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ΜαΓεΙρΕμΑτΑ

Ευχές για τις γιορτές των Χριστουγέννων
Του Βουλευτή του Νομού Στάθη Κωνσταντινίδη
Ο κόσμος όλος , η πατρίδα μας, η κοινωνία που ζούμε δεν θα αλλάξουν, εάν δεν συνοδεύουμε τις ευχές
μας με την αποφασιστικότητα να αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας.
Να παραμερίσουμε το ΄΄εγώ΄΄ και να προτάξουμε το ΄΄εμείς΄΄ σε μια νέα πραγματικότητα, όπου θα
έχουμε επιτέλους γκρεμίσει τα τείχη του ατομισμού που ορθώσαμε γύρω από την ύπαρξη μας για να μπορούμε να αντικρύσουμε τον συνάνθρωπο μας με αισθήματα αυθεντικής αγάπης, δικαιοσύνης και ανιδιοτέλειας.
Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων.
Ο Μικρός Χριστός γεννιέται για εμάς και όλη η Ζωή του είναι ο σίγουρος δρόμος που οδηγεί στην
εξύψωση του ανθρώπινου πνεύματος για τη σωτηρία της ανθρωπότητας.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ

Ηχω...

Λικέρ ροδιού

Του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Δημήτρη Ηλιάδη
Με την ευκαιρία των εορτών, Χριστουγέννων και νέου έτους 2011, εύχομαι ολόψυχα στους όπου γης
Φλωρινιώτες να βιώσουμε όλοι, όσο το δυνατόν περισσότερο το μέγα μυστήριο της θείας ενανθρωπήσεως
και να αισθανθούμε:
την απλότητα των ποιμένων,
την ταπείνωση των μάγων,
την αρετή τουμνήστορος,
την πίστη της Παρθένου,
προ πάντων δε την άκρα συγκατάβαση του νηπιάσαντος για εμάς Κυρίου μας.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Του νέου Δημάρχου Πρεσπών Βασίλη Τσέπα

Τ

ο ρόδι φίλες μου, αυτήν την εποχή έχει την
τιμητική του. Ποιος δεν έχει σπάσει πρωτοχρονιάτικα ρόδι στην πόρτα του για γούρι;
Το έθιμο αυτό κρατάει από τα Ομηρικά χρόνια. Τότε οι νεόνυμφοι, για να πάει καλά το
ξεκίνημα της καινούριας τους ζωής, έσπαζαν ένα ρόδι

χαρμόσυνες πινελιές αφθονίας στο γιορταστικό τραπέζι. Και επίσης ας φτιάξουμε λικέρ ονειρεμένο, με
παλιά παραδοσιακή συνταγή της γιαγιάς και ας πιούμε
στην υγειά του νέου χρόνου που σε λίγες μέρες ανατέλλει!

Ο νέος Δήμαρχος Βασίλειος Τσέπας, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπάλληλοι του Δήμου Πρεσπών εύχονται ολόψυχα στους δημότες του διευρυμένου Δήμου και στους απανταχού Πρεσπιώτες να γιορτάσουν
τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και την έλευση του νέου έτους 2011 χαρούμενοι και υγιείς.
Σε μια εποχή που η πατρίδα μας αγωνίζεται για τον προσανατολισμό της, το άστρο της Βηθλεέμ ας αποτελέσει για όλους μας ένα φάρο ελπίδας που θα μας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση και θα ξαναφέρει
το χαλόγελο στα χείλη των συμπατριωτών μας.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Της ΝΟ.Δ.Ε. Ν.Δ. Φλώρινας
O Πρόεδρος και τα μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. Φλώρινας εύχονται σε όλους τους Φλωρινιώτες και τις Φλωρινιώτισες «ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ», υγεία και ευτυχία και η νέα χρονιά να αποτελέσει την αφετηρία για δημιουργία
, ανάπτυξη και προκοπή στον τόπο μας.

Της Όλγας Μούσιου - Μυλωνά
Με τη σκέψη μας φωταγωγημένη από το χαρμόσυνο μήνυμα της συναδέλφωσης, της ειρήνης και της
αγάπης, που ακτινοβολεί το θαύμα των Χριστουγέννων, και με άστρο λαμπρό τις αξίες μας για κοινωνική
δικαιοσύνη, ισότητα και αλληλεγγύη συνεχίζουμε μαζί τον αέναο αγώνα για ευημερία, πρόοδο και ίσες ευκαιρίες για όλους σε μια Ελλάδα της ελπίδας και των μεγάλων προσδοκιών!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2011

Του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Φλώρινας
Παρά τις δυσκολίες που περνάμε, η νέα χρονιά ας είναι γεμάτη ομορφιά, λαμπερά και χαρούμενα
χρώματα. Τις φετινές γιορτές ας θυμηθούμε τις αξίες των συναισθημάτων, της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Ας γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, ας κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας, ας αγαπήσουμε τον
κόσμο γύρω μας και ας μας αγκαλιάσει η χαρά και η καλοσύνη!!
Χρόνια Πολλά Καλή Χρονιά Και Ευτυχισμένο το 2011!!

στο κατώφλι του σπιτιού τους, μιας και το ρόδι ήταν
το αγαπημένο φρούτο της θεάς του γάμου, της Ήρας.
Η ροδιά, ήταν το πρώτο φυτό που φύτεψε η Αφροδίτη, στον κήπο της στην Πάφο της Κύπρου και με
τους χυμούς των ρουμπινένιων σπόρων, έφτιαχνε
διάφορα ελιξίρια ομορφιάς. Ο μύθος λέει πως ο Πλούτωνας, έδωσε στην Περσεφόνη να φάει σπόρους ρο-

Εκτέλεση

Αφού βγάλουμε τους σπόρους από τα ρόδια, τα
τοποθετούμε σε ένα γυάλινο δοχείο που κλείνει αεροστεγώς. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κονιάκ, το
τσίπουρο και τη ζάχαρη, καθώς και το ξύλο κανέλας
(προαιρετικά). Αφήνουμε το λικέρ να ωριμάσει για 20-

Του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας
Οι άγιες μέρες των Χριστουγέννων, είναι μέρες αναγέννησης της ελπίδας και της πίστης ότι μπορούμε να
χτίσουμε ένα καλύτερο κόσμο.
Αυτό το μήνυμα, που η Θεία Γέννηση σταλάζει στην καρδιά της ανθρωπότητας, ας γίνει η αφορμή για ένα
κόσμο που θα έχει σημείο αναφοράς την αλήθεια, την αγάπη και την αλληλεγγύη.
Ευχόμαστε το 2011 να υπάρξει αλλαγή πολιτικής, ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή και ευημερία
των ανθρώπων και όχι των αριθμών και των κερδών.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ !

Του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ «ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ»
TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ” ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ.

Του Συλλόγου Γυναικών Αμυνταίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Αμυνταίου εύχεται σε όλα τα μέλη και τους φίλους του
Συλλόγου ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2011.

Του Συνδέσμου Γυναικών Φιλώτα
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Γυναικών Φιλώτα με αφορμή τις Άγιες ημέρες που ακολουθούν εύχεται σε όλους
ολόψυχα Καλές Γιορτές και Χαρούμενο το 2011.

Ορκωμοσία Νεοεκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων
στο Δήμο Φλώρινας

διού και έτσι την ανάγκασε να επιστρέφει στα Τάρταρα,
κάθε χρόνο. Το «στέμμα» που έχει το ρόδι στην κορφή
του, ερέθισε τη φαντασία πολλών ηγεμόνων και έτσι
σε πολλά οικόσημα απεικονίζεται ο καρπός της ροδιάς,
στρουμπουλός και ολοπόρφυρος.
Στην εποχή μας χρησιμοποιούμε το ρόδι περισσότερο σαν διακοσμητικό. Τα γιατρικά που μας χαρίζει

25 ημέρες ανακινώντας τακτικά το γυάλινο δοχείο για
να λιώσει η ζάχαρη. Το σουρώνουμε σε διπλό τουλπάνι
ή φίλτρο του καφέ και το μοιράζουμε σε γυάλινα
μπουκάλια. Τόσο απλό και τόσο εντυπωσιακό το λικεράκι! Φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε! Θα είναι επίσης

Υλικά
■ 6 ρόδια μέτρια, καθαρισμένα
■ 1/2 λίτρο κονιάκ
■ 1 λίτρο τσίπουρο ή βότκα
■ 600 γραμμ. ζάχαρη
■ 1 ξύλο κανέλας (προαιρετικά)
απλόχερα η ροδιά, όπως το μυκητοκτόνο αφέψημα
από τη ρίζα και το τονωτικό έγχυμα των φύλλων της,

Σ

ας καλούμε στην ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12:00μ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας,
αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος».
ένα δώρο Χριστουγεννιάτικο, ευπρόσδεκτο.
Στην υγειά σας φίλες μου! Καλά Χριστούγεννα
και ως την άλλη Τετάρτη, αισιοδοξείτε και όλα θα
πάνε καλά!

Ο Εκλεγείς Δήμαρχος
Ιωάννης Βοσκόπουλος

Ορκωμοσία Νεοεκλεγέντων Δημοτικών
Συμβούλων στο διευρυμένο Δήμο Αμυνταίου

Σ

ας προσκαλούμε στην ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής του διευρυμένου Δήμου Αμυνταίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου, σε δημόσια συνεδρίαση
στις 26 /12/2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ. Η παρουσία σας θα είναι τιμή και χαρά
για όλους μας.
Με τιμή
Ιωακείμ Ιωσηφίδης
Νεοεκλεγείς Δήμαρχος Αμυνταίου

ξεχάστηκαν. Όπως ξεχάστηκαν, οι αποτοξινωτικές ιδιότητες του χυμού του ροδιού. Ας το θυμηθούμε τουλάχιστον τώρα, την περίοδο των γιορτών, ας στολίσουμε με ρόδια τις πιατέλες μας. Θα χαρίσουν

