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Mε τις ευλογίες του Μητροπολίτη 
Καστοριάς, κ. Σεραφείµ, παρου-
σία όλων των πολιτικών φορέ-
ων της περιοχής, 150 επισκε-
πτών από κάθε γωνιά της γης 

και πλήθος κόσµου πραγµατοποιήθηκαν 
την Κυριακή 26 Μάιου 2013 στο Νεστό-
ριο Καστοριάς, τα εγκαίνια της νέας υπερ-
σύχρονης ξενοδοχειακής µονάδας  «Afkos 
Grammos Hotel».
Ήταν ένα όραµα «ζωής» που διήρκησε δώ-
δεκα χρόνια και κόστισε 15 εκατοµµύρια 
ευρώ στον οµογενή από την Περθ της ∆υ-
τικής Αυστραλίας, κ. Παύλο Άφκο, να δηµι-
ουργήσει στη γενέτειρά του µια υπερσύχρο-

νη ξενοδοχειακή µονάδα.
Το όραµά του έλαβε «σάρκα και οστά» µε 
το κόψιµο της κορδέλας των εγκαινίων και 
τα αποκαλυπτήρια των δυο ειδικών πλακε-
τών από την κ. Stefani Homas,  σύζυγο του 
αναπληρωτή πρωθυπουργού της ∆υτικής 
Αυστραλίας κ. Kim Homas MLA και τον 
διατελέσαντα δήµαρχο της πόλης του Περθ  
κατά την χρονική περίοδο 1994-2006 κ. 
Peter Nattrass.
Στην οµιλία του ο κ. Άφκος τόνισε συγκι-
νηµένος ότι «είναι µια απόφαση που δεν 
την έβγαλα από το µυαλό µου αλλά από την 
καρδιά µου. Είµαστε πολύ χαρούµενοι που 
σήµερα βλέπω ότι αυτό το έργο έφτασε στο 

τέλος του και νιώθω όµορφα. Επίσης αι-
σθάνοµαι πολύ συγκινηµένος για την τιµή 
που µας έκαναν και ήρθαν στα εγκαίνια επι-
σκέπτες από πολλά κράτη.»
Πρόσθεσε δε ότι, µε το έργο αυτό θέλει να 
βοηθήσει και όλους εδώ στο ∆ήµο Νεστο-
ρίου και φυσικά στο νοµό Καστοριάς, ειδι-
κά τους νέους της περιοχής ώστε να έχουν 
δουλειά.  
Επίσης στην τελετή των εγκαινίων τίµησαν 
µε την παρουσία τους ο πρώην Πρόεδρος 
της Βουλής, κ. Πετσάλνικος, η βουλευτής 
Ν∆ Καστοριάς κ. Αντωνίου, ο περιφερει-
άρχης ∆υτικής Μακεδονίας κ. ∆ακής, ο 
αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς κ. Σαββό-

πουλος, ο θεµατικός  αντιπεριφερειάρχης 
κ. Ταλίδης,  ο ∆ήµαρχος Καστοριάς κ. Χα-
τζησυµεωνίδης, ο ∆ήµαρχος Νεστορίου κ. 
Γκοσλιόπουλος, καθώς και πλήθος κόσµου.
Σε µια πανέµορφη τοποθεσία µέσα στο βου-
νό, µε φανταστική θέα τον ποταµό Αλιάκ-
µωνα και το επιβλητικό όρος Γράµµο, σε 
µια έκταση 42 στρεµµάτων,  δεσπόζει το 
συγκρότηµα «AFKOS GRAMMOS-HOTEL 
RESORT» όπου διαθέτει 50 πολυτελέστατα 
δωµάτια και σύνολο κλινών 109, µε εστι-
ατόριο,  γυµναστήριο, spa, πισίνα, internet 
cafe, µίνι Γκολφ, γήπεδο τένις, χώρο συνε-
δριάσεων και δεξιώσεων και αµφιθέατρο 
για συναυλίες.
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