υπερυψωµένο ισόγειο και αυλή, µε δύο
Υ/∆ και ένα γραφείο, πλήρως ανακαινισµένο µε Α/Θ σε ήσυχη γειτονιά. Ενοίκιο 450 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ» www.
gotsinos.gr ΤΗΛ. 2610-22 33 33 ,
6932-220.525
236489
ΑΚΙΝΗΤΑ

Eνοικιάσεις
κτηρίων
ΚΕΝΤΡΟ, Κορίνθου πλησίον Καρόλου σε διόροφο κτήριο (πρώην εκκλησιαστικό λύκειο) τελείως ανεξάρτητο ισόγειο 280τ.µ περίπου, ο
1ος 300τ.µ περίπου, υπάρχει πίσω
ακάλυπτος χώρος. Οι εσωτερικοί
χώροι χρειάζονται συντήρηση ανάλογα µε την περίπτωση ενοικίασης.
Ενοικιάζεται ολόκληρο ή ξεχωριστά, ο κάθε όροφος έχει δική του
είσοδο. Κατάλληλο για οποιαδήποτε
επαγγελµατική χρήση. Τιµή ως έχει
3.000€ ή 1.500€ ο όροφος. ∆εν επιβαρύνεται ο ενοικιαστής. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.
2610-332.566, 6977-401.573. 239149
ΑΚΤΑΙΟ_ΡΙΟΥ, επαγγελµατικό κτίριο 300τ.µ., σε οικόπεδο 1.300τ.µ.
σε εξαιρετική κατάσταση, έτοιµο
για άµεση λειτουργία. Γωνιακό και
βρίσκεται µπροστά στην θάλασσα
µε ανεµπόδιστη θέα. ∆ιαθέτει διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο µε
κήπο και δέντρα και είναι κατάλληλο για χώρο εστίασης ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. RE/MAX Vision Tηλ:
2610-622.077, Κιν: 6977-289.929
email: info@remax-vision.gr 238699
ΑΚΙΝΗΤΑ

Ενοικιάσεις

επαγγελματικών χώρων

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ, 83τµ, 1ου ορόφου,
προσόψεως, στο κέντρο της Πάτρας για επαγγελµατική χρήση. Με
2ο µπάνιο (πρωην ιατρείο. Ανακαινισµένο, διαµπερές. Περιλαµβάνει
κλιµατιστικά. Τιµή: 450€, συζητήσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2579,
www.xpapatheodorou.gr
238810

Κανακάρη 159-161
262 21 Πάτρα

Ν.Θ. ΒΡΑΚΑΣ

Μαιζώνος 131 και Πατρέως
• τηλ.: 2610-220460,
6944-447069
• www.xpapatheodorou.gr

Γούναρη και Βλάχου 1, Πάτρα
τηλ.: 2610-310.633, 6945942.302, fax: 2610-318.810,
e-mail: vrak_th@yahoo.gr

ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Αγ. Σοφίας 7-9, Πάτρα ΤΚ 26441
Τηλ.& fax: 2610 22.33.33, κιν: 6932 220.525

ΠΕΝΤΑΡΙΑ

Κ. ΑΡΑΠΑΚΟΣ
Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Ε.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Νίκος Γκοτσίνος

Ενοικιάσεις
κατοικιών

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ, Γκαρσονιέρα-δώµα, ρετιρέ, επιπλωµένο, 28 τ.µ., µεγάλη βεράντα, µε θέα, διπλά τζάµια, κουφώµατα αλουµινίου, ανακαινισµένο µπάνιο και κουζινάκι, στο κέντρο
της Πάτρας. Ενοικιάζεται 230€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ,
τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97 37,
2614 01 33 06.
238996

∆ιευθυντής Επιθεώρησης

ΑΚΙΝΗΤΑ

PROPERTY INVESTMENT
DEVELOPMENT AND TRADING
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

Κανακάρη 204
(µεταξύ Τσαµαδού & Σαχτούρη)
Ισόγειο
τηλ.: 2610 332 566, κιν.: 6977 40 15 73

Ι . ∆ΡΕΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΒΟΤΣΗ 55 ΠΑΤΡΑ Τ.Κ. 26221
Τηλ: 2610 277581-271970
Kιν: 6944 731 111
FAX: 261ω0 277650
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ – ∆ΑΝΕΙΑ - ΜΕΣΙΤΙΕΣ

Τηλ.: 2610-220.596,
2610-223.994
Fax: 2610-270.510
6947-278.448,
6947-278.444
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ΠΛΗΣΙΟΝ_ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ισόγειος χώρος γραφείου ή αποθήκης
60τμ. Τιμή: 190€, συζητήσιμη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 1733, www.
xpapatheodorou.gr
238809
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ, γραφείο 30 τμ,
ημιώροφου, πλήρως εξοπλισμένο, με wc και μικρή κουζίνα. Τιμή
230€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ. 2669,
www.xpapatheodorou.gr.
238806
ΚΕΝΤΡΟ - ΓΟΥΝΑΡΗ & ΟΘΩΝΟΣ
ΑΜΑΛΙΑΣ, (πλησίον) 3όροφο κτίριο
(1ος - 2ος - 3ος) 3x 220τ.μ., συνολική επιφάνεια 660τ.μ., ενοικιάζεται όλο μαζί ή μεμονωμένα. Ενοίκιο: 1.000€ έκαστος όροφος. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ¨ www.gotsinos.gr, τηλ.:
2610-223.333, 6932-220.525. 230109
ΑΚΙΝΗΤΑ

Ενοικιάσεις

επαγγελματικών χώρων

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΝΙΦΟΡΕΪΚΑ κατάστημα δίπλα στο
βενζινάδικο SHELL, με μεγάλη φάτσα για κάθε χρήση. Τηλ. επικοινωνίας: 6977-743.412.
240052
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ενοικιάζεται σε κεντρικό σημείο επί της Ανθείας με πελάτες και φήμη. Με εξοπλισμό. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 6977622.395.
239864
ΑΠΟΘΗΚΗ, με ψυγεία στο Πετρωτό, 300μ. από την Achaia Clauss και
πολύ κοντά στην έξοδο της περιμετρικής. 500τμ, αποτελούμενο από
100τμ γραφεία, 300τμ ψυγεία (κατάψυξη 180τμ - συντληρηση 60τμ και
ψυχόμενο προθάλαμο 60τμ με ράμπα). 1000τμ περιβάλλον χώρο, περιφραγμένο με συναγερμό, κάμερες και beams συναγερμού περιμετρικά. Διαθέσιμο από τέλη Μαϊου.
Πληροφορίες: 6936-603.974, 2610335.601.
239707
ΚΕΝΤΡΟ, Πατρέως 46-50, ενοικιάζεται κατάστημα, ισόγειο 99τ.μ., υπόγειο 85τ.μ., πατάρι 70τ.μ.. Πληροφορίες στο τηλ.: 6974-551.135. 239680
ΨΗΛΑ_ΑΛΩΝΙΑ πλησίον, σε διώροφο κτίριο, ενοικιάζεται ο Α’ όροφος
146.61τμ μαζί με Β’ όροφο 20.28τμ
και βεράντα 60τμ στην οποία έχουν
γίνει εργασίες συντήρησης, όπως
και στα κουφώματα. Τιμή 500€.
Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος
131 και Πατρέως, κωδ 1639Α στο
www.xpapatheodorou.gr
238814
ΑΘΗΝΩΝ, ισόγειο κατάστημα,
70τμ περίπου, με χώρο γραφείων και wc στο πατάρι. Προσόψεως στην Αθηνών. Τιμή 330€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2631 στο www.
xpapatheodorou.gr.
238812
ΑΚΤΑΙΟ_ΡΙΟΥ, ισόγειο 500τμ, σε
επαγγελματικό σύγχρονο κτίριο,
κατασκευής 2003, με αποθήκες για
εμπόρευμα και χώρο γραφείων.
Τιμή 1200€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 , κωδ 2952 στο www.
xpapatheodorou.gr
236605

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πολυτελείς µεζονέτες

ΒΙΛΑ

430 τ.μ. στην Αρόη
με πανοραμική και
ανεμπόδιστη θέα
στο Πατραϊκό σε
αμφιθεατρικό οικόπεδο
8 στεμμάτων με μεγάλα
δέντρα, πλήρως
ανακαινισμένη (2017) και
με πάρα πολύ χαμηλή
αντικειμενική αξία.
Πληροφορίες
στο 6944-632898

ΑΚΤΑΙΟ ΡΙΟΥ, επαγγελματικό κτήριο για γραφεία ή αλλη χρήση,
500τ.μ. ισόγειο με 330τ.μ. όροφο,
σε 2.300τ.μ. οικόπεδο. Δίνεται όλο
ή χωριστά. Τιμή: 2.500€. Μεσιτικό
Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.:
2610-220.460, Μαιζώνος 131, κωδ
2952 στο www.xpapatheodorou.
gr.
236597
ΡΙΟ, πλησίον Μανιατόπουλο, οικόπεδα 3 - 7 στρ., επίπεδα, κατάλληλα
για στάθμευση - επισκευές μεγάλων
φορτηγών, ή άλλες χρήσεις, δίπλα
στην Εθνική οδό, με εύκολη πρόσβαση από παράδρομο της εθνικής.
Χωρίς μεσιτική αμοιβή για τον ενοικιαστή. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1155
& 1665 στο www.xpapatheodorou.
gr.
236596
ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ πλησίον, επαγγελματικό κτίριο, 615τμ, με επαγγελματικό
ρεύμα, και νερό από γεώτρηση. Δίνεται με μέρος του οικοπέδου των
9.5 στρ , σε περιοχή χωρίς πρόβλημα όχλησης. Τιμή: 650€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2600 στο www.
xpapatheodorou.gr
236595
ΓΟΥΝΑΡΗ, καταστήματα 36 - 60τ.μ.
από το ύψος οδού Σισίνη έως την
Πλατεία Ομονοίας και τιμές 220€
και 160€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως,
κωδ 1680, 2201, 1622 στο www.
xpapatheodorou.gr.
236594
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ,
κεντρικό 2όροφο κατάστημα, μεταξύ Μαιζώνος & Κορίνθου, κατάλληλο για κάθε χρήση. Διαθέτει και βοηθητικό χώρο. Κανελλοπούλου Ευγενία, τηλ.: 6937-576.675.
235952
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, επί της οδου Γεωργίου Ολυμπίου 58, ισόγειο, 70τ.μ. και
υπόγειο 70τ.μ., με μεγάλη φάτσα, κατάλληλο για κάθε χρήση και με λογικό ενοίκιο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ν.Θ.ΒΡΑΚΑΣ,
Γούναρη & Βλάχου 1, τηλ.: 2610310.633, 6945-942.302.
230387
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 50τ.μ., ισόγειο κατάστημα με 30τ.μ. πατάρι, w/c, και
κουζινάκι νέας κατασκευής. Εξαιρετικό. Ενοίκιο 500€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ¨ www.
gotsinos.gr, τηλ. 2610-223.333,
6932-220.525.
230112

125 έως 300 τ.µ.

με φωτοβολταϊκά, πισίνα, ασανσέρ
αντλία θερμότητας, θερμοπρόσοψη
και ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο 2000 τ.μ..
Στο Κοτρώνι Πατρών (κ. Κούμα και Τραυλαντώνη
- άνωθεν πλατείας του Δήμου).
Πληροφορίες στο 2610223778 και 6972905728.
ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ (αρχή), κατάστημα 80τ.μ., με 80τ.μ. υπόγειο και
20τ.μ. πατάρι. Ενοίκιο: 550€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ» www.gotsinos.gr , τηλ: 2610223.333 , 6932-220.525.
230106
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, φάτσα, 80τ.μ.,
5ου ορόφου. Ενοίκιο: 420€. Κανελλοπούλου Ευγενία, τηλ.: 6937576.675.
227253
ΑΚΙΝΗΤΑ

Ενοικιάσεις
οικοπέδων
ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 800 περίπου μέτρα,
στην Αγία Μαρίνα στον οικισμό
Μακρυγιάννη. Τηλ.: 6977-780.494,
6974-483.863.
233869
ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
κατοικιών

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ, πλησίον Δικαστηρίων,
28τμ, 2ου και 3ου ορόφυ, κατασκευής του ‘80. Τελική τιμή: 26.000€.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τηλ.
2610-332.566 και 6977-401.573 239329
ΚΕΝΤΡΟ, πλησίον Δικαστηρίων, 13τμ, κατασκευής του ‘80, με
υπόλοιπο δόμησης. Τελική τιμή:
15.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τηλ. 2610-332.566 και 6977401.573
239327
ΠΡΟΑΣΤΙΟ, 30τμ, 3ου ορόφου, κατασκευής 2005, προς Πανεπιστήμιο,
κοντά στην Πανεπιστημίου. Σε άριστη κατάσταση έχει κατοικηθεί μόνο
μια φορά. Με πόρτα ασφαλείας. Τιμή
34.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2656
www.xpapatheodorou.gr
238823
ΑΓΙΟΥ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ πλησίον, δίχωρη, 32τμ, 3ου ορόφου. Κατ.
2006.Πλήρως επιπλωμένη δίπλα
σε σταθμό του προαστειακού, πρόσοψης με θέα, αυτόνομη θερμ. Α/
C, πόρτα ασφαλείας. Τιμή: 39.000€.
Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος
131 και Πατρέως, κωδ 1745, στο
www.xpapatheodorou.gr
236614

“MY COFFEE”
AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΣΟΛΩΜΟΥ 82 • ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610 004720

ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
κατοικιών
ΔΥΑΡΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ_ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ, διαμπερές 2αρι, επιπλωμένο, 3ου ορόφου. Τιμή: 25.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.: 2610332.566, 6977-401.573.
240078
ΥΨΗΛΑ_ΑΛΩΝΙΑ, 2 δυάρια 42τμ
το καθένα, πολυτελούς κατασκευής 2005 με εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πλήρως επιπλωμένα μια αναπνοή από την
πλατεία. Τιμή πώλησης 100.000
και τα 2 διαμερίσματα. ΜΕΣιΤιΚο
ΓραΦΕιο ΕυΖΗΝ αΝΔρΕαΣ ΣΩλοΣ, τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com.
239735
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 25, οροφοδιαμέρισμα, 52τμ, 5ου ορόφου, ρετιρέ, σε πολυκατοικία 15 ετών. Μισθωμένο. Τιμή: 80.000€. Τηλ.: 6977780.494, 6974-483.863.
239731
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, 50τμ περίπου, υπερυψωμένο ισόγειο, με μπαλκόνι σε
δρόμο και μικρη αυλή. Έχει τοποθετηθεί πόρτα ασφαλείας. Τιμή τώρα
22.000€.Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2482,
στο www.xpapatheodorou.gr 238825
ΕΥΚΑΙΡΙΑ, αρίστης κατάστασης,
60τ.μ., προσόψεως, κατασκευής
2004, 2ου ορόοφου, (πλησίον έπιπλα Μπάρλου). Με μεγάλη βεράντα,
πόρτα ασφαλείας και κλιματιστικό.
Κατάλληλο για οικία και επαγγελματική στέγη. Τιμή: 55.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.
2610-332.566, 6977-401.573. 238312
ΠΛΑΤΕΙΑ_ΒΟΥΔ, 50τμ, πολυτελούς κατασκευής (2015), 2ου ορόφου, επιπλωμένο, ενιαίο καθιστικό - κουζίνα, μπάνιο, α/θ, κλιματισμός, πόρτα ασφαλέιας, ηλιακός,
τέντες ,αποθήκη. Ενεργειακή κλάση α+, σχεδόν καινούργιο. Ενεργειακή κλάση α+. Τελική τιμή πώλησης 60.000€. Ευκαιρία. ΜΕΣιΤιΚο ΓραΦΕιο ΕυΖΗΝ αΝΔρΕαΣ
ΣΩλοΣ, τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com.
237989
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, πλησίον
Άστιγγος, 60τ.μ., 1ου ορόφου, κατασκευής Άνινου, 1980. Ενοικιασμένο
180€. Πώληση: 40.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.:
2610-332.566, 6977-401.573. 232850
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
Καλές τιμές
Πληροφορίες τηλ. 6932/100211
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, 55τ.μ., 3ου
ορόφου, με καθιστικό, 1 υ/δ, κουζίνα και μπάνιο. Διαθέτει καινούργια
αλουμίνια, διπλά τζάμια, θωρακισμένη πόρτα και a/c. Τιμή: 37.000€.
Κανελλοπούλου Ευγενία, τηλ.: 6937576.675.
227255
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, 58τ.μ., 2ου ορόφου, διαμπερές, με ανοικτό ορίζοντα, καθιστικό, 1 υ/δ, κουζίνα, μπάνιο. Διαθέτει αυτόνομη θέρμανση,
a/c και ηλιακό. Τιμή: 42.000€. Κανελλοπούλου Ευγενία, τηλ.: 6937576.675.
227254
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 83-85 & ΙΟΚΑΣΤΗΣ, 50 τ.μ. δυάρι 1ου ορόφου,
10ετίας σαν καινούργιο, γωνιακό,
με πρόσοψη σε μεγάλο δρόμο χωρίς κυκλοφορία. Τιμή: 58.000€. Τηλ
6942-201.808.
215237
ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
κατοικιών
ΤΡΙΑΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, θέα πατραϊκός,
πλήρως ανακαινισμένη οικία με
το πρόγραμμα «Εξοικονμώ κατοίκων» 2ου ορόφου, 85τμ, διαμπερές, μπρος - πίσω βεράντες, ενεργειακή κλάση Β+. αποτελείται από
2 υ/δ, μεγάλο μπάνιο, ενιαίο καθιστικό - κουζίνα, τζάκι, καινούργια αλουμίνια, καινούργια κλιματιστικλα (υπνοδωμάτιο και καθιστικό), καινούργιος ηλιακός θερμοσίφωνας, όλα αχρησιμοποίητα. Μαζί με ξεχωριστή στο ισόγειο αποθήκη 37,5τμ. Τελική τιμή πώλησης: 85.000€. ΜΕΣιΤιΚο
ΓραΦΕιο ΕυΖΗΝ αΝΔρΕαΣ ΣΩλοΣ, τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com.
239384

ΕΓΛΥΚΑΔΑ (προφήτη Ηλία), 86τμ,
με 2 υπνοδωμάτια, κατασκευής 2004
που έχει κατοικηθεί μόνο 6 χρόνια.
Έχουν γίνει όλες οι τακτοποιήσεις
και δίνεται σε άριστη κατάσταση. Τιμή: 95.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
2546, www.xpapatheodorou.gr 238829
ΑΠΟΣΤΟΛΟ_ΠΑΥΛΟ (μετά τα Ψηλά Αλώνια), 86τμ, με 2 υπνοδωμάτια, διαμπερές, με ανακαινισμένη κουζίνα και πόρτα ασφαλείας.
Περιλαμβάνει μικρή αποθήκη στο
υπόγειο 18 τμ. Τιμή: 63.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2668 στο www.
xpapatheodorou.gr
238827
ΤΕΡΨΗ, Πρέσπας 17, 89τ.μ., 1ου
ορόφου και τελευταίου ορόφου,
πρόσοψης. Σε αρίστη κατάσταση,
σε διώροφη οικοδομή και σε καλή
τιμή 75.000€. Χωρίς μεσιτική αμοιβή. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΚΙΝΗΤΑ Ν.Θ.ΒΡΑΚΑΣ, τηλ.:2610310.633, κιν.: 6945-942.302. 238697
ΟΒΡΥΑ, (ενδιαφέρουσα περίπτωση και για επένδυση), πλησίον εκκλ.
Μεταμορφώσεως Σωτήρως.(σε διώροφη ιδιόκτητη οικοδομή, 2 οροφοδιαμερισμάτων, ισόγειο και 1ος
, χωρίς ασανσέρ).Πωλείται ο 1ος,
όροφος, 68τμ, κατασκευής 1996
ενοικιασμένο 250€, τιμή 52.000€.
Δεκτές σοβαρές προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566, 6977401.573.
238236
Ι.Ν._ΑΓΙΟΥ_ΑΝΔΡΕΑ, εξαιρετικό
ρετιρέ, 100τ.μ., 6ου ορόφου, καταπληκτική θέα στον πατραϊκό,
Νότιο πάρκο, λιμάνι. Κατασκευής 1980, με μεγάλο καθιστικό, 2
υ/δ, κουζίνα, μπάνιο, μεγάλη βεράντα με εκπληκτικό ορίζοντα.
Ενεργειακή κλάση Ζ. προλαΒΕΤΕ! Τελική τιμή πώλησης: 80.000€.
ΜΕΣιΤιΚο ΓραΦΕιο ΕυΖΗΝ αΝΔρΕαΣ ΓΕΩρ. ΣΩλοΣ τηλ.: 2614010.723, 6938-693.517, e-mail:
andreassolos@gmail.com. 238118

ΚΕΝΤΡΟ, πλησίον Δικαστηρίων,
84τμ, 2ου ορόφου, διαμπερές, κατασκευής του ΄80. Τελική τιμή:
80.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τηλ. 2610-332.566 και 6977401.573
239331

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, 73τ.μ.,
1ου ορόφου, διαμπερές, με καινούρια αλουμίνια, κατάλληλο και
για επαγγελματική χρήση. Τιμή:
60.000€. Κανελλοπούλου Ευγενία,
τηλ. 6937-576.675.
235949

ΚΕΝΤΡΟ, πλησίον Δικαστηρίων, ρετιρέ, οροφοδιαμέρισμα, 4ου ορόφου, 82τμ, με μεγάλη βεράντα και
θέα. Κατασκευής του ‘80. Τελική τιμή 85.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τηλ. 2610-332.566 και 6977401.573
239330

ΛΟΧΑΓΟΥ ΜΕΝΟΥΝΟΥ, πριν την πλ.
Χατζή, 3αρι 77τ.μ., 2ου ορόφου, διαμπερές, κατασκευής 2000. Ενοικιασμένο 280€. Υπάρχει 20τ.μ. γκαράζαποθήκη. Τιμή μαζί με το γκαράζ:
95.000€, χωρίς: 85.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.:
2610-332.566, 6977-401.573. 234460
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

καινούργια διαµερίσµατα
σύγχρονης και πολυτελούς
κατασκευής

σε γωνιακό οικόπεδο µε θέα τη γέφυρα.
∆ιαθέτει θερµοπρόσοψη, αντλία θερµόµητας,
θέρµανση, ψύξη, ενεργειακά τζάκια,
θέσεις πάρκινγκ, αποθήκες
και διαµορφωµένο κοινόχρηστο χώρο.
Πληροφορίες: 6974-027.862 και 6934-005.555
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ, διαµπερές, 75τ.µ., ανακαινισµένο,
2ου ορόφου, ευκαιρία: 47.000€.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.: 2610-332.566, 6977401.573.
233451
ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ, 104τ.µ.,
διαµπερές, 1ου ορόφου υπερυψωµένου, ανακαινισµένο, 2 υ/δ. Τιµή:
65.000€. ∆εκτές σοβαρές προτάσεις.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.: 2610-332.566, 6977401.573.
233449
ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ, διαµέρισµα πολυτελούς κατασκευής, 106τ.µ., κατασκευής 2002, 3ου ορόφου σε τετραώροφη οικοδοµή. Αποτελείται
από 2 υ/δ (µε ξύλινο παρκέ υψηλής ποιότητας), ενιαίο καθιστικό κουζίνα, τζάκι, 2 µπάνια, αποθήκη (για πλυντήριο - στεγνωτήριο),
µεγάλη βεράντα περίπου 50τ.µ.,
µπαλκόνι κουζίνας, τέντες, κλειστή
θέση στάθµευσης, σε άριστη κατάσταση, υλικά υψηλής ποιότητας, σε
ωραία γειτονιά. Ενεργειακή κλάση
Α. Αποκλειστική διάθεση. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com.
230618
ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
κατοικιών
ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΘΕΟ∆ΟΤΟΥ 9, (περιοχή Βασιλόπουλου), 114τ.µ., ρετιρέ, µε ενιαίο καθιστικό - κουζίνα, 3 υ/δ, µπάνιο, wc,
αποθήκη και πατάρι. Ανατολικοµεσηµβρινό, µπαλκόνι 14µ. µήκος,
ωραία θέα. α/θ, τζάκι, κλιµατισµός,
θωρακισµένη πόρτα και θυροτηλεόραση. Πολύ κοντά σ΄όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, φροντιστήρια,
αθλητικές εγκαταστάσεις και µέσα συγκοινωνιών. Τιµή : 105.000€.
Αποκλείονται οι µεσίτες. Τηλ.: 6971954.622, κα Αναστασία.
240112
ΤΡΙΩΝ_ΝΑΥΑΡΧΩΝ, 150τµ, ρετιρε, διαµπερές, σε άριστη κατάσταση, πολυτελούς κατασκευής,
στυλ µεζονέτας (4ου κια 5ου ορόφου), κατασκευής 2008, 1ο επίπεδο ενιαίο καθιστικό, κουζίνα, µπάνιο, 2ο επίπεδο 3 υ/δ, κύριο µπάνιο, µεγάλεςς βεράντες. Μζί κλειστή θέση γκαράζ. Σύγχρονη κατοικία πόλης µε όλες τις προδιαγραφές. Τιµή λογική. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡ.
ΣΩΛΟΣ τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com.
239942

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ_ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ στο κέντρο της Πάτρας (πλησίον Παπαφλέσσα) οροφοδιαµέρισµα κατασκευής 1991 ρετιρέ 5ου ορόφου 105
τετραγωνικά, µε δυο µεγάλα υπνοδωµάτια και ένα µικρό, κουζινοτραπεζαρία ανεξάρτητη, λουτρό συν
w.c. Ηλιακός, κλιµατιστικό, µόνωση στην ταράτσα, τέντες, µεγάλη βεράντα, πόρτα ασφαλείας αρίστης κατασκευής.Τιµή πώλησης: 100.000€,
όχι δάνεια. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ τηλ. 2610-332.566 και 6977239326
401.573
ΚΟΤΡΩΝΙ, Μεζονέτα 198 τ.µ., α’ και
β’ ορόφου, τρίφατση, 4 υ/δ., 3 αποθηκευτικούς χώρους, 1 µπάνιο, 1
w/c, τρίφατση, µε µεγάλα µπαλκόνια, εξαιρετικής θέας, προς την γέφυρα, τον Πατραϊκό κόλπο και το
Παναχαϊκό όρος, µε εγκατεστηµένες όλες τις τελευταίες τεχνολογίες, σε πολύ ωραία περιοχή, γεµάτη πράσινο, και νεόδµητες κατοικίες, πωλείται 300.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01 33
239040
06
ΛΑΓΓΟΥΡΑ, Μεζονέτα, 120 τ.µ., σε
συγκρότηµα κατοικιών, µε κήπο,
δύο επιπέδων, 3 υπνοδωµάτια, καινούρια, αποπερατώθηκε το 2010,
συναγερµό, αυτόνοµη θέρµανση,
διπλά τζάµια, µε ανεξάρτητη διαθέτει δύο εισόδους, σε πολύ ήσυχη περιοχή µε θέα ελαιώνα, πωλείται 145.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97,
6978 10 97 37, 2614 01 33 06 239039
ΑΓΥΙΑ, Οροφοδιαµέρισµα α’ και β’
ορόφου, νεόδµητο, διαµπερές, 123
τ.µ., 3 υπνοδωµάτια, µεγάλο σαλόνι, playroom, wc, µπάνιο, µεγάλα
µπαλκόνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη, κοντά στην θάλασσα, πωλείται 145.000€ και 155.000€ αντίστοιχα
ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97
239036
37, 2614 01 33 06
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ, 108τ.µ., β’ ορόφου,
καινούριο, κατασκευή 2012, διαµπερές, 3 υ/δ, αποθήκη, 2 θέσεις πάρκινγκ στην πυλωτή, σε διώροφο συγκρότηµα, σε πολύ ωραία περιοχή
µε νεόδµητες κατοικίες και πράσινο. Πωλείται 153.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01 33
239020
06

ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, Οροφοδιαµέρισµα
120τ.µ., β’ ορόφου, κατασκευή 2002,
φτιαγµένο από τον ιδιοκτήτη για ιδιοκατοίκηση, 3 υ/δ., διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλα δωµάτια,
ντουλάπες και µπαλκόνια, 2 µπάνια,
µε καταπληκτική, πανοραµική θέα
προς τον Πατραϊκό κόλπο, µε εξαιρετική διαρρύθµιση, σε πολύ ωραία
περιοχή, κοντά στην αγορά και σε
πλατεία. Πωλείται: 120.000€. ΣΟΦΙΑ
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ.
6993 93 97 97, 6978 10 97 37, 2614
01 33 06
239008
ΚΕΝΤΡΟ, 125τ.µ., 1ου ορόφου, διαµπερές, σε εξαιρετική θέση µε θέα
και σε αρίστη κατάσταση και εξαιρετική διαρύθµιση, µε 3υ/δ, τζάκι, µπάνιο, wc, µεγάλα µπαλκόνια
µπρός -πίσω. Κατασκευής 1990
και σε καλή τιµή 150.000€. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚ.Θ.ΒΡΑΚΑΣ Γούναρη &Ι.Βλαχου 1, τηλ.: 2610-310.633, 6945942.302.
238902
ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, 167τ.µ., στον 1ο όροφο
διπλοκατοικίας. Περιβάλλεται από
καταπράσινο περιβάλλον και αποτελείται από µεγάλο καθιστικό µε ξύλινα πατώµατα και βεράντες, δεύτερο καθιστικό µε τζάκι σε ενιαίο χώρο µε κουζίνα, 3 υ/δ και 2 λουτρά.
Η κατοικία διαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, boiler και συναγερµό. Το ισόγειο της διπλοκατοικίας
85τ.µ., προσφέρει 2 θέσεις parking
και βοηθητικούς χώρους αποθήκευσης. Εξαιρετική επιλογή για οικογένεια. Ενεργειακή κλάση: ∆ Τιµή: 165.000€ RE/MAX Vision Τηλ:
2610-622.077, Κιν: 6977-289.929
email: info@remax-vision.gr 238047
ΑΓΙΟΣ_ΑΝ∆ΡΕΑΣ νοσοκοµείο,
4ου ορόφου, 92,50 τµ. Με 3 υπνοδωµάτια. Μπάνιο και wc στο µεγάλο υπνοδωµάτιο. ∆ιαµπερές µε θέα
δίνεται µαζί µε κλειστό parking. Τιµή 110.000€ συζητήσιµη Μεσιτικό
Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ.
2610-220.460, Μαιζώνος 131 και
Πατρέως, κωδ 2544 στο www.
xpapatheodorou.gr
236622
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ πλησίον, 92τ.µ., 5ου ορόφου, ρετιρέ µε
θέα. Με ανακαινισµένα κουφώµατα αλουµινίου. Τιµή: 65.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ.
Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2544 στο www.
xpapatheodorou.gr
236621
ΤΕΡΨΙΘΕΑ, (∆ελφίνι) οροφοδιαµέρισµα 120 τ.µ., 1ου ορόφου, προσφατα ανακαινισµένο (εκτός από
τα ντουλάπια κουζίνας), διαµπερές,
µεγάλο µπαλκόνι στήν πρόσοψη,
νέα εξαιρετική τιµή: 95.000€. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚ. ΘΕΟ∆. ΒΡΑΚΑΣ ΤΗΛ.2610310.633, Φάξ 2610-318.810,
Kιν.6945-942.302 mail:vrak_th@
yahoo.gr
230844

ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, 4ΑΡΙ οροφοδιαµέρισµα 2ου ορόφου σε εξαιρετική θέση, σχεδόν καινούριο, πολυτελούς
κατασκευής του 2006, πανταχόθεν
ελεύθερο, αµφιθεατρικό µε θέα όλο
τον πατραικό, ελάχιστα κατοικηµένο
µε τζάκι, 3υ/δ, µπάνιο, wc, ηλιακό
και ανελυστήρα. 650µ από την θάλασσα σε πολύ καλή τιµή 120.000€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΚΙΝΗΤΑ. Ν.Θ.Βράκας Γούναρη &
Βλάχου 1. Τηλ.: 2610-310.633, 6945942.302.
228270
ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, 130τ.µ., µεζονέτα 5ου & 6ου ορόφου, διαµπερές,
µε µεγάλο σαλόνι µε τζάκι, χωριστή κουζινα µε πολύ µεγάλο άνοιγµα προς τα ψηλαλώνια και τον Πατραϊκό µεγάλη βεράντα, µία κρεβατοκάµαρα και µπάνιο στο 1ο επίπεδο. Στο 2ο επίπεδο 2 υπνοδωµάτια µε µεγάλο µπάνιο και µεγάλο εξώστη, α/θ, θέα απεριόριστη.
Σε πόλυ καλή τιµή: 130.000€. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΙΚ.Θ.ΒΡΑΚΑΣ Γουναρη &
Βλάχου 1, τηλ.:2610-310.633, 6945942.302.
225955
ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ φάτσα θάλασσα, γωνία Σταυροπούλου και Κορώνης. ∆ιαµέρισµα 120 τ.µ. µε play - room 38
τ.µ. Τηλ. 2610-223.411, 6944-596.788
και 6945-853.122.
216806
ΕΥΚΑΙΡΙΑ-ΡΕΤΙΡΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ,
1.500 €/τ.µ. ΚΕΝΤΡΟ - ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ Γκότση 4, διώροφο διαµέρισµα 145 τ.µ., µε ασανσέρ εσωτερικό, θέα, πολυτελές, κέντρο πόλης.
Τηλ. 2610-223.411, 6944-596.788 και
6945-853.122.
216802
ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
κατοικιών
ΠΕΝΤΑΡΙΑ

ΠΛ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΙΟΥ, φάτσα,
118τ.µ., 6ου ορόφου, διαµπερές,
κατασκευής ‘90. ∆ιαθέτει 3 υ/δ, wc,
µπάνιο, µεγάλες βεράντες, απεριόριστη θέα. Ενοικιασµένο, χρήζει
µερικής ανακαίνισης. Αντικειµενική αξία 109.620€, τιµή πώλησης:
100.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566,
6977-401.573.
239464
ΤΡΙΩΝ_ΝΑΥΑΡΧΩΝ, µε πρόσωπο
στην πλατεία, 110τµ, 4ου ορόφου, διαµπερές, µε θέα στην πλατεία, µε 3
υπνοδωµάτια. Τιµή: 100.000€, συζητήσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2671,
www.xpapatheodorou.gr
238831

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧ/ΚΗΣ

αθλητικά
ΕΡΔΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Ο.Ε.
ΚΥΠΡΟΥ 8 & ΑΘΗΝΩΝ • 264 41 ΠΑΤΡΑ,
ΤΗΛ.: 2610 434.504, 435.475 • FAX: 2610 435.475
email: manolopoulos1@hotmail.com
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ΑΓ.ΣΟΦΙΑ, µεζονέτα 125τµ, 4ου και
5ου ορόφου, ρετιρέ διαµπερές, µε
3 υ/δ µε τεράστια βεράντα. ∆ιαθέτει
αυτόνοµη θέρµανση , µπόιλερ , Α/C.
Τιµή: 145.000€. Εξαιρετικό!!! ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ¨ www.gotsinos.gr , τηλ. 2610223.333, 6932-220.525.
238408
ΗΡΩΩΝ_ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΦΑΤΣΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. ∆ιαµέρισµα 150
τ.ν 2ου ΟΡΟΦΟΥ, 3 υπν/τια ξεχωριστή κουζίνα, µπάνιο, wc,
αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλη βεράντα µε θέα Πατραικό. Ενεργειακή κλάση Ε. Τιµή πώλησης 200.000€. ΜΕΣΙΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ,
τηλ.2614010723 κιν.6938693517
e-mail:andreassolas@gmail.
com
237995
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, 145τµ, κατασκευή
Τραβασάρου, σε µικρή απόσταση από την θάλασσα. Με 3 Υ/∆, 2
µπάνια, σαλόνι µε τζάκι που βλέπει σε µεγάλο κήπο. Περιλαµβάνει ανοικτή θέση στάθµευσης. Τιµή
205.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2495
στο www.xpapatheodorou.gr. 236629
ΤΡΙΩΝ_ΝΑΥΑΡΧΩΝ, 117τµ, µε 2
υπνοδωµάτια, σαλόνι τραπεζαρία,
ανεξάρτητη κουζίνα, αποθήκη, µε
θέα θαλασσα. Τιµή 110.000€, συζητήσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2645 στο
www.xpapatheodorou.gr
236626
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥ∆ από πάνω, 2ου
ορόφου, 149τµ, σε τριώροφο κτίριο, διαµπερές, µε µεγάλη κουζίνα,
3 υ/δ, µε κουφώµατα αλουµινίου, µε
θέση στάθµευσης στο οικόπεδο. Τιµή: 120.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
2550 στο www.xpapatheodorou.
gr
236624
ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
κατοικιών

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΣΑΡΑΒΑΛΙ, µονοκατοικία µε όλα
τα χαρακτηριστικά της εποχής,
απεριόριστη θέα σε 1 στρέµµα οικόπεδο, µε 80τµ ισόγειο και 80τµ
υπόγειο. Χρήζει βελτιώσεων (επισκευών). Τιµή: 80.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com.
239840

ΡΙΟ, Αχιλλέα Χοϊδά 11, πωλείται
όροφος τύπου µεζονέτας, 126τ.µ.,
λουξ κατασκευής, σε 2όροφη µονοκατοικία µε κήπο, µεγάλες βεράντες µπρος πίσω, πολύ ωράια.
Σε ήσυχη περιοχή, δίπλα Hotel RIO
Beach 80µ. από την θάλασσα, κοντά
στο Hotel RIO καζίνο, στάση προαστιακού και θέα την γέφυρα. Πληροφορίες: 6974-996.394.
239831
ΡΑΚΙΤΑ ΑΙΓΙΟΥ, συνοικισµός Φραγκέικα, 2 γκαρσονιέρες, επιπλωµένες µέσα στα έλατα σε 500τµ οικόπεδο. 3η γκαρσονιέρα για αποθήκη. Περιφραγµένο, µε διάφορα δέντρα και νερό τρεχούµενο. Σε δρόµο µε ασφαλτο και κανά χλµ χωµατόδροµο. Σε άριστη κατάσταση.
Τιµή: 80.000€. ∆εκτοί και µεσίτες.
Πληροφορίες: 2610-431.383, 6974489.351
239525
ΑΡΟΗ, σε 200τµ οικόπεδο, διώροφη µονοκατοικία στο κέντρο
της Αρόης, 85τµ ισόγειο και 90τµ
ο 1ος όροφος δυο ξεχωριστές οικίες. (Υπάρχει δυναότητα συνένωσης στυλ µεζονέτας) και δώµα ταράτσας 10τµ. Τιµή πώλησης:
120.000€ όλο το κτίριο, 70.000€ ο
1ος όροφος και το δώµα. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com.
239386
ΑΡΟΗ - ΣΑΜΑΚΙΑ, σε καταπράσινηπεριοχή µε ανοιχτό ορίζοντα
την πόλη των Πατρών και όχι µόνο µεζονέτα - µονοκατοικία 3 επιπέδων, µε δικό της εξωτερικό
χώρο115τ.µ.: α) ηµιϋπόγειο χώρο 60τ.µ. και κλειστό γκαράζ, β)
υπερυψωµένο ισόγειο 62τ.µ.,ενιαίο καθιστικό - κουζίνα, τζάκι, wc, βεράντα µπρος - πίσω, γ)
1ος όροφος, 62τ.µ., 3 υ/δ, µπάνιο. Υπάρχει a/c και συναγερµός.
Ενεργειακή κλάση Α. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com.
239380
ΑΓΙΟΥ_ΝΙΚΟΛΑΟΥ_ΛΕΥΚΑς πλησίον, ισόγειο διωρόφου, 105τµ σε
οικόπεδο 218τµ. Τιµή: 58.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ.
Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2651, www.
xpapatheodorou.gr
238836
ΚΟΚΚΙΝΟΣ)_ΜΥΛΟΣ, κατασκευής
2002, σε οικόπεδο 300τµ περίπου.
Με 2 ορόφους 114τµ και 44τµ σοφίτα. Με ανεξάρτητη αυτόνοµη θέρµανση σε κάθε όροφο, µπόιλερ ζεστού νερού, και στεγασµένο πάρκιν,
στέγαστρα, διαµορφωµένους εξωτ.
χώρους, bbq κ.α. Τιµή: 170.000€.
Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος
131 και Πατρέως, κωδ 2652, www.
xpapatheodorou.gr
238833
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ΤΣΟΥΛΟΥ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΗΛ. 2610332098-2610339839
FAX 2610313413
ΓΟΥΝΑΡΗ 203Α - ΠΑΤΡΑ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ, θάλασσα, σε 750τμ
οικόπεδο με διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, οικία κατασκευής
2005, με αδιάκοπτη θέα θάλασσα
τον κόλπο των Βραχνεϊκων, δεύτερο οικόεδο από την παραλία, σε
ήσυχη γειτονιά. αποτελείται από
80τμ ημιυπόγειο (γκαράζ και 50τμ
αυτοτελή ξενώνα δλδ. υπνοδωμάτιο, κουζίνα και μπάνιο), 80τμ.
υπερυψωμένο ισόγειο, καθιστικό, κουζίνα ενιαία, τζάκι, 2 υ/δ,
1 w/c και 1 μπάνιο. Άριστη κατάσταση, άριστα υλικά, οπωροφόρα
δέντρα, συναγερμός, με υπόλοιπο δόμησης ενός ακόμα ορόφου.
Ενεργειακή κλάση α. Εξαιρετικό
ακίνητο. Τιμή λογική. ΜΕΣιΤιΚο
ΓραΦΕιο ΕυΖΗΝ αΝΔρΕαΣ ΣΩλοΣ, τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com. (Κ0030)
237980
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κατασκευής
του 2000, σε 1 στρέμμα οικόπεδο,
150τ.μ., με 3 υ/δ, ενιαίο καθισιτικό,
κουζίνα, τζάκι, wc, μπάνιο. Μεγάλες βεράντες, συν 150τμ ημιυπόγειος χώρος σε άμμεση σύνδεση
με το κύριο σπίτι αλλά και με ξαχωριστή είσοδο που λειτουργεί ως
ξενώνας και κλειστή θέση στάθμευσης. Ενεργειακή κλάση Β. Τιμή πώλησης: 260.000€. ΜΕΣιΤιΚο
ΓραΦΕιο ΕυΖΗΝ αΝΔρΕαΣ ΣΩλοΣ, τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com.
237703
ΠΡΟΑΣΤΙΟ, μεζονέτα, κοντά στο
«Τζακι». Κατασκευής 2008, με ισόγειο 52τμ, όροφο 52τμ, σοφίτα 30τμ
και υπόγειο 70τμ. Με 3 υπνοδωμάτια και πισίνα στην ταράτσα. Πολυτελούς κατασκευής. Τιμή 220.000€
Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος
131 και Πατρέως, κωδ 2285. Web:
www.xpapatheodorou.gr
236642
ΚΑΡΥΑ, αυτόνομη μονοκατοικία
σε οικόπεδο 500τ.μ., θέα προς την
θάλασσα, σε 3 επίπεδα, 58.12τ.μ. +
66.59τ.μ. + 68τ.μ. Περιλαμβάνει 2+1
υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 1 wc, ανεξάρτητο ισόγειο 68τ.μ. με ανελκυστήρα, διαμορφωμένο κήπο, bbq,
στεγασμένο πάρκιν. Τιμή: 230.000€.
Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460, Μαιζώνος
131 και Πατρέως, κωδ 2370 στο
www.xpapatheodorou.gr.
236640
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ , ισόγειο διωρόφου, 85τ.μ., σε οικόπεδο
120τ.μ. περίπου, 2 υ/δ, σαλόνι τραπεζαρία που επικοινωνούν με τετράφυλλη πόρτα. Τιμή: 40.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ.: 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2359 στο www.
xpapatheodorou.gr.
236638
ΟΒΡΥΑ, όροφος διωρόφου, 122τ.μ.,
3 υ/δ και 1 βοηθητικό, μεγάλη κουζίνα συνεχής με το σαλόνι, διαμπερές,
γωνιακό, με χώρο στο οικόπεδο για
parking ή άλλη χρήση. Εμβαδόν οικοπέδου 300τ.μ. Τιμή: 79.000€, συζητήσιμη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
2475 στο www.xpapatheodorou.
gr.
236636
ΑΚΤΑΙΟ ΡΙΟΥ, μεζονέτες ημιτελείς σε οικόπεδο 200τ.μ., σε δίαφορα στάδια κατασκευής. Με τιμές 100.000€ - 160.000€ ανάλογα με τον βαθμό ολοκλήρωσής
τους. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
2411,2412,2413,2396,2397 στο www.
xpapatheodorou.gr.
236635

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΣΣΟΥ, μονοκατοικία
125τ.μ. (με επέκταση το 1997) σε
870τ.μ. οικόπεδο, μεγάλη θέα μπροστά στην θάλασσα. Περιλαμβάνει 2
υ/δ, 2 μπάνια. Τιμή: 150.000€, συζητήσιμη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2522
στο www.xpapatheodorou.gr. 236632
ΠΡΑΤΣΙΚΑ, ισόγειο διωρόφου σε
120τ.μ. οικόπεδο, 80τ.μ. περίπου,
σε 120 τμ οικόπεδο, με αυλή σε
ήσυχο δρόμο. Τιμή: 40.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ.: 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2453 στο www.
236630
xpapatheodorou.gr.
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Πράσινο λιμανάκι, μονοκατοικία αυτόνομη 130τ.μ.
σε οικόπεδο 480τ.μ., 4 Υ/Δ, 2 W/C,
Α/C, A/Θ, τζάκι, μπάρμπεκιου, αποθήκη, με υπέροχο κήπο. Πωλείται
και επιπλωμένο. Τιμή: 175.000€.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ¨ www.gotsinos.gr, τηλ.:
2610-223.333, 6932-220.525. 234744
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ, 2 μονοκατοικίες, φάτσα θάλασσα, 76,50τ.μ. και
23,15τ.μ. σε πολύ καλή κατάστση με
οικόπεδο 578,50τ.μ., το οποίο εφάπτεται στο κύμα σε εξαρετική θέση
και κοντά σε καλή γειτονιά με ωραία
σπίτια που κατοικούνται και το χειμώνα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ν.Θ.ΒΡΑΚΑΣ, Γούναρη & Βλάχου 1. Τηλ.: 2610-310.633,
234191
6945-942.302.
ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ, πέτρινη διώροφη μονοκατοικία(μεζονέτα) 120 τ.μ.,
δύο επιπέδων, 3ων υ/δ με μεγάλη
αυλή. Ανακαινισμένη 80%. Μοναδική ευκαιρία!!! Τιμή 140.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ», www.gotsinos.gr, τηλ. 2610233917
223.333, 6932-220.525.
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ, πωλούνται δύο μονοκατοικίες επί της οδού Αγιου Ιωάννου, σε οικόπεδο 680τ.μ. α) μονοκατοικία υπερυψωμένη 124τ.μ. πανταχόθεν ελεύθερη, 3 υ/δ, μπάνιο
& wc, κουζίνα, σαλονι, με υπόλοιπο δόμησης και β) μονοκατοικία στο
ίδιο οικόπεδο 43τ.μ. (δυάρι) με δύο
δωματια, σαλόνι, υ/δ, μπανιο, ξεχωριστή κουζίνα, πωλούνται όλα μαζί σε πολύ καλή τιμή: 145.000€. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ν.Θ.ΒΡΑΚΑΣ. Γούναρη και
Βλάχου 1, τηλ.: 2610-310.633, 6945233225
942.302.
ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ, ισόγεια μονοκατοικία, πέτρινη, 110τ.μ., κατοικήσιμη σε 370μ. γωνιακό οικόπεδο με
σ.δ. 1,2., σε εξαιρετική θέση. Τιμή:
200.000€, συζητήσιμη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
Ν.Θ.ΒΡΑΚΑΣ Τηλ.: 2610-310.633,
6945-942-302.
231532
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, (πλησίον
olympico) πολυτελής αυτόνομη
μονοκατοικία 200τ.μ., ημιυπόγειο
150τ.μ. (φωτεινότατο) σε 500 τ.μ. οικόπεδο. Έτος κατασκευής 2006. Διαθέτει 4 Υ/Δ (το ένα στο ισόγειο), 3
w/c, τζάκι, Α/Θ ανά επίπεδο, Α/C,
ηλιακό, bbq, κλειστό γκαράζ. Έχει
εκπληκτική θέα!!! Τιμή: 350.000€.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ¨ www.gotsinos.gr, τηλ.
2610-223.333, 6932-220.525. 230114

ΕΥΚΑΙΡΙΑ , ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ-ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, μονοκατοικία 83τ.μ. σε οικόπεδο 750τ.μ., περιφραγμένο, συνολική δυνατή δόμηση 240τ.μ.. Τιμή: 45.000€ συζητήσιμη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.
2610-332.566, 6977-401.573. 229797
ΓΗΠΕΔΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ , διώροφη, 220τ.μ., εξαιρετικής κατασκευτή του 1985, με ισόγειο κατάστημα
100τ.μ. ενοικιασμένο και 120τ.μ.
οροφοδιαμέρισμα σε αρίστη κατάσταση, γωνιακό πανταχόθεν ελεύθερο με θέα το γήπεδο. Σε οικόπεδο
230τ.μ. και με 50τ.μ. πατάρι. Πωλείται σε καλύ τιμή: 200.000€, συζητήσιμη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ν.Θ.ΒΡΑΚΑΣ, Γούναρη & Βλάχου 1, τηλ.: 2610-310.633,
227377
6945-942.302.
ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ, σε 600τ.μ. οικόπεδο,
ισόγειο 80τ.μ., ενιαίος χώρος καθιστικού - κουζίνας, μπάνιο και 1
υ/δ, 1ος όροφος 187τ.μ. με 50τ.μ.
βεράντες, ενιαίος χώρος καθιστικού - κουζίνας, 3 υ/δ εκ των οποίων το 1 master, μπάνιο, wc, αποθήκη 35τ.μ. και κλειστό πάρκινγκ. Διαθέτερι α/θ, τζάκι, ηλιακό και τέντες.
Κανελλοπούλου Ευγενία, τηλ.: 6937576.675.
227256
ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
κτηρίων
ΚΟΡΑΗ, διατηρητέα κατοικία με
2 ανεξάρτητους ορόφους και δώμα, συνολικού εμβαδού 275.14 και
υπόγειο 89τμ, σε γωνιακό οικόπεδο
έκτασης 169.35τμ. Τιμή: 130.000€.
Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος
131 και Πατρέως, κωδ 1501, www.
238816
xpapatheodorou.gr
ΕΓΛΥΚΑΔΑ, πλησίον γάλα Πρώτο.
Διώροφο πέτρινο κτίριο 75τμ + 75τμ,
+ 100τμ αποθηκευτικούς χώρους
στο ισόγειο, σε γωνιακό οικόπεδο
280τμ περίπου. Στον όροφο είχε γίνει
επέκταση 20τμ. Τιμή: 75.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2567, στο www.
236608
xpapatheodorou.gr
ΑΡΟΗ, Συνταγματάρχου Ζήση, πάνω από την πλατεία της Αρόης, σε
γωνιακό οικόπεδο. Αυτοτελές κτήριο τριώροφο 3*80τ.μ., με τμήμα
υπογείου, (σκελετός μόνο). Τιμή τώρα: 120.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
1655, στο www.xpapatheodorou.
gr
236607
ΓΕΡΜΑΝΟΥ, κατασκευής 2005, με
ισόγειο και 3 ορόφους, 458τ.μ. σύνολο (καθαρά 348τ.μ.) με 8 γκαρσονιέρες και κατάστημα 57τ.μ., δίνεται ολόκληρο. Κατάλληλο για φοιτητές, με εισόδημα 1.300-1.400€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ.: 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2400, στο www.
236606
xpapatheodorou.gr.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΒΥΡΩΝΟΣ, πλησίον Σχολικού Συγκροτήματος, διπλοκατοικία (ισόγειο 85
τ.μ. και 1ος 85 τ.μ.) ανεξάρτητη σε
οικόπεδο 160 τ.μ. σε ήσυχο δρόμο.
Πραγματική ευκαιρία 65.000€ ΟΛΟ.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ¨ www.gotsinos.gr, τηλ.
2610-223.333, 6932-220.525. 230110

ΔΡΕΠΑΝΟ ανεξάρτητο επαγγελματικό κτήριο 3ων επιπέδων, ημιυπόγειο 100τμ, ισόγειο υπερυψωμένο
100τμ, 1ος όροφος 90τμ, πανταχόθεν ελεύθερο σε οικόπεδο 500τμ,
κατασκευής 2003. Διαθέτει επτά οργανωμένα γραφεία με πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας. Τιμή ευκαιρίας 160.000 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ¨ www.
gotsinos.gr , τηλ. 2610-22 33 33 ,
6932-220.525
236491

ΑΡΓΥΡΑ , ( Δ.Δ. Δήμου Ρίου), 92τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένη και επιπλωμένη συν υπόγειο σε 930τ.μ, οικόπεδο περίφρακτο. Λιθόστρωτη αυλή με πολλά οπωροφόρα δέντρα
Εξαιρετική τιμή: 150.000€ κομπλέ,
άμεσα κατοικήσιμη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ¨ www.
gotsinos.gr , τηλ. 2610-223.333,
6932-220.525
230103

ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, αυτόνομο κτίριο, 1.500τ.μ., ημιτελές – στατικά ανακαινισμένο πανταχόθεν ελεύθερο σε οικόπεδο 5.800τ.μ., με εξαιρετική θέα, ιδανικό για συγκρότημα διαμερισμάτων ή ξενοδοχειακή
χρήση. Το μοναδικό ακίνητο με τόση μεγάλη δόμηση στην περιοχή !!!
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨ ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ¨ www.gotsinos.gr, τηλ.:
2610-223.333, 6932-220.525. 230107

ΒΙΛΛΑ± ΡΙΟ υπερπολυτελέστατη 500τ.μ. σε 5.000τ.μ. οικόπεδο
σε εξαιρετική θέση, με απεριόριστη και παντοτινή θέα. Περιγραφή: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.
Τιμή: 1.500.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ» www.
gotsinos.gr, τηλ: 2610-223.333,
6932-220.525.
230094

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, πολυκατοικία – ολόκληρη 640τ.μ. συνολικά, αποτελούμενη από ένα κατάστημα και εννέα
διαμερίσματα, ΟΛΑ μισθωμένα. Το
ακίνητο αποδίδει 30.000€ τον χρόνο. Τιμή: 480.000 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ» www.
gotsinos.gr , τηλ: 2610-223.333 ,
6932-220.525.
230104

ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
οικοπέδων
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ, 3 οικόπεδα 1)1.500τ.μ.
στον κόμβο Μονοδενδρίου, γωνία,
πρόδωπο νέα εθνική, κατάλληλο για
επαγγελματική χρήση ή οικία. Δόμηση 150τ.μ., 2) 300τ.μ., γωνία, πλησίον Δημαρχείου, ΣΔ 1, 3) 2.000τ.μ.
με φανταστική θέα από Άραξο μέχρι γέφυρα. Δόμηση 200τ.μ. Ιδιώτης. Τηλ.: 6978-208.017.
240050
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ-ΡΟΔΙΝΗ, δεύτερο οικόπεδο από τη θάλασσα, σε
εξαιρετική γειτονιά στην περιοχή
της ροδινής, 1.000τμ, σε απόσταση αναπονής από το κύμα μόλις λίγα μέτρα, με θέα θάλασσα. Τιμή λογική. ΜΕΣιΤιΚο ΓραΦΕιο ΕυΖΗΝ
αΝΔρΕαΣ ΣΩλοΣ, τηλ.: 2614010.723, 6938-693.517, e-mail:
andreassolos@gmail.com. 239382
ΟΒΡΥΑ, Οικόπεδο 730 τ.μ., άρτιο και
οικοδομήσιμο, πανοραμικό, με υπέροχη θέα στον Πατραϊκό, σε πολύ
ωραία περιοχή με νεόδμητα, πωλείται 70.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978
10 97 37, 2614 01 33 06
239141
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ-ΡΟΔΙΝΗ, δεύτερο
οικόπεδο από την θάλασσα, 1 στρέμμα, σε όμορφη ήσυχη γειτονιά, βλέπει σε 2 δρόμους, άρτιο και οικοδομήσιμο. Θέα θάλασσα σε 30 μέτρα απόσταση. Τιμή λογική. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΖΗΝ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΩΛΟΣ, τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com.
239137
ΑΓΥΙΑ,_ΑΓ._ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ,
Οικόπεδο 295 τ.μ., με μεγάλη πρόσοψη, σε ήσυχη περιοχή με νεόδμητες κατοικίες, πωλείται 65.000€.
ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97
37, 2614 01 33 06
239033
ΣΥΧΑΙΝΑ, Οικόπεδο 200 τ.μ., σε
ήσυχη περιοχή, σ.δ. 0,8, με προοπτική οικοδομής με ωραία θέα, πωλείται 50.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978
10 97 37, 2614 01 33 06
239032
ΡΙΟ, Ακταίο, Οικόπεδο 500 τ.μ., γωνιακό, στον οικισμό, χτίζει 400 τ.μ.,
πωλείται 120.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01 33
06
239029
ΡΙΟ, καταπληκτικό οικόπεδο 2μιση
στρεμμάτων, μπροστά στην θάλασσα, με θέα την Γέφυρα, άρτιο και οικοδομήσιμο, χτίζει 400τ.μ., πωλείται
200.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97,
6978 10 97 37, 2614 01 33 06 239028
ΡΟΪΤΙΚΑ_ΠΑΡΑΛΙΑ, 550 τ.μ και
αντίστοιχο 1100 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, χτίζει 200 τ.μ. και 400
τ.μ. αντιστοίχως, μόλις 100 μέτρα
από την θάλασσα, σε πολύ ήσυχη
και όμορφη περιοχή με νεόδμητες κατοικίες, και πράσινο, πωλείται 80.000€ και 170.000€ ανάλογα.
ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97
37, 2614 01 33 06
239025
ΑΓΥΙΑ, ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, Οικόπεδο 220 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, 0,8 συντελεστή δόμησης, χτίζει
200 τ.μ., σε πολύ όμορφη και ήσυχη περιοχή, με νεόδμητες κατοικίες, δίφατσο, πωλείται 60.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ,
τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97 37,
2614 01 33 06
239024
ΚΑΤΩ_ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ, Γωνιακό οικόπεδο, 312 τ.μ., τετραγωνισμένο, ανατολικομεσημβρινό, σε
πολύ ωραία και ήσυχη περιοχή, 0,6
σ.δ., χτίζει 187 τ.μ., 150 μέτρα από
την θάλασσα, πωλείται 110.000€.
ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97
37, 2614 01 33 06
239021
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ, 350τ.μ., με περιβόλι, τετραγωνισμένο, σε ωραία περιοχή με πράσινο και νεόδμητα, σ.δ.
0.8, πωλείται 65.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01 33
06
239018

ΔΑΦΝΕΣ, 325τ.μ., μες στο πράσινο,
0,8 σ.δ., χτίζει 260 τ.μ., πολύ κοντά
την θάλασσα, σε πολύ ήσυχη περιοχή, πωλείται 90.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01 33
239017
06
ΡΙΟ, 1024 τ.μ., σε υπέροχη περιοχή,
γεμάτη πράσινο και πολυτελείς κατοικίες, μεγάλης προσόψεως, χτίζει
250 μέτρα, πωλείται 300.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ,
τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97 37,
2614 01 33 06
239014
ΡΙΟ, 1400τ.μ., σε πολύ ωραία περιοχή, με πολυτελείς κατοικίες και πράσινο, μόλις 150 μέτρα από την θάλασσα, στην περιοχή του Ρίου, χτίζει 265 τ.μ., πωλείται 260.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ,
τηλ. 6993 93 97 97, 6978 10 97 37,
2614 01 33 06
239013
ΡΙΟ, εξαιρετικό γωνιακό οικόπεδο,
1 στρέμματος, σε πολύ ωραία περιοχή, με πολυτελής κατοικίες, πράσινο, πωλείται 350.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993
93 97 97, 6978 10 97 37, 2614 01 33
239010
06
ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ, 218τ.μ., με άδεια οικοδομής, σε ωραία ήσυχη περιοχή δίπλα στον κεντρικό δρόμο, σ.δ., 0,8,
Ευκαιρία, πωλείται 35.000€. ΣΟΦΙΑ
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ.
6993 93 97 97, 6978 10 97 37, 2614
239006
01 33 06
ΡΙΟ, 1350 τ.μ., γωνιακό, επίπεδο,
σε εξαιρετική περιοχή, με νεόδμητες, πολυτελείς κατοικίες. Πωλείται
350.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97,
6978 10 97 37, 2614 01 33 06 239001
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ζαρουχλέικα, Γωνιακό οικόπεδο, 300 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, μεγάλης προσόψεως,
με ωραίο περιβόλι, σε ωραία, ήσυχη
περιοχή με νεόδμητα, σ.δ. 0,8. Πωλείται: 58.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97
97, 6978 10 97 37, 2614 01 33 06 238998
ΡΙΟ, Καλαπόδη, οικόπεδο 928τμ
και δόμηση 400τμ, σε τιμή ευκαιρίας 100.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
2576, www.xpapatheodorou.gr 238840
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ_ΑΓ._ΑΝΔΡΕΑ
πλησίον, 940τμ, γωνιακό, σε κεντρικό δρόμο. Με συντελεστή δόμησης 2.0, κάλυψη 60% και εως
5 ορόφους. Μπορεί με κατάτμηση να δοθεί και το μισό οικόπεδο.
Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος
131 και Πατρέως, κωδ 2675, www.
238837
xpapatheodorou.gr
ΕΞΩ_ΑΓΥΙΑ, 3 οικόπεδα, συνεχόμενα, συνολικού εμβαδου 957μ2
με (ΣΔ 1,5), σε εξαιρετική θέση πάνω από τις γραμμές, σε κατοικημένη περιοχή με νέες οικοδομές και
τα τρία μαζι. Σε πολύ καλή τιμή:
350.000€. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ν.Θ.ΒΡΑΚΑΣ,
Γούναρη και Ι.Βλάχου 1, τηλ.: 2610238798
310.633, 6945-942.302.
ΚΑΜΙΝΙΑ, 550τμ, μια ναπνοή από
τη θάλασσα (50μ) σε πανέμορφη
γειτονιά με όμορφα σπίτια, πολύ καλές διαστάσεις. Τελική τιμή πώλησης: 75.000€. ΜΕΣιΤιΚο
ΓραΦΕιο ΕυΖΗΝ αΝΔρΕαΣ ΣΩλοΣ, τηλ.: 2614-010.723, 6938693.517, e-mail: andreassolos@
gmail.com.
237983
ΑΚΤΑΙΟ_ΡΙΟΥ, 509 τμ, εντός οικισμού, οικοδομήσιμο. Τώρα με τιμή 70.000€, συζητήσιμη Μεσιτικό
Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.
2610-220.460, Μαιζώνος 131 και
Πατρέως, κωδ 2539 στο www.
xpapatheodorou.gr
236685
ΡΙΟ οικόπεδα, πλησίον Πορτο Ρίο,
στην Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντα στην θάλασσα ή κάτω από την
Παλαιά Εθνική με διάφορες τιμές
ανάλογα την θέση. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, www.xpapatheodorou.gr 236682
ΙΣΩΜΑ, αγροτεμάχιο 3800τμ, σε
κεντρικό δρόμο από το Ίσωμα προς
την Βιομηχανική, που περιλαμβάνει ελαιώνα και αγροτική αποθήκη. Τώρα 38.000€, τιμή συζητήσιμη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2545,
www.xpapatheodorou.gr
236678

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ, όπισθεν της «Βίλας
του Γάλλου», οικόπεδα 972 και 862
τμ περίπου, σε απόσταση 150 μ από
την θάλασσα. Τιμή τώρα 100€/τμ,
συζητήσιμη. Με ΣΔ 1.0 και κάλυψη
50%. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2468,
236677
www.xpapatheodorou.gr
ΡΟΙΤΙΚΑ κοντά στα σχολεία, που περιλαμβάνει και παλαιό κτίσμα 49.20
τμ. Τιμή 45.000€, συζητήσιμη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2655, www.
xpapatheodorou.gr
236674
ΛΑΓΓΟΥΡΑ, 300 τμ , σε κάθετο δρόμο στην Πέλωπος (πλησίον Παλιό
Χάραμα) πλάτους 10μ, εντός σχεδίου
πόλεως με Σ. Δ. 0.8. Τώρα με τιμή:
60.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 1231
στο www.xpapatheodorou.gr 236673
ΛΑΓΓΟΥΡΑ, 167τ.μ., δίπλα σε χώρο πλατείας, γωνιακό, με ΣΔ 0.8.
Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, www.
xpapatheodorou.gr.
236670
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως, στην περιοχή Λάγγουρα δίνεται ολόκληρο 1112.46τ.μ. ή
τμήμα 400 - 600τ.μ. (άρτιο οικόπεδο), κάλυψη 40%, Σ.Δ. 0.80, το μέγιστο ύψος 10.50μ. (τρεις όροφοι).
Τιμή: 220€/τ.μ.. Τιμή 95.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ.: 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2475 στο www.
236669
xpapatheodorou.gr.
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, 288τ.μ. με πρόσωπο
στην θάλασσα και ανεμπόδιστη θέα,
εντός σχεδίου Πόλεως, με ΣΔ 0.8. Η
πρόσοψη στον δρόμο είναι 12μ. και
το βάθος 24μ. περίπου. Κατάλληλο
για κατοικία ή επαγγελματική χρήση
(με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στον μπροστινό χώρο
πρασίνου). Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
2500 στο www.xpapatheodorou.
gr.
236666
ΡΙΟ, 450μ. από την θάλασσα, τιμή: 150.000€, και στην Ηρ Πολυτεχνείου, οικόπεδο 840τ.μ., τιμή:
210.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, www.
236665
xpapatheodorou.gr.
ΡΙΟ, 246.80τ.μ., κοντά στο The Mart,
πάνω από εθνική οδό και κάτω από
το Πανεπιστήμιο, τμήμα καθέτου,
δόμηση 97.20τ.μ. και πρόσοψη στο
δρόμο 14.93τ.μ. Τιμή: 73.000€, συζητήσιμη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460,
Μαιζώνος 131, κωδ 2263 στο www.
xpapatheodorou.gr.
236662
ΕΛΕΚΙΣΤΡΑ, 2150τ.μ., εντός ζώνης
οικισμού, δόμηση 200τ.μ. σε ύψωμα πάνω από την εκκλησία της Ελεκίστρας. Περιφραγμένο με πανοραμική θέα και πρόσοψη σε τσιμεντοστρωμένο δρόμο. Τιμή: 100.000€,
συζητήσιμη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
2408 στο www.xpapatheodorou.
gr.
236660
ΟΒΡΥΑ, πάνω από Ηλείας, οικόπεδο
159τ.μ., γωνιακό, εντός οικισμού. Τιμή: 20.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
2569 στο www.xpapatheodorou.
gr.
236658
ΟΒΡΥΑ, κάτω από την Ακρωτηρίου εντός οικισμού, με αρτιότητα
2000 τμ, και δόμηση 400 τμ. Μπορούν να δοθούν και με κάθετη 1000
τμ με 200 τμ δόμηση. Τιμή 90.000€
τα 2.000τμ ή 45.000€ τα 1.000 τμ. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2605 στο www.
236656
xpapatheodorou.gr
ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ, (προς ΕΙΧΗΜΥΘ)
οικόπεδα 1000τ.μ. με 130.000€
και 1121τ.μ. με άδεια οικοδομής 155.000€. Εντός οικισμού. Τιμές διαπραγματεύσιμες. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Τηλ.: 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2524 στο www.
236654
xpapatheodorou.gr.
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ΡΙΟ - ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ, έκταση 6.724τ.µ., µετά την ρυµοτόµηση,
εκτός σχεδίου πόλεως, 150µ. από
την θάλασσα, µε δόµηση 245 τµ για
κατοικία ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επαγγελµατική χρήση. Τιµή: 300.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610-220.460,
Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ
2585 στο www.xpapatheodorou.
gr.
236652
ΑΡΟΗ, 2 συνεχόµενα οικόπεδα 2
x 160τ.µ., µε πρόσωπο σε δρόµο
3µ. (πεζόδροµος πλατείας) µε δόµηση: 120τ.µ. x 2 = 240τ.µ. Μαζί
125.000€ (ή χωριστά). Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ.: 2610220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2344 και 2383 στο www.
xpapatheodorou.gr.
236648
ΠΕΡΙΒΟΛΑ, 2 οικόπεδα 381.23 τµ
+ 592.81 τµ = 974.τµ µε διώροφο
πέτρινο κτίσµα 127.84 τµ και αποθήκη 30 τµ .∆ίνονται µαζί ή χωριστά. Οικοδοµήσιµα εντός του οικισµού Περιβόλας. Τιµή 100.000 +
75.000€. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2617,
236646
www.xpapatheodorou.gr
ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ, (πλησίον οδού Καστελλοκάµπου, 5’ λεπτά
από την παραλία)200τ.µ.(10 φάτσα x
20), συντελεστής δόµησης 0.8, κτίζει 160τ.µ. συνολικά, οριοθετηµένο. Τιµή: 75.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610332.566, 6977-401.573.
236317
ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ-ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 750τ.µ., µε οικία 83τ.µ., περιφραγµένο, συνολική δυνατή δόµηση 240τ.µ.. Τιµή: 45.000€ συζητήσιµη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610-332.566,
235900
6977-401.573.
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ, δύο οικόπεδα,
το πρώτο 460τ.µ., γωνιακό, τιµή:
60.000€, και το δεύτερο, συνεχόµενο, 450τ.µ., τιµή: 50.000€, µπορούν να πουληθούν και τα δύο µαζί. Τα οικόπεδα βρίσκονται σε εξαιρετική θέση, πλησίον νέων κατοικιών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ν.Θ.ΒΡΑΚΑΣ. Γούναρη & Βλάχου 1, τηλ.: 2610-310.633,
233072
6945-942.302.
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 1) 1.000τ.µ.,
50µ. απόσταση απο τη θάλασσα,
100.000€, 2) 500τ.µ. πάνω απο την
οδό Εθνικής Αντίστασης, 55.000€
και 3) 400τ.µ. πάνω από τις γραµµες
45.000€. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΝΙΚ.Θ.ΒΡΑΚΑΣ,
Γούναρη & Βλάχου 1, τηλ.: 2610310.633, 6945-942.302.
232819
∆ΕΜΕΝΙΚΑ, πλησίον πλατείας,
170τ.µ. µε άδεια οικοδοµής (µεζονέτα) εν ισχύ. Τιµή ευκαιρίας: 45.000€.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, «NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ», www.gotsinos.gr, τηλ.:
2610-223.333, 6932-220.525. 231585
ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ, (πλησίον) οικόπεδο 1.600τ.µ., το µοναδικό τόσο µεγάλο στην περιοχή, µε τον
µέγιστο συντελεστή δόµησης. Τιµή: 1.300.000 €, συζητήσιµη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, «NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ», www.gotsinos.gr, τηλ.: 2610223.333, 6932-220.525.
231583
ΠΛΑΤΑΝΙ, 1.200τ.µ., άρτιο και
οικοδοµήσιµο µε 20 ελαιόδεντρα, πρόσοψη σε µεγάλο δρόµο ασφαλτοστρωµένο σε τιµή ευκαιρίας: 45.000 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, «NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ», www.
gotsinos.gr, τηλ.: 2610-223.333,
6932-220.525.
231582
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 630τ.µ., άρτιο
και οικοδοµήσιµο, σε ήσυχο σηµείο τής περιοχής, απέχει από την
θάλασσα περι τα 100µ. ∆ιατίθεται
σε πολύ καλή τιµή: 85.000€. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΝΙΚ.Θ.ΒΡΑΚΑΣ, Γούναρη &
Βλάχου 1, τηλ.: 2610-310.633, 6945230994
942.302.
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 510 τ.µ., εντός οικισµού, σε ήσυχη γειτονιά µε άδεια
οικοδοµής (200 τ.µ. & υπόγειο )
Νέα Τιµή – Ευκαιρία: 75.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟ», www.gotsinos.gr, τηλ.: 2610230322
223.333, 6932-220.525.
ΤΑΜ - ΤΟΥΜ (όπισθεν) , 1.100τ.µ. µε
400τ.µ. δόµηση και µεγάλη πρόσοψη. Περιφραγµένο ιδανικό για κατοικία, ένα από τα πολύ λίγα εναποµείναντα οικόπεδα σε αυτήν την
εξαιρετική θέση. Τιµή: 170.000€.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ» www.gotsinos.gr, Τηλ.:
2610-223.333, 6932-220.525. 230100
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ΠΛΑΤΑΝΙ, 800τ.µ., ΕΝΤΟΣ οικισµού
µε 400τ.µ. δόµηση, σε εξαιρετική θέση και καταπληκτική θέα. Τιµή ευκαιρίας: 85.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, «NIΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ», www.
gotsinos.gr, τηλ.: 2610-223.333,
6932-220.525.
230099
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, 6.600τ.µ. µε
πρόσοψη 55µ. επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού, µοναδικό ακίνητο ενιαίας
µεγάλης έκτασης σε όλη την περιοχή. Κατάλληλο για επαγγελµατική
χρήση ή ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ (επέκταση σχεδίου πόλεως). Νέα τιµή: 600.000€,
Μεσιτικό Γραφείο «ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ», www.gotsinos.gr, τηλ.: 2610223.333, 6932-220.525.
230098
ΑΚΤΑΙΟ, οικόπεδο 1.000 τ.µ. σε
εξαιρετική θέση (κάτω από τις γραµµές-πάνω από τη θάλασσα), µεγάλης προσόψεως (33 µέτρα). ∆ίνεται
ολόκληρο 160.000 € ή το µισό 85.000
€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΝΙΚΟΥ
ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ» www.gotsinos.gr, τηλ:
2610-223.333 , 6932-220.525. 230093
ΡΙΟ , 80µ. από την θάλασσα 580 τ.µ.
γωνιακό οικόπεδο µε 200 τ.µ. δόµηση σε εξαιρετική θέση ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: 85.000€ , ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ» www.
gotsinos.gr, τηλ: 2610-223.333 ,
6932-220.525
230092
ΠΛΑΤΑΝΙ, 10 στρέµµατα εκτός οικισµού–εντός ζώνης σε εξαιρετική
θέση, περιφραγµένο µε πρόσοψη
σε τρεις δρόµους (άσφαλτο) πραγµατική ευκαιρία 220.000€!!! ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ» www.gotsinos.gr, τηλ. 2610223.333 , 6932-220.525.
230090
ΟΒΡΥΑ, πλησίον εκκλησίας µεταµορφώσεως Σωτήρος, 144τ.µ., µε
µεγάλη φάτσα, συντελεστής δόµησης 0,8. Τιµή: 38.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ.
2610-332.566, 6977-401.573. 226886
ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
αγροτεμαχίων
ΠΑΡΑΛΙΑ Κ. ΑΧΑΪΑΣ, θέση ΒΑΡΚΟ, γωνιακό περιφραγµένο 714µ.,
εκτός σχεδίου, εντός οικισµού. Απέχει από την θάλασσα 400µ., πλησίον παραλιακού κέντρου ΑΜΜΟΣ.
Έχει δικό του νερό και αρτεσιανό.
Υπάρχει αποθήκη η οποία θα πουληθεί νοµιµοποιηµένη οπότε ο αγοραστής θα µπορεί να βάλει και ρεύµα. Αντικειµενική αξία: 30.000€, πώληση 23.000€, συζητήσιµη. ∆εκτές
σοβαρές προτάσεις. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τηλ. 2610332.566, 6977-401.573.
239290
ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
επαγγελματικών
χώρων
Ν.Ε.Ο._ΠΑΤΡΩΝ_ΑΘΗΝΩΝ κατάστηµα 450τµ, µεγάλης προσόψεως
και προβολής. Τιµή: 900.000 €. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ» www.gotsinos.gr , τηλ. 2610223.333, 6932-220.525.
239467
ΛΕΩΦΟΡΟΣ_∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, στην
συνέχεια της Ακρωτηρίου, εξαιρετικό ακίνητο, µεγάλης προβολής και
πρόσοψης, διαθέτει 400 τ.µ. καταστήµατα και διαµερίσµατα, και οικόπεδο 1.050 µέτρα. Πωλείται:
800.000€. ΣΟΦΙΑ ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
149, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 6993 93 97 97, 6978
10 97 37, 2614 01 33 06.
238993
ΣΑΧΤΟΥΡΗ, πλησίον Τριών Ναυάρχων, αυτόνοµο κτίριο µε ισόγειο
130τµ και ανεξάρτητο όροφο 90τµ
µε βεράντα 30τµ στον όροφο και αυλή στο ισόγειο. Ανακαινισµένο κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση.
Τιµή: 280.000€, διαπραγµατεύσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2624, στο
www.xpapatheodorou.gr
238822
ΑΘΗΝΩΝ, κοντά στην διάβαση για
Πελεκάνο, ισόγειο κατάστηµα 70τµ
περίπου µε χώρο γραφείων και wc
στο πατάρι. Κατάλληλο και για γραφείο ή αλλη επαγγελµατική χρήση. Τιµή: 38.000€, συζητήσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ.
Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131
και Πατρέως, κωδ 2631Π, www.
xpapatheodorou.gr
238819

ΚΙΛΚΙΣ πλησίον.(Κοντά στην Γωνιά
του Βιβλίου). Ηµιυπόγειος χώρος,
300 τµ, διαµπερής που έχει πρόσβαση στον ακάλυπτο, µε µεγάλη πρόσοψη, για κατάστηµα αποθήκη ή άλλη χρήση.Τιµή 90.000€, διαπραγµατεύσιµη. Μεσιτικό Γραφείο ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. Τηλ. 2610-220.460, Μαιζώνος 131 και Πατρέως, κωδ 2629,
στο www.xpapatheodorou.gr 236612
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ πλησίον, κατάστηµα, 1.000τ.µ. ενιαίο, µε 45µ.
πρόσοψη και 5µ. ύψος, σε οικόπεδο 1.600τ.µ. Τιµή: 1.300.000€, συζητήσιµη. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ¨ΝΙΚΟΥ ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ ¨ www.gotsinos.
gr, τηλ.: 2610-223.333, 6932220.525.
230102

ΚΕΝΤΡΟ (ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ),
πλησίον Γούναρη, 113τ.µ., ισογείου, ενοικιασµένο 500€, εστιατόριο 45 χρόνια. Αντικειµενική αξία:
172.400€. Ευκαιρία τιµή πώλησης:
95.000€. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΑΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. Τηλ. 2610-332.566,
6977-401.573.
228181
ΨΑΧΟΥ , επί της οδού Εµµ. Παππά
7, χώρος 397 τ.µ., ύψος 3.70 µέτρα,
µε 2 µεγάλες ράµπες αυτοκινήτου.
Τηλ.: 2610-220.596, 2610-223.994,
6947-278.448, 6947-278.444. 204529
ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,
ισόγειο κατάστηµα, επί της οδού
Πριγκιποννήσων, νεόκτιστο, 126
τ.µ., πολυτελούς κατασκευής. Τηλ.:
2610-220.596, 2610-223.994, 6947278.448, 6947-278.444.
204528
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ΤΣΟΥΛΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
οικοπέδων

Πωλήσεις
κατοικιών

ΤΗΛ. 2610332098-2610339839
FAX 2610313413
ΓΟΥΝΑΡΗ 203Α - ΠΑΤΡΑ

ΑΚΡΑΤΑ, Άµπελος, 1707,06τ.µ.
Σε ήσυχη περιοχή µε εξοχικά,
απεριόριστη θέα βουνό θάλασσα,
πρόσβαση από δηµοτικό δρόµο,
φως - νερό. Χτίζει 400τ.µ., συντελεστής κάλυψης 70%. Κοντά
σε στάση ΚΤΕΛ, προαστιακό και
έξοδο εθνικής οδού. 400 µέτρα
από το κέντρο του χωριού Άµπελος και 1,5 χλµ από τη θάλασσα.
Το οικόπεδο έχει περίπου 30 ρίζες ελιές. Τιµή: 35.000€. RE/MAX
Vision, τηλ. επικοινωνίας: 2610622.077, 6907-647.377, email:
info@remax-vision.gr.
232236
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΧΑΪΑΣ, 362τ.µ., µε
δυνατότητα δόµησης 240τ.µ. Βρίσκεται πολύ κοντά στην θάλασσα
και στην στάση του Προαστιακού
(στάση Πλατάνου). Τιµή: 16.000€.
RE/MAX Vision, τηλ. επικοινωνίας: 2610-622.077, 6907-647.377,
email: info@remax-vision.
gr.
232235
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2.145,6 τ.µ.,
άρτιο και οικοδοµήσιµο, χτίζει 400 τ.µ., µε απεριόριστη θέα
στην θάλασσα. Βρίσκεται 10 λεπτά από την παραλία Πλατάνου και την στάση του Προαστιακού. Τιµή: 58.000€. RE/MAX
Vision, τηλ. επικοινωνίας: 2610622.077, 6907-647.377 , email:
info@remax-vision.gr.
232234
ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
κατοικιών
ΔΥΑΡΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, 47τ.µ., 3ου ορόφου,
κατασκευής 1993, µπροστά στην
θάλασσα µε απεριόριστη θέα και
πρόσβαση. ∆ιαθέτει αυτόνοµη θέρµανση καλοριφέρ, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τιµή: 48.000€.
RE/MAX Vision, τηλ. επικοινωνίας: 2610-622.077, 6907-647.377,
email: info@remax-vision.
gr
232237
ΑΚΡΑΤΑ, Συλιβαινιώτικα, 56τ.µ.,
2ου ορόφου, διαµπερές, µε 2 υ/δ,
κουζίνα, µπάνιο, α/θ, µε θέα θάλασσα. Έτος κατασκευής 1992.
∆ιαθέτει ασανσέρ. Χωρίς µεσιτική αµοιβή απο τον αγοραστή. Τιµή: 59.000€. RE/MAX Vision, Τηλ.
Επικοινωνίας: 2610-622.077,
?6907-647377 , email: info@
remax-vision.gr.
232233

ΤΡΙΑΡΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, 73τ.µ., 3ου ορόφου,
κατασκευής 1993, µπροστά στην
θάλασσα µε απεριόριστη θέα
και πρόσβαση. ∆ιαθέτει µεγάλο
µπαλκόνι µε µπάρµπεκιου, αυτόνοµη θέρµανση, ασανσέρ, κλιµατισµό. Τιµή: 140.000€. RE/MAX
Vision. Τηλ. Επικοινωνίας: 2610622.077, 6907-647.377, email:
info@remax-vision.gr.
232238
ΑΚΙΝΗΤΑ

Πωλήσεις
κατοικιών

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
MEZONETA, 100τ.µ., κατασκευής του 2005, σε οικόπεδο 592τ.µ.,
µε 3 υ/δ, λουτρό, wc, ανεξάρτητη
κουζίνα, τζάκι, εγκατάσταση για
καλοριφέρ. Βρίσκεται σε πολύ
κοντινή απόσταση από το χωριό
Χρυσάνθιο, 10 λεπτά από την Αιγείρα και την παραλία. Έχει ανεµπόδιστη θέα σε βουνό και θάλασσα. Τιµή: 80.000€. RE/MAX
Vision, τηλ. επικοινωνίας: 2610622.077, 6907-647.377, email:
info@remax-vision.gr.
233105
ΑΚΡΑΤΑ - ΖΑΡΟΥΧΛΑ, (Ν. Σολιώτη), διώροφη οικία 78,52τ.µ.
σε οικόπεδο 1382,32 τ.µ.. Σε ακτίνα 500 µέτρων βρίσκονται ∆ηµοτικό σχολείο, Γυµνάσιο, Λύκειο, Αστυνοµικό τµήµα, Κέντρο
Υγείας και το κέντρο της Ακράτας. Κατασκευής του 1997. 1ος
όροφος, 78,52τ.µ., µε 2 υ/δ, 1
µπάνιο, ενιαία κουζίνα, σαλόνι
τραπεζαρία, µπροστινή βεράντα
µε θέα προς τον δρόµο και πίσω µεγάλη βεράντα µε θέα στο
βουνό και την θάλασσα. ∆ιαθέτει κουφώµατα αλουµινίου, ηλιακό, κλιµατιστικό και σόµπα πέλλετ που καλύπτει απόλυτα και
µε µεγάλη οικονοµία τις ανάγκες θέρµανσης της οικίας. Το
ισόγειο είναι 72,25 τ.µ. και είναι
ηµιτελές. Τιµή: 95.000€. RE/MAX
Vision, τηλ. επικοινωνίας: 2610622.077, ?6907-647.377, email:
info@remax-vision.gr.
232232
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Παναγιωτοπούλων 3-6 (1ος ορ.)
Αίγιο 25100 (στοά, έναντι Νεοκλασικού)
κιν.: 6978-444.617
τηλ.: 26910-20.550, φαξ: 26910-62.441
mourikis@realestate-achaiki-gr
www.realestate-achaiki.gr

RE/MAX Vision
Καψάλη 1 (Οθωνος - Αµαλίας
& Αράτου), 26221, Πάτρα
Τηλ. 2610-622077, fax 2610622256
e-mail: info@remax-vision.gr
www.remax.gr
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όροφος, τηλ.: 2610 277 023, κιν.: 6972274121
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Π.: Χειρουργός Οφθαλµίατρος,
Γεροκωστοπούλου 31-33, Πάτρα, 2ος όροφος, τηλ.: 2610 224505,
κιν.: 9674 332286, info@theeye.gr, gmariomail.@gmail.com,
www.theeye.gr
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Παιδοοφθαλµίατρος,
Στραβισµολόγος, Χειρουργός Οφθαλµίατρος, Πάτρα 1ος όροφος,
Βότση 42. Τηλ.: 2610-277.800, κιν.: 6909-719.915
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας-Γυναικείας Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών, Κολοκοτρώνη 49, 2ος όροφος Τηλ. Ραντεβού: 2610-620.013
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η. Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Ζαΐµη 35 (1ος όροφος) - 26233 Πάτρα 2613-020181,
6946-919.416.
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:
∆Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ., Παθολόγος, διδάκτωρ πανεπιστηµίου Πατρών, ∆ίπλωµα βελονισµού ECPD, BCAO, GSATN,
Μειλίχου 176, Συχαινά, Πάτρα. Τηλ: 2610 427 379, κιν.: 6977 98
29 82, www.patrasacupuncture.gr
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΛΕΤΤΑ MD: Ιατρός Ειδικός Παθολόγος, Κορίνθου 224, Πάτρα, τηλ.: 2611 124106, fax: 2611 104258, κιν.:
6947 305 780, marianikolettapr@hotmail.com
ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, Eιδικός Παθολόγος. Κορίνθου
421-425, Πάτρα. Τηλ: 2610 361 613, κιν: 6940 97 37 98, email:
alexfarmaki@yahoo.gr
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. Ειδικός Παθολόγος, Αγίου Νικολάου 41-43, 4ος όροφος, Πάτρα. Τηλ. 2610-278.654,
6977-434.023.
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ:
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΑ Παιδίατρος, Ακρωτηρίου 90, Τ.Κ.: 26332,
Ψαροφάι, Πάτρα Τηλ: 2610-330.612, κιν.: 6947-409.239, email:
thea-18@hotmail.com
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Γεωργία Γ. Φιλιώτη, συµβεβληµένη
µε τον ΕΟΠΠΥ ωράριο: 09.00-13.00 και 18.00-21.00. Το ιατρείο
µεταφέρθηκε σε νέο χώρο, Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 149-153 στο
ισόγειο. Τηλ. 2610-339.040 - 6974-724.921.
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
ΜΠΑΡΛΙΓΚΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΩΝ. Πλαστικός Χειρουργός Eιδ: Chu
Hopiteaux De Bordeaux-Tondu France αισθητική και επανορθωτική πλαστική χειρουργική. Μαιζώνος 74-78 Πάτρα, Τηλ.:
2610-273.797 & 6977-082.393 tbarliga@yahoo.com
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ:
ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ Γ. ΛΑΜΠΡΟΣ Πνευµονολόγος - Φυµατιολόγος
Λευκωσίας 28 & Ελληνος Στρατιώτου, Τηλ.: 2615-501.365, κιν.:
6972-701.903, e-mail: lambros_ber@yahoo.com
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Π. Ιατρός Πνευµονολόγος - Φυµατιολόγος, Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Πατρών, Πανεπιστηµίου 376, τηλ.: 2610-463.136 - κιν. 6974-309.488, e-mail: maria.
spyrop@yahoo.gr
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ:
ΤΣΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. , - Ιατρός, Ειδική Ρευµατολόγος, Αγ.
Νικολάου 44 - Πάτρα, 1ος όροφος, τηλ. και fax 2610-277.784,
κιν. 6942-678.881, Email: tsouni.xristina@gmail.com.
ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΕΪΜΑΡΗΣ, ΜSc: Ιατρός - Ειδικός Ρευµατολόγος.
Κορίνθου 267, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα. Τηλ.: 2610 27 70 27,
κίν.: 6945 55 49 29, email: meimarisn@gmail.com
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ:
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ: Φυσικοθεραπεύτρια. Κολοκοτρώνη
34, Τ.Κ. 26221 - Πάτρα. Τηλ.: 2610 622 895, κιν.: 6978 89 32 92,
email: egraikousi.physio@gmail.com
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ν. MD, PhD Νευροχειρουργός, Ρήγα Φεραίου 91, 3ος όροφος, τηλ. 2610-625.112, κιν. 6945-548.463,
email: karamanakosp@gmail.com
ΚΑΤΣΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Γενικός Χειρουργός - Χειρουργός
Μαστού. Ρ. Φεραίου 124 & Παντανάσσης, Τηλ.: 2610 222673,
6972829158, email: nikos_katsiakis@windowslive.com, www.
katsiakis-mastos.gr
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. MD, F.A.C.S. Χειρουργός Καθηγητής Πανεπιστηµίου, Κορίνθου 287 (Πλαρεία Γεωργίου Α’), τηλ.:
2610-621.323 κιν.: 6937-096.968, e-mail: mstavrop@upatras.gr.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ.: MD, MSc, PhD(cand)
χειρουργός ορθοπαιδικός, Κωνσταντινουπόλεως 15 (Πλ. Αγίας
Σοφίας), Πάτρα, τηλ.: 2613 008 901, κιν.: 6974 301 183, email:
med@patrasortho.gr, www.patrasortho.gr
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΡΙΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ, Πατρέως 13-15, 262 21 Πάτρα, τηλ. 2610620.733, κιν. 6944-941.959 email: parispap5@yahoo.gr
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΡ., Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος. Κανακάρη 174 & Βότση, Πάτρα. Αθηνών 2, Ναύπακτος. Κιν.: 6932 608 727, email: athanasiosrigopoulos@
gmail.com
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ∆ρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Π. Ειδικός Καρδιολόγος ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών. Φιλοποίµενος 24 (είσοδος από
Φιλοποίµενος), 262 21 Πάτρα Τηλ.: 2613-017.803 Κιν.: 6977052.444 Υπεύθυνη Γραµµατείας: Χριστίνα Χριστοπούλου
ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής, παθήσεις Μαστού-Μελάνωµα, Ηρώων Πολυτεχνείου 50,
τηλ. 2610-453.534, 6932-411.373, www.tzoracoleftherakis.com,
therakis@otenet.gr.
ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MD-PhD Ιατρικό Πατρών, Γενικός Χειρουργός - Γαστρεντερική Χειρουργική και Γαστροσκόπιση. Υπεύθυνος τµήµατος επειγόντων. Τηλ. 2610-333.853, τηλ/fax 2610333.851, κιν. 6908-625.110, Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 178 & Aνθείας,
email: iatrikopatron@gmail.com
ΧΑΒΕΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. : Μαστολόγος - Χειρουργός. Σατωµβριάνδου 63-65 και Κορίνθου, Πάτρα. Τηλ.: 6974 817 140, email:
frontidamastou@gmail.com
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ:
KΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ, Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος. Συµβουλευτική Ενηλίκων και Εφήβων Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία. Ακρωτηρίου 10, Τηλ.: 2616 007 570, email:
kontosoroupsy@gmail.com

eπαγγελματιεσ υγειασ

26 απριλιoy 2021

43

λίζα Σ. Σαχούντ
Γενικός Οικογενειακός Γιατρός
πτυχιούχος πανεπιστημίου αθηνών
Επισκέψεις κατ’ οίκον
υπέρταση • σακχαρώδης διαβήτης • δυσλιπιδαιμία
προληπτικός έλεγχος • εμβολιασμοί • λοιμώξεις • τραύμα
έκδοση πιστοποιητικών υγείας υποψηφίων οδηγών
Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 47
e-mail: sachountliza@gmail.com

Τηλ.: 2610-335.345
6944-884.897

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΜΑΣΤΟΥ

Νικόλαος Κατσιάκης

Γενικός Χειρουργός
Χειρουργός μαστού

Ρ. Φεραίου 124 & Παντανάσσης
τηλ.: 2610 222 673, 6972 829 158
web: www.katsiakis-mastos.gr
nikos_katsiakis@windowslive.com

Γιάννα Κοτσίρη

Αιµατολογικό | Βιοχηµικό | Ορµονολογικό
Ανοσολογικό | Μικροβιολογικό
Εργαστήριο | Νεοπλασµατικοί δείκτες
Πάτρα
Αλεξ. Υψηλάντου 110
& Αγ. Νικολάου
Τηλ.: 2610 222 627
Fax: 2610 223 760

Δρ. Κωνσταντίνος Β. Σπηλιωτόπουλος
M.D., Ph.D., F.E.T.C.S.

Καρδιοθωρακοχειρουργός
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ ΜΕ LASER ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ
Κανακάρη 36-38 & Πουκεβίλ, Πάτρα τ.κ 26225
Τηλ./fax: 2610 226 269
Κιν.: 6937 154 775
e-mail: katsarouanastasia@yahoo.gr

Διδάκτωρ Ε.

Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικός Λέκτωρ Stanford University, CA, USA
Διευθυντής Freeman Hospital, Newcastle Upon Tyne, UK
τηλ.: 6932 765 080
url: www.cardiacsurgery.gr
e-mail: kspiliotopoulos@hygeia.gr

Βραχναίικα
Π.Ε.Ο. 110
Πατρών - Πύργου 220
Τηλ./fax: 2610 671 130
gkotsiri@otenet.gr

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΤΣΟΥΝΗ
ΙΑΤΡΟΣ

Ειδική Ρευματολόγος
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αγ. Νικολάου 44 Πάτρα, 1ος όροφος
Τηλ. και fax: 2610-277.784
Κιν.: 6942-678.881
Email: tsouni.xristina @gmail.com.
Δέχεται στο ιατρείο της πρωί: 9-1 μ.μ., απόγευμα: 6-9 μ.μ., Ολες τις
ημέρες εκτός του απογεύματος Παρασκευής.
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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.
Τα αποτελέσµατα δίδονται εντός του 24ώρου.
∆ιεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 104, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610-220623 / 2610-270886 / 2610-225424
FAX: 2610-623920 Email: bdiagnosis@yahoo.com

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ενδοκρινολόγος

Οµ. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πατρών
Ιατρείο
Ενδοκρινολογίας-∆ιαβήτη-Μεταβολισµού

Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΚΑΪΑΦΑΣ

∆έχεται µε ραντεβού
Αθηνών 1 Ρίο –Πάτρα (πλησίον ΠΓΝΠ)
Email: vkyriazopoulou@med.upatras.gr
Τηλ. 2610 991891, 6937164707, 6984141191

Ενδοκρινολόγος

MD, Dr. med., FEBO

Χειρουργός οφθαλμίατρος
∆ιδάκτωρ Ιατρικής
Πανεπιστημίου Essen, Γερμανία
Αγίου Κωνσταντίνου 67
Πάτρα, 264 42
6989110445
2614 000379
www.drkaiafas.gr
info@drkaiafas.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ,
ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ, ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΙ∆ΟΟΦΘΑΛΜΟΓΙΑ, OCT
LASER ΜΥΩΠΙΑΣ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
MD, Phd, F.A.C.S.

τμήματα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - Οµ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου
ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΗΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΝΑΘΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
COVID TEST: PCR - RAPID TEST - TEST ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Ιατρείο: Κορίνθου 287 (Πλατεία Γεωργίου Α’)
∆έχεται: Τρίτη - Πέµπτη 17.30-20.30 και µε ραντεβού

Τηλ.: 2610-621.323
κιν.: 6937-096.968
e-mail: mstavrop@upatras.gr

KAT’ OIKON ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: covid test, υπέρηχοι & triplex αγγείων
e-mail: patriarcheas@gmail.com
Φιλοποίμενος 24 & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 262 21, Πάτρα
Τηλ: 2610 273009, 2610 276004, 2610 621549 - Fax: 2610 273316
www.patriarcheas-med.gr

ÍÅÖÑÏËÏÃÉÊÏ ÉÁÔÑÅÉÏ
Ìáéæþíïò 94 (1ïò üñïöïò)
ÐÜôñá 26221
Ôçë.: 2610277023
 ÷ñüíéá íåöñéêÞ íüóïò
 ïîåßá íåöñéêÞ âëÜâç
 íüóïé ôïõ óðåéñÜµáôïò (óðåéñáµáôïíåöñßôéäåò)
 µåôáµüó÷åõóç íåöñïý
 áñôçñéáêÞ õðÝñôáóç
 äéáâçôéêÞ íåöñïðÜèåéá
 µéêñïóêïðéêÞ êáé µáêñïóêïðéêÞ áéµáôïõñßá
 íåöñïðÜèåéá êýçóçò
 õðÝñç÷ïò íåöñþí
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ

ÔÑÉÃÊÁÓ Ê. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ
Êéí.: 6972274121

ÆÉÙÃÁ – ÔÑÉÃÊÁ ÓÔÕËÉÁÍÇ
Êéí.:6936724878

ΜΕ ΤΟΝ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

KOINΩΝΙΚΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ
ΠΑΤΡΩΝ:
08.00-21.00: Γιαµα Αλεξάνδρα
Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 90, ∆ηµητρόπουλος ∆ηµήτριος Κορίνθου
161 – Γκότση, Κατικας Νικόλαος
Γούναρη 143 – Λόντου, Κοκοβικα Παρασκευη Θεοτοκοπούλου
31 Μπεγουλάκι – πλησίον ΤΕΙ,
Πάσλη Ελισσάβετ Κικλίς 41 & Αγ.
Σοφίας, Ρουµπης Νικόλαος Μαιζώνος 139 – Παντανάσσης.
21.00-02.00 πρωί: Λυκοκαννέλου Ζωή Γούναρη 34 – Κορίνθου,
Ντζελβε Ρουµπίνα-Μαρία Κορίνθου 206-Κολοκοτρώνη.
02.00-πρωί: Ντζελβε Ρουµπίνα-Μαρία Κορίνθου 206-Κολοκοτρώνη.
ΜΕΣΣΑΤΙ∆ΑΣ:
14.00-22.30: Γκουµα Λαµπρινή,
Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως – Καλλιθέα. Τηλ. 2610-590.336.
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ:
14.00-22.30: Χρονοπούλου Ολγα,
25ης Μαρτίου - Παραλία Πατρών.
Τηλ. 2610-524.492.
ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ:
14.00-17.00τηλ.&17.00-21.00:
Ραυτοπούλου Ασπασία, Π.Ε.Ο.
Πατρών - Πύργου 690 (θέση
Καµίνια). Τηλ. 2610-670.324 και
6976-408.046.
ΡΙΟΥ:
14.00-22.30: Γουλα Βασιλική,
Αθηνών 47 – Ρίο (έναντι εκκλησίας Αγ. Γεωργίου). Τηλ. 2610911.416.

∆ΥΜΗΣ:
14.00-πρωί: Βεσκούκη ∆ήµητρα
Πατρών – Πύργου 57 (Κάτω Αχαΐα). Τηλ. 26930-23.700.
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ:
14.00-17.00τηλ.&17.00-21.00:
Κουκοπουλος Κων/νος, Καµάρες. Τηλ. 26910-32.178 και 6947253.467.
ΑΙΓΙΟΥ:
08.00- 22.00: Κοκκινου (Ανδρονοπούλου 17). Τηλ. 26910-21.609.
22.00-08.00: Αρβανίτης (Ερµού
49). Τηλ. 26910-25.377.
ΑΚΡΑΤΑ – ΑΙΓΕΙΡΑ:
17.30-22.00: ∆αρρα – Μεντζελόπουλος (στα φανάρια). Τηλ. 6947683.664. ∆ιηµερεύει - ∆ιανυκτερεύει.
∆ΙΑΚΟΠΤΟ:
17.30-22.00: Γεωργαντοπούλου
(Νικολέϊκα). Τηλ. 6976-385.916.
∆ιηµερεύει - ∆ιανυκτερεύει.
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ:
17.30-22.00: Σαράντης (Σελιανίτικα). Τηλ. 26910-72.670. ∆ιηµερεύει – ∆ιανυκτερεύει.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ:
14.00-22.30: Πεντζιας Σωτήρης,
Καλλιµανη 18. Τηλ. 26920-24.164.

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ - ÊÅÍÔÑÁ ÕÃÅÉÁÓ
Σήµερα εφηµερεύουν: Το ΠΓΝΠ, το Νοσηµάτων Θώρακος, οι τοµείς
του Καραµανδανείου: Εργαστηριακός, Χειρουργικός, Ορθοπαιδικός,
ΩΡΑ και Παιδοψυχιατρικός και στον «Αγ. Ανδρέα» τα τµήµατα: Πλαστικής Χειρουργικής και Οδοντιατρικό.
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ: Τηλ. 26940-60.100.
• ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ: Τηλ. 26930-23.760 -1 -2.
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Τηλ. 26920 – 22.222.
• ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ: Τηλ. 26910 – 22.222.

ÅÐÅÉÃÏÍÔÁ ÐÅÑÉÓÔÁÔÉÊÁ: 166

Ο τυχερός αριθµός του ΠΡΟΤΟ:

Οι τυχεροί αριθµοί του ΤΖΟΚΕΡ
που κληρώθηκαν είναι:
7

10 11 19 45 ΤΖΟΚΕΡ: 19

Κατηγορίες
5+1
5
4+1
4
3+1
3
2+1
1+1

Επιτυχίες
1
20
485
834
17.504
9.556
37.425

Κέρδη
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
75.977,61
2.500,00
50,00
50,00
2,00
2,00
1,50

Οι τυχεροί αριθµοί του SUPER 3:
21:00 1 3 6 14:00 3 5
20:00 2 6 5 13:00 3 3
18:00 1 2 1 12:00 0 5
17:00 8 0 3 11:00 7 0
16:00 7 2 1 10:00 2 3

28

10

10

11

9

8

5

7

Κατηγορία Επιτυχίες
1
-

3

2

Κέρδη
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ

2

-

25.000,00

3

5

2.500,00

4

35

250,00

5

381

25,00

6

2.978

2,00

Οι τυχεροί αριθµοί του ΛΟΤΤΟ
που κληρώθηκαν το Σάββατο είναι:
4

5

10 22 28 44

Κατηγορίες

+

33

Επιτυχίες

Κέρδη

6αρια

-

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ

5+1

-

50.000,00

5αρια

7

1.500,00

2

4αρια

389

30,00

34

3αρια

5.689

1,50

Οι τυχεροί αριθµοί του EXTRA 5:
19:00
23 31
15:00
12
1

6
0
3
2
5

5

ËÁÚÊÏ ËÁ×ÅÉÏ / ÅÈÍÉÊÏ ËÁ×ÅÉÏ
Η 11η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα πραγµατοποιηθεί
την Τρίτη 27/04/2021.
Η 12η, η 13η, η 14η, η 15η, η 16η και η 17η κλήρωση
του Λαϊκού Λαχείου µαταιώνονται..
Η Α' Κλήρωση της 250ης Εκδοσης το Εθνικού Λαχείου
θα διεξαχθεί στις 12 και 13 Μαΐου 2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΙΓ7Λ6-ΦΥΛ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Π.: οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/97677/2442
Πάτρα, 16/04/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας δια
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για
την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ,
ΠΡΑΝΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ
2021-2023» µε προϋπολογισµό:
4.300.000,00 EURO µετά του ΦΠΑ
24%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, µε CPV: 45233141-9
κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός
έργου στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 164751
Το έργο απευθύνεται σε φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οδοποιίας & Πρασίνου.
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 12/05/2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 13:00µ.µ
Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/05/2021, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
10:00 π.µ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.
4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήµατος, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο άρθρο 3 της ∆ιακήρυξης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.
gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.pde.gov.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 05/ 05/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συµµετέχουν
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 07/05/2021.
Στον διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην 3η τάξη και άνω στα έργα «Οδοποιίας»
και στην 2η τάξη και άνω στα έργα «Πρασίνου», που είναι εγκατεστηµένα σε: α) σε κράτος-µέλος
της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού
µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ)
σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

Ο Οικονοµικός φορέας µπορεί συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως
µέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του
ν. 4412/2016. υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου
76 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της
µορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός
και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Οι εγγυητικές συµµετοχής είναι
69.354,00 € και πρέπει να έχουν
χρόνο ισχύος εννέα µηνών και
τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών δηλαδή έως
12/03/2022 και απευθύνονται τον
κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ). Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης της προσφοράς είναι εννέα µήνες από την
ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π.∆.Ε. ΣΑΕΠ 501 µε
κωδικό 2021ΕΠ50100002. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21PROC008474258 2021-04-15
Αρ. Πρωτ. 2803/15-4-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» προϋπολογισµού
1.950.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία
επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ 6
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Ταχ.Κωδ.:25001
Τηλ.: 2692360415, 2692360438
Telefax: 2692360433
E-mail: techserv@kalavrita.gr
Ιστοσελίδα:www.kalavrita.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα
της σύµβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.kalavrita.
gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ (……….)
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης από το γραφείο
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ευσ. Κηπουργού 6 Καλάβρυτα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
3. Κωδικός CPV:
(CPV): 32441200-8 (Εξοπλισµός τηλεµετρίας και ελέγχου), 324411007 (Τηλεµετρικό σύστηµα παρακολούθησης).
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL632
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμ-

βασης: Αντικείµενο της σύµβασης
είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Με την υπ΄αριθµ Απόφαση Ένταξης
21739/2020 στο Πρόγραµµα Αντώνης Τρίτσης αποφασίστηκε η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Το φυσικό αντικείµενο της πράξης
περιλαµβάνει την:
Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία ασύρµατου συστήµατος αυτόµατης τηλεµετρικής καταµέτρησης υδροµετρητών (A.M.R.),
διατάξεων ρύθµισης πίεσης σε
συγκεκριµένα σηµεία του δικτύου, ενός (1) τηλεµετρικού σταθµού
παρακολούθησης ποιότητας νερού
στην κεντρική δεξαµενή των Καλαβρύτων, πέντε (5) σταθµών µέτρησης υπολειµµατικού χλωρίου,
σε επιλεγµένες βασικές θέσεις του
δικτύου των Καλαβρύτων, Σκεπαστού, ∆άφνης, Κλειτορίας και Λυκούριας, διατάξεων παρακολούθησης στάθµης και παροχής σε
υδρευτικές δεξαµενές Καλαβρύτων, φορητού εξοπλισµού για τις
ανάγκες εντοπισµού αφανών διαρροών, Κεντρικού Συστήµατος
Ελέγχου
6. Εναλλακτικές προσφορές: όχι
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: 14 µήνες.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων,
τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και
των προσωρινών συµπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα
σύµπραξη υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η
ανάθεση της σύµβασης εφόσον η
λήψη ορισµένης νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών
φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολοκλήρων.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ
10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της
σύμβασης: όχι
11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής (κριτήρια ανάθεσης 2.3 διακήρυξης)
12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η
25/05/2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19:00 (7:00 μ.μ.) (σύµφωνα µε το
άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4412/2016).
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι
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υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 12 µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Χρηματοδότηση: Η χρηµατοδότηση της παρούσας σύµβασης
πραγµατοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το
Ταµείο Παρακαταθηκών, και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών. Απόφαση Ένταξης 21739/2020
στο Πρόγραµµα Αντώνης Τρίτσης.
Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 69-7131.0002
σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2021
του Φορέα
Η χρηµατοδότηση είναι ύψους ενός
εκατοµµυρίου εννιακόσιες πενήντα
χιλιάδων ευρώ (1.950.000,00 €),
χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%.
16. Ενστάσεις – προδικαστικές
προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας,
άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη,
πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable
Document Format (PDF), το οποίο
φέρει εγκεκριµένη προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. ¨όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
17. Δημοσιεύσεις:
Η παρούσα, Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε
ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 15/04/2021 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ,
αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://
et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 και
δηµοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον
ανάδοχο και εισπράττονται κατά
την πληρωµή της σύµβασης.
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.kalavrita.gr
στην διαδροµή: www.kalavrita.gr
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ∆ιακηρύξειςΠροκηρύξεις
18. Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, κατατίθεται από τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσό 2% της αξίας του προϋπολογισµού χωρίς του Φ.Π.Α. Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής για
την προµήθεια είναι 39.000€ τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ
Ο Δήμαρχος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
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ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ
ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ - ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ
ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ - ΛΟΥΤΟΝ
ΒΕΧΕΝ - ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ - ΒΕΙΛΕ
ΧΟΡΣΕΝΣ - ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ
ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ - ΣΚΙΒΕ
ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΟΥΕΣΚΑ - ΧΕΤΑΦΕ
ΟΒΙΕΔΟ - ΧΙΡΟΝΑ
ΤΣΙΝΤΙΑ ΤΑΡΓΚΟΒΙΣΤΕ - ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ
ΚΑΡΒΙΝΑ - ΠΡΙΜΠΡΑΜ
ΜΠΡΝΟ - ΤΕΠΛΙΤΣΕ
ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ - ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΕΝΣ
ΑΓΙΑΞ - ΑΛΚΜΑΑΡ
ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ - ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ
ΦΟΛΕΝΤΑΜ - ΤΕΛΣΤΑΡ
ΜΠΟΥΝΤΑΦΟΚΙ - ΠΑΞΙ
ΙΣΛΟΧ - ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ
ΛΙΝΤΣ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
ΛΑΝΣ - ΝΙΜ
ΛΟΡΙΑΝ - ΜΠΟΡΝΤΟ
ΡΕΝ - ΝΤΙΖΟΝ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΝΑΝΤ
ΙΝΤΕΡ - ΒΕΡΟΝΑ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ - ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 - ΚΑΡΑΡΕΖΕ
ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ - ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ
ΛΟΥΚΕΖΕ - ΛΕΚΚΟ
ΟΛΜΠΙΑ - ΝΟΒΑΡΑ
ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 - ΤΖΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ
ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ - ΓΚΡΟΣΕΤΟ
ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ - ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919
ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ - ΛΙΒΟΡΝΟ
ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ - ΡΕΝΑΤΕ
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ - ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙ - ΤΑΜΠΟΡ
ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ - ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ
ΚΑΛΜΑΡ - ΕΡΕΜΠΡΟ
ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ - ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ
ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ - ΓΚΑΙΣ
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ - ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ
ΤΣΙΠΑ ΓΙΟΥΝ. - ΛΑΜΟΝΤΒΙΛ ΓΚ. ΑΡ.
ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ. - ΚΑΙΖΕΡ ΤΣΙΦΣ
ΛΕΙΨΙΑ - ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
ΡΟΣΤΟΦ - ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ
ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ
ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ - ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ - ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΡΑΝΤΕΡΣ
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ - ΣΙΟΝ
ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΣΕΡΒΕΤ
ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ
ΜΙΡΑΝΤΕΣ - ΑΛΜΕΡΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΠΟΕΛ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΙΝΓΚΟΥΛΕΤΣ
ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ - ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ
ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ - ΜΑΡΙΤΙΜΟ
ΚΟΒΑ ΠΙΕΝΤΑΝΤΕ - ΟΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ
ΖΙΛΙΝΑ - ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ - ΟΠΑΒΑ
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ - ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
ΡΙΓΑ ΦΚ - ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ
ΤΒΕΝΤΕ - ΟΥΤΡΕΧΤΗ
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΦΙΤΕΣΕ
ΣΑΧΤΑΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ - ΡΟΥΧ ΜΠΡΕΣΤ
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ - ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ
ΡΙΕΚΑ - ΟΣΙΓΕΚ
ΦΕΧΕΡΒΑΡ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ
FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ - ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ
ΑΝΖΕ - ΜΟΝΑΚΟ
ΜΟΥΡΑ - ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΤΟΤΕΝΑΜ
AS ΑΒΕΛΙΝΟ - ΤΕΡΑΜΟ
ΒΙΤΕΡΜΠΕΖΕ - ΚΑΤΑΝΤΖΑΡΟ
ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ - ΦΟΤΖΙΑ
ΚΑΤΑΝΙΑ - ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908
ΜΟΝΟΠΟΛΙ - ΤΕΡΝΑΝΑ
ΜΠΙΣΕΛΙΕ - ΒΙΜΠΟΝΕΖΕ
ΠΑΓΚΑΝΕΖΕ ΚΑΛΤΣΙΟ - ΠΟΤΕΝΤΖΑ
ΠΑΛΕΡΜΟ - ΚΑΒΕΖΕ
ΤΟΡΕ ΝΕΑΠΟΛΙΣ - ΜΠΑΡΙ 1908
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ - ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
ΑΙΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ - ΧΑΜΑΡΜΠΙ
ΜΑΛΜΕ - ΟΣΤΕΡΣΟΥΝΤ
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ
ΟΝΤΕΝΣΕ - ΛΙΝΓΚΜΠΙ
ΚΑΛΙΑΡΙ - ΡΟΜΑ
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ
ΛΙΠΣΕ ΚΕΜΠΕΝΖΟΝΕΝ - ΜΟΛΕΝΜΠΕΚ
ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΓΚΙΛΟΥΑΖ - ΝΤΕΙΝΖ
ΑΣΝΤΟΝΤ - ΜΑΚΑΜΠΙ Π. ΤΙΚΒΑ
ΑΛΚΟΡΚΟΝ - ΛΕΓΚΑΝΕΣ
ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ - ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ - ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ
ΘΕΛΤΑ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ
ΣΕΒΙΛΛΗ - ΓΡΑΝΑΔΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΡΙΟ ΑΒΕ - ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 - ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ
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Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΗΔΕΙΕΣ
Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΣΤραΤιΟ παΝ. ΔΗΜΟΚα

αΝΤΩΝια ιΩΣΗΦ ΜπαΣΗ

κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο σήμερα Μ. Δευτέρα και ώρα
12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Η μητέρα του: Παναγιώτα (χήρα) Παν. Δημοκα. Τα αδέλφια του: Χριστίνα και Σπύρος Γιαννόπουλος. Τα ανίψια του: Βασιλική, Νικόλαος. Ο παππούς: Θεόδωρος Ντουτσιας. Οι θείοι. Οι εξάδελφοι. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας,
Πάτρα. Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838. β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610326.842

κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο σήμερα Μ. Δευτέρα και
ώρα 12.30 μ.μ. από τον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας.
Ο σύζυγος: Ιωσήφ. Τα παιδιά της: Φίλιππος και Νομική Μπάση, Σπυριδούλα και Πέτρος Πυλαρινός. Τα εγγόνια της: Γιώργος, Δανάη. Τα
αδέλφια της. Οι ανεψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
- Παράκλησις όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις στο Σύλλογο
«Το Φωτεινό Αστέρι».
Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας,
Πάτρα. Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838. β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610326.842

(ΕΤΩΝ 41)

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝιΚΟλαΟ ΒαΣ. παΝΟΥΤΣΟ
(ΕΤΩΝ 48)

κηδεύουμε σήμερα Μ. Δευτέρα και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βασιλικού.
Τα παιδιά του: Βασίλειος, Αθανάσιος. Οι γονείς του: Βασίλειος και Αλεξάνδρα Πανούτσου. Τα αδέλφια του: Αλέξανδρος και Θεώνη Πανούτσου. Τα ανίψια του. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας,
Πάτρα. Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838. β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610326.842
Την πολυαγαπημένη μας

αλΕΞαΝΔρα παΥλΟΥ ΨΥρΟΥΚΗ
(ΕΤΩΝ 88)

κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο μεθαύριο Μ. Τετάρτη και
ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Διάσελου Τριταίας.
Ο σύζυγος: Παύλος. Τα παιδιά της: Σάββας και Ευγενία Ψυρούκη,
Νικόλαος και Γεωργία Ψυρούκη, Αγγελική και Νικόλαος Πανίτσας.
Τα εγγόνια τη: Παύλος, Αλέξανδρος, Παύλος, Χριστόφορος-Ανδρέας,
Ελένη. Τα αδέλφια της. Οι ανεψιοί. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας,
Πάτρα. Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838. β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610326.842
Τον πολυαγαπημένο μας

αλΕΞαΝΔρΟ ιΩαΝ. ΜΩΥΣιΔΗ
(ΕΤΩΝ 91)

κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο σήμερα Μ.Δευτέρα και ώρα
3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Μαρία. Τα παιδιά του: Ιωάννης και Βασιλική Μωυσίδη,
Δημήτριος και Λάουρα Μωυσίδου, Κων/νος και Αλεξία Μωυσίδη.
Τα εγγόνια του: Μαρία, Αλεξάνδρα, Αλέξανδρος, Ανδρέας, Λουκάς.
Τα ανίψια του. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838. β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842
Τον πολυαγαπημένο μας

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΛΛΙΑ - ΕΤΩΝ 75)

Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

ΖαΦΕιριΟ ιΩαΝ. ΜΗΤρΟπΟΥλΟ
(ΕΤΩΝ 87)

κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο σήμερα Μ.Δευτέρα και
ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμακίου (Βίδοβα). Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό ώρα 10 π.μ.
Τα παιδιά: Ιωάννης (Ιερέας) και Αθανασία (Πρεσβυτέρα) Μητροπούλου, Κωνσταντίνος και Καλλιόπη Μητροπούλου, Γεώργιος και Πέτρα-Λουΐζ Μητροπούλου. Η αδελφή: Αντιγόνη (χήρα) Παν. Καρναβα.
Τα εγγόνια. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.
- Η προσέλευση στον Ιερό Ναό θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες για
τον covid-19.
Γραφείο Ιερών Τελετών «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ»: Κ. Αχαΐα, τηλ. 26930-22.664,
23.465, Βραχνέικα τηλ. 2610-671.685, κινητό 6972-079.503. Ανοικτά καθ’
όλο το 24ωρο
Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

ΖαΦΕιριΟ ιΩαΝ. ΜΗΤρΟπΟΥλΟ
(ΕΤΩΝ 87)

κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο σήμερα Μ.Δευτέρα και
ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμακίου (Βίδοβα). Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό ώρα 10 π.μ.
Τα παιδιά: Ιωάννης (Ιερέας) και Αθανασία (Πρεσβυτέρα) Μητροπούλου, Κωνσταντίνος και Καλλιόπη Μητροπούλου, Γεώργιος και Πέτρα-Λουΐζ Μητροπούλου. Η αδελφή: Αντιγόνη (χήρα) Παν. Καρναβα.
Τα εγγόνια. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.
- Η προσέλευση στον Ιερό Ναό θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες για
τον covid-19.
Γραφείο Ιερών Τελετών «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ»: Κ. Αχαΐα, τηλ. 26930-22.664,
23.465, Βραχνέικα τηλ. 2610-671.685, κινητό 6972-079.503. Ανοικτά καθ’
όλο το 24ωρο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙA
Ολους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας

ΓΕΩρΓιΟ αΘαΝ. ΒαΚριΝΟ

παΝαΓιΩΤΗ αΓΓΕλΟΥ ΚαΜπΕρΟΥ

κηδεύουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο σήμερα Μ. Δευτέρα και
ώρα 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης Αρόης.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης.
Η σύζυγος: Ανδριάνα. Τα παιδιά του: Αθανάσιος Βάκρινος, Ασπασία
και Βασίλης Μπάρλος. Η αδελφή του: Ασημίνα Βάκρινου. Τα εγγόνια του: Μαριέττα, Ντιάνα, Αντυ, Γιώργος. Η δισέγγονή του: Βασιλική. Τα ανίψιατ του. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών «ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610-324.855, 2610-324.838. β) Αθηνών – Ρίου 5Α τηλ. 2610-326.842

θερμά ευχαριστούμε.
Τα αδέλφια: Μαρία (χήρα) Γρ. Καμπέρου, Γεώργιος και Νικολίτσα Καμπέρου, Χαρίκλεια και Νικόλαος Κανελλόπουλος, Κων/νος Καμπέρος, Νικολίτσα και Γεώργιος Βλάχος, Ευθαλία και Γρηγόριος Νιφόρας, Νικόλαος Καμπέρος, Χρήστος και Χαρίκλεια Καμπέρου. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών «ΑΝΔΡΕΟΥ κΙΑΦΑ»: Γούναρη 173 και Αγίου Δημητρίου, τηλ. 2610-275.295 και 2610-279.367

(ΕΤΩΝ 87)

Τον αγαπημένο μας

(ΕΤΩΝ 71)

Ολους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για το θάνατο του αγαπημένου μας

απΟΣΤΟλΟ ΝιΚ. ΖΗΣιΜΟπΟΥλΟ

ΓΕΩρΓιΟΥ ΦΩΤ. ΚΟΥΤρΟπΟΥλΟΥ

κηδεύουμε σήμερα Μ.Δευτέρα και ώρα 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς.
Τα παιδιά του: Ελευθερία και Ιωάννης Πάτσιος, Νίκη και Κώστας Φωτακόπουλος, Μιράντα και Κώστας Κοτσάφτης, Νικόλαος και Μαριάννα Ζησιμοπούλου. Τα εγγόνια: Ελενα, Γιώργος, Παναγιώτης, Δημήτρης, Γιώργος, Χρήστος, Απόστολος-Ανδρέας, Γιώργος. Τα αδέλφια.
Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών «κΩΝ. ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ»: Α’ Γραφείο, Ιωνίας 64 - Πάτρα, τηλ.
2610-341.608, 2610-325.417. Β’ Γραφείο, Διγενή Ακρίτα 89, Προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου), τηλ. 2610-451.566, κιν. 6932-930.023

θερμά ευχαριστούμε.
Τα αδέλφια. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών «κΩΝ. ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ»: Α’ Γραφείο, Ιωνίας 64 - Πάτρα, τηλ.
2610-341.608, 2610-325.417. Β’ Γραφείο, Διγενή Ακρίτα 89, Προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου), τηλ. 2610-451.566, κιν. 6932-930.023

(ΕΤΩΝ 75)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΛΟΙΑ: ANEK LINES (τηλ. 2610- 365.533, 2610-343.655, 2610-342.285), MINOAN
LINES (τηλ. 2610-426.000), SUPERFAST FERRIES ΚΕΝΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΚΟΝΑ (τηλ. 2610-622.500), SUPERFAST FERRIES ΚΕΝΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΜΠΑΡΙ (τηλ. 2610-634.000), BLUE STAR FERRIES ΚΕΝΤΡΙΚΟ (τηλ. 2610-634.000), G.A.
FERRIES (τηλ. 2610-276.059, 2610-279.057, FAX 2610-621.400) ENDEAVOR LINES
(τηλ. 2610-620.061), AGOUDIMOS (τηλ. 2610-461.800), HELLENIC SEAWAYS LINES
(τηλ. 2610-634.000), LEVANTE FERRIES (τηλ. 2610-240.000).

(ΕΤΩΝ 71)

Ολους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για το θάνατο του αγαπημένου μας

ΓΕΩρΓιΟΥ ΧρΗΣΤ. ΚαπΟΓιαΝΝΟπΟΥλΟΥ
(ΕΤΩΝ 57)

θερμά ευχαριστούμε.
Η σύζυγος: Σοφία. Τα παιδιά του: Μαρία, Χρήστος-Θεοφάνης, Βικτωρία, Παναγιώτης. Τα αδέλφια του: Βασιλική και Ανδρέας Κατριβέσης, Κατερίνα και Παναγιώτης Παπαλεξόπουλος. Οι ανεψιοί. Οι
λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών & Μνημοσύνων «ΜΙΧΑΗΛ ΝΙκΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»: Γεωργίου Παπανδρέου 73 (πρώην Καλαβρύτων), τηλ. 2610-342.446,
κιν. 6974-761.782, 6974-761.783
Ολους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας

ιΩαΝΝΗ ΣπΗλ. λΥΚΟΥρΓιΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 81)

θερμά ευχαριστούμε.
Οι αδελφές: Ντανα (χήρα) Ιωαν. Ραυτοπούλου, Βούλα (χήρα) Χρ. Λυκουργιώτη. Οι ανεψιοί: Μαριαβα και Αλέξανδρος Μονοκρούσος, Ελένη και Αρης Μαμασιούλας. Οι λοιποί συγγενείς.
Γραφείο Τελετών και Μνημοσύνων «ΣΑΜΙΩΤΗ»: Πανεπιστημίου 83 - Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας). Τηλ. 2610-454.184, 2610-455.151,
fax 2610-450.732, κιν. 6944-320.495. Γίνονται τελετές με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία - Διανυκτερεύει

ÃÉÍÅ ÅÈÅËÏÍÔÇÓ
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ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
γραφει ο

Η κυρία Ιωάννα
με ζωγραφισμένη
την ηθική
ικανοποίηση στο
πρόσωπό της

Σ. ΧοΛιαΣΤΗΣ

8 Ο ΜΠΑΪΝΤΕΝ αναγνώρισε τη
γενοκτονία των Αρμενίων. Από
τον Ερντογάν καρέκλα να καθίσει, να μην περιμένει.
8 18.000 οχήματα πέρασαν σε μια
μέρα από τα διόδια της Ελευσίνας. Προφανώς όλοι τους
θα πήγαιναν σε δημόσια δομή
υγείας (το αρνάκι στο αμάξι το
είχαν με ταμπελίτσα «μπαμπά
πρόβατε μην τρέχεις»).
8 ΟΚΤΩ στους δέκα Ελληνες καταναλωτές εκτιμούν ότι θα είμαστε σε έκτακτη κατάσταση μέχρι το τέλος του 2021. Από το
2022, το έκτακτο θα είναι να είναι όλα εντάξει.
8 Ο ΣΚΕΡΤΣΟΣ λέει ότι θα πάμε
σε αλλαγές στην αγορά εργασίας που θα ενδυναμώσουν τον
εργαζόμενο. Αύριο 9-10 π.μ.
έχει βάρη.
8 Ο γγ είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα θα είναι υπογειοποιημένο. Θα έχει και έκθεση
ζωγραφικής για τα 300 χρόνια
από το '21.
8 ΑΝΟΙΞΕ η αγορά χθες. Οποτε εμφανιζόταν πελάτης, άναβε ταμπέλα Ωσαννάμ ευλογημένος ο ερχόμενος, ας περάσει και ο επόμενος.

ΚΑΙΡΟΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΕΦΩΣΕΙΣ
ΥΓΡΑΣΙΑ
ΑΝΕΜΟΙ

«

Ε

10°C - 21°C
ΑΡΑΙΕΣ
37% - 93%
3 ΜΠΟΦΟΡ 

Σ

ήμερα Μεγάλη Δευτέρα θα
έχουμε 210 μέγιστη και συννεφιές κατά διαστήματα. Από αύριο πάμε σε άνοδο θερμοκρασίας, που θα κλιμακωθεί από 260
έως και 290, αν όχι και παραπάνω. Πάμε για Πάσχα ζεστό και
στεγνό.

ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Ο καθρέφτης
και το είδωλο

Μ

Εσωσε τον γιο της
που δεν είχε δει ποτέ

πορεί κανείς να ζει κόντρα στην
ιστορία και την αλήθεια; Το ερώτημα αφορά την Τουρκία που κρύβει
το πρόσωπό της από μια βαριά πραγματικότητα, τη γενοκτονία των Αρμενίων, που έγινε σε μια εποχή όπου
σχηματιζόταν η ιδέα της εθνοκάθαρσης. Που βέβαια δεν ήταν μόνο ιδέα
της Τουρκίας του 1917-18. Η απόφαση Μπάιντεν δεν είναι μόνο απόδοση δικαιοσύνης. Είναι το έναυσμα
για μια αποκατάσταση στην παγκόσμια πολιτισμική συνείδηση. Το έλλειμμά της είχε τραυματικές επιπτώσεις: Οταν αγνοείς την αλήθεια, αποστρέφεσαι τον ίδιο τον εαυτό σου,
χάνεις το είδωλό σου στον καθρέφτη.
Αυτό δεν αφορά μόνο την Τουρκία,
φυσικά, αλλά καθένα μας. Οφείλουμε
στον εαυτό μας και στον πολιτισμό,
να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και τι
έχει συμβεί σ© αυτόν τον πλανήτη.
Πολλώ δε μάλλον στη χώρα μας. Είτε διά χειρών αδίκων άλλων, είτε δια
χειρών ημετέρων. Κ.ΜΑΓΝΗΣ

ίναι υγιής», τής είπαν στο
τηλέφωνο. Για την Ιωάννα Λάγκα ήταν ένα μήνυμα
που το περίμενε δυο χρόνια. Και ήταν το πιο ευχάριστο μήνυμα για τον «γιο» της, που όμως
δεν έχει δει ποτέ. Εναν γιο που
δεν τον γέννησε, δεν τον γνώρισε
και δεν ξέρει καν το όνομά του.
Εναν 25χρονο, σήμερα, Ιταλό, ο
οποίος, η τύχη το ‘φερε, να γίνει
«γιος» της μέσω «δεσμού αίματος».
Η Ιωάννα Λάγκα ήταν η μοναδική ανάμεσα σε 30.000.000
ανθρώπους που μπορούσε με
τα αιμοποιητικά της κύτταρα να
σώσει από τη λευχαιμία το παιδί αυτό. Από το 2017 που έδωσε το μόσχευμα, κάθε χρόνο,
Απρίλιο μήνα, της τηλεφωνούσαν και το μόνο που της έλεγαν
ήταν ότι ο νεαρός Ιταλός είναι
εν ζωή. Πέρυσι, λόγω πανδημίας, δεν είχε κανένα νέο του. Και
φέτος, πριν από λίγες μέρες, της
τηλεφώνησαν και της είπαν ότι
είναι υγιής, δίνοντάς της τη μεγαλύτερη χαρά των ημερών.
Η Ιωάννα Λάγκα είναι δασκάλα, μητέρα δυο παιδιών που
γέννησε η ίδια και από το 2017
«μητέρα» και του «Τζουζέπε»,
όπως η ίδια ονόμασε τον νεαρό
Ιταλό, τον οποίο μπορεί να μην
γέννησε αλλά τον αναγέννησε με
το μόσχευμα που έδωσε.
Με αφορμή αυτό το ευχάριστο
νέο, η κ. Λάγκα αφηγήθηκε στο
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων την εμπειρία της.
Ολα ξεκίνησαν το 2016, όταν
η κόρη ενός συμμαθητή της από
το Δημοτικό αρρώστησε από
λευχαιμία και έπρεπε να βρεθεί μόσχευμα για να σωθεί η
ζωή της. Η οικογένεια του κοριτσιού απευθύνθηκε στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης, ο οποίος διοργάνωσε μια
δράση για συλλογή δειγμάτων
σάλιου σε ένα κατάστημα κοντά
στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

 Η Ιωάννα
Λάγκα ήταν η
μοναδική ανάμεσα
σε 30.000.000
ανθρώπους που
μπορούσε με τα
αιμοποιητικά της
κύτταρα να σώσει
από τη λευχαιμία το
Τζουζέπε, όπως τον
ονόμασε η ίδια

«Μαθαίνοντας για τη συγκεκριμένη δράση έσπευσα για
να δώσω κι εγώ δείγμα σάλιου για να βοηθηθεί η κοπέλα. Δεν μπόρεσα να φανώ χρήσιμη στην κόρη του συμμαθητή μου. Για εκείνη βρέθηκε από
κάποιον άλλον μόσχευμα- νομίζω από το εξωτερικό. Αλλά,
μετά από ενάμιση χρόνο περίπου, έλαβα ένα τηλεφώνημα από το Κέντρο Ενημέρωσης
και προσέλκυσης εθελοντών
Δοτών Μυελού των Οστών του
Πανεπιστημίου Πατρών, το
ΚΕΔΜΟΠ, που με ενημέρωσαν
ότι βρέθηκα μοναδική συμβατή σε ποσοστό 90%, μέσα σε
30.000.000 δείγματα, με έναν
νεαρό ασθενή από την Ιταλία.
Φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη
και με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, έγινε η προετοιμασία και
στις 10 Οκτωβρίου 2017 έγινε η λήψη των αιμοποιητικών
κυττάρων στο νοσοκομείο Παπανικολάου», αφηγείται η κ.
Λάγκα.

Η διαδικασία
δεν είναι επώδυνη

Στο Νοσοκομείο, όπου πήγε να
δώσει αιμοποιητικά κύτταρα, τη
συνόδευσαν τα παιδιά της για
να δουν από κοντά και να σι-

γουρευτούν ότι δεν είναι κάτι επώδυνο, επικίνδυνο και δύσκολο. «Τα έβλεπα που κοιτούσαν με περιέργεια τα μηχανήματα που φυγοκέντριζαν το αίμα
που έφευγε από το χέρι μου και
αφού κρατούσαν μέσα σε σακουλάκι μόνο τα απαραίτητα για
τον λήπτη κύτταρα επέστρεφαν
τα υπόλοιπα στοιχεία του αίματος από το άλλο χέρι στον οργανισμό μου. Με ρωτούσαν συνέχεια πώς νιώθω, αν πονάω.
Ημουν μια χαρά. Χαρούμενη
και συγκινημένη. Ούτε λόγος
ότι εκείνη την μέρα θα πήγαιναν
στο σχολείο τους. Ηταν πολύ
ενθουσιασμένα που η μαμά τους
θα έδινε μόσχευμα για να σωθεί
μια ανθρώπινη ζωή. Η όλη διαδικασία κράτησε περίπου 2,5
ώρες και κατόπιν επιστρέψαμε
με το αυτοκίνητο σπίτι. Αισθανόμουν υπέροχα. Καμία ζάλη,
κανένας πόνος, καμία απολύτως ενόχληση. Ενιωθα ότι ήταν
το καλύτερο δώρο που μου έκανε ο Θεός, να βοηθήσω ένα νέο
παιδί να ξαναχαμογελάσει γεμάτο υγεία. Ολοι μού έλεγαν συγχαρητήρια για την πράξη μου.
Για μένα, όμως, ο μεγάλος ήρωας είναι ο νεαρός λήπτης. Εγώ
τον βάφτισα “Τζουζέπε”. Δεν
γνωρίζω το όνομά του, ούτε κάτι
γι αυτόν. Αυτός είναι που έδωσε τη μάχη και βγήκε νικητής.
Αυτός πέρασε ώρες αγωνίας και
παρακαλούσε το Θεό να δεχτεί
το μόσχευμα ο οργανισμός του,
ώστε να αρχίσει να δουλεύει και
να τον κάνει ξανά υγιή και δυνατό. Αυτό που έκανα εγώ ήταν
το εύκολο κομμάτι του θέματος και τελείωσε μέσα σε λίγες
ώρες. Εκείνος έπρεπε να είναι
δυνατός και να υπερβεί τα εμπόδια που θα παρουσιάζονταν σε
όλη τη διάρκεια της θεραπείας που θα ακολουθούσε. Και τα
κατάφερε!».

Ο «Τζουζέπε»
τα κατάφερε

«Τον Απρίλιο του 2018 πήρα
το πρώτο τηλεφώνημα από το

ΚΕΔΜΟΠ ότι ο λήπτης του μοσχεύματος ήταν εν ζωή. Μόνο
αυτό και τίποτε άλλο!», συνεχίζει η κ. Λιάγκα και προσθέτει:
«Τον Απρίλιο του 2019 ήρθε το
δεύτερο τηλεφώνημα. Ο λήπτης
είναι εν ζωή! Τον Απρίλιο του
2020 δεν πήρα κανένα τηλεφώνημα. Τα μεγάλα προβλήματα
της Ιταλίας με τον κορονοϊό δεν
επέτρεψαν μάλλον να γίνει η ειδοποίηση. Και πριν λίγες μέρες ήρθε το τρίτο τηλεφώνημα
που με ενημέρωσαν ότι αυτή τη
στιγμή ο λήπτης του μοσχεύματος είναι υγιής. Απερίγραπτη η
χαρά μου! Επιτέλους μέσα στον
εγκλεισμό και ένα χαρούμενο
νέο! Αρκετή μαυρίλα υπήρχε
στη ζωή μας με όσα συμβαίνουν
γύρω μας. Ο “Τζουζέπε” μου τα
κατάφερε! Είναι καλά και ίσως
σύντομα να συναντηθούμε. Το
εύχομαι. Είναι για μένα το τρίτο μου παιδί. Αυτό που δεν γέννησα αλλά το βοήθησα να ξαναγεννηθεί! Αν μού δινόταν ξανά
η ευκαιρία, σίγουρα θα το ξαναέκανα. Χωρίς κανέναν ενδοιασμό. Νιώθεις ότι με την πράξη αυτή γίνεσαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
Δεν μετριέται με χρήματα. Μόνο
με συναισθήματα. Κι εγώ νιώθω
πλούσια!».

Ο καθένας, εφόσον
είναι υγιής, μπορεί
να γίνει δότης

«Ο καθένας μας, από τη στιγμή
που ενηλικιώνεται και είναι υγιής, μπορεί να γίνει εθελοντής
δότης μυελού των οστών. Εύχομαι πραγματικά, όσοι δεν ξέρουν για τη δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων να ενημερωθούν
και να πάρουν την απόφαση να
γίνουν εθελοντές δωρητές μυελού των οστών. Δεν υπάρχει
καμία παρενέργεια, απεναντίας
η χαρά και η ευτυχία που νιώθεις, όταν γίνεσαι τόσο χρήσιμος σε κάποιον που κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, δίνει και
σε σένα δύναμη να αντιμετωπίσεις όποια δυσκολία στη ζωή»,
καταλήγει η κ. Λάγκα.

