
τους 8 και 12 µέτρων εναλλάξ, µε
τα ενδιάµεσα πρανή πλάτους 45 µέ-
τρων και κλίσης 2:1. Ακολούθως
προβλέπεται επικάλυψη µε φυτική

γη πάχους 40 εκατοστών και στο
τέλος δενδροφυτεύσεις.

Η περάτωση των εργασιών
σύµφωνα µε τη σύµβαση προβλέ-
πεται να γίνει σε 18 µήνες. Ήδη βρί-
σκονται στο στάδιο των εργασιών
της δεύτερης βαθµίδας αφού έχει
ολοκληρωθεί η πρώτη, µε ρυθµούς
που θα µπορούσαν να χαρακτηρι-
στούν ικανοποιητικοί µε το δεδο-
µένο των αυστηρών περιβαλ-
λοντικών όρων.

Αναµφισβήτητα πρόκειται για
µια σηµαντική εξέλιξη για την πε-
ριοχή των Καµβουνίων που θα

συµβάλλει ουσιαστικά στη µείωση
της ρύπανσης, θα αναπλάσει και
θα αναβαθµίσει την αισθητική του
τοπίου και θα βοηθήσει στην απα-
σχόληση των ανέργων.

Θετική -από πρώτη ανά-
γνωση- θα µπορούσε να θεωρη-
θεί και η πώληση-παραχώρηση
των εκτάσεων των ΜΑΒΕ ΑΕ και
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΕ
συνολικής επιφάνειας 4.109,16
στρεµµάτων, από την Τράπεζα
Πειραιώς στη Νοµαρχιακή Αυτο-
διοίκηση Κοζάνης αντί του συµ-
βολικού τιµήµατος του ενός(1) €.
Αυτό το γεγονός πέρα από τις
υποχρεώσεις απορρύπανσης και
ανάπλασης θα δηµιουργήσει και
τις προϋποθέσεις να επιστραφούν
-γιατί όχι- γεωργικές εκτάσεις
στους δηµότες των Καµβουνίων
και γενικότερα να βοηθήσει στην
ανάπτυξη της περιοχής.

Τα παραπάνω λύνουν ένα
µέρος µόνο του προβλήµατος
αφού εξακολουθούν να βρίσκον-
ται σε εκκρεµότητα:

• το υπόλοιπο των αποθέσεων
µήκους περίπου 2 χλµ

• οι εγκαταστάσεις του εργοστα-
σίου

• η λεκάνη του ορυχείου(!;)
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Ένας άγγελος
στον παράδεισο

Του Κων/νου Τζέκη

Πέταξε, κοντά στον ήλιο σαν τον Ίκαρο και ο ήλιος της έκαψε τα ανώριµα
φτερά της, πριν καλά καλά ανασάνει, πριν αντικρίσει τη ζωή µε τα µάτια της,
πριν η ζωή της δώσει την ευκαιρία να χαµογελάσει.

Και ήταν µόνο δεκατεσσάρων χρονών.
Πέταξε µε ξένα φτερά, µε τα φτερά… που της έταζε ονειρεµένα ταξίδια

και χρωµατιστά πουλιά και σάπιους παραδείσους και µελωδίες από κύµβαλα
αλαλάζοντα, µέχρι να την οδηγήσει κοντά στη φωτιά και να της ψαλιδίσει τη
ζωή.

Και ήταν µόνο δεκατεσσάρων χρονών.
Πέταξε καβαλώντας το τρελό άλογο…που το οδηγούσε ο χάροντας µε-

ταµορφωµένος σε ωραιότατο νεαρό, ντυµένο µε µοντέρνα ρούχα και µοσχο-
βολώντας κολόνιες και οπλισµένος µε το χαµόγελο του δήµιου που
ευχαριστιέται για το µακάβριο αποτέλεσµα του θηριώδους έργου του.

Και ήταν µόνο δεκατεσσάρων χρονών.
Πέταξε πριν χαρεί τις απόκρυφες στιγµές της ζωής, τον έρωτα, την αγνό-

τητα της παιδικής της ηλικία, τις κούκλες και τα παιχνίδια µε τους συµµαθη-
τές της, στην αλάνα.

Και ήταν µόνο δεκατεσσάρων χρονών.
Οι χαµογελαστοί νεκροθάφτες της, οι υπεύθυνοι που δεν βρίσκονται

ποτέ όταν η ευθύνη αναζητά απαντήσεις, οι κάθε λογής ευαίσθητοι µπρο-
στάρηδες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, ασφαλώς θα ρίξουν το στεφάνι
της ανείπωτης παρηγοριάς στον υγρό τάφο των δακρύων της απαρηγόρητης
µάνας.

Η κοινωνία θα αναζητήσει απαντήσεις για το πρόβληµα των ναρκωτικών
και της πασάρουν έτσι για να την κοροϊδέψουν στατιστικά και άλλα τερτίπια για
να στεγνώσουν τα δάκρυα της µάνας και της κοινωνίας και να βάψουν µε το
χρωστήρα του αθέατου καλλιτέχνη τα κόκκινα δάκρυα σε µπλε ή σε λευκά
για να εξαγνίσουν το κακό.

Όλοι θα αναθεµατίσουµε αλλά θα δεχθούµε την κακή µοίρα, σαν φυ-
σικό επακόλουθο της ζωής, λες και µονόδροµος αλλά προορισµός των νέων
είναι το πέρασµα τους από αφύλακτες διαβάσεις γεµάτες ναρκοπέδια, που
δεν τα ναρκοθετούν οι αδίστακτοι πολεµοχαρείς µε νάρκες πολέµου, αλλά µε
νάρκες ναρκωτικών, που δεν κάνουν κρότο, αλλά νανουρίζουν µε το πικρό
µοιρολόι του θανάτου.

Μακάρι να είσαι µικρέ άγγελε ο τελευταίος που θα περάσει το κατώφλι
της ανυπαρξίας πριν γνωρίσεις την ύπαρξη σου, αλλά δυστυχώς, σε λίγο, θα
σε ακολουθήσουν και άλλοι άγγελοι, αφού ένας στους δέκα µαθητές βρί-
σκεται στα σκαλιά του δρόµου προς τον θάνατο, χρήστης και έµπορος θανά-
του ταυτόχρονα.

Μακάρι, το αίµα σου να βάψει κόκκινα και η αγνότητα σου λευκά, τα
µαύρα όνειρα των συνοµιλήκων σου χρηστών και να τους οδηγήσει στην ανα-
ζήτηση της πραγµατικής ζωής µακριά από τους ψεύτικους παράδεισους, που
δεν πετούν άγγελοι αλλά σέρνονται µαυροφορεµένοι βούβαλοι, σαν το χά-
ροντα που σε πήρε µπουµπούκι πριν καλά-καλά ανοίξεις τα ροδοπέταλα σου
και γευτείς τη δροσιά της αυγής.

Ντύθηκες, πρόωρα, νυφούλα για µια πρόβα, αλλά δεν σου είπαν ότι η
ζωή έχει µόνο παραστάσεις. Και µετά την πρόβα, η αυλαία της µικρής και
αθώας σκηνής της ζωής σου, έκλεισε.

Καλό ταξίδι, άγγελε, στην αιωνιότητα, στον παράδεισο που τόσο πολύ
επιθυµούσες πρόωρα να πας.

Σ.Σ. Ο άγγελος ήταν δικός µας...

Με σηµαντική καθυστέ-
ρηση, µιας και το πρό-
γραµµα ΕΠ.ΠΕΡ είχε

εγκριθεί από το 2003(!), ξεκίνησε
η αποκατάσταση των αποθέσεων
στα ΜΑΒΕ Ζιδανίου. Το πρόγραµµα
που ήταν αρχικού προϋπολογισµού
8.800. 000 € και χρηµατοδοτού-
µενο κατά 100% από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή αφορούσε την
αποκατάσταση των εγκαταστάσεων
του εργοστασίου και των αποθέ-
σεων.

Τελικά στις 13 Μαρτίου 2007
δηµοπρατήθηκε το έργο αποκατά-
στασης του βορείου τµήµατος των
αποθέσεων µήκους 750 µ. και
προϋπολογισµού 6.200.000 €. Η
Νοµαρχιακή Επιτροπή του διαγωνι-
σµού εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία
την ανάθεση του έργου στη δεύτερη
µειοδότρια εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Α.Τ.Ε.Ε. Ο όµιλος εταιριών ΜΕΣΟ-
ΓΕΙΟΣ απασχολείται µε τη διαχεί-
ριση και την επεξεργασία απο-

βλήτων, την αποκατάσταση ρυπο-
γόνων εδαφών, την ανάπτυξη και
προώθηση νέων καινοτόµων τε-
χνολογιών κ.α. Η εγκατάσταση του

εργολάβου και η έναρξη των εργα-
σιών έγιναν τον περασµένο Νοέµ-
βριο.

Η µελέτη που έγινε από την
ΑΝ.ΚΟ., προβλέπει τη δηµιουργία
εννέα βαθµίδων(παταριών) πλά-

«Κάτι µας ενώνει όλους µας
Είδαµε τον ήλιο ν’ ανατέλλει απ’ τον Άι Λιά!»

Νι. Μ. Βαλτινός

«Κάτι µας ενώνει όλους µας
Είδαµε τον ήλιο ν’ ανατέλλει απ’ τον Άι Λιά!»

Νι. Μ. Βαλτινός

� 1154 Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.Τηλ. ραντεβού
24610 45881

ΟΟ  δδήήµµααρρχχοοςς  ΚΚααµµββοουυννίίωωνν
ααππααννττάά  σσεε  όόλλαα……

ΣΣεελλ..  33,,  44

ΣΣυυννέέχχεειιαα  σσττηη  σσεελλίίδδαα  44

Επιτέλους!!!

ΣΣεελλ..  2244

ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΒΒΑΑΛΛΤΤΟΟ  ΡΡααγγκκααττζζάάρριιαα  22000088

Ξεκίνησε η αποκατάσταση
των ΜΑΒΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΤΤοο  ΤΤρρααννόόββααλλττοο  
““ππίίσσωω””  ααππ’’  τταα  µµάάρρ--

µµααρραα......

ΣΣεελλ..  88,,  99

Υπογράφηκαν συµβάσεις έργου για:

• Κατασκευή Γεωπάρκου 
στο Μικρόβαλτο

• Κατασκευή δρόµου Καισαρειάς - 
γέφυρας Ρυµνίου

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ

ΟΟιι  κκααττααρρρράάκκττεεςς
κκιι  οο  µµππάάρρµµππαα

ΓΓιιάάννννηηςς……

ΣΣεελλ..  1100,,  1111

Ε∆Ω ΕΛΑΤΗ

Σελ. 4
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ AAππόό  11//1100//22000077

Eν Μικροβάλτω...
Eφηµερίδα του Πολιτιστικού και Mορφωτικού Συλλόγου

Mικροβαλτινών N. Kοζάνης

TETPAMHNIAIA EK∆OΣH

Yπεύθυνος για το Nόµο:
Mαστρογιαννόπουλος Γεώργιος

ΣYNTAΚTIKH EΠITPOΠH
1. Mαστρογιαννόπουλος Γιώργος

Tηλ. 6972754016
2. Λαµπρέτσα Έλλη

Tηλ. 2461032971
3. Kαβουρίδης Nίκος

Tηλ. 6972719256
4. Σταθόπουλος Στάθης

Tηλ. 2461030748
5. Σταθόπουλος Tάκης

Tηλ. 2461024157
6. Tζιούτζιος Κώστας

Τηλ. 6948575914
• Eνυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τον υπογράφοντα
• Άρθρα, επιστολές, εργασίες δεν επιστρέφονται

ΣEΛI∆OΠOIHΣH – MONTAZ – EKTYΠΩΣH
Dot•Print Γκέρτσου και Εθνοµαρτύρων 15, Tηλ. 24610 38417

1. Γιαννόπουλος Ιωάννης του Κων. και η Κατσή Κέλλυ
2. Παλιανοπούλου Ευαγγελία του Αθαν. και ο Πολυχρονιάδης Στέλιος
3. Παλιανοπούλου Μόρφω του Ιωάν. Και ο Τσιτονάκης Γιώργος
4. Σταθοπούλου Καλλιόπη του Νικ. και ο Τζιδηµόπουλος Θωµάς 
5. Τζιούτζιου Αικατερίνη του Αριστ. και ο Γεωργιάδης Νίκος

Tους ευχόµαστε κάθε ευτυχία.

1. Γάτσου-Χαρισοπούλου Βάια, συζ. Σπύρου, αγόρι
2. Καλύβα-Σταθοπούλου Μαρία, συζ. Ιωάννη, αγόρι
3. Κοµνηνού-Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα, συζ. Γεωργίου, κορίτσι
4. Πουρνάρα-Γιαννοπούλου Μαρία, συζ. Γεωργίου, κορίτσι
5. Σταθοπούλου Αγγέλα, συζ. Γεωργίου, αγόρι
6. Τζιώνα Κωνσταντίνα, συζ. Ιωάννη, αγόρι

Tους ευχόµαστε να τους ζήσουν.

1. Αλεξόπουλος Ευάγγελος, ετών 65
2. Γεωργία συζ. Ευαγγέλου Παλιανόπουλου, ετών 75
3. Τσάµη-∆αρδούµπα. Ευσταθία, ετών 14

Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΓΑΜΟΙ

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΣYNEPΓAΣIEΣ

Συνεργασίες για δη-

µοσίευση στην εφηµε-

ρίδα και επιστολές,

δεχόµαστε στην ταχυ-

δροµική διεύθυνσή µας:

ΣYΛΛOΓOΣ 

MIKPOBAΛTINΩN

N. KOZANHΣ

ΠPOYΣΣHΣ 1

KOZANH 

T.K. 50100

∆ΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

1. Αλεξοπούλου – Κολοκυθά Ευτυχία 20 €
2. Aνταλλακτικά «ΣΟΥΛΑ» 100 €
3. ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ALUMIL(Ηµερολόγιο) 50 €                         
4. BOUTIQUE ΤΑΚΗΣ, Παπαβασιλείου Κώστας(Η) 50 €
5. Γιαννάδης Αντώνης 25 €
6. Γκούµας Χριστόφορος 20 €
7. ∆ανιλόπουλος Γιώργος 20 €
8. ∆αρδούµπα Ν. Ντίνα, στη µνήµη της κόρης της Στάθιας 50 € 
9. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ. & ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Π. Τσεπραηλίδης(Η) 70 €

10. ΕΠΙΠΛΑ Σκετόπουλος Ευθύµιος 25 €
11. EXPRESS SERVICE Αχιλλέας Πούτας 200 €
12. Ζαραβίγκας Γ. Βασίλης   100 €
13. ΗΛΜΑΚ Μπρουσιόβας Απόστολος(Η) 50 €
14. Καβουρίδου Ε. Κατερίνα  20 €
15. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ Καραϊορδανίδης Χρ. 20 €
16. Κούσιας Κων/νος 20 €
17. ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ Ζιώγας Β.-Τζηλαντώνης Χ. 20 €
18. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Παπαστέργιος Ιωάννης(Η) 50 €
19. Λιάκος Χ. Κώστας 15 €
20. ΜΑΤΚΟ ΑΕ. ∆. Τυρνενόπουλος & Σία(Η) 50 €
21. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ(Η) 20 €
22. Μπασδέκη Ελευθερία 45 €
23.ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΑΝΕΣΙΣ» Σταθοπούλου-Σκαρκαλά ∆ώρα 50 €
24. Παπαγεωργίου Χρήστος 60 €                           
25. Παπαδηµητρίου Ν. Σπύρος  20 €
26. Παπαδοπούλου Αν. Ευαγγελία 50 €
27. Παπαδόπουλος Αν. Χαράλαµπος   20 €
28. Σ. ΛΙΑΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ – Σ. ΛΙΑΚΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΖ.(Η)     100 €
29. Σταθόπουλος Ελ. Αντώνιος  50 €
30. ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ Γ. Ελαφρός – Κ. Σταθόπουλος(Η) 50 €
31. ΣΧΟΛΗ Ο∆ΗΓΩΝ Ν. Γαύρος – Γ. Γκιούλης(Η) 50 €
32. ΤΕΧΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ Χαρισόπουλος Ε. Γιάννης(Η) 50 €
33. Τζιούτζιος Γ. Ιωάννης 20 €
34. Τσιανάκας ∆ηµήτριος, Ιατρός 150 €
35. Χατζηπαπά Μαρία, στη µνήµη του συζύγου της 50 €
36. Aνωνύµως 50 €

Τους ευχαριστούµε θερµά 
Το ∆.Σ. του Συλλόγου

Υ.Γ. Επίσης ευχαριστούµε τους χορηγούς των δώρων της λαχειοφόρου αγοράς στον ετήσιο χορό του
συλλόγου µας(9.2.2008), το χορηγό της πίτας(3 τεµ.) που κόπηκε στην ίδια εκδήλωση καθώς επίσης και
το ∆ήµο Καµβουνίων που κάλυψε ένα µεγάλο µέρος της δαπάνης των αναµνηστικών δώρων και επαίνων
στα παιδιά που βραβεύτηκαν. 

ΓENNHΣEIΣ

ας πούµε η… Ιφιγένεια, η Ευρυδίκη…

Η Θελξινόη κι οι Άρπυιες ήταν εκεί. Κι ύστερα ήρθε ο Εφιάλτης… Η Ίρις
ποτέ…

Άγγελε µας, βλέπεις τι κάνουµε εµείς οι µεγάλοι µε την “τετράγωνη” λο-
γική; ∆εν ανταποκρινόµαστε στις “κραυγές” και τις επιθυµίες των παιδιών.
Ενίοτε και των αγγέλων! Κι είχαµε τόσα πολλά να πούµε… Συγνώµη (ξέρεις
γιατί), θα επανέλθουµε… «Ποτέ δεν είναι αργά…» (;!)

mm

ΤΤοο  ττεελλεευυττααίίοο  ττααξξίίδδιι

«Ζωή µου, Στάθια σ’ έλεγα, θυµάσαι;
«όσο υπάρχω δίπλα σου να µη φοβάσαι»
µα η µοίρα ζήλεψε την τόση οµορφιά σου
και έκλεψε για πάντα τα όνειρά σου.

«Σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις στη ζωή µου.
Είσαι ο ήλιος µου και η αναπνοή µου» 
σου είπα και φίλησα το τρυφερό σου χέρι,
πώς νάξερα το αύριο τι θα φέρει;

«Είµαι περήφανη για σένα θησαυρέ µου»,
σου είχα πει, µα δε φαντάστηκα ποτέ µου 
πως της ζωής µου έχω χάσει το παιχνίδι
όταν ξεκίνησες το τελευταίο σου ταξίδι.

Ευχαριστώ όλους τους συγχωριανούς µου που συµπαραστάθηκαν στο πένθος
µου, συνοδεύοντας τη λατρεµένη µου Στάθια στο τελευταίο της ταξίδι.

ΝΝττίίνναα  ΝΝ..  ∆∆ααρρδδοούύµµππαα

Η πρόεδρος
και τα µέλη

του Τοπικού Συµβουλίου Μικροβάλτου 
εύχονται σε όλους 

ΧΧρρόόννιιαα  ΠΠοολλλλάά
κκααιι  ΕΕυυττυυχχιισσµµέέννοο

ττοο  ΝΝέέοο  ΈΈττοοςς  22000088

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Πατίχη Ελισάβετ του Ανδρέα και της Πα-
ρασκευής (Παπανικολάου), Πτυχιούχος Πολι-
τισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Τη συγχαίρουµε και της ευχόµαστε καλή
σταδιοδροµία.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΕΙ

Έστω και καθυστερηµένα-εισήχθη το έτος 2006- οφεί-
λουµε να καταχωρήσουµε στους επιτυχόντες για την εισα-
γωγή στα ΑΕΙ την:

-Κύρινα Αναστασία του Κων/νου(και της Θεοδώρας
Θεοχάρη), Ιατρική Αθήνας.

Τη συγχαίρουµε και της ευχόµαστε καλές σπουδές.
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΝΝΤΤΕΕΥΥΞΞΗΗ

Ο δήµαρχος Καµβουνίων µιλάει για όλα…

Συµπληρώθηκε ένας χρόνος θητείας της νέας ∆ηµοτικής Αρχής και µε
αυτή την ευκαιρία απευθυνθήκαµε στο δήµαρχο Καµβουνίων κ. Αχιλλέα
Ντοβόλη υποβάλλοντας του µια σειρά από ερωτήµατα που αφορούν την

µέχρι σήµερα πορεία, τα προβλήµατα και την προοπτική για τη συνέχεια. Και
κάποια ερωτήµατα πιο δύσκολα. ∆έχτηκε να µας απαντήσει σε όλα. Τον ευ-
χαριστούµε θερµά.

Κύριε ∆ήµαρχε, πως κρίνετε γενικά τον πρώτο χρόνο της θητείας
σας στο ∆ήµο Καµβουνίων και ποιες οι µεγαλύτερες δυσκολίες που
αντιµετωπίσατε;

Λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας, δράσης του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου τις κρίσεις των δηµοτών µας, νοµίζω ότι ο πρώτος χρόνος της θητείας
µας στο ∆ήµο Καµβουνίων κρίνεται επιτυχηµένος, αφού νοµίζω ότι καταφέ-
ραµε να καθιερώσουµε έννοιες άγνωστες µέχρι τώρα στην τοπική µας κοινω-
νία όπως διαφάνεια, αξιοκρατία, συνεργασία και αγάπη προς τον τόπο µας.

Οι µεγαλύτερες δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε µέχρι σήµερα, ήταν αφε-
νός µεν η πρόκληση του καινούργιου, του αγνώστου. Επειδή το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο αποτελείται από ανθρώπους νέους, που τους έλειπε η εµπειρία από τα
κοινά, πλην όµως µε τη θέληση, το µεράκι και το πνεύµα συνεργασίας που
τους διακρίνει, νοµίζω ότι σε µεγάλο βαθµό έχει ξεπερασθεί.

Ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε ακόµα και σήµερα είναι
η έλλειψη επαρκών χώρων στέγασης των υπηρεσιών του ∆ήµου που έχει σαν
αποτέλεσµα την µη οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου.

Ποιος είναι ο προγραµµατισµός των κυριότερων έργων για το
χρόνο που διανύουµε και ποιες οι βασικές επιδιώξεις σας για το υπό-
λοιπο της τετραετίας;

Για το χρόνο που διανύουµε, έχουµε προγραµµατίσει, κατά προτεραιότητα
την αγορά του διπλανού κτιρίου του ∆ηµαρχείου, ούτως ώστε να δοθεί λύση σε
µεγάλο βαθµό στο πρόβληµα στέγασης που προαναφέραµε. 

Την σύνδεση του δικτύου ύδρευσης των ∆.∆. Μικροβάλτου – Τρανοβάλ-
του και οικισµού Φρουρίου, από τη νέα γεώτρηση στη θέση  «Προφήτης Ηλίας».
Την αντικατάσταση τµήµατος δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνες στο ∆.∆.
Μικροβάλτου καθώς και την επέκταση του αποχετευτικού δικτύου και πλακο-
σκεπής.

Ανακατασκευή του γηπέδου της Ελάτης, κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο ∆.∆.
Μικροβάλτου, διαχειριστική µελέτη του δάσους στο ∆.∆. Ελάτης. Ασφαλτο-
στρώσεις εσωτερικής οδοποιίας  σε όλα τα ∆.∆. κατά προτεραιότητα στους συ-
νοικισµούς Λαζαράδων και Φρουρίου. Μελέτη για αποπεράτωση κλειστού
γυµναστηρίου στο ∆.∆. Τρανοβάλτου και επέκταση πλακοσκεπής. Εκπόνηση
µελετών εισόδου ∆.∆. Μικροβάλτου ( γεφύρια) πλατειών ∆.∆. Τρανοβάλτου
και Ελάτης. Φιλοδοξία µας είναι να καταστήσουµε το ∆ήµο Καµβουνίων ένα
απέραντο εργοτάξιο.

Οι βασικές µας επιδιώξεις για το υπόλοιπο της τετραετίας είναι να δοθεί
επιτέλους η τελική λύση όσον αφορά τα πρώην ΜΑΒΕ για την πλήρη αποκα-
τάσταση του περιβάλλοντος, αλλά και των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Σύνταξη µελετών για την κατασκευή ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Μι-
κροβάλτου-Λιβαδερού, Ελάτης –∆εσκάτης (µέσω Βουνάσιας), Ι.Μ. Ζιδανίου
Μικροβάλτου- Τρανοβάλτου, Φρουρίου-Λαζαράδων για να βγει επιτέλους ο
∆ήµος µας από τη γεωγραφική αποµόνωση, όπου µε την ολοκλήρωση αυτών
των υποδοµών θα έχει σαν αποτέλεσµα τη βελτίωση του βιοτικού και οικονο-
µικού επιπέδου όλων των δηµοτών µας.

Μπορούµε να ελπίζουµε στην αξιοποίηση των συγκριτικών µας
πλεονεκτηµάτων (µάρµαρα, Μπουχάρια, ελατόδασος, φυσικό περι-
βάλλον, θρησκευτικά µνηµεία) και ποια πιστεύετε ότι είναι η προοπτική
τους;

Υπάρχουν στην περιοχή µας πολλά φυσικά αξιοθέατα όπως τα Μπουχά-
ρια, Νοχτάρια, Ελατόδασος, παραποτάµιες τοποθεσίες κ.λ.π. πλούσια ιστορική
κληρονοµιά των προγόνων µας όπως η µάχη των Λαζαράδων, Ι.Μ. Οσίου Νι-
κάνωρος Ζάµπορδας - Παναγίας Ζιδανίου – Ιλαρίωνα, πάρα πολλές µεταβυ-
ζαντινές εκκλησίες, διάσπαρτες σε όλα τα ∆.∆. του ∆ήµου µας, υπό ίδρυση
ιστορικό πολεµικό µουσείο Λαζαράδων αφιερωµένο στην οµώνυµη µάχη της
9ης Οκτωβρίου 1912. όλα αυτά προσδίδουν, ένα ιστορικό και πολιτιστικό
πλούτο στον τόπο µας.

Με τη σωστή αξιοποίησή τους, σε συνδυασµό µε την έξοδό µας από τη γε-
ωγραφική αποµόνωση, αφού κατασκευασθούν οι οδικοί άξονες που προανα-
φέραµε, µε την κατάλληλη διαφήµιση στα ΜΜΕ, INTERNET, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α κλπ
καθώς και µε την ολοκλήρωση κατασκευής του γεωπάρκου των Μπουχαριών
µε τη µοναδικότητα της οµορφιάς τους, όπως και τα µοναδικού κάλλους γει-
τονικά Νοχτάρια Λιβαδερού που θα πρέπει να συνδεθούν µεταξύ τους µε την
κατασκευή περιπατητικών µονοπατιών- ποδηλατοδρόµων και σε συνδυασµό µε
χώρους αναψυχής (βρύσες, κιόσκια κλπ) να καταλήγουν στην Αγ. Παρασκευή

Βογγόπετρας( Πάδης).
Στη συνέχεια από Βογγόπετρα αυτό το περιπατητικό µονοπάτι µέσω του

κόκκινου Νόχτον Λιβαδερού µπορεί να φτάσει στο ∆.∆. Ελάτης όπου θα συν-
δεθεί µε το υπό κατασκευή αυτή τη στιγµή περιπατητικό µονοπάτι Ελάτης- ∆ε-
σκάτης µέσω του πανέµορφου ελατόδασους (Βουνάσιας) και σε όλα αυτά
βέβαια να µην παραλείψουµε και την υπό κατασκευή τεχνητή λίµνη «ΙΛΑ-
ΡΙΩΝΑ» που θα είναι γεγονός στα τέλη του  2010.

Οπότε µε όλα αυτά θα προκύψουν νέες µορφές ανάπτυξης της περιοχής
µας και καινούργιες προοπτικές, µε την καθιέρωση αγνώστων εννοιών και
δραστηριοτήτων, όπως τουρισµός, αγροτουρισµός, περιήγηση αφού όλα τα
προαναφερόµενα αξιοθέατα θα αποτελέσουν πόλο έλξης τουριστών και επι-
σκεπτών από όλη την Ελλάδα και γιατί όχι από όλο τον κόσµο.

Ποια αξιολογείτε ως τα δύο µεγαλύτερα προβλήµατα για την πε-
ριοχή µας και τι ενέργειες θα κάνετε για την επίλυσή τους;

Τα δύο µεγαλύτερα προβλήµατα που υπάρχουν στην περιοχή µας κατά την
προσωπική µου άποψη είναι : α) η γεωγραφική αποµόνωση του ∆ήµου µας,
η οποία έχει συνέπεια και την οικονοµική και πολιτιστική αποµόνωση. Αυτό
θα αντιµετωπισθεί µόνο µε την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Ε.Ο. Κο-
ζάνης – Λάρισας και τη ριζική βελτίωση του υπάρχοντος οδικού δικτύου Προ-
σηλίου – Ελάτης. Το ευχάριστο έστω αυτήν τη στιγµή είναι ότι δηµοπρατήθηκε
το τµήµα της Ε.Ο. Ρυµνίου – Καισαρειάς. Αυτό όµως δεν αρκεί.

Για τη βελτίωση του οδικού δικτύου Προσηλίου – Ελάτης είναι στην φάση
της άµεσης δηµοπράτησης από πλευράς της Ν.Α. Κοζάνης, για την τοποθέ-
τηση µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στα επικίνδυνα σηµεία, καθώς και για
τη σήµανση αυτού.

β) Το δηµογραφικό πρόβληµα, επίσης προβληµατίζει την περιοχή µας,
αφού ο νέος κόσµος µας µεταβαίνει για την εγκατάστασή του στα κοντινά
αστικά κέντρα Κοζάνης, Θεσ/κης κ.λ.π. Γιατί υπάρχει ανεργία, έλλειψη ευ-
καιριών απασχόλησης κοινωνική και πολιτιστική υποβάθµιση.

Ο ∆ήµος µας θα επιδιώξει την δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης
µε την ενεργό υποστήριξη του, των εγχώριων µονάδων επεξεργασίας µαρµά-
ρων, γεωργών και κτηνοτρόφων, την πραγµατοποίηση σεµιναρίων για νέες
µορφές απασχόλησης (αγροτουρισµός, βιολογικά προϊόντα κ.λ.π.) την ένταξη
του ∆ήµου σε διάφορα κοινοτικά προγράµµατα.

Ποια είναι η άποψή σας για τη δροµολόγηση της αποκατάστασης
των ΜΑΒΕ; Τι γνώµη έχετε για την ωφελιµότητα του προγράµµατος
LIFE που έχει ολοκληρωθεί και αν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για πε-
ραιτέρω εξελίξεις µε τη δηµιουργία  ΧΥΤ Αµιάντου; 

Ήταν καθολικό αίτηµα από την πρώτη στιγµή που έκλεισε η επιχείρηση
∆ήµου – Φορέων και της τοπ. κοινωνίας, για άµεση αποκατάσταση του περι-
βάλλοντος των πρώην ΜΑΒΕ, όµως χάθηκε πολύτιµος χρόνος ώσπου να φθά-
σουµε έστω και σήµερα µετά από οχτώ χρόνια να ξεκινήσει επιτέλους αλλά
για την ολοκλήρωσή τους θα χρειασθούν σηµαντικά κονδύλια που επιβάλλε-
ται να εξευρεθούν. Το LIFE ήταν πιλοτικό πρόγραµµα που είχε ως σκοπό να
περισυλλέξει ίνες καθαρού αµιάντου από την ευρύτερη περιοχή των πρώην
ΜΑΒΕ. Η ποσότητα τελικά που περισυλλέγει ήταν ελαχιστότατη µπροστά στους
χιλιάδες τόνους που υπάρχουν διάσπαρτα. Ευχής έργο θα ήταν να συγκεν-
τρωθούν κάποτε όλες οι ποσότητες και µε την κατάλληλη συσκευασία (τσι-
µεντοποίηση) να θαφτούν µε ασφαλή τρόπο, επιφέροντας έτσι σηµαντική
µείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής από καθαρές ίνες
αµιάντου, εξουδετερώνοντας τον µεγαλύτερο σήµερα κίνδυνο για τη δηµόσια
υγεία.

Ο Νοµάρχης Κοζάνης κ. Γεώργιος ∆ακής κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει
µε κατηγορηµατικό τρόπο στα ΜΜΕ όπως και στην ηµερίδα που πραγµατο-
ποιήθηκε στο Τρανόβαλτο ότι σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να λειτουρ-
γήσει ο χώρος των πρώην ΜΑΒΕ ως ΧΥΤΑ. Απεναντίας τόνισε ότι θα
εξευρεθούν οι απαιτούµενοι πόροι για να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση ευ-
ρύτερα όλης της περιοχής των πρώην ΜΑΒΕ όπως είναι αποθέσεις, λατοµείο,
κτηριακές εγκαταστάσεις κλπ. Αυτή τη στιγµή τρέχει το πρόγραµµα ΕΠΠΕΡ µε
το ποσό των 6.200.000€ ενώ υπάρχει και έγκριση πίστωσης 10.000.000 €
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.

Παρόλα αυτά εφησυχασµός δεν πρέπει να υπάρχει και δεν υπάρχει από
την πλευρά µας ως νέα ∆ηµοτική αρχή. Απαιτούµε η έκταση των πρώην ΜΑΒΕ
µετά την αποκατάστασή της να αποδοθεί στο ∆ήµο Καµβουνίων γιατί σε εµάς
ανήκει, για να την αξιοποιήσουµε όπως εµείς θέλουµε προς όφελος των δη-
µοτών µας, οι οποίοι πρέπει να καρπωθούν τα όποια οφέλη.

Υπάρχει προοπτική και µέλλον για την κτηνοτροφία και τη γεωρ-
γία της περιοχής µας;

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του ∆ήµου µας ευνοείται η ανάπτυξη της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή µας. Η εδαφική ιδιοµορφία του

τόπου µας συµβάλλει σε
αυτό. Πλην όµως απαιτείται
οργάνωση πάνω σε νέες
βάσεις και σύµφωνα µε τις
σύγχρονες αντιλήψεις και
απαιτήσεις των καιρών µας.

Με τη διοργάνωση σε-
µιναρίων, ηµερίδων κ.λ.π.
πρέπει να επιδιωχθεί στην
περιοχή µας η δηµιουργία
νέων αγροτών, η καλλιέρ-
γεια βιολογικών προϊόντων,
η εκµετάλλευση της ύπαρ-
ξης του νέου φράγµατος
Ιλαρίωνα µε την κατασκευή
αρδευτικού δικτύου, την εκτέλεση παράλληλων έργων αναδασµού σε όλα τα
∆.∆. και συνοικισµούς, τη δηµιουργία τυροκοµείου και µονάδων επεξεργα-
σίας γάλακτος µε σύγχρονες προδιαγραφές. Επίσης υποστηρίζουµε και τη δη-
µιουργία σφαγείων στην κοινότητα Λιβαδερού.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τολµώ να πω ότι, ναι πράγµατι, υπάρχει προ-
οπτική και µέλλον για τη γεωργία και την κτηνοτροφία της περιοχής µας.

Έχετε κάποια πληροφόρηση για «ανταποδοτικά έργα» από τη ∆ΕΗ,
λόγω της κατασκευής του φράγµα του Ιλαρίωνα και ποια είναι αυτά;

Για την περιοχή µας η ∆ΕΗ ανταποδοτικά έργα δεν προβλέπει να κατα-
σκευάσει, πλην όµως εµείς ως ∆ηµοτική αρχή πήραµε πρωτοβουλίες και επι-
στήσαµε προφορικά και γραπτά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ∆ΕΗ κ.
Αθανασόπουλο ότι για τα οφέλη που είχε η ∆ΕΗ στην περιοχή µας τουλάχιστον
θα πρέπει να ανταποκριθεί σε δύο έργα. Πρώτον στην ασφαλτόστρωση οδικού
δικτύου Φρουρίου – Λαζαράδες και δεύτερον στην κατασκευή της πεζογέφυ-
ρας στην Ελάτη.

Σε περίπτωση που η ∆ΕΗ δεν ανταποκριθεί θα προσφύγουµε δικαστικά για
το ότι όλα τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν (άργιλος, άµµος, πέτρα κ.λ.π.) για
την κατασκευή του φράγµατος εξ ολοκλήρου τα εξόρυξαν  από την περιοχή
που ανήκει στο ∆ήµο Καµβουνίων, χωρίς κανένα ανταποδοτικό έργο.

Επίσης σας ενηµερώνω ότι έχει ιδρυθεί φορέας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ» µε έδρα τη ∆εσκάτη.
Ο φορέας έχει ως σκοπό τον έλεγχο των περί όρων για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, καθώς και την διεκδίκηση «ΤΕΛΟΥΣ Υ∆ΑΤΟΣ» κάτι ανάλογο µε
τον τοπικό πόρο (λιγνίτης) καθώς και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας στον
κατασκευαστικό και λειτουργικό τοµέα.

Ποια είναι η προσωπική σας άποψη για τις φηµολογούµενες συ-
νενώσεις των ∆ήµων για την περιοχή µας και για ολόκληρο το νοµό;

Οι φήµες για συνενώσεις Α και Β βαθµού Τοπ. Αυτ/σης τον τελευταίο
καιρό όντως πληθαίνουν, αλλά επίσηµα το θέµα αυτό δεν έχει ανοίξει προς συ-
ζήτηση από αρµόδιους φορείς όπως ΤΕ∆Κ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΝΟΜΑΡΧΙΑ κ.λ.π.
για να έχουµε την ανάλογη ενηµέρωση για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα. Ο ∆ήµος
µας είναι ορεινός και αποµακρυσµένος από τα αστικά κέντρα. Τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουµε σε καθηµερινή βάση είναι πάρα πολλά κυρίως τους χει-
µερινούς µήνες.

Η οργάνωση του ∆ήµου µας σήµερα είναι σε ικανοποιητικό βαθµό καλή,
πλην εµείς καταβάλουµε προσπάθειες να πάµε πολύ καλύτερα δεν νοµίζω να
υστερούµε έναντι των «µεγάλων» ∆ήµων από πλευράς υπηρεσιών. ∆ιαθέτουµε
Γραµµατειακή Υπηρεσία, Ταµειακή Υπηρεσία, Γεωπόνο, Πολιτικό Μηχανικό
Μηχανολογικό εξοπλισµό, µε τους κατάλληλους οδηγούς, χειριστές, καθώς
και ανάλογο τεχνικό και εργατικό προσωπικό. Επίσης διαθέτουµε ΚΕΠ, την
υπηρεσία ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΑΠΗ κ.λ.π. άρα αυτό που αποµένει κατά την
άποψή µου είναι γενναία  χρηµατοδότηση των ΟΤΑ από πλευρά της πολιτείας
για να λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες προς όφελος των ∆ηµοτών εάν πραγ-
µατικά πιστεύουν στην αποκέντρωση.

Τώρα για το ενδεχόµενο συνενώσεων τον πρώτο λόγο τον έχουν οι ∆η-
µότες και µόνον αυτοί θα αποφασίσουν για το µέλλον αυτού του τόπου.

Κάποιοι σας κατηγορούν ότι δεν κρατάτε την προεκλογική σας δέ-
σµευση, ότι θα είστε ανεξάρτητος -άλλωστε και η σύνθεση του ψηφο-
δελτίου σας ήταν υπερκοµµατική-, µε αποκορύφωµα την
υποψηφιότητά σας στις εκλογές της ΤΕ∆Κ (Τοπική Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων) Ν.Κοζάνης σε κοµµατικό σχήµα. Τι απαντάτε σ’ αυτούς;

Όντως κατήλθα ανεξάρτητος και υπερκοµµατικός στις ∆ηµοτικές εκλο-
γές της 15ης Οκτωβρίου 2006 και οι ∆ηµοτικοί σύµβουλοι του συνδυασµού
που εκλέχτηκαν είναι υπερκοµµατικοί. Η υποψηφιότητά µου στις εκλογές των

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθώ τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου σας που συνδέουν τη σηµερινή ζωή
µε την παράδοση και τις ρίζες του χωριού µας. Σας συγχαίρω και εύχοµαι να συνεχίσετε την επωφελή σας δράση..

ΗΗλλίίααςς  ΚΚ..  ΛΛααµµππρρέέττσσααςς

ΣΣυυννέέχχεειιαα  σσττηη  σσεελλίίδδαα  44
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ΕΕΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

ΤΕ∆Κ Ν.Κοζάνης 3/4/2007 δεν ήταν προϊόν αυθαίρετης επιλογής και προ-
σωπικής µου απόφασης  και µόνον. Ήταν αποτέλεσµα προσεκτικής συζήτη-
σης µε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους του συνδυασµού µου, η
συντριπτική πλειονότητα των οποίων ενέκρινε την υποψηφιότητά µου στο συγ-
κεκριµένο σχήµα.

Αυτό που έχω να επισηµάνω στους συνδηµότες µου είναι ότι όλοι οι ∆ή-
µαρχοι µηδενός εξαιρουµένου συµµετείχαν στο ένα ή το άλλο σχήµα ως υπο-
ψήφιοι. Ο ∆ήµος Καµβουνίων θα έπρεπε να µείνει αµέτοχος και άβουλος;

Με γνώµονα το συµφέρον του τόπου και µόνο αυτό έθεσα υποψηφιότητα
στην ΤΕ∆Κ Ν.Κοζάνης. Ο χρόνος θα δείξει κατά πόσο αυτή η κίνησή µου ήταν
σωστή και ενδεδειγµένη.

Αληθεύουν οι φήµες για µεγάλες οικονοµικές απαιτήσεις τρίτων
από το ∆ήµο -προσφάτων και προηγουµένων ετών-, πολλές από τις
οποίες χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά; Αν ναι, έχει καταγραφεί το
ύψος τους, ποιο είναι αυτό και αν παραµένουν επιπλέον εκκρεµότη-
τες;

Από τον πρώτο χρόνο της θητείας µας είµαι στην ευχάριστη θέση να σας
πω ότι µεγάλες οικονοµικές απαιτήσεις δεν υπάρχουν, απεναντίας ως νέα δη-
µοτική αρχή έχουµε καταβάλει και το µεγαλύτερο µέρος του παλαιού χρέους,
που παραλάβαµε από την προηγούµενη δηµοτική αρχή.

Είναι αλήθεια ότι έχουµε παραλάβει ένα µεγάλο χρέος, το ύψος του
οποίου δεν µπορεί να καθοριστεί επακριβώς, αφού για µεγάλο µέρος αυτού
δεν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά (Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου
– ∆ηµαρχιακής Επιτροπής – αποφάσεις ∆ηµάρχου) ώστε να καθίσταται εύ-
κολο να αποδειχθεί, και να καθοριστεί αυτό. Οπωσδήποτε εξαιτίας αυτού του
λόγου, θα παραµείνουν κάποιες εκκρεµότητες, µολονότι πρόθεση του ∆ήµου
είναι η εξόφληση όλων των (πραγµατικών και αναµφίβολων) οφειλών αυτών
για ένα ∆ήµο φερέγγυο στις συναλλαγές του προς τρίτους και οικονοµικά
ισχυρό.

Ποια είναι η άποψή σας για τα πολιτιστικά και αθλητικά δρώµενα
της περιοχής µας; Ενισχύετε τις προσπάθειες αυτές και ποιο ήταν πε-
ρίπου το ύψος των επιχορηγήσεων ανά σύλλογο, το χρόνο που µας πέ-
ρασε;

Τα πολιτιστικά και αθλητικά δρώµενα της περιοχής µας βρίσκονται θα
έλεγα, σ’ ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Φιλοδοξία µας είναι η αναβάθµιση, η
περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των τοπικών συλλόγων µε την πα-
ροχή υλικής και ηθικής συµπαράστασης στη δράση αυτών, γιατί µόνο το φι-
λότιµο και η ανιδιοτέλεια ορισµένων µόνο δηµοτών δεν αρκεί.

Στις προθέσεις της νέας δηµοτικής αρχής είναι η διαρκής αρωγή και συµ-
παράσταση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της περιοχής µας από
την πολιτιστική και αθλητική αποµόνωση.

Κατά την προηγούµενη χρονιά ο ∆ήµος διέθεσε πάνω από 10.000€ µόνο
για τη διοργάνωση των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλα τα ∆.∆.
και ένα εξίσου αξιόλογο ποσό για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις καθώς και της
Καθαράς ∆ευτέρας.

Για την φετινή χρονιά, θέλησή µας είναι µεγαλύτερη οικονοµική ενίσχυση
σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής, εκ µέρους του ∆ήµου και
υποσχόµαστε την αµέριστη συµπαράσταση αυτών σε κάθε εκδήλωσή τους.

«Επιτρέπεται» αισιοδοξία για το µέλλον των δηµοτών σας και τι
τους εύχεστε για τη νέα χρονιά που διανύουµε;

Αισιοδοξία διακατέχει τη νέα ∆ηµοτική Αρχή συµπεριλαµβανοµένης και
της αντιπολίτευσης, εάν κρίνουµε από το κλίµα συνεργασίας και λήψης ση-
µαντικών αποφάσεων του ∆.Σ. Φιλοδοξούµε να εµφυσήσουµε αυτή και στους
δηµότες µας σε κάθε φάση της ζωής τους. Σε κάθε χρονική στιγµή, να πι-
στεύουν σε αυτή, γιατί η αισιοδοξία είναι η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Προσωπικά εύχοµαι στους δηµότες µας ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ-
ΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ καθώς και ΜΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΧΡΟ-
ΝΙΑ.

Και πάλι σας ευχαριστούµε κ. ∆ήµαρχε…

Γ.Μ.

««ΜΜεεθθοοδδιικκόό»»  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο

ΧΧ..  ∆∆ΙΙΣΣΕΕΡΡΗΗΣΣ  --  ΘΘΩΩΜΜΑΑΪΪ∆∆ΟΟΥΥ  ΡΡΟΟΥΥΛΛΑΑ  ΟΟ..ΕΕ..

Μικρού 1 & Βενιζέλου - Κοζάνη
THΛ. 24610 21333

Ο δήµαρχος Καµβουνίων
µιλάει για όλα…

Συνέχεια από την 3η

Έγκριση δηµοπράτησης µελέτης 

∆ΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ-ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ

Με την υπ’αριθµ 132227/6788/20.12.2007 απόφαση της Περιφέ-

ρειας ∆υτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η δηµοπράτηση της µελέτης του

έργου «Βελτίωση τµήµατος οδού Μικροβάλτου-Λιβαδερού», προϋπολογι-

σµού 178.896€. Το έργο είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ.

Παρακαµπτήριος Προσηλίου-Τρανοβάλτου 

Από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης ανακοινώθηκε ότι από τη ∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008 η κυκλοφορία επί της επαρχιακής οδού Προση-
λίου-Τρανοβάλτου θα διεξάγεται µέσω παρακαµπτήριου οδού από το 3ο µέχρι το 4ο χλµ λόγω εργασιών.   

Ξεκίνησε η αποκατάσταση των ΜΑΒΕ
Συνέχεια από την 1η

Υπάρχει γι’ αυτά εξαγγελία διάθεσης κονδυλίου 10.000.000 € από το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και το πρόγραµµα ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, που ακόµη δεν έχει
οριστικοποιηθεί και δεν δροµολογηθεί ο τρόπος αξιοποίησης του. Ούτως ή
άλλως ο δρόµος της πλήρους αποκατάστασης είναι πολύ µακρύς.

Ίσως τα προηγούµενα να δηµιουργούν κάποια σύγχυση στους ανα-
γνώστες µας µε τις σφοδρότατες αντιδράσεις µας στο πρόγραµµα LIFE που
διατυπώσαµε στα προηγούµενα φύλλα της εφηµερίδας. Οι απόψεις µας
για το πρόγραµµα LIFE και για τους κινδύνους που εξακολουθούν να υφί-
στανται, όσο είναιι «ανοιχτό» το ορυχείο, παραµένουν στο ακέραιο. 

Για το πρόγραµµα ΕΠ.ΠΕΡ πάντοτε ήµασταν υπέρµαχοι της άµεσης υλο-
ποίησης του και της αποσύνδεσης του από το πρόγραµµα LIFE.  

Τη σύµβαση για την κατασκευή τµήµατος του δρόµου Κοζάνης-Ρυµνίου και συγ-
κεκριµένα από την Καισαρειά µέχρι την άσφαλτο πριν τη γέφυρα Ρυµνίου, υπέγραψε
την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδο-
νίας Ανδρέας Λεούδης µε τον εκπρόσωπο της εργοληπτικής εταιρίας ∆ΕΛΗΒΑΝΗΣ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ Ε.∆.Ε.

Η αίσια αυτή κατάληξη δικαιώνει, κατά ένα βαθµό, τον αγώνα του περασµένου
καλοκαιριού, των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων και συλλόγων
της ευρύτερης περιοχής καθώς και των εκλεγµένων αντιπροσώπων τους στη Νοµαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση.

Σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή το έργο περιλαµβάνει συµπληρωµατικές χω-
µατουργικές εργασίες καθώς και εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε µήκος πε-
ρίπου 2 χλµ. Επίσης περιλαµβάνει την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων και
οριοδεικτών καθώς και τη διαγράµµιση του οδοστρώµατος. Ακόµη στο έργο περιλαµ-
βάνεται και η περάτωση υφιστάµενης γέφυρας µήκους 73 µ.

Το πλάτος της οδού θα γίνει 11/13 µ.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 790.000 € και χρηµατοδοτείται από

το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων(ΣΑΕ 250).
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διά-

στηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.   

Αιανή 27-6-2007. Συνέντευξη τύπου

∆ρόµος Καισαρειάς-γέφυρας Ρυµνίου

Ανέλαβε εργολάβος

Κατασκευάζεται το Γεωπάρκο Μικροβάλτου
Υπογράφηκε την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2008 µεταξύ του Νοµάρχη

Κοζάνης Γιώργου ∆ακή, ως εκπροσώπου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
και του Ευάγγελου Μανώλα, εκπροσώπου της ΕΡΓΟΜΑΝ ΑΤΕ, η σύµβαση κα-
τασκευής του Γεωπάρκου Μικροβάλτου, ενώ ήδη έχει παραδοθεί στην κυ-
κλοφορία ο ασφαλτοστρωµένος πλέον δρόµος µέχρι τα Μπουχάρια.
Αναλυτικότερα και σύµφωνα µε το δελτίο τύπου της Ν.Α. το έργο έχει ως εξής:

Έργο: «∆ηµιουργία Γεωπάρκου στη θέση «Μπουχάρια» Μικρο-
βάλτου Κοζάνης»

Προϋπολογισµός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισµού του έργου ανέρχεται σε 310.000,00 Ευρώ
Τόπος εκτέλεσης του έργου
Μικρόβαλτο Κοζάνης
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Σκοπός του έργου είναι η διατήρηση, η αποκατάσταση και ανάδειξη του

τοπίου µιας περιοχής ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, στα πλαίσια ορ-
θολογικής διαχείρισης της, µε βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, προ-

κειµένου να καταστεί πόλος έλξης επισκεπτών σε άµεσες θετικές επιπτώσεις
για την τοπική κοινωνία αφού θα συµβάλει στη διευκόλυνση της συγκράτησης
του πληθυσµού στις ορεινές αγροτικές ζώνες και στη διαφύλαξη, βελτίωση
του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονοµιάς.

Στόχοι του έργου είναι :
Η προστασία των γεωλογικών σχηµατισµών από ανθρωπογενείς οχλή-

σεις και από φυσικά φαινόµενα.
Η ανάδειξη των γεωλογικών σχηµατισµών µε τη δηµιουργία ειδικού θε-

µατικού πάρκου, το οποίο θα αναδεικνύει τη µοναδικότητα του φυσικού φαι-
νοµένου.

Η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του έργου διαµέσου της πολιτιστι-
κής και περιβαλλοντικής αναβάθµισης της περιοχής, της αύξησης της τουρι-
στικής αξιοποίησης και της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Το φυσικό αντικείµενο του έργου συνίσταται στη δηµιουργία Γεωπάρκου
στην τοποθεσία «Μπουχάρια» του ∆.∆. Μικροβάλτου, µε εκτέλεση έργων και
εργασιών προστασίας και ανάδειξης των γεωλογικών σχηµατισµών, όπου βρί-
σκονται στην συγκεκριµένη έκταση καθώς και των απαραίτητων έργων προ-
σπέλασης των επισκεπτών.

Το γεωπάρκο θα δηµιουργηθεί στην κτηµατική περιοχή Μικροβάλτου του
∆ήµου Καµβουνίων στη θέση «Μπουχάρια» (εκτός σχεδίου), σε γήπεδο συ-
νολικού εµβαδού 25.590,31 τ.µ.

Εντός της έκτασης βρίσκονται κωνικού ή αυλακοειδείς και στυλοειδείς ή
µανιταροειδείς γεωλογικού σχηµατισµοί, γνωστοί στη γεωµορφολογία ως «Νο-
χτάρια» και «Μπουχάρια» αντίστοιχα.

Οι κατασκευές και οι χειρισµοί που προτείνονται είναι ήπιες και πλήρως
εναρµονισµένοι στο φυσικό περιβάλλον το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον από άποψη φυσικού κάλλους.

Πιο συγκεκριµένο προβλέπεται η κατασκευή ξύλινης περίφραξης, δια-
δρόµων περιπάτου, φυλακίου εισόδου, δηµιουργία χώρων στάθµευσης και
έργα αντιπυρικής προστασίας.

Ανάδοχος: ΕΡΓΟΜΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χρηµατοδότηση: Π.Ε.Π. ∆υτικής Μακεδονίας 
Συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.
Χρόνος περαίωσης: 350 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.
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ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  --  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  --  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ

EEPPΓΓAAΣΣTTHHPPIIOO  &&  EEKKΘΘEEΣΣHH  EEΠΠIIΠΠΛΛΩΩNN

EEYYΘΘYYMMIIOOΣΣ  ΣΣKKEETTOOΠΠOOYYΛΛOOΣΣ
TPANOBAΛTO KOZANHΣ

THΛ. 24640 51536, 51150
KIN. 6972117635

ΠΠAAΠΠAA∆∆OOΠΠOOYYΛΛOOΣΣ  EE..  ΓΓEEΩΩPP--
ΓΓIIOOΣΣ

KAΦE ΓIΩPΓOΣ

ΠPOYΣΣHΣ 1 – THΛ. 41498 KOZANH

��ΗΗ  ΛΛυυκκοουυππααννααέέττςς

Έρχουνταν στου χουργιό παλιά η φουρουεισπράχτουρας τς ιφου-
ρίας για να εισπράξ’ τς φορ’. Τρουµαριάζουνταν πουλλοί µ’ αυτόν.
Μαζώνουνταν όµους οι χουργιανοί, κάθουνταν σι κάνα καφινείου κι
αυτός τς διάβαζι τα ουνόµατα απ’αφνούς π’ χρουστούσαν. Όταν
έφταναν κι στουν παππού τουν Λυκουπαναέτ’ τουν πείραζαν απού
λίγου κι τουν ίλιγι η εισπράχτουρας.

Πώς σι λεν’παππού;
Παναέτ’ Λύκου, πιδί µ’.
Καθώς διάβαζι ‘ν κατάστασ’ µι ουνόµατα απ’ τουν αϊπανό τουν

µαχαλά τς σταµατούσι η παππούς η Παναϊώτς κι ίλιγι στουν εισπρά-
χτουρα:

Ώ ρα καλόπιδου έφυγις πουλί σιαπάν, πήγις στουν άλλουν µα-
χαλά. Ιγώ ρα είµι ιδώϊα παρακατ’, απ’ τουν Γιανν’ του Τσακνάκ’ (τουν

Τσακνόπουλο) αουπάν.
Πείραζαν όλ’ οι µπριόνδεις τουν παππού τουν Παναϊώτ’ κι εξιπί-

τιδες διάβαζαν ουνόµατα λίγου αλαργότιρα απ’ του σπίτι τ’ για να τς
λέει σιαπού κάθιτι.

Είχι κι ένα αψιλό γουµάρ’ η Λυκουπαναέτς κι µι αυτό πάηνι στα
Σέρβια στου παζάρ’ τς ∆ιφτέρις. Του δειλνό π’ γυρνούσαν στου χουρ-
γιό, κάµποσ’ π’ δεν είχαν θκά τς ζουντανά  ίφιρναν τα ψούνια τς στν
πλάτη τς κι τουν ίλιγαν να τς βάλ’ κάνα διµάτ’ πράσα απάν’ στου γου-
µάρ’ για να ξιλαφρώσν. Κι αυτός τς ίλιγι:

Ά πιδί µου µ’ δεν µπουρώ να στα βάλλου απάν’ γιατί θα µυρίζ’ του
γουµάρ’ κι του σαµάρ’ πρασιές. Κι άµα µυρίζν’ έτσιαας δεν θα µι βάλ’
η µπάµπου µ’ απού µέσα στου σπίτ’. Ανακατώνιτι όντας µυρισ’ πρα-
σιές ή κρουµδιές.

Αυτόϊα τ’αψλό του γουµάρ’ η Λυκουπανέτς τούχι παρ’ απ’ τς
Τούρκ’ το 1912. ‘Όταν πλάκουσι η στρατός µας στς Λαζαράδις είχαν
ιντουλή να ανάψν πολλές φουχτιές, για να φανή ότ’ ήταν πουλύς η
στρατός. Άµα είδαν αυτόϊα οι Τούρκ’ απού έµνεισκαν στου Τρανό-
βαλτου φουβήθκαν κι τα χρειάσκαν. Φόρτουσαν ‘ν πραµάτεια τς κι
ξικίντσαν για τα Σέρβια, για να ινουθούν µι τς αλνούς κι να γλιτώσν.
Τα φουρτουµένα πράµατα τς όµους απ’ έρχουνταν απ’ τς Νουφανοί
κι τν ΑγιΚοίµησ’απιρνούσαν αµπρουστά απού του σπίτ’τ’ Λυκουπα-
ναέτ’ γιαυτό κι ένα γουµάρ’του ζάπουσι µεσα στ’ αχούρι τ’ µέχρι να
τσακστούν σαν παρακάτ’ οι Τουρκαλάδις. Όταν ξιλιφτιρώθκι η τό-
πους µας τόβγαλι απ’ τ’ αχούρι τ’, α κι του χρησιµουποιούσε στς
δλιές τ’. 

ΗΗ  µµππάάµµπποουυ  ηη  ΤΤσσιιττσσιιάά

Τν ίλιγαν Βασιλκιά κι απού Βασιλκιά έφτασαν να τ’ λεν χαϊδιφτικά
Τσιτσιά, π’ λεν κι οι µουρφουµέν’. Άντρας τς ήταν η Τρατσουµήτρους
π’ τουν ίλιγάµι η παππούς η Τράτσας, ένας ψηλός κι θηριακουµένος
άντρας. Αξάδιρφους τς Τσιτσιάς ήταν η παπαΝικόλας κι αυτήν τουν
ίλιγι, «Αχ ξαδιρφούτσκι µ’. Μέχρι να γεντς παπάς είχεις ένα παλι-
ουταλαγάν’ απού δεν είχι ούτι ένα φιλουρίδ’ θκο τ’ απού κείνου π’
τούχαν υφαν’ σαν σκτί στουν αργαλειό. Αυτόϊα είχις ριγµένου απάν’

στς πλάτις σ’ κι έψιλνις σν ικκλησιά».
Συνφάδα τς Τσιτσιάς ήταν η µπάµπου µ’ η Στέργινα απ’ τουν

πρώτου τουν άντρα τς τουν Γκουντή τουν Θιουχάρ’ π’ τουν ίλιγαν κι
Ντάκου. Η Τσιτσιά τ’ µπάµπου µ’ τ’ Στέργινα κι ύστιρα απ’ ήταν µι
τουν παππού τουν Στέργιου ν’ ίλιγι µουναχά «µόϊ Γκουντίνινα». Η
καηµέν’ η Τσιτσιά δεν ήξιρνι ντιπ για ντιπ απού που πιάνν’ του βιλόν’
για να µπαλλώσ’ κανά ξισκισµένου παρτάλ’, όπους φκιάν’ όλις οι νυ-
κουκυρές. Τ’ λάβζι η µπάµπου η Στέργινα, η σιουµφάδα τς, κι τν ίλιγι,
«µο ρα βλουϊµέν’ κι συ, δεν πιάντς τ’ φούστα σ’ µι του βιλόν’, µούγκι
ν’ πιάντς µι του σύρµα».

Μια φουρά κα του 1935 η Τσιτσιά πήγι στου σπίτ’ τς µπάµπους
τς Στέργινας µι µια µπραγάτσα γιουµάτ’ πλύµατα κι πίτυρα ανακα-
τουµένα, σαν τν ψίνα π’έφκιανάµι για τα χοιράδια, κι ‘ν είπι, «µόϊ
Γκουντίνινα σ’ ίφιρα µια µπραγάτσα πλύµατα για του γουρούν’ µα».
Η µπάµπου κατάλαβι ότ’θα πάϊναν οι χουρουφυλάκ’ για να ξισκώσν
του σπίτ’ σν έριβνα κι ότ’ η Τσιτσιά ‘ν ίφιρι κατ’ µυστικό µεσ’ στ’ µπρα-
γάτσα, γιατί η βιριάγκους η Τρατσουµήτρους θα είχι καµ’ πάλι καµιά
κατρατσιά.

Ιτούτους µαζί µι ‘ν κλούτσα τ’ στα πρόβατα όπ’ βουσκούσι είχι
µαζί τ’ κι του πιστιόλ. Τ’ φουρά αυτήν τούφιρι κι στου σπίτ’ του παλι-
ουσιδηρκό. Τουν θυµούµι κι εγώ πουλύ γέρουν, µι µια άσπρ’ µου-
στάκα κι µι µια φούρκα µιγάλ’. Έρχουνταν στου σπίτ’ µας στα
γιουρτάσια κι ίλιγι τ’ µάνα µ’ «µωρ’ Φουρδίτου κουρτσάκι µ’ βάλι µι να
φάου». Τουν έβαζι η µάννα µ’ µπακαλιάρου κι η µπάρµπαΜήτρους
τ’αγκάθια τ’ µπακαλιάρου τάρχνι κατ’ απ’ του τραπέζ’ για να µη λια-
ρών’ τ’ απού πάν’…

Έβαλι απ’ λέτι, η Γκουντίνινα του χέρι τς µεσ’ στ’ µπραγάτσα κι
τσάκουσι ένα µπιστόλ’. Του πήρι κι του καϊπουσι µέσα στ’ αµπάρ’ τς
βρίζας. Η Φουρδίτου, η µάννα µ’, απού ήταν ιτότι µικρό κουρίτσ’ είδι
στα κρυφά αυτό του µπιστόλ’ κι µι του µαρτύρσι µιτά απού ιβδοµήντα
χρόνια.

Τώρα όµους δεν υπάρχ’ κανένας κίνδυνους για να τσακώσν’ τουν
παππού τουν Τρατσουµήτρου! Γιατί κι Χουρουφυλάκ’ δεν υπάρχν’ τώ-
ραϊας στου χουργιό, αλλά κι η έρµους η Τρατσουµήτρους έχ’ χρόνια
π’ σχουρέθκι.

ΑΑππόό  ττοο  ααρρχχεείίοο  ττοουυ  ΑΑσσττυυννοοµµιικκοούύ  ΤΤµµήήµµααττοοςς  ΜΜιικκρροοββάάλλττοουυ  
∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΒΒΑΑΛΛΤΤΙΙΝΝΩΩΝΝ  ΕΕΙΙ∆∆ΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ......

[[ΕΕυυττρράάππεελλαα  κκααιι  άάλλλλαα……]]

21.4.1966 
– Παρουσιασθείς σήµερον

21.4.1966 ενώπιον µου ο Σ.Γ. του Ν
και της Ι. ετών 50 κάτοικος Μικροβάλ-
του, διετύπωσε παράπονα κατά της Α.Π.
του Γ. ετών 39, εκ Μικροβάλτου, διότι
κατά το πλύσιµο των ρούχων της τα
ακάθαρτα νερά ρίχνει εντός της αυλης
του παραπονεθέντος.

Κληθείσα η Α.Π. παρεδέχθη την
πράξιν και εδήλωσε ότι άλλοτε δεν θα
επαναληφθή.

23.5.1967 
- Σήµερον 23.5.1967 και ώραν

17.00 κατέλαβον εν Μικροβάλτω και
εντός του καφενείου του Ζαραβίγγα Γεωργίου τον Θ.Λ. του Π. ετών 15 να χαρτοπαίζη, εκλήθη ούτος εις τον Σταθµόν
και τω εγένοντο αυστηραί συστάσεις υποσχεθείς συµµόρφωσιν.

Κληθείς την 23.5.1967 ο πατήρ του Λ.Π. ετών 53, κάτοικος Μικροβάλτου και τω εγένοντο αι δέουσαι συστάσεις,
όπως µη επιτρέπει εις τον υιόν του να σχολάζη εις τα καφενεία και να χαρτοπαίζη. Ούτος υπεσχέθη συµµόρφωσιν.

2.1.1970  
– Σήµερον 2.1.70 και ώραν 13.οο κατελήφθη εν Τρανοβάλτω ο Π.Α. του Ε. ετών 29, κάτοικος Τρανοβάλτου, δια-

τηρών Κουρείον να µην έχει αναρτήσει πινακίδα εν αυτώ αναγράφουσαν το είδος του καταστήµατος.
Εκλήθη ούτος εις τον Σταθµόν και τω εγένετο σύστασις, υποσχεθείς συµµόρφωσιν.

10.2.1970 
– Σήµερον και ώρα 10.20 κατελήφθη εν Μικροβάλτω ο Π.Ε. του Α και της Ε. να στερήται αφοδευτηρίου εις το δια-

τηρούν εντάυθα καφενίον του.
Κληθείς εδήλωσεν ότι ήρχισεν ήδη την διάνοιξη του λάκκου προς κατασκευήν του.

10.3.1970 
– Σήµερον 10.3.1970 και ώραν 10.00 κατελήφθη εν Μικροβάλτω ο χοίρος του Τ.Ι. του Σ. και της Μ. να κυκλο-

φορή αδεσπότως εις τους δρόµους του χωρίου.
Κληθείς ούτος εδήλωσεν, ότι διέφυγεν της προσοχής ο χοίρος δι’ ο και εκυκλοφόρει εις τους δρόµους αναζη-

τούµενος παρά τούτου. Εγένοντο δε αυστηραί συστάσεις, υποσχεθείς την πλήρη συµµόρφωσιν.

29.4.1970 
– Εµφανισθείς σήµερον ο χωροφύλαξ Κούρτης Θωµάς του Βασιλείου µοι ανέφερεν ότι κατέλαβεν τον Κ.Α. του Γ.

και της Ι. ετών 41 κατοίκου Μικροβάλτου εγγάµου, επαγγέλµατος εργάτου να ΄χη απεριόριστα τα νερά της κουζίνας
της οικίας του και να πίπτουν εις την κεντρικήν οδόν του χωρίου Μικροβάλτου.

Κληθείς ούτος εδήλωσεων ότι θα προβή εις την κατασκευή βόθρου προς διοχέτευσιν των ακαθάρτων εν γένει υδά-
των.

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΕΕΣΣ  11889911--11991100

5η Επιστολή
Λήψις 15 Νοεµβρίου 1902
αριθ. πρωτ. 482

Πανιερώτατε, 
Χθές εις τας 12 του Νοεµβρίου µηνός ήλθον εις το χωρίον µας Μικρόβαλτον τρεις Τούρκοι (γκέγ-

κιδες) και λέγουν ότι τους έστειλεν ο Μουτεσαρίφης δια να φυλάξουν το χωρίον µας. Ηµείς δεν ηµ-
πορούµεν να τους θρέψωµεν και να τους πληρώσωµεν και ούτε λόγον ηµπορούµεν δια να τους
είπωµεν. Τώρα παρακαλούµεν την Πανιερότητα σου να µας στείλης απάντησην τι να κάµωµεν.

Της Υµ. Πανιερώτητος πειθήνια τέκνα
Εν Μικροβάλτω τη 13 Νοεµβρίου 1902.

Η επιστολή αυτή εγράφη παρά του ∆ιδασκάλου Αθανασίου Ευθ. Λιούλια. Κατόπιν εφηµερίου.

6η Επιστολή
αριθ. πρωτ. 346

Εν Μικροβάλτω της 3 Σεπτεµβρίου 1903
Το ενδεσήµου αρχαιερατικού επιτρόπου ικονόµου παπά Ιωάννου
παρακαλούντες ο λαός µικροί και µεγάλοι τον κ’. διδάσκαλον όπου µας εστείλατε είναι καλός και

τίµιος και οι µαθηταί είνε µεγαλείτεροι από τον διδάσκαλον και δεν µας βγάζει πέρα και θα χάσουν οι
µαθηταί ολόκληρον τον χρόνον, και δια τούτο σας παραγγέλνουµεν να µας στείλεται άλλον διδάσκα-
λον µεγαλείτερον και ας είνε ο µισθός περισσότερος. Εις τα εκκλησιαστικά δεν είνε οικανός, και δια
τούτο σας οδιοποιούµεν το γλιγορότερον να µας στείλεται διδάσκαλον. Και αν είνε δυνατόν να µας
στείλεται τον πρώην διδάσκαλον τον Αθανάσιος λιούλια.

Σφραγίδα µουχτάρη
Μουχταρογέροντες

7η Επιστολή
Λήψις 11 Σεπτεµβρίου 1903
Αριθ. πρωτ. 358

Παναιδεσιµώτατε! 
Κατά την Υµετέραν εντολήν ήλθον εις το χωρίον Μικρόβαλτον ο ιερεύς και άλλοι τινές µε παρε-

δέχθησαν µετά χαράς. Ο δε Μουχτάρης και ο επίτροπος και άλλοι τινές αντιφέρονται παρά πολύ λέ-
γοντες ότι ηµείς συµφωνήσαµε διδάσκαλον εάν έχη χρήµατα η Μητρόπολις ας στείλλη και άλλους
διδασκάλους. Εάν αγαπάτε γράφητε προς τον διδάσκαλον κ. Σπυρόδονα Περδίκην εκ Γκοβλίτσης να
σηκωθή να φύγη, και γράφετε και τον µισθό µου τουλάχιστον 12 λίρας και τα τρόφιµα 30 ταγάρια σίτον
καθαρόν. Αυτά ηµπορούν να τα δώσουν διότι έχουν δυνάµεις, εάν γράφητε τοιουτοτρόπως δεν θα δυ-
νηθούν να κάµωσι διαφορετικά, διότι µερικοί µε περιπαίζουν και λέγουν να καθίσω δι’ 7 λίρας καθώς
έχοµεν και τον άλλον διδάσκαλον, εγώ δε αυτάς τας ηµέρας θα καταβώ εις το παζάριον δηλ. εις τον
Νιάϊµιρον.

Ούτω διατελώ ασπαζόµενος την Ιεράν Υµών ∆εξιάν.
Εν Μικροβάλτω τη 12η Σεπτεµβρίου 1903

Ο ταπεινός
Εµµ. Στ. Τσιώπτσιας
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IIΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  --  ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ

Το χρονικό δράσης του Χρίστου Σταµκόπουλου
Το ∆έλνο, το Μόκρο, η Λουζιανή, το

Νιζισκό, (µε τα παλιά ονόµατά τους), ήταν
η κοντινή κι άµεση γειτονιά του χωριού
µας για χρόνια ολόκληρα. Οι κάτοικοι
έφταναν γρήγορα µε άλογα ή µε τα πόδια
από το ένα χωριό στο άλλο,  επικοινω-
νούσαν, συγγένευαν, έφερναν νέα. Κι η
ιστορία τους κοινή µε του δικού µας χω-
ριού. 

Έφτασε λοιπόν στα χέρια µου η διή-
γηση του Θωµά, γιου του Μακεδονοµάχου
Χρίστου Σταµκούλη από το ∆έλνο (Τριγω-
νικό) µέσω του εγγονού του Μακεδονο-
µάχου και συνονόµατου Χρίστου.
Θεώρησα πως έχει για όλους µας ενδια-
φέρον, γιατί αναφέρεται στην ιστορία µας,
το Ζιδάνι και τον Μητροπολίτη Κωνστάν-
τιο. 

Για το Μακεδονικό Αγώνα έχουµε ξα-
ναγράψει, στο τελευταίο φύλλο της εφη-
µερίδας µας του 2004, µε την ευκαιρία
της επετείου του εορτασµού των 100
χρόνων από την έναρξή του. Ο Μακεδο-
νικός Αγώνας ήταν η πάλη του Ελληνι-
σµού της Μακεδονίας ενάντια στην
επιβουλή των Βούλγαρων κοµιτατζήδων.
Άρχισε το 1870 µε την ίδρυση της Βουλ-
γαρικής Εξαρχίας και κορυφώθηκε το
1904-1908 µε την είσοδο στη Μακεδονία
ανταρτικών σωµάτων απ’ την ελεύθερη
Ελλάδα.

Προφορικά, ο σύγχρονός µας Χρίστος
Σταµκόπουλος, µου διηγήθηκε την ιστο-
ρία του παππού του, που ο ίδιος δεν γνώ-
ρισε παρά µόνο από τις περιγραφές του
πατέρα του.

Ο Χρίστος Σταµκούλης, Στάµκος ή
Σταµκόπουλος γεννήθηκε στο  το 1870
και πέθανε το 1940. Σύµφωνα µε τη διή-
γηση του εγγονού του ξεκίνησε σαν έµ-
πορος και ταυτόχρονα αγγελιοφόρος για
2-3 χρόνια µε ένα µόνο άλογο και περ-
νούσε µόνος του τα σύνορα µε την Ελ-
λάδα που ήταν τότε στην Ελασσόνα. Τον
πλησίασε η τοπική οργάνωση Μακεδονι-
κού Αγώνα, και του ανέθεσε να µεταφέ-
ρει µηνύµατα και στη συνέχεια όπλα.
Συνεργάζονταν στενά µε το ∆εσπότη
Κωνστάντιο, που κατάγονταν απ’ το Μι-
κρόβαλτο. Άρχισε σαν αγγελιοφόρος
κάπου το 1901 και συνέχισε την επικίν-
δυνη αυτή δουλειά για περίπου εννέα
χρόνια. Έφτασε να έχει είκοσι πέντε ζώα
για τις µεταφορές, πήρε κυρατζήδες στη
δούλεψή του κι ο ίδιος ήταν αρχηγός κι
υπεύθυνος σε δύσκολες καιρικές συνθή-
κες, βροχές και χιόνια και πάντα µε το
φόβο της παρανοµίας και των Τούρκων.
Τα όπλα που έφερναν, τα πήγαιναν και τα
έκρυβαν είτε σε µια κρυψώνα έξω απ’ το
∆έλνο, στου Κανούτα τη Γούρνα,  είτε στο
Τζέρο, µια σπηλιά κοντά στο Ζιδάνι. Σαν
παραµύθι η διήγηση πως «ένα από τα
ζωντανά του, ένα άλογο, µυρίζονταν τους
Τούρκους από µακριά. Όταν µετέφεραν
όπλα και πυροµαχικά, αποφάσιζε αυτό στο
σταυροδρόµι κοντά στη Βούρµπα, αν θα
πάει στο χωριό του ή θα γυρίσει κατά το
Ζιδάνι, χλιµίντριζε κι οι κυρατζήδες που

ήταν µπροστά φώναζαν το Σταµκόπουλο ή
τον ειδοποιούσαν πως κοντά είναι Τούρ-
κοι, κι αυτός γύριζε  γρήγορα στο χωριό
του κάνοντας τον ανήξερο σε ελέγχους
των Τούρκων ενώ οι κυρατζήδες  έφερ-
ναν κρυφά τα ζώα στο Ζιδάνι. Χρησιµοποι-
ούσε δε και τα τρία ονόµατα παράγωγα
του Στάµκου, για να µπερδεύει αυτούς
που τον κυνηγούσαν».

Αυτούσια η επιστολή έχει ως εξής:

Το Χρίστο Σταµκούλη, από το 1898
µέχρι το 1903 τον έστελναν οι µπέηδες
κάτω στην παλιά Ελλάδα και τους έφερνε
µυρουδάτο καπνό, αλλά η προπαγάντα
δούλευε. Απ’ το ένα µέρος έφερνε καπνό
κι απ’ τ’ άλλο µέρος άλλαζε έγγραφα,

ώσπου οργανώθηκαν καλά οι Μακεδόνες
και τότε ο  Χρίστος Σταµκούλης  γράφτηκε
στην οργάνωση «Μακεδονοµάχων»  µαζί
µε το ∆εσπότη Κοζάνης «Σεβασµιώτατο
Κωνστάντιο» και αναγνωρίστηκαν το
1903. Τότες ο Χρίστος Σταµκούλης πήρε
τη θέση αγγελιοφόρου  και άρχισε να µε-
ταφέρει και όπλα από την παλιά Ελλάδα
τροφοδοτώντας τη Μακεδονία. Άρχισε µε
δύο ζώα και έφτασε τα είκοσι πέντε µε-
ταφέροντας όπλα κι έγγραφα εννέα ολό-
κληρα χρόνια. Ο ίδιος ήταν αρχηγός αυτής
της επικίνδυνης αποστολής και έπαιρνε
κι άλλους πολλούς αγωγιάτες µεταφέ-
ροντας τα όπλα και τα έγγραφα. Χάλασαν
τα µάτια του από τα κρύα, χάλασαν τα
πόδια του από τα ρευµατικά. Μέσα σ’
αυτά τα εννέα χρόνια µαζί µε το Σταµ-
κούλη Χρίστο ήταν κι ένας στρατηγός Οι-
κονοµίδης ή Ντιληβάνος από την Κοζάνη,
µαζί µ’ έναν Μαλούτα. Το 1914 ήρθε ο
στρατηγός µαζί µε τον Μαλούτα στην Κο-
ζάνη, κάλεσε και τον Σταµκούλη, επειδή
έπαιρναν κλήρο και συντάξεις οι «Μακε-
δονοµάχοι». Ο Χρίστος Σταµκούλης ήταν
εκ των προτέρων ασφαλισµένος απ’ την
οργάνωση. Γιατί το 1903 που βαρέθηκε
απ’ τους Βουλγάρους ο Παύλος Μελάς
από έναν Κοµιτατζή στην Καστοριά η ορ-
γάνωση το πήρε πολύ βαρύ πλήγµα να
µας βαρέσουν τον αρχηγό µας. Έτσι ο ∆ε-
σπότης µαζί µε το στρατηγό τον Οικονο-
µίδη και µε όλη την οργάνωση έβγαλαν
τρία άτοµα, τους πιο Ψύχραιµους. Πρώ-
τος ο Σταµκούλης, δεύτερος έξυπνος ο
Μαλούτας από την Κοζάνη και τρίτος ο
Αρίδας απ’ το Λιβαδερό. Τους έριξαν
κλήρο ποιος να πάει στα Μπιτόλια να σκο-
τώσει τον Κοµιτατζή που σκότωσε τον
Παύλο Μελά και έπεσε ο κλήρος στον
Χρίστο Σταµκόπουλο. Μαζί µε τον ∆ε-
σπότη τον Κωνστάντιο οργανώθηκαν καλά
µε την οργάνωση που είχαν στα Μπιτόλια.
Καβάλησαν τα άλογα και πήγαν στα Μπι-
τόλια. Εκεί η οργάνωση τους περίµενε.
Αφού πέρασαν τη νύχτα, κάθισαν την
ηµέρα κι έκαναν το πρόγραµµα πώς να
πάνε µέσα στο σπίτι του Ανώτατου Κοµι-
τατζή να τον σκοτώσουν. Έβγαλαν το συµ-
πέρασµα να κάνει το ζητιάνο. Αφού
έκαναν όλο το σχέδιο, οι Έλληνες εκεί-

νου του χωριού του έδειξαν το σπίτι του
κοµιτατζή. Έβγαλε τα ρούχα που είχε,
έβαλε κουρέλια, δύο ώρες µπροστά από
το βασίλεµα του ήλιου και πήγε σε άλλα
σπίτια ίσα µε το βράδυ. Το σούρουπο
πήγε στο σπίτι του κοµιτατζή, εκεί του
έδωσαν ότι τους έκανε νόηµα και µαζεύ-
τηκε σε µία γωνιά και δεν τον έβγαλαν
έξω. Ο Βούλγαρος ήταν έξω, η ώρα 6 τα
µεσάνυχτα αλα τούρκικα τη νύχτα τον
πήγε φρουρός, τον παρέδωσε µέσα στο
σπίτι κι έφυγε. Κάθισαν να φαν…

… ενώ έζωνε το ζωνάρι του, του άλ-
λαξε δύο σφαίρες µε το πιστόλι και τον
σκότωσε. Έξω φύλαγε η προυπαγάντα,
αµέσως τον πήραν, καβάλησαν τα άλογα
και φύγανε για την Κοζάνη.

Είχαν χαρτιά που έλεγαν ότι αν σκο-
τωθεί ο Σταµκούλης θα πληρωνόταν η οι-
κογένεια µε σύνταξη, εάν δεν σκοτωθεί
θα πάρει σύνταξη και κλήρο. Το 1915 τον
χορήγησαν κλήρο στα Πετρανά Κοζάνης,
αλλά επειδή ήταν δηµόσια χωράφια στο
Πολύρραχο και Προσήλιο έκανε τα χαρτιά
να πάρει από εκεί κλήρο. ∆ύο χρόνια µετά
κάηκε ο «Εποικισµός», κάηκαν και τα χαρ-
τιά.

Ύστερα το 1916-17 ήρθαν οι Γάλλοι.
Άλλαξαν  τα κόµµατα, τους Μακεδονοµά-
χους τους σκότωναν. Πήγαν στο Μονα-
στήρι το Ζντιάνι 10 άτοµα και τους
σκότωσαν µαζί µε τον ηγούµενο. Ύστερα
από δύο µέρες πήγαν να σκοτώσουν και
το Σταµκούλη και να κάψουν το σπίτι του,
πολλά και διάφορα συνέβησαν. Είχαν έναν
αντιπρόσωπο Κοζανίτη, κάποιον Ρούση κι
ύστερα έναν από την περιφέρεια Σερβίων
κάποιον Σταθόπουλο Στέργιο ανιψιό του
Σταµκούλη. Αφού ο Σταµκούλης δεν πα-
ρουσιάζονταν, πήραν τελική απόφαση να
κάψουν το σπίτι του, αφού το άκουσε ο
Στέργιος Σταθ. µαράθηκε και τους είπε
ότι όλα αυτά που κατηγορούσαν το Σταµ-
κούλη ήταν ψέµατα. Αφού ήξερε ο Στέρ-
γιος Στ. πώς θα τους αντιµετωπίσει ο
Σταµκούλης, έστειλε σ’ αυτόν ένα γράµµα
και πήγε µόνος του στους Γάλλους στα
στενά, στις Πόρτες κοντά στα Σέρβια και
τον ανέκριναν. Τους είπε ότι εγώ ήρθα
µόνος µου, δεν µε πιάσατε, αλλά θέλω να
µου φέρτι τον καταδότη να µου πει αν µε
βρήκε όχι µε φυσίγγια αλλά µε έναν κά-
λυκα µε µισό έγγραφο και τότε να µου κά-
νετε ό,τι το χειρότερο. Αφού ο καταδότης
δεν παρουσιάστηκε, έµεινε ελεύθερος. Η
γυναίκα του όµως επειδή φοβήθηκε
µήπως οι Γάλλοι βρουν τα χαρτιά που είχε
την ασφάλεια τάκαψε και απ’ όλα που
έπρεπε να πάρει δεν πήρε τίποτε. Όχι
µόνο δεν πήρε απ’ τον αγώνα τίποτα αλλά
έχασε και τα δικά του χωράφια, γιατί είχε
200 στρέµµατα και αφού τον πρόδωσαν
πως εργάστηκε στα κοµιτάτα τον έβγαλαν
κι από το σπίτι του…

Μνεία για τη δράση του Χρίστου Σταµ-
κόπουλου κάνουν κι οι εγκυκλοπαίδειες
γράφοντας τα εξής χαρακτηριστικά λόγια.

Κατά την περίοδον του Μακεδονικού
αγώνα ενεργόν ανάµιξιν εξεδήλωσεν ο
Χρήστος Σταµκόπουλος που κατετάγη εις
τα ανταρτικά σώµατα και έλαβε µέρος εις
πολλάς συµπλοκάς. Στο Μακεδονικό
Αγώνα 1903-1912.

Ο γιός του Θωµάς Σταµκόπουλος του
Χρίστου.

Την ιστορία αυτή επιβεβαιώνει και ο
Μηνάς Μαλούτας στο βιβλίο του «Τα Σέρ-
βια» (1956).

«Εν επεισόδιον του τοπικού Μακεδο-
νικού αγώνος είναι το του Σταµκο Χρί-
στου. Ο εκ ∆ελίνου (Τριγωνικού) Σερβίων
αγγελιοφόρος Στάµκο Χρίστος έλαβε εκ
µέρους της  Οργανώσεως την εντολήν
όπως µεταβαίνων εις Μοναστήριον (Μπι-
τώλια), εκτελέση ένα προπαγανδιστήν ,
έµπορον Βούλγαρον. Ο Στάµκο Χρήστος
εξεπλήρωσε την αποστολήν του επιστρέ-
ψας σώος εις Σέρβια».

ΕΕ..ΛΛ..

ΠΠααττρρίίδδαα  σσαανν  ττοονν  ήήλλιιοο  σσοουυ  ήήλλιιοοςς
ααλλλλοούύ  δδεενν  λλάάµµππεειι,,

γγρράάφφεειι  οο  πποοιιηηττήήςς

Μη ήλιγι τσπρουάλις µιά συντρόφσαµ’  χουργιανή µας, που
είναι παντριµέν σ’ άλλου χουριό. Τα πιδιάτς δε χαλέβν ντιπ να
παένουν στου Μικρόβαλτου. Τι να χαλέβν µα χαζιά αφού δεν
γιννήθκαν στου χουριό; Τι να θµούντι αυτά; Τα τσιουκάνια απ’ τα
πρόβατα, τα µαντριά, τα πουρνάρια, τα κλαδιά, τα κριάκουρα, τα
βαλάνια, τα κράνα, τα γκρέγκουρτσα. Χόριψαν µα αυτά στα αλώ-
νια;  Έπιξαν τα φλιούρια, τα γκουργκόλια, κλιφτουρίτσα, του δεν
τσακώνου ξύλου; Έκαναν ντραµπάλα; έπιξαν στου χιόν µι τα
γουρνουτσάρχα να γιουµόζν νιρό κι να πλιακουτούν  όταν πλα-
λούσαν; Τι χαλέβς τώρα να πουνούν του χουριό; Α ρώτα µα φου-
καρίνα ηµάς τστρανές  που µόλις κάνουµι κατά σιαπάν κι
διαβούµι τσκατιρήντς του λάκκου πώς  χπάει  η καρδιά µας απού
πόνου κι χαρά. Ξέρς που όλα µας καλουσουρίζν κι µας χιριτούν
κνούντας τα κλουνάρια, οι κρανιές, οι πουρναρές, τα κλαδιά, τα
λούδια, όλα µα είνι θκά µας, χαµπαρίηζ ή όχι φτάνουµι στου
σταυρό κι θυµούµαστι τουν παππού τουν Τράτσα (Θεοχάρης)
που πάλιψι µα µι του λύκου κι τουν έπνιξι του λύκου, τέτοιου πα-
ληκάρ ήταν, κι στα παλιάµπιλα που µαζουνάµι  βαλάνια για τα
γουρούνια να τρων να βάζν κριάς για να τα σφάζουµι τα Χρι-
στούγιννα. Ή που εβαζάµι σναγιασουφιά του αυτί µας για να-
κούσουµι ψαλτάδις γιατί µπάτσι η νικκλησιά για να µην νκάψν οι
Τούρκοι. Ή τα αρνούλια που βέλιαζαν απ’ τα µαντριά του Γκιάτα
κι απ’ τα θκά µας ζπιστηρές όταν εβαζάµι πέτρις να ανάψουµι
του καντήλλι στου ξουκκλίς που ήταν σνάκρια στου δρόµου, κι
παραπάν που ήταν η κακιά σκάλα κι έτριµαν να πιράσν και τα
βόδια, τα γουµάρια, µιά πατλιά δρόµους ήταν. Θα ξιχάσουµι µα
συντρόφσα του κρύου νιρό τσάγκαρ του µπγιάδ και στα γκιου-
φύρια σµά στου χουριό που απουπάν έπλιναν οι γνέκις κι µεις
λίγου πιό σιακάτ επινάµι νιρό κι δεν παθινάµι τίπουτα τα ξιπα-
τουµένα, µας φύλαγι η Θιό΄ς ήλιγι η µάναµ. Στ’  Ατσιάνη του
χουράφ που µατουνάµι τα χέρια µας να µαζώνουµι βατσινό-
µουρα, τα ξιαστόχσις κι τότις µι τα ηρουπλάνα που έριχναν στου
χουριό τρανές ουβίδις κι µεις κρυβουµάσταν κάτ στου µκρό του
γκιουφύρ, τάζησαν µα αυτά τα πιδιά µας να χαλέβν να παέν;
Ντιπ χαζιά είσι κι κάντς πως ταχα δεν καταλαβέν,τς. Οι Μκρου-
βαλτνές µα έχν µυαλό κι δεν τα ρίχν βάρους τα πιδιά, τ’ άκσις;
Τα θκά µας τα γκιζέρια δεν τάχουν τώρα τα πιδιά, να γυρνούν όλ’
τµέρα κι να µη τα χαλέβν οι µάνις.. 

ΗΗ  µµππάάµµππωω  ηη  ΚΚυυρρααττσσοούύ
Η µπάµπω η Κυρατσού  ( η γιαγιά τς Φρειδερίκς) ήλιγι κι ιγώ

έγφαφα. Σ΄ένα χουργιό ένας τσέλιγκας µιά νύχτα µι πίσα κι
βρουχή  µαζώνει τζιουµπαναρέοι  κι τσλέι. Όποιους είνι παλυ-
κάρι κι πάει να βάλει αυτό του µαχαίρ’ σι µιά γούρνα απού πι-
θαµένου θα του δώσου τρεις γαλάρις γίδις. Ένας που δε
φοβούνταν, ιγώ τουν λέει. Παίρνει του µαχαίρι, βάνει του ταλα-
γάνι και πάει στου χουριό, στα νικρουταφεία στα καπακστά γιατί
ήταν νύχτα. Χτυπάει η καρδιά τ’ µα χάλιβι κι τσγίδις. Βρήκι µιά
γούρνα, που είχι µέσα τουν πιθαµένου, γουνάτσι κι έµπιξι του
µαχαίρι. Κάνει να σκουθεί, µα τουν τραβούσι η πιθαµένους.
Φρίθκι  η τζιουµπάνους κι του σκέφκι κι έβγαλι του µανίκι κι πα-
ράτσι του ταλαγάνι. Πήγι τα πλαλούντα στου µαντρί κι είχι µου-
ταθεί. Αρά τόβαλις τον λεν οι άλλοι; Ναι, µα µι τραβούσι η
πιθαµένους. Οράτσα να ξιτσακουθώ κι παράτσα του ταλαγάνι.
Του προυί πήγι η τρανός η τσέλιγκας κι τι να ιδεί, µαζί µι του µα-
χαίρι, είχι καρφώσει κι του  λαγκιόλ απ’ του ταλαγάνι. Τώρα αν
τουν έδουκαν τς γίδις, δεν τόµαθι κανένας. 

Σοφία Τσινίκα-Τέλιου

ΠΠρροοµµηηθθεευυττεείίττεε  ττηη  µµοοννααδδιικκήή  ιισσττοορριικκήή--λλααοογγρρααφφιικκήή
σσυυλλλλοογγήή  ττοουυ  κκ..  ΗΗΛΛΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΜΜΠΠΡΡΕΕΤΤΣΣΑΑ  

««ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΒΒΑΑΛΛΤΤΟΟ»»
∆ιατίθεται από το Τοπικό

Συµβούλιο Μικροβάλτου -
πρώην κοινότητα- σύµφωνα µε
το 12/1998 πρακτικό αποδο-
χής δωρεάς και εκχώρησης
δικαιωµάτων και τα έσοδα πε-
ριέρχονται στο ταµείο του
Αθλητικού και Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Η ΕΛΠΙΣ για κοινω-
φελείς σκοπούς.

Υπεύθυνος:
ΧΧρρήήσσττοοςς  ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς

Τηλ. 6978288704 
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ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ

ΤΤαα  ππααλλιιάά  κκιι  τταα  κκιιννοούύρργγιιαα
••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••

Τα  Φώτα
Όλοι οι χωριανοί αυτή τη µέρα χαίρονται. Εµένα όµως ο νους µου

γυρίζει στα χρόνια που η γιαγιά µου (µπάµπω) έπαιρνε το εικόνισµα και
το πήγαινε στην εκκλησία να είναι κι αυτό στη βάφτιση, όπως έκαναν
όλες οι γυναίκες και τα έπαιρναν πίσω η κάθε µία την Υπαπαντή, στις  2
Φεβρουαρίου. Τότε που τα παιδιά πήγαιναν στα εξωκκλήσια και έφερναν
τα εικονίσµατα και φώναζαν κύριε ελέησον (κυργιαλέησον). Είχαµε αρ-
κετά ξωκκλήσια και το καθένα ήταν µακριά από το άλλο. Πήγαιναν στον
Αηλιά, στην Αγία Παρασκευή, στον Αγιασωτήρα και στην Αγιακοίµηση
κι  έφερναν τα εικονίσµατα στον ΑιΓιώργη για να είναι κι αυτά στη Βά-
φτιση. Όλα τα εικονίσµατα, αυτά των γυναικών κι αυτά απ’ τα ξωκκλήσια,
έµεναν µέχρι τη γιορτή της Υπαπαντής στην εκκλησία του Αηγιώργη.
Ύστερα, τα παιδιά τα πήγαιναν πάλι το καθένα στη θέση του. Τώρα, όπως
παρακολουθώ στην τηλεόραση και σ’ άλλα χωριά έκαναν το ίδιο κι ο
νους µου γυρίζει πίσω στα χρόνια εκείνα που ξυπόλητες αλλά χαρού-
µενες µε την Καλέπω παρακολουθούσαµε που τα αγόρια έφερναν τις
εικόνες από τα ξωκκλήσια. Τι όµορφα χρόνια, πώς έφυγαν τόσο γρή-
γορα! Και τη βάφτιση την έκανε ο παπάς µέσα σε µια µπακράτσα, γιατί
δεν είχαµε νερό τρεχούµενο.

Σοφία Νατσιοπούλου-Λαµπρέτσα

Γιαπράκια απ’ το χωριό µας
Υλικά
Ένα (1) κιλό κιµά, µισό χοιρινό, µισό µοσχάρι
Ένα (1) κιλό κροµµύδια
Ένα φλιτζάνι του καφέ λάδι

Ένα φλιτζάνι του τσαγιού ρύζι
Ενάµισι κουταλάκι λεµοντοζού
Μαύρο πιπέρι και ρίγανη
Ένα λάχανο µεγάλο ή δύο µικρά
Άλας

Γιά να κάνω τα γιαπράκια, θα ανάψω φωτιά και θα βάλω το µισό
λάδι µέσα, ρίχνω τα κροµµύδια να τσιγαριστούν. Ύστερα ρίχνω τον κιµά
κι το άλας. Όταν γένει άσπρος ο κιµάς, ρίχνω το ρύζι, να είναι πλυµένο.
Θα ρίξω µαύρο πιπέρι και ρίγανη και τα ανακατώνω όλα. Στο τέλος ρίχνω
το λεµόντοζού (ξυνό).  Τα αφήνω στην άκρια. Βάνω νερό, ρίχνω µέσα
άλας, αρχινάει να βράζει. Ρίχνουµε µέσα το λάχανο, να είνι κουµµένο
απο πάν τα χουντράδια, βράζει κι ανοίγει κι ένα ένα βγάνω τα φύλα απ’
του λάχανου. Άµα του λάχανου είναι µεγάλο, κόβω κάθε φύλο στα δυό,
στα τρία, για να τυλίξω τα γιαπράκια, άµα είναι µικρό, τα αφήνω ουδέτσι.
Παίρνω µεγάλη κατσαρόλα. Από κάτω βάνω τα χοντράδια, τυλίγω τα για-
πράκια τον κιµά µιά κουταλιά σε κάθε φύλο, µια πρώτη σειρά, από πάνω
ρίχνω πιπέρι και ρίγανη. Συνεχίζω µε δεύτερη σειρά το ίδιο και τρίτη,
µέχρι να τελειώσουν τα φύλα κι ο κιµάς. Ύστερα ρίχνω λίγο ζεστό νερό
από πάνω τρία τέσσερα δάχτυλα παρακάτ΄ απ΄ την απάνω σειρά κι ένα
µικρό µπρίκι λάδι  και βάζω ένα πιάτο ανάποδα από πάνω και τα αφήνω
να σιγοβράσουν δυόµισι τρεις ώρες και τα κοιτώ συνέχεια για να µην
τσικνώσουν από κάτω. Σβήνω τη φωτιά, τα αφήνω να παγώσουν και τα
βγάζω. Παλιά, στον κιµά εβανάµι µόνο χοιρινό, το εκοβάµι µε ένα τσε-
κουράκι ψιλό ψιλό, να γένει σαν κιµάς το κρέας. Ιτότις  µετρούσαµε και
µε την οκά, παν αυτά τώρα.

Μια χωριανή

Χριστούγεννα 1948

Έτσια καρτιρούσαµι τα Χριστούγιννα ιµίς τα µκρά τότε. 
Σαράντα µέρις δεν αρτενουµάσταν ντιπ. Ετρουγάµι µούγκι  ψουµί κι πράσου, ψουµί κι κρουµίδ. Κουρκούτ µι καµιά χλιαριά λάδι,. Μπλιαγκούρ

µούγκι µι νιρό βρασµένου. Κουσιάφι µι  βρασµένα γκόρτσα, στιγνά, χουρίς ζάχαρη. Λάχανα στιγνά, καµιά πίτα µι κάναν κόµπου λάδι. Βρασµένου
καλαµπούκι. Έναν τέντσιαρι καλαµπούκι έβραζι η µάναµ. Αµα εκλιβάµι κάνα αυγό απ’ τφουλιά τα πλαλούντας στου µπακάλ για κανα δυό σταφί-
δις ή µπιµπίλια (στραγάλια). Μκροί τρανοί όλοι αυτά ετρουγάµι ώσπου να έρθει η Χριστός στουν Άγιου Γιώργ τνικλησιά. 

Ήλιγα τµάναµ,- πού είνι τώρα µα µάνα η Χριστός; -Α τώρα είνι µέσα σι ένα παχνί, ικεί τουν γέντσι η Παναγία. Κι δεν έχει ούτι προυστιά µι φου-
τιά να ζισταθεί, τουν ζιστέν τα χνώτα απ’ τα πράµατα τα βόδια, τα γαϊδουρούλια, τα µουσχαρούλια. -Γιατί µα µάνα δεν είχι σπίτ; -Γιατί η µάνατ τουν
πάινι σι άλλου χουριό κι δεν βρήκι ούτι σπίτ δεν τνάνοιξι καένας µπαναγία και τουν γέντσι σι ένα χάνι. -Κι πότι θα έρθι στου χουριό µας; -Α τώρα
ξικίντσι µι ένα κτσό γουµάρι τουν φέρνει η µάνατ, γι’ αυτό άρξαν να έρθν. 

Όταν κόντιβαν τα Χριστούγιννα µας ήλιγαν. -Α, τώρα είνι σµά στου Μόκρου (Λιβαδιρό), ταχιά θα έρθει πίσου απ’ του Αιλιά. Πιρνούσαν κάµ-
πουσις µέρις, -τώρα πού είνι µάνα; -Τώρα κατέφκι στα ισιώµατα, ταχιά στα τσακνάδκα τα χουράφια κι τα κόλιαντρα που θα τουν τραγδίστι θα τουν
φέρει η µάνατ µέσα σνικλησιά. Θα χτυπήσ’ η παπάς γκαµπάνα, θα πάµι όλοι σνικλησιά κι ύστρα στου σπίτι θα φάτι όσου κριάς χαλέβ η κλιά σας.
Η τράπιζους µι του ταψί όλη µέρα θα είνι καταή γα να τρώτι του κριάς ψηµένου απ’ του γουρούν που εσφαξάµι. Τι χαβάδια κι χαρές είχαµι όλα τα
πιδιά παινάµι κουντά στου φούρνου, καθουµάσταν να χουρτάσουµι µούγκι απ’ τµυρουδιά. Όταν απουλνούσι η νηκλησιά τα πλαλούντα στου σπίτι,
χλιάρι κι τόπου  γιατί καθουµάσταν όλοι γύρου απ’ τουν τράπιζου. Τι δεν είχι του τραπέζι εκείνο. Ετρουγάµι τόσου πουλύ που όλα ειχάµι διάρροια
κι γιόµζαν τα σουκάκια (απού άλλις µυρουδιές).

Αχ και να ερχότανε τα χρόνια εκείνα πίσω… ένα σπίτι, ένα καλύβι… γεµάτο γέλια και χαρές .
Με πήραν τα κλάµατα που τα θυµάµαι

Σ. Τσινίκα-Τέλιου

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΜΑΣ

1. ΡΟΪ∆ΟΥΛΑ
∆εν ήρθαµε για φάι για πιει 

Ροϊδούλα µ’ Ροϊδούλα µ’(επαναλαµβάνεται σε κάθε στροφή)
ούτε κρασί να πιούµε

Ροϊδούλα µ’ χαϊµαϊδούλα µ’(οµοίως επαναλαµβάνεται)

Μας είπαν ‘ρραβωνιάζεσαι…
κι ήρθαµ’ να σ’ ευχηθούµε…

Κι εσύ καλά µας δέχτηκες …
µε τα καλά σου λόγια…

Πάµε παιδιά να φύγουµε…
να πάµε σ’ άλλα µέρη…

Εκεί ‘ναι όλο ‘ανοιξη…
και πάντα καλοκαίρι…

2. ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝΟΥΜΙ
-Μωρή καλή γειτόνισσα

καλή γειτονοπούλα
βράδυ να ‘ρθεις στο σπίτι µου
να ‘ρθεις στ’ αρχοντικό µου
Θ’ αρραβωνιάσου την Τασιά 

µ’ αυτόν το Μανουλάκη

Τασιά ηταν όξου κι άκουσι
Πουλύ της βαρυφάνκι

-Μάνα µου φαρµακώνουµι
του Μανουλάκη δεν παίρνου
θα πάρου τζιουµπανόπουλου 

που παίζει τη φλογέρα
Που κοσκινίζει τα φλουριά
κι διρµουνίζει τα γρόσια.

3. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ
-Συµπέθεροι µας έρχουντι

Συµπέθεροι συντέκνοι

-Σαν ήρθαν καλώς ήρθανε 
Κι ‘µας καλά µας βρίσκουν

Στρώσ’ τους µάνα µ’ να κάθουντι
Και πυκνοκέρασέ τους 

Έτσια τα λιγάµι ιµείς
(Tοπικό Γλωσσικό Iδίωµα)

Κύρια ονόµατα :

Αθανάσιος : Θανάϊς, Θανασάκς, Νάτσιους, Σιάκας
Αθανασία :  Θανάσου, Θανασούλα
Αικατερίνη : Κατίγκου, Κατίνα, Κατιρίν, Λίνα, Ρίνα
Αλέξιος : Αλέξ
Αναστασία : Τασιά, Τασίτσα, Τασιούλα
Αναστάσιος :  Ναστάις, Τασιούλτς, Τάσιους
Αντώνιος :   Αντώντς, Ντώνας
Απόστολος : Πουστόλς
Αριστείδης : Αρίστους, Τίκας, Τούλης
Αστέριος :  Στέργιους, Τσέλιους
Αφροδίτη : Φουρδίτου
Αχιλλέας :   Χιλλέας, Αχχιλάκος
Βασίλειος : Βασίλτς, Βασιλάκς, Λάκης, Μπίλης, Τσίλας, Τσίλτς
Βασιλική :  Βασιλκή, Βασιλκιά, Κουκούλου
Βάια : Βαϊτσα, Βαϊούλα
Γεώργιος :    Γάκης, Γιουργάκς, Γιουργούλτς, Γώγους, Γιώρς, 
Γκόγκους, Ζιώγας, Λιόλιους
Γεωργία : Γιουργίτσα, Γίτσα
Γλυκερία :   Γλύκου
Γρηγόριος :  Γληγόρς
∆ηµήτριος :   ∆ηµητράκς, ∆ηµητρούλτς, Μήκας, Μήτρους, 

Μήτσιους, Μπίτους, Τάκης
∆έσποινα :  ∆έσπου, Πούλα, Τζέπου
Ελένη :    Λιένη, Λιένου, Λινάκι, Λινιώ
Ελισάβετ :    Λισάφου
Ελευθέριος : Λιφτέρς
Ελευθερία : Λιφτηρία
Ευάγγελος : Βαγγιλάκς, Βάγγους, Βαγγέλτς, Βαντσιόβας, Γκέλας,

Γκιόλτς
Ευαγγελία :  Βαγγελίτσα, Βαγγιλιώ, Βάγγιου, Βαγγιλούδα, Λίτσα
Ευανθία:  Βανθία
Ευλαµπία :  Βλαµπία, Βλάµπου
Ευδοξία :  Βδουξία
Ευθύµιος :  Θύµνιους, Τζηµάκς, Τζηµάντς, Τζηµούλας, Τζήµους
Ευφηµία :   Θυµία
Ευστάθιος :   Σταθς, Τιάκας

4. ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΡΕΑΣ

Να’ταν ο Μάης φθινόπωρος
Αντρέα µ’ µωρέ Αντρέα µ’(επαναλαµβάνεται σ’ όλες τις στροφές)

Κι ο θεριστής χειµώνας
Αντρέα µ’ καπετάνιο (επαναλαµβάνεται οµοίως)

Να πέσουν χιόνια στα βουνά
και κρούσταλλα στους κάµπους

Να κρουσταλλιάσει η θάλασσα
µην πλεύσουν τα καράβια

Να µην περάσει η κλεφτουριά
τους νέους να µην πάρει

-Αντρέας πόθεν πέρασε;
- Μέσα σ’ ένα καράβι

Να παρ’ παιδιά ‘π’ το δάσκαλο
κορίτσια ’π’ το σεργιάνι …

Κλέφτικο της Πρωτοχρονιάς

5. ΚΛΕΦΤΙΚΟ
Παιδιά µ’ πήρ’ ο χινόπωρος

παιδιά πήρ’ ο χειµώνας
πέσαν τα φύλλα απ’ τα κλαδιά

τα φύλλα ‘πο τα δέντρα
ξεσκιώσαν τα ληµέργια µας

και γίναµε δερβένια

Παιδιά µου να χωρίσουµε
γρήγορα ετοιµαστείτε

να πάµε κατ’ τα χειµαδιά
κατ’ το βαθύ τον κάµπο
κι εκεί θα ξεχειµάσουµε

το φετινό χειµώνα

Την άνοιξη µε το καλό 
πάλι θα ξανάρθουµε

θ ’ανοίξει ο γαύρος κι η οξιά 
θα σκιώσουν τα ληµέργια
και κει θα ανταµώσουµε

µε τους παλιούς µας φίλους

Θα βρούµε και το αρχηγό
το καπετάν Γιαγκούλα
το Φώτη το Γιαγκούλα

Που πάει στην Κόζιαν’ σαν παπάς
και σαν καλός ∆εσπότης…

1,2,3   Τραγούδια του αρραβώνα

4,5   Κλέφτικα( Όπως µας τα τραγούδησε ο Αθανάσιος Παλιανό-
πουλος ο Γκουβρουνάτσιος)

Επιµέλεια: ΓΙΑ. ΜΑΣ.
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Το Τρανόβαλτο “πίσω” απ’ τα µάρµαρα...
Προγραµµατίζοντας το οδοιπορικό στο Τρανόβαλτο, γνώριζα ότι

σαν θέµα περιήγησης θα ήταν αποδυναµωµένο, µπροστά στην κατα-
λυτική παρουσία του µαρµάρου σ’αυτή την περιοχή. Και βέβαια δεν
έπεσα και πολύ έξω.

Αφήνοντας το Μικρόβαλτο και κατηφορίζοντας από το Σταυρό και
το Μνηµείο των πεσόντων, η εικόνα του µαρµάρου για τον επισκέπτη
είναι επιβλητική. ∆εξιά δεσπόζει ο «ξεκοιλιασµένος» λόφος των µαρ-
µάρων, το επίκεντρο  των δραστηριοτήτων εξόρυξης και στην είσοδο
του χωριού οι µεγάλες σύγχρονες µεταποιητικές εργοστασιακές µο-
νάδες!

Με το µάρµαρο ασχοληθήκαµε και βεβαίως θα ασχοληθούµε
εκτενέστερα στα επόµενα φύλλα της εφηµερίδας µας. Αναγνωρίζον-
τας φυσικά τον κυρίαρχο  ρόλο του στην οικονοµία της περιοχής, στην
απασχόληση, στη συγκράτηση του πληθυσµού, στην «ταυτότητα» της
περιοχής, αφού το µάρµαρο Τρανοβάλτου είναι από τα πλέον ονοµα-
στά σε πανελλήνια κλίµακα.

Το Τρανόβαλτο σήµερα είναι ένα σύγχρονο χωριό, µε 800 περί-
που µόνιµους κατοίκους, είναι η έδρα του δήµου Καµβουνίων, όπου
λειτουργεί και το µοναδικό Γυµνάσιο του δήµου. Στο ∆.∆. Τρανοβάλ-
του υπάγονται και οι οικισµοί των Λαζαράδων και του Φρουρίου.

Βρίσκεται σε υψόµετρο 670 µέτρα και απέχει από την Κοζάνη 42
χιλιόµετρα(νότια).

Ιστορικά η ευρύτερη περιοχή του Τρανοβάλτου φαίνεται να έχει
κατοικηθεί από τη Νεοελληνική Εποχή µέχρι και τα Ελληνιστικά Χρό-
νια (Γ. Καραµήτρου-Μεντεσίδου,1999). Η παλιότερη γραπτή µαρτυ-
ρία ύπαρξης του Τρανοβάλτου µε τη σηµερινή ονοµασία -που την πήρε
προφανώς από το βάλτο/λίµνη που βρισκόταν στη νότια πλευρά του
χωριού- µας δίνεται από ένα χειρόγραφο αφιερωτών της Μονής της
Μεταµόρφωσης των Μετεώρων, του οποίου η πρώτη γραφή ανάγεται
στα έτη 1592-1593 και στο οποίο φαίνεται ένας αφιερωτής από το
Τρανόβαλτο, ενώ στο ίδιο χειρόγραφο φαίνονται άλλοι τρεις (3) αφιε-
ρωτές µεταγενέστερης γραφής- µέχρι το 1900- (Περιοδικό «ΜΑΚΕ-
∆ΟΝΙΚΑ», τόµος 32/1999-2000, Κ.Σπανός).

Τα στοιχεία και το πρόχειρο σχεδιάγραµµα που πήρα από το φίλο
Ε.∆., ήταν απολύτως κατατοπιστικά. Βγαίνοντας από το Τρανόβαλτο
στο δρόµο προς τους Λαζαράδες, 500-600 µέτρα και αριστερά βρέ-
θηκα στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Κτισµένο το 1968, βρί-

σκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του περίβολου ενώ δεν παρουσιάζει
κάποιο επιπλέον ενδιαφέρον. Αφήνοντας τον Άγιο Γεώργιο και συνε-
χίζοντας το δρόµο προς τους Λαζαράδες, µετά από 600-700 µέτρα
στα δεξιά και κοντά στο δρόµο είδα το εκκλησάκι της Αγίας Παρα-
σκευής. Την παλιότερη εκκλησία της περιοχής που χρονολογείται

από το 1727 σύµφωνα µε την κτητορική επιγραφή, ενώ  µε τη συντή-
ρηση και την αναστύλωση της έχουν περισωθεί αξιόλογες τοιχογρα-
φίες.

Περίπου εκατό µέτρα νοτιοδυτικά της Αγίας Παρασκευής βρί-
σκεται επίσης ο αναστηλωµένος παλιός ναός της Παναγίας που χρο-
νολογείται από το 1788. Και εδώ έχουν περισωθεί εξαιρετικές
τοιχογραφίας που οι περισσότερες -δυστυχώς- έχουν καταστραφεί  στο
µέρος των µατιών! Στο εξωτερικό του ναΐσκου  διάσπαρτα λείψανα πα-

λιότερων εποχών, όπως µια µαρµάρινη κολόνα ύψους περίπου 1,10
µ. που βρίσκεται εξωτερικά στη βόρεια πλευρά, δύο άλλες δύο βρί-
σκονται στηµένες στη νότια πλευρά και σε απόσταση 50-60 µ., διά-

φορα άλλα µαρµάρινα και κεραµικά κοµµάτια- χαρακτηριστική µια
βάση µεγάλου πιθαριού- διάσπαρτα στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ
ένα κοµµάτι κολόνας, ίδιας διαµέτρου µε τις προηγούµενες, είναι εν-
τοιχισµένο στο βόρειο τοίχο του ναού! Τα παραπάνω µπορούν να κα-
ταµαρτυρήσουν την ύπαρξη παλιότερου ναού ή µοναστηριού ή ακόµη
και την έναρξη των λατοµικών δραστηριοτήτων της περιοχής! Και άλλα
πολλά για την ιστορία µας! ∆υστυχώς “αναπαύονται” στη µακα-
ριότητα της αδιαφορίας µας! 

Επόµενος προορισµός ήταν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου.
Επέστρεψα στο Τρανόβαλτο και πήρα το χωµατόδροµο για το Φρούριο.

Προσπέρασα ένα εργοστάσιο µαρµάρων και σχεδόν αντίκρυ από το
εκκλησάκι της Παναγιάς, πάνω στο δρόµο είδα το εκκλησάκι του Αγίου
Νικολάου. Καλοδιατηρηµένο εξωτερικά µε επίστρωση µαρµάρων στο
δάπεδο. Το ενδιαφέρον και εδώ περιορίζεται στις καταπληκτικές τοι-
χογραφίες αφού η κατασκευή του χρονολογείται από το 1753!

Φεύγοντας από τον Άγιο Νικόλαο, αναλογίστηκα ότι τα τόσο σπου-
δαία  εκκλησιαστικά µνηµεία οι περισσότεροι συµπολίτες µας -και εγώ
µέχρι σήµερα- τα αγνοούν! Μνηµεία που χρονολογούνται από το 1727
µέχρι και το 1788!

Η «ανάβαση» - πάλι µέσα από το Τρανόβαλτο και δυτικά -στο εκ-
κλησάκι του Αγίου Χριστοφόρου -κτίστηκε το 1963- δεν ήταν και
τόσο εύκολη. ∆ιασταυρώθηκα µε ένα µισοδιαλυµένο µπαζάµαξο και

τρόµαξα λιγάκι. Τα νταµάρια
σε απόσταση «αναπνοής».
Κάθετες συρµατοκοπές και
πολλά πολλά µπάζα σε πρώτο
πλάνο. Κι ο ΄Αγιος Χριστό-
φορος, ο προστάτης των µαρ-
µαράδων, χάσκει µπροστά
τους. Το γερµένο κιόσκι
δίπλα από το ξωκλήσι δίνει
µια εικόνα εγκατάλειψης. Το
τεχνητό πευκόδασος του
λόφου βρίσκεται σε προχω-
ρηµένο στάδιο καταστροφής
από κάποια παρασιτική αρ-

ρώστια. Έχει αναφερθεί σε κάποιους  αρµόδιους  το  πρόβληµα; Να 

Άγιος Γεώργιος

Αγία Παρασκευή

Αγία Παρασκευή

Άγιος Νικόλαος

Άγιος Χριστόφορος

Παναγία
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Το Τρανόβαλτο “πίσω” απ’ τα µάρµαρα...

όµως και κάτι πιο αισιόδοξο. Οι πρώτες κάτσιδες ! Και είναι µόλις 22
Ιανουαρίου.

Κατηφορίζω και πάλι για το Τρανόβαλτο. Ο ενοριακός ναός του
Αγίου Αθανασίου- κτίστηκε το 1952 και περατώθηκε το 1960- δε-

σπόζει στην πλατεία του χωριού. ∆ίπλα το κτίριο πολλαπλών χρήσεων
µε το ΚΑΠΗ Τρανοβάλτου. Η διαµορφωµένη πλατεία σε καλή κατά-

σταση µε εµφανή τη χρήση του µαρµάρου -του τοπικού προϊόντος-,
όπως και στα περισσότερα σπίτια. Βορειότερα απ’ την απέναντι πλευρά
βρίσκεται το κτίριο των υπηρεσιών του ∆ήµου, ενώ αριστερά του ένα
«κτίσµα» κάπου στη µέση που υποβαθµίζει την εικόνα της πλατείας και
η «διατήρηση» του θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσµα δικαστικής δια-
µάχης του ∆ήµου και των φεροµένων ως ιδιοκτητών του.

Λίγο πιο πέρα στην αυλή του ∆ηµοτικού Σχολείου, φωτογράφισα το
κτίριο του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου. Ρώτησα τα παιδιά που παίζανε

εκεί αν λειτουργεί. Όχι! Μου απάντησαν όλα µαζί. ∆εν λειτούργησε
ποτέ! Φωτογράφισα και τα εργοστάσια µαρµάρου που βρίσκονται σ’
αυτήν την περιοχή, σχεδόν µέσα στο χωριό.

Τελευταίος σταθµός στο γήπεδο Τρανοβάλτου. Ένα σύγχρονο γή-
πεδο µε χλοοτάπητα που στερείται όµως κερκίδων…

Έφυγα αρκετά προβληµατισµένος. Αφήνοντας πίσω µου το «άλλο»
Τρανόβαλτο. Αυτό που γνώρισα σήµερα. 

Γ. Μαστρογιαννόπουλος
Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2008

Άγιος Αθανάσιος

ΚΑΠΗ

∆ηµοτικό Γυµναστήριο

∆ηµοτικό Γήπεδο
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ΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΡΡΑΑΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΑΑΤΤΗΗΣΣ

Εδώ Φρούριο…

Φρούριο. Συνώνυµο της αποµόνωσης, της άγονης
γραµµής και της εγκατάλειψης. 

Από πού να αρχίσει και που να τελειώσει κανείς.
Ίσως είναι από τους ελάχιστους ή και ο µοναδικός οικι-
σµός στο νοµό που δεν συνδέεται µε άσφαλτο µε την
έδρα του δήµου. Το παλαιωµένο δίκτυο ύδρευσης είναι
ανεπαρκές και προβληµατικό και ταλαιπώρησε το περα-
σµένο καλοκαίρι τους λιγοστούς κατοίκους. Θέλουν το
λεωφορείο του δήµου να κάνει ένα δροµολόγιο κάθε
Πέµπτη(λαϊκή αγορά) για το Τρανόβαλτο. Θέλουν…

Ακούει κανείς;
Το ενδιαφέρον για τα χωριά τους, αυτών που δεν

διαµένουνε µόνιµα σ’ αυτά, θεωρώ ότι είναι δεδοµένο.
Πρέπει όµως και να εκφράζεται.

Τη διαµαρτυρία και την αγανάκτηση του µέσω της
εφηµερίδας µας θέλει να εκφράσει ο φίλος από το Φρού-
ριο Θωµάς Λιάκος, σχετικά µε την εγκατάλειψη ενός
σπουδαίου θρησκευτικού µνηµείου, της παλιάς εκκλη-
σίας της Κοίµησης της Θεοτόκου που χρονολογείται
από το 1738. Η εκκλησία που διαθέτει αξιόλογες τοιχο-

γραφίες και σκαλιστό τέµπλο, παρά τις ελάχιστες παρεµ-
βάσεις υποστύλωσης που είχαν γίνει προ ετών, είναι υπό
κατάρρευση. Ήδη ένα µεγάλο µέρος της σκεπής έχει

υποχωρήσει, µε συνέπεια να κινδυνεύουν άµεσα να  κα-
ταστραφούν οι τοιχογραφίες και το τέµπλο, αφού είναι
εντελώς εκτεθειµένα στα καιρικά φαινόµενα.

Ακούει κανείς;
Και ένα φωτο-κουίζ αναµνήσεων για τους ανα-

γνώστες από το Φρούριο µε τη φωτογραφία που µας
έδωσε ο φίλος Αντώνης Λιάκος και η οποία χρονολο-
γείται από το 1965-1966. Είναι από εκδήλωση του ∆η-
µοτικού Σχολείου που δυστυχώς δε λειτουργεί λόγω
έλλειψης µαθητών εδώ και δεκαετίες!

Την Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου το πρωί ξεκινήσαµε να επισκεφτούµε
τους καταρράκτες. Ενώ ζούµε στο χωριό 40 χρόνια ακόµα δεν τους
έχουµε απολαύσει σε όλο τους το µεγαλείο.

Είπαµε να κάνουµε µια διαφορετική διαδροµή. να µην πάµε από το
δρόµο που πάει Ελάτη-∆εσκάτη αλλά από την Στεφάνη. Περάσαµε τον
λάκκο του Γκόγκα αρχίσαµε να ανεβαίνουµε για τις Πλάκες. Βρεθή-
καµε σ’ ένα αποκρουστικό θέαµα αφού ο δρόµος ήταν γεµάτος από
κλαδιά και δέντρα κοµµένα, να σου σφίγγεται η καρδιά. Εδώ σε αυτόν
το µέρος έγινε παράνοµη συστηµατική υλοτοµία. Μήπως οι υπεύθυνοι
για την φύλαξη του δάσους είναι τυφλοί και δεν βλέπουν τι γίνεται στο
δάσος της Ελάτης; Λυπηθήκαµε αλλά συνεχίσαµε την διαδροµή, πε-
ράσαµε την βρύση στις Σουδίρες, ανεβήκαµε πιο ψηλά, στρίψαµε δεξιά
στην διασταύρωση και σε λίγο φτάσαµε στο τέλος του χωµατόδροµου. 

Αφήσαµε το αυτοκίνητο, εφοδιαστήκαµε τις βιντεοφωτογραφικές
µας µηχανές, πήραµε τις κλούτσες στα χέρια µας και ξεκινήσαµε. Πή-
ραµε το µονοπάτι και περάσαµε την πρώτη σούδα. Η πρώτη ευχαρί-
στηση ήταν ότι τα δέντρα δεξιά-αριστερά ήταν απείραχτα, βρήκαµε το
παλιό µονοπάτι φτιαγµένο πάνω σε σχιστολιθικά βράχια, ακούσαµε το
κελάηδηµα των πουλιών, το τραγούδι του νερού από κάθε µικρό κα-
ταρράκτη να βγάζει την δικιά του µουσική, ανεβάζοντας τις αισθήσεις
µας στο αποκορύφωµα. Μες στα κοφτά βράχια του ρέµατος σ’ ένα δέν-
τρο που ο κορµός του ξεκινάει από την µια πλευρά της όχθης και κα-
ταλήγει στην κορυφή της απέναντι πλευράς του ρέµατος διακρίνονται τα
ίχνη από τα ζώα που ανεβοκατεβαίνουν πάνω στο δέντρο. Φαίνεται ότι
είναι από αλεπού, από κουνάβι ή από ασβό.

Και να που µπροστά µας αντικρίσαµε τον πρώτο καταρράκτη ύψους
γύρω στα 7-8 µ. Από τη χαρά µας παίζαµε σαν µικρά παιδιά µε το νερό.
Σταµατήσαµε αρκετή ώρα να τον θαυµάσουµε, γυρίσαµε πίσω πήγαµε
από την δεξιά πλευρά της πλαγιάς, ανεβήκαµε πάνω από τον καταρ-
ράκτη. Εκεί ήταν τα δύσκολα, στο στενό µονοπάτι. Αφού αστειευτήκαµε
για λίγο πήραµε την απόφαση να το περάσουµε, ο Κώστας έκανε την
κλούτσα του πρόχειρο πάτηµα, αγκάλισε τον βράχο και πέρασε. Το ίδιο
έκανα κι εγώ. Συνεχίσαµε να ανεβαίνουµε το ρέµα, βλέποντας το νερό
να τρέχει πάνω σε ολοκάθαρα βράχια µε µικρούς καταρράκτες σε ένα
απόλυτα φυσικό περιβάλλον όπου δεν υπάρχει καµία παρέµβαση αν-
θρώπινου χεριού. Μπροστά µας αντικρίζουµε καταρράκτη ύψους γύρω

στα 2-3 µέτρα. Έναν πίνακα ζωγραφικής της φύσης, ένα βράχο που τον
έχουν σµιλέψει οι καλύτεροι καλλιτέχνες της φύσης, µια µουσική του
νερού που την έχουν συνθέσει οι καλύτεροι συνθέτες. Εδώ σε αυτό το
ρέµα η φύση απλόχερα χάρισε όλο της το µεγαλείο. Συνεχίζοντας να
ανεβαίνουµε, ο ήχος από τον µεγάλο καταρράκτη ακουγόταν όλο και
πιο καθαρά στα αυτιά µας και ο ενθουσιασµός  µας µεγάλωνε. Εκεί και
η λιµνούλα µε τα ολοκάθαρα νερά της. Το νερό να πέφτει από αρκετό
ύψος τραγουδώντας το δικό του τραγούδι µέρα-νύχτα, το µεγάλο έλατο

και το µοναδικό αρκουδοπούρναρο (γκι) στην περιοχή της Βουνάσας
να στέκουν σαν φύλακες στην κορυφή από τους καταρράκτες και χα-
µηλά στη λιµνούλα  τα έλατα-πλατάνια, διάφορα είδη θάµνων και φυτών

να ζουν όλα αρµονικά. Αφού η ώρα πέρασε πήραµε τον δρόµο της επι-
στροφής, γυρίσαµε  λίγο πίσω ανεβήκαµε στην πλαγιά, όπου και εκεί
µας περίµενε άλλο ένα θέαµα. ∆ιάφοροι σχιστολιθικοί βράχοι να υψώ-
νονται µπροστά µας µε διάφορες µορφές αφηρηµένης τέχνης. Κοιτά-
ζοντας νοτιοδυτικά αντικρίσαµε τον ποταµό Αλιάκµονα εκεί που σµίγουν
τα κρυστάλλινα και γάργαρα νερά των πηγών της Βουνάσας.

Απολαύσαµε το τοπίο και πήραµε το δρόµο της επιστροφής…

Οι «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ»
Γκούµας Χριστόφορος, Τοπικός Σύµβουλος

Γκαραβέλας Ι. Κώστας

Υ.Γ. 1. Ευχαριστούµε θερµά την εφηµερίδα ΕΝ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΩ για
την τεράστια συµµετοχή στην ανάδειξη και την προβολή του τόπου µας.

Υ.Γ. 2. Ευχαριστούµε θερµά το ένθετο περιοδικό της εφηµερίδας
«ΤΑ ΝΕΑ» ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, για το αφιέρωµα (παρακάτω)
στους καταρράκτες της Ελάτης. 

Υ.Γ. 3. Σε όσους θέλουν να επισκεφτούν τους καταρράκτες, τους
ευχόµαστε καλή διαδροµή.

Σ.Σ. 1. Τους «Φίλους του ∆άσους», Φόρη και Κώστα τους γνωρί-
σαµε στο «Οδοιπορικό» που κάναµε στην Ελάτη (Φύλλο Α/Α 11, Μάιος
2007). Γνωρίσαµε τον ενθουσιασµό τους και το πάθος τους για τον τόπο
τους. Τότε δεν µπορέσαµε – για πρακτικούς λόγους – να πάµε στους
καταρράκτες.

Μας «πρόλαβε» το ένθετο περιοδικό της εφηµερίδας ΤΑ ΝΕΑ «Ανα-
καλύψτε την Ελλάδα» (Σάββατο 12.1.08) και παρουσίασε τους καταρ-
ράκτες της Ελάτης! 

Η σειρά µας τώρα! 

Σ.Σ. 2. Ευχαριστούµε τους φίλους Φόρη και Κώστα για την ευγενική
τους χειρονοµία να µας χαρίσουν ανθοδέσµη στο χορό του συλλόγου
µας. Τους ευχαριστούµε και ανταποδίδουµε τις ευχές τους.
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«Μάστου απού δω ρά»! Ήταν η ατάκα του Μπάρµπα-Γιάννη που
«έγραψε» κατά την αφήγηση του στον τηλεοπτικό σταθµό τοπικού κανα-
λιού τον περασµένο Οκτώβριο. Και αναφερόταν στο 1984, στο συνέδριο
του ΠΑΣΟΚ, όταν πήγε και κάθισε στην πρώτη σειρά των καθισµάτων και
κάποιο κορυφαίο στέλεχος του ζήτησε να σηκωθεί. «Μάστου απού δω ρά
! Τ’ν έφιρις απ’ του σπίτι σ’(την καρέκλα)» ήταν η απάντηση του Μπάρµπα-
Γιάννη.

Υπήρξε βέβαια και η συνέχεια. Ο µπάρµπα-Γιάννης πήρε το λόγο, µί-
λησε για τα προβλήµατα της κτηνοτροφίας τον απλοϊκό, ανεπιτήδευτο τρόπο
του και κατέπληξε τους συνέδρους. Καταχειροκροτήθηκε και αποθεώ-

θηκε. Το σχετικό απόκοµµα (ως φωτό) από το ΕΘΝΟΣ εκείνης της εποχής
καταµαρτυρεί το αληθές.

Μπάρµπα-Γιάννης Γκαραβέλας. Κτηνοτρόφος συστήνεται ο ίδιος. Ποι-
ητή προτιµώ να τον λέω εγώ.

Με περίµενε στο σπίτι του στις αρχές του περασµένου Νοέµβρη. Στο
τραπέζι αραδιασµένα τα συγγράµµατα του, οι σηµειώσεις του, τα δηµοσι-
εύµατα που αναφέρονται σε αυτόν και επιστολές από επώνυµους.

Αυθόρµητος, ευσυγκίνητος, εκδηλωτικός, παθιασµένος, ευαίσθητος,
χειµαρρώδης σε εντυπωσιάζει και σε καθηλώνει απ’ την πρώτη στιγµή.
Με άποψη για τα πάντα και κυρίως για την κτηνοτροφία. Απαγγέλει τα ποι-
ήµατα του και τον πνίγει η συγκίνηση. Αγαλλιάζει αναπολώντας το παρελ-
θόν, θυµώνει απότοµα όταν αναφέρεται στα χάλια της κτηνοτροφίας
σήµερα, προτείνει λύσεις…

∆ίπλα του η κυρά Τασούλα, η αχώριστη σύντροφος του πάντα χαµο-
γελαστή, σιγοψιθυρίζει τα ποιήµατα που απαγγέλει ο µπάρµπα-Γιάννης
και τον βοηθά να συνεχίσει όταν εκείνος κάπου-κάπου τα ξεχνάει !

Το πρώτο του ποίηµα «Σαρακατσάνα» θυµάται ότι το έχει γράψει το
1943, ενώ από το 1960 και µετά γράφει πιο συστηµατικά και κρατάει ση-
µειώσεις. Τα γεγονότα της κατοχής και του εµφυλίου τον  είχαν σηµαδέ-
ψει καταλυτικά.

Στα ποιήµατα του καταπιάνεται µε πολλά θέµατα, µα κυρίως στους στί-

χους του διακρίνει κανείς την αγάπη
του για τον τόπο του και τη φύση των
Καµβουνίων.

Φυσικά πρώτα είναι κτηνοτρόφος
και γεωργός για να ζήσει τη µεγάλη
οικογένεια που δηµιούργησε. Πρωτο-
στατεί στο χώρο αυτό, συµµετέχει σε
δεκάδες συνέδρια πάντα µε εύστοχες
εισηγήσεις, για δυο τετραετίες είναι
εκλεγµένος αντιπρόσωπος  της Ένω-
σης Γεωργικών Συνεταιρισµών Κοζά-
νης ενώ η Ελληνική Λιβαδοπονική
Εταιρεία στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
του απένειµε τιµητική πλακέτα.

Το συγγραφικό του έργο είναι
πολύ πλούσιο και περιλαµβάνει :
1. Ιωάννης Γκαραβέλας (Μπάρµπα-Γιάννης)

Αυτοβιογραφία Έκδοση 2000
2. Τα αίτια της ληστοκρατίας στην Ελλάδα
3. Μια αληθινή ιστορία. Έκδοση 2003
4. Ποιήµατα µιας ζωής. Έκδοση 2004
5. Λιβάδια και ορεινή Ελλάδα. Έκδοση 2007.

Με το µπάρµπα-Γιάννη δεν µπορούµε να τελειώσουµε εδώ. Θα επα-
νέλθουµε µε τα ποιήµατα και τις «ιστορίες του». Επί του παρόντος θα αρ-
κεστούµε στο ποίηµα του «Οι καυµοί των βουνών» και την άποψη του «Ένα
επίκαιρο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η κτηνοτροφία µας».

Γ.Μ.
ΟΙ ΚΑΥΜΟΙ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ

Εσείς βουνά µ’ περήφανα, βουνά µ’ καµαρωµένα
γιατ’ είστε µελαγχολικά, γιατ’είστε µαραµένα.
Μήπως σας δέρνουν οι καιροί, µήπως τα κρύα χιόνια
µήπως βουνά µ’ γεράσατε απ΄τα πολλά τα χρόνια;

Ούτε µας δέρνουν οι καιροί, ούτε τα κρύα χιόνια
ούτε γερνάµε εµείς τα βνά απ’ τα πολλά τα χρόνια.
Μας µάρανε η µοναξιά κι αυτή η περιφρόνια.
Η νέα Ελληνική γενιά, µας απαράτσε εµάς τα βνά
και πάει στα κέντρα τ’αστικά.
Ούτε κουδούνι, ούτε κιπρί, ούτε τ’τζιοµπάνου η φωνή
και της φλογέρας τη λαλιά, δεν την ακούµε τώρα πια
µέσα στα λόγγια τα δασιά.

Τα γρέκια, οι στρούγκες, τα µαντριά, γιόµσαν χορτάρια και κλαδιά
και τα ληµέρια τα παλιά, διψούν για λίγη συντροφιά.
Κι αυτές ακόµα οι  ΄µορφονιές, Σαρακατσάνες λυγερές
κι οι βλάχες οι ροµαντικές,
δεν βγαίνουν στα καλοκαιρνά, για αυτό µας πιάνει απελπισιά
εµάς τα δόλια τα βουνά!

Αύγουστος 1986

ΜΜππάάρρµµππαα--ΓΓιιάάννννηηςς  ΓΓκκααρρααββέέλλααςς
ΟΟ  λλααϊϊκκόόςς  πποοιιηηττήήςς  κκααιι  κκττηηννοοττρρόόφφοοςς  ττωωνν  ΚΚααµµββοουυννίίωωνν..

ΈΈνναα  εεππίίκκααιιρροο  ππρρόόββλληηµµαα
πποουυ  ααννττιιµµεεττωωππίίζζεειι  ηη  κκττηηννοοττρροοφφίίαα  µµααςς

Η κτηνοτροφία και η γεωργία ήταν οι κύριες ασχολίες των κατοίκων του Ελ-
λαδικού χώρου σ’ όλη τη διαδροµή των αιώνων απ’ τη µακρινή αρχαιότητα. Ιδιαί-
τερα η κτηνοτροφία υπήρξε το στήριγµα όλων των εθνικών αγώνων γιατί στα
απρόσιτα ελληνικά βουνά που είχαν τα κοπάδια τα µεγάλα τσελιγκάτα, έδρασαν
κυρίως οι δυνάµεις της αντίστασης ενάντια στους κατά καιρούς επιδροµείς.

Το επάγγελµα αυτό είναι επάγγελµα για «λίγους». Ο κτηνοτρόφος είναι κα-
ταδικασµένος στην «αιχµαλωσία» του κοπαδιού επί 24ώρου βάσεως, χωρίς να του
αναγνωρίζονται αµοιβές για υπερωριακή απασχόληση. Η ζωή του κτηνοτρόφου
δεν είναι εποχική και επειδή δεν αφήνει περιθώρια  για κοινωνικές συναναστρο-
φές, δηµόσιες σχέσεις, διακοπές, ψυχαγωγία, ταξίδια, δεν είναι καθόλου ελκυ-
στική για τους νέους ανθρώπους.

Επιπλέον τα καθαρά έσοδα από µια κτηνοτροφική οικογένεια δεν ξεπερνούν
το σύνολο των αποδοχών ενός δηµοσίου υπαλλήλου µεσαίας εισοδηµατικής κα-
τηγορίας. Ο κτηνοτροφικός πληθυσµός της χώρας µας εργάζεται σκληρά για την
επιβίωση του και µόνο. Για αυτούς τους λόγους επιβάλλεται και πρέπει να εκδη-
λωθεί κοινωνική αλληλεγγύη και συµπαράσταση στα δίκαια αιτήµατα των κτηνο-
τρόφων από το σύνολο των εργαζοµένων της χώρας, από τους κοινωνικούς
φορείς, τις πολιτικές δυνάµεις, τους ευαισθητοποιηµένους πολίτες, ώστε να υπο-
χρεώσουν την ελληνική πολιτική ηγεσία να σκύψει µε περίσκεψη και ενδιαφέρον
πάνω στο πελώριο κεφάλαιο «ελληνική κτηνοτροφία».

Στα δύσκολα χρόνια του «41-42», όπως πιστεύω να θυµούνται όσοι είναι
ασπροµάλληδες, η γεωργία είχε σταµατήσει και η κτηνοτροφία ήταν αυτή που γλί-
τωσε από την πείνα χιλιάδες ανθρώπους. Ως εδώ αυτός είναι ο ρόλος που έπαιξε
ο κτηνοτροφικός κόσµος και η κτηνοτροφία για την αναγέννηση του έθνους ή αν
θέλετε του ελληνικού κράτους.

Ένα σηµαντικό θέµα είναι η λαθραία εισαγωγή τυροκοµικών προϊόντων και
κυρίως της φέτας «άγνωστης προέλευσης» και υποβαθµισµένης ποιότητας διότι
παράγεται από πρόσµιξη πρόβειου, γίδινου και αγελαδινού γάλατος ή ακόµη και
πρόσµιξη γάλα σε σκόνη. Η «φέτα» είναι τυρί από πρόβειο και αίγειο γάλα και µπο-
ρεί να παραχθεί µόνο σε ορισµένες περιοχές της Ελλάδας και σύµφωνα µε αυ-
στηρές προδιαγραφές.

Το πολύτιµο λοιπόν αυτό προϊόν, «το γάλα», είναι ο λευκός χρυσός της χώρας
µας και πρέπει να προστατευθεί από όλους τους πολίτες και κυρίως από τους τρια-
κόσιους της Βουλής. Η τιµή του γάλατος χρόνο µε το χρόνο πέφτει, έχει καταντή-
σει να πωλείται φθηνότερα και από ένα εµφιαλωµένο νερό.

Η επιτροπή Ανταγωνισµού έβαλε µεγάλο πρόστιµα σε 17 εταιρείες γάλατος και
τα έσοδα φυσικά από αυτά τα πρόστιµα θα δοθούν στο δηµόσιο, το ερώτηµα όµως
είναι: ο κτηνοτροφικός λαός τι θα πάρει;

Μπάρµπα-Γιάννης Γκαραβέλας 
Κτηνοτρόφος

∆ικαίωµα στη µόρφωση
“Θέλουµε δάσκαλο,
θέλουµε δάσκαλο...”

∆ραµατική παράσταση διαµαρτυρίας µε την
κραυγή “θέλουµε δάσκαλο…”, πραγµατοποίησαν την
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2008 οι µαθητές του ∆ηµοτικού
Σχολείου Ελάτης µε τα παιδιά του νηπιαγωγείου και
τους γονείς τους στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδο-
νίας, όπου αντιπροσωπεία τους επέδωσε σχετικό ψή-
φισµα στο γενικό διευθυντή κ. Κώστα Κοκόλη.

Το πρόβληµα εστιάζεται στην έλλειψη δεύτερου
δασκάλου από την αρχή της σχολικής χρονιάς στο
2θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο που όπως αναφέρεται στο ψή-
φισµα  «ανάγκασε ορισµένους γονείς να µην εγγρά-
ψουν τα παιδιά τους στο σχολείο και άλλους να
µεταγράψουν τα παιδιά τους µε την έναρξη της σχολι-
κής χρονιάς σε άλλο σχολείο…»

Και καταλήγουν:
«Γι’ αυτό ζητούµε από την πολιτεία:

Να αντιληφθεί τη σηµασία του σχολείου για την
κοινωνία της Ελάτης και να το στελεχώσει µε έναν
ακόµη εκπαιδευτικό, ώστε να µην παρατηρείται το φαι-
νόµενο ολόκληρες οικογένειες να αναγκάζονται να µε-
τακοµίζουν για να τύχει το παιδί τους µιας καλύτερης
εκπαίδευσης.

Να δείξει και στα ολιγοθέσια σχολεία την ευαι-
σθησία της για τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες.

Να δώσει και στα παιδιά της Ελάτης αυτό που δι-
καιούνται: το δικαίωµα στη µόρφωση…»

Πράγµατι είναι ανεπίτρεπτο στις µέρες µας να δη-
µιουργούνται τέτοια προβλήµατα, σε µια περιοχή που
ούτως ή άλλως είναι αποµονωµένη και χρειάζεται ερεί-
σµατα για τη συγκράτηση του πληθυσµού και όχι για το
αντίθετο.

Ανάλογη διαµαρτυρία από τους γονείς των παι-
διών είχε γίνει και στο νοµάρχη Κοζάνης κ. Γιώργο
∆ακή.

Υποσχέσεις δόθηκαν, το θέµα αντιµετωπίστηκε
προσωρινά µε την απόσπαση δασκάλας για δέκα(10)
ηµέρες, κάτι που φυσικά δεν λύνει κανένα πρόβληµα.

Στις παραπάνω διαµαρτυρίες παρόντες ήταν ο δή-
µαρχος Καµβουνίων Αχιλλέας Ντοβόλης, ο πρόεδρος
του Τ.Σ. Ελάτης Βασίλης Τέλλιος και ο Νοµ. Σύµβ.

Γιάννης Μητσιάκος. Σχετικό ερώτηµα στον υπουργό
Παιδείας υπέβαλλε ο βουλευτής Ν. Κοζάνης Γιώργος
Παπακωνσταντίνου. 

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΡΟΜΟΥ 
Βουνάσας – Ελάτης

Από τον Υποτοµέα Ολοκλήρωσης Προγράµµατος Βιώσιµης Ανάπτυ-
ξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ
ΒΟΥΝΑΣΑ –ΕΛΑΤΗ», 2007ΣΕ/44000053/14-9-07, προϋπολογισµού
1.065.000€.

Πρόκειται βέβαια για µια πολύ σηµαντική απόφαση για την περιοχή
µας, αρκεί βέβαια να προχωρήσουν  άµεσα οι µελέτες και οι διαδικασίες
ανάδειξης εργολάβου.
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∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2007

Συνάντηση εκπροσώπων του ∆ικτύου Πολιτιστικών Συλλόγων πε-
ριοχής Σερβίων-Καµβουνίων-Λιβαδερού µε το δήµαρχο Βελβενδού κ.
Μανώλη Στεργίου, στα πλαίσια των ενηµερωτικών επαφών µε φορείς των
όµορων δήµων.

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2007
95η Επέτειος της Μάχης των Λαζαράδων

Με ιδιαίτερη λαµπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος της µάχης
των Λαζαράδων της 9ης Οκτωβρίου 1912, που σήµανε την απελευθέρωση
των Καµβουνίων και στη συνέχεια ολόκληρης της Μακεδονίας από τον
τουρκικό ζυγό.

Περιλάµβανε την  Θεία λειτουργία, τη δοξολογία και τον πανηγυρικό
της ηµέρας από το διευθυντή του ∆ηµοτικού Σχολείου Τρανοβάλτου Πα-
σχάλη Νακόπουλο στον Ι. Ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου, ενώ ακολού-
θησε επιµνηµόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του
µνηµείου.

Τίµησαν την εκδήλωση µε την παρουσία τους, ο νοµάρχης Κοζάνης
Γιώργος ∆ακής, η αντινοµάρχης Έλσα Φωτιάδου, ο Γ. δντης της Περιφέ-
ρειας ∆υτικής Μακεδονίας Κώστας Κοκόλης, ο δήµαρχος Αιανής Γιώρ-
γος Τζέλλος, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερβίων Χρήστος
Μπουχουράς, ο πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβ. ∆εσκάτης Tηλέµαχος Καψά-
λης, οι στρατιωτικές αρχές και πολλοί συνδηµότες µας. Οικοδεσπότης ο
δήµαρχος Καµβουνίων Αχιλλέας Ντοβόλης και παρόντες σχεδόν το σύ-
νολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2007

“∆ραστηριότητες και Περιπέτεια” στην Πάδη(Βογγόπετρα) Τρα-
νοβάλτου. Μια ξεχωριστή εκδήλωση του ∆ικτύου Πολιτιστικών Συλλόγων
ευρύτερης περιοχής Σερβίων-Καµβουνίων-Λιβαδερού που περιλάµβανε

τοξοβολία, σκοποβολή, εναέριο πέρασµα µε σκοινί, ποδήλατο βουνού,
4Χ4 TEST DRIVE, ενώ ειδική επίδειξη έκαναν και τα µέλη της Λέσχης Ει-
δικών ∆υνάµεων Ν. Κοζάνης. (σελ. 16)

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2007
9ος Λασσάνειος ∆ρόµος

Εκατόν τριάντα και πλέον αθλητές συµµετείχαν στον 9ο Λασσάνειο
∆ρόµο, που οργάνωσε η ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού, Αθλητισµού και
Κοινωνικής Πολιτικής του δήµου Κοζάνης. Περιλάµβανε αγώνες 2 χλµ
για παιδιά και 10 χλµ για ενήλικες. (σελ. 19)

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2007

Πανηγυρικός εορτασµός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο
Τρανόβαλτο µε οµιλία, καταθέσεις στεφάνων, παρέλαση και επίδειξη χο-
ρευτικών τµηµάτων.  

Σάββατο 17 Νοεµβριου 2007

Εγκαίνια της στέγης λειτουργίας της Λέσχης Ειδικών ∆υνάµεων Κο-
ζάνης. (σελ. 17)

Τετάρτη 5 ∆εκεµβρίου 2007
Συνάντηση εκπροσώπων του ∆ικτύου Πολιτιστικών Συλλόγων της ευ-

ρύτερης περιοχής Σερβίων-Καµβουνίων-Λιβαδερού µε το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο του Μορφωτικού Οµίλου Βελβενδού, στα πλαίσια των
ενηµερωτικών επαφών µε τους συλλόγους των όµορων δήµων, προκει-
µένου να υπάρξει διεύρυνση του ∆ικτύου για κοινή πορεία δράσεων. Η
συζήτηση ήταν συναινετική και εποικοδοµητική, ανοίγοντας το δρόµο για
συνεργασία στο άµεσο µέλλον.

Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου 2007
Παρουσίαση στους εκπροσώπους φορέων

και συλλόγων της περιοχής Σχεδίου Ανάπτυ-
ξης της Παραλίµνιας Περιοχής της λίµνης
Πολυφύτου, µε την αρωγή της ∆ΕΗ. (σελ. 22)

Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου 2007

Συνάντηση εκπροσώπων του ∆ικτύου Πολιτιστικών Συλλόγων της ευ-
ρύτερης περιοχής Σερβίων-Καµβουνίων-Λιβαδερού στο “µπαλκόνι” του
Ν. Κοζάνης, στον Άγιο Χριστόφορο Προσηλίου (σελ 16).

Παρασκευή 28 ∆εκεµβρίου 2007

«Το Εργαστήρι του Αη Βασίλη» στο Τρανόβαλτο. Εκδήλωση για
τα παιδιά του δήµου Καµβουνίων που διοργανώθηκε από το ∆ίκτυο πολι-
τιστικών Συλλόγων Σερβίων-Καµβουνίων-Λιβαδερού (σελ. 17)

Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2008
Ραγκατζάρια στο Μικρόβαλτο.

Μικρόβαλτο

Τρανόβαλτο
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Αναβίωση των Ραγκατζαριών της Πρωτοχρονιάς µε διοργανωτές τους
συλλόγους του χωριού-τοπικού και Μικροβαλτινών Κοζάνης-, µε την υπο-
στήριξη του Τοπικού Συµβουλίου Μικροβάλτου (σελ 24).

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2008

Εορτή των Φώτων, καθαγιασµός των υδάτων στη γέφυρα των
Σερβίων. Σε µια άκρως εντυπωσιακή και ριψοκίνδυνη επίδειξη, τον
σταυρό από τη λίµνη ανέσυραν ταυτόχρονα δύο µέλη της Λέσχης Ειδικών
∆υνάµεων Ν. Κοζάνης, ένας εκ των οποίων ήταν ο Γιάννης Ε. Χαρισό-
πουλος.

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2008
Πανελλήνιο σοκ από το θάνατο της  14χρονης µαθήτριας Ε. Τ.-∆. στην

Πτολεµαΐδα. ∆ιπλό το σοκ για µας που ήταν και συγχωριανή µας, αφού η
µητέρα της κατάγεται από το Μικρόβαλτο.

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2008
Υπογραφή Σύµβασης ανάθεσης κατασκευής του δρόµου Και-

σαρειάς-γέφυρας Ρυµνίου, από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας
Ανδρέα Λεούδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εργοληπτικής επιχεί-
ρησης ∆ΕΛΗΒΑΝΗΣ Β. Ε.∆.Ε. (σελ. 4).

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2008

Υπογραφή Σύµβασης έργου κατασκευής Γεωπάρκου στη θέση
Μπουχάρια Μικροβάλτου, από το νοµάρχη Κοζάνης Γιώργο ∆ακή και τον
εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας ΕΡΓΟΜΑΝ ΑΤΕ Βαγγέλη Μανώλα (σελ.
4).

Κυριακή 13 & ∆ευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008

Ωριαία περίπου µετάδοση από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθµό ΤΟP των
Ραγκατζαριών Μικροβάλτου που είχαν αναβιώσει τη φετινή Πρωτοχρο-
νιά(1.1.2008).

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2008

Κοπή πίτας από τα µέλη της οµάδας εκµάθησης Βυζαντινής Μουσικής
του συλλόγου µας, που υπεύθυνος λειτουργίας είναι ο Γιάννης Μαστρο-
γιαννόπουλος.

Σάββατο 26 Ιανουαρίου2008
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Κοπή πίτας στο ΚΑΠΗ Μικροβάλτου. Ετεροχρονισµένη-µιας και
είχε προηγηθεί κεντρική γιορτή του συλλόγου πολυτέκνων στα Σέρβια-
βράβευση της αριστούχας µαθήτριας Λυκείου Κατερίνας Η. Παπαδο-
πούλου, µέλος πολύτεκνης οικογένειας, από το δήµαρχο Καµβουνίων.
Ανάλογη εκδήλωση έγινε και την επόµενη (27.1. 2008) µέρα στην Ελάτη
όπου βραβεύτηκε αντίστοιχα η αριστούχα µαθήτρια Ηλιάνα Κ. Γκαρα-
βέλα, επίσης µέλος πολύτεκνης οικογένειας.

∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008
Πανελλήνια συγκίνηση από την “κοίµηση” του Αρχιεπισκόπου Αθη-

νών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου, σε ηλικία 69 ετών.

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008
Συναυλία Γιάννη Σπανού-Καλλιόπης Βέττα.

Στην κατάµεστη Αίθουσα Τέχνης του δήµου Κοζάνης δόθηκε συναυ-
λία του µεγάλου συνθέτη Γιάννη Σπανού, όπου τραγούδια του ερµήνευσαν
η πατριώτισσά µας καταξιωµένη τραγουδίστρια Καλλιόπη Βέττα και ο Βαγ-
γέλης Βέττας. Ακόµη τραγούδια του συνθέτη απέδωσε και η χορωδία του
συλλόγου των ΜΑΚΕ∆ΝΩΝ που διοργάνωσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της ∆ΕΠΑΚ του δήµου Κοζάνης. 

Αξίζει να αναφέρουµε ότι παρόντες της χορωδίας των ΜΑΚΕ∆ΝΩΝ
ήταν και οι “δικοί” µας-και µέλη της χορωδίας του συλλογου µας-, Γιάν-
νης Μαστρογιαννόπουλος, Πέτρος Νάτσης και Οδυσσέας Καρανάτσιος.

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2008
Εκλογές στο Σύνδεσµο Γραµµάτων και Τεχνών Κοζάνης. Οι σταυ-

ροί προτίµησης για τους τρεις πρωτεύσαντες, µεταξύ των δεκάξι(16) υπο-
ψηφίων ήταν:

1. Αγγέλης Πολυνείκης 186
2. Σιαµπανόπουλος Βαγγέλης 163
3. Χρυσάκης Κώστας 155

Υ.Γ. Η κατανοµή αξιωµάτων στο 9µελές ∆.Σ. του Συνδέσµου έχει ως
εξής:

Πρόεδρος: Πολυνείκης Αγγέλης
Αντιπρόεδρος: Απόστολος Παπαδηµητρίου
Γεν. Γραµµατέας: Βαγγέλης Σιαµπανόπουλος
Ταµίας: Κώστας Χαραλαµπίδης 

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2008

Έντονη διαµαρτυρία µαθητών και γονέων από την Ελάτη στην Περι-
φέρεια ∆.Μ. για τη έλλειψη δεύτερου δασκάλου από την αρχή της χρο-
νιάς. (σελ. 11)  

Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2008
Εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώ-

νυµου, µέχρι τότε µητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας. 

Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2008

Βιντεοσκόπηση των τραγουδιών του αρραβώνα και του γάµου
από το τοπικό κανάλι ΤΟΡ και το δηµοσιογράφο Κώστα Χρυσάκη για την
εκποµπή “ΤΣΙΝΤΣΙΡΟ ΓΑΪΤΑΝΙ” στο ΚΑΠΗ Μικροβάλτου. Συµµετείχε σχε-
δόν το σύνολο των γυναικών του χωριού ενώ την επιµέλεια της προετοι-
µασίας την είχε ο Γιάννης Μαστρογιαννόπουλος µε την αµέριστη
συµπαράσταση της προέδρου του Τ.Σ. Μαρίας Βέττα.

Το αποτέλεσµα θα το δούµε τις προσεχείς ηµέρες (τελικά προγραµ-
µατίστηκε για την Κυριακή 17 και τη ∆ευτέρα 18 Φεβρ. 2008) από το ΤΟΡ
Channel και είναι βέβαιο ότι θα είναι πολύ καλό, αφού οι προϋποθέσεις-
η πλούσια πολιτιστική µας κληρονοµιά σε τραγούδια και οι αυθεντικές
φωνές- είναι οι καλύτερες.

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2008
Ετήσιος χορός των Μικροβαλτινών.

Εξαιρετική επιτυχία σηµείωσε και φέτος ο χορός του συλλόγου που
έγινε στο κέντρο διασκέδασης ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 

Το πρόγραµµα περιλάµβανε την κοπή πίτας, τη βράβευση των ση-
µαιοφόρων Σχολ. Έτους 2007-2008, τη βράβευση των επιτυχόντων στις ει-
σαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2007 και την εµφάνιση της
χορευτικής οµάδας των γυναικών-µε τις δασκάλες Αγγέλα και Εφη Κω-

τούλα- και της χορωδίας του συλλόγου. Φυσικά το κέφι και ο χορός έφτα-
σαν στο αποκορύφωµα µε τους ήχους της δηµοτικής ορχήστρας του -επι-
µένουµε… Μικροβαλτινά- Νίκου Τζουκόπουλου.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους τα µέλη και οι φίλοι του
συλλόγου που “γέµισαν” τη µεγάλη αίθουσα, ενώ µακρύς είναι και ο κα-
τάλογος των επίσηµων προσκεκληµένων που παραβρέθηκαν και γλέντη-
σαν µαζί µας. Και ήταν ο νοµάρχης Κοζάνης Γιώργος ∆ακής,  οι βουλευτές
κ.κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος και Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο Γενικός
∆ντης της Πέριφέρειας ∆.Μ. Κώστας Κοκόλης, ο δήµαρχος Κοζάνης Πάρις

Κουκουλόπουλος, η αντινοµάρχης Ιωάννα Κοντογούνη-Κερίδου, ο πρώην
βουλευτής Γιάννης Βλατής, ο υποψήφιος βουλευτής, πρώην αντινοµάρχης
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και νοµαχιακός σύµβουλος Φώτης Κεχαγιάς, ο υποψήφιος βουλευτής και
νοµαρχιακός σύµβουλος Βασίλης Κωνσταντόπουλος, η υποψήφια βου-
λευτής και επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης στο δήµο Κοζάνης
Άννα Νανοπούλου, ο δήµαρχος Καµβουνίων Αχιλλέας Ντοβόλης, o πρό-
εδρος της κοινότητας Λιβαδερού Θύµιος ∆ισερής, ο αντιδήµαρχος Κοζά-
νης Βαγγέλης Καραπάτσιος, ο αντιδήµαρχος Καµβουνίων Άρης
Τζιούτζιος, η πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καµβουνίων Ρούλα

Μπασδέκη, η πρόεδρος του Τ.Σ. Μικροβάλτου Μαρία Βέττα, ο Γενικός
Γραµµατέας του Συνδέσµου Γραµµάτων και Τεχνών Κοζάνης Βαγγέλης
Σιαµπανόπουλος, ο πρώην αντινοµάρχης Γιώργος Νανόπουλος, ο δντης
της ∆ΕΗ Χρήστος Παπαγεωργίου, οι δντες Αντώνης Παλιανόπουλος, Κώ-

στας Τζιώνας και Αριστείδης Σταθόπουλος, ο δντής της EXPRESS SERV-
ICE Αχιλλέας Πούτας, ο εκδότης και δντης της εφηµερίδας ΚΟΖΑΝΗ Γιάν-
νης Σαλακίδης, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης, ο
Γενικός Γραµµατέας της Λέσχης Ειδικών ∆υνάµεων Ν. Κοζάνης Γιάννης
Χαρισόπουλος και εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων.

Τηλεγραφήµατα µε ευχές απέστειλαν οι βουλευτές Γιώργος Κασαπί-
δης και Νίκος Τσιαρτσιώνης που λόγω υποχρεώσεων βρισκόταν εκτός
νοµού ενώ επιστολή µε θερµά λόγια και ευχές µας απέστειλε και ο δή-
µαρχος Αιανής Γιώργος Τζέλλος  που λόγω υποχρεώσεων επίσης δεν
µπόρεσε να παραβρεθεί.  

Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου 2008 

Οµιλία του Προέδρου της ∆.Ε. του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδο-
νίας και Προέδρου του Συµβουλίου Ανωτάτης Πανεπιστηµιακής Εκπαί-
δευσης, καθηγητή κ. Χρήστου Μασσαλά στο Γυµνάσιο Τρανοβάλτου
µε θέµα: «Ο Σηµερινός Κόσµος µας…»

Μια άψογη εκλαϊκευµένη παρουσίαση που καταχειροκροτήθηκε από
τους µαθητές του Γυµνασίου και τους γονείς που παραβρέθηκαν

Θα παραθέσουµε το κλείσιµο της οµιλίας του κ. καθηγητή:
«Νέες και Νέοι

∆ιατηρείστε ζωντανή την ελπίδα, µάθετε να συνδιαλέγεστε µε την αβε-
βαιότητα, αξιοποιείστε τον άνεµο των αλλαγών, επικοινωνείτε µε τον
Άλλο…και δώστε ευκαιρία στα όνειρά σας…για να δείτε τον κόσµο µε µια
µατιά, µατιά πλατιά από την αρχή στα µέτρα της καρδιάς…(Ο. Ελύτης)

Μην ξεχνάτε: η επικοινωνία δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από ανταλ-
λαγή ασήµαντων συνήθως δεδοµένων και προπαντός παιχνίδι γοητείας
και άσκηση ελευθερίας…»

(Σ.Σ. Ολόκληρη η οµιλία του κ. καθηγητή θα δηµοσιευτεί στα επόµενα
φύλλα της εφηµερίδας µας). 

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2008 
Σε εκδήλωση µε τον τίτλο «Ευ αγωνίζεσθαι» η Νοµαρχιακή Αυτοδιοί-

κηση Κοζάνης, µε πρωτοβουλία της αντινοµάρχου Κοινωνικής Ανάπτυξης
Έλσας Φωτιάδου, βράβευσε τους αθλητές του νοµού που διακρίθηκαν σε
πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, τη διετία 2006-2007. 

Ανάµεσα στους βραβευθέντες που τους απονεµήθηκε τιµητική πλα-
κέτα ήταν και ο Χαρισόπουλος Χ. Φίλιππος, που µε την οµάδα σκυτα-
λοδροµίας 4Χ100 του Φιλαθλητικού Κοζάνης, στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Στίβου Εφήβων που είχε γίνει στο Ολυµπιακό Στάδιο τον Ιού-

λιο του 2006, είχε κατακτήσει την πρώτη θέση και το χρυσό µετάλλιο. Επί-
σης βραβεύτηκαν οι συναθλητές του Παναγιώτης Παπαστέργιος από το
Λιβαδερό, Γιώργος Τσέπουρας και Γιάννης Ντοβόλης από το Τρανό-
βαλτο που δεν παραβρέθηκε λόγω υποχρεώσεων του.

Από το Τρανόβαλτο επίσης βραβεύτηκε και ο Πουλιόπουλος Λευ-
τέρης του Αθαν. που στους πρόσφατους αγώνες πυγµαχίας Βορείου Ελ-
λάδος, στην κατηγορία των 60 κιλών είχε καταλάβει την πρώτη θέση
κατακτώντας έτσι το χρυσό µετάλλιο.

Η εκδήλωση έγινε στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα όπου παραβρέ-
θηκε και ο Υφυπουργός Αθλητισµού κ. Γιάννης Ιωαννίδης.

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008 

Χειµερινό αντάµωµα των Τριγωνικιωτών σε ταβέρνα της Κοζάνης, µε
διοργανωτή τον Πολιτισµικό και Πνευµατικό Όµιλο Τριγωνικού «ΤΟ ∆Ε-
ΛΙΝΟ». 

Φλας στα γεγονότα

KΩTOYΛAΣ XAPAΛAMΠOΣ

ZΩOTPOΦEΣ – AΛEYPA

BAΛAΩPITOY 9 – THΛ. 2464021413
ΣEPBIA

Τη µέρα της απονοµής, από αριστερά προς τα δεξιά, Γιώργος Τσέ-
πουρας, Παναγιώτης Παπαστέργιος, Τάκης Σταθόπουλος, Φίλιππος Χα-
ρισόπουλος και Λευτέρης Πουλιόπουλος.
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ΑΑππόό  ττοο  ∆∆ίίκκττυυοο  σσυυλλλλόόγγωωνν

««∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ππεερριιππέέττεειιααςς»»  σστταα  ΚΚααµµββοούύννιιαα

Επιτέλους και κάτι διαφορε-
τικό την Κυριακή 14 Οκτωβρίου
στη Βογγόπετρα(Πάδη) του Τρανο-
βάλτου. Μια εκδήλωση που ταί-
ριαξε απόλυτα µε το πλούσιο
φυσικό περιβάλλον της περιοχής,
κεντρίζοντας το ενδιαφέρον µι-
κρών και µεγάλων. Από το Λιβα-
δερό, το Τρανόβαλτο, το
Μικρόβαλτο, τους Λαζαράδες, την
Ελάτη και φίλους του είδους από
πιο µακριά. ∆ιοργανωτής της εκ-
δήλωσης ήταν το ∆ίκτυο πολιτι-
στικών συλλόγων ευρύτερης
περιοχής Σερβίων-Καµβου-
νίων-Λιβαδερού σε συνεργασία
µε τις αντίστοιχες Τοπικές Αυτοδι-
οικήσεις, υπεύθυνο εκτέλεσης του
προγράµµατος το γραφείο οικο-
τουρισµού OVERLANT και βασικός

χορηγός η Νοµαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Κοζάνης.

Το πρόγραµµα περιλάµβανε
τοξοβολία, σκοποβολή, ποδήλατο

βουνού, εναέριο πέρασµα περίπου
είκοσι(20) µέτρων µε σκοινιά και

οδήγηση µε τζιπ 4Χ4 σε ανώµαλο
έδαφος. Η συµµετοχή του κόσµου

και ιδιαίτερα των παιδιών σε όλες
τις «δραστηριότητες», ήταν πολύ
µεγάλη.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν
και η -εκτός προγράµµατος- επί-
δειξη καταρρίχησης των µελών της
Λέσχης Ειδικών ∆υνάµεων Ν. Κο-
ζάνης που συµµετείχαν εθελον-
τικά.

Επιπλέον λειτούργησε έκθεση
ξυλογλυπτικής του λαϊκού τεχνίτη
Οδυσσέα Νατσιόπουλου από το Μι-
κρόβαλτο, ενώ από τους εκπρο-
σώπους του ∆ικτύου των
συλλόγων µοιράστηκαν ενηµερω-
τικά φυλλάδια και έντυπα.

Γενικά ήταν µια ξεχωριστή εκ-
δήλωση που θα µπορούσε να χα-
ρακτηριστεί απόλυτα πετυχηµένη.    

Γ.Χ. ή Ράµπο

Άγιος Χριστόφορος Προσηλίου Σερβίων
ΤΤοο  ““µµππααλλκκόόννιι””  ττοουυ  ννοοµµοούύ  ΚΚοοζζάάννηηςς  

Εκεί πάνω έχεις την αίσθηση
ότι ταξιδεύεις µε αεροπλάνο. Τα
κοφτά κάθετα βράχια απ’ τη βορει-
οδυτική πλευρά προκαλούν το
δέος και κάνουν την πανοραµική
άποψη της λίµνης Πολυφύτου

ακόµη πιο εντυπωσιακή. Ακριβώς
από κάτω -σε “κάτοψη”- οι Γούλες
και το Ρύµνιο. Μπροστά η λεκάνη
της Αιανής και της Ελίµειας.Το µάτι
ξεπερνάει την Κοζάνη, φτάνει στις

καµινάδες της Πτολεµαΐδας, γυρί-
ζει δεξιά και πίσω στα Σέρβια, στο
Βελβενδό και στα Πιέρια, “ζουµά-
ρει” στον Όλυµπο και ολοκληρώ-
νει την περιστροφή στα Καµβούνια
και το Βούρινο.

Φυσικά αναφερόµαστε στην
κορυφή του Αγίου Χριστόφορου
στο Προσήλιο Σερβίων που το υψό-
µετρο φτάνει ακριβώς τα
χίλια(1000) µέτρα. ∆έκα περίπου

χιλιόµετρα από τα Σέρβια, λίγο έξω
από το Προσήλιο και δεξιά από το
δρόµο για το Τρανόβαλτο. Αναµφι-
σβήτητα πρόκειται για  “µπαλκόνι”
µε θέα τη λίµνη, το µεγαλύτερο
τµήµα του νοµού και πέρα από
αυτόν!

Εκεί βρέθηκαν τη Κυριακή 16
∆εκεµβρίου 2007 τα µέλη του ∆ι-
κτύου των Πολιτιστικών Συλλό-
γων της ευρύτερης περιοχής
Σερβίων, Καµβουνίων και Λι-
βαδερού, συνεχίζοντας τον κύκλο
των συναντήσεων τους µετά από
πρόσκληση του Μορφωτικού συλ-
λόγου Προσηλίου.

Το χιόνι που είχε πέσει απ’ την
προηγούµενη µέρα, προσέδωσε
µια επιπλέον διάσταση οµορφιάς
στο τοπίο και ανέβασε τη διάθεση
όλων. Το τζάκι έκαιγε από πολύ
νωρίς στην ευρύχωρη αίθουσα, τα
εδέσµατα ήταν υπέροχα και το
κρασί άφθονο. Οι οικοδεσπότες,

ιδιαίτερα περιποιητικοί και πρό-
σχαροι, προσέφεραν µια άψογη φι-
λοξενία. 

Στις συζητήσεις τους µονοπώ-
λησε το θέµα της πρόσφατης -13
∆εκ. 2007 στη αίθουσα του Νο-
µαρχιακού Συµβουλίου- παρου-
σίασης του σχεδίου ανάπτυξης της
παραλίµνιας περιοχής στους συλ-
λόγους και φορείς, που είχε διορ-
γανωθεί από τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κοζάνης. Τονίστηκε
βέβαια η αναγκαιότητα έργων υπο-

δοµής και ανάπτυξης στο σύνολο
των παραλίµνιων δήµων και εκ-
φράστηκαν διάφορες απόψεις για
επιµέρους προτάσεις που θα κατα-
τεθούν αρµοδίως από κάθε σύλ-
λογο. Φυσικά µια απ’ τις προτάσεις
ήταν και η αξιοποίηση του χώρου
που  φιλοξενούσε τους εκπροσώ-
πους των συλλόγων, της κορυφής
του Αγίου Χριστόφορου! Με την
ασφαλτόστρωση του δρόµου, βελ-
τίωσης των υποδοµών του ξενώνα
και του περιβάλλοντα χώρου

καθώς και της συντήρησης των τοι-
χογραφιών του παλιού παρεκκλη-
σίου του Αγίου Χριστόφορου που
βρίσκεται στο εσωτερικό της νέας
εκκλησίας.

Αργά το απόγευµα δόθηκε το
τέλος της συνάντησης. Προσφέ-
ροντας σε όλους τους συµµετέ-
χοντες µια υπέροχη, αξέχαστη και
εποικοδοµητική µέρα.

Στο “µπαλκόνι” του νοµού Κο-
ζάνης! 



Άλλος ένας ξεχωριστός και πετυχηµένος κύκλος εκδηλώσεων µε τον
τίτλο “Το Εργαστήρι του Αι Βασίλη” πραγµατοποιήθηκε, τις µέρες των Χρι-
στουγέννων στα χωριά µας, µε διοργανωτή το ∆ίκτυο Πολιτιστικών Συλ-
λόγων της ευρύτερης περιοχής Σερβίων-Καµβουνίων-Λιβαδερού.

Ήταν µια γιορτή για τα παιδιά σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο µε
δεκάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα και ανάλογη µουσική. Εκεί τα παιδιά
βρήκαν την ευκαιρία να ντυθούν Αγιοβασίληδες, να δηµιουργήσουν τις
κατασκευές τους, να παίξουν, να ζωγραφίσουν, να στείλουν γράµµατα
στον Αι Βασίλη, να χορέψουν, να παίξουν παντοµίµα και να παραλάβουν
τα δώρα τους.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις έγιναν ως εξής:
Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου 2007 στα Σέρβια
∆ευτέρα 24 ∆εκεµβρίου 2007 στο Πλατανόρευµα
Πέµπτη 27 ∆εκεµβρίου 2007 στο Λιβαδερό
Παρασκευή 28 ∆εκεµβρίου 2007 στο Τρανόβαλτο
Σάββατο 29 ∆εκεµβρίου 2007 στα Κρανίδια
Κυριακή 30 ∆εκεµβρίου 2007 στο Βαθύλακκο

Την ιδέα, την οργάνωση και τη διεκπεραίωση των εκδηλώσεων την
είχε η εξαιρετική και ακούραστη κ. Μαρία Σπυρίδου, ενώ χορηγοί ήταν οι
δήµοι Σερβίων και Καµβουνίων καθώς και η κοινότητα Λιβαδερού.
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Πλατανόρευµα Τρανόβαλτο

Τρανόβαλτο

Τρανόβαλτο

Πλατανόρευµα

ΤΤΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΙΙ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗ
Τα λόγια των µεγάλων στέρεψαν
ας ακούσουµε των παιδιών

Τα λόγια , οι λέξεις των µεγάλων στέρεψαν.
Βγαίνουν από τα χείλη τους χωρίς να σηµαίνουν.
Μόνο στα χείλη των παιδιών οι λέξεις σκιρτούν.
Οι λέξεις που ελπίζουν και αντιστέκονται.
Μόνο από τα χείλη των παιδιών κάποιες λέξεις φαίνονται πιο αιχµηρές η

πιο χαϊδεµένες από άλλες.
Και, φευ, όχι δεν απευθύνονται στους µεγάλους.
Αλλά σ’ αυτόν που όλοι θέλουµε να υπάρχει, µικροί και µεγάλοι, έστω

σαν µύθος για να τροφοδοτεί την ελπίδα.
Στον Αι Βασίλη η στον Άγι Βασίλη ή στον Άγιο Βασίλη ή στον Άγιο Βασίλειο.
Κι ας είναι …παππούλης! 

Μαρία Σπυρίδου

Σ.Σ. Η Μαρία Σπυρίδου είναι ενεργό µέλος του ∆ικτύου  εκπρόσωπος της
περιοχής του Βαθυλάκκου και Γυµνασιάρχης στο Γυµνάσιο του Λιβαδερού.

Η ΛΕΣΧΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ∆.Σ.

Τα εγκαίνια λειτουργίας του άρτια διαµορφωµένου χώρου της.-τέρµα

∆αβάκη, δίπλα στην είσοδο του Α΄ΣΣ –, πραγµατοποίησε το Σάββατο 17 Νο-
εµβρίου 2007 η Λέσχη Ειδικών ∆υνάµεων Νοµού Κοζάνης.

Η εκδήλωση επιπλέον περιελάµβανε:
Έναρξη λειτουργίας του κλειστού σκοπευτηρίου µε αεροβόλα όπλα.
Έκθεση διασωστικού υλικού της Ειδικής Οµάδας ∆ιάσωσης Πολλαπλών

Αποστολών.
Έκθεση φωτογραφικού υλικού από τη δράση της Λέσχης και τη συµ-

βολή της σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.
Εκλογές για την ανάδειξη  νέου ∆.Σ.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο νοµάρχης Κοζάνης κ.

Γ. ∆ακής, ο Γ.∆/ντής της Περιφέρειας κ. Κ. Κοκόλης, ο πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Λέσχης Ειδικών ∆υνάµεων, ο νοµαρχιακός σύµβουλος κ. Φώτης
Κεχαγιάς, οι αντιδήµαρχοι Κοζάνης Τάσα Σιόµου και κ. Βαγγέλης Καραπά-
τσιος και πολλά µέλη και φίλοι της Λέσχης.

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στο νέο ∆.Σ. της Λέσχης εξελέγησαν και οι
“δικοί” µας: ο  Κώστας Σκετόπουλος (από το Τρανόβαλτο) Πρόεδρος, ο
Γιάννης Ε. Χαρισόπουλος Γενικός Γραµµατέας, και ο Βασίλης Ι. Καβου-
ρίδης Γενικός Αρχηγός. Τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. είναι: ο Μάρκος Κυ-
ριακίδης Α’ Αντιπρόεδρος, ο Παναγιώτης ∆ιάφας Β’ Αντιπρόεδρος, ο
Παναγιώτης Χριστόπουλος Ε. Γραµµατέας και ο Θωµάς Τανής Ταµίας.



Στου Νοµού Κοζάνης τα σοκάκια 
του Βασίλη Π. Καραγιάννη.

Ο Τζ. Στάινερ στο βιβλίο του που µόλις κυκλοφόρησε µε τον τίτλο «∆έκα
(πιθανοί) λόγοι για τη µελαγχολία της σκέψης» σηµειώνει: «∆εν µπορεί να
υπάρξει οριστική επαλήθευση της αλήθειας ή του λάθους, της υποκειµενικής
σκέψης, της ειλικρίνειας ή της ψευτιάς της». Μ’ αυτήν την αποστροφή, µικρό
κανόνα κρίσης, θα προσπαθήσω να περιηγηθώ σ’ένα βιβλίο, µε όλες τις προ-
φυλάξεις, τις επιφυλάξεις και µε άλλους τυχόν συνδυασµούς κι ενδοιασµούς
που προκύπτουν, µένουν ή ξεπερνιούνται στην πορεία του. Εν των µεταξύ δεν
διάβασα, άλλο κι ετούτο παράδοξο· γι’αυτό και µιλώ µε όσες παραστάσεις
έχω γι’αυτό από την προηγούµενη έκδοση του, αλλά πρωτίστως και γενικά
αναφέροµαι για ό,τι αγαπάµε ή µας πληγώνει στο νοµό µας από απόψεως  άν-
θρωπο-περιβαλλοντικής οµορφιάς του ή άλλης τινός αιτίας. Άλλωστε πιστεύω,
πως αυτό ήταν και το πνεύµα της πρόσκλησης που µου απηύθυνε ο κ. Νο-
µάρχης να είναι σ’αυτό το συµβάν. Θα προσπαθήσω να µη σας εξαπατήσω. Ως
εκ τούτου µιλώ από στήθους, παρότι τα διαβάζω, κι εννοώ πως, ό,τι λέω, το λέω
από το µέρος της καρδιάς, ως  εκ της άµεσης αντίληψης του χώρου που  γε-
ωγραφικά και βουλευτικά καλείται ν. Κοζάνης, τον οποίο αποτύπωσαν έγ-
χρωµα, καλαίσθητα σε ορθογώνια  και κάθετη τώρα συσκευασία, κάτι σαν
ευαγγέλιο λεπτό, η δεύτερη έκδοση εµπλουτισµένη, η νυν και παρουσιαζό-
µενη, πιο άρτια και µε λιγότερες κρίσιµες ελλείψεις – οι άγνωστοι µοι φωτο-
γράφοι, αφοί Ζαρζώνη, επιχειρηµατίες της φωτογραφικής τέχνης. Μαζί µε
πάνω από 150.000 άλλες ψυχές, ζούµε εντελώς, αυτό το νοµό. Κοντά σε µας
τον συζούν, εξ αποστάσεως και εξ αποσπάσεως, λίγες χιλιάδες ακόµα που
τον εγκατέλειψαν. Όµως τον αγαπούν τώρα, γενικώς λίαν θερµά, στάγδην νο-
σταλγικά, φιλολογικά (σε κάποιες σαν τις αποψινές στιγµές), αποκριάτικα
(τέλος χειµώνα αρχή ανοίξεως), φολκλορικά το θέρος και από λοιπές άλλες
αισθητικού λόγου αφορµές. Όλοι αυτοί, το εµείς του Νοµού Κοζάνης, κύριοι
φωτογράφοι δηµιουργοί, όπως κι εσείς οικείοι µου άγνωστοι από το νοµό
αλλ’αγαπητοί, κατανοώ τις όποιες φυγές σας, σας ζηλεύω άνευ φθόνου –
όλοι, το λοιπόν, ζούµε τον τόπο µας σηµαίνει τον αγαπούµε χωρίς έλεος, τον
µισούµε στα τυφλά, φορές χωρίς αντίκρισµα, τον υπάρχουµε, τον περιέχουµε
και µας περιέχει συνεχώς. Αυτός ο αναλλοίωτος στο χτες του αλλά και σφόδρα
αλλοιωµένος στο σήµερα του Νοµός, που δεν υπέστη την καλήν αλλοίωση του
Συµεών, του νέου Θεολόγου. κ. Νοµάρχα, αφού έχουµε έναν τόσο ωραίο όσο
στη φωτογραφική του διατύπωση, νοµό, όπως θα δει όποιος  ξεφυλλίσει το
Λεύκωµα αυτό, γιατί- δε λέω τα καλύτερα του παιδιά, αλλά σίγουρα σηµαντικά
στο προσωπικό αλλά και συλλογικό είναι- τον εγκαταλείπουν προς το ενθάδε
κέντρον και των Θεσσαλονικέων το παράκεντρο; Γίνεται βέβαια δέκτης εσω-
τερικής µετανάστευσης από άλλους όµορους και κάπως πιο φτωχούς νοµούς.
Το ρηµάξαµε το νοµό Γρεβενών, αλλά αυτός κάποτε ήταν το εν και το αυτό µε
την Κοζάνη, οπότε υπάρχει µια γενεσιουργός  αιτία επιστροφής των. Έγινε
καµιά στατιστική έρευνα, έτσι, για δούµε πόσοι εγκατέλειψαν το νοµό για τα
δυο µεγάλα κέντρα κι έστησαν εκεί της παροικίες της µνήµης και τις κατα-
σκηνώσεις της νοσταλγίας τους; Έχει στ’αλήθεια οµορφιές ο νοµός Κοζάνης
επί του πραγµατικού κι όχι επί του νυν εικαστικού κι αδιαµφισβήτητου λόγου;
Ας κοινοτοπήσω αφόρητα. Η οµορφιά ενός τόπου είναι ο τρόπος του, δηλονότι
οι άνθρωποι του. Το αδαπάνητο αυτό κεφάλαιο, που, είτε τοκίζεται κι ανατοκί-
ζεται είτε χάνεται ή κερδίζεται στα χαρτιά και τις οθόνες, στα χρηµατιστήρια των
τρεχουσών ή και των στάσιµων, σαν τα έλη, αξιών, αυτό παραµένει ακέραιο.
Οι Βόρειοι άνθρωποι της χώρας αυτής, οι ∆υτικοµακεδόνες ειδικότερα, πάσης
υφής και τρυφής, έχουν ένα κοινό παρανοµαστή γνησιότητας λόγου, αµεσό-
τητας πράξης, θερµουργής αγάπης, και προσφέρουν τέλος ειλικρινή κι αναν-
ταπόδοτη φιλοξενία εις πάσαν έναν. Και επειδή σε ξένα χώµατα και υπερώα
µιλούµε εκ του ασφαλούς, µια δοκιµή στην Κοζάνη για όποιον αµφιβάλλει
αρκεί. Ο νοµός όπως κάθε δυτικοµακεδονικός χώρος, διαθέτει µορφολογικά
όλες τις παραλλαγές του ωραίου γεωγραφικού ανάγλυφου. Όµως έχει και κάτι
το ειδικό, το εξαιρετικά µοναδικό· τον βιοµηχανικό βιότοπο του. Θα προσπα-
θήσω εν ολίγοις να ορίσω αυτά που καθιστούν το ν.Κοζάνης χώρο ξεχωριστού
κάλλους όσο κι αν φαντάζουν αεροβατισµοί, αφού για τους περισσότερους εί-
µαστε το λεκανοπέδιο της βαριάς βιοµηχανίας την άγρια οµορφιά της οποίας
δεν µπορούµε να προσπεράσουµε ακροποδητί. Τα ηλεκτροπαραγωγά εργο-
στάσια τη νύχτα είναι φωτισµένες µικροπόλεις που λαµπυρίζουν  µια έναστρη
αλλά επίγεια καθηµερινότητα. Τα ίδια εργοστάσια µε καθαρό ουρανό τη µέρα
και άνευ ρύπων είναι τεράστιες αρχιτεκτονικές συνθέσεις που ακινητούν στο
χρόνο που κυλά αµέσως παραδίπλα τους. Με ρύπους και µε τη θολούρα ατµών
και αέριων εκποµπών γίνονται το πάθος µας. Κάτι αιµατηρά δικό µας. Ζούµε
τα τοπία µας αυτά διότι και αυτά είναι µέρος της ζωής µας. Τα ορυχεία της ∆ΕΗ
και των άλλων εργοστασίων, αργούντων ή ενεργών, είναι τα ανοιχτά κατά στρώ-
σεις µνηµεία και οι αρένες της πάλης του ανθρώπου να µπει στην έσω οµορ-
φιά της γης. Τα είδε και τα φωτογράφισε ο Ν. Οικονοµόπουλος στο
φωτογραφικό του λεύκωµα «Λιγνιτωρύχοι». Όποιος τα κοιτά από µακριά και
δεν ζει τη βία της εργασιακής καθηµερινότητας, θαµβείται από τη γεωλογική,
άγρια ωραιότητα τους που και φοβίζει, αλλά εξίσου θέλγει και µαγεύει. Ξενα-
γούσα κάποτε εικαστικά και θαυµαστικά, δηλαδή στη γλώσσα του εντυπωσια-
σµού, εκεί κάτι Κινέζους κοµισάριους. Είχαµε βλέπετε κι εµείς να τους
δείξουµε κάτι επιβλητικό, κάτι µεγάλο. Επί τόπου στροφή κι επιστροφή στο Λεύ-
κωµα. Σε τι ωραίες εικόνες, λοιπόν, καθρεφτιζόµαστε ως περιοχή. Κοιτάζουµε
και τους εαυτούς µας µέσα σ’αυτά τα φωτογραφικά τοπία της πραγµατικότητας
σαν τον νάρκισσο στο ιλουστρασιόν χαρτί και φυσικά πέφτουµε  µέσα στην αµε-
ριµνησία του καλλιτεχνικού δηµιουργήµατος. Η τέχνη εν γένει µας αποπλανά,
µας παραµυθιάζει, µας παρηγορεί, µας κάνει, κι ευτυχώς φτωχούς σε εγκό-
σµια, υλική απληστία. Η φωτογραφία µνηµειώνοντας τη στιγµή καδράρει ορι-
στικά το χρόνο· και τον σταµατά και τον ξεφυλλίζει. Ξεφυλλίζοντας το Λεύκωµα
περί του νοµού Κοζάνης ο αναγνώστης του τόπου µας ίσως και να εκπλαγεί
απ’ τις οµορφιές που δεν ανακάλυψε ποτέ στις λεπτοµέρειες τους και θα σπεύ-
σει, την επόµενη φορά, να δει µε νεότερα µάτια. Ο επισκέπτης εντός της ή ο
αναγνώστης εκτός αυτής θα γνωρίζει κατά τεκµήριο κυρίαρχα τοπία αλλά και
τις στιγµές ενός τόπου  που οι φωτογράφοι αδελφοί παρέλαβαν από το εξ αν-
τικειµένου ουδέτερο αισθητικά  και τον απέδωσαν εξαίσιο στην αιωνιότητα της

τέχνης των ενσταντέ. Ό,τι ξέχασαν οι δηµιουργοί – Θεός ή Φύση· πάρτε ό,τι
θέλετε, το έντυσαν µε το δικό τους φωτισµό κι από την καθηµερινότητα του
έδωσαν στοιχεία  διαρκείας εν τω βίω τέχνης. Εδώ έχουµε και παρέµβαση του
ανθρώπου  που δεν λαβώνει τη φύση αλλά τη διορθώνει ποσώς. Άνθρωπος
επιδιορθωτής  αλλά κι άγγελος εξολοθρευτής κι εκµεταλλευτής άλλοτε. Με
φωτογραφικό φακό αντί για µάτια, τοπία ωραία που βαυκαλιζόµαστε ότι µας πε-
ριβάλλουν, µας υποβάλλουν µε την πλασµατική αίσθηση οµορφιάς στην πνι-
γηρή φορές πραγµατικότητα. Έτοιµοι να αφεθούµε στις ωραίες πλάνες
ταξιδεύουµε ένδον του τόπου καπνίζοντας της αιθάλη του σε µικρές ή µεγά-
λες δόσεις, προσπαθώντας να τη διηθήσουµε µε τα αντισώµατα µε τα οποία
µας τροφοδοτεί  η γνησιότητα ενός περιβαλλοντικού απόλογου που περικυ-
κλώνει τον τόπο µε βουνά υψηλής ωραιότητας, τη διασχίζει µε ποτάµι µεγάλης
διαδροµής (µε αφετηρία του όχι την υδρορροή των πηγών του ∆ούναβη, αλλά
τους µικρούς γλυκούς αναβρυκούς του Γράµµου), την κολυµπά σε µια λίµνη
τεχνητή και σε φυσικές µικρές, γλυκιές λιµνούλες, σε ηµιοροπέδια, την απλώ-
νει και την ξαπλώνει πότε νωχελικά και πότε σφιχτά  σε πόλεις µεγάλες  και µι-
κροµεσαίες µε όλο το ανθρώπινο τοπίο σε διάταξη ζωής , δηλαδή µάχης,
αγώνα ή παραίτησης. Αγαπώ, το λοιπόν , τα χαίνοντα γιγάντια –ορυχεία της
Πτολεµαΐδας. Τα φαγωµένα από τα λατοµεία βουνά και λόφους της περιοχής.
Σε ένα τέτοιο είδα µια µικρή λίµνη γαλαζιοπράσινου νερού που ανέβλυζε και
γέµιζε  το κενό της πέτρας. Τα λησµονηµένα εργοστάσια της ΑΕΒΑΛ και της
ΜΑΒΕ, που µε τόσες ενοχές τα φορτώσαµε και που σιγά σιγά βουλιάζουν στη
σιωπή  και τη µοναξιά τους, υπερωκεάνια τραβηγµένα στη στεριά, κήτη προ-
ϊστορικά. Τους ηµιπαρατηµένους από τη µη ανάσκαψη τους αρχαιολογικούς
χώρους, που έχουν πάνω τους θλιµµένα τα θραύσµατα του χρόνου και όσους
συγκαλύπτουν την χωµάτινη φυλακή τους. Τις οριστικά πεσµένες εκκλησίες
κάποιων αιώνων και τις αναστηλωµένες µετά το σεισµό. Τα χαλάσµατα στα
χωριά που ερηµώνουν και γίνονται σκόνη της αστρικής µνήµης. Τα πατριδό-
ήπιον κίτς των ιστορικών υπαιθρίων χώρων και µουσείων, όπως αυτού στο
Μπούρινο, των απυρόβλητων εξεγερµένων του 1879. Την κάτω σιαγόνα του
ρινόκερου των 6 εκατοµµυρίων ετών που βρήκε ο άσηµος καρβουνοπώλης
στο ακόµα πιο ασήµαντο ορυχείο κάρβουνου στο χωριό Προσήλιο Σερβίων.
Κάποτε στο Νοµό µας υπήρχε θάλασσα· δεν τη βρήκαν για να την αποτυπώ-
σουν οι φωτογράφοι. Υπήρχε ζούγκλα µε όλα τα συµπαραµαρτούντα. Όλο, δη-
λαδή, το αρχέγονο υλικό της ∆ηµιουργίας το οποίο έρχεται στο τώρα µε τις
µεγάλες τοµές στη γη των ορυχείων της ∆ΕΗ και των άλλων εργοστασίων που
δεν εξορίσουν µόνον το υλικό που δίνει φως, αλλά βγάζουν και τη φωνή της
ψυχής που φωνάζει τη γεωλογική προϊστορία του, όταν ο νοµός Κοζάνης συµ-
µετείχε στον εκρηκτικό αργό χορό της δηµιουργίας. Είναι οι πληγές που µας
ζουν και µε τις οποίες συζούµε βίον αρµονικό κι ισορροπηµένο ή και διατα-
ραγµένο. Το τοπίο µας χωνεύει οριστικά στην επικείµενη µας ως όντα πεπε-
ρασµένα, απώλεια, αλλά εφήµερα στην κάθε στιγµή µας, µας συγχωνεύει,
µας υπάρχει, µας ευλογεί, µας συγχωρεί, µας λυτρώνει. Οι τόποι της µικρής
ξεχωριστής πατρίδας είναι οι τρόποι της ψυχής µας. Γέρνουµε πάνω µε αγαλ-
λίαση, όπως αφηνόµαστε σε οικείες ή αγαπηµένες αγκαλιές. Εκεί µόνον βρί-
σκουµε το είναι µας στην όποια ασηµαντότητα τους. Ο δικός µας τόπος είναι
τσαντίρι που δεν αλλάζει µε τίποτε κανένας τσιγγάνος. Όσοι φεύγουν άπαυ-
των  είναι µεν σε µια αναζήτηση του Άλλου, αλλά ό,τι άφησαν  τους αναζητά
πάντα στο µέσα τους· Τους τρώει, φορές, αρρωστηµένα. Τον νοµό, παρότι δεν
έχει τεχνητά σύνορα, εν τούτοις τον νιώθουµε όλο δικό µας και αµέσως γίνε-
ται αντιληπτή  κάθε διάβαση των νοητών ή φυσικών ορίων. Νιώθουµε, ανε-
παισθήτως, κάπως αλλιώς. Στη γεωγραφική κι εν πολλοίς χαρακτηρολογική
µας ετερότητα αποτελούµε την κοινή ενότητα του ελλαδικού όντος που ίσως
τώρα να µην πληγώνει  ή πληγώνεται και τόσο όπου ταξιδεύουµε, κατά τον
ποιητή αλλά διατηρεί µια κοινή παθογένεια ελλαδικού τρόπου συµπεριφοράς
και µια πάγκοινη  ευγένεια τοπίου. Οι λάσπες του Φθινοπώρου, οι διαρκείς
οµίχλες του χειµώνα στις καστανιές του Βόϊου· η µοναξιά των τοξωτών γεφυ-
ριών στην ίδια περιοχή· τα τοπία χαλκοµανίες εικαστικές στο Βελβεντό· η µωβ
θάλασσα του κρόκου µετά τις πρώτες βροχές του Οκτωβρίου που συµβάλλει
εφήµερα στην ηθική ηµεράδα του τόπου και στη διαρκή ευηµερία του διπλω-
µένου µέχρι γης ανθρώπινου τοπίου περισυλλογής του· τα ανεµο-πέη του

Μικρόβαλτου, «τα Μπουχάρια», δηµι-
ουργίες δηλαδή του ανέµου που έφαγε
µε γλυπτική και έντεχνη λύσσα το χώµα
κι άφησε στο πέρασµα του, σε διαρκή
στύση, ολόρθα τα κοµψοτεχνήµατα του·
τ’ αρχοντικά της Σιάτιστας µε την περασµένη
αρχοντιά τους· τα κάστρα των Σερβίων που
περιορούν και βιγλατορίζουν τη λίµνη Πολυ-
φύτου· το µονύδριο της Λαριού που το νέο
ηλεκτροβόρο φράγµα διέστριψε τον Αλιάκ-
µονα· ο ευρωστότερος πλάτανος της νότιας
Βαλκανικής στη Λευκοπηγή, ασύγκριτος παν-
τός άλλου εν Ελλάδι, τον οποίο η ΕΤ3 λησµό-
νησε να καταµετρήσει  σε εκποµπή της και
µας έδειχνε «µέγιστους» άλλους ίσα µε ένα
κλωνάρι αυτού· το καστανόδασος της Βλά-
στης µε τις γιορτές της γης που αρχίζουν οσο-
νούπω: ιδού, λοιπόν, ο ν. Κοζάνης. Έτσι, για

όσα είπαµε και όσα επιπλέον και καθοριστικά προσθέτουν οι φωτογραφίες του
Λευκώµατος θεωρώ πως το βιβλίο που δια-φωτίσαµε ο καθείς µε τα όπλα του
και τους προβολείς του, ανήκει στην εκδοτική περιοχή της τέχνης αλλά απο-
τελεί και µια πολιτιστική παροχή και συνηγορία υπέρ του Νοµού Κοζάνης χρή-
σιµη. Όµως κλείνοντας σας θυµίζω από τον Χ.Λ. Μπόρχες πως: «Εγώ έρχοµαι
από πολιτείες άλλες όπου τα χρώµατα είναι αχνά και όπου, καθώς πέφτει το
βράδυ, µια γυναίκα θα ποτίζει τα λουλούδια της αυλής.»

Εισήγηση στην παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώµατος «Κοζάνη»
του Γιώργου+Γιάννη Ζαρζώνη που έγινε στην Αθήνα στο πατάρι του βιβλιο-
πωλείου ΙΑΝΟΣ 18 Ιουνίου 2007.
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ΟΟ  ππααλλιιόόςς  κκααιιρρόόςς  εείίννααιι  ααλλλλιιώώςς;;

ττοουυ  ΠΠάάσσχχοουυ  ΜΜααννδδρρααββέέλληη

ΠΠολλές φορές σκοντάφτουµε σε κείµενα ή συζη-
τήσεις που µεταφέρουν µια απέραντη νοσταλ-
γία για τα παλιά. Τότε που όλα ήταν πιο

καθαρά (σε ό,τι αφορά το περιβάλλον), πιο µελωδικά
(σε ό,τι αφορά τα τραγούδια), πιο στοχαστικά (σε ό,τι
αφορά τα βιβλία) και πιο αγνά (σε ό,τι αφορά τις αν-
θρώπινες σχέσεις) κλπ.

Αν πάρουµε τοις µετρητοίς όλα όσα λέγονται και
γράφονται πρέπει να βλασφηµάµε  τους ανθρώπους
εκείνης της εποχής που δεν υπήρξαν αρκούντως συν-
τηρητικοί, ώστε να κρατήσουν εκείνη την τέλεια – σε
όλες τις εκφάνσεις της – κοινωνία ανέπαφη. Βέβαια,
εδώ µπορεί να συναντήσουµε ένα µικρό πρόβληµα: συ-
νήθως εκείνοι που νοσταλγούν τον «παλιό καλό καιρό»,
είναι οι νέοι εκείνου του παρελθόντος, δηλαδή οι άν-
θρωποι που τότε ήθελαν να αλλάξουν τον κόσµο. Με
άλλα λόγια, οι περισσότεροι από εκείνους που νοσταλ-
γούν τα παλιά, µουντζώνουν τη νιότη που νοσταλγούν
και τη µικρή ή µεγάλη επανάσταση που τότε ήθελαν ή
έκαναν. 

Πού οφείλεται όµως το γεγονός ότι ο παλιός καιρός
φαντάζει καλός; Καταρχήν στην ασθενή µνήµη. Όπως
και να το δει κάποιος, τα τελευταία τετρακόσια χρόνια
η υλική ευηµερία των ανθρώπων διαρκώς αυξάνεται.
Μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, ή ανισότητες,
αλλά το γεγονός είναι ένα: οι σηµερινοί άνθρωποι ζουν
περισσότερο και ζουν - τουλάχιστον  από άποψη υλι-
κών απολαβών – καλύτερα. Το προσδόκιµο ζωής αυ-
ξήθηκε (υπερδιπλασιάστηκε στον δυτικό κόσµο) και
σήµερα δεν πεθαίνουν παιδιά από ένα απλό κρυολό-
γηµα. Αν, λοιπόν, συγκρίνει κάποιος την υλική βάση του
«παλιού καλού καιρού» µε το σηµερινό, σίγουρα δεν
πρέπει να νοσταλγεί τις πολλές κακουχίες του παρελ-
θόντος.

Βεβαίως, κάποιος µπορεί να αντιτείνει ότι «ουκ
επ’άρτω µόνο ζήσεται άνθρωπος» και ότι η πνευµατική
και καλλιτεχνική δηµιουργία του παρελθόντος ήταν πιο
σηµαντική από τη σηµερινή, που κατακλύζεται από τα
βιβλία της σειράς και σκυλοτράγουδα. Απόδειξη, ότι
ακόµη τραγουδάµε Τσιτσάνη αλλά θα ξεχάσουµε (αµήν
και πότε…) τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα. Μόνο
που η µέθοδος σύγκρισης αδικεί το παρόν. Στην ουσία
συγκρίνουµε τα αριστουργήµατα µιας παρελθούσας
περιόδου, δηλαδή εκείνα που επιβίωσαν σε µια δαρβι-
νικού τύπου εξελεκτική διαδικασία, µε τον σηµερινό
σωρό. Μέσα, όµως, από τον σηµερινό σωρό κάποια –τα
περισσότερα – έργα θα πεταχτούν εκεί που βρίσκον-
ται πολλοί σύγχρονοι του Τσιτσάνη. Κάποια άλλα θα
µείνουν να γίνουν κλασικά, αλλά και σηµεία αναφοράς
των σηµερινών νέων. Αυτοί µετά σαράντα- πενήντα
χρόνια θα αποφαίνονται στα σοβαρά: «δεν γράφονται
πια βιβλία σαν κι αυτό» ή «κάποτε τα τραγούδια ήταν
µελωδικά. Σήµερα είναι απλός θόρυβος». Επιπλέον: σή-
µερα, εξαιτίας της µεγαλύτερης ευηµερίας και την ανά-
πτυξη της τεχνολογίας δίνεται σε πολλούς
περισσότερους ανθρώπους η δυνατότητα να ασχολη-
θούν µε τα γράµµατα και τις τέχνες. Αυτό θα παράγει
µεν περισσότερη σαβούρα, αλλά και περισσότερα καλά
έργα.

ΗΗ  ααλλήήθθεειιαα  εείίννααιι  όόττιι  οοιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  δδεενν  ννοοσσττααλλγγοούύνν
ττοονν  ««ππααλλιιόό  κκααλλόό  κκααιιρρόό»»,,  ααλλλλάά  ττηη  ννιιόόττηη  ττοουυςς..  ΚΚυυρρίίωωςς  ννοο--
σσττααλλγγοούύνν  ττιιςς  ααννττοοχχέέςς  πποουυ  εείίχχαανν  γγιιαα  νναα  ααννττααππεεξξέέλλθθοουυνν
σσττιιςς  πποολλλλέέςς  κκαακκοουυχχίίεεςς  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς..  ΑΑννττοοχχέέςς  πποουυ
δδεενν  έέχχοουυνν  σσήήµµεερραα  γγιιαα  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσοουυνν  τταα  λλιιγγόόττεερραα
σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττοονν  ««ππααλλιιόό  κκααιιρρόό»»  ππρροοββλλήήµµαατταα  ττοουυ ππαα--
ρρόόννττοοςς..

ΣΗΜ: ∆ηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» στις 19.1.2008
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Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, εκατόν τριάντα και πλέον
αθλητές συµµετείχαν στον 9ο Λασσάνειο ∆ρόµο, που οργάνωσε η
∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πολιτι-
κής του δήµου Κοζάνης την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2008.

Περιλάµβανε αγώνες 2 χλµ για παιδιά και 10 χλµ για ενήλικες.
Τα µέλη και οι φίλοι του συλλόγου µας που συµµετείχαν είχαν

τις παρακάτω επιδόσεις:
1. Σταθόπουλος Α. Τάκης, 4ος στην κατηγορία 45-50 ετών, µε

χρόνο 48' 07”
2. Νάτσης Πέτρος, 5ος κατηγορία 40-45, µε χρόνο 49' 20”
3. Νάκας Σάκης, 2ος κατηγορία 55-60, µε χρόνο 46' 03”
Νικητής όλων των κατηγοριών αναδείχτηκε ο Κ. Εζάτ.

Εξάλλου η παρουσία των αθλητών µας σε αγώνες το τελευταίο
διάστηµα είχε ως εξής:

7 Οκτωβρίου 2007, Αλεξάνδρειος ∆ρόµος 20 km, Θεσσαλο-
νίκη

-Νάκας Σάκης 1h 37' 55”
-Σταθόπουλος Τάκης 1h 38' 03”
26 Ιανουαρίου 2008, Ηµερίδα Στίβου, Θεσσαλονίκη
-Χαρισόπουλος Χ. Φίλιππος 7” 34 δ στα 60 µ.
27 Ιανουαρίου 2008, ∆ιασυλλογικός Αγώνας Ανωµάλου ∆ρό-

µου, Άργος Ορεστικό
12 km Σταθόπουλος ∆ηµήτριος 56' 33”
8 km Χαρισόπουλος Φίλιππος 48' 30”

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ

Στο 2ο όµιλο, της Β΄ κατηγορίας του πρωταθλήµατος της ΕΠΣ
Κοζάνης, µετά και την 15η αγωνιστική, η οµάδα του Α.Ο. Τρανοβάλ-
του βρίσκεται στην 1η θέση µε 43 βαθµούς, ενώ στη 2η θέση βρίσκε-
ται η οµάδα της Ελίµειας µε 40 βαθµούς.

Στον ίδιο όµιλο η οµάδα της Ελάτης βρίσκεται στην 6η θέση µε
24 βαθµούς.

9ος Λασσάνειος ∆ρόµος

ΛΛαασσσσάάννεειιοοςς

Το άστρο της Γέννησης του Θε-
ανθρώπου ας γεµίσει τις καρδιές

όλων µε αγάπη και καλοσύνη. 
Το 2008 να είναι ένα έτος

δηµιουργικό και αναπτυξιακό για
τον τόπο µας.

Εύχοµαι από καρδιάς
η καινούργια χρονιά να είναι 

ειρηνική, γεµάτη υγεία και ευηµε-
ρία για τον καθένα ξεχωριστά.

Ο ∆ήµαρχος Καµβουνίων
ΑΑχχιιλλλλέέααςς  ∆∆..  ΝΝττοοββόόλληηςς

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Κατόπιν απόφασης του δηµάρχου, ο Ιωάννης Τζηδηµόπουλος
ανέλαβε τα καθήκοντα του Αντιδηµάρχου Καµβουνίων για το έτος
2008, καταλαµβάνοντας τη θέση του Αθανασίου Πουλιόπουλου. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
Συνεδρίαση 24 Ιανουαρίου 2008-01-27

Συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καµβουνίων την Πέµπτη
24.1.08 µε κύρια θέµατα ηµερήσιας διάταξης :

• Αποδοχή ποσού 100.000€ από το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε. Πρόκειται
για έγκριση έργων διαµόρφωσης πλατείας και κοινόχρηστων
χώρων Τρανοβάλτου, διαµόρφωση χώρου ναού Αγίου Χριστοφό-
ρου Τρανοβάλτου και ναού Αγίας Παρασκευής Βογγόπετρας. Η
εκταµίευση του ποσού θα γίνει από τη Νοµαρχία.

• Αποδοχή ποσού 16.581€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το
ΚΕΠ. 
Πρόκειται για ποσό µισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΚΕΠ.

• Αποδοχή του ποσού 178.896€ από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ για
την δηµοπράτηση της µελέτης «Βελτίωση τµήµατος οδού Μικρο-
βάλτου – Λιβαδερού(ως παραπλεύρως).

• Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή του έργου «Προµήθεια
ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ»

Εκτός ηµερησίας διάταξης αποφασίστηκε η δροµολόγηση κατα-
σκευής γηπέδου 5Χ5 στο Μικρόβαλτο µε την προυπόθεση εξασφάλι-
σης πόρων από την απένταξη των παρακάτω έργων :

• υπόλοιπο από αντιπληµµυρικά έργα 38.000€
• από διαµόρφωση Αη-Λιά                   13.080€
• από φυτεύσεις κοινόχρηστων χώρων   4.967€

Εκτός του ποσού αυτού (≈ 55.000€) υπάρχει η διαβεβαίωση ότι θα
εγκριθεί ποσό ≈ 52.000€ από την Περιφέρεια ∆. Μακεδονίας (από τα
αδιάθετα υπόλοιπα), ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση ρου
έργου που προϋπολογίζεται στο ποσό των 120.000-150.000€

Τέλος η πρώτη συνεδρίαση του 2008 έκλεισε πανηγυρικά µε την
κοπή της βασιλόπιτας.

Γ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Σ.Σ. Αναµέναµε να δούµε στο Ετήσιο Πρόγραµµα Έργων του
∆ήµου και τα ακόλουθα έργα :
• ∆ιαµόρφωση χώρου εισόδου Μικροβάλτου (θέση Γκεφύρι).
• Ανασκαφή Αγιά-Σοφιάς
• Συντήρηση – Ανακατασκευή «Σπιτιού Παιδιού» Μικροβάλτου
• Επέκταση αποχετευτικού αγωγού, από την έξοδο του Μικροβάλτου

(θέση Τσαγγάρη)
• ∆ιαµόρφωση – περιγραφή –δενδροφύτευση χώρου Αϊ-Λιά

Σε σχετική ερώτηση µας στον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας
του δήµου πήραµε την απάντηση ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω
συµπεριλαµβάνονται στον προϋπολογισµό και στο πρόγραµµα ΘΗ-
ΣΕΑΣ.

Απόσπασµα από το τεχνικό πρόγραµµα 2008 (1 από 5 σελ.)

ΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΑΣ ΠΡΙΝ 19 ΧΡΟΝΙΑ
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Η περιοχή µας στον τοπικό τύπο
Κοζάνη-Γρεβενά-ΑΝΚΟ

Υπεγράφη η σύµβαση για το φράγµα Ιλαρίωνα

Η προγραµµατική σύµβαση στο πλαίσιο του έργου
«Προστασία και Ανάπτυξη Ευρύτερης Περιοχής Ταµιευ-
τήρα Ιλαρίωνα» υπεγράφη τη ∆ευτέρα 10 Σεπτεµβρίου
2997, από τους συµβαλλόµενους εταίρους του έργου που
είναι οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Γρεβενών Κοζάνης
και η Αναπτυξιακή Εταιρεία ∆υτ. Μακεδονίας ΑΝΚΟ Α.Ε.

…Ο νοµάρχης Γρεβενών κ. Κουπτσίδης … τόνισε :
«Ιδρύεται σήµερα ο φορέας διαχείρισης των παράλληλων
έργων που θα γίνουν από την ∆ΕΗ στο φράγµα του Ιλα-
ρίωνα, ένας φορέας που έπρεπε να είχε ιδρυθεί εδώ και
χρόνια µε την έναρξη των εργασιών του έργου, έχει ως
βασικό σκοπό την παρακολούθηση των έργων αυτών, εάν
δηλαδή η ∆ΕΗ τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους, αλλά
και στη µετέπειτα λειτουργία του φράγµατος, θα διαχειρι-
στεί τις δράσεις που θα αναπτυχθούν Τουρισµός-Άρ-
δευση-Ύδρευση-∆ιαχείριση Υδάτων κλπ.»…

Τετάρτη, 12.09,2007, εφ. ΓΡΑΜΜΗ

«Απόφαση-∆ικαίωση» για τους κτηνοτρόφους
του Λιβαδερού

Ένοχος για απάτη κατ’ εξακολούθηση κρίθηκε από
τις δικαστικές αρχές, τυροκόµος της Λάρισας, που εξα-
πάτησε 15 κτηνοτρόφους της Κοινότητας Λιβαδερού Κο-
ζάνης, οι οποίοι, ενώ συµφώνησαν µε τον εν λόγω
τυροκόµο να τους αγοράσει το γάλα την περίοδο 2003-
2004, τελικά δεν τους πλήρωσε την αξία του προϊόντος
τους (περί 300.000 ευρώ). Σαν να µην έφτανε όµως αυτό,
ο καταδικασθείς τυροκόµος έβαλε τους παραγωγούς να
υπογράφουν συναλλαγµατικές ισάξιες του ποσού του γά-
λακτος που συµφώνησε να αγοράσει, δήθεν για εγγύηση
της συνεργασίας και στη συνέχεια τις κατέθεσε στην τρά-
πεζα της εγγυητικής για λήψη δανείου. Αποτέλεσµα
αυτού, µε τη λήξη των συναλλαγµατικών, οι κτηνοτρόφοι
χωρίς να φταίνε βρέθηκαν χρεωµένοι στην τράπεζα και
καταχωρήθηκαν στον Τειρεσία και δεν µπορούν να δα-
νειοδοτηθούν…

Τετάρτη 31.10.2007, εφ. ΓΡΑΜΜΗ

Ένταση στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Κοζάνης
Για την παράκαµψη του δρόµου

Προσηλίου-Τρανοβάλτου

Μέσα σε κλίµα µεγάλης έντασης συζητήθηκε το
βράδυ της Πέµπτης στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Κοζάνης
η εξέταση του αιτήµατος της εταιρείας ΜΕΤΕ για την πα-
ράκαµψη της επαρχιακής οδού Προσηλίου-Τρανοβαλτου.
Παρόντες πολλοί κάτοικοι της περιοχής, οι δήµαρχοι Καµ-
βουνίων Αχ. Ντοβόλης και Σερβίων ∆. Κοκολιός, εκπρό-
σωποι του Συλλόγου Ακτηµόνων καλλιεργητών (ΣΑΚ) της
περιοχής, εκπρόσωποι της εταιρείας και δικηγόροι όλων
των πλευρών…

Η διαµάχη αφορά την κατασκευή ενός νέου δρόµου
που θα παρακάµπτει το σηµερινό δρόµο Προσηλίου-Τρα-
νοβάλτου που θεωρείται πλέον ακατάλληλος µετά από κα-

τολισθήσεις που σηµειώθηκαν. Ο νέος δρόµος θα βοη-
θήσει και την εταιρεία στη συνέχιση των δραστηριοτήτων
της, που είναι η εξόρυξη λιγνίτη. Τµήµα του δρόµου όµως
δεέρχεται από εκτάσεις που ανήκουν στο ΣΑΚ, που δεν
επιθυµούν την συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας.
Στον αντίποδα οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση τάσσονται
υπέρ της διάνοιξης του δρόµου, αφού σε αντίθετη περί-
πτωση θα χαθούν, όπως λένε, περισσότερες από 150
δουλειές. Η απόφαση τελικά που πάρθηκε ήταν να συνε-
χιστεί η λειτουργία της υφιστάµενης οδού και να ελεγχθεί
από τις τεχνικές υπηρεσίες η καταλληλότητα της νέας πα-
ρακαµπτηρίου.

Σάββατο, 3.11.2007, εφ. Ο ΧΡΟΝΟΣ

Στόχος η ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας
στη ∆. Μακεδονία

Ηµερίδα µε θέµα τη βιολογική παραγωγή διοργά-
νωσε το Κέντρο ∆ιαβαλκανικής Συνεργασίας και το Γεω-
τεχνικό Επιµελητήριο ∆υτ. Μακεδονίας…αποσκοπεί στην
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των γεωτεχνικών, των
αγροτών, των τοπικών αρχών, των επαγγελµατικών ορ-
γανώσεων, των επιχειρηµατιών και του ευρύτερου κοινού
της περιοχής. 

Η εξέλιξη της συνολικής βιολογικά καλλιεργούµε-
νης έκτασης στην Ελλάδα ανά έτος

Έτος   στρέµµατα
1994-11880
1995-24010
1996-52960
1997-100.000
1998-154.020
1999-214.510
2000-267.070
2001-311.180
2002-295.050
2003-389.950
2004-543.420
2005-1.037.167
2006-1.180.777
Νοµός Κοζάνης 2005 έκταση 24.438,12 -384 πα-

ραγωγοί
έκταση 26.710,43 -411 παραγωγοί

Τρίτη 6.11.2007, εφ. ΓΡΑΜΜΗ

Προτάσεις και δράσεις για τη λίµνη

Η τρίτη και τελευταία συνάντηση εργασίας των εταί-
ρων του προγράµµατος που αφορά στην ανταλλαγή από-
ψεων για αξιοποίηση και ανάπτυξη παραλίµνιων
περιοχών, γνωστό ως πρόγραµµα  Progresdec του Inter-
reg IIIC South πραγµατοποιήθηκε στη Νοµαρχία Frosi-
none της Ιταλίας. Ο ∆ήµος Σερβίων ως εταίρος του
προγράµµατος συµµετείχε στη σχετική σύσκεψη…

-Οι προτάσεις κινούνται σε τρεις άξονες:
Προστασία και Ανάδειξη του Περιβάλλοντος και της

Πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ανάπτυξη του τουρισµού
Ανάπτυξη της Γεωργίας
-Προτάσεις για τις οποίες έχει εκπονήσει µελέτες η

ΑΝΚΟ µε εντολή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζά-
νης:

∆ηµιουργία αρχαιολογικού πάρκου στη λίµνη Πολυ-
φύτου

Τουριστική αξιοποίηση παραλίµνιας περιοχής λίµνης
Πολυφύτου στη θέση πρώην οικισµού της ∆ΕΗ

Τετάρτη, 5.12.2007, εφ. ΓΡΑΜΜΗ

Από το εξώφυλλο του ηµερολογίου 2008

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΝΘΟΣ
Του δήλωσαν ότι µε τη ζωή 
που κάνει δεν επρόκειτο 
να προοδεύσει ποτέ

εκείνος χαµογέλασε και
αποδέχτηκε την προσβολή
χαρίζοντάς τους

ένα µικρό άνθος του δάσους

φαντάζεστε
να έπρεπε να προοδεύουν

τα κυκλάµινα

H Σοφία µας έστειλε το βιβλίο ποιηµάτων
του γιού της Κωνσταντίνου Τέλιου. 

Προβληµατισµοί, σκέψεις, διέξοδοι κι
αδιέξοδα, µοναξιά µέσα στο πλήθος, αναζή-
τηση, καλλιέργεια, µόρφωση, τέχνη του
λόγου και των λέξεων, όλα ξεπηδούν ζων-
τανά κι ολοφάνερα.

Η ποίηση, περισσότερο από κάθε άλλη
γραφή θα έλεγα, είναι κατάθεση ψυχής. 

ΕΕ..ΛΛ..
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΑΑ  --  ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ
Αντώνιος Παλιανόπουλος (Γκουβρουντιώνας)

Γεννήθηκε το 1898 στο Μικρό-
βαλτο. Πατέρα είχε τον Γκουβρουγ-
κουντή και µάνα είχε την Αναστασία
Ντοβόλη από την Πάδη.

Ο παππούς Αντώνης ποτέ δεν
ήθελε να µάθει γράµµατα. ∆εν του
άρεσε το σχολείο, γι αυτό και µια
µέρα το παράτησε πηδώντας από το
παράθυρο. Ήθελε να γίνει βοσκός
πάντα του άρεσε.

Το 1919 ακολούθησε τον ελλη-
νικό στρατό στη Μ.Ασία.

Παντρεύτηκε αµέσως µόλις γύρισε από τον πόλεµο. Χαρακτηρι-
στικά, µια µέρα, όταν ήταν άρρωστη η µητέρα του, τον έστειλε να της
φέρει κρέας από τον αδερφό της τον Κυπαρίσση, αυτός της απάντησε:
«Αν πας και αραδίσεις (Σ.Σ. να ζητήσεις για αρραβώνα) την Μπατσια-
κοσταµούλου, τότε θα πάω». Έτσι την παντρεύτηκε , και έκαναν 4 παι-
διά τον Χαράλαµπο, τον Ευστάθιο (πέθανε στα 7 ), την Βάϊα και την
Πασχαλιά.

Η γυναίκα του πέθανε στα 32 της χρόνια από «άνθρακα», και τον
άφησε µόνο του µε τρία παιδιά, που το µικρότερο η Πασχαλιά ήταν
µόλις 1,5 ετών. Προτίµησε να µεγαλώσει τα παιδιά µόνος του.

Πάντρεψε το µοναχογιό του Χαράλαµπο στα 14 του χρόνια και τον
έχασε πολύ νωρίς στον εµφύλιο.

Μόλις πέθανε και η νύφη του, συνέχισε τη ζωή του µαζί µε την εγ-
γονή του, ώσπου πέθανε στις 25 Ιανουαρίου το 1991 σε ηλικία 93
ετών. 

Σ.Π.

Το παραµύθι της γιαγιάς µου Κατερίνας

Χειµώνας, χιόνι πολύ, κρύο τσουχτερό. Μέσα η ξυλόσοµπα να
καίει και να µας ζεσταίνει. Αλλά η καρδιά µας η παιδική ήταν ακόµη πιο
ζεστή. Ο παππούς ο Θανάσης παίζει «ξερή» µε τον αδερφό µου Θα-
νάση.«Βάρκα θέλω να περάσω µε σαράντα δυο κουπιά» είναι το τρα-
γούδι του παππού. Η γιαγιά έχει τη λιγδοπάπαρα στη σόµπα. 

- Γιαγιά, γιαγιά, έλα πες µας το παραµύθι µε τις αλεπούδες. 
- Τώρα Κατιρίνη έρχουµι.
Σε λίγο καθόµαστε και το παραµύθι ξεκινά.
«Μια φορά κι έναν καιρό κάτω στα γκεφύρια ήταν ένα µικρό χωριό

µε αλεπούδες που µεταξύ τους ήταν συγγενείς και ενδιαφέρονταν η
µια για την άλλη. Έφτασε βαρύς χειµώνας και οι αλεπούδες δεν µπο-
ρούσαν να βρουν τίποτα να φάνε.

Αλλά εκείνο που τους στεναχωρούσε ήταν ότι δεν µπορούσαν να
ταΐσουν τα αλεπουδάκια τους. Έτσι µαζεύτηκαν στο σπίτι της γιαγιάς
αλεπούς να δουν τι θα κάνουν. Αποφάσισαν λοιπόν να πάνε στο Μι-
κρόβαλτο που ήταν πιο κοντά, να βρουν τροφή. Μόλις βράδιασε οι πιο
νέες ντύθηκαν καλά και ξεκίνησαν. Έφτασαν έξω από το χωριό πλη-
σίασαν τα πρώτα σπίτια πήραν από το Τζηκουνάτσιο µερικές κότες, απ’
τη θειά Λίνα λίγο µέλι, - γιαγιά , γιαγιά ξέχασες τη θειά Μαρία!- από
εµάς τους Τσιατσιάδες λίγο ψωµί. Αφού τέλειωσαν απ΄τον πάνω µα-
χαλά έφτασαν στην πλατεία µπήκαν στο µαγαζί του Γκουβρογιώργου
πήραν φρούτα, κάστανα, σοκολάτες. Το ίδιο και από το µαγαζί του
Γκουβροδηµήτρη, του Κουτουλουκώτσιου, πήγαν στον πέρα µα-
χαλά….είχαν πάρει όµως τόσα πολλά που άρχισαν µα κουράζονται.
Έτσι κατέβηκαν στον κάτω µαχαλά µπήκαν και στο µαγαζί του µπάρµπα-
Θύµιου.

Ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται γαυγίσµατα πήραν τέτοια τροµάρα
που όπου φύγει-φύγει, τους έπεσαν και µερικά πράγµατα αλλά εκείνο
που είχε σηµασία ήταν να σωθούν.

Σε λίγο φτάσαν στο χωριουδάκι τους, η χαρά απ’ τα αλεπουδάκια
κι από τις αλεπούδες που είχαν µείνει  ήταν πολύ µεγάλη. Eτσι έστησαν
ένα τρικούβερτο γλέντι, έφαγαν και ήπιαν µε την καρδιά τους. 

Και για κάµποσο διάστηµα δεν είχαν την έγνοια για το τι θα φάνε». 
Αυτό είναι το παραµύθι της γιαγιάς µου που είναι το πιο αγαπη-

µένο µου
Κατερίνα Κ. Σταθοπούλου

30-11-2007 

Ο Καραθοδωρής

Πέµπτη 29-11-2007 βράδυ παρακολουθώ τηλεόραση. Βλέπω µια
εκποµπή στην ΕΤ3 που έχει ένα αφιέρωµα για τον Καραθοδωρή. Ο
οποίος είναι ένας Θρακιώτης µαθηµατικός – είναι η πρώτη φορά που
ακούω το όνοµα του – και εντυπωσιάζοµαι µ’ αυτά που ακούω και
νιώθω περήφανη σαν Ελληνίδα.

Ο Καραθοδωρής ήταν εξέχων επιστήµονας…. Το πιο όµως εντυ-
πωσιακό ήταν το ότι ο ιδιοφυής Αϊνστάιν είχε αλληλογραφία µαζί του και
αρκετές φορές ζητήθηκε από τον Καραθοδωρή να τον βοηθήσει για το
θεώρηµα του. Σε µια µάλιστα επιστολή ο Αϊνστάιν λέει « …προσκυνώ
σας για τις γνώσεις σας Καραθοδωρή»…

Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι µε γνώσεις, ήθος και ικανότη-
τες, δυστυχώς όµως στα µέρες µας δεν προβάλλονται. 

Θα µου πείτε γιατί να µας ενδιαφέρει το θέµα αυτό, εµείς είµαστε
µια τοπική εφηµερίδα. 

Θεώρησα όµως ότι είναι σηµαντικό και ένα καλό παράδειγµα για
τους πιο νέους,  µε όλα αυτά που βλέπουν και ακούν για τον τόπο τους
και τα οποία τους πληγώνουν.

Να καταλάβουν ότι είµαστε ένας λαός µε µεγάλη ιστορία και θα
ήθελα να ελπίζω µε µεγάλο µέλλον.

ΚΚααττεερρίίνναα  ΚΚ..  ΣΣττααθθοοπποούύλλοουυ  
30-11-2007

«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Αν έχετε δει τη διαφήµιση της GREENPEACE µε το µικρό παιδί
που κατηγορεί όλους εµάς για την καταστροφή του περιβάλλοντος και
δεν συγκλονιστήκατε, µη συνεχίσετε να διαβάζετε παρακάτω…

Αν η πρώτη σκέψη που σας έρχεται στο άκουσµα της λέξης «πε-
ριβάλλον»είναι ότι «κάποιοι βλαµµένοι ακτιβιστές που κρεµιούνται σε
σχοινιά και µε φουσκωτά καταδιώκουν τεράστια πετρελαιοφόρα και
φαλαινοθηρικά», πάλι µη συνεχίσετε γιατί χάνετε την ώρα σας.

Αν η αντίδρασή σας στο άκουσµα «καταστροφή του περιβάλλον-
τος» είναι «ωχ αδελφέ, εγώ θα ‘χω πεθάνει πολύ πιο πριν», καλύτερα
διαβάστε κανένα lifestyle περιοδικό, από αυτά που διαπραγµατεύον-
ται µε την καθηµερινότητα των «επώνυµων αστέρων».

Αν τέλος, οι ραγδαίες κλιµατολογικές αλλαγές, η ατµοσφαιρική
ρύπανση, η τρύπα του όζοντος, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, δεν
σας λένε τίποτε, µη συνεχίζετε.

Και βέβαια, αν δεν σας ενδιαφέρει τίποτα από τα παρα-
πάνω, τότε συγχωρήστε µας αλλά δεν µας ενδιαφέρετε ούτε
και εσείς…

Ο σηµερινός άνθρωπος αλλοίωσε, µόλυνε το φυσικό περιβάλ-
λον, εξαφάνισε σπάνια φυτά και ζώα, δηµιουργώντας προβλήµατα
στη διατροφή του και παραµορφώνοντας τη σωµατική και ψυχική του
υγεία. Οι συνέπειες όλων αυτών είναι οφθαλµοφανή γεγονότα που
αποτελούν άµεση απειλή για τον άνθρωπο. Μια κακοποιηµένη φύση
δεν δηµιουργεί µόνο υλικές καταστροφές αλλά ασκεί και καταστρο-
φική επίδραση στον ψυχοσωµατικό κόσµο του ανθρώπου. Η αδιάκοπη
συµβίωση µε το θάνατο και µε ασθένειες που δεν προϋπήρχαν µα-
στίζουν τη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης την ταλαιπωρεί η συµβίωση µε
τις φυσικές καταστροφές, αρκεί να αναρωτηθεί κανείς πόσες φορές
έχουµε πληροφορηθεί µέσα σ’ ένα χρόνο την είδηση µιας πληµµύ-
ρας.

Μέρα µε τη µέρα συνειδητοποιούµε ότι το φαινόµενο του θερµο-
κηπίου συνιστά µια ζοφερή πραγµατικότητα. Η θερµοκρασία των θε-
ρινών µηνών όπως και κατά τη διάρκεια του χειµώνα αυξάνεται όλο
και περισσότερο. Άλλο ένα σοβαρό πρόβληµα είναι και η «τρύπα» του
όζοντος. Η τρύπα του όζοντος επιπροσθέτως αφήνει τις επιβλαβείς
ακτίνες του ήλιου να εισέλθουν στην ατµόσφαιρα χωρίς να έχουν
απορροφηθεί οι επικίνδυνες, µε αποτέλεσµα την πρόκληση καρκίνου
του δέρµατος καθώς και δερµατοπαθειών.

Ενώ έχει ήδη υπογραφεί η τελική πράξη του Κιότο, παρόλα αυτά
η φύση συνεχίζει να υφίσταται την κακοµεταχείριση και αυτό διότι οι
εκάστοτε νόµοι αδυνατούν να χειραγωγήσουν την κατάσταση, να δώ-
σουν ένα τέρµα ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους.
Αυτό που χρειάζεται είναι δραστική και άµεση αντιµετώπιση και όχι
µόνο συµφωνίες. Οι αυστηρές ποινές στα πλαίσια των συµφωνιών
υφίστανται, µόνο που δεν εφαρµόζονται σε αρκετές χώρες. Το ου-
σιώδες είναι ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά να συνειδητοποιήσει τον
εξωτερικό κίνδυνο που διατρέχει.

Η συνέχιση των διαταραχών της φύσης και του περιβάλλοντος
είναι γνωστό που θα καταλήξει αργά ή γρήγορα. Πρώτα η πρόληψη
και µετά η κατασταλτική αντιµετώπιση καθώς και η ενηµέρωση, η νου-
θεσία και η ευαισθητοποίηση του κάθε ανθρώπου θα επιφέρει την πο-
λυπόθητη συµβίωση µε τη φύση, που αν και δυσεφάρµοστη και
δυσοίωνος, είναι εφικτή…

Στέργιος Κύρινας
µαθητής Β΄Λυκείου

Σ.Σ. Ο Στέργιος Κύρινας είναι γιος του Κώστα Κύρινα από την
Αιανή και της Θεοδώρας Θεοχάρη από το Μικρόβαλτο, είναι µα-
θητής της Β’ Τάξης στο 3ο Λύκειο Κοζάνης και θέλει να γίνει δηµο-
σιογράφος. 

Του ευχόµαστε το όνειρό του να γίνει πραγµατικότητα-µε την τα-
πεινή µας κρίση το παραπάνω κείµενο το χαρακτηρίζουµε εεξξααιιρρεεττιικκόό-
και βέβαια η εφηµερίδα µας µε ιδιαίτερη χαρά από σήµερα του δίνει
το βήµα! 

ΣΣΤΤΙΙΧΧΟΟΙΙ

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Μες της πόλης την βουή
η πιο δυνατή φωνή 
είναι τώρα η σιωπή

τι  και αν ζούµε όλοι µαζί
δεν υπάρχει επαφή
µε τα είδωλα µιλάµε

στης βιτρίνες
µοναχοί

Πως αλλάξανε τα χρόνια 
και οι εποχές

δεν µιλάνε πια τα µάτια
ούτε οι καρδιές 

τώρα επικοινωνούµε 
µόνο µέσω SMS

Μες του κόσµου την τροχιά
προσπερνάµε βιαστικά

να προλάβουµε τον χρόνο
που µας κυνηγά 

κάθε µέρα ίδια η µέρα
ξένη και η καληµέρα

ζούµε στη ρουτίνα
καθηµερινά

Σταθόπουλος Γ. Αντώνης

EΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΜΑΣ

Εφηµερίδα ΠΡΩΙΝΗ, 17-10-07



Eν Μικροβάλτω... ••  ΣΣεελλ..  2222 Φεβρουάριος 2008
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ΠAΛIANOΠOYΛOΣ ΝΙΚΟΣ

ΣXOΛIKA – XAPTIKA – ∆ΩPA

ΠΛAT. ΑΛΩΝΙΑ – THΛ. 23909 KOZANH

ΠAΠAΓEΩPΓIOY Γ. ΣTAΘHΣ

ΠOΛITIKOΣ MHXANIKOΣ A.Π.Θ.

Φον Kοζάνι 30 – Kοζάνη
Tηλ. 24610 39530 • Kιν. 6974 646684

ΤΤαα  ππααρράάπποονναα  σσττοο……∆∆ήήµµααρρχχοο!!
Ανάδειξη των Μπουχαριών. Αλήθειες και ψέµατα.

Κύριε ∆ήµαρχε
Αυτός, που για ένα θέµα, λέει µια(1) αλήθεια και αποκρύπτει

σκόπιµα δέκα(10), στην ουσία λέει οκτώ(8) ψέµατα... (δεν είναι…κι-
νέζικη παροιµία).

Με ιδιαίτερη έκ-
πληξη, σε τέσσερις του-
λάχιστον τηλεοπτικές
τοποθετήσεις σας, -µε
αποκορύφωµα αυτήν
στην ΕΤ 3 στις αρχές
Νοεµβρίου-, στο ερώ-
τηµα σχετικά µε την
ανάδειξη των Μπουχα-
ριών, κακοποιήσατε βά-
ναυσα την αλήθεια,
αποφεύγοντας να ανα-
φερθείτε έστω και ελά-
χιστα στη συµβολή του
συλλόγου µας καθώς
και άλλων βασικών πα-
ραγόντων. 

Καταρχήν θα πρέ-
πει να ξεχωρίζετε  τη
διαφορά των εννοιών

της “υπόδειξης” και της “ανάδειξης”. Πράγµατι το τηλεοπτικό κανάλι WEST
παρουσίασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα, ανάµεσα σε άλλα φυσικά τοπία,
την εικόνα των Μπουχαριών χωρίς τίτλους και σχόλια στην εισαγωγή της εκ-
ποµπής “Ενεργοί Πολίτες” µε θέµα τα προβλήµατα της περιοχής µας, πριν
περίπου τέσσερα χρόνια. Κι αυτό είναι η µία(1) αλήθεια. Και που αποτελεί
την “υπόδειξη” των Μπουχαριών που πράγµατι δεν γνωρίζαµε µέχρι τότε.
Αποτέλεσε βέβαια την αρχή του ενδιαφέροντος µας και έτσι η επόµενη
µέρα ήταν η απαρχή της ανάδειξης. Που εξελίχτηκε σε ένα αγώνα, σχε-
δόν σε καθηµερινή βάση, µε τεράστιες δυσκολίες και εµπόδια. Που γνω-
ρίζει και αναγνωρίζει ο πολύς κόσµος. Κι αυτό είναι αρκετό.

Θα µπορούσα βέβαια να απαριθµήσω δεκάδες χαρακτηριστικές φά-
σεις της διαδροµής της ανάδειξης που “αγνοείτε” και αποκρύπτετε σκό-
πιµα. Μονότονα εκθειάζετε -και καλά κάνετε µέχρι ενός σηµείου- τη
συµβολή των σηµερινών πολιτειακών παραγόντων -του Γ. Γραµµατέα της
Περιφέρειας και του Νοµάρχη που και εµείς σεβόµαστε και τιµούµε, (µα-
κριά  βέβαια από µας “χρωµατικές” σκοπιµότητες)- και “ξεχνάτε” τον
πρώην Νοµάρχη -ή  την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση αν προτιµάτε
αφού για το όνοµα του κ. Ι. Ανδρεάδη  δεν χωρά ούτε λόγος- που ίσως
είναι ο κυριότερος συντελεστής στο κεφάλαιο της ανάδειξης. Που χρηµα-
τοδότησε τη µελέτη του Γεωπάρκου της επιστηµονικής οµάδας του τµήµα-
τος Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου της Αθήνας µε επικεφαλής τον καθηγητή
κ. Α. Κελεπερτζή, που υπέβαλλε στην Περιφέρεια ∆.Μ. από το 2005 το φά-
κελο κατασκευής του Γεωπάρκου, προϋπολογισµού 658.000 €-τελικα η
τωρινή ανάθεση περιόρισε το έργο στα  310.000 €-, που πρόβαλλε τα
Μπουχάρια στην κεντρική γιγαντοαφίσα του περιπτέρου του νοµού στη διε-
θνή τουριστική έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2005 στη Θεσσαλονίκη, καθιερώνοντας
τα από τα πρώτα αξιοθέατα του νοµού, που χρηµατοδότησε και εγκατέστησε
τον εργολάβο που ασφαλτόστρωσε το δρόµο, δαπάνης 500.000 €, από το
Μικρόβαλτο µέχρι το γεώτοπο!

“Ξεχνάτε” την προβολή από την ΕΤ 3 στα ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, το εξώ-
φυλλο και το 25σέλιδο αφιέρωµα στο περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, τις
δηµοσιεύσεις στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, στην ΕΛΕΥΘΕ-ΡΟΤΥΠΙΑ, στη ΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΙΑ, τις εκατοντάδες ξεναγήσεις σε οµάδες, επώνυµους και ανώνυµους
περιηγητές απ’ όλη την Ελλάδα και…και…

Ειλικρινά δεν αισθάνοµαι καθόλου άνετα προσπαθώντας να αποδείξω
τα αυτονόητα και τα αυταπόδεικτα.

Κύριε ∆ήµαρχε παρά τη διαφαινόµενη ευνοϊκή εξέλιξη των Μπουχα-
ριών µε την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του Γεωπάρκου, πι-
στεύουµε ότι ο δρόµος της πραγµατικής ανάδειξης, που θα φέρει τα
ανάλογα οφέλη στην τοπική κοινωνία, είναι µακρύς. Φυσικά έχετε την
πρωτοβουλία των κινήσεων και την ευθύνη να διαχειριστείτε τη συ-
νέχεια. Μια δύσκολη συνέχεια. Η πραγµατική ανάδειξη ίσως τώρα ξεκι-
νάει. Εµείς  θα συνεχίσουµε, στο µέτρο των δυνατοτήτων µας, να
υποστηρίζουµε και να βοηθούµε στην κατεύθυνση αυτή.

Είτε µας το ζητήσετε, είτε όχι… 

Γ.Μ.

Υ.Γ. Σε αντιδιαστολή µε την αντιµετώπιση που είχαµε από σας, ο νο-
µάρχης Κοζάνης κ. Γ. ∆ακής κατά την πρόσφατη υπογραφή της σύµβασης
κατασκευής του Γεωπάρκου-11 Ιανουαρίου 2008-, µας προσκάλεσε και
µας έδωσε το λόγο, επισηµαίνοντας τη συµβολή του συλλόγου στην ανά-
δειξη των Μπουχαριών. Κάτι βέβαια που τιµά πρώτα τον ίδιο…

ΤΤοο  γγρράάµµµµαα
Ψιθυριστά µιλάµε µεταξύ µας για τα παιδιά που «έµπλεξαν». Κι ακούγε-

ται πως στην περιοχή µας είναι αρκετά. Τα απαριθµούµε κι όλας, ονοµαστικά.
Μιλάµε γι’ αυτά ψιθυριστά, σαν για να ξορκίσουµε το κακό. Με στεναχώρια. Με
αγωνία οι περισσότεροι. Κι όλο και χάνονται ζωές απ’ αυτό. Με αποκορύφωµα
τη ζωή µιάς κοπελίτσας µόλις δεκατριών χρονών. Συγκλονισµένοι, σοκαρι-
σµένοι, άφωνοι, κάτι πρέπει να κάνουµε, κάτι πρέπει να γίνει. Θα µπορούσε
να είναι το δικό µας παιδί, είναι ένα δικό µας παιδί.

Η κοινωνία µας νοσεί, φίλοι συνοµίληκοι, φτάσαµε να είναι η γενιά µας
τώρα στα πράγµατα. Πώς ερήµην µας διαµορφώνονται τέτοιες καταστάσεις που
καταστρέφουν τη νεολαία µας;  Κι όταν περάσει ο πρώτος ντόρος;  Θα επανα-
παυθούµε πάλι; Πώς να δώσουµε στα παιδιά µας όραµα για έναν καλύτερο
κόσµο, πώς να τους περάσουµε κάποια ιδανικά (τα έχουµε άραγε οι ίδιοι;),
όταν όλα γύρω µας τους δίνουν άλλα µηνύµατα για καλοπέραση, εύκολο
χρήµα, ωχαδερφισµό; ∆ιάλογος, επαφή, αγάπη. Εµείς κλεισµένοι ο καθένας
στο καβούκι µας παρακολουθούµε παθητικά. Άραγε ότι δεν αγγίζει την οικο-
γένειά µας δεν µας αφορά; 

Είµαστε όλοι συµµέτοχοι, συνυπεύθυνοι. Ακόµα και για τα παιδιά των
άλλων, τα παιδιά µας.

E.Λ.

ΠΠρροοττοοµµήή
µµηηττρροοπποολλίίττηη
ΚΚωωννσσττάάννττιιοουυ
Στο τελικό στάδιο της φιλοτέχνη-

σης βρίσκεται η προτοµή του µητρο-
πολίτη Κωνστάντιου(1841-1910),
που πρόκειται να στηθεί στην πλατεία
του Μικροβάλτου. Θυµίζουµε ότι το
έργο χρηµατοδοτείται από τον επιχει-
ρηµατία Γιώργο Β. Καβουρίδη. 

ΣΣχχέέδδιιοο  ΑΑννάάππττυυξξηηςς
ΠΠααρρααλλίίµµννιιααςς  ΠΠεερριιοοχχήήςς

Στην αίθουσα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου την Πέµπτη 13 ∆εκεµ-
βρίου 2008 έγινε η παρουσίαση του Σχεδίου Ανάπτυξης της Παραλίµνιας
Περιοχής της λίµνης Πολυφύτου, στους εκπροσώπους φορέων και συλ-
λόγων της περιοχής.

Εισηγητής ο Νίκος Λαζαριώτης, στέλεχος της ΑΝΚΟ-και παρεµπι-
πτόντως πρόεδρος του Μορφωτικού Οµίλου Σερβίων ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ και µέλος
του ∆ικτύου-, που παρουσίασε µια εµπεριστατωµένη και ολοκληρωµένη
πρόταση για τις παρεµβάσεις που πρέπει γίνουν(παρεµβάσεις στο οικι-
στικό περιβάλλον-αρχιτεκτονικές αναβαθµίσεις, βιολογικοί καθαρισµοί-,
στις τουριστικές υποδοµές-βελτίωση υπηρεσιών- και στις τεχνικές υποδο-
µές-δρόµοι, αρδευτικά κ.α.-), λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα µειονεκτή-
µατα(χαµηλή ποιότητα δοµηµένου περιβάλλοντος και αισθητικής των
οικισµών, ανεξέλεγκτη απόθεση απορριµµάτων, έλλειψη τουριστικών υπο-
δοµών) όσο και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ευρύτερης περιοχής.

Ο εκπρόσωπος της ∆ΕΗ-αρωγός του Σχεδίου- επιβεβαίωσε τις προ-
θέσεις της ∆ιοίκησης για υλικοτεχνική αρωγή ενώ οι εκπρόσωποι των φο-
ρέων κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους µε την ευχή να
συνταχτεί και να υλοποιηθεί άµεσα ένα ρεαλιστικό αναπτυξιακό πρόγραµµα
που το έχει ανάγκη η περιοχή.

Προεδρεύων της παρουσίασης ήταν ο νοµάρχης Κοζάνης και πρό-
εδρος της ΑΝΚΟ Γιώργος ∆ακής και παρόντες ο αντινοµάρχης Γιάννης
Σόκουτης καθώς και οι νοµαρχιακοί σύµβουλοι Φώτης Κεχαγιάς, Γιώρ-
γος Μαργαρίτης, Βασίλης Κωνσταντόπουλος και Γιάννης Αποστολίδης. 

ΑΑυυττόό  µµααςς  έέλλεειιππεε!!!!!!

Πρωτοσέλιδο τοπικής εφηµερίδας (21-1-08)

Εφηµερίδα “ΚΟΖΑΝΗ” (11-2-08)

EΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΜΑΣ
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ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΛΛΘΘΟΟΝΝ

ΣΣυυλλλλοογγήή    ΑΑθθαανν..  ΠΠααλλιιααννόόπποουυλλοουυ

ΑΑρρχχεείίοο::  ΝΝιι..  ΜΜ..  ΒΒααλλττιιννοούύ
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EEΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

MIΚΡΟΒΑΛΤΟ - Ραγκατζάρια 2008  

Κράτησαν το λόγο που είχαν δώσει από πέρσι οι εκπρόσωποι των συλλόγων του
χωριού-τοπικού η ΕΛΠΙΣ και Μικροβαλτινών Κοζάνης- για καλύτερη διοργάνωση των
Ραγκατζαριών. Έτσι µε τη συνδροµή και την υποστήριξη της προέδρου του Τοπικού
Συµβουλίου Μαρίας Βέττα, ξεπέρασε κάθε προσδοκία αφού η ενεργός συµµετοχή του
κόσµου στα δρώµενα του εθίµου ήταν µεγάλη, καθώς επίσης και στο γλέντι που έκλεισε
την εκδήλωση.

Το “γύρισµα” σ’ όλα τα σπίτια του χωριού ξεκίνησε λίγο µετά τα µεσάνυχτα, µε τον
ερχοµό του καινούργιου χρόνου και ολοκληρώθηκε λίγο µετά τις πέντε το πρωί, µε τη
συµµετοχή µεγάλης οµάδας Ραγκατζαριών.

-Αγιός Βασίλης έρχητι… 
-Ένα µικρό µικρούτσικο, µικρό και χαϊδεµένο…
-Σαν κίνησε ο νιούτσικος να πάει ν’ αρραβωνιάσει…
-Εδώ έχουν χίλια πρόβατα…
-Εδώ ‘χουν κόρη ανύπαντρη…
Το χωριό γέµισε από τους γνωστούς ήχους των τραγουδιών και των κουδουνιών

και κράτησε ξάγρυπνο όλο το χωριό.

Λίγη ξεκούραση και µετά η προετοιµασία. Ένα κερί στον ΑιΓιώργη και µε τη λήξη
της Θείας Λειτουργίας τα πρώτα τραγούδια ήταν για τον παπά.

-Στης Παναγίτσας την αυλή…
-…ΑιΓιώρ’ ΑιΓιώρ’ αφέντη µας δώσε µας την ευχή σ’

να κάνουµε Πρωτοχρονιά µπροστά εις την αυλή σ’…
Και µετά το τραγούδι µε το οποίο ξεκίνησε το χορό o µπαρµπα Νάτσιος ο Γκου-

βρουνάτσιος.
-Τ’ έχουν κι ασπρίζουν τα  (ι)βουνά… 
Συνέχισε ο Φώτης(Αντώνη µ’ καπετάνιο), ο Γιάννης(ν’ Εβγήκε νέος αρχηγός), ο

δήµαρχος(Πάµε να καρτιρέσουµε), ο Νικόλας, ο Χρήστος, η Μαργαρίτα, η Μαρία, ο
Βαγγέλης, ο Στυλιανές κ.α.

Η παρουσία των Αγιοβασίληδων έδωσαν και το σύγχρονο χρώµα της ηµέρας.
Η εκδήλωση έκλεισε µε καθολικό γλέντι και χορό από όλους τους παρευρισκό-

µενους, µε τη δηµοτική ορχήστρα του Νίκου Τζουκόπουλου.
Αξίζει -για δεύτερη φορά- να αναφέρουµε τους µεγαλύτερους που µε τη συµµε-

τοχή τους έδωσαν τον παλµό παλιότερων εποχών, που δεν ήταν άλλοι από τον Γκου-
βρουνάτσιο, το Φώτη, το Χρήστο, το Βαγγέλη και τον Τάκη( ναι…την αρκούδα). Μετά
τους κάπως νεότερους που σήκωσαν το βάρος της οργάνωσης της προετοιµασίας και
της οργάνωσης, το Γιάννη, το Λάκη(τον ιδανικό κουδουνιάη) και τον Αντώνη, καθώς και
τους υπεύθυνους ψησίµατος Χρήστο, ∆ηµήτρη και Αντώνη. Και τέλος τα νέα παιδιά-
ας µην πούµε ονόµατα  και ξεχάσουµε κανένα- που µε πολύ µεράκι πήραν µέρος στην
όλη διαδικασία ντυµένα «νύφες», καπεταναρέοι και Αγιοβασίληδες, δηλώνοντας έτοι-
µοι να γίνουν οι συνεχιστές της παράδοσης.

Και τέλος ο µικρός Βασιλάκης µε τη µαχαίρα, στα τρία µόλις χρόνια του, να µας
κάνει να χαµογελούµε και να προσδοκούµε…

Τα χαµολούλουδα και τα φυτά της Μικροβαλτινής Γης
µε οπτική µατιά θύµησης και νοσταλγίας…

Πρόκειται για DVD, ερασιτεχνικής λήψης, διάρκειας 1h
24min, που καταδεικνύει τον παλµό της αναβίωσης άλλων 
εποχών και δεν πρέπει να λείπει από κανένα Μικροβαλτινό

∆ιατίθενται προς 5 € το καθένα(τιµή κόστους), συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων αποστολής. Ζητήστε τα από τα µέλη του ∆.Σ. του συλλόγου   

ΣΣττοο  χχοορρόό  ττωωνν  ΜΜιικκρροοββααλλττιιννώώνν
ΤΤιιµµηηττιικκήή  ββρράάββεευυσσηη  ττωωνν  σσηηµµααιιοοφφόόρρωωνν

Τους σηµαιοφόρους από το Μικρόβαλτο, σχολ. έτους 2007-2008, κατα
πρώτο λόγο, τίµησαν στο χορό τους οι Μικροβαλτινοί, που και φέτος κατέ-
κλυσαν, µε τη συµµετοχή πολλών φίλων του συλλόγου και επισήµων, το κέν-
τρο διασκέδασης ΠΟΛΙΤΕΙΑ, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου.

Βραβεύτηκαν η σηµαιοφόρος του .2ου Λυκείου Κοζάνης Ειρήνη Πα-
παχαρισίου του ∆ηµητρίου(µε βαθµό 19 & 9/10), η σηµαιοφόρος του 3ου

Γυµνασίου Κοζάνης Ράνια Παπαχαρισίου του ∆ηµητρίου(µε βαθµό 20) και
ο σηµαιοφόρος του Γυµνασίου Τρανοβάλτου Γιάννης Τζιώνας του Ελευ-
θερίου(µε βαθµό 19 & 8/12). Παιδιά που µε τις επιδόσεις τους στα γράµ-
µατα, το ήθος τους και την αγάπη τους για τον πολιτισµό και την
παράδοση-απ’ τους πρώτους σε όλα τα πολιτιστικά δρώµενα- µας κάνουν πε-
ρήφανους και αισιόδοξους.

Συνολικά ήταν µια απόλυτα πετυχηµένη εκδήλωση που το πρόγραµµα
επιπλέον περιλάµβανε τη βράβευση των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ -άλλη

µια αισιόδοξη και ελπιδοφόρα νότα-, την κοπή της πίτας -τυχερή η Ιωάννα Πα-
λιανοπούλου-Χαρισοπούλου-, τις εξαιρετικές εµφανίσεις της χορευτικής οµά-
δας των γυναικών και της χορωδίας του συλλόγου µας και φυσικά πολύ κέφι
στο γλέντι που κράτησε µέχρι το πρωί.                             (σελ. 14 )

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2008 

Βιντεοσκόπηση
των τραγουδιών
του αρραβώνα
και του γάµου

από τον τοπικό τη-
λεοπτικό
σταθµό

ΤΟP Channel. 

(σελ. 14)


