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Αστρολογικές

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00 – 14.00 & 17.30 08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΜΠΟΥΚΑΣ –
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ
Σφακιανάκη 6 - Πλησίον Τέντας
Τηλ. 27210-24499
08.00 – 21.00
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
Ψαρών 50
Τηλ. 27210-82232

ΑΕΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ –
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΖΕΡΒΑΣ
(Κοπανάκι)
ΑΝΔΡΟΥΣΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΗ
(Εύα)
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ

ΚΟΡΩΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ –
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ
(Χαρακοπιό)

ΚΥΡΙΑΚΗ
08.00 – 08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. –
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
Βασιλ. Γεωργίου 1
Τηλ. 27210-27350

ΑΡΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΡΡΩΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΣΣΥΦΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
(Καρδαμύλη)
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
(Στούπα)
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
(Παλιόχωρα)

ΔΕΥΤΕΡΑ
08.00 – 14.00 & 17.30 08.00 ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
Κανάρη 50
Τηλ. 27210-82555
08.00 – 21.00
ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Βασιλ. Γεωργίου 6
Τηλ. 27210-83952

ΔΩΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ –
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΟΥΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΟΛΟΥΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΟΥΦΟΥ
(Αιθαία)

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ –
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
Τηλ. 27220-24955
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΡΟΥΣΣΗΣ
Τηλ. 27220-24932
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΟΥΦΟΥ
Τηλ. 27220-23773
ΧΩΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ –
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΟΡΙΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

προβλέψεις
KΡΙΟΣ

Σήμερα, αγαπητέ Κριέ, πρέπει
να μην κάνεις βιαστικά βήματα,
γιατί μπορεί να γίνουν λάθη, που
μετά δεν θα μπορείς να διορθώσεις. Από το απόγευμα και μετά
θα νιώσεις καλύτερα.
ΤΑΥΡΟΣ

Αγαπητέ Ταύρε, η σημερινή
ημέρα θα σου δώσει την ευκαιρία να ξεκουραστείς, γεγονός
που θα σε αναζωογονήσει ώστε
στην συνέχεια να έχεις αποθέματα ενέργειας για τις προσωπικές σου υποθέσεις.
ΔΙΔΥΜΟΙ

Φίλε Δίδυμε, η σημερινή μέρα
είναι πολύ θετική για εσένα. Γενικά διανύεις μια περίοδο όπου
οι θετικές εξελίξεις σε ευχαριστούν και σου δίνουν κουράγιο
και αισιοδοξία.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόπεδο αυτόνομο και
οικοδομήσιμο με άδεια από 1.500
τ.μ. και άνω στην περιοχή Βέργας
από τη SHELL έως Άγιο Ραφαήλ.
Πληρωμή απολύτως μετρητά. Μόνο
σοβαρές προτάσεις. Αποκλείονται
μεσίτες. H και μονοκατοικία. Τηλ.
6974080522.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά Ι.Χ. αυτοκίνητο
ανεξάρτητου μοντέλου σε καλή κατάσταση, μέχρι 1600 κυβικά, Diezel
ή βενζίνα. Πληροφορίες τηλ.
6985620882, 6938803505 και
2724031924.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο για αγορά από
1.500 – 2.000 ευρώ από μάντρα
που συνεργάζεται με τράπεζα για
δάνεια. Πληροφορίες τηλ. 2721094034, 6988578345.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κτήμα 4 στρεμμ. και άνω
στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου
Φανουρίου, πάνω από το καινούριο
ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Τηλ. 6977766686.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς αγορά μεταχειρισμένο

τρακτέρ με φρέζα από 20hp και
άνω, σε καλή κατάσταση. Τηλ.
6972302082.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αγρόκτημα με ελιές τουλάχιστον 50 στρεμμάτων για καλλιέργεια και ενοικίαση. Τηλ.
6978778384.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πλατφόρμα 5 ή 6 μέτρων
για κουβάλημα χορταριού. Πληροφορίες τηλ. 6938803505 και
2724031924.
ΑΓΟΡΑΖΩ ελληνικά νομίσματα έως
το 1960 και ξένα χαρτονομίσματα.
Πληροφορίες τηλ. 6981936904.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά διαμέρισμα μετασεισμικό στο κέντρο της Καλαμάτας
από 80 τ.μ. και άνω, με ανώτερη
τιμή 90.000 ευρώ. Πληροφορίες
τηλ. 27210-63750 – 51 και
6947221891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση ή αγορά στην
πόλη της Καλαμάτας κτήριο 400 τ.μ.
σε ανεξάρτητο χώρο, κατάλληλος
για εργαστήριο αρτοζαχαροπλαστικής.
Πληροφορίες τηλ. 6977 654 431.

Σήμερα, αγαπητέ Καρκίνε, φρόντισε να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος και
κάποια θέματα που μπορεί να
καθυστερούν.
ΛΕΩΝ

Σήμερα, φίλε Λέοντα, αυτό το

διάστημα θα χρειαστεί να πάρεις
σημαντικές αποφάσεις για κάποια θέματα που σε προβληματίζουν και πρέπει να δείξεις την
απαραίτητη ψυχραιμία.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Σήμερα, φίλε Παρθένε, δες σήμερα πιο προνοητικά κάτι που
προς το παρόν σε ξενίζει, γιατί
σε προειδοποιεί για μεγαλύτερες
αλλαγές που θα ακολουθήσουν,
με σημαντική αφετηρία τον ερωτικό σου τομέα.
ΖΥΓΟΣ

Σήμερα, αγαπητέ Ζυγέ, θα ασχοληθείς με θέματα παιδιών ή γενικά με αγαπημένα άτομα.
Προσπάθησε να τους ακούσεις
και να λύσεις πιθανά προβλήματα. Μην καταπιάνεσαι με
πολλά θέματα μαζί.

ΖHTEITAI οικόπεδο για αγορά στην
πόλη της Καλαμάτας. Πληροφορίες
τηλ. 6977 654 431.

ΜΕΤAΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
Σε όλη την Ελλάδα
Γιώργος Πάτσιος
Τηλ.: 6945-976902

ΤΟΞΟΤΗΣ

Σήμερα, φίλε Τοξότη, να ξέρεις
ότι όταν βιάζεσαι να κάνεις
πολλά πράγματα μαζί, στο τέλος
γίνονται λάθη και τα πράγματα
δεν έρχονται όπως τα θέλεις.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Σήμερα, φίλε Αιγόκερε, μπορείς
αν το θέλεις πραγματικά, να ξεπεράσεις κάποιες ενδεχόμενες
δυσκολίες που θα προκύψουν
αυτό το Σάββατο στη ζωή σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Σήμερα, φίλε Υδροχόε, είσαι σε
αναμονή και περιμένεις τις εξελίξεις σε διάφορα θέματα που σε
απασχολούν. Ηρέμησε, μην
εκνευρίζεσαι και να ξέρεις ότι
όλα θα πάνε πολύ καλά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΙΧΘΥΕΣ

Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα υπάρχουν πολλές πιθανότητες να
προκύψουν κάποια θέματα που
δεν θα μπορέσεις να τα ελέγξεις
απόλυτα και θα χρειαστεί να ζητήσεις την βοήθεια των συνεργατών σου.

Σήμερα, φίλε Ιχθύ, μην αφήσεις
κανέναν να σε επηρεάσει σήμερα
και επίσης μην αφήνεις διάφορες
καταστάσεις να σε καταβάλλουν
ψυχικά. Έχεις βάλει κάποιους
στόχους και δεν πρέπει να παρεκκλίνεις από αυτούς.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά κατάστημα (κτήριο) στην Καλαμάτα. Πληροφορίες
τηλ. 6981 936 904.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά αποθήκη από
Ψαρών έως και Μακεδονίας, και
τους γύρω δρόμους. Πληροφορίες
τηλ. 6981936904

ΠΗΓΗ: myastro.gr

Διάφορα
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ - ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΚΥΡΙΟΣ επιθυμεί γνωριμία με κυρία συνταξιούχο
από 60-80 ετών. Πληροφορίες τηλ. 6940127965

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ υπόγειες θέσεις στάθμευσης
στην Αριστοδήμου και στον πεζόδρομο Πανταζοπούλου (στο υπόγειο Κτηματολογίου
- Υποθηκοφυλακείου). Πληροφορίες τηλ.
6976/777810.

ΚΥΡΙΟΣ ζητά γνωριμία με Ελληνίδα από 36-55
ετών για συγκατοίκηση (όχι αναπάντητες κλήσεις
και μηνύματα). Τηλ. 6970771363.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ ΖΩΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 γίδες με τα κατσίκια τους. Πληροφορίες τηλ. 6973981559.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια μικρά και μεγάλα σε πολύ
καλή τιμή. Τηλ. 6977635722.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γουρούνα γκαστρωμένη. Τηλ. 6973985435.

ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Φυτική θεραπευτική αλοιφή,
παυσίπονη πλούσια σε 10 διαφορετικά στοιχεία
βοτάνων. Ανακουφίζει τους πόνους στον αυχένα,
στους ώμους, στα χέρια, στην πλάτη, στη μέση,
στα γόνατα. Βελτιώνει την κινητικότητα και την
ευλυγισία των αρθρώσεων. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Πληροφορίες τηλ. 6972 105 148.

www.tharrosnews.gr
ÊÔÇÌÁÔÏÌÅÓÉÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ

www.birbilis.gr
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

• Μονοκατοικία 95 τ.μ. σε οικόπεδο 480 τ.μ. κάτω λαμάτας, κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Καλαμάτας,
πλησίον Εθνικής οδού Καλαμάτα – Σπάρτη. Τιμή
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ μαγαζί επί της Αριστομένους στον πε- από το Κάστρο της Καλαμάτας, αμφιθεατρική , χρήση. Τιμή πώλησης 60.000 ευρώ.
με
απεριόριστη
θέα
όλο
το
Μεσσηνιακό
Κόλπο,
ζόδρομο, ισόγειο, 45 τ.μ. συν 45 τ.μ. υπόγειο και
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο επαγγελματικό 7.100 τ.μ. με 29.000 ευρώ το ένα.
σε
πολύ
καλή
κατάσταση.
Τιμή
190.000
ευρώ.
25 τ.μ. πατάρι. Μισθωμένο. Τιμή πώλησης 450.000
γεώτρηση επί της επαρχιακής Πύλου – Καλαμάτας •ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 16.000 τ.μ. στο Αριοχώρι, πλησίον
ευρώ
• Οικόπεδο 320 τ.μ. στις Γουλιμίδες πάνω από τις στο Δρακονέρι, 14 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα Παλαιάς Εθνικής Οδού, περιφραγμένο, με αρτεσιανό
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα 130 τ.μ. β΄ ορόφου, γραμμές του τρένου και κάτω από το Νέο Δημαρχείο και 6 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο. Τιμή πώλησης νερό και με αποθήκη 50 τ.μ. περίπου σε άριστη
90.000 ευρώ.
κατάσταση. Τιμή 55.000 ευρώ.
κατασκευής 1973 επί της Κουτήφαρη, πλησίον της Καλαμάτας. Τιμή 75.000 ευρώ.
Κέντρου και Νέας Αγοράς. Τιμή 85.000 ευρώ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 118 τ.μ. μετασεισμική, •ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα με οικόπεδο, 77 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Πέταλο, 180 τ.μ. οικο• ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 177 τ.μ. σε καλή κατάσταση αρίστης κατάστασης σε οικόπεδο 248 τ.μ., προ- τ.μ., απέναντι από το Νέο Δημαρχείο. Το διαμέρισμα δομήσιμο, με Σ.Δ. 0.6 κοντά στο κέντρο της Καπροσεισμική σε οικόπεδο 165 τ.μ. επί της οδού κατασκευασμένη κατασκευή του 1992, με αποθήκη σε μονοκατοικία χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 48.000 λαμάτας και σε σχολεία. Τιμή 30.000 ευρώ.
Ευκλείδου 6, πλησίον σχολικού συγκροτήματος και πάρκινγκ στεγασμένο, κοντά στο κέντρο της ευρώ. Ενεργειακής κλάσης Ε΄.
Καλαμάτας, στη συνοικία Πλάκα. Τιμή πώλησης •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα επί της επαρχιακής οδού •ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500 τ.μ. στον Αντικάλαμο σε
Αθηνών. Τιμή 150.000 ευρώ.
ύψωμα. Τιμή 15.000 ευρώ.
170.000 ευρώ.
Καλαμάτας – Σπάρτης πάνω από το Στρατόπεδο
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στη Σπερχογεία που απο•ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα 400 τ.μ. μέχρι 500 τ.μ.
τελείται: 37 τ.μ. αποθηκευτικός χώρος, α΄ όροφος • ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα πολυτελούς κατασκευής 248 9.064 τ.μ., τιμή 390.000 ευρώ και 5.768 τ.μ., τιμή από 200 ευρώ το τετραγωνικό, έναντι Εργατικές
108 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση και τζάκι, ταράτσα τ.μ. σε οικόπεδο 400 τ.μ. στο Φραγκοπήγαδο 190.000 ευρώ, οικοδομήσιμα, αμφιθεατρικά με Κατοικίες Αγίας Τριάδας.
100 τ.μ., μετασεισμικό, αρίστης κατάστασης σε κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας με θέα. Τιμή απεριόριστη θέα όλο το Μεσσηνιακό κόλπο.
οικόπεδο 500 τ.μ. κατασκευής 1993. Τιμή 160.000 350.000 ευρώ.
•ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα παραθαλάσσια από 30.000
ευρώ.
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.198 τ.μ. πλησίον Φιλοξένια καινούρια, επί της Ναυαρίνου.Ενεργειακής κλάσης ευρώ στη Μεσσηνιακή Μάνη (Άγιο Νικόλαο και
Άγιο Δημήτριο) και πετρόκτιστες μονοκατοικίες
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία πέτρινη 77 τ.μ. σε οικόπεδο κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Τιμή Α΄.
καινούργιες στα παραπάνω χωριά.
350.000
ευρώ.
525 τ.μ. στο Καρβέλι, Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής ενεργειακή μεζονέτα 150 μ2
Καλαμάτας, 17 χιλιόμετρα από το κέντρο της •ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαιοπερίβολο 500 τ.μ. στο Ξηροκάμπι στα Λέικα, σε οικόπεδο 1472 τ.μ., αμφιθεατρική, •ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 400 τ.μ. επί της εθνικής οδού
πόλης. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 30.000 ευρώ.
εντός οικισμού, μη οικοδομήσιμο. Τιμή 18.500 σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής. Τιμή 180.000 στην Αίπεια. Τιμή 42.000 ευρώ.
ευρώ. Ενεργειακής κλάσης Α΄.
•ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 5620 τ.μ. με φανταστική θέα
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Καλάμι 640 τ.μ. πλησίον ευρώ.
νέου περιφερειακού δρόμου σε ύψωμα. Τιμή πώ- •ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 11.800 τ.μ. στα Λέικα, με 140 •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο ελαιοπερίβολα 3720 τ.μ. και
λησης 20.000 ευρώ.
ελαιόδενδρα, 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κα- 2834 τ.μ., αμφιθεατρικά, τα οποία χωρίζει δρόμος

και κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας, στο Πέταλο.
Τιμή 65.000 ευρώ.
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Ενοικιάσεις
Êáôïéêéþí
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕNOIKIAZETAI γκαρσονιέρα 40 μ2
δίχωρη, πολυτελούς κατασκευής,
πλήρως επιπλωμένη, χωρίς κοινόχρηστα, σε νεόκτιστη οικοδομή στη
Νέα Είσοδο, 1.000 μ. από ΤΕΙ και
Νοσοκομείο. Πληροφορίες τηλ.
27210-63850, 6947 775 510, 6947
775 511.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένη γκαρσονιέρα μονόχωρη 3ου ορόφου με
air condition (για καλοκαίρι ή και
όλο το χρόνο) Πληροφορίες τηλ.
6974193663
ΕNOIKIAZETAI επιπλωμένη μονόχωρη
γκαρσονιέρα (στούντιο) 3oυ ορόφου
με a/c, 100 μέτρα από την παραλία.
Τιμή 250 ευρώ/μήνα. Πληροφορίες
τηλ. 6974 193 663.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένη γκαρσονιέρα, 25 τ.μ., για καλοκαιρινή
περίοδο, κοντά στην παραλία. Πληροφορίες τηλ. 6951003244.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) 3άρι 85 τ.μ.
2ου ορόφου, πλήρως επιπλωμένο
(όχι κατοικίδια) στο κέντρο της
πόλης και β) γκαρσονιέρα 5ου ορόφου, επιπλωμένη, κατάλληλη για
φοιτητή – φοιτήτρια (χωρίς μίσθωμα
τους καλοκαιρινούς μήνες) στο κέντρο της πόλης. Πληροφορίες τηλ.
27210-80829, 6976229631 και
27210-25125.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες
καινούριες, πλήρως επιπλωμένες
ή μη, με μεγάλη βεράντα, κεντρικές
ή πλησίον Παν/μίου. Τιμές προσιτές.

Τηλ. 27210-28915
6944630024.

και

ΕNOIKIAZETAI επιπλωμένο studio
30 τ.μ. κοντά στο ξενοδοχείο Χάικος, σε καινούρια πολυκατοικία.
Ενοίκιο 250 ευρώ. Πληροφορίες
τηλ. 6976718726 και 2721022858.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες
200 μ. από το ΤΕΙ, επιπλωμένες,
χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.
6945466034.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένες
γκαρσονιέρες στην παραλία Καλαμάτας. Τηλ. 6973880035
ΔΥΑΡΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖONΤΑΙ στη Βέργα Καλαμάτας 2άρι και γκαρσονιέρα,
50 τ.μ. και 40 τ.μ. αντίστοιχα, επιπλωμένα και μη, με αυτόνομη
θέρμανση, άνετο parking, μεγάλες
βεράντες και απεριόριστη θέα,
100 μ. από τη θάλασσα.
Τηλ. 27210-41525
και 6977502100.
TΡΙΑΡΙΑ - ΤΕΣΣΑΡΙΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣΜΕΖΟΝΕΤΕΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ πλήρως επιπλωμένες μεζονέτες και εξοπλισμένες,
με θέα το Μεσσηνιακό κόλπο, 500
μ. από τη θάλασσα, από 2 έως 10
άτομα, για σεζόν ή με τις ημέρες.
Τηλ. 6934418777.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 3αρι

Åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí
α’ ορόφου 81 τ.μ. συν 60 τ.μ. βεράντες, με κλιματισμό, τζάκι,
ηλιακό, σήτες, σε κτήμα 4 στρεμμάτων, με πανοραμική θέα στη
θάλασσα, πάνω από τις Κιτριές.
Ενοίκιο 400 ευρώ. Τηλ.
6984997763.
EΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένες μεζονέτες, για σεζόν, με απεριόριστη
θέα, στη Βέργα Καλαμάτας. Τηλ.
6934418777.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα στη Μικρή Μαντίνεια.
Πληροφορίες τηλ. 6949 033 424.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Eπιπλωμένες
γκαρσονιέρες στο κέντρο της Καλαμάτας πίσω από το MY MARKET
(Φαρών) και στην παραλία. Τιμή
από 260 έως 280 ευρώ. Δυάρι
75 τ.μ επιπλωμένο. Τιμή 270
ευρώ. Υπόγεια γκαρσονιέρα. Τιμή:
150 ευρώ Πληροφορίες τηλ:
6976718726, 2721022858
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο Ακρογιάλι
Αβίας για όλο το χρόνο δύο διαμερίσματα πλήρως επιπλωμένα,
με μεγάλες βεράντες και κλιματισμό, 30 μ. από τη θάλασσα: α)
γκαρσονιέρα 30 τ.μ. Τιμή ενοικίου
180 ευρώ και β) Δυάρι 47 τ.μ.
Τιμή ενοικίου 220 ευρώ. Τηλ.
6955808658 και 27210 93608.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυομισάρι στο Παγκράτι. Τιμή προσιτή. Τηλ.
6973476222.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 46
τ.μ. έναντι Πολυκλαδικού, Αθηνών
159. Τηλ. 6973469340, κ. Πέτρος
Τσώλης.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος χώρος
17 τ.μ. κατάλληλος για χρήση
αποθήκης, γραφείου ή και μικρού
καταστήματος. Τηλ. 6945973213.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος 45 τ.μ.
επί της οδού Φαρών, κατάλληλος
για γραφείο, κατάστημα ή αποθήκη. Πληροφορίες τηλ. 6975
633 817.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 53
τ.μ. ισόγειο με 20 τ.μ. πατάρι
στο Ιστορικό Κέντρο. Πληροφορίες τηλ. 6950118646.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα γωνιακό, μεγάλες προσόψεις, 600
τ.μ. περίπου σε τρία επίπεδα
σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Πληροφορίες τηλ. 6981936904
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική
στέγη 130 τ.μ. και πατάρι 60
τ.μ. επιπλωμένη. Τηλ.
6977635722.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο 80 τ.μ.
σε διώροφο κτήριο επί της επαρχιακής οδού Άνω Αμφείας, κατάλληλο για επαγγελματική στέγη.
Τηλ. 6977826627.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 25 τ.μ.,
1ου ορόφου, προσόψεως επί
πλατείας Αριστομένους, επιπλωμένο με σετ γραφείου SATO
και air condition. Τηλ. 6937405677
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα διαμπερές επί της οδού Φαρών
207 (φανάρια με οδό Κρήτης),
συνολικού εμβαδού 146 τ.μ., με
πλάτος προσόψεως 7,5 μέτρα
και μαρμάρινες σκάλες. Πλη-

ροφορίες τηλ. 27210-20661,
ώρες 9.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.
και 6.30 – 10.00 μ.μ.
ENOIKIAZONTAI 2 γραφεία και
ένα κατάστημα 120 τ.μ. στο κέντρο της Μεσσήνης. Πληροφορίες
τηλ. 27220/ 23654.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 65
τ.μ. σε κεντρικό σημείο της
πόλης, με πατάρι 30 τ.μ. έτοιμο
για γραφείο. Κατάλληλο και για
άλλες χρήσεις. Πληροφορίες
τηλ. 6981936904.
ENOIKIAZETAI στο Κέντρο
της ΜΕΣΣΗΝΗΣ
(δίπλα στα Super Market Μαρινόπουλος και LIDL) ενιαίος χώρος
1.500 τ.μ., με ισόγειο, υπόγειο
και 1ος όροφος, κατάλληλος για
εμπορικό κέντρο. Πληροφορίες
τηλ. 6906005170.

Åðé÷åéñÞóåùí
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα καλλυντικών με πείρα 35 ετών και
εξασφαλισμένη πελατεία λόγω
συνταξιοδοτήσεως στη Μεσσήνη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες τηλ. 6947
338 065.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ψητοπωλείου
στο κέντρο της Καλαμάτας με όλα
τα απαραίτητα και εξασφαλισμένη
πελατεία. Πληροφορίες τηλ. 6909
723 893 και 6984 838 616.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο
διασκέδασης πλήρως εξοπλισμένο.

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες τηλ. 6951003244.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η΄ ΠΩΛΕΙΤΑΙ το
κέντρο Δειλινά στην Παραλία Ανάληψης Μεσσήνης (περιέχονται 5
ενοικιαζομενα δωμάτια). Πληροφορίες
τηλ. 6978550049.

Μαθήματα
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ αγγλικών με
25ετή εμπειρία αναλαμβάνει
προετοιμασία εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας,
Πανελληνίων, καθώς και προετοιμασία προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών. Δυνατότητα καλύτερης τιμής σε
on line μαθήματα. Πληροφορίες
τηλ. 6938 467 881.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλόλογος-Εκθεσιολόγος, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών, με 20ετή
διδακτική εμπειρία και μεταδοτικότητα, αναλαμβάνει μαθητές Λυκείου στο μάθημα
της Έκθεσης, άρτια προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις, δωρεάν διαγωνίσματα
εκτός ωρών διδασκαλίας και
δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό.
Τηλ. επικοινωνίας 6985034773.
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ – μέλος
του Συλλόγου Επιστημόνων
Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος, αναλαμβάνει
διαταραχές στο λόγο, την ομιλία, την επικοινωνία, μαθησιακές δυσκολίες και παράλληλη στήριξη σε σχολεία. Τιμές
προσιτές. Τηλ. 6979500926.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Πληροφορίες τηλ.
6936745529.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πληροφορικής,
απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ, αναλαμβάνει την προετοιμασία
μαθητών Γ΄ Λυκείου στο μάθημα
του Προγραμματισμού. Πληροφορίες στο τηλ. 6979773585.
ΓΑΛΛΙΚΑ από Ελληνογάλλο
καθηγητή με πολυετή εμπειρία,
παραδίδει μαθήματα για όλα
τα πτυχία (ΙFA) σε λογικές
τιμές και μέσω skype. Τηλ.
6976744205, 6946835934.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού
– Γυμνασίου και Λυκείου. Πληροφορίες τηλ. 6976049854.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με εμπειρία και
προσωπικές σημειώσεις αναλαμβάνει μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τιμές προσιτές.
Πληροφορίες τηλ. 6983598244.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ αναλαμβάνει την
προετοιμασία μαθητών Γυμνα-

σίου στη Φυσική και τα Μαθηματικά και μαθητών Λυκείου
στη Φυσική. Πληροφορίες στο
6978100256.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ με
πολύχρονη παραμονή και εκπαιδευτική εμπειρία στη Γαλλία,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
για όλα τα επίπεδα και πτυχία.
Τηλ. 6978-753985.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με
μεταδοτικότητα και εμπειρία,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6978753985.
ΔΑΣΚΑΛΑ παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού στην Καλαμάτα και στις
γύρω περιοχές. Τηλ.
6973924781.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,
πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παραδίδει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε
μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου
– Λυκείου. Δυνατότητα μετακίνησης και σε χωριά. Τιμές
προσιτές και ειδικές τιμές σε
αδέλφια. Τηλ. 6934699128.
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου
– Λυκείου και ΕΠΑΛ, ιδιαίτερα
ή σε γκρουπ. Επίσης αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις
Πανελλαδικές εξετάσεις. Δωρεάν σημειώσεις. Τιμές λογικές. Τηλ. 6977006170.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
του Πανεπιστημίου Αθηνών,
με εμπειρία και μεταδοτικότητα,
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου
– Λυκείου και ΕΠΑΛ. Δυνατό-

τητα εξυπηρέτησης στις περιοχές: Καλαμάτας, Αρφαρών,
Άριος και Θουρίας. Τιμές λογικές. Τηλ. 6978584311.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικής με πολυετή φροντιστηριακή πείρα
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε τιμές προσιτές. Επίσης
αναλαμβάνει και μεταφράσεις.
Τηλ. 6944202821.
ΦΥΣΙΚΟΣ με μεγάλη πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής και Χημείας. Τιμές
προσιτές. Πληροφορίες τηλ.
6977342323.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
καθηγήτρια, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου
και λυκείου. Παρέχεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και
προσωπικές σημειώσεις. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6944412448

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΜΠΟΓΕΑΣ

ΝΕΔΟΝΤΟΣ 80 • ΤΗΛ.: 6976151341, 27210-29228

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
messiniakirealestate.gr • Email: info@messiniakirealestate.gr
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
EYKAIΡΙΑ
• Γκαρσονιέρα 32 τ.μ. με θέση
στάθμευσης, 2ου ορόφου, πλησίον
Ακρίτα και 2άρι 45 τ.μ., 1ου ορόφου,
με αποθήκη και θέση στάθμευσης
• Οικόπεδο 180 τ.μ., ανατολικό,
απέναντι από πλατεία, στα Παλιάμπελα
• Κτήμα 8.731 τ.μ. με γεώτρηση
πλησίον ταβέρνας Κουκούτση
• Οικόπεδο στα Γιαννιτσάνικα
435 τ.μ.,. με Σ.Δ. 0,8.
• Οικόπεδο επί της οδού Πλάτωνος, 235 τ.μ., Σ.Δ. 1,8.
• Οικόπεδο επί της οδού Αύρας,
200 τ.μ., Σ.Δ. 0,8
• Οικόπεδο στη Νέα Είσοδο, 800
τ.μ., οικοδομήσιμο
• Κτήμα στo Σταυροπήγιο, 30
στρέμματα, με θέα όλο το μεσσηνιακό κόλπο (θάλασσα), κα-

τάλληλο για αγροτουρισμό
• Γκαρσονιέρες μετασεισμικές
στην Αύρας 35 τ.μ. και 42 τ.μ.
• Οικόπεδο 600 τ.μ. στο δρόμο
της Σπάρτης
• Διαμέρισμα 78 τ.μ. μετασεισμικό
στο κέντρο, πλησίον πλατείας,
οδός Ψάλτη
• 11 στρεμμ. στη Νέα Είσοδο
• Οικόπεδο 600 τ.μ. με δόμηση
400 τ.μ.
• Μονοκατοικία στην Ανατολική
συνοικία 175τ.μ. σε οικόπεδο
340 τ.μ. συν 100 τ.μ. υπόγειο.
• 11 στρέμματα με νερό, περίφραξη, στο Ασπρόχωμα
•Ευκαιρία! Κατάστημα πλησίον
πλατείας 23ης Μαρτίου με καλό
ενοίκιο
• Κτήμα 10 στρεμμάτων στα Ακοβίτικα πλησίον εκκλησίας Αγίας
Κυριακής

• Οικόπεδο 5 στρεμμάτων στη
Μεσσήνη στο δρόμο της εμποροπανήγυρης
•Οικόπεδο γωνιακό 500 τ.μ. με
ΣΔ 0,6 Αρτέμιδος (Κέντρο)
• Οικόπεδο 260 τ.μ. με ΣΔ 0,8
γωνιακό στη Ράχη
• Οικόπεδο 160 τ.μ., στην οδό
Χίου, πλησίον Λυκούργου.
• Μεζονέτα στην οδό Αύρας (παραλία) 153τ.μ. συν 70 τ.μ. ημιυπόγειο
• Κτήμα 7,5 στρεμμ. πλησίον Praktiker
EΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οδοντιατρείο
με πλήρη εξοπλισμό στην κεντρική πλατεία
-Αποθήκη πλησίον πλατείας (κέντρο) και διαμέρισμα 82 τ.μ. στην
οδό Πλάτωνος (ΙΚΑ).
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Πωλήσεις
Êáôïéêéþí
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπίτι στου Αβραμιού Μεσσηνίας 80
τετραγωνικά, με βεράντες, υπέροχη θέα και
άνετους χώρους εξωτερικά, 3 χιλιόμετρα από
τη θάλασσα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληροφορίες τηλ. 6985 938 496 από τις 10.00 π.μ.
έως τις 2.00 μ.μ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα τριάρι 74 τ.μ., πλήρως
ανακαινισμένο, 1ου ορόφου επί των οδών Κανάρη
32 και Σωκράτους. Πληροφορίες τηλ. 6944156752.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ προνομιούχος διώροφη μονοκατοικία
με υπόγειο και αυλή, επί των οδών Κρήτης και
Μαιζώνος γωνία, ενεργειακής κλάσης Η’. Τηλ.
6938176842 και 6940643750.
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, δίπλα στο Πανεπιστήμιο, στο Κολυμβητήριο και στην Φοιτητική Εστία, ήσυχο
υπερυψωμένο ισόγειο 60 τ.μ., lux ανακαινισμένο
& πόρτα ασφαλείας. Βγάζουμε δάνεια σε αλλοδαπούς με 0% προκαταβολή και 100% δανειοδότηση. Τηλ. 6944 352884.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια κατοικία 108 τ.μ. στην Κάτω
Μέλπεια με αποθήκη, ξυλόφουρνο, πηγάδι
αστείρευτο και οικόπεδο 3.020 μέτρα. Βρίσκεται
εντός της 7ης επαρχιακής οδού, του Επικούριου
Απόλλωνα. Πληροφορίες τηλ. 6976 749 655.

ÐùëÞóåéò - ÅíïéêéÜóåéò ÏéêïðÝäùí

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ.
Είναι εντός σχεδίου πόλεως, πλήρως ανακαινισμένη, σε άριστη κατάσταση, διαθέτει σύνδεση
σε αποχετευτικό δίκτυο, έχει τζάκι, air condition,
μεγάλες βεράντες, αποθήκη, βρίσκεται σε οικόπεδο 505 τ.μ., με ελιές και οπορωφόρα
δέντρα, έχει θέα στη θάλασσα, κοντά στην
παραλία Μεμί Κορώνης. Διατίθεται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 2109709196 & 6977769840.
ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:
Α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραδοσιακό πέτρινο κτήριο, παράπλευρα της κεντρικής πλατείας, μπροστά
στη θάλασσα, 120 τ.μ. επιφάνεια, πανύψηλο,
με πατάρι, σε οικόπεδο 150 τ.μ., κατάλληλο
για οικία και για επαγγελματική χρήση.
β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2.698 τ.μ., εντός οικισμού
του Δήμου Πεταλιδίου, οικοδομήσιμο, όπισθεν
νέου Δημαρχείου, 50 μέτρα από το Δημόσιο
Δρόμο και 100 μέτρα από τη θάλασσα, επίπεδο,
αρδευόμενο, με μεγάλη φάτσα 70 μ. περίπου.
Κτίζει 400 μέτρα.
γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.086 τ.μ. στον καινούριο
περιφερειακό δρόμο του Πεταλιδίου, κοντά στον
κόμβο, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση.
Πληροφορίες τηλ. 6981 936 904.

ÐùëÞóåéò - ÅíïéêéÜóåéò
ÊôçìÜôùí
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα 11 στρ. με ελαιόδενδρα, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, στη Νέα Κορώνη, 1,5 χλμ. από τη θάλασσα. Έχει
νερό και δρόμο. Πληροφορίες τηλ. 6979 182 272.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα οικοδομήσιμο περίπου 2 στρέμματα, στην περιοχή
της Άνθειας, με 23 ελαιόδενδρα, με 2 δρόμους, 40 μ. από τη
λεωφόρο (μετά του Σκαρτσίλη) και με άμεση παροχή σε νερό και
ρεύμα. Τιμή 12.000 ευρώ το στρέμμα. Πληροφορίες τηλ. 6981 788
523.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 2 στρέμματα με 35 ρίζες ελιές στη θέση Αραπέρο στη
Μάνδρα Μεσσηνίας. Πληροφορίες τηλ. 6976 749 655.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός, στη θέση Σμερούχια Αντικαλάμου του
Δήμου Καλαμάτας, έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου, σε τιμή προσιτή.
Πληροφορίες τηλ. 6945725323, 27210-23583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαιόκτημα 6,5 στρεμμάτων από αναδασμό με 110 παραγωγικές
ελιές. Βρίσκεται στη Βαλύρα, πλησίον κεντρικού δρόμου με δική του
είσοδο. Είναι επίπεδο και αρδευόμενο. Πληροφορίες τηλ. 6972586829.
ZHTΕΙΤΑΙ έμπειρος ελαιοκαλλιεργητής να αναλάβει με αναλογία αμοιβής
επί της παραγωγής κτήμα 2,5 στρεμμάτων με ελαιόδενδρα 70 χρόνων
στη θέση «Αμμούδι» Βασιλίτσι Μεσσηνίας. Πληροφορίες κ. Νίκος
6932935458.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροκτήματα εντός ορίων οικισμού 24 στρ., 20 στρ. και 5
στρ. με ελαιόδενδρα. Επίσης, αγροκτήματα με ελαιόδενδρα, 32 στρ.
με 130 δένδρα, 8 στρ. με 112 δένδρα και 2,5 στρ. με 29 δένδρα στο
δ.δ. Παπαφλέσσα. Πληροφορίες στο τηλ. 6944181210 και 27220-84313.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 4 στρεμμ. οικοδομήσιμο, περιοχή Ρίζα, 2ο χλμ. προς
Ελαιοχώριο, με πανοραμική θέα. Πληροφορίες τηλ. 27210/26758 και
6974/781071, κα Τενέντε.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 14 στρεμμ. με ελιές, καλλιεργήσιμο, φως, νερό,
τηλέφωνο, στη θέση «Καλαμάκι» του Δήμου Κορώνης, 200 μ. από την
παραλία. Τηλ. 210 2621549 και 6975865569.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέμματος στο
Πλατύ, σε κεντρικό σημείο (αγορά), με
ύδρευση. Είναι περιφραγμένο. Πληροφορίες
τηλ. 6971960340, 6936983919.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 στρέμματα στα Γιαννιτσάνικα
με οικοδομή «στα μπετά» 200 τ.μ., θέα
στο Μεσσηνιακό Κόλπο, με ρεύμα και
ύδρευση. Πληροφορίες τηλ. 6978 544
403.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 600 τ.μ. 20 λεπτά από την
πόλη της Καλαμάτας, οικοδομήσιμο, με
Σ.Δ. 60% με απεριόριστη θέα. Τηλ. επικοινωνίας: 6955 147110.
ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ενοικιάζονται ή πωλούνται οικόπεδα 2 και 3 στρεμμάτων,
ηλιόλουστα και επίπεδα, περιοχή Σταυροπήγιο Αβίας. Τηλ. 6942861016.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 410 τ.μ. εντός σχεδίου
στη Μεσσήνη, με Σ.Δ. 0,8 άρτιο, οικοδομήσιμο, οδός Μαυρομματίου. Πληροφορίες
τηλ. 6947 338 065.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500 τ.μ. με συντελεστή
δόμησης 0,8 στο Ξηροκάμπι στα Λέικα
Καλαμάτας. Πληροφορίες τηλ. 6955262426.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1,5 στρεμμ. με άδεια
οικοδομής 150 τ.μ., 200 μ. από τη θάλασσα,
στη Φοινικούντα. Τηλ. 6982079365.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στο Προάστειο, άρτιο
- οικοδομήσιμο 1.800 τ.μ. Τηλ.: 27210.88352.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Αλμυρό Βέργας
12στρεμμ. με άδεια οικοδομής 600 τ.μ.
με θέα στο Μεσσηνιακό Κόλπο. Τηλ.
6937352757.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρίφατσο οικόπεδο 92 τ.μ. στην
οδό Καλλιπατείρας, απέναντι από το
γήπεδο. Τιμή 50.000 ευρώ. Τηλ.
6977246716.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 340 τ.μ. οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο Αθηνών, πλησίον του νέου
Αττικού δρόμου. Πληροφορίες τηλ. 2721080949, ώρες καταστημάτων.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 5 1/2 στρεμμάτων με
απεριόριστη θέα σε όλο τον κόλπο του
Μεσσηνιακού και με αρκετά ελαιόδενδρα.
Πληροφορίες τηλ. 6972677627.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 5.800 τ.μ., με ελιές
στου Καφού, Δήμος Αίπειας, με θέα τη
θάλασσα από Καλαμάτα μέχρι Κορώνη,

Eðé÷åéñÞóåùí
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιχθυοπωλείο στο κέντρο της
πόλης λόγω συνταξιοδότησης. Πληροφορίες
τηλ. 6932 534 748.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση φωτοτυπικών, χαρτικών
και σχολικών ειδών, λόγω συνταξιοδότησης.
Πληροφορίες τηλ. 6986599372.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιβλιοδετείο με τον εξοπλισμό
του. Πληροφορίες τηλ. 6974 769 344
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300 μέτρα από άσφαλτο, με νερό και
ρεύμα, οικοδομήσιμο, 240 τ.μ. Πληροφορίες
τηλ. 6908448872.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεμμ. στη Δυτική Παραλία,
800 μ. από τη θάλασσα σε ευθεία, πίσω
από τα Καρτ. Τηλ. 6934498785.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 850 τ.μ. στη Μεθώνη,
εντός οικισμού, με θέα θάλασσα, οικοδομεί
400τ.μ. Τηλ. 6977073183.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην πόλη της Καλαμάτας
οικοπέδο 1.300 τ.μ. με συντελεστή δόμησης
2,4, κατάλληλο για εταιρεία ή επιχείρηση.
Τιμή 6.000 ευρώ το μήνα, συζητήσιμη.
Πληροφορίες τηλ. 6977 654 431.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Καλλιθέα οικόπεδο με
πανοραμική θέα προς όλη την Καλαμάτα
και το Μεσσηνιακό κόλπο, εκτάσεως
4.146,69 τ.μ., με άδεια οικοδομής για
διώροφη διπλοκατοικία, με υπόγειο, 203
τ.μ. και 203 τ.μ. Απέχει από το κέντρο
2,5 χλμ. και από την παραλία 3,5 χλμ.
Τηλ. 6982478182 και 6977378351.

Åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 55 τ.μ.\ επί της οδού
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό κατάστημα
Μπούκας στη Μεσσήνη. Τηλ. 6948-982410.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα επί της οδού Αριστομένους, πλησίον πλατείας, 46 τ.μ.
και πατάρι 23 τ.μ. με ενοίκιο 2.000 μηνιαίως. Τιμή 450.000 ευρώ. Πληροφορίες
τηλ. 6984424422.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό ακίνητο στη Μεσσήνη
(απέναντι από τα σκαλιά προαυλίου Τριών
Ιεραρχών) με οικόπεδο 300 τ.μ. και ισόγειο
175 τ.μ., κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Τιμή άκρως συμφέρουσα.
Πληροφορίες τηλ. 6981936904.

στην οδό Αθηνών, A350 τ.μ.,
σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες
τηλ. 6944178665.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ για σοβαρό επιχειρηματία πλησίον στο Καστράκι στη Βέργα επαγγελματικός χώρος 630 τ.μ. άριστα διαμορφωμένος σε
έκταση 8.000 τ.μ. ιδανικός
για συνεστιάσεις, καφετέριες, restaurants κ.λπ. σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6947
205118 και 6937 262238.

ÁõôïêéíÞôùí - ìç÷áíþí - óêáöþí - ìç÷áíçìÜôùí
ΠΩΛΕΙΤΑΙ IX FORD MONDEO με
65.000 km, πλήρες βιβλίο service,
αισθητήρες παρκαρίσματος, 1800
cc μοντέλο 8ος 2006. Δεκτός
οποιοσδήποτε έλεγχος. Πληροφορίες τηλ. 6983511794.

τηλ. 6972982715

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ Universal 64
ίππους, μοντέλο 1992, σε καλή
κατάσταση, με μπρος – πίσω διαφορικό και τη φρέζα. Τιμή 10.000
ευρώ συζητήσιμη. Πληροφορίες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ DAEWOO LANOS μοντέλο 2000 με ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές.
Τιμή 3.500 ευρώ. Πληροφορίες
τηλ. 6939325396.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίκυκλο ΚΑWASAKI
KLE 500 cc χρώματος μπεζ, μοντέλο ’02, 41.000 klm, λόγω αγοράς μεγαλύτερου. Τηλ.
6946503332.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ SEAT EXEO 1.800 cc turbo,
μαύρου χρώματος, 11ος του 2009,
full extra, 45.000 χλμ. Πληρ. τηλ.
6937300868.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN ALMERA 1400 κυβικά, μοντέλο 2000, μεταλλικό χρώμα,
ατρακάριστο, σε πολύ καλή κατάσταση.
Τιμή 3.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ.
6970277138.

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΔΩΝ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καναπές – κρεβάτι με ανατομικό
στρώμα, γραφείο, εκτυπωτής, καταστροφέας
χαρτιού και αρκετά κουζινικά είδη. Όλα
σχεδόν καινούρια (μεταξύ 1 και 2 χρόνων).
Πληροφορίες τηλ. 6983 751 161.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ανατομικά κρεβάτια
μεταχειρισμένα, με βάση κρεβατιού, 30 π.
στρώμα και άλλο στρώμα από πάνω 30 π.
της Mediam strom, διαστάσεις κρεβατιού
1,40 Χ2 και μονά 0,90 Χ2. Κατάλληλα και
για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Πληροφορίες τηλ. 6934418777.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σόμπες πέλετ και ξύλου, ενεργειακά και απλά τζάκια, από 1.500 ευρώ
με όλα τα υλικά. Πληροφορίες τηλ.
6934418777.
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ παλιά παιχνίδια και άλλα
αντικείμενα, όπως κόμικς, βινύλια, video
games, άλμπουμ με αυτοκόλλητα κ.λπ. Εκτίμηση και αγορά τοις μετρητοίς άμεσα. Τηλ.
επικοινωνίας 6977 718 594 κ. Δημήτρης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούριο κρεβάτι, ηλεκτρικό,
ανακλινόμενο με ηλεκτρικό στρώμα και υπόστρωμα. Τιμή 400 ευρώ. Τηλ. 6974176288.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ράφια από ξύλο με μελανίνη,
1 ράφι κάβας για μπουκάλια ανάποδα,
βιτρίνες, νιπτήρας, ταμείο, βαρελάκια ανοξείδωτα με κάνουλα 15 κιλών έκαστο σε
καλή τιμή. Πληροφορίες τηλ. 6932 289 478.
ΠΩΛOYNTAI καυσόξυλα πολύ καλής ποιότητας. Διανομή κατ’ οίκον. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6984665924.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χαλί, σχεδόν καινούριο, τύπου
φλοκάτη, χρώματος λευκό – καφέ., 2 μ. Χ
1,5. Τιμή 30 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6972
136 665
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επαγγελματικός εξοπλισμός σε
τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6986829055.
ΑΓΟΡΑΖΩ παλαιάς εποχής πράγματα, μετάλλια, νομίσματα, κόμικς, κ.λπ. Πληροφορίες
τηλ. 6977 654 431
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γούνα Βιζόν παλτό σε άριστη κα-

τάσταση, μεγέθους large, χρώματος μπεζ,
αφόρετη. Τιμή 400 ευρώ. Τηλ. 6972 006
944.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξύλα για στόφα και τζάκι. Πληροφορίες τηλ. 6981 936 904.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 200 κομμάτια νυφικά,
φορέματα, ζακέτες, ταγιέρ, παντελόνες,
φούστες, μπούστα, εξοπλισμός για όλα τα
ρούχα, γραφείο, καρέκλες, 4 μπούστα, μισή
κούκλα. Πληροφορίες τηλ. 6981 383 978.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μελίσσια μικρά και μεγάλα σε
καλή τιμή. Τηλ. 6977635722.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επίπλωση καταστήματος ΚΑΒΑΣ,
κατάλληλη και για ζαχαροπλαστείο, και μηχανήματα καφεκοπτείου. Πληροφορίες τηλ.
6932 289 478.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μηχανήματα αρτοποιίας, φούρνος
περιστροφικός, ψυγεία, αρτοθήκες κ.λπ.
Πληροφορίες τηλ. 6934 418 777.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή Singer, χρώματος μαύρου,
καινούρια, αχρησιμοποίητη. Τιμή 300 ευρώ.
Πληροφορίες τηλ. 6981 936 904.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μηχανές καφέ διπλές, ηλεκτρονικές, ελαφρώς μεταχειρισμένες, σε
τιμή προσφοράς. ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Ψυγείο –
βιτρίνα μπύρας. Πληροφορίες τηλ. 2721069266.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιάνο Herrmann Konigl U. Herzogl
Holpianolabrik συλλεκτικό, σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες τηλ. 6981386104.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χορτάρι τριφύλλι εσοδείας 2018,
περιοχή Καλαμάτα. Πληροφορίες τηλ.
6972636563 και 6983663766.
ΑΓΟΡΑΖΩ Αντίκες, Συλλογές, Νομίσματα
και Χαρτονομίσματα ξένα και ελληνικά.
Τηλ. 6981-936904.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 60 ομπρέλες θαλάσσης σχεδόν
καινούριες, ψυγειοθάλαμος, 2 μ.Χ2 μ.Χ
0.80, μπενμαρί, καταψύκτης, φριτέζα, τραπεζάκια, πασάκια και λοιπά είδη εστιατορίου.
Πληροφορίες τηλ. 6942790598.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χορτάρι καμπίσιο ή σκέτο. Πληροφορίες τηλ. 6977070681.

ΑΓΟΡΑΖΩ όλα τα ελληνικά νομίσματα από το 1828 έως και το
1965. Τηλ. 6947338065.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας MAXI COSI, μοντέλο +tobi (9 έως 18 κιλά), χρώματος ροζ – μοβ, σε πολύ καλή
κατάσταση. Τιμή 80,00 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6977 459 440.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
αυτοκινήτων:
απλά, αυτόματα, 9θέσια
Σταυριανός Γεώργιος
Λυκούργου 31, Καλαμάτα
Τηλ. 2721401105 –
6944525797.

Μικρές Αγγελίες
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Ζητήσεις
ÕðáëëÞëùí - Óõíåñãáôþí
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διοικητικό άτομο με γνώσεις: Η/Υ, μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, Αγγλικών, δημοσίων σχέσεων, για
θέση διοίκησης-διεύθυνσης πολυχώρου «Πύλες» (περιοχή
Αρχαίας Μεσσήνης).
Απαραίτητα ΙΧ. Απαντήστε στο e-mail: panousopoulos@gnl.gr
και θα σας σταλούν πληροφορίες θέσης εργασίας.
Ξενοδοχείο στην Καρδαμύλη αναζητά προσωπικό για τη
σεζόν 2022.
Ζητούνται γυναίκες και άνδρες για τις παρακάτω ειδικότητες:
Καθαρισμός και Μπουφετζής, για πλήρη απασχόληση.
Παρέχεται πλήρης ασφάλεια.
Τηλέφωνα 2721073180. Email για βιογραφικά: work@kardamilibeach.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για τα καταστήματα Eyephone stores
Καλαμάτας, τη μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων αξεσουάρ
κινητής τηλεφωνίας, για πλήρη ή μερική ημιαπασχόληση,
από 18 έως 35 ετών. Τηλέφωνο 2109680353. Αποστολή
βιογραφικού: eyephonestores@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κουζίνα και delivery για ψησταριά στο
κέντρο της πόλης. Τηλ. 27210 25682.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΔΑ για καλλιέργεια. Προτιμάται
Αιγοκερίνα, Ταυρίνα, Ζυγός ή Σκορπιός. Προτιμάται με
δίπλωμα οδήγησης. Πληροφορίες τηλ. 6940 127 965.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Δούση» αναζητά άνδρα με δίπλωμα Γ΄
κατηγορίας για διανομή εντός του Νομού Μεσσηνίας. Θα
μας βρείτε Ύδρας 125 ή στο 2721087877.
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ υγρών καυσίμων SHELL ΠΑΠΑΔΕΑΣ
ζητείται για άμεση πρόσληψη πλύστης – υπάλληλος
πρατηρίου. Αποστολή βιογραφικών στο email:
shellpapadeas@yahoo.gr. Τηλ. επικοινωνίας 6936103015.
ΖHTOYNTAI σερβιτόροι για εστιατόριο στην περιοχή Γιάλοβα.
Πληροφορίες τηλ. 6942 075 471.
ΑΠΟ «ΤΡΙΛΟΓΙΑ» ζητούνται άτομα για μπουφέ, βοηθός
κουζίνας και για σέρβις, με προϋπηρεσία. Πληροφορίες
τηλ. 27210-89165.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ζητά αισθητικό και βοηθό φαρμακείου στην
πόλη της Καλαμάτας για πλήρη απασχόληση. Προϋποθέσεις:
εμπειρία, προϋπηρεσία και ομαδικό πνεύμα. Αποστολή
βιογραφικών στο email:pmyritis@lavipharm.com
ETAIΡEΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ αναζητά καθαρίστριες – καμαριέρες
για πλήρη απασχόληση. Τηλ. επικοινωνίας 27210-81720
(ώρες επικ. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 16.00).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία, ως εσωτερική, να φροντίζει κυρία με
κινητικές δυσκολίες σε χωριό. Πληροφορίες τηλ. 6942
806 435, ώρες 11.00 – π.μ. - 1.00 μ.μ.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ένα άτομο για service και ένα για μπουφέ, για
πρωινή εργασία. Πληροφορίες τηλ. 6979778608.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη κοπέλα για αρτοζαχαροπλαστείο με
γνώσεις καφέ. Πληροφορίες τηλ. 27210-33150, κα Ειρήνη,
πρωινές ώρες.
ΖHTEITAI πωλητής ή πωλήτρια σε κατάστημα με ανατομικά
– ορθοπαιδικά υποδήματα. Πλήρης απασχόληση. Αποστείλατε
βιογραφικό στο email pharmasteps.gr@gmail.com
ΖHTEITAI μάγειρας για εστιατόριο στη Στούπα Μεσσηνίας
(μέχρι και τέλος Οκτωβρίου). Καλές αποδοχές, πλήρης
ασφάλιση και διαμονή. Πληροφορίες τηλ. 6972 506 484.
ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ζητείται μηχανικός αυτοκινήτων για μόνιμη εργασία. Απαραίτητη η προϋπηρεσία.
Συστάσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν. Αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: zuckerjohann@yahoo.gr. Tηλ. επικοινωνίας
6947566049.

ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΗ το Κokkous Καφέ ζητεί νεαρή για μόνιμη και πλήρη
απασχόληση. Γνώση αντικειμένου απαραίτητη. Τηλ. 6946185417 από
τις 3.00 – 10.00 μ.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός για στελέχωση τεχνικού
γραφείου στην Κυπαρισσία. Πληροφορίες Κατερίνα
Τσιγκάνου, τηλ 6972029400, 2761062070

Το ξενοδοχείο “Melitsina Village”, στην Καρδαμύλη στελεχώνεται για τη σεζόν 2022, αναζητώντας γυναίκες και
άνδρες στις παρακάτω ειδικότητες: 1) Καμαριέρα, 2) Γ’
Μάγειρα και 3) Βοηθό μάγειρα. Παρέχονται: διαμονή,
πλήρης ασφάλεια, ανταγωνιστικές αποδοχές, όμορφο και
ομαδικό περιβάλλον εργασίας. E-mail: info@melitsina.com
Τηλ.: 6997104151
361 και 2721402911.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεσποινίς ή κυρία με ευχέρεια στο λόγο για να
εργαστεί σε ραδιοφωνικό σταθμό, για τις πωλήσεις των
διαφημίσεων μαγαζιών και επιχειρήσεων. Τηλ. για πληροφορίες
6936884111 ή αποστολή βιογραφικών στο email info@apollonfm.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας εξοικειωμένος
με τη χρήση tablet για πλήρη απασχόληση. Τηλ. 6944398651.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας αναζητά προσωπικό για τη σεζόν 2022 στις εξής θέσεις: σέρβις μπουφέ, λάντζα για πλήρη απασχόληση. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6986531657, 6940252900
ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΧΟ-RESORT στα Ρίγκλια Μεσσηνιακής Μάνης ζητούνται υπάλληλοι υποδοχής, μπουφέ
και service. Αποστολή βιογραφικών: info@anaxo-resort.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για να εργαστεί σε κουζίνα, σε μαγειρείο
στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλ. 27210 87730.
H εταιρεία πυροσβεστικών ειδών ΚΕΜΠΕ αναζητεί: 1)
Οδηγό – Πωλητή για παραλαβή – παράδοση πυροσβεστήρων,
2) Ανειδίκευτο εργάτη για βιοτεχνία και 3) Υπάλληλο γραφείου.
Αποστολή βιογραφικών στο kempe.biografika@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο προσωπικό για ψήσιμο και τύλιγμα πίτας
και για κουζίνα. Πλήρης απασχόληση, ικανοποιητικές
απολαβές. Τηλ. 6977459515.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τυλιχτής – τυλίχτρια για πίτες. Πληροφορίες
τηλ. 2721181001.
Ζητείται προγραμματιστής για κατασκευή ιστοσελίδας.
Απαιτούνται γνώσεις javascript, css, Wordpress, php. Πινδάρου
34 Ισόγειο Τηλ: 6980446535,email: mantisdevelop@gmail.com
ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΦΕ στη Μεσσήνη ζητείται κοπέλα
για μπουφέ και αγόρι για Delivery. Πληροφορίες 6973245960.
ΖHTEITAI έμπειρη κομμώτρια. Πληροφορίες τηλ. 6930809140.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για εστιατόριο στο Πεταλίδι. Τηλ.
6976 765055.
Η inSpot, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, με περισσότερα από 80 καταστήματα σε Ελλάδα
και Κύπρο, ζητά να προσλάβει νέες και νέους για τις
θέσεις «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών», «Μπουφέ»
και “Service” για το κατάστημα της Καλαμάτας. Αποστολή
βιογραφικών στο kalamata@inspot.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για security. Τηλ. 6944935886 και
6978531366 (μόνο απογευματινές – βραδινές ώρες).

Åñãáóßáò
ΕΛΛΗΝΑΣ αναλαμβάνει τον καθαρισμό χωραφιών και
οικοπέδων, το κόψιμο δέντρων και την απομάκρυνση
κλαδιών από το χώρο σας. Επίσης, καθαρισμό σπιτιών
και αποθηκών και απομάκρυνση μπαζών και οτιδήποτε
άλλο θέλετε από το χώρο σας. Πληροφορίες τηλ.
6936 710 015.
ΚΟΠΕΛΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα ηλικιωμένων στα
χωριά από Τρίοδο έως Μαγγανιακό. Τηλ. 6994 401
161.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ πλακάκια, μπάνια, χτισίματα, μερεμέτια,
σοβατίσματα και ελαιοχρωματισμούς. Πληροφορίες
τηλ. 6988 641 768.
ΚΥΡΙΑ με εμπειρία αναλαμβάνει τη φροντίδα ηλικιωμένων
στην πόλη της Καλαμάτας. Τηλ. 6945 011 213.
ΚΥΡΙΟΣ αναλαμβάνει τον καθαρισμό κήπων, χωραφιών.
Επίσης κλαδεύει και μαζεύει ελιές. Πληροφορίες
τηλ. 6996 706 226 και 27210 94344.
ΚΥΡΙΑ ζητά να εργαστεί, ως εσωτερική, για τη φροντίδα
ηλικιωμένων (γυναίκα ή άνδρα). Πληροφορίες τηλ.
6949605614
KYΡΙΑ προσφέρει στο χώρο της μυοχαλαρωτικό μασάζ
για ξεκούραση και ευεξία με αιθέρια έλαια. Πληροφορίες
τηλ. 6980566329.
ΚΥΡΙΑ ζητά να εργαστεί στην Καλαμάτα για τη φροντίδα
ηλικιωμένων από τις 8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. ή
μόνο τη νύχτα (9.30 μ.μ. – 8.00 π.μ.). Τηλ. 6997
620491.
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ εργασΙες παντός τύπου, μερεμέτια,
αλουμίνια, γυψοσανίδες, κεραμοσκεπές από έμπειρο
προσωπικό. Πληροφορίες τηλ. 6957728994 και
27210-42013.
ΚΥΡΙΑ από την Ουκρανία με 20ετή παραμονή στην
Ελλάδα ζητά εργασία για φύλαξη παιδιών και διάφορες
οικιακές εργασίες. Τηλ. 2721111664 και 6974146590.
ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ζητεί εργασία (φύλαξη ηλικιωμένων). Πληροφορίες τηλ. 6985612777.
ΚΥΡΙΑ από τη Βουλγαρία, με πολύ καλή γνώση της
ελληνικής, αλλά και της αγγλικής γλώσσας, ζητά
εργασία (φύλαξη ηλικιωμένων ατόμων, σε κουζίνα
εστιατορίου) εντός και εκτός Μεσσηνίας. Πληροφορίες
κα Πένυ, τηλ. 6997631474.
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ μερεμέτια, ξυλουργικά, πλαστικά ρολά
και βαψίματα, όπως και πέταγμα μπάζων. Τηλ.
6977936841.
Επειδη η τρίτη ηλικία χρειάζεται συντροφιά και
φροντίδα, αναλαμβάνω την επίβλεψη και τη συντροφιά
σε γέροντα ή γερόντισσα (όχι κατάκοιτο, όχι εσωτερική).
Θα με βρείτε στο τηλέφωνο 6987600145, από τις
7.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ελαιοχρωματισμούς κτηρίων σε χαμηλές
τιμές. Εργασία εγγυημένη. Τηλ. 6986931395.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει επιδιορθώσεις ενδυμάτων σε
πολύ οικονομικές τιμές. Τηλ. 6946532903.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ εργασίες, σοφάδες, πλακάκια και
μάρμαρα, σε προσιτές τιμές. Τηλ. 6979 – 012426.

Συνεργειο αναλαμβάνει ελαιοχρωματισμούς
και μονώσεις ταρατσών σε όλη τη Μεσσηνία
σε χαμηλές τιμές. Πληροφορίες τηλ.
6997123086.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων
ηλικίας 30 έως 45 ετών με κάρτα ανεργίας. Αποστολή
βιογραφικών στο e-mail:patsiotigeo@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη
– τιμολόγηση σε θερμοκηπιακή μονάδα-συσκευαστήριο
στην περιοχή Φιλιατρών Μεσσηνίας. Απαραίτητη γνώση
Η/Υ και Αγγλικών. Μόνιμη εργασία. Τηλ. 6945707035.

ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ υπόγεια, αποθήκες, παλαιά σπίτια. Πληροφορίες κ. Γιώργος,
τηλ. 6945976902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από καφετέρια στο Ιστορικό Κέντρο προσωπικό
για μόνιμη απασχόληση, από 25 έως 35 ετών, για σέρβις,
μπουφέ και βοηθός κουζίνας. Πληροφορίες τηλ. 6941 666

ΖHTEITAI άτομο να εργασθεί σε κομμωτήριο για κούρεμα
ανδρικό και μπιστολάκι. Πλήρης απασχόληση. Πληροφορίες
τηλ. 6947686892 και 272114926.

Επισκευές σε ωρολόγια και κοσμήματα. Τηλ. 6978
353 072.

