
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 3 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

''Μαζί'' Κωτούλας''Μαζί'' Κωτούλας
και Παπαδαμιανός, και Παπαδαμιανός, 
δύο πρώην στενοί δύο πρώην στενοί 
συνεργάτες του συνεργάτες του 
Ανέστη ΑγγελήΑνέστη Αγγελή

(Σελ. 5)(Σελ. 5)
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Άργος Ορεστικό - Άργος Ορεστικό - 
Εκβίαζε 15χρονη Εκβίαζε 15χρονη 
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Στα ημιτελικάΣτα ημιτελικά
του Κυπέλλου του Κυπέλλου 

Καστοριά, Καστοριά, 
Αστραπή, Αστραπή, 

Μαυροχώρι και Μαυροχώρι και 
Καλλιθέα (Σελ. 13)Καλλιθέα (Σελ. 13)

Στα ημιτελικά
του Κυπέλλου 
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«Θύμα» τροχαίου«Θύμα» τροχαίου
ο ∆ημήτρης ο ∆ημήτρης 

ΣαββόπουλοςΣαββόπουλος
(Σελ. 5)(Σελ. 5)

«Θύμα» τροχαίου
ο ∆ημήτρης 

Σαββόπουλος
(Σελ. 5)
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Που θα μας βρείτε

Ε∆ΡΑ: Στρ. Άρτη 19 Καστοριά

ΤΗΛ.: 6974 606 398

Ε-mail: reportazkastoria@gmail.com

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ  ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ:∆ΩΡΕΑΝ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ FREE PRESS

ΜΕΛΟΣ Σ.Η.Π.Ε

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:

Θωµάς Κωτούλας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Αντώνης Παραράς, Γιώργος Σπύρου

Στην χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε 
στον τηλεοπτικό σταθµό ∆ίκτυο 1 ο Ζαχαρίας 
Παύλου ''άστραψε και βρόντηξε'' για όλους και 
για όλα.
Συγκεκριµένα δήλωσε: '' Σαν ∆ηµοτικός 
σύµβουλος έχω το δικαίωµα να πω πως δεν 
είµαι ευχαριστηµένος µε την ∆ηµοτική Αρχή. 
Εγώ δεν παρέκλεινα από τις προεκλογικές µου 
δεσµεύσεις. Η καθηµερινότητα ήταν ένα από 
τα σοβαρά θέµατα που συζητούσαµε 
προεκλογικά και δεν τα λύσαµε.

Επίσης ο Ζαχαρίας Παύλου είπε πως δεν έχει 
καμία επικοινωνία µετά από τις δηλώσεις 
του στο θέµα αυξήσεων των ∆ηµοτικών 
τελών, µε τον ∆ήµαρχο.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην 
υπονόµευση κάποιων πρώην Αντιδηµάρχων, 
από τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Β. 
Στεργιόπουλο λέγοντας πως εµπιστευτήκαµε 
τον Ανέστη Αγγελή, ο λαός τον επέλεξε αυτόν 
και κανέναν άλλον. Κάποιοι προσπαθούν δια 
της πλαγίας οδού και πίσω από τις κουρτίνες 

να διοικήσουν τον ∆ήµο. Ο Αντιδήµαρχος  
Οικονοµικών, θέλει να ελέγχει τον ∆ήµο, 
υπονοµεύτηκαν Αντιδήµαρχοι ξεκάθαρα.

Έδωσε ένα µήνυµα ο Ζαχαρίας Παύλου προς 
τον ∆ήµαρχο λέγοντας πως το καράβι έχει 
χτυπήσει στα βράχια αν δεν κάνει κάτι ο 
καπετάνιος θα βουλιάξει!
∆εν θα μείνω κάπου όταν δεν με θέλουν, 
είναι ξεκάθαρο Παραιτούμαι.
Έβαλε απέναντι την μισή ομάδα για να 
στηρίξει έναν άνθρωπο. Όπως μπήκα έτσι 
θα βγω, αυτό δεν θα το αλλάξω για 
κανέναν.

Σύµφωνα µε τις χθεσινές του δηλώσεις 
αποτελεί παρελθόν για την ∆ΕΥΑΚ ο Ζαχαρίας 
Παύλου αναµένουµε να δούµε τι στάση θα 
κρατήσει ο ∆ήµαρχος Καστοριάς Ανέστης 
Αγγελής απέναντι του, σε έναν άνθρωπο που 
από την πρώτη στιγµή τον στήριξε και ήταν 
προσωπική του επιλόγη για την θέση της 
∆ΕΥΑΚ.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ''Περίπτερο'' Κων/νος Ζησιάδης (Κόµβος - Χλόη)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ''Περίπτερο'' ∆ωροθέα Κωστάρα (Απέναντι από την Αντιπεριφέρεια)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ''Περίπτερο'' Γιάννης Ντούφας (Πλατεία Βαν Φλιτ)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ''Περίπτερο'' Μαριάννα Κοροβέση (Μπροστά από την παλιά ∆ΕΗ)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ''Περίπτερο'' Βασίλης Αλβανός (Οδός Γράµµου 60)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ''Περίπτερο'' Άγγελος Κέδρος (Απέναντι από το ΣΙΝΕΜΑ - Μητροπόλεως)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ''Περίπτερο'' Κατερίνα Στεφοπούλου (Πιάτσα Ταξί)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – Καφενείο ∆ηµήτρης Τοπαλίδης (Οδό Κοµνηνού)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – Καφενείο ''Αέρας'' Σοφία Παραρά (Οδό Αγίου Αθανασίου)
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – Περίπτερο Χρήστος Αντωνιάδης (Είσοδο Άργους)
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ - Περίπτερο Χαράλαµπος Τοκατλίδης (Μπροστά από τα Λύκεια)
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – Καφενείο ''Κεντρικόν'' Μακρή Τασοπούλου Ευαγγελία
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – Καφενείο Ιωάννα Παπαδοπούλου (Μεγ. Αλεξάνδρου)
MEΣΟΠΟΤΑΜΙΑ – Καφενείο Γιώργος Τσακλίδης (Πλατεία Μεσοποταµίας)
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ – Καφενείο Θόδωρος Πατίδης (Πλατεία Μεσοποταµίας)
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ - Περίπτερο Ανδρέας Κωστής (Στην κεντρική πλατεία)
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - Καφενείο Τριαντάφυλλος Καραπατσακίδης
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - Καφενείο ''Η Γωνιά'' Ηλίας Τσιλίδης
MANIAΚOI – Καφέ ''Billys'' Βασίλης Αποστολίδης
ΜΑΝΙΑΚΟΙ - Καφέ Οβελιστήριο ''Τα Ζαχούλια'' Παπαδάµου ∆ηµήτρης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ – Καφενείο ''Η πλατεία'' Κων/νος Μόσχος

ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ – Καφέ Πίτσα Κοσµάς Τσαδήλας
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ – Κ.Α.Π.Η
ΚΟΡΗΣΟΣ - Πρακτορείο ΟΠΑΠ Τσιτσιπάνης
ΦΩΤΕΙΝΗ – Καφενείο Θόδωρος Μωϋσίδης
∆ΙΣΠΗΛΙΟ – Καφενείο Αχιλλέας Μιχαλόπουλος

Σύντοµα, σε περισσότερα σηµεία σε ολόκληρο τον Νοµό Καστοριάς!!!

Παραιτήθηκε 

από 

Πρόεδρος 

της ∆ΕΥΑΚ 

ο Ζαχαρίας 

Παύλου



 3Καταγγελίες Αναγνωστών

Σε μπαζότοπο

έχει μετατραπεί 

παραλίμνια 

περιοχή στην 

Πολυκάρπη
Μπαζότοπος, σκουπιδότοπος, που δεν είναι σε 

κάποιο βουνό ή ορεινό χωριό. Είναι σε 

παραλίµνιο χωριό του ∆ήµου Καστοριάς, που 

άρχισε να δηµιουργείται εδώ και ενάµιση χρόνο 

σε απόσταση 100 µέτρων από τον Νέο Οικισµό 

Πολυκάρπης, δίπλα στο ποτάµι. Ενώ σε όλους 

είναι γνωστό και ιδίως στους τοπικούς 

εκλεγµένους, που κλείνουν τα µάτια και δεν 

κάνουν κάτι...

Αναγνώστης
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 4 Τοπικά

Τα πιο πολλά τροχαία ατυχήµατα Τα πιο πολλά τροχαία ατυχήµατα 
γίνονται στην Αττική. Αυτό προκύπτει γίνονται στην Αττική. Αυτό προκύπτει 
από µελέτη της Επιτροπής Αυτοκινήτων από µελέτη της Επιτροπής Αυτοκινήτων 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος η οποία περιλαµβάνεται στην Ελλάδος η οποία περιλαµβάνεται στην 
ετήσια στατική έκθεση της ΕΑΕΕ.ετήσια στατική έκθεση της ΕΑΕΕ.
Ειδικότερα οι µεγαλύτερες συχνότητες Ειδικότερα οι µεγαλύτερες συχνότητες 
ζηµιών (άνω του 6%) παρατηρούνται ζηµιών (άνω του 6%) παρατηρούνται 
στους νοµούς Αττικής (8,24%), Αχαΐας στους νοµούς Αττικής (8,24%), Αχαΐας 
(7,95%) Θεσσαλονίκης (7,28%) και (7,95%) Θεσσαλονίκης (7,28%) και 
Ηρακλείου (6,57%).Ηρακλείου (6,57%).
Η µεγαλύτερη µέση ζηµιά όµως Η µεγαλύτερη µέση ζηµιά όµως 
καταγράφηκε στην Καστοριά (3.052 καταγράφηκε στην Καστοριά (3.052 
ευρώ η µέση ζηµιά) και ακολουθεί η ευρώ η µέση ζηµιά) και ακολουθεί η 
Αιτωλοακαρνανία µε 2.974 ευρώ, η Αιτωλοακαρνανία µε 2.974 ευρώ, η 
Πέλλα µε 2.967 ευρώ και η Άρτα µε Πέλλα µε 2.967 ευρώ και η Άρτα µε 
2.954 ευρώ.2.954 ευρώ.

Τα πιο πολλά τροχαία ατυχήµατα 
γίνονται στην Αττική. Αυτό προκύπτει 
από µελέτη της Επιτροπής Αυτοκινήτων 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος η οποία περιλαµβάνεται στην 
ετήσια στατική έκθεση της ΕΑΕΕ.
Ειδικότερα οι µεγαλύτερες συχνότητες 
ζηµιών (άνω του 6%) παρατηρούνται 
στους νοµούς Αττικής (8,24%), Αχαΐας 
(7,95%) Θεσσαλονίκης (7,28%) και 
Ηρακλείου (6,57%).
Η µεγαλύτερη µέση ζηµιά όµως 
καταγράφηκε στην Καστοριά (3.052 
ευρώ η µέση ζηµιά) και ακολουθεί η 
Αιτωλοακαρνανία µε 2.974 ευρώ, η 
Πέλλα µε 2.967 ευρώ και η Άρτα µε 
2.954 ευρώ.

Συνελήφθη 21χρονος Συνελήφθη 21χρονος 
στο Άργος Ορεστικό στο Άργος Ορεστικό 
που εκβίαζε μέσω που εκβίαζε μέσω 
Facebook 15χρονη με Facebook 15χρονη με 
γυμνές φωτογραφίεςγυμνές φωτογραφίες

Συνελήφθη 21χρονος 
στο Άργος Ορεστικό 
που εκβίαζε μέσω 
Facebook 15χρονη με 
γυμνές φωτογραφίες

Η ανήλικη και ο νεαρός γνωρίστηκαν µέσω 
Facebook,  εκε ίνη του έστε ιλε γυµνές 
φωτογραφίες της και στη συνέχεια την εκβίαζε 
και για περισσότερες.
Συνελήφθη ένας 21χρονος στο Άργος Ορεστικό 
της Καστοριάς από την Υποδιεύθυνση 
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Βορείου Ελλάδας, 
σε βάρος του οποίου σχηµατίστηκε δικογραφία 
αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία 
ανηλίκων. Είχε προηγηθεί καταγγελία από την 
µητέρα µίας 15χρονης στην Έδεσσα, σύµφωνα 
µε την οποία άγνωστος χρήστης του διαδικτύου, 
συνοµιλούσε µε την κόρη της στο Facebook και 
κατάφερε να της αποσπάσει φωτογραφίες της 
µε άσεµνο περιεχόµενο. Στη συνέχεια, 
απειλώντας την ότι θα τις δηµοσιεύσει, την 
εκβίαζε προκειµένου να του αποστείλει 
επιπλέον φωτογραφίες.
Τα παραπάνω καταγγελλόµενα τέθηκαν υπόψη 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η 
οποία και εξέδωσε βούλευµα για την άρση του 
απορρήτου των επικοινωνιών. Ακολούθησε 
εµπεριστατωµένη και ενδελεχής αστυνοµική 
διαδικτυακή έρευνα, από την οποία προέκυψαν 
τα ηλεκτρονικά ίχνη και ταυτοποιήθηκαν τα 
στοιχεία του 21χρονου δράστη.
Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην οικία 
του 21χρονου σε περιοχή της ∆υτικής 
Μακεδονίας, µε τη συνδροµή αστυνοµικών του 
τοπικού Αστυνοµικού Τµήµατος, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν εσωτερικός και εξωτερικός 
σκληρός δίσκος, δύο κάρτες µνήµης, φορητό 
µέσο αποθήκευσης (USB Flash Drive), δύο 
κινητά τηλέφωνα και ψηφιακός οπτικός δίσκος 
( C D ) .  Α π ό  τ ο ν  ε π ι τ ό π ι ο  έ λ ε γ χ ο  π ο υ 
πραγµατοποιήθηκε, ταυτοποιήθηκε η εµπλοκή 
του 21χρονου στις καταγγελλόµενες πράξεις, 
ενώ τα  κατασχεθέντα  ψηφιακά  µέσα 
α π ε σ τ ά λ η σ α ν  σ τ η ν  Υ π ο δ ι ε ύ θ υ ν σ η 
Εγκληµατολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, 
για την περαιτέρω εργαστηριακή τους εξέταση.

Ο  21χρονος ,  µ ε  τ η  δ ι κογραφ ία  που 
σχηµατίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην 
αρµόδια Εισαγγελική Αρχή. Υπενθυµίζεται ότι οι 
πολίτες µπορούν να επικοινωνούν, ανώνυµα ή 
επώνυµα ,  µε  την  ∆ ι εύθυνση  ∆ ίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος προκειµένου να 
παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν 
π α ρ ά ν ο µ ε ς  ή  ε π ί µ ε µ π τ ε ς  π ρ ά ξ ε ι ς  ή 
δραστηρ ιότητες  που  τελούντα ι  µέσω 
∆ ιαδ ι κ τύου ,  σ τα  ακόλουθα  σ το ι χ ε ί α 
επικοινωνίας:
Τηλεφωνικά: 111 88
Στέλνοντας e-mail στο:
ccu@cybercrimeunit.gov.gr
Μέσω της εφαρµογής (application) για έξυπνα 
τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD
Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Τα πιο καταστροφικά και ζημιάρικα Τα πιο καταστροφικά και ζημιάρικα 
ατυχήματα γίνονται στην Καστοριάατυχήματα γίνονται στην Καστοριά
Τα πιο καταστροφικά και ζημιάρικα 
ατυχήματα γίνονται στην Καστοριά

Πλημμύρα εδώ και μέρες στο ανοιχτό 

γήπεδο.Μεγάλη είναι η προσπάθεια  τόσο 

των υπαλλήλων όσο και της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας για να αδειάσουν μεγάλες 

ποσότητες νερού στο ανοιχτό γήπεδο 

Καστοριάς.

Έχει εντοπισθεί ζημιά και γεμίζουν με 

μεγάλες ποσότητες νερού οι διάδρομοι που 

οδηγούν υπογείως στον αγωνιστικό χώρο. 

Απίστευτη ταλαιπωρία των ατόμων που 

διέρχονται στο γήπεδο καθημερινά.

Πλημμύρισαν οι Πλημμύρισαν οι 
υπόγειοι διάδρομοι υπόγειοι διάδρομοι 
από το ανοιχτό από το ανοιχτό 
γήπεδο Καστοριάςγήπεδο Καστοριάς

Πλημμύρισαν οι 
υπόγειοι διάδρομοι 
από το ανοιχτό 
γήπεδο Καστοριάς

Την περασµένη εβδοµάδα,πριν σχολάσουν τα 

π α ι δ ι ά  γ ι α  µ ε σ η µ έ ρ ι  η  ∆ / ν τ ρ ι α  τ ο υ 

Νηπιαγωγείου ανακοίνωσε στους γονείς των 

παιδιών πως έχει κρύο και µάλλον για τα 

παιδάκια του ολοήµερου θα υπήρχε πρόβληµα 

µε την πολύ χαµηλή θερµοκρασία,γιατί είχε 

τελειώσει το πετρέλαιο, έτσι οι γονείς πήραν τα 

παιδιά νωρίτερα.

Η ∆/ντρια του νηπιαγωγείου δήλωσε πως 

ειδοποίησε άµεσα τον κ.Στυλιάδη από την 

Α/θµια για να ειδοποιήσει γρήγορα µε την σειρά 

του τον πρατηριούχο, µιας και δεν είχαν 

αντιληφθεί πως τελείωσε το πετρέλαιο.

Έμεινε από καύσιμα το Έμεινε από καύσιμα το 

Νηπιαγωγείο της Πενταβρύσου Νηπιαγωγείο της Πενταβρύσου 

Ειδοποίησαν τους γονείς να Ειδοποίησαν τους γονείς να 

πάρουν τα παιδιά τουςπάρουν τα παιδιά τους

Έμεινε από καύσιμα το 

Νηπιαγωγείο της Πενταβρύσου 

Ειδοποίησαν τους γονείς να 

πάρουν τα παιδιά τους

Παρασκευή 2 ∆εκεμβρίου
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φορά επίσηµα το 1964 στη Ροδόπη. Η 
εξάπλωσή του εντοπίζεται σε τρεις 
αποµονωµένες περιοχές: στην ορεινή ∆υτική 
και Κεντρική Ροδόπη (κυρίως πληθυσµός), στο 
όρος Τρικλάριο (1.652 m, νότια της Μικρής 
Πρέσπας) και στο δάσος του Λαϊλιά (1.849 m, 
βόρεια των Σερρών). Ο πληθυσµός στις 
Σέρρες αποτελεί τον νοτιότερο της ∆υτικής 
Παλαιαρκτικής. Εκτιµάται ότι υπάρχουν 
συνολικά 100 - 200 ζευγάρια (1995 - 2000). 
Η τάση του πληθυσµού θεωρείται ελαφρά 
αρνητική, χωρίς όµως να υπάρχουν 
ικανοποιητικά δεδοµένα.
∆υστυχώς η πρώτη παρατήρηση του είδους 
στην περιοχή µας έγινε µε το χειρότερο 
δυνατό τρόπο µε ένα σκοτωµένο από 
κυνηγούς θηλυκό άτοµο.
Γίνεται πλέον εµφανές ότι από µια µερίδα των 
κυνηγών υπάρχει Α∆ΥΝΑΜΙΑ αναγνώρισης 
των θηραµάτων .
Το καθεστώς προστασίας του είναι 
συγκεκριµένο:
Στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περιλαµβάνεται στα 
είδη του Παραρτήµατος ΙΙ/2 που απαγορεύεται 
το κυνήγι τους στην Ελλάδα.
Πηγή: Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος 
Καστοριάς

 Με λύπη µας διαπιστώσαµε ότι σε ορεινό 
όγκο του νοµού Καστοριάς βρέθηκε 
σκοτωµένo από κυνηγούς ένα εξαιρετικά 
σπάνιο είδος για την περιοχή µας η ∆ασόκοτα 
B. bonasia rupestris.

Είναι δασόβιο είδος, που απαντά κυρίως σε 
µικτά δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, 
ιδιαίτερα σε περιοχές µε χαµηλή φυτική 
κάλυψη. Οι αυξηµένες απαιτήσεις του είδους 

σε ποικιλότητα ενδιαιτηµάτων και οι σχετικά 
στατικές συνήθειες, υπαγορεύουν την ανάγκη 
διατήρησης σχετικά αδιατάρακτων δασών µε 
χαµηλά επίπεδα εκµετάλλευσης. Η πτήση της 
αγριόκοτας, παρόµοια µε πολλά συγγενή είδη, 
αφορά σε απότοµη απογείωση µε δυνατό 
θόρυβο, γρήγορο χτύπηµα των πτερύγων και 
οριζόντιο ή καθοδικό πλανάρισµα.
Στην Ελλάδα, το είδος (υποείδος Bonasa 
bonasia rupestris) καταγράφηκε για πρώτη 

Σε τροχαίο ατύχηµα ενεπλάκη το Σάββατο το 
απόγευµα ο ∆ηµήτρης Σαββόπουλος στην 
περιοχή του πρώην ∆ήµου Βιτσίου και 
συγκεκριµένα λίγο έξω από το χωριό Φωτεινή. 
Ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης βρισκόταν παρέα 
µε κάτι φίλους και στον δρόµο για την 
επ ιστροφή του  στην  πόλη  κάτω από 

Ο ∆ηµήτρης Κωτούλας και ο Αντώνης 

Παπαδαµιανός είναι δύο άνθρωποι που ήταν τα 

πρόσωπα πίσω από τον Ανέστη Αγγελή σε 

διαφορετικές όµως περιόδους.
Ο Αντώνης Παπαδαµιανός, ο άνθρωπους που 

βρισκόταν πάντα πίσω από τις µεγάλες επιτυχίες 

και τις σοβαρές αποφάσεις την εποχή που ο 

Ανέστης Αγγελής ήταν βουλευτής, αυτός που 

τον οδήγησε στις µεγάλες εκλογικές του  νίκες.
Ο ∆ηµήτρης Κωτούλας θα τον χαρακτηρίζαµε 

''σκιά'' του Ανέστη Αγγελή στις ∆ηµοτικές 

εκλογές όπου µε σωστές επικοινωνιακές 

κινήσεις και όχι µόνο, βοήθησε τον ∆ήµαρχο, 

ώστε σήµερα να διοικεί τον ∆ήµο Καστοριάς.
 Πρόσφατα οι δύο άντρες (Κωτούλας - 

Παπαδαµιανός) συναντήθηκαν καθώς έχουν 

σίγουρα πολλά να µοιραστούν από τις εµπειρίες 

τους δίπλα στον Αγγελή, αυτό όµως που µας 

άφησε µία πικρή γεύση  είναι ότι σήµερα και οι 

δύο έχουν αποµακρυνθεί από δίπλα του.

αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του 
οχήµατος µε αποτέλεσµα να εκτραπεί της 
πορείας του και στην συνέχεια να ντελαπάρει. 
Ευτυχώς δεν τραυµατίστηκε και είναι καλά στην 
υγεία του. To αυτοκίνητο που οδηγούσε υπέστει 
σοβαρές υλικές ζηµιές.

Από 14 έως 17 Νοεμβρίου 2016 οι 
Σπουδαστές των Τμημάτων Βασικής 
Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών και 
Μονίμων Λοχιών Τάξεως 2016 εκτέλεσαν 
εκπαιδευτικές Βολές Πυροβολικού στο 
Πεδίο Βολής ∆ενδροχωρίου στο νομό 
Καστοριάς.
Οι εκπαιδευόµενοι, είχαν την ευκαιρία να 
εκτελέσουν εξειδικευµένες διαδικασίες βολής 
και άµεση βολή µετά από κίνηση και ήρθαν σε 
επαφή µε τα επιχειρησιακά µέσα πυρός, τα 
οποία θα κληθούν να υπηρετήσουν στις 
Μονάδες Πυροβολικού Μάχης µετά την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

Τοπικά

Βρέθηκε σκοτωμένο από κυνηγούςΒρέθηκε σκοτωμένο από κυνηγούς

ένα σπάνιο είδος πουλιούένα σπάνιο είδος πουλιού

Βρέθηκε σκοτωμένο από κυνηγούς

ένα σπάνιο είδος πουλιού

Πολεμικό τοπίοΠολεμικό τοπίο

στην Καστοριάστην Καστοριά

Πολεμικό τοπίο

στην Καστοριά

''Μαζί'' ''Μαζί'' 
Κωτούλας και Παπαδαμιανός, Κωτούλας και Παπαδαμιανός, 

δύο πρώην στενοί συνεργάτες δύο πρώην στενοί συνεργάτες 

του Ανέστη Αγγελή!του Ανέστη Αγγελή!

''Μαζί'' 
Κωτούλας και Παπαδαμιανός, 

δύο πρώην στενοί συνεργάτες 

του Ανέστη Αγγελή!

«Θύμα» τροχαίου«Θύμα» τροχαίου

ο ∆ημήτρης Σαββόπουλοςο ∆ημήτρης Σαββόπουλος

«Θύμα» τροχαίου

ο ∆ημήτρης Σαββόπουλος
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Ιανουαρίου 2017. Όπως δήλωσε η δικηγόρος 

κ. Παρασκευή Σαββίδου, αποφασίστηκε οι 

γονείς του Τάσου Τσιουχάρα, πέρα από την 

τηλεφωνική επικοινωνία που διατηρούν µε τα 

εγγόνια τους στην Αθήνα και έπειτα από τη 

σχετική απόφαση του δικαστηρίου, να 

µπορούν πλέον να βλέπουν πλέον τα εγγόνια 

τους, µε την προϋπόθεση να συµβουλευτούν 

τον ψυχολόγο της µέριµνας. Το αίτηµα του 

συζυγοκτόνου Τάσου Τσιουχάρα να 

επικοινωνεί και να βλέπει τα παιδιά του, 

µετατέθηκε για τις 18 Ιανουαρίου 2017.

Πηγή: kozanilife.gr

Αναβιώνει η δολοφονία της Ανθής Λινάρδου 

από τον Τάσο Τσιουχάρα. Μεγάλα θύµατα τα 

παιδιά που µεγαλώνουν χωρίς τους γονείς 

τους. Στις 16 Νοεµβρίου παραβρέθηκαν στη 

δικαστική αίθουσα η µητέρα της Ανθής 

Λινάρδου και οι γονείς του Τάσου Τσιουχάρα, 

προκειµένου να εκδικασθεί η υπόθεση της 

γονικής µέριµνας των παιδιών.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η πλευρά των 

γονιών του Τάσου Τσιουχάρα, παραιτήθηκε 

προσωρινά από την επιµέλεια και τη γονική 

µέριµνα και συνοµολόγησαν να παραµείνει η 

επιµέλεια των παιδιών στη µητέρα της Ανθής, 

µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στις 19 
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Προς τα µέσα Ιανουαρίου, προγραµµατίζονται, 

εν τέλει, τα εγκαίνια των νέων γραφείων της 

ΝΟ∆Ε Κοζάνης, τα οποία θα εγκαινιάσει ο 

πρόεδρος του κόµµατος, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ήδη ο ι  εργασ ίες  έχουν  ολοκληρωθε ί 

(αναµένονται τα νέα έπιπλα) και σιγά σιγά, στο 

επόµενο δεκαήµερο, θα αρχίσει και η λειτουργία 

των γραφείων.

Πηγή: Kozan.gr

Σύµφωνα µε πληροφορίες του kozan.gr, νεκρός 
βρέθηκε, την Παρασκευή 25/11, λίγο µετά τις 
15:00 το µεσηµέρι, σε σηµείο κοντά στην 
κεντρική βρύση του ∆ρεπάνου Κοζάνης, ένας 
62χρονος συνταξιούχος της ∆ΕΗ. Οι συγγενείς 
του τον αναζητούσαν από το βράδυ της 
Πέµπτης, από τη στιγµή δηλαδή που ο 62χρονος 
δεν απαντούσε στα τηλεφωνήµατά τους. Μόλις 
βρέθηκε η σορός του, ειδοποιήθηκε η 
αστυνοµία, ενώ λίγο αργότερα µεταφέρθηκε 
στο Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης, ώστε να 
διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτοµή και να 
διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Πηγή: kozan.gr

Την Κυριακή 27-11-2016 το µεσηµέρι στην 
Κοζάνη, από αστυνοµικούς της Οµάδας 
∆ ίκυκλης  Αστυνόµευσης  (∆ Ι .ΑΣ )  του 
Αστυνοµικού Τµήµατος Κοζάνης, συνελήφθη 
29χρονος υπήκοος Ρουµανίας διότι σε έλεγχο 
που πραγµατοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή 
του και κατασχέθηκε -1- µαχαίρι, που εµπίπτει 
στις διατάξεις του νόµου περί όπλων.
Προανάκριση ενεργείται από το Αστυνοµικό 
Τµήµα Κοζάνης.

∆υτική Μακεδονία

Νέα δεδομένα για την Νέα δεδομένα για την 
επιμέλεια των παιδιών επιμέλεια των παιδιών 
της Ανθής Λινάρδου της Ανθής Λινάρδου 
που δολοφονήθηκε που δολοφονήθηκε 
στο Βελβεντόστο Βελβεντό

Νέα δεδομένα για την 
επιμέλεια των παιδιών 
της Ανθής Λινάρδου 
που δολοφονήθηκε 
στο Βελβεντό

''Καρφώθηκε'' με το ΙΧ''Καρφώθηκε'' με το ΙΧ
στο Τελωνείο της Νίκης στη Φλώριναστο Τελωνείο της Νίκης στη Φλώρινα

''Καρφώθηκε'' με το ΙΧ
στο Τελωνείο της Νίκης στη Φλώρινα

Τροχαίο ατύχηµα σηµειώθηκε χθές το πρωί στο 
τελωνείο της Νίκης, όταν νεαρή οδηγός από τα 
Ιωάννινα, στην προσπάθεια της να βγάλει το 
διαβατήριο από την τσάντα της, έχασε τον 
έλεγχο του οχήµατος και προσέκρουσε στον 
προθάλαµο ελέγχου, προκαλώντας υλικές 
ζηµιές.
Από το ατύχηµα, ευτυχώς δε τραυµατίστηκε 
κανείς από το χώρο του τελωνείου αλλά ούτε 
και η οδηγός, η οποία ωστόσο υπέστη µικρό-
σοκ.
Όπως διαπιστώνει κανείς και από τη 
φωτογραφία, το όχηµα προκάλεσε µεγάλη οπή 
στο κτίριο, ενώ διόλου ευκαταφρόνητη ήταν η 
ζηµία που υπέστησαν τα ηλεκτρονικά 
µηχανήµατα του τελωνείου.

Πηγή: anapodoi.blogspot.gr

ΣτηνΣτην
∆υτική Μακεδονία∆υτική Μακεδονία
ο Κυριάκος Μητσοτάκηςο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην
∆υτική Μακεδονία
ο Κυριάκος Μητσοτάκης

62χρονος 62χρονος 
νεκρός σε κεντρικό νεκρός σε κεντρικό 

σημείο στο ∆ρέπανο σημείο στο ∆ρέπανο 

ΚοζάνηςΚοζάνης

62χρονος 
νεκρός σε κεντρικό 

σημείο στο ∆ρέπανο 

Κοζάνης Συνελήφθη Ρουμάνος Συνελήφθη Ρουμάνος 
στην Κοζάνη για την στην Κοζάνη για την 
κατοχή μαχαιριούκατοχή μαχαιριού

Συνελήφθη Ρουμάνος 
στην Κοζάνη για την 
κατοχή μαχαιριού
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 7Εκκλησία

µιλώντας, τόσο στους µαθητές των σχολείων 

όσο και στην µεγάλη ενηµερωτική εκδήλωση 

σχετικά µε τη νόσο Alzheimer στο Επιµελητήριο 

της πόλης, εξέφρασε τις ευχαριστίες στον 

Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 

Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου Β' για την αγάπη που 

δ ε ί χ ν ε ι  σ τ ο υ ς 

α κ ρ ί τ ε ς  τ η ς 

Καστοριάς και 

παρουσίασε το 

σ υ σ τ η µ α τ ι κ ό 

φιλανθρωπικό 

έ ρ γ ο  π ο υ 

πραγµατοποιεί 

η  Εκκλησ ία 

της Ελλάδος 

σε µια ακόµη 

κ ρ ί σ η  π ο υ 

περνά η χώρα µας .
« Ο φ ε ί λ ω » ,  ε ί π ε  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά , 

«ευγνωµοσύνη στην «Αποστολή» για την 

παρουσία της στη Μητρόπολή µας, για τη 

διανοµή σχολικού υλικού σε µαθητές των 

συνόρων καθώς και των δεµάτων αγάπης σε 

συνανθρώπους µας που δοκιµάζονται από τις 

δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες καθώς και για 

τις δωρεάν εξετάσεις – τεστ µνήµης από το 

επιστηµονικό προσωπικό του «Καρέλλειου – 

Πρότυπη Μονάδα Alzheimer» ».
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Φιλανθρωπικού 

Οργανισµού κ.  Κωνσταντίνος ∆ήµτσας 

αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η 

χώρα λέγοντας ότι « σήµερα δεν ξέρουµε που 

πηγαίνουµε και τι θα ξηµερώσει αύριο. Ξέρουµε 

µόνο ότι υπάρχει φτώχεια, δυσκολία, ανεργία, 

ανασφάλεια, έλλειψη σεβασµού του προσώπου 

του συνανθρώπου µας, εκµετάλλευση και 

πίεση».
Ακόµη αναφέρθηκε στην προσπάθεια της 

«Αποστολής» υπενθυµίζοντας ότι µέληµα του 

Αρχιεπισκόπου είναι οι ακρίτες που η εκκλησία 

δεν ξεχνά και στηρίζει. «Αυτές τις δύσκολες 

περιόδους», είπε χαρακτηριστικά, « πρέπει όλοι 

να καταλάβουµε ότι η πατρίδα µπαίνει πάνω από 

όλους και όλοι µαζί προσπαθούµε από κοινού».
Η  ∆ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α  τ ο υ  « Κ α ρ ε λ λ ε ί ο υ » 

κ.Ευθυµιοπούλου Κατερίνα στην οµιλία της 

ανέφερε ότι στόχος της πανελλαδικής 

εκστρατε ίας  ε ίνα ι  «η  ενηµέρωση κα ι 

ευαισθητοποίηση του κόσµου προκειµένου να 

επιτυγχάνεται η έγκαιρη διάγνωση της νόσου 

Alzheimer η οποία είναι αποφασιστικής 

σηµασίας για τον ασθενή και τους οικείους του 

γιατί τους επιτρέπει: να ξεκινήσουν έγκαιρα 

φαρµακευτ ικές και  µη φαρµακευτ ικές 

θεραπείες, να προγραµµατίσουν το µέλλον µε τη 

ρύθµιση νοµικών, ιατρικών και οικονοµικών 

θ ε µ ά τ ω ν,  ν α  ε κ π α ι δ ε υ τ ο ύ ν  ώ σ τ ε  ν α 

δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι  α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ά  τ η ν 

καθηµερινότητά τους, να µειώσουν το συνολικό 

κόστος φροντίδας λόγω της αύξησης του 

προσδόκιµου ζωής».

Πηγή : romfea.gr

Με πολλαπλές δράσεις συνεχίζει 
ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός 
« Α π ο σ τ ο λ ή »  τ η ς  Ι ε ρ ά ς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών τη 
στήριξης του στους ακρίτες.
Κλιµάκιο του Οργανισµού µε επικεφαλής τον 

Γενικό ∆ιευθυντή κ. Κωνσταντίνο ∆ήµτσα, 

ταξίδεψε,  µε την ευγενική 

χορηγία της Aegean Airlines, 

στην Καστοριά και σε συνεργασία 

µε την Ιερά Μητρόπολη παρέδωσε 

δέµατα αγάπης σε 150 οικογένειες 

που αντιµετωπίζουν σοβαρά 

προβλήµατα λόγω της οικονοµικής 

κρίσης, επισκέφθηκε σχολεία στο 

Νεστόριο και την Μεσοποταµία ενώ 

παράλληλα συνεχίστηκε η µεγάλη 

πανελλαδική εκστρατεία ενηµέρωσης 

και πρόληψης για την άνοια, σε 

συνεργασία µε την 100% ελληνική 

εταιρία ΜΕΓΑ και τα Sani Sensitive.
Ο Μητροπολίτης Καστορίας κ.κ. Σεραφείµ 

Η «Αποστολή» στηρίζει τους ακρίτες της Καστοριάς

Παρασκευή 2 ∆εκεμβρίου



 8 Kεντρικό Θέμα

α κ ρ ι β ώ ς  γ ι '  α υ τ ό  τ ο  λ ό γ ο .  Γι α  ν α 
δ η µ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ µ ε  µ ι α  κ ρ ί σ ι µ η  µ ά ζ α 
µ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν  φ ο ι τ η τ ώ ν  κ α ι  ν α 
αντισταθµίσουµε και µε αυτό τον τρόπο την 
αδικία.
8.Στην επόμενη 2ετία για το τεράστιο 
πρόβλημα, ανεργίας, απασχόλησης, που 
έχουμε όλοι κληρονομήσει από τα 
μεταπολιτευτικά ''εγκλήματα'' που έγιναν 
και στην περιφέρεια μας, τι θα δούμε από 
εσάς και την κυβέρνηση.
Όλα αυτά που κάνουµε –και µιλάω ως 
περιφερειακή αρχή γιατί για τα της κυβέρνησης 
πρέπει να ρωτήσετε την αρµόδια υπουργό- προς 
την κατεύθυνση της αντιµετώπισης της 
ανεργίας είναι. Ακόµα κι αυτά που γίνονται για 
το περιβάλλον ή την τουριστική ανάπτυξη, για 
να αντιµετωπίσουµε την ανεργία γίνονται. Για να 
έχουµε µια ∆υτική Μακεδονία, ελκυστική σε 
όλους τους τοµείς και ανταγωνιστική ως προς τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει.
9. Οι φορείς της γούνας και γενικότερα της 
Π.Ε Καστοριάς ζητούν να ξεκινήσει 
πρόγραμμα για την γούνα, τις επιχειρήσεις 
και την εξωστρέφεια. Υπάρχει επίσημο και 
τελικό χρονοδιάγραμμα έναρξης αλλά και 
χρηματοδότησης των δράσεων
Βρισκόµαστε σε πολύ στενή επαφή µε τους 
γουνοποιούς και την Ελληνική Οµοσπονδία 
Γούνας. Υπάρχει συνεργασία σε µια σειρά 
δράσεων. Υπάρχει και µια πρώτη βάση 
συζήτησης για το business plan και είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό ότι υπάρχει ενότητα του 
κλάδου. Βρισκόµαστε λοιπόν, σε πολλή καλή 
φάση.
10.Μετά από 2,5 χρόνια η ομάδα της 
πλειοψηφίας του Π.Σ είναι ενωμένη,ή έχει 
επέλθει κόπωση
Οι οµάδες έχουν δυναµική. Είναι ζωντανοί 
οργανισµοί µε τις καλές και τις λιγότερο καλές 
στιγµές τους. Σε µια τέτοια διαδικασία θα 
υπάρξουν και στιγµές έντασης, αλλά και στιγµές 
κούρασης. Όταν, όµως, ο στόχος είναι 
συγκεκριµένος, όλα αυτά µπαίνουν γρήγορα 
στην άκρη για να αφήσουν χώρο σε πιο 
δηµιουργικές διαδικασίες.
11.Λίγο πριν κλείσουμε θα ήθελα την 
σημερινή άποψη σας για το φθηνό ρεύμα 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που είχατε 
υποσχεθεί προεκλογικά. Τι λέτε σήμερα 
στους πολίτες της ∆. Μακεδονίας
Υπάρχει οµάδα που έχει δουλέψει και 
εξακολουθεί να δουλεύει για το θέµα, 
π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς  τ ε κ µ η ρ ί ω σ η  κ α ι 
επιχειρηµατολογία. Ξέρετε, όλα αυτά δεν 
γίνονται µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Απαιτούν 
δ ιαδ ικασ ίες ,  κυρ ίως ,  όµως ,  απα ιτούν 
αναγνώριση του δίκαιου του αιτήµατος. Κι εµείς 
αυτό το πετύχαµε, όπως ειπώθηκε και δια 
στόµατος του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, 
του κυβερνητικού εταίρου και υπουργού 
Εθνικής Άµυνας Πάνου Καµµένου και φυσικά 
του υπουργού Πάνου Σκουρλέτη.
12.Απόφαση για το αν θα είστε ξανά 
υποψήφιος περιφερειάρχης η ίσως 
υποψήφιος βουλευτής έχετε πάρει;
Η εντολή του λαού της ∆υτικής Μακεδονίας 
ήταν και παραµένει σαφής. Να υπηρετήσουµε 
αυτό τον τόπο από την περιφερειακή αρχή. Κι 
αυτό πράττουµε.

1. Κλείνει μια ακόμη χρονιά, μια χρονιά 
δύσκολη για όλη την χώρα και την ∆. 
Μακεδονία. Περίπου 2,5 χρόνια στο τιμόνι 
της περιφέρειας, απολογισμός μικρός η 
μεγάλος;
Θα έλεγα ότι ο απολογισµός είναι θετικός, το 
ταµείο είναι πλεονασµατικό σε ότι αφορά στις 
εµπειρίες, τις συνεργασίες, αλλά κυρίως στις 
προοπτικές που δηµιουργούµε για τη ∆υτική 
Μακεδονία.
Ξέρετε, όπως έχω ξαναπεί, η ανάπτυξη, που 
είναι ο στόχος µας, είναι ποιοτικό µέγεθος και 
εµπεριέχει κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό 
υπηρετούµε και σε αυτό θα κριθούµε.
Ήδη, σε µια σειρά θεµάτων που αποσκοπούν 
στην ανάπτυξη µε όρους δικαιοσύνης έχουµε 
κάνει σηµαντικά βήµατα. Τις περισσότερες 
φορές, όµως, του ορατού αποτελέσµατος, 
προηγείται µεγάλη προσπάθεια που συµβαίνει 
αθόρυβα, χωρίς τυµπανοκρουσίες. Άλλες φορές 
αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω 
των υποδοµών και άλλες στη διαφάνεια, όπως 
πχ. µέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2. ∆ΕΗ ενέργεια ∆. Μακεδονία, τι θα δούμε 
το 2017 σε συνδυασμό και με τις τελικές 
αποφάσεις κυβέρνησης και δανειστών
Η υπόθεση της ενέργειας και των νερών, των 
δηµοσίων αγαθών δηλαδή, είναι δεδοµένο ότι 
βρίσκεται στο νούµερο ένα στη λίστα των 
προτεραιοτήτων µας. Μας ικανοποιεί ότι σε µια 
σειρά θεµάτων που αφορούν στην ενέργεια, 
υπήρξε µέχρι στιγµής µεγάλη διάθεση 
συνεργασίας τόσο από τη ∆ΕΗ, όσο και από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Πχ. στην υπόθεση των διεκδικήσεων της 
περιοχής συγκλίναµε όλοι σε ένα κοινό πλαίσιο, 
αποδεκτό από όλες τις πλευρές. Στην υπόθεση 
των βιοµηχανικών αποβλήτων εισακούστηκαν -
προς απογοήτευση πολλών - οι θέσεις µας και 
αποφεύχθηκε το χειρότερο σενάριο για τη 
∆υτική Μακεδονία.
3. Η περιφέρεια στις 4 Π.Ε. προχωρεί σε 
έργα, φτιάχνει μελέτες, λύνει προβλήματα, 
έχει όραμα, είστε ικανοποιημένος;
Το όραµα είναι κοινό και για τις τέσσερις 
περιφερειακές ενότητες. Μόνο αν πιστέψουµε 
στην οµαδική δουλειά και στην ενότητα θα 
προχωρήσουµε. Το παν είναι οι µελέτες που 
κάνουµε να οδηγούν σε έργα που θα λύνουν 
προβλήµατα. Έχουµε αφήσει πίσω την εποχή της 
βιοµηχανίας των µελετών και των έργων, χωρίς 
σύνδεση µε τη ζωή των πολιτών. Ότι κάνουµε 
πρέπει να είναι µε ακρίβεια κοστολογηµένο και 

συνδεµένο µε τις πραγµατικές ανάγκες.
4. Πότε βλέπετε να ξεκινούν οι εργασίες για 
την κατασκευή του αγωγού TAP στην ∆. 
Μακεδονία. Θα υπάρξουν προβλήματα σε 
σχέση με την κατασκευή του (σε Καβάλα 
και άλλες περιοχές σχεδόν σταμάτησε η 
κατασκευή)
Όπως ξέρετε, µε πολύ συντονισµένες ενέργειες 
και µε την κυβέρνηση και µε τους Αζέρους, 
καταφέραµε το έργο να τρέξει, παρά τα όσα 
ακουγόταν περί αντιθέτου. Καταφέραµε, επίσης, 
τα 10 εκ. της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να 
γίνουν 32. Επικράτησε η λογική του δικαίου και 
η ετοιµότητα, µέσω του επιχειρησιακού µας 
σχεδίου. Έχουµε κάθε λόγο να πιστεύουµε ότι το 
έργο θα ξεκινήσει. Πιθανόν µε καθυστερήσεις, 
αλλά θα ξεκινήσει.
5.Επόμενο βήμα μετά τις αισιόδοξες 
δηλώσεις ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ για Φ.Α στην Π.Ε 
Καστοριάς έχουμε...Χρονοδιάγραμμα 
υπάρχει η θα μείνουν απλά δηλώσεις οι 
πολύ κρίσιμες ωστόσο τοποθετήσεις που 
είχαμε για το θέμα που απασχολεί 
εντονότατα την Π.Ε Καστοριάς
Εργαζόµαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Η 
υπογραφή της προγραµµατικής συµφωνίας που 
επίκειται µε τη ∆ΕΠΑ είναι περίτρανη απόδειξη. 
Και µόνο το γεγονός ότι υπάρχει µια κατ' αρχήν 
συµφωνία είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Και αυτό 
ο φ ε ί λ ε τ α ι  σ τ η ν  τ ε κ µ η ρ ι ω µ έ ν η 
επιχειρηµατολογία και στη δουλειά που γίνεται. 
Είµαστε διαρκώς σε συζητήσεις, ώστε να δούµε 
πως µπορεί να χρηµατοδοτηθεί και να 
αξιοποιηθεί αυτό το αγαθό. ∆εν µένουµε πίσω 
από τις εξελίξεις. Τις δροµολογούµε.
6.Από τον κ. Σκουρλέτη δεχτήκατε 
συγχαρητήρια για την λίστα έργων που 
ετοιμάσατε από τον περασμένο Μάρτιο με 5 
δημάρχους ( ανταποδοτικά TAP) αλλά από 
τον δήμο Καστοριάς έχουμε αλλαγές και 
προβλήματα. Τα έργα του δήμου Καστοριάς 
που φαίνεται να αλλάζουν τα έχετε, η λίστα 
σας δόθηκε, την επιλογή την κάνετε εσείς η 
ο δήμος με τις τοπικές κοινωνίες
Τα αντισταθµιστικά οφέλη του ΤAP θα πρέπει να 
αφορούν και να βελτιώνουν τη ζωή όλων των 
πολιτών της ∆υτικής Μακεδονίας. Εποµένως, 
δεν είναι θέµα του ποιος θα κάνει την επιλογή, 
αλλά πόσοι (και στόχος µας είναι όσο το 
δυνατόν περισσότεροι) και σε τι βαθµό θα 
ωφεληθούν από αυτά.
Αν υπάρχουν διαφωνίες, είµαστε ανά πάσα 
στιγµή έτοιµοι για να συζητήσουµε. Όλα αυτά 
έγιναν µέσα από εξαντλητικό διάλογο µε τους 
δηµάρχους. Οι επιλογές δεν έγιναν ερήµην 
κανενός.
7.Η Καστοριά  ζητούσε  επ ιστροφή 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ στο γνωστό κτίριο του 
πρώτου γυμνασίου που είχατε επισκεφθεί 
και προεκλογικά, σήμερα δεν φαίνεται από 
πουθενά να υπάρχει τέτοια απόφαση. Το 
έχετε εγκαταλείψει το ζήτημα...
Έχω πολλές φορές πει και η εξέλιξη των 
γεγονότων αυτό δείχνει, ότι αποκαθίστανται 
σιγά-σιγά οι αδικίες του παρελθόντος και δεν θα 
κουραστούµε να κάνουµε ενέργειες για να τις 
αποκαταστήσουµε.
Τα µεταπτυχιακά που χρηµατοδοτεί ο TAP θα 
γίνουν στην Καστοριά και όχι στην Κοζάνη που 
είναι έδρες του Πανεπιστηµίου και του ΤΕΙ, 

Αποκλειστική Αποκλειστική 
Συνέντευξη με τον Συνέντευξη με τον 
Περιφερειάρχη Περιφερειάρχη 
Θεόδωρο ΚαρυπίδηΘεόδωρο Καρυπίδη

Αποκλειστική 
Συνέντευξη με τον 
Περιφερειάρχη 
Θεόδωρο Καρυπίδη
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του οργάνων.
Το κοριτσάκι σύµφωνα µε τις πληροφορίες µας, 
έτρεξε άµεσα και περιέγραψε στην µητέρα του 

µε λεπτοµέρειες όλα όσα είχαν συµβεί.
Μετά τις συγκλονιστικές καταγγελίες η τοπική 
αστυνοµία αξιοποιώντας και άλλα στοιχεία 
έφτασε στην σύλληψη του σάτυρου.
Οι συζητήσεις και οι αναφορές στο Άργος 

Επιδειξίας έµπαινε σε σπίτια προσποιούµενος 
τον υπάλληλο κινητής τηλεφωνίας µετά από 
χαλαρές συζητήσεις που έκανε µε τα υποψήφια 
θύµατα επιδείκνυε τα γεννητικά του 
όργανα, προκαλώντας πανικό και αηδία.
Σοκαρισµένη η τοπική  κοινωνία όπου τις 
τελευταίες µέρες ακούγονταν ψίθυροι 
από πολίτες χωρίς συγκεκριµένες 
πληροφορίες. Μέχρι ο άγνωστος νεαρός 
να συλληφθεί  από την αστυνοµία του 
Άργους Ορεστικού µετά από καταγγελίες 
και συντονισµένες κινήσεις.
Ο σάτυρος δήλωνε υπάλληλος γνωστής 
εταιρίας κινητής τηλεφωνίας και έβρισκε 
τον τρόπο να προσεγγίζει τα υποψήφια 
θύµατα προκαλώντας πανικό και φόβο.
Οι  καταγγελ ίες  που έγ ιναν ήταν 
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  δ ύ ο  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς , 
συγκεκριµένα εκτός άλλων αναφορών µε   
ανάλογα περιστατικά, υπάρχει δυστυχώς 
τραγικό περιστατικό που καταγγέλθηκε, 
µε θύµα κοριτσάκι 6 ετών.
Ο νεαρός επιδειξίας που οµολόγησε τις πράξεις 
του, µε το αρρωστηµένο του µυαλό προσέγγισε 
το παιδί, του µιλούσε για κινητά και µετά από 
λίγα λεπτά προέβη σε επίδειξη των γεννητικών 

Kεντρικό Θέμα

Επιδειξίας έκανε άνω-κάτω Επιδειξίας έκανε άνω-κάτω 

το ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟτο ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

Επιδειξίας έκανε άνω-κάτω 

το ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
Ορεστικό είναι αρκετές διότι µετά την σύλληψη 
του άνδρα στις αρχές και όχι µόνο, αρκετοί 
πολίτες ανέφεραν κάποια περιστατικά.

Το περασµένο Σάββατο οδηγήθηκε στον 
ε ι σ α γ γ ε λ έ α  Κ α σ τ ο ρ ι ά ς ,  α φ ο ύ 
προηγουµένως είχε οµολογήσει στο 
αστυνοµικό τµήµα του Άργους Ορεστικού.
Αφέθηκε ελεύθερος όµως διότι δεν είχε 
καµία επαφή µε το κοριτσάκι, κάτι που 
φαίνεται να διασταυρώνεται και από τις 
δύο πλευρές. Ο άνδρας δεν φαίνεται να 
είναι από το Άργος Ορεστικό.
Η µητέρα του κοριτσιού δήλωσε πως 
προσπάθησε ο επιδειξίας να πείσει το 
µικρό κορίτσι να τον αγγίξει χωρίς όµως 
αυτό να συµβεί από την πλευρά του 
µικρού κοριτσιού το οποίο ευτυχώς 
ανέπτυξε ταχύτητα µε το ποδήλατο του, 
για να τα πει λίγα λεπτά µετά όλα στην 
µητέρα του η οποία ειδοποίησε την 
αστυνοµία άµεσα.

Η έκπληξη των κατοίκων έχει να κάνει µε το 
γεγονός πως δεν υπήρξε τιµωρία. Ο λόγος όπως 
αναφέραµε π ιο  πάνω ε ίνα ι  δ ιότ ι  δεν 
εντοπίσθηκε η καταγγέλθηκε επαφή ( ευτυχώς) 
του παιδιού µε τον σάτυρο.

Παρασκευή 2 ∆εκεμβρίου



Στην ∆ιεθνή  Έκθεση ΤουρισμούΣτην ∆ιεθνή  Έκθεση Τουρισμού

Greek Tourism Expo 2016 στην Αθήνα Greek Tourism Expo 2016 στην Αθήνα 

ο Σωτήρης Αδαμόπουλοςο Σωτήρης Αδαμόπουλος

Στην ∆ιεθνή  Έκθεση Τουρισμού

Greek Tourism Expo 2016 στην Αθήνα 

ο Σωτήρης Αδαμόπουλος

Σε µια προσπάθεια στήριξης της παρουσίας της 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας στην 3η 
∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού Greek Tourism Expo 
2016, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα 
25 έως 27.11.2016, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κ α σ τ ο ρ ι ά ς  Σ ω τ ή ρ η ς  Α δ α µ ό π ο υ λ ο ς 
παρευρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης.
Κατά την παρουσία του εκεί ο κ. Αδαµόπουλος 
συναντήθηκε µε την Υπουργό Τουρισµού κα. 
Έλενα Κουντουρά, επισκέφτηκε διάφορα 
π ε ρ ί π τ ε ρ α ,  α ν τ ά λ λ α ξ ε  α π ό ψ ε ι ς  µ ε 
επ ι χε ιρηµατ ί ες  του  χώρου ,  δοκ ίµασε 
παραδοσιακά εδέσµατα, ενώ δεν παρέλειψε να 
επισκεφτεί και τον ειδικό διαµορφωµένο χώρο 
του ∆ήµου Νεστορίου.

Στη συγκεκριµένη έκθεση, όπως κάθε χρόνο, 
συµµετείχαν εκθέτες από διάφορους τοµείς του 
ελληνικού τουρισµού σε µια προσπάθεια 
προώθησης και ανάπτυξης των συνεργασιών 
τους και παράλληλα ενδυνάµωσης του 
τουριστικού τους προϊόντος.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας δίνει το δικό 
της παρόν, στοχεύοντας στον επανακαθορισµό 
της θέσης της στην τουριστική βιοµηχανία µε τη 
δηµιουργία ενός διακριτού, ελκυστικού και 
αυθεντικού τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα 
συνδέεται µε την ταυτότητα της περιοχής.

 10 Πολιτισμός - Εκδηλώσεις

Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων µε 
Νεοπλασµατική Ασθένεια και Φίλων αυτών 
«ΜΑΖΙ ΣΟΥ», πραγµατοποίησε µε επιτυχία την 
Κυριακή 27 Νοεµβρίου στην Αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καστοριάς, ηµερίδα για 
τον καρκίνο του  τραχήλου της µήτρας.

Οµιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ.Λάζαρος 
Παπαδόπουλος (γυναικολόγος), ο κ. Θόδωρος 
Κυριάζος (γυναικολόγος) και ο κ.Στέλιος 
Μιχούλας (κυτταρολόγος). Στο τέλος της 
εκδήλωσης κληρώθηκαν 10 δωρεάν ΤΕΣΤ 
Παπανικολάου.

Με επιτυχία η ημερίδαΜε επιτυχία η ημερίδα

για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτραςγια τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Με επιτυχία η ημερίδα

για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Σας προσκαλούµε στις Σας προσκαλούµε στις 

εκδηλώσειςεκδηλώσεις

που διοργανώνει ο ∆ήµος µαςπου διοργανώνει ο ∆ήµος µας

για το άναµµα του για το άναµµα του 

χριστουγεννιάτικουχριστουγεννιάτικου

δένδρου, που θα δένδρου, που θα 

πραγµατοποιηθείπραγµατοποιηθεί

την Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου την Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 

20162016

και ώρα 6.30 το απόγευµα και ώρα 6.30 το απόγευµα 

στην κεντρικήστην κεντρική

πλατεία της πόλης.πλατεία της πόλης.

Σας προσκαλούµε στις 

εκδηλώσεις

που διοργανώνει ο ∆ήµος µας

για το άναµµα του 

χριστουγεννιάτικου

δένδρου, που θα 

πραγµατοποιηθεί

την Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 

2016

και ώρα 6.30 το απόγευµα 

στην κεντρική

πλατεία της πόλης.

Και µη ξεχάσετε να φέρετε τις Και µη ξεχάσετε να φέρετε τις 
χριστουγεννιάτικες καρτούλες χριστουγεννιάτικες καρτούλες 

σαςσας
για να στολίσουµε το δέντρο!για να στολίσουµε το δέντρο!

Και µη ξεχάσετε να φέρετε τις 
χριστουγεννιάτικες καρτούλες 

σας
για να στολίσουµε το δέντρο!

∆ΗΜΟΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΑΡΓΟΥΣΑΡΓΟΥΣ

ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

∆ΗΜΟΣ 
ΑΡΓΟΥΣ

ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Παρασκευή 2 ∆εκεμβρίου
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Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, 
σύµφωνα  µε  την  αρ ιθµ .  ΣΟΧ1/2016 
ανακοίνωση, προκήρυξε την πρόσληψη 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, ενός (1) ατόµου, και 
διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη 
εποχ ικών  ή  παροδ ικών  αναγκών  της 
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Ο αριθµός των θέσεων εποχικού προσωπικού, 
έχει ως εξής:
1) Ειδικότητα ∆Ε Οδηγών Γ΄ ( C ) Κατηγορίας – 
χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, µία (1) 
θέση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 
έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν 
και να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Ν 

Ζητείται κοπέλα 
έμπειρη για σέρβις

Ζητείται κοπέλα έµπειρη για σέρβις από 

γνωστή ταβέρνα στην περιοχή του Ντολτσού. 

Τηλ. 24670 28358

3528/2007 Υπαλληλικού Κώδικα.Η προθεσµία 
υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ηµέρες 
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)  και αρχίζει 
από τις 25/11/16 έως και 05/12/2016.
Ο ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώσουν 
τη σχετική αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
Σ ΟΧ . 4  κ α ι  ν α  τ η ν  υ π ο β ά λ λ ο υ ν  ε ί τ ε 
αυτοπροσώπως είτε µέσω εξουσιοδοτηµένου 
προσώπου, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή, στη διεύθυνση: Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας-Π.Ε. Καστοριάς, ∆ιοικητήριο, 
Καστοριά, Τ.Κ. 50100, υπόψη κα. Μαµάρα 
Γλυκερία (τηλ. επικοινωνίας 2467350270) και 
κα. Στεργίου Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας 
2467350311).

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα 
έντυπα των αιτήσεων α) στην ανωτέρω 
διεύθυνση της υπηρεσίας, β) στον διαδικτυακό 
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ακολουθώντας 
τη διαδροµή: Πολίτες-Έντυπα-∆ιαδικασίες-
∆ιαγωνισµών Φορέων- Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, ή γ) 
κατεβάζοντας την από την ιστοσελίδα της ΠΕ 
Καστοριάς (www.kastoria.pdm.gov.gr) ή την 
ιστοσελ ίδα  της  Περ ιφέρε ιας  ∆υτ ικής 
Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr): ακολουθώντας 
τ η  δ ι α δ ρ ο µ ή :  Ε ν η µ έ ρ ω σ η  Π ο λ ι τ ώ ν -
Προκηρύξε ι ς  Θέσεων  Ολόκληρη  την 
Ανακοίνωση, το Παράρτηµα Ανακοινώσεων και 
το Έντυπο της Αίτησης µπορείτε να τα δείτε 
αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΠΕ Καστοριάς.

Εργασία

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ με έδρα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ με έδρα 

την Μεσοποταμίατην Μεσοποταμία

Πωλείται Ταξί με έδρα Πωλείται Ταξί με έδρα 
την Μεσοποταμία, την Μεσοποταμία, 
πληροφορίες στο τηλ. πληροφορίες στο τηλ. 
6976 431 4086976 431 408

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ με έδρα 

την Μεσοποταμία

Πωλείται Ταξί με έδρα 
την Μεσοποταμία, 
πληροφορίες στο τηλ. 
6976 431 408

Μια θέση οδηγού στην Μια θέση οδηγού στην 
Αντιπεριφέρεια Αντιπεριφέρεια 
ΚαστοριάςΚαστοριάς

Μια θέση οδηγού στην 
Αντιπεριφέρεια 
Καστοριάς

Στις 12 ∆εκεµβρίου θα βγει η προκήρυξη της 

νέας κοινωφελούς εργασίας για τις 4.000 

πρσλήψεις στα νοσοκοµεία όπως έκανε 

γνωστό ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. 

Πολάκης. Ειδικότερα την ταχεία κάλυψη 

θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού 

προσωπικού στα Νοσοκοµεία και σε άλλες 

∆οµές του συστήµατος Υγείας, ανακοίνωσε, 

σήµερα µιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής 

υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης. Πρόσθεσε 

επίσης, ότι από τον Οκτώβριο του 2015 ως 

σήµερα έχουν αναλάβει υπηρεσία στο ∆ηµόσιο 

Τοµέα της Υγείας 3.150 άτοµα.

Όπως είπε ο υπουργός 1 δισ. 250 εκατ. ευρώ 

θα εισρεύσουν στα ταµεία των ∆ηµόσιων 

Νοσοκοµείων µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, ενώ τα 

ασφαλιστικά ταµεία θα εισφέρουν έως το 

τέλος του χρόνου πάνω από 500 εκατ. Ευρώ.

Όπως επεσήµανε ο Παύλος Πολάκης, για 

πρώτη φορά στα χρονικά του δηµοσίου 

συστήµατος υγείας πολλά νοσοκοµεία της 

χώρας θα κλείσουν χωρίς ληξιπρόθεσµα προς 

εργαζοµένους και προµηθευτές.

Η ημερομηνία Η ημερομηνία 

προκήρυξης για 4.000 προκήρυξης για 4.000 

προσλήψεις προσλήψεις 

κοινωφελούς εργασίας κοινωφελούς εργασίας 

στην Yγείαστην Yγεία

Η ημερομηνία 

προκήρυξης για 4.000 

προσλήψεις 

κοινωφελούς εργασίας 

στην Yγεία

Παρασκευή 2 ∆εκεμβρίου



Αυξάνεται σε 125 από 100 ευρώ το εκτάριο 
για το 2016 το ανώτατο ποσό που μπορούν 
ν α  ε ι σ π ρ ά ξ ο υ ν  ό σ ο ι  π α ρ α γ ω γ ο ί 
δικαιούνται Εξισωτικής Αποζημίωσης 
Ορεινών Περιοχών, μετά από σχετική 
απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Βαγγέλης Αποστόλου.
Με την αύξηση στις Ορεινές Περιοχές κατά 25% 
του ύψους ενίσχυσης, ανά εκτάριο, εξαντλείται 
το όριο που επιτρέπει το εγκεκριµένο Μέτρο του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 (ΠΑΑ). Το συνολικό ποσό που διατίθεται 
µέσω του ΠΑΑ για το µέτρο της Εξισωτικής 
Αποζηµίωσης (ενισχύσεις για περιοχές που 
αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα µειονεκτήµατα), 
αυξάνεται κατά 28 εκατ. ευρώ και από 216 εκατ. 
ευρώ θα φτάσει πλέον στα 244 εκατ. ευρώ, 
ποσό που θα καταβληθεί σύντοµα στο σύνολό 
του. Οι κύριοι ωφελούµενοι από την αύξηση της 
αποζηµίωσης είναι οι κτηνοτρόφοι, καθώς η 
κτηνοτροφία αποτελεί τη βασική δραστηριότητα 

Πειραιώς χωρίς χρέωση ή προϋπόθεση 
απόκτησης νέου προϊόντος.
Οι Πελάτες που θα γίνουν Μέλη συλλέγουν 
yellows µε:

• την εγγραφή τους

• τη χρήση της υπηρεσίας winbank web & 
mobile banking

• κάθε πληρωµή λογαριασµού κοινής ωφέλειας 
& ασφαλίστρων µέσω πάγιας εντολής

• κάθε νέα Προθεσµιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα 
Σου µε επιβράβευση yellow»

• όλες τους τις συναλλαγές µε κάρτες της 
Τράπεζας Πειραιώς που συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα, πιστωτικές, χρεωστικές και 
προπληρωµένες.

Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ,  σ τ ο υ ς  Σ υ ν ε ρ γά τ ε ς  τ ο υ 
Προγράµµατος και στην υπηρεσία προσφορών 
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Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το κοινωνικό 
εισόδημα αλληλεγγύης πρόκειται να 
ξεκινήσουν από τον Ιανουάριο του 2017, 
ενώ η πρώτη πληρωμή αναμένεται να γίνει 
τον Φεβρουάριο του 2017.
Σύµφωνα µε δηλώσεις του γενικού γραµµατέα 
Πρόνοιας ∆. Καρέλα, τα ποσά του εισοδήµατος 
των δικαιούχων θα υπολογιστούν µε βάσει το 
πραγµατικό και όχι το τεκµαρτό εισόδηµα.
Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωµα να λάβει το 
κοινωνικό εισόδηµα, θα πρέπει το τελευταίο 
εξάµηνο να έχει τα παρακάτω εισοδήµατα: 
άγαµος 1200 ευρώ, ζευγάρι χωρίς παιδιά 1800 
ευρώ, ζευγάρι µε 2 παιδιά 2400 ευρώ και 
ζευγάρι µε 3 παιδιά 2700 ευρώ είναι το ποσό 
του εισοδήµατος θα κυµαίνεται από 200 έως 
450 ευρώ.
Τα νοικοκυριά (µε ένα άτοµο ή περισσότερα) που 
υποβάλλουν αίτηση, θα µπορούν να ενταχθούν 
εφόσον πληρούν ταυτόχρονα 3 κύρια σύνολα 
κριτηρίων: κριτήρια διαµονής, εισοδηµατικά 
κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια.
Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά 
που όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συλλέξουν 
πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της 
α ί τησης  ε ίνα ι :  Αρ ιθµός  ΑΜΚΑ,  ΑΦΜ, 
πληροφορίες για το εισόδηµα και για τα 
περιουσιακά στοιχεία, απόδειξη διαµονής, 
αριθµός τραπεζικού λογαριασµού και IBAN και, 
για τα φιλοξενούµενα µέλη, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και 
πληροφορίες για το εισόδηµα.
Οι αιτούντες µπορούν να υποβάλουν αίτηση 
αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ ή στις υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας των ∆ήµων. Εναλλακτικά, 
µπορούν να υποβάλουν αίτηση για το 
πρόγραµµα, χρησιµοποιώντας την ηλεκτρονική 
αίτηση που είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του 
ΚΕΑ (keaprogram.gr).

στις Ορεινές Περιοχές.
Παράλληλα ,  σύµφωνα µε  τη  σχετ ι κή 
ανακοίνωση,  το υπουργείο Αγροτ ικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει δροµολογήσει 
αλλαγές στον ορισµό των Μειονεκτικών 
Περιοχών, οι οποίες θα κάνουν ορθολογικότερη 
την κατανοµή των αντίστοιχων αποζηµιώσεων. 
Επίσης, διευκρινίζει ότι στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 
υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στο µέτρο της 
Εξισωτικής Αποζηµίωσης, σε σχέση µε ότι ίσχυε 
µέχρι πέρυσι, λόγω του νέου Κανονιστικού 
πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καθοριστική αλλαγή, όπως αναφέρει, είναι ότι 
δικαιούχοι της Εξισωτικής δεν είναι µόνον οι 
µόνιµοι κάτοικοι των ορεινών – µειονεκτικών 
περιοχών, αλλά όλοι οι ενεργοί γεωργοί που 
έχουν γεωργική εκµετάλλευση (αγροτεµάχια – 
βοσκότοπο) σε ορεινές –µειονεκτικές περιοχές. 
Επίσης, καταργήθηκε το κατώτατο όριο κατοχής 
εκµετάλλευσης των 2 εκταρίων για να κριθεί 
κάποιος δικαιούχος της ενίσχυσης, καθώς και 
άλλα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων που 
υπήρχαν στο ΠΑΑ 2007-2013, µε αποτέλεσµα 
τα διαθέσιµα κονδύλια να κατανέµονται σε 
περισσότερους δικαιούχους. Όπως σηµειώνει το 
υπουργείο, οι "παλιοί" δικαιούχοι έχουν κάποια 
µείωση σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια, αλλά 
έ ν α ς  µ ε γ ά λ ο ς  α ρ ι θ µ ό ς  α γ ρ ο τ ι κ ώ ν 
εκµεταλλεύσεων λαµβάνει για πρώτη φορά 
Εξισωτική Αποζηµίωση.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

Κοινωνικό εισόδημα Κοινωνικό εισόδημα 
αλληλεγγύης: αλληλεγγύης: 
Από τον Ιανουάριο Από τον Ιανουάριο 
οι αιτήσειςοι αιτήσεις

Κοινωνικό εισόδημα 
αλληλεγγύης: 
Από τον Ιανουάριο 
οι αιτήσεις

Τι αλλάζει στην Τι αλλάζει στην 

Εξισωτική Αποζημίωση Εξισωτική Αποζημίωση 

Ορεινών ΠεριοχώνΟρεινών Περιοχών

Τι αλλάζει στην 

Εξισωτική Αποζημίωση 

Ορεινών Περιοχών

Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες και την 
ευαισθησία του ΓΕΣ για την Περιοχή, παρά τις 
επανειληµµένες επαφές και επισκέψεις στην 
Περιοχή του ΥΕΘΑ Πάνου Καµµένου που 
σίγουρα βοηθά στο ηθικό ...Η Λειψανδρία των 
Μονάδων είναι το βασικό πρόβλημα της 
8ης και 9ης !
Αν και ξαφνικές Επιθεωρήσεις απο την 
Γενική Επιθεώρηση του ΓΕΣ στην 8η ,όπου 
και δόθηκε ξαφνικός Συναγερμός και 
Αποστολή Μάχης ,(φώτο) , η Αντίδραση 

τ ω ν  Μ ο ν ά δ ω ν  ή τ α ν  π έ ρ α ν  τ ω ν 
προσδοκιών …
Να σημειωθεί οτι αναχώρησαν από την 
Μονάδα με τα πυρομαχικά φορτωμένα σε 
ελάχιστο χρόνο γέμισαν με αισιοδοξία τους 
Κλαδάρχες του ΓΕΣ!
Σύμφωνα με Ακριβείς πληροφορίες προς 
το τέλος της εβδομάδος ο ΥΕΘΑ Καμμένος 
θα επισκεφτεί με ελικόπτερο και με 
Επιτελείς της 8ης την ΕλληνοΑλβανική 
Μεθόριο ,όπου και θα διανυκτερεύσει σε 
φυλάκιο της Περιοχής !
∆εν λέµε οτι οι κινήσεις του ΥΕΘΑ δεν είναι 
καλές …Και θετικές είναι και πρέπει να γίνονται 
συχνότερα !
Αλλά και καμιά μετάθεση Οπλιτών στην 
Ελληνοαλβανική μεθόριο  με ταυτόχρονη 
Άσκηση Καταδρομέων στην Οριογραμμή 
,που έγιναν και παλαιότερα ,θα βοηθούσε 
τα μέγιστα στο ηθικό και θα αποθάρρυνε 
τους Κατσαπλιάδες του Έντι Ράμα!
Πηγή: veteranos.gr

Στα Ελληνοαλβανικά Στα Ελληνοαλβανικά 

Σύνορα ο Καμμένος: Σύνορα ο Καμμένος: 
Αλλά νέα Φυλάκια δεν  ανοίγουν!Αλλά νέα Φυλάκια δεν  ανοίγουν!

Στα Ελληνοαλβανικά 

Σύνορα ο Καμμένος: 
Αλλά νέα Φυλάκια δεν  ανοίγουν!

Πρόγραμμα Επιβράβευσης 
yellow
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει το νέο 
Πρόγραµµα Επιβράβευσης yellow.
Το Πρόγραµµα yellow σχεδιάστηκε µε στόχο να 
επιβραβεύει καθηµερινά τους πελάτες της 
Τράπεζας Πειραιώς για τη συνολική τραπεζική 
τους σχέση, ανταποδίδοντας έτσι έµπρακτα την 
εµπιστοσύνη τους.
Το Πρόγραµµα επιβραβεύει µέσα από απλές 
κινήσεις και καθηµερινές συναλλαγές και είναι 
διαθέσιµο σε όλους τους πελάτες της Τράπεζας 

yellowday, τα Μέλη του Προγράµµατος 
κερδίζουν 10 φορές περισσότερα yellows µε 
τις αγορές τους.

Τα ¨yellows¨ µπορούν να εξαργυρωθούν 
άµεσα:
• στους 18 Συνεργάτες του Προγράµµατος: 
Attica, Avis, Ερρίκος Ντυνάν, e-food.gr, 
Grecotel, Ήρων, Hondos Center, Intersport, 
Μασούτης, Media Markt, Public, Shell, 
Σκλαβενίτης, Ticket 365.gr, Τravelplanet24, 
Όµιλος Υγεία, Wind και Χαλκιαδάκης
•  και στην ανανεωµένη υπηρεσία προσφορών 
του Οµίλου yellowday
Το µόνο που χρειάζεται είναι η εγγραφή και η 
αποδοχή των όρων του Προγράµµατος.
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ ο 
www.piraeusbank.gr/yellow, στο 18 2 18 και 
στα Καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς.

Παρασκευή 2 ∆εκεμβρίου



 13Αθλητικά

Στα ημιτελικάΣτα ημιτελικά

του Κυπέλλουτου Κυπέλλου
Καστοριά, Αστραπή,Καστοριά, Αστραπή,

Μαυροχώρι Μαυροχώρι 

και Καλλιθέακαι Καλλιθέα

Στα ημιτελικά

του Κυπέλλου
Καστοριά, Αστραπή,

Μαυροχώρι 

και Καλλιθέα

Μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας είναι 
ξανά η Καστοριά, η οποία έκανε «περίπατο» 
στο ντέρμπι της αγωνιστικής, με 84-63 επί 
του Ερμή Λαγκαδά, καθώς την ίδια ώρα το 
Στρατώνι υπέτασσε µε 74-64 το Πευκοχώρι. 
∆ια χειρός. Σταυρόπουλου, οΧαρίλαος 
Τρικούπης επέστρεψε στις  επιτυχίες , 
κερδίζοντας µε 69-67 το «θρίλερ» µε την 
ΧΑΝΘ, ενώ επιβλητική ήταν ηΚαρδίτσα µε 73-
52 κόντρα στο Αγρίνιο.
Μεγάλη νίκη πέτυχε και ο Ερμής Αγιάς µε 65-
63 απέναντι στο Ανατόλια, όπως και η Ασπίδα 
Ξάνθης µε 58-47 επί τουΠολυγύρου. Υψίστης 
σηµασίας ήταν το θετικό αποτέλεσµα για τον 
Φίλιππο Βέροιας, που «συνέτριψε» µε 79-52 
τη Γέφυρα. Στις νίκες επέστρεψε ο Πιερικός ο 
οποίος επικράτησε στην Κατερίνη του Αίαντα 
Ευόσμου µε 71-58, παίρνοντας βαθιά 
βαθµολογική ανάσα.
Αφεντικό η Καστοριά
Σε εξαιρετική κατάσταση βρέθηκε σήµερα η 
Καστοριά, µε αποτέλεσµα να «διαλύσει» µε 84-
63 τον Ερµή Λαγκαδά, στο µατς που θεωρείτο 
ως το ντέρµπι της αγωνιστικής. Οι παίκτες του 
Γιώργου Σούλιου, είχαν θέσει γερές βάσεις από 
το πρώτο δεκάλεπτο, όταν και προηγήθηκαν µε 
δ ιαφορά 15 πόντων (30-15) ,  µε  την 
ασυναγώνιστη επίθεσή τους να «ξεχαρβαλώνει» 
την αντίπαλη άµυνα και να δίνει «αέρα» 20 
πόν των  σ την  ανάπαυλα  (48 -28 ) .  Το 
θριαµβευτικό σκορ παρέµεινε µέχρι το φινάλε, 
µε τους «Γουναράδες» να είναι απόλυτοι 
κυρίαρχοι και να κατακτούν την κορυφή της 
βαθµολογίας πια µόνοι τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καστοριά – Ερµής Λαγκαδά 84-63
Πιερικός Αρχέλαος – Αίας Ευόσµου 71-58
Ερµής Αγιάς – Ανατόλια 65-63
Χαρίλαος Τρικούπης – ΧΑΝΘ 69-67
ΑΣ Καρδίτσας – Αγρίνιο 73-52
Φίλιππος Βέροιας – ΚΣ Γέφυρας 79-52
Στρατώνι – Πευκοχώρι 74-64
Ασπίδα Ξάνθης – Πολύγυρος 58-47
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καστοριά 17 (8-1)
2. Πευκοχώρι 16 (7-2)
3. Καρδίτσα 15 (6-3)
4. Ερµής Αγιάς 15 (6-3)
5. Ανατόλια 14 (5-4)
6. Αγρίνιο 14 (5-4)
7. Ερµής Λαγκαδά 14 (5-4)
8. Γέφυρα 14 (5-4)
9. Χαρίλαος Τρικούπης 14 (5-4)
10. Ασπίς Ξάνθης 13 (4-5)
11. Στρατώνι 13 (4-5)
12. Φίλιππος Βέροιας 12 (3-6)
13. Πιερικός Αρχέλαος 12 (3-6)
14. Πολύγυρος 12 (3-6)
15. ΧΑΝΘ 12 (3-6)
16. Αίας Ευόσµου 9 (0-9)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4/12):
Ερµής Λαγκαδά-Πιερικός Αρχέλαος
Ανατόλια-Καστοριά
ΧΑΝΘ-Ερµής Αγιάς
Χαρίλαος Τρικούπης-Καρδίτσα
Αίας Ευόσµου-Φίλιππος Βέροιας
Γέφυρα-Στρατώνι
Πευκοχώρι-Ασπίδα Ξάνθης
Πολύγυρος-Αγρίνιο
Πηγή: basketblog.gr

Σπουδαία µατς έγιναν το Σαββατοκύριακο για 
τους αγώνες του κυπέλλου της ΕΠΣ. ∆υνατά 
ζευγάρια και δυνατές φάσεις µε πολλά γκολ 
χάρισαν πλούσιο θέαµα στους φιλάθλους. Το 
Σ ά β β α τ ο  2 6  Ν ο ε µ β ρ ί ο υ  η  Α σ τ ρ α π ή 
Μεσοποταµ ίας  συνέ τρ ιψε  µε  9 -0  τα 
Γραµµοχώρια και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα 
ηµιτελικά µαζί µε τον Μέγα Αλέξανδρο 
Καλλιθέας και τον Γράµµο Μαυροχωρίου. Η 
οµάδα της Καλλιθέας επικράτησε µε 3-1 επί του 
Παναργειακού ενώ το Μαυροχώρι κέρδισε 
άνετα µε 4-0 την ∆όξα Αµπελοκήπων. Το άλλο 
σπουδαίο παιχνίδι έγινε την Κυριακή 27 
Νοεµβρίου µεταξύ της Καστοριάς και του 
Ηρακλή Πολυκάρπη σε ένα µατς µε πολλές 
χαµένες ευκαιρίες. Η κανονική διάρκεια του 
αγώνα έληξε 1-1 και οι δύο οµάδες οδηγήθηκαν 
στην παράταση όπου εκεί η Καστοριά µε γκολ 
του Μηλιάτη σχεδόν από το κέντρο στο 100' 
λ ε π τ ό  χ ά ρ ι σ ε  τ η ν  π ρ ό κ ρ ι σ η  σ τ ο υ ς 
''γουναράδες''. Στην ηµιτελική φάση του 
κυπέλου τα ζευγάρια έχουν ως εξής:
Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας - ΑΓΣ Καστοριά
Γράµµος Μαυροχωρίου - Αστραπή 
Μεσοποταµίας

Αύριο Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου µπαίνουµε ξανά 
στην αγωνιστική δράση του πρωταθλήµατος µε 
την Καστοριά να αντιµετωπίζει ξανά τον Ηρακλή 
Πολυκάρπης αλλά αυτή την φορά στο γήπεδο 
του.

ΑΟ Κάστωρ - Οµόνοια Βογατσικού
Ηρακλής Πολυκάρπης - Καστοριά
Παναργειακός - Γράµµος Μαυροχωριου
Αστραπή Μεσοποταµίας - Ελπίδες 
Μεσοποταµίας
∆όξα Αµπελοκήπων - Κρόνος
Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας - Γραµµοχώρια
ΑΣ Νταηλάκη - ∆όξα Κορησού

Με σκορ 1-0 ο Κεραυνός Χιλιοδένδρου νίκησε 
την Φλατσάτα Οινόης και σκαρφάλωσε στην 
πρώτη θέση του βαθµολογικού πίνακα της Β' 
κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήµατος. 
∆είτε αναλυτικά όλη την δραστηριότητα της 
αγωνιστικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΣ Κορεστείων - Νέστωρ Νεστορίου 1-0
Κεραυνός Χιλιοδένδρου - Φλατσάτα Οινόης 
1-0
ΠΑΟΚ Κωσταραζίου - ΠΑΣ Λεύκης 1-2
ΠΑΟ Καλοχωρίου - Εθνικός Βασιλειάδας 4-1
Ρεπό: Ακαδηµίες Άργους Ορεστικού

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Κεραυνός Χιλιοδένδρου 19
2. Φλατσάτα Οινόης 18
3. ΠΑΟ Καλοχωρίου 15
4. ΠΑΣ Λεύκης 9
5. Νέστωρ Νεστορίου 8
6. ΠΑΟΚ Κωσταραζίου 8
7. Εθνικός Βασιλειάδας 6
8. Ακαδηµίες Άργους Ορεστικού 5
9. ΠΑΣ Κορεστείων 2

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΣ Λεύκης - Ακαδηµίες Άργους Ορεστικού
Φλατσάτα Οινόης - ΠΑΟ Καλοχωρίου
ΠΑΟΚ Κωσταραζίου - Κεραυνός 
Χιλιοδένδρου
Νέστωρ Νεστορίου - Εθνικός Βασιλειάδας
Ρεπό: ΠΑΣ Κορεστείων

ΜΠΑΣΚΕΤ (Β' Εθνική): ΜΠΑΣΚΕΤ (Β' Εθνική): 

Μόνη στην κορυφήΜόνη στην κορυφή

της βαθμολογίαςτης βαθμολογίας

ξανά η Καστοριά!ξανά η Καστοριά!

ΜΠΑΣΚΕΤ (Β' Εθνική): 

Μόνη στην κορυφή

της βαθμολογίας

ξανά η Καστοριά!

Μόνος πρώτοςΜόνος πρώτος

στην κορυφήστην κορυφή

ο ''Κεραυνός''ο ''Κεραυνός''

ΧιλιοδένδρουΧιλιοδένδρου

Μόνος πρώτος

στην κορυφή

ο ''Κεραυνός''

Χιλιοδένδρου

Παρασκευή 2 ∆εκεμβρίου
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Εδώ και λίγες ηµέρες έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση νέων κάδων απορριµάτων σε αρκετά Εδώ και λίγες ηµέρες έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση νέων κάδων απορριµάτων σε αρκετά 
σηµεία της πόλης. Είναι οι νέοι κάδοι που έχουν ως σκοπό την εξοικονόµηση χώρου και σηµεία της πόλης. Είναι οι νέοι κάδοι που έχουν ως σκοπό την εξοικονόµηση χώρου και 
φυσική συµπίεση απορριµµάτων, την µείωση των δυσάρεστων οσµών και βελτίωση της φυσική συµπίεση απορριµµάτων, την µείωση των δυσάρεστων οσµών και βελτίωση της 
καλαισθησίας, την αναβάθµιση περιοχών και την µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.καλαισθησίας, την αναβάθµιση περιοχών και την µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

Εδώ και λίγες ηµέρες έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση νέων κάδων απορριµάτων σε αρκετά 
σηµεία της πόλης. Είναι οι νέοι κάδοι που έχουν ως σκοπό την εξοικονόµηση χώρου και 
φυσική συµπίεση απορριµµάτων, την µείωση των δυσάρεστων οσµών και βελτίωση της 
καλαισθησίας, την αναβάθµιση περιοχών και την µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

αναποδογύρισε η καρότσα από το αγροτικό 
µηχάνηµα, ευτυχώς δεν παρέσυρε και το 
τρακτέρ για να έχουµε τα χειρότερα.

' 'Άγιο' '  ε ίχε ένας συµπολίτης µας που 
κατευθυνόταν µε το τρακτέρ του από την Πτεριά 
προς το Καλοχώρι, λόγω ολισθηρότητας του 
οδοστρώµατος σε µία απότοµη στροφή 

Το συνεργείο της σειράς πολιτιστικών 

ντοκιµαντέρ «Ελλάδα από το Α ως το Ω» του 

καναλιού ΟΤΕtvHISTORY επισκέφτηκε την 

Καστοριά τις πρώτες µέρες του Οκτωβρίου 

2016. Το τηλεοπτικό συνεργείο βιντεοσκόπησε 

πολλά και διάφορα πλάνα και µε αφηγητές 

σηµαντικούς συµπολίτες µας 

παρουσιάζει ένα ιστορικό, 

πολιτιστικό, κοινωνικό και 

επιστηµονικό ταξίδι στην 

Καστοριά.
Η πολύ ενδιαφέρουσα και 

υψηλού επιπέδου αυτή 

παραγωγή θα παρουσιασθεί 

σε ένα ωριαίο τηλεοπτικό 

πρόγραµµα αποκλειστικά 

και µόνον για την Καστοριά 

δ ύ ο  φ ο ρ έ ς  κ α ι 

συγκεκριµένα: Παρασκευή 

2 ∆εκεµβρίου 2016 και 

ώρα 21:00 ∆ευτέρα 5 

∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 19:00.

''Γέμισε'' η Καστοριά ''Γέμισε'' η Καστοριά 

με ημιυπόγειουςμε ημιυπόγειους

κάδους απορριμάτωνκάδους απορριμάτων

''Γέμισε'' η Καστοριά 

με ημιυπόγειους

κάδους απορριμάτων

Τροχαίο ατύχημα έξω από το ΚαλοχώριΤροχαίο ατύχημα έξω από το ΚαλοχώριΤροχαίο ατύχημα έξω από το Καλοχώρι

Προβολή Προβολή 
ντοκιμαντέρ για την ντοκιμαντέρ για την 
Καστοριά στοΚαστοριά στο

ΟΤΕ tv HISTORYΟΤΕ tv HISTORY

Προβολή 
ντοκιμαντέρ για την 
Καστοριά στο

ΟΤΕ tv HISTORY

ΦωτιάΦωτιά

στις εγκαταστάσειςστις εγκαταστάσεις

της WINDτης WIND

στην Καστοριάστην Καστοριά

Φωτιά

στις εγκαταστάσεις

της WIND

στην Καστοριά
Φωτιά ξέσπασε στις 28-11-2016 , κάτω Φωτιά ξέσπασε στις 28-11-2016 , κάτω 
από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία στις από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία στις 
εγκαταστάσεις της WIND που βρίσκονται εγκαταστάσεις της WIND που βρίσκονται 
στον Απόσκεπο. Στο σηµείο έφτασε άµεσα στον Απόσκεπο. Στο σηµείο έφτασε άµεσα 
ένα όχηµα της Πυροσβεστικής και ένα όχηµα της Πυροσβεστικής και 
συνεργείο της ∆ΕΗ όπου έγινε η συνεργείο της ∆ΕΗ όπου έγινε η 
κατάσβεση της.κατάσβεση της.

Φωτιά ξέσπασε στις 28-11-2016 , κάτω 
από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία στις 
εγκαταστάσεις της WIND που βρίσκονται 
στον Απόσκεπο. Στο σηµείο έφτασε άµεσα 
ένα όχηµα της Πυροσβεστικής και 
συνεργείο της ∆ΕΗ όπου έγινε η 
κατάσβεση της.

Με καθυστέρηση ξεκίνησε  η Ηµερίδα της Ιεράς 
Μητρόπολης Καστοριάς γιατί σύµφωνα µε 
πληροφορίες της εφηµερίδας µας, ο αρµόδιος 
που ήταν να ανοίξει την αίθουσα του 
Επιµελητήριου ξεχάστηκε. Μόλις άρχισε ο 
κόσµος να αναρωτιέται τι ακριβώς συµβαίνει 
άρχισαν τα τηλέφωνα και µετά από λίγο ήρθε ο 
Πρόεδρος του Επιµελητηρίου για να ανοίξει τις 
πόρτες και να ξεκινήσει η ηµερίδα.

5 στα γρήγορα

Με καθυστέρηση Με καθυστέρηση 

ξεκίνησε η Ημερίδα ξεκίνησε η Ημερίδα 

της Ιεράς Μητρόπολης, της Ιεράς Μητρόπολης, 

ξέχασαν οι υπεύθυνοι ξέχασαν οι υπεύθυνοι 

του Επιμελητηρίου να του Επιμελητηρίου να 

ανοίξουν την αίθουσαανοίξουν την αίθουσα

Με καθυστέρηση 

ξεκίνησε η Ημερίδα 

της Ιεράς Μητρόπολης, 

ξέχασαν οι υπεύθυνοι 

του Επιμελητηρίου να 

ανοίξουν την αίθουσα

Παρασκευή 2 ∆εκεμβρίου



 15Εδώ χαλαρώνουμε

Πλούσια σαλάτα με 
κοτόπουλο
Υλικά :
1 κοτόπουλο
¼ κασέρι
¼ ζαµπόν
2 πιπεριές
µαγιονέζα
λίγος µαϊντανός

Εκτέλεση :
1) Βράζετε το κοτόπουλο αφήνετε να 
κρυώσει και το ξεψαχνίζετε.
2) Κόβετε πολύ µικρά κοµµάτια και στη 
συνέχεια ψιλοκόβετε το ζαµπόν τα τυριά και 
τις πιπεριές.
3) Τα τοποθετείται όλα τα υλικά σε µια 
σαλατιέρα και προσθέτετε τη µαγιονέζα.
4) Στο τέλος από πάνω στρώνετε µία 
στρώση πολύ λεπτή µαγιονέζα και γαρνίρετε 
µε µαϊντανό.

Καλή επιτυχία!!!

Νεαροί ''ξεσήκωσαν'' τα ξημερώματαΝεαροί ''ξεσήκωσαν'' τα ξημερώματα

την πόλη της Καστοριάςτην πόλη της Καστοριάς

Νεαροί ''ξεσήκωσαν'' τα ξημερώματα

την πόλη της Καστοριάς

Το περασµένο Σάββατο νεαροί ''ξεσήκωσαν'' την πόλη της Καστοριάς µε την συνοδεία Το περασµένο Σάββατο νεαροί ''ξεσήκωσαν'' την πόλη της Καστοριάς µε την συνοδεία 
χάλκινων. Αυτή την εποχή συνηθίζουµε να βλέπουµε τέτοιες όµορφες εικόνες και να χάλκινων. Αυτή την εποχή συνηθίζουµε να βλέπουµε τέτοιες όµορφες εικόνες και να 
ακούµε παραδοσιακά χάλκινα στο ρυθµό των Ραγκουτσαριών και όχι µόνο, που µας ακούµε παραδοσιακά χάλκινα στο ρυθµό των Ραγκουτσαριών και όχι µόνο, που µας 
βγάζει από την καθηµερινότητα και µας αφήνει λίγο έξω από τα προβλήµατα.βγάζει από την καθηµερινότητα και µας αφήνει λίγο έξω από τα προβλήµατα.

Το περασµένο Σάββατο νεαροί ''ξεσήκωσαν'' την πόλη της Καστοριάς µε την συνοδεία 
χάλκινων. Αυτή την εποχή συνηθίζουµε να βλέπουµε τέτοιες όµορφες εικόνες και να 
ακούµε παραδοσιακά χάλκινα στο ρυθµό των Ραγκουτσαριών και όχι µόνο, που µας 
βγάζει από την καθηµερινότητα και µας αφήνει λίγο έξω από τα προβλήµατα.

Περπατάει ένας παππούς στο δρόµο και ξαφνικά 

αντιλαµβάνεται τον χάρο να τον ακολουθεί.

– Αµάν… λέει, πρέπει κάπου γρήγορα να 

κρυφτώ…

Τρέχει, τρέχει ο παππούς και ο χάρος από πίσω. 

Φτάνει ο παππούς απεγνωσµένος σε µια γωνιά 

και ψάχνει κάπου να κρυφτεί. Ξαφνικά βλέπει 

απέναντι έναν παιδικό σταθµό και σκέφτεται 

πως είναι µια πολύ καλή κρυψώνα.

Μπαίνει βιαστικά µέσα, πάνω στην ώρα που τα 

µικρά ετοιµαζόντουσαν για να φάνε και 

ΤΟ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆AΣΤΟ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆AΣΤΟ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆AΣ

Χαλαρές στιγμές
για τον
Θόδωρο Καρυπίδη 
και την οικογένεια του!

φορούσανε τις σαλιέρες τους.

Τι να κάνει ο πάππους, φοράει και αυτός µια 

σαλιάρα και κάθεται.

Αρχίζουν όλα µαζί τα πιτσιρίκια να φωνάζουν:

– Μαµ, µαµ, µαµ…

Κα ι  τ ό τ ε  ο  π α π π ο ύ ς  κ ά ν ε ι  τ ο  ί δ ι ο :

– Μαµ, µαµ, µαµ…

Τότε αντιλαµβάνεται ένα χέρι στον ώµο του να 

τον χτυπάει και µια φωνή να του λέει:

– Κάνε γρήγορα Μαµ, γιατί µετά θα πάµε Άτα!

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας 

Θόδωρος Καρυπίδης απολαµβάνει λίγες 

στιγµές χαλάρωσης µαζί µε την σύζυγο και τα 

παιδιά του σε γνωστό καφέ της Κοζάνης.

Παρασκευή 2 ∆εκεμβρίου




