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ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Νοσοκομείο 24673 50600
Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού 24670 41024
Αμεση Δράση 24670 22100
Τροχαία Καστοριάς 24670 83500
Αστυν.Τμήμα Άργους Ορεστικού 24670 42211
Πυροσβεστική 24670 22199

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ράδιο Ταξί Καστοριάς 24670 82200
Ράδιο Ταξί TAXI TIME 24670 82100
Ταξί Άργους Ορεστικού 24670 42333
ΚΤΕΛ 24670 83455
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης 23105 95440
ΚΤΕΛ Αθηνών 210 5152548
ΚΤΕΛ Κοζάνης 24670 81793
Αεροδρόμιο Καστοριάς 24670 42515

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 24673 50200
15η Ταξιαρχία Πεζικού 24670 22522
Ταχυδρομείο Καστοριάς 24670 84548
Ταχυδρομείο Άργους Ορεστικού 24670 42485
Ο.Α.Ε.Δ. Καστοριάς 24670 21501

Επιμελητήριο Καστοριάς 24670 26926
Ομοσπονδία Γούνας 24670 22171
Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς 24670 22353
Σύνδεσμος Ελληνων Γουνοποιών 24670 83380
Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς 24670 22674

Ε.Π.Σ. Καστοριάς 24670 83728
Δ.Α.Κ. Καστοριάς 24670 24191
Κλειστό Γυμναστήριο Καστοριάς 24670 24425
Κλειστό Γυμ/ριο Άργους Ορεστικού 24670 44555

ΒΛΑΒΕΣ
Ο.Τ.Ε 24670 22121
Δ.Ε.Η 24670 83225
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 24670 27493

ΔΗΜΟΙ
Καστοριάς 24673 51100
Άργους Ορεστικού 24673 51300
Νεστορίου 24673 52300

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

www.orizontespress.gr
FACEBOOK

www.facebook.com/
OrizontesPress

 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100€
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α+ έξοδα διανομής)

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 55€
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.+ έξοδα διανομής)

ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 30€
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.+ έξοδα διανομής)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 11€
(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.+ έξοδα διανομής)

Αποκτήστε την εφημερίδα μας σε ηλεκτρονική μορφή 
μόνο με 20€ το χρόνο.

Στείλτε πς απόψεις σας και τις καταγγελίες σας
στο info@orizontespress.com ή στο Φαξ:24670 24783

ΜΕΛΟΣ Σ.Η.Π.Ε.
ΕΔΡΑ Στρ. Άρτη 19 - 52100 - Καστοριά 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ελ. Βενιζέλου 2 - 50100 - Κοζάνη 
ΤΗΛ. 24670 24782 - FAX: 24670 24783 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: www.orizontespress.gr 
e-mail: info@orizontespress.gr 
ΕΚΔΟΤΗΣ:  Θωμάς Αλεξ. Κωτούλας 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:  Θωμάς Κωτούλας 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:  Αγγελική Ματούση
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:  Χρύσα Κοσμίδου
ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ:  Αναστάσιος Γ. Μιχαηλίδης  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:  Νικόλαος Παγούνης
Δρ. Καλλιόπη Δ. Μόσχου, Γεώργιος Αλεξίου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ:  Χρυσόστομος Κωτούλας

Διευκρινίζεται ότι απόψεις, σχόλια και 
επιστολές αναγνωστών εκφράζουν 
αποκλειστικά και μόνο τις σκέψεις και τις 
πεποιθήσεων των αποστολέων τους και 
σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν το 
προσωπικό, το δημοσιογραφικό επιτελείο 
ή τον εκδότη της εφημερίδας μας, που 
δεν υιοθετούν ούτε συμμερίζονται τα 
γραφόμενα των εξωτερικών παραγόντων. 

1790
Γεννήθηκε ο Γιάκομπ Φαλμεράιερ, αυστριακός περιηγητής, δημοσιογράφος, πολιτικός 
και ιστορικός, περισσότερο γνωστός για τις περιηγητικές αφηγήσεις του και τις 
θεωρίες του σχετικά με τη φυλετική καταγωγή των Νεοελλήνων. (Θαν. 26/4/1861)

1832
Η Σάμος αναγνωρίζεται από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β’ ως αυτόνομη ηγεμονία, 
υποτελής στην Τουρκία και υπό την εγγύηση των τριών Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, 
Γαλλίας και Ρωσίας).

1893
Η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση. Ο 
Χαρίλαος Τρικούπης δηλώνει στη Βουλή: 
«Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».

1896

Απεβίωσε ο Άλφρεντ Μπέρνχαρντ 
Νόμπελ, σουηδός χημικός, μηχανικός, 
εφευρέτης, επιχειρηματίας και 
φιλάνθρωπος, που αθλοθέτησε 
τα ομώνυμα βραβεία, τα οποία 
απονέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο 
του θανάτου του. (Γεν. 21/10/1833)

1905 Ο γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την 
ανακάλυψη του βακίλου που προκαλεί φυματίωση.

1936 Απεβίωσε ο Λουίτζι Πιραντέλο, ιταλός θεατρικός συγγραφέας. Βραβεύτηκε με το 
Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1934. (Γεν. 28/6/1867)

1948 Γεννήθηκε ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, σέρβος προπονητής ποδοσφαίρου.

1957
Νέες αιματηρές συγκρούσεις μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου με τον βρετανικό 
στρατό και την αστυνομία. Την ίδια μέρα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφαίνεται 
υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου.

1963 Ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1964 Ο γάλλος συγγραφέας Ζαν Πολ Σαρτρ αρνείται να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, 
υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς.

      ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σήμερα...
Γιορτάζουν

Μαριανός, Μαριανή
Επέτειοι

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρου
Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παγκόσμια Ημέρα Ιδιοκτησίας
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Ο Καιρός στην Καστοριά

Με μια υπέροχη εκδήλωση άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
στο Άργος Ορεστικό 

Με μια πολύ όμορφη και ζε-
στή εκδήλωση άναψε το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο την 
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 στην 
κατάμεστη κεντρική πλατεία της 
πόλης του Άργους Ορεστικού.

 Για άλλη μια φορά, πρωταγωνι-
στές ήταν τα παιδιά, τα οποία με 
τα χαμόγελα και τον ενθουσια-
σμό τους έκαναν ακόμη πιο γιορ-
τινή την ατμόσφαιρα. 

«Καλές γιορτές σε όλους, με 
υγεία, χαμόγελα και πολλές ευχά-
ριστες εκπλήξεις!», είναι οι ευχές 
του Δημάρχου Άργους Ορεστικού 
Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου. 

Να σημειωθεί πως το ΕΤΑΚ Κα-
στοριάς παρευρέθηκε στην 
φωταγώγηση του χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου όπου σε συ-
νεργασία με το Δήμο και τον Δή-
μαρχο Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου 
ετοίμασε μια μεγάλη έκπληξη 
στους μικρούς κατοίκους του Άρ-
γους Ορεστικού. Το «αρχιξωτικό» 
του Αϊ Βασίλη βρέθηκε στην εκ-
δήλωση και μοίρασε δώρα στους 
μικρούς του φίλους.
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Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο. Η Καστοριά 
ξαναζωντανεύει και χαμογελά με χαρά κι αισιοδοξία!

Με μία πολύ όμορφη, παρα-
δοσιακή εκδήλωση και την 

παρουσία πλήθους κόσμου, φω-
ταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτι-
κο Δέντρο στην πλατεία Ομονοί-
ας, στην Καστοριά, το Σάββατο 7 
Δεκεμβρίου 2019. 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς, Γιάν-
νης Κορεντσίδης, δίνοντας, μαζί 
με δεκάδες παιδάκια, το έναυ-
σμα για το άναμμα του δέντρου, 
σηματοδότησε ουσιαστικά την 
έναρξη της Εορταστικής Περιό-
δου, εν μέσω πυροτεχνημάτων 
και πολύ ζεστής εορταστικής 
ατμόσφαιρας.

Παράλληλα, ευχήθηκε καλές 
γιορτές κι ευχαρίστησε για την 
παρουσία τους όλον τον κόσμο, 
τον Αντιπεριφερειάρχη Καστο-
ριάς, κ. Δημήτρη Σαββόπουλο και 
την Βουλευτή, κ. Ολυμπία Τελι-
γιορίδου, ενώ ειδική μνεία έκανε 
στον Ευρωβουλευτή Θοδωρή Ζα-
γοράκη, ο οποίος για μία ακόμη 
φορά επισκέφθηκε την πόλη μας.

Ο Δήμαρχος, δεν παρέλειψε να 
συγχαρεί την Αντιδημαρχία Του-
ρισμού και Πολιτισμού, καθώς 
επίσης και όλες τις αρμόδιες Αντι-
δημαρχίες και υπηρεσίες που συ-
νέβαλλαν στη διοργάνωση, αλλά 
κυρίως του Συλλόγους “Ομόνοια”, 

“ΕΛΠΧ Ορμος”, “Αρμονία” και 
“Αθανάσιος Χριστόπουλος” για 
την ουσιαστική και σημαντική 
συμμετοχή τους στην εκδήλωση.
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Μια μαγική βραδιά στην πόλη της Καστοριάς! 
Πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της «Λιμνοπολιτείας»

Εκατοντάδες 
Καστοριανοί  

παρευρέθηκαν την 
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 

2019 στο Πάρκο της 
Ολυμπιακής Φλόγας για 
να παρακολουθήσουν 

τη συναυλία του Μιχάλη 
Χατζηγιάννη, η οποία 

σήμανε και την επίσημη 
έναρξη της  μαγικής 

«Λιμνοπολιτείας»  του 
Δήμου Καστοριάς. 
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Η Εορτή του Αγίου Νικολάου στην Καστοριά

Η μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Νικολάου, 
επισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυμα-

τουργού, εορτάστηκε με λαμπρότητα στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Πάντων της Καστοριάς, ο οποί-
ος παλαιότερα τιμόνταν στον Άγιο Νικόλαο.

Προεξάρχων της Θείας Λειτουργίας ο επιχώρι-
ος Επίσκοπος, κ. Σεραφείμ, ενώ συλλειτούργη-
σαν οι Ιερείς του Ναού και οι Διάκονοι.

Ο Σεβασμιώτατος κήρυξε τον θείο λόγο στο 
εκκλησίασμα που παρευρέθηκε προσευχητικά 
για να τιμήσει τον Άγιο Νικόλαο και αναφέρθη-
κε στην λατρεία του Θεού, κατά το παράδειγμα 
του Αγίου της των Μυρέων Εκκλησίας.

Στο τέλος, ευλογήθηκε και το κόλλυβο προς τι-
μήν του Αγίου.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον 
Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ

Ημέρα μεγάλης 
πνευματικής ευ-

λογίας απετέλεσε το 
Σάββατο 7 Δεκεμ-
βρίου 2019 για την 
τοπική Εκκλησία της 
Καστοριάς. Ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας ιερούργησε 
στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου Δισπη-
λιού μαζί με πολλούς 
Ιερείς της Μητροπό-
λεως, όπου κατά τη 
διάρκεια της Θείας 
Λειτουργίας, τέλεσε 
την εις πρεσβύτερον 
χειροτονία του π. 
Πορφυρίου Καράτζι-
ου, υιού κατά σάρκα 
του Εφημερίου του 
ως άνω Ναού, π. Γε-
ωργίου Καράτζιου.

Ο Ναός γέμισε ασφυ-
κτικά από νωρίς 
προκειμένου να πα-
ρακολουθήσουν την 
χειροτονία και να 
προσευχηθούν για 
την κατά Θεόν προ-
κοπή του π. Πορφυ-
ρίου.

Λόγο προτρεπτικό 
και παραμυθητικό 
προς τον νεοχειρο-
τονούμενο απηύθυ-
νε ο Σεβασμιώτατος, 

αναφερόμενος στην 
φράση του Αποστό-
λου Παύλου : «στή-
κετε και κρατείτε 
τας παραδόσεις ας 
εδιδάχθητε είτε δια 
λόγου είτε δι’ επι-
στολής ημών». Τον 
παρότρυνε να σταθεί 
φύλακας των παρα-
δόσεων της Εκκλησί-
ας, όσες διδάχθηκε 
από τον ιερέα πατέ-
ρα του και ως μονα-
χός στην Ιερά Μονή 
Ξενοφώντος, και ευ-
χήθηκε να είναι πα-
ρηγοριά για τους κα-
τοίκους των χωριών 
που θα εξυπηρετεί.

Προ της απολύσεως, 
ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Σισα-
νίου και Σιατίστης 
Αθανάσιος που πα-
ραβρέθηκε συμπρο-
σευχόμενος, κατόπιν 
προτροπής του Μη-
τροπολίτου Καστο-
ρίας, προχείρισε σε 
Αρχιμανδρίτη τον π. 
Πορφύριο και απηύ-
θυνε κι αυτός με την 
σειρά του ευχές στον 
π. Πορφύριο και στην 
οικογένειά του.

ΑΞΙΟΣ!



7ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Επικαιρότητα

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Πώς θα τα εκτυπώσετε απλά και 
γρήγορα μέσω Taxisnet

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων εδώ 
και ένα μήνα μπορούν να μπουν στο 
Taxisnet και να εκτυπώσουν τα τέλη 
κυκλοφορίας 2020. Τα ποσά που θα 

κληθούν να πληρώσουν κυμαίνονται 
από 22 έως 1.230 ευρώ.

Τα τέλη κυκλοφορίας αναρτήθηκαν από το 
απόγευμα της Πέμπτης, 7 Νοεμβρίου στο 

Taxisnet. Είναι τα ίδια όπως και πέρυσι και 
μπορείτε να κάνετε την απαραίτητη εκτύπωση 
στην εφαρμογή του Taxisnet. Στην εφαρμογή 
του Taxisnet θα δείτε πόσο θα πληρώσετε και 
θα εκτυπώσετε το σχετικό έντυπο.

Δείτε βήμα - βήμα πώς θα εκτυπώσετε τα 
τέλη:

Η πρώτη κίνηση που θα πρέπει να κάνουν οι 
ιδιοκτήτες οχημάτων είναι να εκτυπώσουν το 
ειδοποιητήριο στο οποίο αναγράφεται ο κωδι-
κός για την πληρωμή των τελών θα πρέπει να 
εισέλθουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμο-
γή της ΑΑΔΕ για τα οχήματα στην ιστοσελίδα 
www.aade.gr.

Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσουν του κωδι-
κούς πρόσβασης που έχουν και θα ακολουθή-
σουν τα εξής βήματα:

Αναλυτικά τα βήματα

Στην Υπηρεσία προς τους Πολίτες επιλέξτε την 
ένδειξη Οχήματα.

Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται 
στην άδεια κυκλοφορίας

Συμπληρώστε τον αριθμός κυκλοφορίας του 
οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυ-
κλοφορίας.

Συμπληρώστε το έτος τελών κυκλοφορίας

Επιλέγετε «Αναζήτηση»

Επιλέγετε «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μή-
νυμα «Επιτυχής αναζήτηση»

Πόσο θα πληρώσετε

Ανάλογα με τα κυβικά και το έτος πρώτης κυκλοφορίας τα τέλη 

κυμαίνονται:

Από 22 – 1.230 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν έως το 

2000.

Από 22- 1.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 2001 

έως 2005.

Από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 

2006 έως 2010.

Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από την 1η Νοεμβρίου 

2010 και μετά τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις 

εκπομπές ρύπων.
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Δ .Ε.Υ.Α.  Κασ τοριάς: 
Οι  λογαριασμοί  μας …

εν τά ξ ει !

Νέο σύστημα διακανονισμού 
ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΥΑ 

Καστοριάς έως και 48 μηνιαίες δόσεις!

Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, 
δίνοντας μία μικρή προκαταβολή 
και επωφεληθείτε με μείωση των 

προσαυξήσεων έως και 100%.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μαζί μας στα 

τηλέφωνα 2467062102 – 
6985552708

Υπολογίστε άμεσα το ύψος 
και τον αριθμό των δόσεων, 

ανάλογα με το ύψος της 
οφειλής σας!
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Σύλληψη 56χρονου αλλοδαπού, σε περιοχή της Καστοριάς, για 
παράνομη μεταφορά αλλοδαπού 

Σύλληψη 18χρονου στην Φλώρινα για κατοχή ναρκωτικών 

Συνελήφθη  την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 
το βράδυ στην Φλώρινα, από αστυνομικούς της 

Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας 
(Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, 18χρο-
νος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 
προαναφερόμενο βρέθηκε στην κατοχή του ακατέρ-
γαστη κάνναβη βάρους 10,96 γραμμαρίων και 1 ζυγα-
ριά ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας, 
ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα 
υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Φλώρινας.

Συνελήφθη την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 
2019 το απόγευμα σε περιοχή της Κα-

στοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος 
Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Καστοριάς, σε συνεργασία με 
αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Νεστορίου, 56χρονος αλλοδαπός, 
για παράνομη μεταφορά αλλοδαπού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων 
αστυνομικών ελέγχων για τον εντοπισμό 
ατόμων που δραστηριοποιούνται στην 
παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, εντο-
πίστηκε από τους προαναφερόμενους 
αστυνομικούς σε περιοχή της Καστοριάς 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 56χρονο, 
ο οποίος στερούνταν άδειας ικανότητας 
οδήγησης και σε έλεγχο που πραγματοποι-
ήθηκε διαπιστώθηκε ότι μετέφερε προς το 
εσωτερικό της χώρας, έναντι χρηματικής 
αμοιβής, 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε 
εισέλθει παράτυπα στη χώρα και κατά τον 
έλεγχο επέδειξε διαβατήριο με πλαστή 
σφραγίδα εισόδου. 

Κατασχέθηκαν, το ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκί-
νητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφο-
ρά, 2 κινητά τηλεφώνα, 3 κάρτες SIM, 1 δι-
αβατήριο και το χρηματικό ποσό των 1.070 
ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το 
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου, 
ενώ οι συλληφθέντες μαζί με τη δικογρα-
φία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα 
οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Καστοριάς. 
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Προσφορά του Ζήση 
Τζηκαλάγια προς την 

Αστυνομία

«Μικρή προσφορά για το μεγάλο έργο που επιτελεί η 
Αστυνομία και στην Καστοριά. Υπάρχουν όμως ακόμη 
ελλείψεις στον εξοπλισμό και μέχρι καλυφθούν σύμ-
φωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησής μας, προσφέ-
ραμε με μεγάλη χαρά 3 μπαταρίες αυτοκινήτου για να 
καλύψουμε μέρος των αναγκών», σχολίασε ο Βουλευ-
τής Ν.Δ. Καστοριάς Ζήσης Τζηκαλάγιας. 

Ευχαριστήριο Τοπικού 
Συμβουλίου Κοινότητας 

Μαυροχωρίου προς ΔΕΥΑΚ

Το Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Μαυροχωρίου ευχα-
ριστεί θερμά την ΔΕΥΑΚ για την άμεση ανταπόκρισή 

της στο αίτημα για τον καθαρισμό των φρεατίων ομβρί-
ων υδάτων. 

Εν όψει της χειμερινής περιόδου ο καθαρισμός ήταν 
επιτακτικής ανάγκης προς αποφυγή πλημμυρικών φαι-
νομένων.
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ΥΠΑΑΤ: Αυστηροί έλεγχοι 
και βαριά πρόστιμα για την 

κακομεταχείριση ζώων

Με αφορμή δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σε 
διεθνή μέσα ενημέρωσης και αναπαρήχθησαν 

από ελληνικά, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες 
διαβιούν τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη αλλά και τα 
υπόλοιπα ιπποειδή στη χώρα μας, ο Υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης εξέδωσε 
την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Οι συνθήκες καλής διαβίωσης των παραγωγικών 
ζώων, των ζώων εργασίας και εν γενεί όλων των ζώων 
της πατρίδας μας αποτελεί κύριο μέλημα προσωπικά 
δικό μου και του Υπουργείου μας.

Για το σκοπό αυτό ενημερώνουμε έγκαιρα τις κτηνια-
τρικές υπηρεσίες και όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς για τις ορθές συνθήκες ευζωίας και εργασίας των 
ζώων, τόσο σε επιστημονικό πεδίο όσο και σε βιοηθικό.

Σε ό,τι αφορά τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης, το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει 
αποστείλει οδηγίες για τον τρόπο χρησιμοποίησης 
τους που βασίζονται τόσο στην εθνική και διεθνή νομο-
θεσία όσο και στην ορθή πρακτική τους.

Τονίζεται ότι στόχος του Υπουργείου ενόψει της προ-
σεχούς τουριστικής περιόδου είναι η αυστηροποίηση 
των σχετικών ελέγχων σε ολόκληρη την ελληνική επι-
κράτεια. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβά-
σεις της κείμενης νομοθεσίας από τις ελεγκτικές αρχές 
θα επιβάλλονται στους παραβάτες αυστηρές ποινές. 
Επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο πρόστιμο μπορεί 
να φτάσει τις 30.000€.

Το θέμα παρακολουθείται στενά από το Υπουργείο μας 
που φροντίζει να ενημερώνει άμεσα για τα νέα επιστη-
μονικά δεδομένα και τις οδηγίες της Επιτροπής που 
στόχο έχουν την αποτροπή κάθε είδους κακομεταχεί-
ρισης των ζώων και της βελτίωσης των όρων ευζωίας 
τους. Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι διατηρείται και 
ενισχύεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας των τοπικών 
κοινωνιών, βελτιώνεται η οικονομία τους αλλά συγχρό-
νως προστατεύονται και τα ζώα».
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Η Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, ο 
Συνοριακός 

Τουρισμός και το 
έργο EPICAH

Σε κάθε περιοχή, τα σύ-
νορα διαιρούν τα φυ-

σικά και πολιτιστικά τοπία 
και την πολιτιστική κληρο-
νομιά, τα οποία υφίστανται 
και αναπτύσσονται εδώ και 
αιώνες. Η αποτελεσματικό-
τερη διαχείριση της φυσι-
κής και πολιτιστικής κληρο-
νομιάς με την αξιοποίηση 
των συνόρων ως ένα παρά-
γοντα προσέλκυσης τουρι-
σμού στις διασυνοριακές 
περιοχές, είναι μια καινοτό-
μα πρωτοβουλία που έχουν 
αναλάβει οι εταίροι του 
ευρωπαϊκού έργου EPICAH 
(Αποτελεσματικότητα των 
μέσων πολιτικής για τη δι-
ασυνοριακή προώθηση της 
κληρονομιάς). Η επιτελική 
διαχείριση και αξιοποίηση 
των οργανισμών της κληρο-
νομιάς στις διασυνοριακές 

περιοχές, στην κατεύθυν-
ση της αποτελεσματικής 
βελτίωσης του Συνοριακού 
Τουρισμού, αποτελεί και 
την κύρια πρόκληση για το 
EPICAH. 

Βασικά εργαλεία της πρω-
τοβουλίας των εταίρων 
του έργου EPICAH, είναι η 
συγκέντρωση πόρων και η 
χάραξη πολιτικής για την 
υποστήριξη της διατήρη-
σης, προστασίας, προώ-
θησης και ανάπτυξης της 
φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Μέσα από 
την υλοποίηση του έργου, 
οι ενδιαφερόμενοι και από 
τις δύο πλευρές των συνό-
ρων ξαναβρίσκουν και δο-
κιμάζουν τα οφέλη και τις 
καταλυτικές συνέπειες της 
συνεργασίας, μέσω των 
καλών πρακτικών και της 
ανταλλαγής γνώσεων. 

Οι εταίροι και οι διασυνο-
ριακές περιοχές οι οποίες 
εντάσσονται στο δίκτυο 
του έργου EPICAH και οι 
οποίες πλέον αποτελούν 
επιτυχημένα παραδείγμα-
τα εφαρμογής καλών πρα-
κτικών προστασίας και δι-
αχείρισης της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, 
με αποτέλεσμα την αύξηση 
της τουριστικής δραστηριό-
τητας, είναι οι εξής: 

A/A
Διασυ-

νοριακή 
περιοχή

Εταίρος

1

Ισπανία - 
Πορτογαλία

Ατλαντικός Άξονας της Βορειοδυτι-
κής Χερσονήσου (PT) – (Επικεφαλής 
Εταίρος)

2 Ατλαντικός Άξονας της Βορειοδυτικής 
Χερσονήσου (ES)

3 Ιβηρική ένωση Δήμων Riverside του 
ποταμού Duero

4 Σλοβακία - 
Ουγγαρία

Tokaj Wine Περιοχή μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα LLC  

5 Ιταλία - Γαλ-
λία

Οργανισμός για την ανάπτυξη της 
Empolese Valdelsa

6

Ελλάδα - 
Αλβανία

Ελλάδα 
– Βόρεια 
Μακεδονία

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Δυτικής Μακεδονίας

7 Εσθονία - 
Λετονία

Peipsi Κέντρο για τη Διασυνοριακή 
Συνεργασία

8 Ρουμανία - 
Ουγγαρία

Σύλλογος για την ενδοκοινοτική ανά-
πτυξη του Νομού Satu Mare  

9 Βαυαρία - 
Τσεχία

Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης της Περιφέρειας του Pilsen

Ο κάθε Εταίρος του έργου 
«εκπροσωπεί» την αντίστοι-
χη διασυνοριακή περιοχή, 
στην οποία έχουν υλοποιηθεί 
με επιτυχία μέχρι σήμερα, 
δράσεις και ενέργειες στους 
τομείς του περιβάλλοντος και 
του πολιτισμού.  Τα αποτελέ-
σματα της υλοποίησης των 
δράσεων αυτών διαχρονικά, 
ήταν σημαντικά και μετρήσι-
μα, έτσι ώστε να μπορούμε 
σήμερα να αποτελούν παρα-
δείγματα εφαρμογής καλών 
πρακτικών, μέσω των οποίων 
προέκυψε ένα νέο τουριστι-
κό προϊόν, ο Συνοριακός Του-
ρισμός.  

Ως εκ τούτου, το σύνολο των 
εταίρων που συμμετέχουν 
στο έργο EPICAH,  διαθέτουν 
σημαντική εμπειρία στην αξι-

οποίηση μέσω συμπράξεων 
των τοπικών φορέων και ορ-
γανισμών των περιοχών τους, 
που άπτονται της πολιτιστι-
κής και φυσικής κληρονομιάς 
και η οποία αποκτήθηκε από 
τη μεταξύ τους επιτυχημέ-
νη συνεργασία στο πλαίσιο 
υλοποίησης και άλλων ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Η επιτυχία αυτού του είδους 
των τοπικών συμπράξεων 
άλλωστε, αποτέλεσε και το 
«έναυσμα» για τη δημιουρ-
γία ενός πανευρωπαϊκού δι-
κτύου ανταλλαγής εμπειριών, 
τεχνογνωσίας, καλών πρα-
κτικών και δημιουργίας νέων 
εργαλείων πολιτικών για την 
βιώσιμη ανάπτυξη των δια-
συνοριακών περιοχών, θέτο-
ντας στο επίκεντρο τον  Συνο-
ριακό  Τουρισμό.
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Η ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Φλώρινας μέσα 
από τις Χριστουγεννιάτικες Φωτιές 

Κάθε χρόνο στις 23 Δε-
κεμβρίου, η Φλώρινα 

φοράει τα γιορτινά της και 
μετατρέπεται σε σταυρο-
δρόμι λαών και πολιτισμών 
με φόντο την τοπική παρά-
δοση, οι κάτοικοι ανάβουν 
φωτιές σε διάφορες γειτο-
νιές της πόλης, με επίκε-
ντρο την Πλατεία Ηρώων 
δίπλα στο ποτάμι της πό-
λης, Σακουλέβα, όπου τα 
μεσάνυχτα της 23ης Δεκεμ-
βρίου, ανάβει η πιο δημο-
φιλής φωτιά, που ξεπερνά 
σε ύψος τα 14 μέτρα.

Η προετοιμασία για το 
άναμμα της φωτιάς ξεκι-
νάει αρκετό καιρό πριν, τα 
παιδιά δημιουργούν ομά-
δες σε κάθε γειτονιά και 
συγκεντρώνουν ξύλα, κυ-
ρίως κέδρα (ο έντονος θό-
ρυβος που παράγουν κατά 
την καύση τους, θεωρείται 
ότι διώχνει τα ακάθαρτα 
πνεύματα) τα οποία φυ-
λούν με βάρδιες, καθώς 
καιροφυλαχτούν τα παιδιά 
των άλλων ομάδων-γειτο-
νιών, που προσπαθούν να 
τα κλέψουν, προκειμένου 
να συγκεντρώσουν το με-
γαλύτερο δυνατό όγκο ξύ-
λων, κερδίζοντας τον άτυπο 
τίτλο κατασκευής της μεγα-
λύτερης φωτιάς.  

Μπορεί πλέον τα πράγμα-
τα να μη γίνονται ακριβώς 
έτσι, όμως Δήμος, Περιφε-
ρειακή Ενότητα και Σύλλο-
γοι συνδράμουν καταλυτι-
κά στην προετοιμασία των 
φωτιών και κατ΄ επέκταση 
στην τήρηση του εθίμου. Το 
συγκεκριμένο έθιμο αρχικά 
είχε χαρακτηριστεί παγανι-
στικό, καθώς στην αρχαιό-
τητα άναβαν τη φωτιά για 
να εξευμενίσουν τον θεό 
του ήλιου, τον Απόλλωνα, 
για να μεγαλώσει η διάρ-
κεια της ημέρας. Αργότερα 

όταν το έθιμο εκχριστια-
νίστηκε, ταυτίστηκε με 
τη φωτιά που άναψαν οι 
βοσκοί στη φάτνη του Χρι-
στού και με την αναγγελία 
της γέννησής του.

Τα τελευταία χρόνια η πλη-
ρότητα των ξενοδοχείων 
της πόλης, αλλά και των 
όμορων περιοχών αγγίζει 
το 100%, καθώς πλήθος 
επισκεπτών επιθυμεί να 
γνωρίσει βιωματικά το έθι-
μο. Μόλις δύσει ο ήλιος, 
όλοι παίρνουν τις θέσεις 
τους και κάμποσες μικρές 
φωτιές ξεπηδούν από διά-

φορα σημεία της πόλης και 
των χωριών, αλλάζοντας το 
χρώμα του ουρανού, που 
ενίοτε είναι καλυμμένο από 
ένα λευκό πέπλο, το αποκα-
λούμενο σινιάκι-ομίχλη.   

Ο κόσμος παρά τις χαμη-
λές θερμοκρασίες παρατη-
ρεί τα διάφορα μοτίβα της 
φωτιάς και η μυρωδιά του 
ξύλου γίνεται ιδιαιτέρως 
αισθητή στην ατμόσφαιρα. 
Το γλέντι αρχίζει, ντόπιοι 
και επισκέπτες, μικροί και 
μεγάλοι παρασύρονται 
στους ήχους των παρα-
δοσιακών χάλκινων πνευ-

στών, απολαμβάνουν το-
πικά εδέσματα (φασολάδα, 
γλυκά, κρασί και τσίπουρο) 
και παραδίδονται σε ένα 
ξενύχτι, που κρατάει μέχρι 
το ξημέρωμα, στέλνοντας 
παράλληλα το μήνυμα των 
Χριστουγέννων, μήνυμα ελ-
πίδας, αγάπης, αλληλεγγύ-
ης και πίστης στις καρδιές 
των ανθρώπων. Το έθιμο 
είθισται να ολοκληρώνεται 
με τη μεταφορά θράκας 
από τις υπαίθριες φωτιές 
στην ξυλόσομπα ή στο τζά-
κι του σπιτιού, συμβολική 
πράξη που αποσκοπεί στην 
προσέλκυση καλοτυχίας 
και ευδαιμονίας.  

Το έθιμο της Χριστουγεν-
νιάτικων-φωτιών αποτελεί 
για τη Φλώρινα αναπό-
σπαστο κομμάτι της λαϊκής 
τοπικής παράδοσης και πι-
στοποίησης της ταυτότητας 
του λαού, ο οποίος αναζη-
τά διέξοδο από τα προβλή-
ματα της καθημερινότητας 
και έναν δημιουργικό τρό-
πο έκφρασης και ανάδει-
ξης του πολιτιστικού γίγνε-
σθαι. Έτσι το χτες, γίνεται 
σήμερα και γονιμοποιεί το 
αύριο, χωρίς να αποκτά χα-
ρακτηριστικά προγονολα-
γνείας ή προοδοπληξίας.

Ο Δήμος Φλώρινας στα 
πλαίσια των Χριστουγέν-
νων διοργανώνει παράλ-
ληλες εκδηλώσεις, από τις 
11 Δεκεμβρίου έως τις 30 
Δεκεμβρίου. Θεατρικές πα-
ραστάσεις, παιχνίδια στο 
ξύλινο χωριό και μουσικές 
εκδηλώσεις, θα σου προ-
σφέρουν μια πρωτόγνωρη 
και μοναδική εμπειρία, που 
θα μείνει ανεξίτηλα χαραγ-
μένη στη μνήμη σου.

Επιμέλεια: Γιώργος Θεοχα-
ρίδης 
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Τα 
αποτελέσματα 
των αγώνων 
των τμημάτων 
του Α.Σ. Άργος 
Ορεστικό 

Σάββατο 07  Δεκεμβρίου 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ  
59 – 71 (09-15, 31-37, 45-58, 59-71) 

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ: (Κίτσιος) Φωτιάδης Φ. 7 (1), Ζυγούρας 20 (6), Δή-
μου 2, Φωτιάδης Κ. 2, Νάκου, Σπυρόπουλος , Κοττας 38 (5), Μάτ-
τας, Παράσχος , Γιαγκόπουλος  2, Νανάς .

Κυριακή  08 Δεκεμβρίου – 16.45

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ-
ΩΝ 65 – 55 (25-20, 39-34, 59-53, 65-55)

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ: (Παράσχος) Δήμου 19, Μονοβασίλης, Καραγε-
ωργίου 8 (2), Τσίολας, Δούκας 2 ,Σαρρής 5, Σαμαράς 2, Παγουνό-
πουλος 5, Τσαγγόπουλος , Γκόλας 13 (3), Φίτζιος, Παντουλάρης  11 
(2).

Τα αποτελέσματα αγώνων 
των τμημάτων του Α.Σ 

Καστοριάς 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ: Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – 
Γ.Σ.Κ. ΛΑΣΣΑΝΗΣ 67-78

Ο Λασσάνης ήταν αυτός που έσπασε το αήττη-
το του Α.Σ. Καστοριάς και μάλιστα εκτός έδρας. 
Η ομάδα μας δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά, 
πληρώνοντας το πολύ κακό β΄ ημίχρονο και τη 
μεγάλη αστοχία, απέναντι σε ένα πολύ καλό κι 
εύστοχο Λασσάνη.

Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε και 
στήριξε την προσπάθεια των παικτών μας.

Δεκάλεπτα:-18, 43-35, 55-61 και 67-78.

Α.Σ Καστοριάς (Καραταγλιδης): Καραβατάκης 
6(1), Ήργης, Πελαγίδης, Καλαφατίδης 2, Τσί-
μτσιος, Ιατρόπουλος 12(2), Τερσενίδης 11, Καλα-
ϊτζίδης 15(2), Δαραβίγκας 4(1), Νέστορας 14(1), 
Ξάνθης3(1) και Κορομπίλιας.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ: Φ.Σ.Φ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
- Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 59-79

Επανήλθε στις νίκες η Εφηβική ομάδα του Α.Σ. 
Καστοριάς, κερδίζοντας τον Αριστοτέλη μέσα 
στην Φλώρινα.

Οι Έφηβοί μας παρ' όλη την κούραση από το 
προηγούμενο παιχνίδι με την Ανδρική ομάδα, 
έβγαλαν ψυχή στο β΄ ημίχρονο και πέρασαν νι-
κηφόρα από την Φλώρινα.

Δεκάλεπτα: 22-17, 35-31, 50-54 και 59-79

Α.Σ. Καστοριάς (Καραταγλίδης): Καμπούρης 
4, Μυτιληναίος, Μαρινέλης 2, Παπαδημητρίου 
6, Ταχτσίρας 4, Πελαγίδης 8, Καλαφατίδης 5(1), 
Τσίμτσιος 1, Διαμαντόπουλος , Καλαϊτζίδης 24, 
Τέρπος και Νέστορας 25.

ΕΠΣ Καστοριάς: Τα αποτελέσματα 
των αγώνων Α’ και Β΄ Κατηγορίας 

Α’ Κατηγορία (9η Αγωνιστική)

AE ΒΙΤΣΙΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑ-

ΤΣΙΚΟΥ   1-6

ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ - ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ     

1-1

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 

ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ  0-0

Μ. ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΚΑΣΤΩΡ   

4-0

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ - ΠΕ-

ΝΤΑΒΡΥΣΟΣ  2-0

ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΠΑ-

ΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ  0-2

Β΄ Κατηγορία (8η Αγωνιστική)

ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΝΕ-

ΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  1-0

ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ - ΠΑΟΚ 

ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ  4-1

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ - 

ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ  2-4

Α.Π. ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ - ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ  

1-1
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του 
Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε ο ετήσιος χορός του Ναυτι-

κού Ομίλου Καστοριάς, ο οποίος πραγ-
ματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών 
Καστοριάς το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 
2019.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι αθλη-
τές όλων των τμημάτων (ακαδημία, 
προαγωνιστική ομάδα, αγωνιστική 
ομάδα, τμήμα ενηλίκων), οι προπονη-
τές τους, η Διοίκηση του Ομίλου, πα-
λαίμαχοι κωπηλάτες και η Διοίκηση του 
συλλόγου τους “Τα παρασπουρτζού-
κια”, καθώς και γονείς των αθλητών και 
απλοί φίλοι του Ομίλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους ο βουλευτής Ν.Δ. κ. Ζήσης 
Τζηκαλάγιας, η βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. 
Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δημή-
τρης Σαββόπουλος, ο αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας και 
Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας κ. 
Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος και ο 
αντιδήμαρχος Τουρισμού – Πολιτισμού 
και Διεθνών Σχέσεων κ. Χρήστος Μου-
ρατίδης.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν οι αθλη-
τές του Ομίλου που είχαν διακρίσεις σε 
εγχώριο και διεθνές επίπεδο, καθώς και 
οι αριστούχοι μαθητές/αθλητές και οι 
μαθητές/αθλητές που εισήχθησαν σε 
Πανεπιστήμια τη χρονιά που πέρασε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού 

Ομίλου Καστοριάς θα ήθελε να ευχα-
ριστήσει θερμά τον μεγάλο χορηγό του 
χθεσινού χορού, την εταιρεία NOISIS 

– ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. και ιδι-
αίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
εταιρείας κ. Νικητίδη Γεώργιο για την 
τεράστια υποστήριξη που έδωσαν για 
τη διοργάνωση της πολύ σημαντικής 
για την οικογένεια του Ναυτικού Ομί-
λου Καστοριάς αυτής εκδήλωσης. Η 

στήριξη του κ. Νικητίδη βοηθάει τα μέ-
γιστα στην προσπάθεια του Ν.Ο.Κ. για 
να στέκεται πάντα ψηλά και να είναι ο 
αθλητικός φάρος της πόλης, εκπροσω-
πώντας την στα πέρατα της γης με τους 
αθλητές του και τις επιτυχίες τους.

Στη γιορτή του Ναυτικού Ομίλου 
Καστοριάς ο Ζήσης Τζηκαλάγιας

«Πιστεύω πως το πιο εύκολο αρκτικόλε-
ξο στο οποίο θα αναζητούσε κανείς την 
τρίτη λέξη όταν γνώριζε τις δύο, Καστο-
ριά- άθλημα, ως απάντηση αυθόρμητα 
προκύπτει η ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ. Συνεχίζει την 
μακρά παράδοση και φυτώριο αθλητών 
να είναι και πρωταθλητές να δημιουργεί. 
Από την γιορτή του Ναυτικού Ομίλου Κα-
στοριάς και τις βραβεύσεις. Αξίζουν θερ-
μά συγχαρητήρια στους αθλητές, τους 
γονείς και τους άοκνους παράγοντες της 
Διοίκησης», ήταν το σχόλιο του Βουλευτή 
ΝΔ Καστοριάς Ζήση Τζηκαλάγια. 

Φίλαθλοι Ορίζοντες
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Το κατάστημα ΒΟΡΕΙΑ σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ σας εύχεται 
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα MASATI σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα THE MALL σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ σας εύχεται 
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα ΤΖΗΜΑΣ σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα APERTA σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Στρατηγού Άρτη 15
Βόρεια παραλία

2 4 6 7 0  2 4 3 3 3

Εμπορία ειδών διατροφής
Εμπόριο κρέατος & 
προϊόντων κρέατος

Τ   24670 95000
Μ 695 1799220

kaltzima@gmail.com

tzimasmeat.gr

18ο χλμ. Καστοριάς - Κοζάνης
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Το κατάστημα LIKE σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα STATE σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα Ο ΑΦΡΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ σας εύχεται 
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα MAESTRO σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Το κατάστημα Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σας 
εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο 

Έτος

Το κατάστημα X-PLORER σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Α ρ τ ο π ο ι ί α  - 
Ζ α χ α ρ ο π λ α σ τ ι κ ή

2467 301470

Αθηνάς Ρίζου 1
52 100 Καστοριά

Μ. Αλεξάνδρου 37
Καστοριά

2 4 6 7 0  2 2 1 0 3

Χριστόπουλου 9
Καστοριά

6 9 8  9 2 2  6 4 6 1

2 4 6 7 0  8 0 9 8 0
info@x-plorernet.gr

x-plorernet.gr

Λεωφόρος Κύκνων 2
Εμπορικό Κέντρο
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Μανταρίνι: Οφέλη στην υγεία και λίγες θερμίδες

To μανταρίνι όπως θα 
γνωρίζετε, ανήκει στην 

οικογένεια των εσπεριδο-
ειδών, όπως το πορτοκάλι 
και το λεμόνι. Στην Ιαπω-
νία υπάρχει μια παρόμοια 
ποικιλία μανταρινιών, που 
είναι γνωστή ως satsuma 
mandarin ή Unshu mikan. 
Όπως και το πορτοκάλι, 
το μανταρίνι ανήκει στην 
Rutaceae, που ονομάζε-
ται επιστημονικά Citrus 
reticulata.

Στην πραγματικότητα, το 
διατροφικό προφίλ του μα-
νταρινιού μοιάζει με αυτό 
του πορτοκαλιού: Τα μα-
νταρίνια έχουν λιγότερες 
από 40 θερμίδες, περίπου 
1,5 γραμμάρια ινών, πολλά 
ισχυρά φλαβονοειδή και 
σχεδόν το ίδιο ποσοστό βι-
ταμίνης C που θα είχε ένα 
μικρό πορτοκάλι. Το μαντα-
ρίνι βοηθά στην αποτελε-
σματική απορρόφηση σι-
δήρου και περιέχει περίπου 
3 φορές περισσότερη βιτα-
μίνη Α από το πορτοκάλι.

Τα μανταρίνια προέρχο-
νται από τα τροπικά δάση 
της νοτιοανατολικής Κίνας. 
Τώρα, αυτός ο καρπός ανα-
πτύσσεται ευρέως σε όλο 
τον κόσμο -στη Νότια Αφρι-
κή και την Καλιφόρνια πα-
ράγονται κατά κόρον.

Τα οφέλη του μανταρινιού 
είναι πολύ λιγότερο γνωστά 
(σε σύγκριση με τα πορτο-
κάλια), ωστόσο, είναι πραγ-
ματικά εντυπωσιακά. Ιδού 
τα οφέλη για την υγεία που 
προσφέρει το μανταρίνι.

Βελτιώνει την υγεία του 
δέρματος και των μαλλιών

Η επαρκής πρόσληψη βιτα-
μίνης C δεν ενισχύει μόνο 
το ανοσοποιητικό σύστημα, 
μπορεί επίσης να παράξει 
και να διατηρήσει το κολλα-
γόνο, μια σημαντική πρω-
τεΐνη που βρίσκεται στο 

δέρμα και στα 
μαλλιά. Επί-
σης, το μα-
ν τ α ρ ί ν ι 
περιέχει 
β ιταμί -
νη Α, η 
ο π ο ί α 
έ χ ε ι 
β ρ ε θ ε ί 
ότι διατη-
ρεί τα μαλ-
λιά ενυδατωμέ-
να, αυξάνοντας την 
παραγωγή σμήγματος.

Ενισχύει τη γνωστική 
λειτουργία

Ορισμένα συστατικά των 
μανταρινιών, όπως το φυλ-
λικό οξύ, το κάλιο και τα 
πολυάριθμα αντιοξειδω-
τικά είναι γνωστό ότι είναι 
υπεύθυνα για τα νευρολο-
γικά οφέλη. Το κάλιο έχει 
συσχετιστεί με την αύξηση 
της ροής του αίματος στον 
εγκέφαλο και την ενίσχυση 
της νευρικής δραστηριότη-
τας, της συγκέντρωσης και 
της γνώσης. Το φυλλικό οξύ 
είναι γνωστό ότι μειώνει 
την εμφάνιση της γνωσια-
κής παρακμής και της νό-
σου του Alzheimer.

Επιπλέον, το μανταρίνι έχει 
μεγάλη περιεκτικότητα βι-
ταμίνης Β6, η οποία μπορεί 
να αποτρέψει τη ναυτία και 
την κατάθλιψη εάν κατανα-
λώνεται σε επαρκείς ποσό-
τητες. Ωστόσο, βεβαιωθεί-
τε ότι δεν καταναλώνετε 
παραπάνω από όσο πρέπει.

Η υψηλότερη ποσότητα 

πρόσληψης της 
βιταμίνης Β6 

ο ρ ί ζ ε τ α ι 
στα 100 
mg για 
ε ν ή λ ι -
κες άνω 
των 18 
ε τ ώ ν , 

ω σ τ ό σ ο 
οι ενήλι-

κες δεν χρει-
άζονται τόση, 

εκτός και αν το έχει 
προτείνει ο γιατρός τους.

Χρήσιμο για τις έγκυες 
γυναίκες και τα μωρά

Το μανταρίνι ωφελεί τον 
σχηματισμό νευρικού σω-
λήνα και  ερυθρών αιμο-
σφαιρίων στο έμβρυο λόγω 
της μεγάλης περιεκτικό-
τητας σε Β-βιταμίνες και 
φυλλικό οξύ. Η ανεπάρ-
κεια φολικού οξέος κατά 
την εγκυμοσύνη μπορεί 
να οδηγήσει στη γέννηση 
μωρών με βάρος κάτω του 
φυσιολογικού και μπο-
ρεί επίσης να οδηγήσει σε 
ελαττώματα νευρικού σω-
λήνα στα βρέφη.

Καρδιαγγειακή υγεία

Η βιταμίνη Β6, η βιταμίνη 
C, το κάλιο και οι ίνες είναι 
γνωστό ότι βελτιώνουν την 
υγεία της καρδιάς. Σύμφω-
να με την Εθνική Έρευνα 
Υγείας και Διατροφής, η συ-
νιστώμενη ημερήσια δόση 
καλίου (4700 mg) δεν λαμ-
βάνεται από πολλούς αν-
θρώπους στις Η.Π.Α., παρά 

τα οφέλη της αυξημένης 
πρόσληψης καλίου. Μια 
έρευνα έδειξε ότι οι άν-
θρωποι που κατανάλωναν 
4069 χιλιοστόγραμμα καλί-
ου την ημέρα είχαν 49% χα-
μηλότερο κίνδυνο θανάτου 
από καρδιαγγειακά νοσή-
ματα σε σύγκριση με άτομα 
που κατανάλωναν περίπου 
1000 mg ημερησίως.

Πεπτική υγεία

Τα μανταρίνια είναι μια εκ-
πληκτική πηγή ινών. Αντί-
στοιχα, η ημερήσια συνι-
στώμενη δόση για γυναίκες 
και άνδρες είναι 25 γραμ-
μάρια και 38 γραμμάρια. Οι 
φυτικές ίνες διευκολύνουν 
την κίνηση του εντέρου με 
αποτέλεσμα να αποτρέ-
πουν την δυσκοιλιότητα.

Υγιής αρτηριακή πίεση

Το μανταρίνι έχει μεγάλες 
ποσότητες κάλιου και χα-
μηλή περιεκτικότητα σε 
νάτριο. Γενικά το μανταρίνι 
είναι γνωστό για την υψηλή 
περιεκτικότητά του σε κά-
λιο. Ένα μεγάλο μανταρίνι 
έχει 199 mg καλίου και 2,4 
mg νατρίου. Αυτό βοηθά 
τα αιμοφόρα αγγεία να χα-
λαρώσουν και να διατηρή-
σουν σε φυσιολογικά επί-
πεδα την αρτηριακή πίεση.

Καταπολέμηση των 
λοιμώξεων

Το μανταρίνι ωφελεί το 
ανοσοποιητικό σύστημα 
παρέχοντας το 53% των 
ημερήσιων αναγκών σε βι-
ταμίνη C. Η βιταμίνη C βο-
ηθά το σώμα να αναπτύξει 
ανθεκτικότητα έναντι μολυ-
σματικών παραγόντων και 
μειώνει τις ελεύθερες ρίζες 
που προκαλούν καρκίνο 
στον οργανισμό μας.

Προσοχή: το μανταρίνι δεν 
πρέπει να συγχέεται με τις 
κλημεντίνες.

Τα 
οφέλη του 

μανταρινιού 
είναι πολύ λιγότερο 

γνωστά, σε σύγκριση 
με τα πορτοκάλια, 

ωστόσο, είναι 
πραγματικά 

εντυπωσιακά
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Δημοτικά Τέλη 2020

Κ  Α  Ν  Ο  Ν  Ι  Σ  Τ  Ι  Κ  Η 
Α  Π Ο  Φ  Α  Σ  Η  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριά 03-12-2019
Αριθ. πρωτ. 23287

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 26 Νοεμβρίου 2019  έλαβε την 
308/19 Κανονιστική απόφασή του με θέμα «Επιβολή τελών, δικαιωμάτων, 
εισφορών οικ. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η επιβολή 
τελών καθαριότητας, χρήσης πεζοδρομίων, διαφημίσεων, διαμονής 

παρεπιδημούντων, ταφης, κλπ για το έτος 2020.
Η αναλυτική απόφαση είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Δημου 

Καστοριάς (www.kastoria.gov.gr),  και αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δημοτικού Μεγάρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καστοριάς

Κίμων Μηταλίδης

5 σημάδια μιας τοξικής σχέσης

Πώς θα ξεχωρίσετε όμως 
μία σχέση που έχει 

διακυμάνσεις από μία 
τοξική;

Ακόμη και οι καλύτερες σχέ-
σεις περνούν δύσκολες στιγ-
μές. Όταν μια σχέση έχει υγιή 
θεμέλια, η διαχείριση των 
συγκρούσεων μπορεί πραγ-
ματικά να κάνει τη σχέση 
ισχυρότερη.

Αν όμως η σχέση δεν περνά-
ει απλώς μία δυσκολία και 
είναι πραγματικά τοξική, δεν 
υπάρχει τίποτα να κερδίσετε 
με το να παραμένετε σε αυτή. 
Πώς θα ξεχωρίσετε όμως μία 
σχέση που έχει διακυμάνσεις 
από μία τοξική;

Συναισθηματική 
κακοποίηση

Μια από τις μεγάλες διαφο-
ρές μεταξύ μιας δύσκολης 
περιόδου στη σχέση και μιας 
τοξικής σχέσης είναι η συ-
ναισθηματική κακοποίηση. 
Οι άνθρωποι που αγαπούν 
ο ένας τον άλλο μπορεί να 
πουν σκληρά λόγια πάνω 
στο θυμό τους, αλλά αυτά τα 
επεισόδια δεν είναι ο κανό-
νας. Είναι μεμονωμένα περι-
στατικά οργής και άμυνας τα 
οποία δεν συνθέτουν κάποιο 
γενικό μοτίβο.

Αντίθετα, η συναισθηματι-
κή κακοποίηση είναι βασικό 
χαρακτηριστικό των τοξικών 
σχέσεων. Ίσως ο άνθρωπός 
σας να γελά εις βάρος σας ή 
να σας προσβάλλει ή και να 
σας επικρίνει συνεχώς. Ίσως 

να κατηγορείτε τον εαυτό 
σας για αυτές τις επιθέσεις 
και να νομίζετε ότι τις αξίζε-
τε. Όπως και να ‘χει, η συναι-
σθηματική κακοποίηση μπο-
ρεί να μειώσει τα επίπεδα 
αυτοπεποίθησης.

Σας κάνει να νομίζετε ότι 
είστε τρελός/ή

Έχετε παρατηρήσει ότι ξαφ-
νικά σκέφτεστε δυο φορές 
προτού μιλήσετε; Ότι δεν 
νιώθετε τόσο άνετα όσο στο 
παρελθόν να εκφράσετε τις 
απόψεις σας; Πιάνετε τον 
εαυτό σας να λέει κάτι που 
σίγουρα γνωρίζετε και μετά 
να προσθέτετε «…αλλά δεν 
είμαι σίγουρος/η», ή να ξε-
κινάτε κουβέντες με τη φρά-
ση «μόνο εμένα μου φαί-
νεται ότι…». Αν όλα αυτά 
συμβαίνουν και μέσα στη 
σχέση, καλή ιδέα είναι να 
ζητήσετε επαγγελματική βο-
ήθεια. Δε, θέλουμε να σας 
τρομάξουμε, αλλά αν έχετε 
ήδη πειστεί, έστω εν μέρει, 
πως η αντίληψή σας δεν εί-
ναι αξιόπιστη, τότε κάτι έχει 
πάει στραβά.

Κρύο-ζέστη

Οι τοξικοί άνθρωποι συχνά 
φέρονται μία όμορφα, μία 
άσχημα. Μπορεί να διαπι-
στώσετε ότι ο σύντροφός 
σας συχνά σας αγνοεί, με 
αποτέλεσμα να αμφισβητεί-
τε τη σχέση, ακόμη και την 
αυτοεκτίμησή σας. Μετά, 
όταν είστε έτοιμοι να χωρίσε-
τε, ξαφνικά φέρεται όμορφα 

και εσείς αισθάνεστε καλά. 
Μπορεί να λέτε στον εαυ-
τό σας ότι τα πράγματα θα 
είναι διαφορετικά τώρα και 
ψάχνετε δικαιολογίες για τη 
συμπεριφορά του στο παρελ-
θόν - αλλά δυστυχώς μετά 
από λίγο όλα επιστρέφουν 
και πάλι στο «φυσιολογικό».

Δεκαετίες έρευνας σχετικά με 
το πώς προσαρμοζόμαστε σε 
αυτές τις σχέσεις - αυτό που 
οι επιστήμονες αποκαλούν 

"διαλείπουσα ενθάρρυνση" - 
είναι ένας αποτελεσματικός 
τρόπος για να συνεχίσουμε 
να διεκδικούμε μια ανταμοι-
βή, όπως την προσοχή του 
συντρόφου μας. Ποτέ δεν ξέ-
ρουμε πότε θα έρθει η επό-
μενη ανταμοιβή/επιβεβαίω-
ση, επομένως προσπαθούμε 
συνεχώς.

Κοινωνική απομόνωση

Προσέξτε τους ανθρώπους 
που προσπαθούν να σας 
απομονώσουν κοινωνικά, 
επικρίνοντας την οικογένειά 
σας, προσπαθώντας να σας 
απομακρύνουν από τους φί-
λους σας, ακόμη και να σας 

απομονώσουν από ένα πα-
ρελθόν που δεν τους περι-
λαμβάνει. Ο περιορισμός της 
επαφής σας με τον έξω κό-
σμο είναι ένας τρόπος για να 
σας ελέγξουν και να ορίσουν 
εκείνοι την πραγματικότητά 
σας.

Σας αποθαρρύνει από το να 
είστε ο εαυτός σας

Όταν είστε σε μία υγιή σχέση, 
ο σύντροφός σας, σας αγα-
πάει για αυτό που είστε. Σας 
ενθαρρύνει να είστε αυτός 
που είστε ή έστω μια "κα-
λύτερη έκδοση" του εαυτού 
σας. Μπορούμε ακόμη να 
πούμε ότι αυτό είναι αλη-
θινή αγάπη: να βοηθάς τον 
άλλο να εξελιχθεί στο πρό-
σωπο που πραγματικά είναι.

Αντίθετα, οι τοξικές/χειρι-
στικές σχέσεις σας, λένε ότι 
ποτέ δεν είστε αρκετά καλοί 
και ότι πρέπει να είστε κά-
ποιος άλλος.

Αν αναγνωρίζετε χαρακτηρι-
στικά της δικής σας σχέσης 
σε οποιαδήποτε από αυτές 
τις περιγραφές, σκεφτείτε 
μήπως πρέπει να την λήξετε.
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Ποια ήταν η «Αννούλα του 

Χιονιά» που ερμήνευσε 

ο Αντώνης Καλογιάννης. 

Η απρόβλεπτη πορεία 

του τραγουδιστή από το 

τσαγκαράδικο, στο πολιτικό 

τραγούδι με τον Θεοδωράκη

«Αχ Αννούλα του χιονιά», 
έγραψε το Σαράντης Αλιβι-
ζάτος το 1984 και από τότε 
το μελαγχολικό τραγούδι 
έγινε ύμνος για κάθε εορ-
τάζουσα στις 9 Δεκεμβρί-
ου. Ο στιχουργός διένυε 
μια περίοδο θρησκευτι-
κής αναζήτησης. Βρέθηκε, 
όπως έχει δηλώσει σε συ-
νέντευξή του, στους Ιε-
χωβάδες. Μαζί του ήταν 
η Άννα, το κορίτσι για το 
οποίο γράφτηκε το τρα-
γούδι.

Όταν έφυγε από τους Ιε-
χωβάδες, δεν συνάντησε 
ξανά την Άννα. Οι δρόμοι 
τους χωρίστηκαν και αυτός 
ήταν ο λόγος που εμπνεύ-
στηκε το «δεν θα είμαι πια 
μαζί σου». Οι δύο τους δεν 
ξαναμίλησαν. Το κορίτσι 
αυτό ήταν η ιδέα για να 

γράψει ο Σαράντης Αλιβι-
ζάτος την «Αννούλα του 
χιονιά».

Από τη δεκαετία του ’80 
μέχρι και σήμερα οι ερωτι-
κοί στίχοι του σιγοτραγου-
δήθηκαν από όλους. Ίσως 
να διαπέρασαν και την ίδια 
την Άννα, χωρίς εκείνη να 
γνωρίζει ότι οι σκέψεις του 
τραγουδιού αφορούν εκεί-
νη. Ο στιχουργός δεν της το 
εκμυστηρεύτηκε ποτέ. Δεν 
ήθελε η ίδια να το γνωρίζει 
γιατί θεωρούσε ότι η Άννα 
θα ντρεπόταν. 

Οι στίχοι του μελοποιήθη-
καν από τον Μάριο Τόκα 
και έγιναν μία από τις κο-
ρυφαίες επιτυχίες που 
καθιέρωσαν τον Αντώνη 
Καλογιάννη στο ερωτικό 
τραγούδι.

Πώς ο Θεοδωράκης 
ξεκλείδωσε την καριέρα 
του

Οι δεκαετίες του ’80 και 
του ’90 ήταν οι πιο εμπο-
ρικές του και χαρακτηρί-
στηκαν κυρίως από ερω-
τικά κομμάτια. Ωστόσο, 
ο Αντώνης Καλογιάννης 
πριν από αυτή τη στροφή 
υπήρξε ένας από τους ση-
μαντικότερους εκφραστές 
του κοινωνικοπολιτικού 
τραγουδιού των προη-
γούμενων δεκαετιών. «Εί-
μαστε δυο, είμαστε δυο» 
, τραγουδούσε και έδινε 
δύναμη στη νεολαία, η 
οποία έβγαινε στους δρό-
μους και ξεσηκωνόταν.

Ο φτωχός νεαρός με προ-
σφυγική καταγωγή δεν 
είχε καμία επιδίωξη να γί-

νει τραγουδιστής. Γεννή-
θηκε και μεγάλωσε με δυ-
σκολίες στην Καισαριανή. 
Έβγαζε τα προς το ζην από 
ένα τσαγκαράδικο. Η μόνη 
επαφή του με το τραγούδι 
ήταν όταν έβγαινε με τους 
φίλους και με μια κιθάρα 
στο χέρι, τραγουδούσαν 
στις ταβέρνες τους στί-
χους του Βάρναλη. Είχαν 
πέραση και ο κόσμος τους 
κερνούσε. Έτσι αποκτού-
σε ένα παραπάνω κομπό-
δεμα. Τραγουδούσε ακό-
μη και στο τσαγκαράδικο 
που δούλευε, μέχρι που 
ο Μίκης Θεοδωράκης το 
1966 τον άκουσε και του 
χάρισε μια ευκαιρία ζωής.

Η πρόταση του ήταν να 
ερμηνεύσει τα «Γράμμα-
τα από τη Γερμανία» του 



21ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 mixanitouxronou.gr

Θεοδωράκη και του Φώ-
ντα Λάδη. Η συνεργασία 
τους θα γινόταν όταν ο 
Μίκης Θεοδωράκης θα 
επέστρεφε από την κα-
νονισμένη του περιο-
δεία στη Σοβιετική Ένω-
ση. Θα τον συνόδευαν η 
Μαρία Φαραντούρη και 
ο Γιάννης Πουλόπουλος. 
Ξαφνικά η μία ευκαιρία 
διαδεχόταν την άλλη. Τε-
λευταία στιγμή ο Γιάννης 
Πουλόπουλος ακύρωσε 
την εμφάνισή του και ο 
Αντώνης Καλογιάννης 
αναπλήρωσε το κενό. Όλα 
έγιναν από τη μία μέρα 
στην άλλη. Η τυχαία συ-
νάντηση και η αστρα-
πιαία ακρόαση ήταν τα 
κλειδιά για την αρχή της 
καριέρας του.

Ο αντιδικτατορικός 
αγώνας και η πολιτική 
του δράση 

Ένας μήνας, 33 συναυλίες 
και μια συνεργασία που 
θα σημάδευε την πορεία 
του. Όταν επέστρεψε στην 
Ελλάδα, ήθελε να γυρίσει 
στη δουλειά του, στο τσα-
γκαράδικο. Η Μαρία Φα-
ραντούρη όμως τον έπει-
σε να γίνει τραγουδιστής. 
Άφησε τα εργαλεία του 
στην άκρη, πήρε καινούρ-
για ρούχα και παπούτσια 

όργωσε την υφήλιο με τη 
φωνή του, συνέβαλε στον 
αγώνα κατά της χούντας 
και έδινε μέσα από τα 
κομμάτια του ηχηρά αντι-
στασιακά μηνύματα. 

Εμφανιζόταν με το συ-
γκρότημα του Θεοδωρά-
κη και τη Μαρία Φαρα-
ντούρη στο «Τζάκι» της 
οδού Μουρούζη. Εκεί, 
καθημερινά, βρισκόταν 
ο Δημήτρης ο Χορν και 
όλη η ηγεσία της Αριστε-
ράς, της αντιπολίτευσης. 
Στην δικτατορία των συ-
νταγματαρχών του 1967 
έφυγε στο εξωτερικό με 

τη Μαρία Φαραντούρη. 
Δημιούργησαν μαζί μια 
λαϊκή ορχήστρα, οργάνω-
σαν συναυλίες με καθαρά 
πολιτικό χαρακτήρα. Πά-
ντρεψαν τις φωνές τους 
με ένα και μοναδικό σκο-
πό, τον αντιδικτατορικό 
αγώνα. 

Από τον πρώτο χρόνο της 
δικτατορίας, τα τραγού-
δια του Μίκη Θεοδωρά-
κη είχαν απαγορευτεί. 
Ακούγονταν μόνο κρυφά, 
κυρίως σε υπόγεια. Τότε 
Αντώνης Καλογιάννης και 
Μαρία Φαραντούρη ένω-
σαν τις φωνές τους και εμ-

φανίστηκαν στη γαλλική 
τηλεόραση τραγουδώντας 
Θεοδωράκη σε στίχους 
Οδυσσέα Ελύτη. Ήταν ένα 
ακόμη ισχυρό μήνυμα ότι 
η αντίσταση ήταν ακόμη 
ζωντανή. Όταν ο Θεοδω-
ράκης αποφυλακίστηκε, 
έδωσαν όλοι μαζί περισ-
σότερες από 500 συναυ-
λίες σε Ευρώπη, Αμερική 
και Αυστραλία, γνωστο-
ποιώντας την πολιτική κα-
τάσταση της Ελλάδας.... 

Η σύλληψη

«Μιλώ για τα τελευταία 
σαλπίσματα των νικημέ-
νων στρατιωτών Για τα 
προαύλια των φυλακών 
και το δάκρυ των μελ-
λοθανάτων Μιλώ για τα 
λουλούδια που μαραθή-
κανε στους τάφους και 
τα σαπίζει η βροχή» Η 
πολιτική του δράση στο-
χοποιήθηκε. Στη μπουάτ 
τραγουδούσε στίχους του 
Αναγνωστάκη. Αυτοί οι 
στίχοι έχει παραδεχτεί σε 
συνέντευξη του ότι ήταν 
η αιτία να τον συλλάβουν 
και να κρατηθεί για αρκε-
τό διάστημα στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. 
Εκείνος όμως δεν πτοή-
θηκε, καθώς η φωνή του 
χαρακτήρισε τους αγώνες 
του ελληνισμού και δημο-
κρατία και ελευθερία.
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• 10 μπουτάκια κοτόπου-
λο

• ¼ φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2 κουταλάκια κύμινο
• 2 κουταλάκια πάπρικα
• 4 σκελίδες σκόρδο λιω-

μένες

• 2 κουταλάκια μαύρο 
πιπέρι

• χυμό από 2 λεμόνια
• ¼ κουταλάκι κανέλα
• ½ κουταλάκι κουρκουμά
• λίγο chilli powder
• αλάτι

• 2 φλ. (75 γρ.) νιφάδες 
καρύδας

• ½ φλ. (120 ml) κρέμα 
καρύδας

• 1 κ.σ. σιρόπι σφένδαμου
• 1 κ.γ. εκχύλισμα μέντας

• 2 σταγόνες πράσινο χρώ-
μα ζαχαροπλαστικής

• 45 γρ. τσιπ σοκολάτας
• 175 γρ. μαύρη σοκολάτα
• 2 κ.σ. λάδι καρύδας

Μπισκότα σοκολάτας με μέντα 
χωρίς ψήσιμο

ΥΛΙΚΑ Γ ΙΑ 10 ΜΕΡΙΔΕΣ

ΥΛΙΚΑ Γ ΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η

ΓΛΥΚΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ

1. Στρώνετε μία λαδόκολλα 
σε μια λαμαρίνα ή ταψί 
που να χωράει στο ψυ-
γείο

2. Βάζετε στο multi τις 
νιφάδες καρύδας, την 
κρέμα καρύδας, το σιρόπι 
σφενδάμου, το εκχύλισμα 
μέντας και το πράσινο 
χρώμα ζαχαροπλαστικής. 
Χτυπάτε μέχρι να σχη-
ματιστεί μία κολλώδης 
πάστα

3. Ρίχνετε το μείγμα καρύ-
δας σε ένα μεγάλο μπολ 
και προσθέτετε τα τσιπ 
σοκολάτας. Ανακατεύετε 
καλά.

4. Παίρνετε ένα κουτάλι της 
σούπας από το μείγμα 
και το τοποθετείτε στη 
λαμαρίνα. Πατάτε με την 
παλάμη σας το μείγμα 
για να απλωθεί σε σχήμα 
μπισκότου.

5. Βάζετε τα μπισκότα στην 
κατάψυξη για 1 με 2 ώρες

6. Σε ένα μπολάκι ρίχνετε τη 
μαύρη σοκολάτα (αφού 
την έχετε σπάσει σε 
μικρά κομμάτια) και το 
γάλα καρύδας. Το βάζετε 
στο φούρνο μικροκυμά-
των για 30 δευτερόλεπτα, 
μέχρι να λιώσει.

7. Βγάζετε τα μπισκότα 
από την κατάψυξη και 
τα ρίχνετε ένα-ένα στο 
μπολ με τη σοκολάτα. Με 
2 πιρούνια τα βγάζετε 
από το μπολ, αφήνετε να 
στάξει η σοκολάτα και 
το τοποθετείτε ξανά στη 
λαδόκολλα.

8. Μπορείτε να τα πασπαλί-
σετε με τσιπ σοκολάτας

9. Βάζετε ξανά τα μπισκότα 
στην κατάψυξη και τα 
αφήνετε για ακόμη 2 
ώρες.

Μπουτάκια κοτόπουλου 
μαριναρισμένα με σκόρδο

1. Φτιάχνετε την μαρι-
νάδα, αναμιγνύοντας 
καλά όλα τα υλικά μαζί. 
Βάζετε το κοτόπουλο σε 
μια σακούλα που κλείνει 
(εναλλακτικά το βάζετε 
σε ένα τάπερ).

2. Περιχύνετε το κοτό-
πουλο με τη μαρινάδα 
και φροντίζετε να πάει 
παντού. Κλείνετε τη σα-
κούλα και τη βάζετε σε 
ένα μπολ (σε περίπτωση 
που έχει καμιά τρυπί-
τσα) και ακολούθως στο 
ψυγείο.

3. Αφήνετε το κοτόπουλο 
να μαριναριστεί για 
τουλάχιστον 2 ώρες, 

προτιμότερο από την 
προηγούμενη μέρα.

4. Μια ώρα πριν να 
μαγειρέψετε βγάζετε 
τα μπουτάκια από το 
ψυγείο. Τα απλώνετε 
μέσα σε ταψί φούρνου, 
το δέρμα να είναι προς 
τα πάνω.

5. Τα περιχύνετε με τη 
μαρινάδα τους, ώστε 
το ταψί να έχει ένα 
εκατοστό περίπου από 
τη μαρινάδα. Ψήνετε τα 
μπουτάκια σε προθερ-
μασμένο φούρνο στους 
200 βαθμούς για 30 – 35 
λεπτά.
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ΚΡΙΟΣ
Τα οικονομικά σου εξακολουθούν να είναι το κύ-
ριο διακύβευμα για σένα κι ίσως κάποια στιγμή 
να «στριμωχτείς» με τα έξοδα που θα σου φέρει η 
Σελήνη στον Ταύρο, είτε για την κάλυψη αναγκών, 
είτε για την αποκατάσταση ζημιών. Σύντομα όμως 

οι ισορροπίες θα αποκατασταθούν, αφού αναμένεται να έχεις 
και αυξημένα έσοδα, που θα ισορροπήσουν το ισοζύγιό σου. 
Κατά τα άλλα, το τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα σε κάνει πιο νοσταλγικό, 
σε φέρνει όμως και σε επαφή με άτομα της «παλιάς σχολής» ή 
πρεσβυτέρους που θα σε διαφωτίσουν για την Παράδοση αλλά 
και τα τεκταινόμενα του παρελθόντος.

ΤΑΥΡΟΣ
Για μια ακόμη ημέρα, η Σελήνη στο ζώδιο σου σε 
θέλει να πρωταγωνιστείς στις εξελίξεις και θα 
έχεις την ευκαιρία να δώσεις πρακτικές λύσεις σε 
ποικίλα προβλήματα, με τις συνθήκες όμως να εί-
ναι πολύ πιο «βατές» από χθες, οπότε… έχε πίστη! 

Παράλληλα, το τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα σε καλεί να ρίξεις το βά-
ρος των προσπαθειών σου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με 
την τροφοδοσία σου ή μια δανειοδότηση κι αν δεν βρεις άλλες 
πηγές απευθύνσου στους οικείους σου, που… όλο και κάτι θα 
έχουν φυλάξει για σένα! Μπορεί ακόμη να περιέλθει στην κατοχή 
σου ένα παλαιό αντικείμενο αξίας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Με την Σελήνη στον Ταύρο δεν θα πρέπει να υπο-
λογίζεις χωρίς τον «ξενοδόχο», είτε δηλαδή την 
φυσική-ψυχολογική σου κατάσταση, που δεν εί-
ναι και στα καλύτερά της, είτε τα κρυφά σχέδια, 

που υφαίνονται σε βάρος σου. Κι εδώ είναι που θα πρέπει να 
δώσεις βάση στην διαίσθησή σου αλλά και τα όνειρά σου που 
προσπαθούν να σε προστατέψουν από τις κακοτοπιές. Παράλ-
ληλα, το τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα σε κάνει πολύ πιο ευαίσθητο/η 
απέναντι σε συνεργάτες ή πρόσωπα που αγαπάς, καλό είναι 
όμως να μην «πατήσουν» επάνω στις ευαισθησίες σου και τελικά 
σε εκμεταλλευτούν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Με την Σελήνη στον Ταύρο είναι πιθανό να συμ-
μετάσχεις σε μια συλλογική προσπάθεια μέσα 
από την οποία θα ωφεληθείς, αφού εκτός από την 
υποστήριξη στις επιδιώξεις σου, μπορεί να κερδί-

σεις και μια χρήσιμη φιλία. Από την άλλη πλευρά βέβαια ενδέ-
χεται να… απελπιστείς με κάποιον/α που βάζει πάνω απ’ όλα το 
χρήμα! Παράλληλα, το τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα θα σου δώσει την 
ευκαιρία να αξιοποιήσεις αδιάθετο ή παλαιό υλικό αλλά και πα-
ραδοσιακές φόρμες στην δουλειά σου, ενώ σε ζητήματα υγείας 
και διατροφής σε καλεί να υιοθετήσεις τεχνικές των πρεσβυτέ-
ρων, ξεκινώντας ίσως από το… ξεμάτιασμα!

ΛΕΩΝ
Με την Σελήνη στον Ταύρο να ζητά και χρήμα 
εκτός από την… δόξα, θα πρέπει ίσως να κάνεις 
«σκόντο» στα πιο ευφάνταστα σχέδιά σου, στα 
πλαίσια ενός καλώς εννοούμενου ρεαλισμού. Επι-
πλέον, θέλοντας ή μη, θα «τριφτείς» με άτομα 

που έχουν μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ή αντίληψη των 
πραγμάτων αλλά ξέρουν καλά την δουλειά τους. Παράλληλα, το 
τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα αναβιώνει σχέσεις ή καταστάσεις του πα-
ρελθόντος κι είναι πιθανό να συναντηθείς με παλιούς γνώριμους 
και παλιές αγάπες αλλά και να ασχοληθείς ξανά με ένα πρότερο 
ενδιαφέρον σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Με την Σελήνη στον Ταύρο θα γνωρίσεις άτομα 
που ξέρουν να περνάνε καλά κι ίσως τα… μιμη-
θείς για λίγο, θα έχεις ωστόσο και την ευκαιρία να 
ασχοληθείς και με γνωστικά αντικείμενα που σε 
ενδιαφέρουν. Επιπλέον, είναι πιθανό να μετακι-

νηθείς περισσότερο από όσο συνηθίζεις, αποκομίζοντας χρήσι-
μες πληροφορίες. Παράλληλα, με το τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα να 
φέρνει στο προσκήνιο τα περιουσιακά σου είναι πιθανό να απο-
κτήσεις ένα κληροδότημα ή μια αντίκα αξίας. Μπορεί ωστόσο να 
βρεις και κάτι κρυμμένο, στα πλαίσια μιας γενικότερης «ανασκα-
φής» ή τακτοποίησης στον χώρο σου.

ΖΥΓΟΣ
Η Σελήνη στον Ταύρο σε ωθεί να ικανοποιήσεις 
πολλές από τις επιθυμίες ή τις ανάγκες σου, χω-
ρίς να υπολογίσεις το οικονομικό κόστος. Και 
παρότι προσωρινά μπορεί να μείνεις «πανί με 
πανί», θα υπάρξουν σίγουρα έξτρα έσοδα αλλά 

και ανταλλαγές-προσφορές που θα καλύψουν τα όποια κενά, 
ενώ πάντα μπορείς να κλείσεις «τρύπες» με ένα προσωρινό δά-
νειο. Παράλληλα, το τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα σε καλεί να «ζωντα-
νέψεις» το παρελθόν και τις μνήμες σου, ενώ είναι πιθανό να 
συναντήσεις και παλιούς γνωστούς ή να επισκεφθείς ένα μέρος 
που σου θυμίζει πολλά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Με την Σελήνη απέναντί σου να επηρεάζει τις 
σχέσεις και τις συνεργασίες σου, όσο κι αν εσύ 
θες να γίνουν όλα με τον τρόπο σου, οι άλλοι θα 
σε… προσγειώνουν διαρκώς στην «πραγματικό-

τητα» τους! Ωστόσο μην… χολοσκάς για συμπεριφορές και αντι-
δράσεις που σε ξεπερνούν, αφού δεν ταιριάζουν όλοι με όλους 
κι είναι μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Παράλλη-
λα βέβαια, το τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα μπορεί να αναβιώσει μια 
οικονομική υπόθεση του παρελθόντος, είτε έχεις να λαμβάνεις, 
είτε να δίνεις. Επιπλέον σε καλεί να φροντίσεις για την επαρκή 
τροφοδοσία σου σε αγαθά.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Με την Σελήνη στον Ταύρο, τα δεδομένα σε σχέ-
ση με τα εργασιακά σου αλλάζουν διαρκώς, ίσως 
μάλιστα να βρεθείς σε ένα διαφορετικό «μετερί-
ζι». Την ίδια στιγμή βέβαια, οφείλεις να πάρεις 
τις αποφάσεις σου για ζητήματα υγείας και δια-

τροφής. Παράλληλα, ο Ερμής στο ζώδιό σου σε τρίγωνο με τον 
Χείρωνα σε κάνει να νοσταλγείς καταστάσεις του παρελθόντος 
αλλά και πολύ πιο ευαίσθητο/η και συναισθηματικό/η, πρόσεξε 
λοιπόν μήπως τελικά εγκλωβιστείς στις αδυναμίες σου, αδυνα-
τώντας να πάρεις αποφάσεις, παρότι ξέρεις πολύ καλά ποιο είναι 
το συμφέρον σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η Σελήνη στον Ταύρο προάγει την δημιουργικό-
τητα σου και η διάθεση σου να κάνεις «φρέσκα» 
πράγματα μπορεί να βρει ανταπόκριση και στο 
περιβάλλον σου. Ίσως μόνο να υπάρξουν κάποιες 
γκρίνιες από ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, που 

θεωρεί ότι το παραμελείς αλλά κι αυτό θα λυθεί… εύκολα αν 
μπεις στον κόπο να προσφέρεις κάτι άμεσα Παράλληλα, το τρί-
γωνο Ερμή-Χείρωνα σε καλεί να λάβεις σοβαρά υπόψη σου ένα 
όνειρο αλλά και να «αφουγκραστείς» τους ρυθμούς της φύσης 
σε κάποιο είδος «ησυχαστήριου». Όσο για την υγεία σου, οι… 
παππούδες κι οι γιαγιάδες έχουν τις λύσεις!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Με την Σελήνη στον Ταύρο μια οικογενειακή 
υπόθεση μπορεί να απορροφήσει το μεγαλύτερο 
μέρος του χρόνου σου κι ίσως κάποια στιγμή να 
κουραστείς από τις αλλεπάλληλες υποχρεώσεις 
που ξεφυτρώνουν διαρκώς μπροστά σου. Επιπλέ-

ον, είναι πιθανό να φιλοξενηθείς, αλλά και στο σπίτι σου να μεί-
νεις, το πιθανότερο είναι να δεχθείς μουσαφίρηδες. Παράλληλα, 
το τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα επαναφέρει στο προσκήνιο πρόσωπα 
του παρελθόντος και μνήμες, ίσως μάλιστα να βρεθείς σε μέρη 
και παρέες που σου ξυπνούν έντονα συναισθήματα, ενώ «παίζει» 
και η ένταξή σου σε μια κοινότητα.

ΙΧΘΕΙΣ
Η Σελήνη στον Ταύρο μπορεί να «φορτώσει» το 
πρόγραμμα σου με έξτρα δραστηριότητες, χρή-
σιμες στο σύνολό τους, ίσως μάλιστα να κάνεις 
ένα ταξίδι «ειδικού σκοπού» αλλά και να εντρυ-
φήσεις σε ένα γνωστικό αντικείμενο ή να μάθεις 

μια τεχνική. Υπάρχει ωστόσο και το ενδεχόμενο να αναλωθείς σε 
κουτσομπολιά και μόνον! Παράλληλα, το τρίγωνο Ερμή-Χείρωνα 
σε καλεί να συνεχίσεις την παράδοση και να ποντάρεις περισσό-
τερα στις σχέσεις με τους οικείους σου. Επιπλέον, φαίνεται να 
σε καταλαμβάνει μια… ανίκητη νοσταλγία για καταστάσεις που 
είχες ζήσει στο παρελθόν!
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ΝΕΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 12/2019 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟ 1000 

ΑΚΙΝΗΤΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

• ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ: -Δ/μα 1ου ορ. 
115 τ.μ., άριστο σε ποιότητα 
και διαρρύθμιση με θέα και 
ανοιχτωσιά, με προίκα βερά-
ντα 100 τ.μ., 3Υ/Δ, €140.000-Οι-
κοδομή 6 επιπέδων, 180τ.μ./
επίπεδο, αποτελούμενη από 
ένα κατάστημα και 9 διαμερί-
σματα. Η θέση της οικοδομής 
διασφαλίζει διαχρονική χρήση 
και εκμετάλλευση με ανάλογα 
εισοδήματα. Προτείνεται η με-
ρική ανακαίνιση για καλύτερη 
αποδοχή, παλαιότητα 1986, 
τιμή: €650.000
• ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ: -Μον/κια 
100 τ.μ., ανακαινισμένη σε 
οικόπεδο 1.060 τ.μ., άμεσα 
κατοικήσιμη €35.000 
• ΑΓ. ΜΗΝΑΣ: -Δ/μα 2ου ορ. 50 
τ.μ., με θέα βόρεια παραλία 
και Αγ. Αθανάσιο, για μερική 
ανακαίνιση, έχει δυναμική 
εκμετάλλευσης, €18.000 (ΕΥ-
ΚΑΙΡΙΑ), -Διατηρητέα κατοικία 
(έργο τέχνης) σε 3 επίπεδα, 
διαμπερής  με θέα Νότια, 
Ηλιόλουστη, σε οικόπεδο 330 
τ.μ., Τιμή: €60.000, -Δ/μα 3ου 
ορ. 70 τ.μ. ανακαινισμένο με 
θέα €45.000, -Δ/μα 2ου ορ. 
75τ.μ., 2 υ/δ, σ/κ, ανακαινισμέ-
νο, διαμπερές με θέα Νότια 
€48.000
• ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ: -Δ/μα 1ου 
ορ. 105 τ.μ. για ανακαίνιση 
€30.000, -Δ/μα 2ου  ορ. 135 
τ.μ. €50.000, - Δ/μα 1ου ορ., 
95 τ.μ., άμεσα κατοικήσιμο 
με προίκα 300 τ.μ., κήπο και 
πολλές παροχές στη Κάργα,   
€45.000, - Μεζονέτα ημιτελής 
2 Χ 75 τ.μ. στο κέντρο, €40.000, 

- Μεζονέτα ημιτελής στη Μ. 
Αλεξάνδρου, €40.000 
• ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: - Μονο/κια 
υψηλών προδιαγραφών, σε 4 
επίπεδα με ασανσέρ, σε οικό-
πεδο 1250 τ.μ., με ονειρεμένο 
αύλειο χώρο, για άρχοντα 
(μοναδική ευκαιρία)
• ΓΡΑΜΜΟΥ: -Οροφδ/μα 1ου 
ορ. 65 τ.μ. για ανακατασκευή 
€25.000 
• ΔΑΒΑΚΗ: -Διατηρητέα 
κατοικία (3) επιπέδων με καλά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία σε 
οικόπεδο 309 τ.μ. €80.000
• ΔΙΣΠΗΛΙΟ: -Αυτόνομη κατοι-
κία σε δύο επίπεδα 104 τ.μ./
επίπεδο, ημιτελής, σε οικόπεδο 
164 τ.μ., τιμή: €50.000, - Μον/

κια 2 επιπέδων με αύλειο χώρο 
στην περιοχή Τελωνείο, Super 
ανακαινισμένη και επιπλωμένη, 
€80.000 -Οροφδ/μα 1ου ορ. 90 
τ.μ., 2υ/δ, άμεσα κατοικήσιμο, 
€45.000, -Οροφ/μα 2ου ορ. 
114 τ.μ. σε οικόπεδο 400 τ.μ. 
€45.000 
• ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ: Πολυτελής νεό-
δμητη πετρόκτιστη μονοκατοι-
κία, επιπλωμένη σε 2 επίπεδα, 
ισόγειο 120 τ.μ. και 1ος ορ. 43 
τ.μ. για μοναδικό απαιτητικό 
αγοραστή,   διαπραγματεύσιμη
• ΙΚΑ: Μον/κια 2 επιπέδων 72 
τ.μ./επίπεδο σε οικόπεδο 270 
τ.μ. €100.000.
• ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ: -Κατοικία απο-
τελούμενη από μεζονέτα (3) 
επιπέδων με 150 τ.μ. χ.ωρους 
κυρίας χρήσης και 120 τ.μ. βοη-
θητικούς χώρους, Γκαρσονιέρα  
65 τ.μ., έχει νότιο προσανατο-
λισμό με θέα και ανοιχτωσιά, 
με μεγάλη ετοιμότητα οίκησης, 
€75.000 (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)
• ΚΑΛΟΧΩΡΙ: Εξοχική μονο/κία 
σε αγρό 4 στρεμ., €45.000
• ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ: Μονο/κία 2 
επιπέδων σε οικόπεδο 800 τ.μ. 
€30.000. 
• ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: -Δ/μα 
6ου ορ. 137 τ.μ. 3 υ/δ, με 
θέα που «κόβει την ανάσα», 
προτείνεται μερική ανακαίνιση 
και χρήση ιδιοκατοίκηση ή εκ-
μετάλλευση, με θέση μοναδική 
και διαχρονική, €100.000, -Δ/
μα 1ου ορ. 75 τ.μ., €35.000
• ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ: -Δ/μα 1ου 
ορ. 90 τ.μ. 2 υ/δ, €40.000 –Δ/
μα 1ου ορ. 114 τ.μ με βοηθ. 
χώρο 80 τ.μ. €60.000 -Διαμ/τα 
ανακαινισμένα ριζικά, 130 τ.μ., 
€50.000 (Ευκαιρία)
• ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ: -Μον/κια σε (2) 
επίπεδα 83 τ.μ./ επίπεδο, σε 
οικόπεδο 400 τ.μ., παλαιότητα 
16 ετών, €45.000
• ΝΤΑΗΛΑΚΗ-ΛΥΒ: -Δ/μα 1ου 
ορ. 127 τ.μ., 3 υ/δ ευρύχωρα 
με πλούσιο αύλειο χώρο, 
προσβάσιμο σε ανθρώπους με 
κινητικά προβλήματα, παλαιό-
τητα 1994, άμεσα κατοικήσιμο, 
€70.000 (ΕΥΚΑΙΡΙΑ), -Μονο-
κατοικία (3) επιπέδων, 90τ.μ. 
ανα επίπεδο σε οικόπεδο 240 
τ.μ., διαμπερής, φτιαγμένη 
με μεράκι, λειτουργική και 
πολυτελής, Νεόδμητη 2009, 
Ισόγειο γκαρσονιέρα-λεβιτο-
στάσιο-Κλειστό Parking, 1ος 
ορ. 3 Υ/Δ και μπάνιο, 2ος ορ. 
Σαλοκουζίνα, μπανιο, ενεργει-
ακό τζάκι και σοφίτα, με αύλειο 

χώρο, €190.000, -Νεόδμητα 
διαμ/τα, διαμπερή 112 τ.μ., 2 
Υ/Δ και 136 τ.μ. 3 Υ/Δ, με θέα 
και ποιότητα -Δ/μα 3ου ορ. 80 
τ.μ., 2 Υ/Δ με προίκα, €80.000, 

-Μον/κια 65 τ.μ. και αποθήκη 
σε οικόπεδο 120 τ.μ. για ανα-
καίνιση,   €35.000, -Δ/μα 1ου 
ορ. 135 τ.μ., 3 υ/δ, καινούριο 
με θέα και ποιότητα, €110.00
• Ν.ΛΕΥΚΗ-ΜΑΝΙΑΚΟΙ: - Δ/
μα 2ου ορ. 77 τ.μ. διαμπε-
ρές, ποιοτικό,   €55.000, - Δ/
μα ισόγειο 40 τ.μ., νεόδμητο, 
€25.000, Δια/ματα 80 τ.μ. 2 
υ/δ (Ευκαιρία), 
• ΞΕΝΙΑ: -Δ/μα 2ου ορ. 
διαμπερές με θέα, νεόδμητο, 
ποιοτικό με προίκα,   €100.000, 

-Μεζονέτα 3ου ορ. 230 τ.μ. με 
ποιότητα και θέα, νεόδμητη με 
προίκα
• ΟΑΣΗ: Μον/και (2) επιπέδων 
σε παραδεισένιο αγρό 3.000 
τ.μ., ημ/γειο αξιοποιημένο 60 
τ.μ., αν/γειο 109 τ.μ., ανεξάρ-
τητος χώρος κατοικίας 50 τ.μ., 
σοφίτα, σε άριστη κατάσταση, 
ανακαινισμένο, €110.000
• ΟΙΝΟΗ: -Μον/κια 2 επιπέδων, 
150 τ.μ. / επίπεδο, σε οικόπεδο 
530 τ.μ., δομημένη το 1987 σε 
άριστη κατάσταση με βοηθητι-
κούς χώρους, θέα και ανοιχτω-
σιά, €60.000 (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)
• ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ: -Οροφ/
μα 1ου ορόφου, 130 τ.μ. μερι-
κώς ανακαινισμένο με νοτιοα-
νατολικό προσανατολισμό, θέα, 
λειτουργικό με βεράντες σε (4) 
πλευρές, φωτεινό, εξασφαλίζει 
χαρούμενη και άνετη διαμονή, 
€45.000 (ΕΥΚΑΙΡΙΑ)
• ΣΙΟΥΤΙΣΤΑ: -Μον/κία (2) 
επιπέδων σε αγρό 3.100 τ.μ, 
ισόγειο ημιτελές 145 τ.μ., 1ος 
ορ. 135 τ.μ., νοτιοανατολικό 
προσανατολισμό, θέα, με ποι-
ότητα και ετοιμότητα οίκησης, 
€120.000
• ΧΛΟΗ: Μεζονέτα 150 τ.μ. νε-
όδμητη, διαμπερής €125.000 

–Δ/μα 1ου ορ. 86 τ.μ. 2 υ/δ, 
διαμπερής, €75.000 , - Δ/
ματα 1ου και 2ου ορ. 106 τ.μ. 
νεόδμητα, ποιοτικά, με θέα και 
προίκα, -Μεζονέτα 53 τ.μ.Χ (3) 
επίπεδα €90.000 (ευκαιρία) 
Πλούσια ποικιλία διαμερισμά-

των και κατοικιών

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ 
ΠΩΛΗΣΗ

• ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ: -Κατάστη-
μα 180 τ.μ., ημιτελές €85.000 

-Κατάστημα και υπόγειο από 80 
τ.μ. στο κέντρο,   €50.000

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: -Αγίου Δημη-
τρίου: γωνιακό κατάστημα 92 
τ.μ. με πατάρι και ημιυπόγειο 
με μακρόχρονη διαδρομή, 
φήμη και πελατεία, μισθωμένο 
σε εστιατόριο, €180.000,  - Κα-
τάστημα ψηλοτάβανο 55 τ.μ. + 
πατάρι, €55.000
• ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Αθ. Διάκου: 
Κατάστημα γωνιακό 72 τ.μ. 
(Μισθωμένο μέχρι το 2025), 
νεόδμητο, ψηλοτάβανο, 
€100.000, -Βαλαλά: Κατάστη-
μα 90 τ.μ. €30.000
• ΚΕΝΤΡΟ: -Κατάστημα 30τμ με 
μεγάλη προβολή, μισθωμένο 
€80.000(απόδοση 8%)

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
•• ΑΠΟΣΚΕΠΟΣ - 

ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 3.854 τ.μ. στην 
είσοδο του οικισμού με προί-
κα «ευκαιρία» €27.000 - 1632 
τ.μ., - 300 τ.μ., - 562 τ.μ., - 600 
τ.μ., - 547 τ.μ., - 938 τ.μ., 683 
τ.μ., 527 τ.μ.

• ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ: - 477 τ.μ., - 
618 τ.μ., - 558 τ.μ., - 500 τ.μ., 

- 300 τ.μ.-440τμ στο πανηγύρι 
με προίκα.

• ΓΡΑΜΜΟΣ: 300 τ.μ. χωρίς 
χρονικούς περιορισμούς στη 
δόμηση, με ορατά περιθώρια 
υπεραξίας στο μέλλον

• ΚΑΛΙΘΕΑ: -Οικόπεδα 3 Χ 170 
τ.μ., συνολικά ή μεμονωμένα, 
με θέα €25.000 ανά τεμάχιο

• ΚΑΛΟΧΩΡΙ: - 600 τ.μ. €5.000
• ΚΑΣΤΟΡΙΑ: -Τσόντου Βάρδα 

175 τ.μ., €35.000, -551 τ.μ. στη 
Λεωφ. Νίκης, - Ξενία 300 τ.μ., 

- ΛΥΒ 209 τ.μ, - Καλλιθέα 132 
τ.μ.

• ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ: 313 τ.μ. στον πε-
ριφερειακό με ανεπανάληπτη 
θέα

• ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ: -391 τ.μ. 
€12.000, - 300 τ.μ., - 642 τ.μ. 
(ή 2 Χ 321 τ.μ.)

• ΚΟΤΥΛΗ:  -410 τ.μ. €5.000, 
-498 τ.μ. με μικρή πετρόκτιστη 
κατοικία 50 τ.μ. €15.000

• Λ. ΚΥΚΝΩΝ: -2.262 τ.μ. δια-
μπερές με μεγάλη προβολή 
στην Λ. Κύκνων και Γράμμου

• ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ: 
2.000 τ.μ. €22.000 - 372 τ.μ. 
γωνιακό, - 542 τ.μ.

• ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ: - 297 τ.μ., - 
944 τ.μ.

• ΜΑΝΙΑΚΟΥΣ – Ν. ΛΕΥΚΗ:-231 
τ.μ. €20.000, - 221 τ.μ., - 400 
τ.μ., - 525 τ.μ. με θέα, - 571 
τ.μ., - 350 τ.μ., - 1351 τ.μ.

• ΝΤΑΗΛΑΚΗ: -284 τ.μ. με θέα - 
400 τ.μ. γωνιακό με θέα στην 
Παπανδρέου

• ΠΕΤΣΙΑ: -1.500 τ.μ., ολόκληρο 
ή τεμαχισμένο, παραλίμνιο με 
νότιο προσανατολισμό στους 
πρόποδες του Αϊ Θανάση με 
αίσθηση βουνού και λίμνης, 
σπάνιο σε θέση και τιμή, ΜΟ-
ΝΑΔΙΚΟ, -350 τ.μ., μοναδικό 
με θέα

• ΠΟΡΙΑ: -301 τ.μ. στην είσοδο 
του οικισμού €6.000, - 900 τ.μ., 

-1492 τ.μ. €30.000
• ΠΕΥΚΟΣ: Οικόπεδα
• ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ: - 300 τ.μ., - 336 

τ.μ., - 676 τ.μ., 1107 τ.μ. (όλα 
με θέα)

• ΣΤΑΥΡΟΣ: 457 τ.μ., μοναδικό 
με θέα

• ΧΛΟΗ: Το κεντρικότερο οικό-

πεδο 2.486 τ.μ. με προβολή 
σε πάρκο, άριστο σε σχήμα, 
προσανατολισμό και προβο-
λή, σε τιμή Ξεπουλήματος 
(Ευκαιρία μοναδική) - 291 τ.μ., 

- 6.644 τ.μ., - 500 τ.μ., - 330 
τ.μ., μεγάλα οικόπεδα ή πολύ 
μεγάλα από συνένωση – 450 
τ.μ. SPRIDER. – Οικόπεδα €70-
100/τ.μ.
Πλούσια ποικιλία οικοπέδων

ΑΓΡΟΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
• ΑΡΓΟΣ: -9.400 τ.μ. με προβολή 

στον δρόμο Άργους- Δισπη-
λιού και μεγάλη δυναμική, 
€95.000 (Έναντι Επίπλων 
Γκέτσιου)

• ΚΑΛΟΧΩΡΙ: - Αγρός 18.000 τ.μ. 
πάνω στον δρόμο Καστο-
ριάς-Νεστορίου, €36.000, 

-Αγρός 8.000 τ.μ. και 8.500 τ.μ. 
€800/στρέμμα
Μεγάλη ποικιλία αγροτεμα-
χίων σε διάφορες περιοχές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ- 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

• ΑΡΓΟΣ: -Κτηνοτροφική μονά-
δα 570τ.μ. σε αγρό 4.000 τ.μ., 
με πλήρη ετοιμότητα για λει-
τουργία €60.000, -Κατάστημα 
232 τ.μ. (πανηγύρι), κατά-
στημα 250 τ.μ., με υπόγειο 
250 τ.μ. και πατάρι 125 τ.μ., 
(μισθωμένο), €75.000, 

• ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: - Βιοτεχνικός 
χώρος σε 2 επίπεδα 135 τ.μ./ 
επίπεδο,   διαπραγματεύσιμη

• ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ: -Επιχείρηση 
εστίασης με προβολή στη 
λίμνη, 55 καθισμάτων, έτοιμη 
για ταμείο την επόμενη μέρα, 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΡΙΑ – Υποτι-
μημένο

• ΔΑΒΑΚΗ: -Κατάστημα 20 τ.μ., 
€20.000, -Γραφειακός χώρος 
1ου ορ. 33 τ.μ. φωτεινός με 
θέα και νότιος προσανατολι-
σμό €13.000 (ευκαιρία).

• ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ: -Νεόδμ. αυτο-
τελής επαγγ. Χώρος, 800 τ.μ. 
και 140 τ.μ. γραφειακοί χώροι 
σε αγρό 5.000 τ.μ. με προβολή 
στον επαρχιακό δρόμο Καστο-
ριάς Μεσοποταμίας, μόλις (2) 
χιλιόμετρα από τον κόμβο της 
εγνατίας, €240.000

• Λ. ΚΥΚΝΩΝ: Καταστήματα: 1) 
160 τ.μ. με πατάρι και υπόγειο, 
2) 120 τ.μ. με πατάρι και 
υπόγειο, 3) 93 τ.μ. , 4) 65 τ.μ., 
5) 130τ.μ.

• ΜΑΝΙΑΚΟΙ: -Ισογ. Βιοτεχνικός 
χώρος, 362 τ.μ. με ανοιχτωσιά, 
€70.000

• ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ: -Βιοτεχνικό 
κτήριο 1.200 τ.μ. σε αγρό 
6.000 τ.μ. με πρόσωπο στον 
επαρχιακό δρόμο Καστο-
ριάς-Μεσοποταμίας. Προίκα 
φωτοβολταϊκά 37KW με 
σταθερή απόδοση €20.000 
ετησίως. Παλαιότητα 1990. 
Τιμή Διαπραγματεύσιμη

• ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟΣ: Επαγγελμα-
τικός χώρος 1ου ορ. 216 τ.μ. 
(ευκαιρία)

• ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: -Βιοτεχνι-
κός χώρος 2ου ορ. 260 τ.μ., 
€55.000 (μεγάλη ευκαιρία)

Ξενώνες προς πώληση 
(διαθέσιμοι)

Μεγάλη ποικιλία επαγγελματι-
κών χώρων διαφόρων διαστά-
σεων και διαμερισμάτων για 

μίσθωση
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΖΗΤΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Ενοικιάζεται επαγγελ-
ματικός χώρος 182 τ.μ. 
πλησίον στα κεντρικά 
φανάρια της πόλης. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 
6937 079 920.

Ενοικιάζεται μονοκατοικία 
με ατομική θέρμανση, γκα-
ράζ, ηλεκτρικές συσκευές 
(πλυντήριο, ψυγείο, κουζίνα), 
ηλιακό θερμοσίφωνα, περι-
φραγμένο χώρο. Περισσότε-
ρες πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο:  24670 61139 

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 70 
τ.μ., δίπλα από τα δικαστήρια 
επιπλωμένο, μαζί με ηλεκτρι-
κές συσκευές. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6978 240 042

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
100τ.μ στον πρώτο όροφο 
στην Καστοριά επί της οδού 
Μακεδονομάχων 22. Με 2 
υπνοδωμάτια, σαλονοκουζί-
να, μπάνιο και αποθήκη. Τη-
λέφωνο: 6948373088

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
στην περιοχή Ομόνοιας, Μη-
τροπολίτου Νικηφόρου 18, 
με αυτόνομη θέρμανση, ιδι-
ωτικό parking σε καινούργια 
οικοδομή. Τηλ.:2467024779 
& 6972777715.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
Γκαρσονιέρα ,στο Μανιάκοι, 
νέο επιπλωμένο ,εξοπλισμέ-
νο με όλες τις ηλεκτρικές συ-
σκευές και  με αυτόνομη θέρ-
μανση. Τηλ. επικοινωνίας: 
2467080500 & 6909404378.

Ενοικιάζεται 4αρι διαμέ-
ρισμα, 2ου ορόφου, ευάερο, 
ευήλιο (3υπνοδωμάτια ευρύ-
χωρα με εντοιχισμένη ντου-
λάπα το καθένα, σαλοτρα-
πεζαρία, κουζίνα, μπάνιο),  
στους Αμπελόκηπους, δίπλα 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 
Φυσικό αέριο - λίγα κοινόχρη-
στα. Πολύ κοντά στο μετρό 
Κατεχάκη.Κιν.:6972471710, 
6972084142    

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ   1) Οικόπεδο 
1028,50τμ. στο Ο.Τ. 309Ε (όλο 
το Ο.Τ. 309Ε) στο Νταηλάκι 
Καστοριάς , επί των οδών 
Παπανδρέου και Σπετσών , 
ολόκληρο ή τμήμα αυτού.
2) Οικόπεδο 702,50τμ. στο 
Ο.Τ. 307Α  στο Νταηλάκι 
Καστοριάς , επί της  οδού 
Παπανδρέου, ολόκληρο ή 
τμήμα αυτού.
3) Αγροτεμάχιο 6500τμ. άρτιο 
και δομήσιμο , κατάλληλο 
για κατοικίες , ξενοδοχείου ή 
καταστήματα , με πρόσοψη 
62μ. επί της Εθνικής 
Οδού Άργους Ορεστικού –
Καστοριάς.  Πληροφορίες:  

Αποστολίδης Θεόφιλος, 
Πολιτικός Μηχανικός 
2467027988 , 6973664032 

Πωλείται διαμέρισμα στη 
Θεσσαλονίκη 49τμ (Εγνατία 
77).  Η θέα είναι επί της οδού 
Εγνατίας, απέχει μόλις 30 μ. 
από τη στάση μετρό Αγίας 
Σοφίας. Βρίσκεται στον 1ο 
όροφο, είναι πλήρως ανακαι-
νισμένο και επιπλωμένο  με 
όλες τις ηλεκτρικές συσκευές 
καινούργιες με τις εγγυήσεις 
και διαθέτει σαλονοκουζί-
να, υπνοδωμάτιο και WC . 
Εξαιρετικό για βραχυχρόνιες 
μισθώσεις ή  για φοιτητές. 
Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 
6981 878 811 (κ. Γιώργος).

Πωλείται διαμέρισμα (108 
τ.μ.) με 3 υπνοδωμάτια και 
σαλοκουζίνα, 1ος όροφος, με-
γάλη βεράντα. Περιοχή Νταϊ-
λάκη, ατομική θέρμανση. Τηλ. 
6981215677

Πωλείται κτήμα στο Κεφαλάρι 
1,3 στρ. με αποθήκη και παρο-
χή νερού, 30 μ. από τον κεντρι-
κό δρόμο, πίσω από την βίλα 
μάντρα. Τηλ. 6981215677
 
Πωλείται οικόπεδο με το κτί-
σμα (1969) του πρώην Ιδιωτι-
κού Γυμνασίου, στην περιοχή 
Ομόνοια, εντός ρυμοτομικού 
σχεδίου, στην πόλη της Κα-
στοριάς, Ο.Τ. 184.  Περιοχή 
«Γενικής Κατοικίας», εκτός  
ιστορικού κέντρου.  Επιφά-
νεια δις-γωνιαίου οικοπέδου 
508,00 τ.μ. Κτίσμα σε δύο επί-
πεδα, με στέγη, περίπου 350 
τ.μ. Πληροφορίες εργάσιμες 
ημέρες και ώρες: 6932 314 
320 

Ζητείται: διαμέρισμα στο κέ-
ντρο της  Θεσσαλονίκης  30-40 
τμ για αγορά.  Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6944 610 398 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλούνται διαμε-
ρίσματα στο Άργος Ορεστικό  
(65 τμ, 75 τμ, 85 τμ και 145 τμ 
αντίστοιχα). Επίσης στο Άργος 
Ορεστικό οικοδομή διώροφη 
250 τμ ανα όροφο συν ημιυ-
πογεια 250 τμ με κήπο. Τηλέ-
φωνα επικοινωνίας 6946 016 
244, 6944 333 984, 690 835 
5021 και 24670 22229. 

Πωλείται μονοκατοικία στην 
Κλεισούρα Καστοριάς 65 τ.μ. 
τιμή συζήτηση. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6978 313 574 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλούνται στη 
Θεσσαλονίκη μαγαζιά (95 τμ, 
100 τμ, 120 τμ και 150 τμ). Επί-
σης διαμερίσματα στη Θεσσα-
λονίκη (140 τμ, 150 τμ και 165 
τμ). Τηλέφωνα επικοινωνίας 
6946 016 244, 6944 333 984, 
690 835 5021 και 24670 22229. 

Πωλείται γεωργικό κτήμα στο 
Άργος Ορεστικό -κάτω από το 
γήπεδο- 2.160 στρεμμάτων με 
δικό του ρεύμα και νερό. Επί-
σης διαθέτει σπιτάκι και δύο 
θερμοκήπια. Υπάρχει χώρος 

για ζώα (γουρούνια κότες και  
πρόβατα). Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 24670 43489

Πωλείται οικόπεδο 500 τμ. 
Περιοχή Πορεία, πάνω στο 
δρόμο προς Χιλιόδενδρο. 
Πληροφορίες στα τηλέφω-
να: 24670 97158 και 6938 
648 41

Πωλούνται χρυσές λίρες. 
Άγιος Γεώργιος και Ελισάβετ 
Αγγλίας. 240€ η κάθε μια. Τε-
λέφωνο: 6945573032

Πωλείται οικόπεδο 500 τμ. 
Περιοχή Πορειά, πάνω στο 
δρόμο προς Χιλιόδενδρο. 
Πληροφορίες στα τηλέφω-
να: 24670 97158 και 6938 
648 41

Πωλείται χωράφι 1.150 
στρέμματα και με παροχή 
νερού στην περιοχή Μετα-
μόρφωση, σε πολύ καλή τιμή. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 
24670 72165 .

Πωλούνται έπιπλα, ηλεκτρι-
κές συσκευές, πίνακες (όλα 
τα είδη ενός νοικοκυριού). 
Όλα βρίσκονται σε πολύ 
καλή κατάσταση. Η συνολι-
κή τους αξία είναι στα 3.200 
ευρώ, με τιμή πώλησης τα 
1.500 ευρώ. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες καλέστε 
στο 6985 808 921.

Πωλείται οικόπεδο 2,5 
στρέμματα - 500 μέτρα από 
το Άργος Ορεστικό περιοχή 
αεροδρομίου (λουλουδάδι-
κο)  Τιμή 2€ / μέτρο Τηλ: 
2467043489 

Διανομή πετρελαίου θέρ-
μανσης κατ’ οίκον. Πληροφο-
ρίες στα τηλέφωνα 24675 
00111 και 6947 944 311 

Πωλούνται έπιπλα – με-
ταχειρισμένα - σε άρι-
στη κατάσταση, λόγω 
ανακαίνισης και  σε τιμή 
ευκαιρίας (Τραπεζαρία, 
κρεβάτια, σαλόνι, έπιπλο 
τηλεόρασης, συρταριέρα 
κ.α.) . Μπορείτε να δείτε 
το φωτογραφικό υλικό 
στην ιστοσελίδα www.
orizontespress.gr. Περισ-
σότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνα 6958 611 404 
(κα Γεωργία) 

Παραδίδονται ιδιαίτερα μα-
θήματα χημείας σε παιδιά 
όλων των τάξεων. Απόφοιτη 
του ΑΠΘ.  Τιμές συζητήσιμες.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6932 383 025

Κοινωνική λειτουργός ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών. 

Παρέχει ευχάριστη δημιουρ-
γική απασχόληση, εκμάθη-
ση κοινωνικών δεξιοτήτων 
μέσα από κατάλληλες δρα-
στηριότητες, συμβουλευτι-
κή υποστήριξη στους γονείς 
καθώς και διάβασμα μαθη-
μάτων για το σχολείο. Τηλ. 
6980304148

Φύλαξη παιδιών από ΔΕ Βρε-
φονηπιοκόμου: Είμαι βρεφο-
νηπιοκόμος και αναλαμβά-
νω τη φροντίδα των μικρών 
σας παιδιών με πολλή αγάπη. 
Έχω προϋπηρεσία σε παι-
δικό σταθμό και σε φύλαξη 
παιδιού. Τηλέφωνο: 6986 
894 295

Π α ρ α δ ί δ ο ν τ α ι 
μαθήματα Γερμανικών 
από καθηγήτρια με 
προϋπηρεσία σε μαθητές 
δημοτικού, καθώς επίσης 
και σε μαθητές όλων των 
επιπέδων (πτυχίο). Πολύ 
καλές τιμές και ευελιξία 
ωραρίου. Τηλέφωνο 
24670 27918 και 6974 
947 886

Ζητείται νέος-νέα έως 35 
ετών με εμπειρία, για επαγ-
γελματική κουζίνα. Τηλέφω-
νο: 6985 689 490

Ζητείται χημικός για εργασία 
σε βυρσοδεψείο της Καστο-
ριάς Περισσότερες πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο: 6942-
402424

Ζητείται μηχανολόγος μηχα-
νικός ή ηλεκτρολόγος μηχα-
νικός ή θερμαστής, με εμπει-
ρία στη λειτουργία  λέβητα 
υψηλής πίεσης σε μονάδα 
rendering.
Αποστολή βιογραφι-
κών στο email biogas@
blackdiamondming.gr

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ



26 Ψυχαγωγία

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Mon 9-Dec-2019

(c
) D

ai
ly

 S
ud

ok
u 

Lt
d 

20
19

.  
Al

l r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

4 7 9
2

7 4 1 3
9 1 3 8 2

6
4 1 5 2 6
2 4 7 5

1
1 5 9

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Mon 9-Dec-2019

(c
) D

ai
ly

 S
ud

ok
u 

Lt
d 

20
19

.  
Al

l r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

5 6 2 4 8 3 1 7 9
8 3 1 2 9 7 6 4 5
9 7 4 6 1 5 8 2 3
7 9 6 1 3 4 5 8 2
3 2 5 7 6 8 9 1 4
4 1 8 9 5 2 3 6 7
2 8 9 3 4 6 7 5 1
6 4 3 5 7 1 2 9 8
1 5 7 8 2 9 4 3 6

http://www.dailysudoku.com/

SUDOKU

http://www.dailysudoku.com/

hard Daily Sudoku: Mon 9-Dec-2019

(c) D
aily Sudoku Ltd 2019.  All rights reserved.

479
2

7413
91382

6
41526
2475

1
159

http://www.dailysudoku.com/

hard Daily Sudoku: Mon 9-Dec-2019

(c) D
aily Sudoku Ltd 2019.  All rights reserved.

562483179
831297645
974615823
796134582
325768914
418952367
289346751
643571298
157829436

http://www.dailysudoku.com/

Λύση

Η Λύση του σταυρολέξου του προηγούμενου τεύχους
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