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Αγγελίες

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ

Μικρές

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

27210
27210 21421
2721
21421

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ-∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΟΙΚΟΠΕ∆Α-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΣΚΑΦΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΥΑΡΙ 65 τ.μ., διαμπερές, κεντρικό,
χωρίς κοινόχρηστα, Βύρωνος και
Ζουμπούλη. Τηλ. 27210 22990.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός χώρος 49 τ.μ., μαζί με
υπόγειο 49 τ.μ., εν λειτουργία
ως γραφείο λογοθεραπείας και
παράλληλα πωλείται ο πολυτελής
εξοπλισμός του (αποτελούμενος
από σαλόνι (καναπέδες), 2 a/c,
γραφείο, βιβλιοθήκες), η αναδιαμόρφωση και η πολυτελής κατασκευή του χώρου, κατάλληλα
διαμορφωμένη κουζίνα και μπάνιο στην οδό Φιλελλήνων και
Πλάτωνος, για την ίδια ή ανάλογη
επαγγελματική χρήση. Τηλ. 6975501319.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
(πρώην καφέ-μπαρ «Etoile»)
στη Βέργα Καλαμάτας, με εξαιρετική θέα. Τηλ. 6936-558860.
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ γραφείων
Αριστομένους 69, α’ ορόφου, με
εμβαδό 175 τ.μ., χώρο υποδοχής,
9 γραφεία, κουζίνα, μπάνιο, WC,
κατάλληλο για κάθε επαγγελματική χρήση. Τηλ. 6981-321333.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 5 κεντρικά καταστήματα: 1) Πολυχάρους 7 (το
ένα 69 τ.μ. με 40 τ.μ. πατάρι, το
άλλο 97 τ.μ.). 2) Φαρών 207 (ένα
146 τ.μ., ένα 80 τ.μ. με 25 τ.μ.
πατάρι, και ένα 70 τ.μ. με 25 τ.μ.
πατάρι). Τηλ. 6944-150465.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Ιστορικό Κέντρο
στην οδό Κουτσομητοπούλου 6,
πλήρως εξοπλισμένο. Τηλ. 6972520892.
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ 560 τ.μ.
ισόγειο, συν 200 τ.μ. πατάρια,
ύψος 7 μ., με γραφεία κλιματιζόμενα, τουαλέτες, σύστημα συναγερμού. Είσοδος με συρόμενη
πόρτα κατάλληλη για πρόσβαση
με φορτηγό. Κατάλληλος για
αποθήκευση παλετών, και πολλές άλλες χρήσεις. Κοντά στην
οδό Αθηνών (πλησίον πλακάκια
Νίκας και κατάστημα Σαρελάς).
Τηλ. 27210 20010 και 27210
94696. e-mail: tvdiesel@hol.gr

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ α’ ορόφου, με a/c,
επιπλωμένη ή μη, στην Παραλία,
Σανταρόζα 51. Τηλ. 6944-203941
και 6936-610582.
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στο κέντρο της πόλης, σε νεόδμητη πολυκατοικία,
επιπλωμένη. Τηλ. 27210 98900
και 6953-012902.
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούργια στο
κέντρο της πόλης, επιπλωμένη
ή μη, με αυτόνομη θέρμανση
και a/c. Τηλ. 6936-634454.
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πολυτελούς κατασκευής, επιπλωμένη, 25 τ.μ., με
a/c, χωρίς κοινόχρηστα, σε νεόκτιστη οικοδομή στη Νέα Είσοδο
1.000 μ. από TEI και Νοσοκομείο.
Τηλ. 27210 84667, 27210 63850
και 6947-775510.
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35 τ.μ., α’ ορόφου,
φρεσκοβαμμένη, δίχωρη, με 30
τ.μ. βεράντα, κλιματιστικό και
ηλιακό, όχι επιπλωμένη, με πάρκινγκ, χωρίς κοινόχρηστα, επί της
οδού Αθηνών. Ενοίκιο 200 ευρώ.
Τηλ. 6946-622033.
ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΙΧΩΡΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωμένη, σε καινούργια πολυκατοικία, με κλιματισμό,
στο κέντρο της πόλης, Β. Αμαλίας
4, δίπλα από το καφέ «Μikel».
Τηλ. 27210 83032 και 6977904030.
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ α’ ορόφου, πλήρως
επιπλωμένη, με ηλιακό, a/c στο
κέντρο, πλησίον Ιερού Ναού Υπαπαντής και στάσης ΤΕΙ, κατάλληλη
για φοιτητές/τριες. Τηλ. 27210
95128 και 6937-307929.

ΔΥΑΡΙΑ
ΔΥΟΜΙΣΑΡΙ α’ ορόφου σε μονοκατοικία στην Παραλία, 100 μ.
από την οδό Ναυαρίνου. Επίσης
ενοικιάζεται ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ με ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα. Τηλ.
27210 86116 και 6980-834800.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΔΥΑΡΙ 50 τ.μ., α’
ορόφου σε μονοκατοικία, για χειμερινή ή θερινή σεζόν, πλήρως
επιπλωμένο, με a/c, Ιnternet, χωρίς κοινόχρηστα, σε πάροδο της
Ναυαρίνου στην Ανατολική Παραλία. Τηλ. 6947-608382.
ΔΥΑΡΙ επιπλωμένο με θέρμανση
σε καινούργια οικοδομή, με θέση
parking, κοντά σε ΤΕΙ και Νοσοκομείο. Τηλ. 6947-633572.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΪΚΙ
- ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ ξύλινο 6,80 μ. σε
άριστη κατάσταση, με υδραυλικό
βίντζι, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ.6979-730794.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση bar-restaurant επί της Ιατροπούλου. Τηλ.
6948-800481 και 27210 95451.

ALPHA REAL ESTATEΜ ε σ ι τ ι κ ό

Γραφείο

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗς ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ -ΗΛΕΙΑΣ -ΑΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ALPHA REAL .

Υπεύθυνη Εφη Καραστάθη • Μουλαβασίλη 2 ΜΕΣΣΗΝΗ Τηλ./Fax; 27220 26310 Κιν.: 6975 931123 e-mal: efi.Karastathi@yahoo.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΕΓΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασηςψητοπωλείο εν λειτουργία στο
Ιστορικό Κέντρο, σε κεντρικό σημείο. Τηλ. 6972-383635.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 68 τ.μ. στην οδό Ακρίτα,
κατασκευής 2000. Τιμή πώλησης
65.000 ευρώ. Τηλ. 6993-019000.
ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
β’ ορόφου, 97 τ.μ. στη Ν. Φιλαδέλφεια-Αθήνα, οδός Κανάρη 51,
σε τριώροφη πολυκατοικία. Διαθέτει 2 υπνοδωμάτια, 1 βοηθητικό
δωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο.
Αμεση πρόσβαση στην εθνική
οδό, εύκολο πάρκινγκ. Ετος κατασκευής 1965. Τιμή πώλησης
70.000 ευρώ. Ανταλλάσσεται και
με ελαιοπερίβολο της ευρύτερης
περιοχής του Δήμου Πύλου - Νέστορος. Τηλ. 6982-196545.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΕΓΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΛΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Πλατύ
Μεσσηνίας σε κτήμα 1,7 στρ.,
με τζάκι, άμεσα κατοικήσιμη, με
κήπο, πορτοκαλιές, μανταρινιές
και πηγάδι. Επίσης, ανταλλάσσεται με διαμέρισμα στην Καλαμάτα ή την Αθήνα. Τηλ. 6974600673, πρωινές ώρες.

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

σε ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
και σε ΙΤΑΛΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 5.152 τ.μ., με 75 ελαιόδενδρα, γωνιακό, σε κοινοτικό
δρόμο στον οικισμό ΕΞΟΧΙΚΟ
Τριφυλίας. Τηλ. 6932-224061.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 298 τ.μ., με Σ.Δ. 1,8,
Τσαμαδού και Κρήτης. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6986-806280.

ΚΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑΒΛΟΣ 240 τ.μ., με
άδεια, ύδρευση και 23 στρ. κτήμα,
ανάμεσα Πλατύ - Βαλύρα. Τηλ.
6986-569309.

«ΟΙ ∆ΥΟ ΦΙΛΟΙ»
µε ανυψωτικό
µηχάνηµα

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πέτρινη στη Μάδενα.
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μεσσήνη, μονοκατοικία 153 τ.μ. σε 400 τ.μ. οικόπεδο.
ΚΤΗΜΑ 7 στρ. περιφραγμένο, με 200 ρίζες πορτοκαλιές, μανταρινιές, ποτιστικό, 60
ρίζες ελιές, περιοχή Αρι. Τιμή 15.000 ευρώ.
ΠΕΛΕΚΑΝΑΔΑ μεζονέτα πετρόκτιστη, 100 τ.μ., με σοφίτα και πέτρινη μικρή ισόγεια
30 τ.μ., οικόπεδο 550 τ.μ. περιφραγμένο.
ΤΡΙΟΔΟΣ μεζονέτα 90 τ.μ., καινούργια, μέσα σε οικόπεδο 300 τ.μ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ στην Πελεκανάδα, 15 στρ., με 350 ελαιόδεντρα παραγωγικά.
ΠΕΤΑΛΙΔΙ οικία ισόγεια, υπερυψωμένη, 70 τ.μ., α’ ορόφου, με οικόπεδο 200 τ.μ.,
εφαπτόμενο στη θάλασσα.
2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 10 στρ. και 4 στρ. εκτός σχεδίου, Τρίοδος,, ε.ο. Μεσσήνης - Μελιγαλά.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 600 τ.μ. στην Αγ. Σιών, επί του δρόμου.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ελαιοπερίβολο 65 στρ. κοντά στο COSTA NAVARINO, περιοχή Πεύκη.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στα Φιλιατρά διώροφη, παλιά, πέτρινη. Τιμή 18.000 €.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 91 τ.μ., α’ ορόφου, Καλαμάτα, κήπος Εδέμ, κατασκευής ‘78, 50.000 €.
ΑΝΔΡΟΥΣΑ 2 μονοκατοικίες η μία με 3 καταστήματα και μια γκαρσονιέρα στο
ισόγειο, α’ ορόφου διαμέρισμα 120 τ.μ., και η άλλη ισόγεια με 2 υ/δ με γκαράζ και
οικόπεδο 60.000 € σύνολο.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ 4 και 6 στρ., με θέα στη Φιλοθέη Καλαμάτας.
ΚΤΗΜΑ 15 στρ. περίπου στην Καλογερόραχη, 200 ρίζες ελιές. Τιμή 30.000 €.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διώροφη, πέτρινη, 150 τ.μ. περίπου, μέσα σε οικόπεδο 500 τ.μ.
περίπου, στην Ανδριανή.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διώροφη στη Μπούκα Μεσσήνης, 220 τ.μ., μέσα σε αγρόκτημα
4.000 τ.μ., με διαμορφωμένο χώρο και γεώτρηση.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στη Μεσσήνη, διώροφη, 154 τ.μ., με οικόπεδο 175 τ.μ.
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στη Μεσσήνη, 105 τ.μ., β’ ορόφου, πλήρως ανακαινισμένο.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ στη Βελίκα, 5 στρ., με ελιές, 800 μ. πριν την παραλία.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ στη Μεσσήνη, 400 τ.μ. (Νέος Κόσμος - Αγία Παρασκευή).
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 100 τ.μ. γ’ όροφος, θέση πάρκινγκ, θέα θάλασσα, μεγάλη βεράντα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μισακά κτήματα (50-50) με μάζεμα, καθάρισμα, κάψιμο κλαριών, καταστροφέα.

ΚΥΡΙΟΣ 67 ετών, συνταξιούχος,
άνευ υποχρεώσεων, επιθυμεί
γνωριμία με κυρία γύρω στα 60,
χωρίς υποχρεώσεις, για παρέα ή
για μια πιο σοβαρή σχέση. Τηλ.
6986-018007.
ΠΟΛΥ όμορφη, ευγενική γυναίκα,
αισιόδοξη, δυναμική παρουσία,
ζητεί ειλικρινή άνθρωπο για σχέση
ή απλά παρεούλα. Τηλ. 6982955379.
ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ανεξάρτητη, μόνη κυρία, εντυπωσιακή, θέλει γνωριμία
κυρίου αξιόλογου για μια ζεστή
ανθρώπινη σχέση ή επαφή. Τηλ.
6984-038436.
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί γνωριμία με γυναίκα
από 34-50 ετών χωρίς παιδιά για
σοβαρό σκοπό (όχι αναπάντητες
κλήσεις). Τηλ. 6987-619692.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Ανυψωτικές εργασίες
με καλαθοφόρο,
γερανοφόρο
μηχάνημα,
ύψους 22 μ.,
ξυλότυποι μπετόν,
οικοδομικές εργασίες,
καθαιρέσεις, στέγες,
καθαρισμοί
φωτοβολταϊκών,
κλαδέματα δέντρων
μεγάλου ύψους,
επισκευές, μονώσεις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ.
Τηλ. 6977-717319
και 27210 41473.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

αποθήκευση
οικοσκευών

σ' όλη την Ελλάδα!

Γιάννης
Μπουζαλάς

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΕΓΗΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ οικόπεδο παραθαλάσσιο 350 τ.μ., με διώροφο κτήριο (στο ισόγειο υπάρχει ταβέρνα).
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ παραθαλάσσιο οικόπεδο 5 στρ., εφάπτεται με παραλία.
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ 16 στρ., 100 μ. από παραλία σε ύψωμα με θέα.
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ οικόπεδο 500 τ.μ., εφάπτεται με Ε.Ο. Φοινικούντας - Μεθώνης.
ΜΕΣΣΗΝΗ ελαιοπερίβολο 9.200 τ.μ., με 180 ελαιόδεντρα παραγωγικά.
ΑΒΡΑΜΙΟΥ οικόπεδο 870 τ.μ., θέση Προφήτη Ηλία, εντός οικισμού.
ΝΕΑ ΚΟΡΩΝΗ αγρόκτημα 5 στρ., με μικρή οικία 60 τ.μ., ελιές και πηγάδι.
ΠΕΤΑΛΙΔΙ 15 στρ. νοτιοανατολικό, ελαφρώς επικλινές, με 250 ελαιόδεντρα και πηγάδι.
ΠΙΛΑΛΙΣΤΡΑ 2 ελαιοπερίβολα, 1,5 στρ., με 32 δέντρα και 2,5 στρ. με 40 δέντρα.
ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ 4 στρ. περίπου, με 60 δέντρα παραγωγικά.
EΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ με 250 δένδρα περίπου, παραγωγικά, στο Πεταλίδι.
ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ στην Αρσινόη 20 στρ. περίπου, με 300 ρίζες παραγωγικές.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ οικόπεδο 300 τ.μ., με Σ.Δ. 0,5, όπισθεν εργοστασίου Καρέλια.
ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 140 τ.μ., β’ ορόφου, διαμπερές, στην πλατεία Μεσσήνης.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ - Βελίκα, 100 τ.μ., κατασκευής 2010, με οικόπεδο 500 τ.μ., μόνο 100.000 €.
ΠΕΤΑΛΙΔΙ παραθαλάσσιο αγροτεμάχιο, 10 στρ., με 3 πηγάδια (δίδεται και ανά 5 στρ.)
ΒΟΥΡΝΑΖΙ αγρόκτημα 7 στρ., 150 ελαιόδενδρα, παραγωγικά. Τιμή 35.0000 €.
ΑΡΙΣ αγροτεμάχιο 13 στρ., χέρσο, ποτιστικό. Τιμή 22.000 ευρώ.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, με αυλή, περιοχή
Γιαννιτσανίκων (διασταύρωση Λακωνικής και Βασ. Γεωργίου).
- 7 στρ., περιοχή Βουρνάζι, με 153 ελιές. Τιμή 35.000 ευρώ.
- EΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ στην Ανδρούσα, 150 δένδρα μεγάλα, ελαιοπαραγωγικά.
- ΑΡΣΙΝΟΗ 200 δένδρα, 13 στρ. περίπου.
- ΕΥΑ 25 στρ. περίπου, χέρσο.
KAΛΑΜΑΤΑ παλαιά διώροφη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ. ο κάθε όροφος, σε οικόπεδο
200 τ.μ., πλησίον Υπαπαντής (χρειάζεται επισκευή). Τιμή 160.000 ευρώ.
20 στρ. και 38 στρ. χέρσα στον Αγ. Νικόλαο Μεσσήνης.
6 στρ. με 100 ελιές στην Καρποφόρα.
15 στρ. περίπου με 270 δένδρα στο Λυκότραφο.
1ΑΝΑΛΗΨΗ μονοκατοικία ισόγεια 80 τ.μ., υπερυψωμένη σε 4 στρ.

ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ παντός τύπου στις καλύτερες τιμές
της αγοράς, απολύτως μετρητοίς. Επίσης ρωτήστε για το αυτοκίνητο που σας ενδιαφέρει
καινούργιο ή μεταχειρισμένο,
έχουμε λύση. Τηλ. 27210
25630 και 6944-821094.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
• Μετοχές της εταιρείας «Πυρήνας Α.Ε.» με έδρα την Σπερχογεία Καλαμάτας.
• Μερίδιο της επιχείρησης «Σκυρόδεμα Καλαμάτας Ο.Ε.» με
έδρα την Καλαμάτα.
Πληροφορίες
κ. Κουτέλας Χαράλαμπος.
Τηλ. 6941-662066.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφετέρια σε άριστη κατάσταση, πλήρως εξοπλισμένη
σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, με εξωτερικό χώρο σε πεζόδρομο. Τιμή 20.000 ευρώ. Τηλ.
6937-478225.

ΜΕΖΟΝΕΤΑ ανεξάρτητη στο Στροφύλι Κηφισιάς, 220 τ.μ., ανταλλάσσεται με ελαιοπερίβολο στην
περιοχή από Κυπαρισσία έως Φιλιατρά. Τηλ. 210 6250366 και
6948-511710.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ εν λειτουργία, σε ενδιαφέρουσα τιμή. Τηλ. 6999655987.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψησταριά εν λειτουργία,
πλήρως εξοπλισμένη, λόγω μεταφοράς σε ιδιόκτητο κτήριο.
Τηλ. 6987-001817.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α’ ορόφου 78 τ.μ.,
επί της Φαρών 132, σε πολύ
καλή κατάσταση. Τιμή 45.000
ευρώ. Τηλ. 6932-239715.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙΑ, ΤΕΣΣΑΡΙΑ,
ΜΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στο κέντρο
της Μεσσήνης (Δ. Κούτσικα και
Κολοκοτρώνη). Τηλ. 27210
62904.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός χώρος 49 τ.μ., μαζί με
υπόγειο 49 τ.μ., εν λειτουργία
ως γραφείο λογοθεραπείας και
παράλληλα πωλείται ο πολυτελής
εξοπλισμός του (αποτελούμενος
από σαλόνι (καναπέδες), 2 a/c,
γραφείο, βιβλιοθήκες), η αναδιαμόρφωση και η πολυτελής κατασκευή του χώρου, κατάλληλα
διαμορφωμένη κουζίνα και μπάνιο στην οδό Φιλελλήνων και
Πλάτωνος, για την ίδια ή ανάλογη
επαγγελματική χρήση. Τηλ. 6975501319.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση παραδοσιακών προϊόντων εν λειτουργία στο
κέντρο της Καλαμάτας. Τηλ. 6970401016.

ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΡΗΣ 6943-298141
ΤΑΚΗΣ 6973-036811
Γραφείο 27210 94433
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ &

Αµεση Εξυπηρέτηση!!!

Σύνδεση - Αποσύνδεση
Συσκευασία - Αµπαλάζ

Τηλ. 6977-780999, 6937-281688, Καλαµάτα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ ΣΤΕΓΗΣ
Ο Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΕΓΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μέλος Δ.Σ. FIABCI
INTERNATIONAL REAL ESTATE FEDERATION

Ιατροπούλου 1 Καλαμάτα (έναντι παλαιού ταχυδρομείου)
Τηλ.: 27210 98003, Kινητά: 6945-776941, 6979-002830, whatsup
website: www.greekbroker.gr
e-mail: greekbroker@yahoo.gr

ENOIKIAΣEΙΣ KAΛAMATAΣ
- Πανεπιστήμιο, δυάρι 37 τ.μ. 180 ευρώ.
- Κέντρο, τριάρι 97 τ.μ. διαμπερές, 3ου ορόφου.
- Παλιόχωρα, δυάρι διαμέρισμα 53 τ.μ.
- Κέντρο, κατάστημα 50 τ.μ., 300 ευρώ.
- Κέντρο, καταστήματα 38 τ.μ. και 60 τ.μ.
- Καταστήματα 30 τ.μ. - 224 τ.μ. κέντρο.
- Αριστομένους γραφεία 58, 60, 65, 88, 137 τ.μ.
ΠΩΛHΣEIΣ KAΛAMATAΣ
- Παλιόχωρα, ισόγειο διαμέρισμα 88 τ.μ. 60.000 ευρώ.
- Παλιόχωρα, ισόγειο διαμέρισμα 37 τ.μ., 25.000 €
- Mονοκατοικία 60 τ.μ. 30.000€
- Κατάστημα κεντρικό 74 τ.μ. 135.000€
- Κέντρο, δυάρι 53 τ.μ., 32.000 ευρώ.
- Κέντρο, τριάρι 70 τ.μ., 45.000 ευρώ.
- Τριάρι 83 τ.μ., κατασκευής 1990, 89.000 ευρώ.
- Γκαρσονιέρα 30 τ.μ., καινούργια.
- Βέργα, μονοκατοικία 137 τ.μ. σε 1.100 τ.μ. οικόπεδο.
- Γιαννιτσάνικα, μονοκατοικία 216 τ.μ. σε 626 τ.μ. διαμορφωμένο οικόπεδο.
- Τεσσάρι 117,5 τ.μ., γ’ ορόφου στο Νησάκι, 80.000 €.
- Ασπρόχωμα, διαμέρισμα 115,85 τ.μ., α’ ορόφου, με
θέα, 86.000 ευρώ.
- Ταΰγετος, μονοκατοικία 175 τ.μ. σε οικόπεδο 1,5 στρ.

- Γραφεία κεντρικά από 37.000 ευρώ.
- Κέντρο 60 τ.μ., γραφείο, α΄ ορόφου.
- ΕΥΚΑΙΡΙΑ, Αριστομένους, γραφείο 40 τ.μ.
ΠΩΛHΣEIΣ OIKOΠEΔΩN KAΛAMATAΣ
- Μεγ. Μαντίνεια, 2.200 τ.μ., άδεια οικοδομής, με θέα
θάλασσα.
- Ανατολική Συνοικία 170 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8. Τιμή 35.000 €.
- Ευκαιρία πλησίον κέντρου 245 τ.μ., με Σ.Δ. 1. Τιμή
60.000 €.
- Ε.Ο. Σπάρτης 279 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8. Τιμή 80.000€.
- Πλησίον Παραλίας, προνομιακό οικόπεδο.
- Γιαννιτσάνικα, 900 τ.μ., 115.000 ευρώ.
- Βόρεια Καλαμάτα 483 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8
- Λέικα, 500 τ.μ., 45.000 ευρώ.
-Καλλιθέα, προνομιακό 4,7 στρ.
- Ευκαιρία! Αγ. Ταξιάρχες, 220 τ.μ., με Σ.Δ. 1,8
- Ανατ. Συνοικία, οικόπεδο 464 τ.μ Σ.Δ. 0,6.
- Πανεπιστήμιο, οικόπεδα 320 και 407 τ.μ.
- Γιαννιτσάνικα, οικόπεδο 353τ.μ. με Σ.Δ. 0.8.
- Οικόπεδο 252 τ.μ., με Σ.Δ. 1,8, Παραλία.
- Οικόπεδα στο Ξηροκάμπι με θέα, από 60.000 ευρώ.
- Οικόπεδα με θέα στη Μικρή και Μεγάλη Μαντίνεια.
- Οικόπεδα στο Αριοχώρι και το Ασπρόχωμα επί της ε.ο.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ
ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
220 τ.μ. στο Ξηροκάμπι
Λεΐκων, με ανεμπόδιστη θέα
σε όλο τον Μεσσηνιακό Κόλπο.
8 λεπτά με το αυτοκίνητο
από το κέντρο της Καλαμάτας
- Βέργα, οικισμός, 1.442 τ.μ. οικοδομήσιμο
- Νέα Είσοδος 843 τ.μ., χτίζεις 440 τ.μ. κατάστημα
ΠΩΛHΣEΙΣ ΛOIΠHΣ MEΣΣHNIAΣ
- Παραλία Τριφυλίας μονοκατοικία 69 τ.μ., 50 μ. από
τη θάλασσα.
- Περιοχή Πεταλιδίου 13 στρ. με θέα θάλασσα, 80.000 €.
- Οικόπεδο στην ε.ο. Κυπαρισσίας-Φιλιατρών 2.253
τ.μ. με άδεια εμπορικού καταστήματος 440 τ.μ.
- Μάνη, Αγ. Δημήτριος, 2 στρ. 130.000 ευρώ.
- Καρδαμύλη, 11,5 στρ., 100.000 ευρώ.
- Προσήλιο, 201 τ.μ., θέα Καρδαμύλη.
- Μάνη οικόπεδα και οικίες με θέα.
ΠΩΛHΣEΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
- Ηλιούπολη, μονοκατοικία ισόγεια 60 τ.μ., 30.000 €.
- Ηλιούπολη, τριάρια-τεσσάρια καινούργια.
- Αμπελόκηποι 60 τ.μ., 3ος όροφος, 40.000 ευρώ.
- Καλλιθέα, δυάρι 47 τ.μ. α’ ορόφου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΜΑΣ SITE www.greekbroker.gr
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ΑΤΟΜΑ για delivery με δικό τους
μηχανάκι και άτομα για κουζίνα
(πίτα - κρέπα - ψήσιμο). Τηλ.
6972-077431.
ΑΤΟΜΟ για delivery με δικό του
μηχανάκι, για άμεση πρόσληψη.
Τηλ. 6973-500363.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τυλιχτής
για ψητοπωλείο στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας. Τηλ. 6947302888.
ZHTEITAI πωλητής να εργασθεί σε
εταιρεία διανομής ποτών – τροφίμων με έδρα την Καλαμάτα για
πωλήσεις εντός και εκτός Μεσσηνίας. Προϋπηρεσία απαραίτητη.
Αποστείλατε βιογραφικό στο email: kalamatasales@gmail.com
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες-εργάτριες.
Τηλ. 6977-990430.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερικός πωλητής
με εμπειρία, για πώληση ηλεκτρονικού ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο Νομό Μεσσηνίας.
Αποστείλατε βιογραφικό στο
e-mail: europakal@gmail.com
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κυρίες για τη φύλαξη
ηλικιωμένων ως εσωτερικές, αλλοδαπές και Ελληνίδες, για όλη
τη Μεσσηνία. Τηλ. 27210 87171
(ώρες γραφείου).
ΕΤΑΙΡΕΙΑ που δραστηριοποιείται
στον κλάδο των απεντομώσεωνμυοκτονιών ζητεί Τεχνικό ηλικίας
25-30 ετών. Προϋπηρεσία σε
θέση Τεχνολόγου Γεωπόνου ή
Επόπτη Υγείας θα συνεκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών στο:
cv.division@mail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού μοτοσυκλετών, με πτυχίο μηχανικού
και δίπλωμα οδήγησης, κάτοχος
μοτοσυκλέτας. Προϋπηρεσία θα
ληφθεί στα θετικά. Βιογραφικό
στο: boogiotis@gmail.com

H alarms.gr αναζητεί έμπειρο
τεχνικό εγκαταστάτη. Παρέχονται
υψηλότατος μισθός, ασφάλεια
και μπόνους. Αποστολή βιογραφικών στο info@alarms.gr
Τηλ. 27210 81625.

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ζητούνται από μεγάλη εταιρεία λόγω φόρτου εργασίας. Ηλικία 18-40 ετών. Η
προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη. Πρωινή ή πλήρης απασχόληση. Τηλ. 6934-404432 ή αποστολή βιογραφικού στο:
theodoroschristofilakis@gmail.com
ZHTOYNTAI δύο κοπέλες, να μοιράζουν κουπόνια για ποδοσφαιρικές ομάδες. Πληρωμή αυθημερόν, 40 ευρώ την ημέρα. Τηλ.
6948-571108.
ΑΠΟ καφετέρια ζητείται άτομο για
delivery, με δικό του μηχανάκι.
Τηλ. 6948-174162 (ώρες επικοινωνίας από 11 π.μ. έως 2 μ.μ.).
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με γνώσεις και εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
από ξενοδοχειακή επιχείρηση
στην Καλαμάτα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
hotelresources01@gmail.com
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αδειούχος φαρμακοποιός και βοηθός φαρμακείου
για φαρμακείο στη Μεσσηνία.
Τηλ. 6944-660353.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή
υποστήριξη σε ιατρείο για 6ωρη
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο Αγγλικών, πολύ
καλή γνώση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία:
hrkalamata2@gmail.com
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ εγκαταστάσεων
για μόνιμη εργασία στην Κορώνη
Μεσσηνίας. Τηλ. 6972-878802.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-ΡΑ με εμπειρία από ψητοπωλείο στο Ιστορικό Κέντρο. Τηλ. 6972-030544.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για τη στελέχωση του ξενοδοχείου «SIAS».
Αποστολή βιογραφικών στο email: reception@siashotel.gr. Fax:
27220 25671. Τηλ. 27220 22027,
ώρες 10 π.μ. - 1 μ.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός για πρακτική
άσκηση από κέντρο αισθητικής.
Τηλ. 27210 41264 και 6955805517.
ΜΑΓΕΙΡΑΣ με προϋπηρεσία στο
«αλα καρτ» με γνώσεις μαγειρευτών φαγητών και σχάρας και
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/ΡΑ για να εργαστούν
σεζόν στη Στούπα Μεσσηνίας.
Αποστολή βιογραφικών στο
zervaioanna@gmail.com. Tηλ.
6977-712728.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα, ηλικίας 18
έως 38 ετών απο κεντρικό κατάστημα εστίασης για τη θέση του
υπεύθυνου επικοινωνίας και πωλήσεων στο Νομό Μεσσηνίας,
για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών. Η προϋπηρεσία δεν είναι
απαραίτητη αλλά θα εκτιμηθεί.
Τηλ. 27215 51346 ή αποστολή
βιογραφικού στο
saleskalamata@gmail.com.
TO ψητοπωλείο «Exesio» Βασ. Ολγας
47 και Ακρίτα, επιθυμεί να προσλάβει τυλίχτρια πίτας (παρέχεται
εκπαίδευση) και διανομέα με δικό
του μηχανάκι. Πληροφορίες εντός
από 12 μ. έως 8 μ.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων
με προϋπηρεσία, στην Κυπαρισσία. Τηλ. 6977-371780.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρεία τεχνίτης κατασκευής αλουμινίων
και σιδερένιων κουφωμάτων για
εργασία στην περιοχή της Αρκαδίας. Τηλ. 6973-365069.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΡΕΣ έως
30 ετών από κεντρικό κατάστημα
εστίασης. Πληροφορίες τηλ. 6973
500363 ώρες 10 πρωί - 2 το μεσημέρι.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ευπαρουσίαστες κοπέλες 18-27 ετών για διανομή
κουπονιών, ποδοσφαιρικών συλλόγων. Πληρωμή αυθημερόν.
Τηλ. 6940-001571.
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες
για τη θέση του μάγειρα από
καφέ-μπαρ-εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
info@babayaga.gr

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ

Σε όλη την Ελλάδα
Συσκευασία, αµπαλάζ,
σύνδεση, αποσύνδεση

από εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων ζύμης

• Μονοκατοικία 116 τ.μ. στον Αγ. Νικόλαο, κοντά στο κέντρο της
Καλαμάτας, κατασκευής 1994. Τιμή 108.000€
• Δυάρι 40 τ.μ., 2ου ορόφου, καινούργιο, σε διώροφη οικοδομή, 70 μ. από τη ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, κατασκευής 2016. Τιμή
78.000€
• Δυάρι 1ου ορόφου, 60 τ.μ., κατασκευής 1994, στο κέντρο της
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, στην οδό Πινδάρου. Τιμή 65.000€
• Οικόπεδο 4 στρ., με πηγάδι στα Γιαννιτσάνικα, χτίζει 200 μ. με
θέα. Τιμή 89.000€
• Στο κέντρο της Καλαμάτας, στην οδό Αριστοτέλους, κατασκευής 1992, μονοκατοικία 135 τ.μ., 1ου ορόφου, με πιλοτή
135 τ.μ. και δικαίωμα δόμησης 2 ορόφων. Τιμή 180.000€
• Μονοκατοικία 160 τ.μ., στα Αγριώματα Καλαμάτας, με οικόπεδο 4.000 τ.μ., κατασκευής 2005, σε άψογη κατάσταση, με
φανταστική θέα. Τιμή 310.000€
• Διαμέρισμα 70 τ.μ. στην Κηπούπολη, 1ου ορόφου, κατασκευής
2000, σε άριστη κατάσταση, νοτιοανατολικό. Τιμή 78.000€
• Διαμέρισμα 94 τ.μ. 3άρι, γωνιακό, 1ου ορόφου, κατασκευής
2006, με αποθήκη, γκαράζ. Τιμή 130.000€
• Διαμέρισμα 2άρι, 55 τ.μ., στο κέντρο, 3ου ορόφου, κατασκευής 2007, με πάρκινγκ, αποθήκη. Τιμή 80.000€
• Διαμέρισμα ισόγειο παλιό, 87,5 τ.μ. με αυλή, στην Τέντα. Τιμή
30.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για τις πωλήσεις εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας με ή χωρίς προϋπηρεσία,
έως 40 ετών. Δεν αφορά telemarketing, φυλλάδια, κάρτες.
Βιογραφικά στο
hrpersistence@gmail.com. Τηλ.
27215 51346.
ΑΠΟ τον Ιατρικό Οργανισμό Laserline Clinics ζητούνται ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ για άμεση πρόσληψη (επιθυμητή προϋπηρεσία). Τηλ.
27210 88320, κ. Μαίρη Χιώτη.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουτάβια, λαγόσκυλα
Γκέκα Μεσεγκούτσι. Τηλ. 6942039760.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αρσενικά αρνιά, καθαρόαιμα, Λακόν. Τηλ. 6972704052.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγελάδες «Λιμουζίν»
γεννημένες και γκαστρωμένες,
νέες και αρνιά «Ασάφ» καθαρόαιμα, αρσενικά και θηλυκά για
ζωή. Τηλ. 6972-093136.
ΒΡΕΘΗΚΕ αρσενικό Πομεράνιαν 6-7 ετών στην οδό Λακωνικής, Καλαμάτα. Παρακαλώ κοινοποιήστε ώστε να
βρεθεί ο ιδιοκτήτης του. Καλέστε στο τηλ. 6951-000607.
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Τηλ. 27210 97611
και 6944-395837
Ενοικιάζεται καλαθοφόρο
ύψους 25 µ.
Κλάδεµα, κοπή δέντρων

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
διδακτική εμπειρία, σπουδές στην
Αγγλία και κάτοχος Proficiency,
παραδίδει μαθήματα Αρχών Διοίκησης, Επιχειρήσεων, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αγγλικά
σε όλα τα επίπεδα. Τιμές υπό
διαπραγμάτευση. Τηλ. 6947772331.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ αναλαμβάνει
την αξιολόγηση - διάγνωση -θεραπεία διαταραχών ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες παιδιών Δημοτικού - Γυμνασίου, παράλληλη
στήριξη παιδιών Δημοτικού και
φύλαξη παιδιών. Τα μαθήματα
παραδίδονται κατ’ οίκον. Προσιτές
τιμές. Τηλ. 6986-574931.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ αναλαμβάνουν την
καθημερινή μελέτη όλων των
μαθημάτων Δημοτικού. Εκθεση
όλων των κατευθύνσεων, μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης
(220€/μήνα). Δωδεάν διδακτικό
υλικό. Ιδιαίτερα μαθήματα σε
ασυναγώνιστα χαμηλές τιμές. Η
γνώση, η μεταδοτικότητα και η
πολυετής μας πείρα εγγυώνται
την επιτυχία. Τηλ. 6906-004791
και 6986-931547.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Βιολογίας
και Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου
- Λυκείου και σε φοιτητές. Προετοιμασία για διαγωνίσματα. Τηλ.
6973-231896.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ παραδίδει
μαθήματα Φυσικής - Χημείας,
ατομικά ή σε γκρουπ. Προετοιμασία για εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Τηλ. 6977-010083.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ με εμπειρία στην εκπαίδευση
(10+ έτη), αναλαμβάνει την ιδιωτική παράλληλη στήριξη, καθώς
και τη μελέτη μαθημάτων παιδιών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ηλικίας από 3 έως 12 ετών. Τηλ.
6985-878770.

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΟ ΛΙ Τ Ι ΚΟ Σ ΜΗΧΑΝΙ ΚΟ Σ Τ .Ε.

q Εύρεση ιδιοκτησίας στους δασικούς χάρτες.
q Σύσταση φακέλου για υποβολή ένστασης στο ∆ασαρχείο.
q Εξαρτηµένα τοπογραφικά διαγράµµατα για συµβολαιογραφικές πράξεις.
q Νοµιµοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών.
q Ενεργειακά πιστοποιητικά για µισθώσεις ακινήτων.
q Οικοδοµικές άδειες.
Τηλ.: 6 9 49 - 139 9 9 9 κ αι 2 72 10 9 5770

ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ
Φαρών 102 & Βασ. Γεωργίου - Τηλ. 27210 99105 & 6977-206650 Fax: 27210 97200
www.Ktear.gr & email: info@ktear.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
• Κατάστημα 100 τ.μ. - 165.000 €
• Οικόπεδο 2.076 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8
• Πολυχάρους, κατάστημα 66 τ.μ. - 50.000 €
• Γραφείο 78 τ.μ., οδός Βασ. Κων/νου - 65.000 €
• Μικρή Μαντίνεια, 12 στρ. για τουριστική χρήση
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΖΗΤΟYΝΤΑΙ

Μηχανολόγοι Μηχανικοί Συντηρητές Μηχανημάτων
για πλήρη ή μερική απασχόληση.
Ωράριο συζητήσιμο πρωινό ή απογευματινό και
ΕΡΓΑΤΕΣ χειριστές μηχανημάτων.
Αποστολή βιογραφικών: alorakou@famiglia.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλητής για
εργασία σε τεχνική εταιρεία με
έδρα τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης, με
αντικείμενο τις επισκευές σε βαρέα
μηχανήματα και χωματουργικά
φορτηγά. Τηλ. 27910 25383 και
6973-365069. Αποστολή βιογραφικών: info@dimopoylosate.gr

• Πινδάρου, 4άρι, 110 τ.μ. (1995) - 110.000 €
• Αριστομένους, δυάρι, 42 τ.μ. - 29.000 €
• Καλλιθέα, 3άρι, 80 τ.μ. - 88.000 €
• Νησάκι, 3άρι, 89 τ.μ., 4ου ορ. - 160.000 €
• Βύρωνος, 3άρι, 90 τ.μ., 1ου ορ. - 80.000 €
• Ηρώων, 3άρι, 83 τ.μ., 3ου ορ. - 145.000 €
• Κέντρο, 61 τ.μ. (2003) - 76.250 €
• Κέντρο, 41 τ.μ. (2009) - 55.000 €
• Νησάκι, 4άρι, 109,35 τ.μ., 2ου ορ. - 160.000 €
• Νησάκι, 4άρι, 112,47 τ.μ., 3ου ορ. - 175.000 €

• Πλησίον ΚΤΕΛ, 24 τ.μ. & 39 τ.μ. - 1.100 €/τ.μ. • Αρτεμισία, 1.100 τ.μ. - 35.000 €
• Παλιόχωρα, 39 τ.μ. - 39.000 €
• Πεταλίδι παραθαλάσσιο 1.200 τ.μ., μη οικοδομήσιμο - 45.000 €
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ
• Κιτριές, 1.200 τ.μ. με άδεια - 70.000 €
• Καλλιθέα, 6,7 στρ. - 85.000 €
• Μονοκατοικία, 66 τ.μ. (2008) με πισίνα - 95.000 €
• Κουταλά, 5,5 στρ. με άριστη θέα - 115.000 € • Θουρία, μονοκατοικία 125 τ.μ. - 83.000 €
• Δυτ. Παραλία 6 στρ. παραθαλάσσια - 360.000 € • Μονοκατοικία πλησίον Πανεπιστημίου, 55 τ.μ.
• Κάτω Καρβέλι, 6 στρ. με ελιές και θέα - 40.000 € - 47.000 €
• Παλιόχωρα Αβίας, 5 στρ. με ελιές και θέα - • Φραγκοπήγαδο, διώροφη 110 τ.μ. - 95.000 €
75.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
• Επαγγελματική στέγη 200 τ.μ., πλησίον Γηπ.
Μεσσηνιακού - 600 €
• Πλησίον Πανεπιστημίου 540 τ.μ. - 70.000 €
• Πλησίον Πανεπιστημίου 425 τ.μ. - 117.500 € • Επαγγελματικός χώρος 150 τ.μ., στη Νέα Είσοδο
• Εθνική οδός Σπάρτης, 500 τ.μ. - 110.000 €
• Κατάστημα 90 τ.μ. - 360 €
• Νησάκι, 640 τ.μ. με Σ.Δ. 1,8 - 280.000 €
• Οικόπεδο κεντρικό 650 τ.μ. προς 4 €/τ.μ.
• Αγία Παρασκευή 120 τ.μ. - 21.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ/ΠΩΛΗΣΗ

Μακεδονίας 37, Καλαμάτα
Τηλ. 27210 95064 - κιν.: 6974-752690
stathast@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
• Διαμέρισμα 87 τ.μ. στην Ομήρου, γωνιακό, 3πλευρο, 1ου ορόφου, κατασκευής 1998. Τιμή 97.000€
• Διαμέρισμα 43,5 τ.μ. Δυάρι ισόγειο, κατασκευής 2005, με αποθήκη, περιοχή Νησάκι. Τιμή 45.000€
• Παλιά κατοικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 219 τ.μ., πάνω από το
«LIDL». Τιμή 79.000€
• Μονοκατοικία 160 τ.μ. σε οικόπεδο 2.200 τ.μ., κατασκευής
2000, σε άριστη κατάσταση, περιοχή Αγριώματα Καλαμάτας.
Τιμή 480.000€

• Προσεισμικό 2ώροφο κτήριο (125 τ.μ. ο κάθε όροφος) σε οικόπεδο 275 τ.μ. με Σ.Δ. 1,8, στην οδό Ηροδότου. Τιμή
230.000€
• Οικόπεδο 80 τ.μ. στην Υπαπαντή Καλαμάτας, με Σ.Δ. 1,2. Κάλυψη 80%. Τιμή 27.000€
• Οικόπεδο στο Χαρακοπιό (Γαργαρού) με παλιά ισόγεια κατοικία
40 τ.μ. Τιμή 49.000€
• Οικόπεδο 3.800 τ.μ., γωνιακό, με κτήριο 135 τ.μ. επί της εθν.
οδού Καλαμάτας - Πύλου. Τιμή 85.000€
• Οικόπεδο 7.210 τ.μ. στα Καλλιανέικα Καλαμάτας, με φοβερή
θέα. Τιμή 79.000€
• Οικόπεδα 2 στη Μεσσήνη 544,34 τ.μ. και 486,02 τ.μ., άρτια
και οικοδομήσιμα, με Σ.Δ. 0,8. Τιμή 35.000€ και 30.000€
• Οικόπεδο 400 τ.μ. στα Ακοβίτικα, εντός οικισμού, με θέα και
Σ.Δ. 0,8. Τιμή 68.000€
• Οικόπεδο 580 τ.μ., με Σ.Δ. 0,6 (περιοχή «DIA» Αθηνών), τετραγωνισμένο. Τιμή 127.000€
• Κατάστημα προβολής 166,45 τ.μ. ισόγειο και 90,20 τ.μ. υπόγειο. Βρίσκεται στην οδό Κλαδά 16 (λίγα μόλις μέτρα από το
πάρκινγκ Καλαμάτας και από την κεντρική πλατεία). Τιμή
110.000€
• Κατάστημα 140 τ.μ. ισόγειο + 136 τ.μ. λειτουργικό πατάρι. Βρίσκεται Φαρών (ανάμεσα Πλάτωνος και Αριστοτέλους). Τιμή
210.000€
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διθέσιος και τριθέσιος
καναπές σε καλή κατάσταση. Τηλ.
6944-393046.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τα παλιά συλλεκτικά
«Κλασικά εικονογραφημένα»
0,50 ευρώ, έκαστο. Τηλ. 6946496987.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: φουσκί χωνεμένο 2
ευρώ το σακί των 40 κιλών, χώμα
για κήπους, πέτρα για χτίσιμο και
μπαλάστρο για στρώσιμο δρόμων.
Τηλ. 6949-935173, κ. Γιάννης.

BΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Παρέχονται
νοσηλευτικές υπηρεσίες από έμπειρο προσωπικό. Ενέσιμη νοσηλεία, περιποίηση ασθενούς
(μπάνιο), αλλαγές τραυμάτων,
λήψη ζωτικών σημείων, περιποίηση κατακλίσεων, συνεργασία
με συνεργείο καθαριότητας. Τηλ.
6981-764407 και 6979-411558.
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΛΟΓΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ, σπατουλαριστά, ντούκα,
λάκες, βερνίκια, μονώσεις ταρατσών. Τηλ. 6944-981759.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ: • Κτηματολόγιο • Δασαρχείο,
• Φωτογραμμετρικές Φωτοερμηνευτικές εργασίες

ΡυθΜΙΣΕΙΣ ΑυθΑΙΡΕΤων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Υδρας 24, Καλαμάτα,
Τηλ.: 27213 01459, Κιν.: 6938-533239

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ.
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
28ης Οκτωβρίου 11, Μεσσήνη
Τηλ.: 27220 24148 - Φαξ: 27220 23600
Κιν.: 6946-732066, 6973-657217, 6977-551712, 6982-226394
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
• 17 στρ. με ελιές περιοχή της στηνΜεσσήνης
• ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρ., με γεώτρηση, περιοχή Μπούκας Μεσσήνης.
• 53 στρ. στον Αγιο Νικόλαο Μεσσήνης, κατάλληλα για οποιαδήποτε επένδυση.
• 11 στρ. αγροτεμάχιο, στον αναδασμό, Μεσσήνη.
• ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρ., ποτιστικό, περιοχή Μπούκας.
• Αγροτεμάχιο 7 στρ. στην περιοχή Ανάληψη,
με φάτσα στην ε.ο. Καλαμάτας - Πύλου.
• ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15 στρ., ελαιοπερίβολο, με
γεώτρηση, περιοχή Μεσσήνης.
• 7 στρ. ελαιοπερίβολο στη Μάδαινα.
• 9 στρ. με ελιές στην ε.ο. Μεσσήνης - Πύλου, επίπεδο.
• Αγροτεμάχιο 20 στρ. με ελιές, επίπεδο, στη Μαθία.
• 28 στρ. στη Μπούκα Μεσσήνης για ξενοδοχειακή μονάδα, επιδοτούμενα.
• 12 στρ. εφαπτόμενα με τη θάλασσα στη
Μπούκα Μεσσήνης.
•28 στρέμματα στη Μπούκα Μεσσήνης, 50
μέτρα από θάλασσα, επιδοτούμενο.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
• Oικόπεδο 480 τ.μ. περιοχή Νέος Κόσμος
• 2 οικόπεδα 400 τ.μ. το καθένα, περιοχή Νέος
Κόσμος
• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 11 στρ., 1.500 μ. από τη θάλασσα, περιοχή Πεταλιδίου.
• Πιλαλίστρα οικόπεδο 400 τ.μ.
• Οικόπεδο 400 τ.μ., στο κέντρο της Μεσσήνης.
• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 5 στρ. 400 μ. από τη θάλασσα,
στη Γιάλοβα.
• Οικόπεδο 315 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 περιοχή Καλαμάτας.
• ΟΙΚΟΠΕΔΟ 4 στρ. 400 μ. από θάλασσα, εφαπτόμενο με δρόμο, περιοχή Μπούκας, κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση.
• 2 στρ. περιοχή Αγ. Νικόλαος Μάνης, φάτσα θάλασσα.
• Οικόπεδο 500 τ.μ., κέντρο Μεσσήνης.
• 1 στρ. στην Τρίοδο Μεσσήνης.
• Οικόπεδο 450 τ.μ. στο Ν. Κόσμο Μεσσήνης.
• Οικόπεδο 480 τ.μ. στο Ν. Κόσμο Μεσσήνης.

• 5.300 τ.μ. με οικία 85 τ.μ. και γκαράζ, 600
μ. από τη θάλασσα, περιοχή Μπούκας
Ανάληψης, με δυνατότητα οικοδόμησης 2
ακόμα ορόφων.
• 1 στρέμμα στην Ανάληψη με Σ.Δ. 0,8.
• 480 τ.μ. στη Μεσσήνη.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία 100 τ.μ. με κήπο στο κέντρο της Μεσσήνης.
• Μονοκατοικία διώροφη στη Μεσσήνη.
• Μονοκατοικία 100 τ.μ., Μεσσήνη.
• Μονοκατοικία 65 τ.μ., περιοχή Αβραμιού.
- Μονοκατοικία 100 τ.μ., στην Ανάληψη, σε
οικόπεδο 1 στρ.
• ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.μ., με υπόγειο και
πιλοτή, σε οικόπεδο 2.300 τ.μ., εντός οικισμού, ημιτελής, περιοχή Πήδημα.
• Διώροφη μονοκατοικία με κήπο, Μεσσήνη,
κέντρο.
• Μονοκατοικία με υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο
-δικαιούται 2 ορόφους ακόμα- στο Ν. Κόσμο
Μεσσήνης.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
•ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 92 τ.μ. στην Καλαμάτα, Φιλελλήνων, 4ος όροφος, σε καλή τιμή.
• Διαμέρισμα 103 τ.μ., Αγ. Μαρίνα Ηλιούπολης σε τριώροφη πολυκατοικία.
• 98 τ.μ. στο κέντρο της Μεσσήνης, β’ όροφος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• Πωλείται η επιχείρηση καφέ “ΗΜΙΩΡΟ”
(το ισόγειο) στη Μεσσήνη.
• 125 στρ. με 200 μ. φάτσα θάλασσα, περιοχή
Ανάληψης.
• Ξενοδοχειακή μονάδα (επιδοτούμενη) σε
30 στρ. εφαπτόμενη με θάλασσα και κεντρικό δρόμο.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35 τ.μ. στην Μεσσήνη
• ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ - STUDIO στη Μεσσήνη.
• Δύο επαγγελματικές στέγες στην Καλαμάτα,
περιοχή παλαιού ΚΤΕΛ.

Η Ελλάδα
γηράσκει,
επιβάλλεται
δραστική λύση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξοπλισμός ψησταριάς, Λακωνικής 112, σε συμφέρουσα τιμή ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο
χώρος 120 τ.μ. κατάλληλος για
οποιαδήποτε χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6945702528
ΠΩΛΕΙΤΑΙ θάλαμος κατάψυξης
(ΠΑΝΕΛ) 3x3, σε τιμή ευκαιρίας.
Τηλ. 6938-273894.
ECO-BATT. Aγοράζουμε παλιές μπαταρίες οχημάτων, UPS
και μέταλλα. Πληρωμή μετρητοίς. Μεταφορά και από
τον χώρο σας ή στο ΒΙΟΠΑ
Καλαμάτας

Γ5. Τηλ. 27210

25856, 6977-644601, 6978584686 και 27210 63762.

ΚΥΡΙΑ σοβαρή, ζητεί να φροντίζει
ηλικιωμένους κάποιες ώρες την
ημέρα, όχι ως εσωτερική στην
Καλαμάτα. Τηλ. 6993-307599.
ΚΥΡΙΑ χωρίς υποχρεώσεις αναλαμβάνει τη φροντίδα ηλικιωμένων ως εσωτερική. Τηλ. 6973747237.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ έμπειρη, αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών.
Τηλ. 6944-421707.
ΚΥΡΙΑ από τη Βουλγαρία ψάχνει
εργασία για τη φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ. 6994-939381.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φύλαξη
ηλικιωμένων ατόμων, παιδιών,
καθαρισμούς σπιτιών, καθώς και
αγροτικές εργασίες. Υπεύθυνη
Γραφείου: Ειρήνη Γεωργίεβα. Τηλ.
6992-446013 και 6987-244835
(What’s up).
ΚΥΡΙΑ από τη Γεωργία με εμπειρία,
αναλαμβάνει τη φροντίδα ηλικιωμένων ως εσωτερική σε όλο
το Νομό Μεσσηνίας. Τηλ. 6978945965.

Η

ταναστευτικός πληαδιαφορία και η
θυσμός και υπερτεέλλειψη διαρρούν οι μαυροντυθρωτικών μέτρων εκ
μένες Ελληνίδες χήμέρους της Πολιτείρες. Ενας ηλικιωμέας, έτσι ώστε να μην
νος πληθυσμός που
συρρικνωθεί ούτε
κατά πλειοψηφία
στο ελάχιστο ο ελτυγχάνει οικιακής
ληνικός πληθυσμός,
φροντίδας από αλεύλογο είναι σε
λοδαπές γυναίκες.
όσους βλέπουν το
Καφενεία που στην
πολιτικό μέλλον αυπλειοψηφία τους οι
τής της χώρας αντιμόνοι θαμώνες είναι
κειμενικά και χωρίς
ηλικιωμένοι γέρονπροφητείες, να προτες. Δυστυχώς τα
ξενεί πολύ ανησυαποτελέσματα με την
χητικά ερωτήματα.
πολιτική της μεταποΕίναι κοινό μυστιλίτευσης είναι η μείκό σε όλους μας ότι
ωση του ενεργού
η Ελλάδα γερνάει
Του Γεωργίου Καρμίρη
πληθυσμού και η
και δεν φτάνει μόνο
Φαρμακοποιού
ερημοποίηση της πεαυτό, μειώνεται μέρα
Κορυφάσιον
ριφέρειας.
με τη μέρα ο ενερΒάσει των πρόσφατων εκτιμήσεων
γός της πληθυσμός. Ενα εκρηκτικό
της ΕΛΣΤΑΤ (Δελτίο Τύπου 30 12σοβαρό φαινόμενο που σίγουρα θα
2016) την 01-01-2016 ο πληθυσυναντήσουμε στο μέλλον, αλλά φοσμός της χώρας μας εκτιμήθηκε σε
βάμαι ότι τότε θα είναι μη ανατρέψιμο.
10,784 εκατ. σε σχέση με την 01Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να
01-2015 ήταν μειωμένος κατά
κινδυνολογήσω, αλλά εάν τα πραγ0,68% γιατί ο πληθυσμός τότε ήταν
ματικά στοιχεία κινδυνολογούν ας εί10.858 εκατ. Η Πολιτεία πρέπει να
ναι έτσι, γιατί ίσως τότε αντιμετωπίπάρει λύσεις για το δημογραφικό πρόσουμε την πραγματικότητα. Το πολιβλημα σε βάθος χρόνου. Ενα ζήτημα,
τικό προσωπικό της χώρας μας οφείτο υπ’ αριθμόν ένα που έχει ως συνιλει να δει κατάματα θέτοντας σαν
στώσες την υπογεννητικότητα αφενός
πρώτο θέμα συζήτησης το δημογρακαι την μετανάστευση αφετέρου. Η
φικό πρόβλημα που υποβόσκει αυτή
κατάσταση είναι τραγική τα χωριά μας
τη στιγμή στη χώρα μας. Μέσα από
ερημώνουν, οι νέοι μας εγκαταλείπουν
αυτή τη ματιά επιβάλλεται να δώσει
την πατρίδα τους, μόνο γέροι απομέάμεσα λύση, διαχειριζόμενο το θέμα
νουν. Η ελπίδα εξανεμίζεται, η δημοέτσι ώστε ο ελληνικός πληθυσμός
γραφική συρρίκνωση είναι προ των
να μην συρρικνωθεί αλλά απεναντίας

 και άλλο.
πυλών και μας απειλεί άμεσα σαν
να αυξηθεί
κράτος πλέον.
Η συζήτηση αυτή προϋποθέτει σο  αίσθημα ευθύνης ξεφεύΤα συνεχή μέτρα, τα μνημόνια, έχουν
βαρότητα,
διαμορφώσει
ένα λαό με απάθεια και
γοντας από έναν
πολιτικό
δημόσιο

ηττοπάθεια. Ας μην αδιαφορήσουμε
διάλογο που ως επί το πλείστον διασε αυτό το καίριο ζήτημα, που μόνο
κρίνεται από μια δημαγωγία-λαϊκισμό
 
με δραστικά μέτρα θα αντιμετωπιστεί
και χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο για
 αυτοί αλληλοκατηγοκαι όχι με ημίμετρα… Ας παραδειγτο τόπο. 
Ολοι
 
ματιστούμε από την ουγγρική κυβέρρούνται στήνοντας
μια παράσταση,
 την τελευταία φορά στη
νηση η οποία από τις αρχές του 2016,
όπως είδαμε
για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
Βουλή, στην συζήτηση για την διαμειώσεως του ουγγρικού πληθυσμού,
φθορά, ζήσαμε μια τραγελαφική καξεκίνησε ένα πρόγραμμα χορηγώντας
τάσταση ο ένας να κατηγορεί τον άλένα μεγάλο χρηματικό ποσό στα νεαρά
λον για το ποιος είναι λιγότερο η πεζευγάρια για αγορά μονοκατοικίας,
ρισσότερο κλέφτης.
τα οποία θα συμφωνούσαν να κάνουν
Σήμερα βιώνουμε σε μεγάλο βαθμό
τρία παιδιά. Ο υπουργός Lazar αναένα διευρυμένο χάσμα των ελληνικών
κοίνωσε ότι το πακέτο βοήθειας ύψους
γενεών. Ο πληθυσμός της Ελλάδας
10 εκατομμυρίων φιορινιών Ουγγαμειώνεται λόγω του αρνητικού ισορίας (HUF) σε οικογένειες πολύτεκνες,
ζυγίου γεννήσεων - θανάτων και του
θα αποτελεί μια πολύ σημαντική επιμεταναστευτικού που τα τελευταία
χορήγηση για όσων αφορά το πρόχρόνια παρουσιάζει αλματώδη αύξηση.
γραμμα της κυβερνήσεως «οικογεΔεν χρειάζεται να ανατρέξουμε σε
νειακό επίδομα πρώτης κατοικίας».
επίσημες δημογραφικές μελέτες παΕπιπλέον παρέχει σε οικογένειες από
νεπιστημίων, για να αποδείξουμε ότι
τρία παιδιά και πάνω υψηλό δάνειο
οι θάνατοι από την μεταπολεμική πεγια πολλά χρόνια με πολύ χαμηλό
ρίοδο και πολύ περισσότερο τα τεεπιτόκιο. Για αγορά πρώτης κατοικίας
λευταία χρόνια, υπερτερούν των γενο ΦΠΑ είναι αρκετά μειωμένος. Αυτές
νήσεων. Το διακρίνουμε απλά στην
είναι κάποιες δραστικές και αποτελεκαθημερινή μας ζωή, στην γειτονιά
σματικές λύσεις, που πρέπει και εμείς
μας, στο χωριό μας, στην διπλανή
σαν χώρα να αντιγράψουμε. Σίγουρα
μας πόρτα. Ζώντας εδώ στην περιδεν φτάνουν μόνο αυτές χρειάζεται
φέρεια, βλέπω χωριά με πανέμορφες
μια πλήρης στρατηγική αντιμετώπιση,
κατοικίες να έχουν ερημώσει, σχολεία
εάν θέλουμε πράγματι στο μέλλον
με τα πανέμορφα κλασικά κτίρια και
να μην τεθεί σε κίνδυνο η ορθοδοξία
τις μεγάλες αυλές να είναι ερημωμένα.
μας και το έθνος μας.
Πλούσια χωριά που δεσπόζει ο με-

