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ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

«έργω και λόγω»
∆υναµική παρουσία µε καίριες παρεµβάσεις από οµάδες ενερ-

γών πολιτών παρατηρούµε το τελευταίο διάστηµα στην ευρύτερη
περιοχή µας.

«Συντονιστικό όργανο» ενεργών πολιτών και φορέων διεκ-
δικεί τη διάσωση της σκήτης του Οσίου Νικάνορα από την πλήρωση
του υδατοταµιευτήρα της λίµνης του Ιλαρίωνα και την κατασκευή
της πεζογέφυρας στη Ζάβορδα.

«Ενεργοί Πολίτες» της Ελάτης µε 314 υπογραφές προσπα-
θούν να αποτρέψουν την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφω-
νίας στην «καρδιά» του ελατόδασους της Βουνάσας στη θέση
Κάκαινα.

Οι ίδιοι «Ενεργοί Πολίτες» της Ελάτης κινητοποιήθηκαν
πέρσι και κατάφεραν να επαναφέρουν δεύτερο δάσκαλο για το σχο-
λείο τους.

«Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στο Λιγνιτωρυχείο» είναι οι πο-
λίτες του Τριγωνικού που µε 300 και πλέον υπογραφές αγωνίζον-
ται να µην επεκταθεί το Λιγνιτωρυχείο Προσηλίου µέχρι το χωριό
τους.

«Κοινωνία Προσηλίου» είναι οι ενεργοί πολίτες του Προση-
λίου που έφτασαν µέχρι το Συµβούλιο της Επικρατείας προκειµένου
να διώξουν το Λιγνιτωρυχείο που «κατατρώει» τον τόπο τους.

«Κίνηση Πολιτών ∆ήµων Σερβίων και Βελβενδού» είναι
οι ενεργοί πολίτες που πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις για την
ανακατασκευή και βελτίωση του δρόµου Κοζάνης-Σερβίων.

Ενεργοί Πολίτες αντιτάχτηκαν και επαγρυπνούν ώστε το ορυ-
χείο των ΜΑΒΕ να µη µετατραπεί σε ΧΥΤ Αµιάντου ή και άλλων το-
ξικών υλικών.

Ενεργοί Πολίτες πρωτοστάτησαν στη διεκδίκηση της βελτίω-
σης του δρόµου Κοζάνης-Ρυµνίου µέσω Καισαρειάς.

Και λίγο πιο κει, στην περιοχή της Πτολεµαΐδας, Ενεργοί Πο-
λίτες διώκονται δικαστικά διεκδικώντας τα αυτονόητα, τη βελτίωση
του περιβάλλοντος που ζουν και δουλειά.

Τέλος η «Κίνηση Ενεργών Πολιτών ∆ήµου Ελλησπόντου»
εντοπίζει πρόσφατα και καταγγέλει δηµόσια τη διαρροή 200 και
πλέον τόνων πετρελαίου στον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου…

Σε µια εποχή που ευνοεί τον ατοµικισµό και την ιδιοτέ-
λεια είναι τουλάχιστον παρήγορο και ελπιδοφόρο ότι οι πο-
λίτες ασκώντας το πρωταρχικό δηµοκρατικό καθήκον της
συµµετοχής, για την επίλυση κοινών προβληµάτων, αποτε-
λούν µια κάποια εγγύηση για την ασφαλή εξέλιξη της κοι-
νωνίας…

H Συντακτική Επιτροπή

∆εν χρειαζόταν η πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση για να επιβε-
βαιώσει το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι λατοµικές επιχειρήσεις
στην περιοχή του Τρανοβάλτου. Ορατά είναι τα τελευταία χρόνια τα απο-

τελέσµατα της «άναρχης» εκµετάλλευσης του µαρµαροφόρου κοιτάσµατος που
συνοψίζονται στη µικρή αποληψιµότητα -άρα µειωµένη παραγωγή-, τη συσ-
σώρευση µπαζών στους λατοµικούς χώρους και τη δυσκολία -έλλειψη-
αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Αναµφισβήτητα η δραστηριότητα εξόρυξης και εκµετάλλευσης του µαρ-
µάρου αποτέλεσε τα τελευταία 55 χρόνια και αποτελεί το κύριο πεδίο απα-
σχόλησης και µοχλό ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή των Καµβουνίων
(Τρανόβαλτο, Μικρόβαλτο µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80, Φρούριο,
Λαζαράδες) ενώ συµβάλλει ακόµη και στην εθνική οικονοµία. Σήµερα ο κλά-
δος συνολικά στην εξόρυξη, µεταποίηση και εµπορία απασχολεί περί τα 300
άτοµα, αριθµό που υποδηλώνει την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης για την
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ήδη στο σύνολο τους
έχουν περιέλθει στα χέρια τοπικών επιχειρηµατιών µε γνώση στο αντικείµενο,
αγάπη για τον τόπο τους και όρεξη για δουλειά και δηµιουργία.

Κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια, διάφοροι φορείς -Νοµαρχιακή Αυτο-
διοίκηση, ΤΕΕ- έδειξαν το ενδιαφέρον τους για την εξεύρεση λύσης, που πε-
ριορίζονταν σε ελάχιστες παροχές και στη θεωρητική προσέγγιση του
προβλήµατος για ορθολογική -όσο εύκολα λέγεται τόσο δύσκολα υλοποιείται-
εκµετάλλευση, εναποθέτοντας την ευθύνη και το κόστος των παρεµβάσεων

στους παραγωγούς µαρµάρου που βέβαια αδυνατούσαν να ανταποκριθούν.
Η πρόσφατη πρωτοβουλία του Γ. Γ. της Περιφέρειας Ανδρέα Λεούδη ανα-

πτέρωσε τις ελπίδες των παραγωγών µαρµάρου για ουσιαστική παρέµβαση
της πολιτείας στην εξεύρεση λύσης. Στις 22 ∆εκεµβρίου 2008 τους συγκά-
λεσε στην πρώτη συνάντηση, παρόντων του Νοµάρχη Κοζάνης Γιώργου ∆ακή,
του Αντινοµάρχη Γιάννη Σόκουτη, υπηρεσιακών παραγόντων (Γ. Αµανατίδης
∆ντής ΑΝΚΟ, Ν. Γκάσης ∆ντης Περιφέρειας ∆.Μ.) και εκπροσώπων του ∆ήµου
Καµβουνίων (Ι. Τζιδηµόπουλος, Α. Τζιούτζιος, Ε. Μπασδέκη). Εκεί τους ανα-
κοινώθηκε η βούλησή του για ουσιαστική βοήθεια από µέρους της πολιτείας
µε πρώτο βήµα την ανάθεση σε οµάδα τεχνοκρατών ( Κώστας Νικολαΐδης της
ΑΝΚΟ και Γιάννης Αποστολίδης της ΕΠΙ-ΕΠΕ), της έρευνας του προβλήµατος
και των διαπραγµατεύσεων µε τους λατόµους παραγωγούς για την εκπόνηση
ενός τελικού σχεδίου επίλυσης του, αποδεκτού από αµφότερες τις πλευρές.

Στις συναντήσεις της οµάδας των τεχνοκρατών (Νικολαΐδης-Αποστολίδης)
µε τους εκπροσώπους των λατοµικών επιχειρήσεων -ΜΑΤΚΟ ΑΕ, Συνεταιρι-
σµός, Αφοί Τυρνενόπουλοι, ΕΜΑΤΚ ΑΕ, Αφοί Παπαθυµιόπουλοι, Κοινοπρα-
ξία- και παρουσία του ∆ηµάρχου Καµβουνίων Α. Ντοβόλη στο Τρανόβαλτο στις
21 Ιανουαρίου και 4 Φεβρουαρίου 2009 αναπτύχτηκαν δύο κύριες προτάσεις
επίλυσης του ζητήµατος. Η πρώτη πρόταση αφορούσε στην σύσταση µιας ενι-
αίας επιχείρησης στο λατοµικό χώρο µε ποσοστιαία συµµετοχή των συνενω-
µένων µελών ανάλογη µε την εκτίµηση δραστηριότητας του καθένα την
τελευταία 10ετία. Η πρόταση αυτή έτυχε της απόρριψης από το σύνολο των
λατοµικών επιχειρήσεων και δεν συζητήθηκε περαιτέρω.

«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
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Συνέχεια στη σελίδα 3

ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ!

ΖΖάάββοορρδδαα  77--1122--22000088

Απαιτούνται άµεσα λύσεις!!

αποψεισ
««ΣΣττςς    ΚΚααττιιρρίίννττςς
ττοουυ  ΛΛάάκκκκοουυ»»

ΣΣεελλ..  1122

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ

««ΈΈφφυυγγεε»»
οο  ΚΚώώσσττααςς  ΚΚααββοουυρρίίδδηηςς

ΚΚααθθηηγγηηττήήςς
ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  ΚΚρρήήττηηςς

&&  ττ..  ΓΓεεννιικκόόςς  ∆∆ννττηηςς
ΟΟρρυυχχεείίωωνν  ∆∆ΕΕΗΗ

ΣΣεελλ..  99

∆∆εενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν!!
ΝΝεεκκρρόόςς  σσττηη  ΓΓεερρµµααννίίαα  οο  2288χχρροοννοοςς  ΒΒαασσίίλληηςς  ΚΚ..!!!!

ΑΑλλιιάάκκµµοοννααςς,,  ««ττοο  ΠΠοοττάάµµιι»»
ΣΣεελλ..  77

Internet

ΣΣεε  λλίίγγεεςς  µµέέρρεεςς  ηη  εεφφηηµµεερρίίδδαα
««ΕΕνν  ΜΜιικκρροοββάάλλττωω……»»  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο!!!!

ΣΣττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  
wwwwww..mmiikkrroovvaallttoo..ggrr
ΕΕππιισσκκεεφφττεείίττεε  ττηηνν!!

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Για το Λιγνιτωρυχείο Προσηλίου (σελ. 10)

Για τη Ζάβορδα (σελ. 11)

Για την κεραία (σελ. 13)

Επί του πιεστηρίου
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ΕΕΙΙ∆∆ΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ AAππόό  11..1111..22000088

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
7. Mαστρογιαννόπουλος Γ. Λάµπρος

Tηλ. 6972686317
• Eνυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τον υπογράφοντα
• Άρθρα, επιστολές, εργασίες δεν επιστρέφονται

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

1. Αλεξόπουλος Αθανάσιος του Αντ. και η Γιαννέλλου Σοφία (πολιτικός γάµος)

2. Σταθοπούλου Χαρούλα του Ιωάν. και ο Στάµος Θεόδωρος

Tους ευχόµαστε κάθε ευτυχία.

1. Αλεξοπούλου-Παπακώστα Ανθούλα του Χρ., συζ. Νικολάου, κορίτσι 

2. Κατσή-Γιαννοπούλου Κέλλυ, συζ. Ιωάννη, κορίτσι 

3. Κατσιούλη-Παπαδηµητρίου Λεβαντίνα, συζ. Γεωργίου, κορίτσι 

4. Μανώλα-Μαρκοπούλου Μάγδα, συζ. Βασιλείου, κορίτσι

5. Παπαδοπούλου-Φορτοµάρη Ευαγγελία του Αθ., συζ. Νικολάου, αγόρι

6. Τζιώνα-Σιάτρα Ιωάννα του Αντ., συζ. Γεωργίου, αγόρι

7. Τσακνοπούλου-Νατσιοπούλου Μαρία του Ιωάν., συζ. Αντωνίου, αγόρι

Tους ευχόµαστε να τους ζήσουν.

1. Καβουρίδης Βασίλειος του Κων.και της Αναστ., ετών 28

2. Καβουρίδης Κωνσταντίνος του Βασ., ετών 58  

3. Καβουρίδου Αθανασία συζ. Στυλιανού, ετών 75

4. Λαµπροπούλου-Γυλτίδου Βάια του Πασχ.,(Βέλγιο), ετών 75

5. Μανάδη Μαρία, συζ. Θωµά, ετών 55

6. Παπανικολάου Χρυσούλα, συζ. Αθανασίου, ετών 81

7. Χαµπίδης Κώστας του Παν., ετών 50  

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. Αλεξόπουλος Θωµάς του Γεωργίου 100 €
2. EXPRESS SERVICE, Αχιλλέας Πούτας 200 € 
3. Ιερέας Θωµάς Μανάδης 100 € 
4. Καβουρίδης Ιωάννης του Βασιλείου, στη µνήµη του αδελφού του Κώστα 100 €
5. Καραϊορδανίδης Χρήστος 20 €
6. Κωτούλας ∆ηµήτριος του Αχιλλέα, στη µνήµη του φίλου του Κώστα Καβουρίδη 50 €
7. ΜΟΤΟΚΙΝΗΣΗ Ζήσης Τζέλλος 30 € 
8. Παπαδηµητρίου Γεώργιος του ∆ηµητρίου 30 €
9. Παπαδηµητρίου Ευαγγελία του Αθανασίου 20 €
10. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ευαγγέλου 20 €
11. Παπαδοπούλου Ευαγγελία του Αντωνίου 50 €
12. Παπανικολάου Αφοί (Παναγιώτα, Παρασκευή, Ελένη, Νίκος, Τάκης) 

στη µνήµη της µητέρας τους Χρυσούλας) 50 €
13. Παπανικολάου Σταµατία του Ιωάννη 50 €
14. Παπανικολάου Χαράλαµπος του Ιωάννη 50 €    
15. Παπαστέργιος Ιωάννης, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 50 €
16. RESTAVRANT OLYMPIA, HOLLAND 

(Αλεξόπουλος Χρήστος και Αντώνης, Πιτσιλόπουλος Στέργιος) 150 €
17. Σίας Νίκος 20 €
18. Σταθόπουλος Αντώνης του Ελευθερίου 50 €
19. Τζιούτζιος Αθανάσιος του Χρήστου 20 €
20. Τζιούτζιος Χαράλαµπος του Νικολάου 100 €
21. Τζιούτζιου-Τζηµούρτα Όλγα 20 €
22. Τσιανάκας ∆ηµήτριος, Ιατρός Καρδιολόγος 150 €

Το ∆.Σ. του συλλόγου τους ευχαριστεί θερµά

Επίσης ευχαριστεί για τη συνεισφορά τους στον ετήσιο χορό του συλλόγου της 7ης Φεβρουαρίου:
-το δήµαρχο Καµβουνίων Αχιλλέα Ντοβόλη για την προσφορά του αναµνηστικού δώρου στους επι-

τυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
- τον εκδότη και διευθυντή της εφηµερίδας ΚΟΖΑΝΗ Γιάννη Σαλακίδη για τη δωρεά 16 βιβλίων µε

τον τίτλο «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ!! Πες απλά όχι…» που επίσης δόθηκαν στους επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ  
-τους χορηγούς των προσφορών για τη λαχειοφόρο αγορά 

ΓENNHΣEIΣ

Ανακατατάξεις στο ∆ήµο Καµβουνίων 

Στο ∆ήµο Καµβουνίων πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου εξελέγη η Μάρθα Γραµµατοπούλου στη θέση της
Ελευθερίας Μπασδέκη και αντιδήµαρχοι ορίστηκαν οι: Ιωάννης Τζιδηµόπουλος(παρέµεινε) και Απόστολος Θεοχά-

ρης στη θέση του Άρη Τζιούτζιου. 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Στο βαθµό του υποστράτηγου πήρε προαγωγή  ο µέχρι πρότινος ταξίαρχος
∆ηµήτριος Ευθ. Τζιούτζιος.

Το ∆Σ του συλλόγου του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΜΠΙ∆ΗΣ (1959-2009)

Τραγικό θάνατο λίγο πριν κλείσει τα πενήντα (50) του χρόνια, βρήκε ο
Κώστας Χαµπίδης  από επίθεση ταύρου που διατηρούσε στην αγελαδοτρο-
φική του µονάδα, στη θέση Αναβρυκά. Το δυστύχηµα συνέβη τις πρώτες
απογευµατινές ώρες του Σαββάτου της 14ης Φεβρουαρίου και παρότι δια-
κοµίστηκε έγκαιρα στο νοσοκοµείο, υπέκυψε στα τραύµατά του. 

Ο Κώστας Χαµπίδης ήταν ένα  αγαπητό και ιδιαίτερα δραστήριο άτοµο
τόσο στον επαγγελµατικό όσο και στον κοινωνικό τοµέα. Την παρούσα πε-
ρίοδο ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγών
Ν. Κοζάνης µε χαρακτηριστικές παρεµβάσεις ενάντια στα καρτέλ -όπως
έλεγε- του γάλακτος, προκειµένου να διασφαλίσει τα συµφέροντα του κλά-
δου του. Παλιότερα τον θυµόµαστε µέσα από τον Πολιτιστικό σύλλογο της
«Ελπίδας» Μικροβάλτου να αγωνίζεται για ένα καλύτερο περιβάλλον στο
Μικρόβαλτο, για ένα καλύτερο Μικρόβαλτο.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε µόνιµα στην Αιανή, παντρεµένος µε τη Θεοδώρα που την «άφησε» µε τρία ανήλικα
παιδιά. Χρέος των φορέων της πολιτείας είναι τουλάχιστον η διασφάλιση εργασίας στην άτυχη σύζυγο του, ώστε να
µπορέσει να ανταποκριθεί στις τεράστιες υποχρεώσεις της.

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1. Λιάκος Τριαντάφυλλος (Άκης) του Σωκράτη, πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστηµίου της Σόφιας
(Βουλγαρία) 

2. Μαστρογιαννοπούλου Πασχαλίνα του Ιωάννη, πτυχιούχος Νοµικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης

3. Τζουκόπουλος Αχιλλέας του Ευθυµίου, πτυχιούχος Νοµικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης
Τους συγχαίρουµε και τους ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία.

Το ∆Σ του συλλόγου

Μαστρογιαννοπούλου
Πασχαλίνα

Τζουκόπουλος
Αχιλλέας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Συµπληρώνουµε τον πίνακα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2008, που είχαµε δηµοσιεύσει στο προηγούµενο φύλλο,
ως εξής: 

Α/Α 16. Σταθοπούλου Αναστασία του Αντωνίου, τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Ρόδου
Το ∆Σ του συλλόγου Μικροβαλτινών τη συγχαίρει και της εύχεται καλές σπουδές. 

Στην περίπτωση µας η φράση «µείναµε φτωχότεροι»
απέκτησε το πραγµατικό της νόηµα… 
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ΜΜΑΑΡΡΜΜΑΑΡΡΟΟ  ΤΤΡΡΑΑΝΝΟΟΒΒΑΑΛΛΤΤΟΟΥΥ  ΩΩΡΡΑΑ  ΜΜΗΗ∆∆ΕΕΝΝ!!

Η εναλλακτική πρόταση που υποβλήθηκε προβλέπει κατ’ αρχάς τη δια-
τήρηση των υφιστάµενων επιχειρήσεων. 

Έτσι µετά από συζητήσεις προβληµατισµούς, διαβουλεύσεις και εποικο-
δοµητικό διάλογο που ολοκληρώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου στο Τρανόβαλτο
µε την παρουσία των διευθυντών, Γ. Αµανατίδη και Ν. Γκάση, οι δύο πλευρές
συµφώνησαν σε µια δέσµη µέτρων που σε γενικές γραµµές περιλαµβάνει:

Α. ∆ιατήρηση του υφιστάµενου καθεστώτος ιδιοκτησίας των λατο-
µείων.

Β. Έκδοση ενιαίας άδειας για το σύνολο της λατοµικής δραστηριό-
τητας της περιοχής.

Γ. ∆ροµολόγηση αυτόνοµης εκµετάλλευσης των επιχειρήσεων
αλλά επάνω σε ένα υποχρεωτικό πλάνο δράσης και κανονισµό εργα-
σίας, µε προοπτική και κατεύθυνση εξοµάλυνσης της κατάστασης µε
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα σε 10 έως 20 έτη.

∆. Με δαπάνη της Περιφέρειας ή της Νοµαρχίας αποµάκρυνση τµή-

µατος του αποσαθρωµένου µανδύα των παραπροϊόντων εξόρυξης
(µπαζών) και µεταφορά τους σε παρακείµενα οικόπεδα (8+8 στρ.) που
θα απαλλοτριωθούν και αυτά από την Περιφέρεια ή τη Νοµαρχία. Πα-
ράλληλα θα δηµιουργηθούν τρεις εγκάρσιοι δρόµοι-βαθµίδες στο µέ-
τωπο εξόρυξης.

Ε. Στα έργα υποδοµής θα προστεθούν η βελτίωση της οδικής πρό-
σβασης προς την ευρύτερη περιοχή και η παροχή νερού και ηλεκτρο-
δότησης στο µέτωπο εξόρυξης µε δαπάνη της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.

ΣΤ. Παροχή τεχνογνωσίας -µελέτες κ.α.- για την εγκατάσταση µο-
νάδας εκµετάλλευσης των µπαζών για την παραγωγή προϊόντων διά-
στρωσης των δρόµων (χαλίκι, 3Α κ.α.) που εκτιµάται ότι πολύ σύντοµα
θα αποσβέσει το κόστος της εγκατάστασης.

Ζ. Καταβολή από µέρους των επιχειρήσεων ετήσιου τέλους προ-
κειµένου να δηµιουργηθεί ταµείο αποκατάστασης του περιβάλλοντος,
για το οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.

Από τη µεριά τους οι εκπρόσωποι των λατοµικών επιχειρήσεων

διατύπωσαν επιπλέον τα αιτήµατα για δέσµευση των αρχών της Περι-
φέρειας για τη δυνατότητα ένταξής των λατοµικών επιχειρήσεων στα
αναπτυξιακά προγράµµατα (ΕΣΠΑ) και της προώθησης του προϊόντος
στις προδιαγραφές των δηµοσίων έργων, ώστε να βοηθηθεί ο κλάδος
της εµπορίας του µαρµάρου.

Όλα βέβαια τα παραπάνω -παρά τις όποιες ασάφειες και διάφορες ερ-
µηνείες που µπορεί να αποδοθούν- αποτελούν ένα ουσιαστικό πακέτο στήρι-
ξης των επιχειρήσεων που επί της αρχής το έχουν αποδεχτεί. Εφόσον τα
παραπάνω µέτρα συµπεριληφθούν στην τελική πρόταση στήριξης, απο-
µένει η έγκριση από το Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανδρέα Λεούδη ώστε να
αρχίσει άµεσα η υλοποίηση τους.

∆υστυχώς τα περιθώρια επιβίωσης των λατοµικών επιχειρήσεων
στο Τρανόβαλτο έχουν στενέψει απελπιστικά. Η πολιτεία οφείλει επιτέ-
λους να στηρίξει το περίφηµο µάρµαρο Τρανοβάλτου, γιατί άλλως η περιοχή
αυτή, φθίνουσα έτσι κι αλλιώς, θα οδηγηθεί στην πλήρη εγκατάλειψη.

Γ.Μ.

ΣΣυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηηνν  11ηη

Ασταµάτητος, δυναµικός και παραστατικός ο κ.
Ηλίας Τζιώνας ξεδιπλώνει τα γεγονότα εκείνης της  δύ-
σκολης εποχής, που αφορούν τη δηµιουργία του σω-
µατείου λατόµων και τη µεγάλη απεργία του 1964 στα
λατοµεία  Τρανοβάλτου-Μικροβάλτου. Πρωτοστάτησε ο
ίδιος. Ήξερε τι σηµαίνει συνδικάτο αφού στη σύντοµη
θητεία του στο σώµα της χωροφυλακής ήταν παρών στη
µεγάλη απεργία των καπνεργατών στην Καβάλα και είχε
εντυπωσιαστεί από το πάθος των απεργών. 

Στα νταµάρια οι συνθήκες εργασίας άθλιες. Προ-
σέλευση και επιστροφή µε τα πόδια. δουλειά από την ανατολή του ήλιου µέχρι τη
δύση, µικρό το µεροκάµατο, άγνωστες λέξεις τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα,
η περίθαλψη, η άδεια, τα δικαιώµατα.... Την αφορµή την πήρε από το αφεντικό
του, που τους περιγελούσε και τους ταπείνωνε. 

Ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1961 την πολύπλοκη διαδικασία της αναγνώρι-
σης του σωµατείου. Από το Βογιατζόγλου που ήταν Πρόεδρος του Εργατικόυ Κέν-
τρου, στον επόπτη εργασίας τον Αρβανιτάκη, στη χωροφυλακή, στη Νοµαρχία, στο
Πρωτοδικείο και πάλι από την αρχή. Άρχισε να δέχεται πιέσεις αλλά επιτέλους
έφτασε η ώρα της συλλογής των 21 υπογραφών που απαιτούνταν. Απευθύνθηκε
µε κάποια µυστικότητα στους γνωστούς συγχωριανούς του και µε σχετική ευκολία
τις «µάζεψε». Τους θυµάται απ’ έξω, στο τέλος απλά συµβουλεύεται το κιτρινισµένο
χαρτί µε τα ονόµατα, για να µην κάνει κάποιο λάθος. Αναφέρει τα ονόµατα:

1. Τζιώνας Ηλίας, 2. Καβουρίδης Θωµάς, 3. Παπαντωνίου Αντώνης, 4.Χαρι-
σόπουλος Αχιλλέας, 5. Σταθόπουλος Θύµιος, 6. Παλιανόπουλος Νικόλας, 7. Πα-
λιανόπουλος Θανάσης, 8. Παλιανόπουλος Σωκράτης, 9. Παπαγεωργίου Γεώργιος,
10. Νατσιόπουλος Ηλίας, 11. Νατσιόπουλος Θωµάς, 12. ∆ελνιώτης Γεώργιος, 13.
Τσινίκας Αχιλλέας, 14. Μαστρογιαννόπουλος Λάµπρος, 15. Σταθόπουλος Αχιλ-
λέας, 16. Σταθόπουλος Κώστας του ∆ηµ., 17. Σταθόπουλος Λευτέρης, 18. Παπα-
δόπουλος Γεώργιος του Αθ., 19. Τζιώνας Βασίλης του Ηλ., 20. Τζιώνας Αθανάσιος
του Γεωργίου, 21. Σταθόπουλος Γεώργιος του Αθ.

Το Μάη του 1962 εγκρίθηκε το καταστατικό από το Πρωτοδικείο. 
Στις πρώτες εκλογές, που έγιναν µε δικαστικό αντιπρόσωπο τον Ειρηνοδίκη

Σερβίων Οικονόµου, εξελέγησαν και συγκρότησαν το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο ως εξής:

Πρόεδρος: Ηλίας Τζιώνας
Αντιπρόεδρος: Θύµιος Σταθόπουλος
Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος Παπαγεωργίου
Ταµίας: Χαρισόπουλος Αχιλλέας
Μέλος: Παπαντωνίου Αντώνης.
Θυµάται στο ∆Σ και τον Παλιανόπουλο Σωκράτη αλλά µάλλον ήταν στο επό-

µενο.
Με γρήγορους ρυθµούς γράφτηκε στο σωµατείο το σύνολο των εργατών από

το Μικρόβαλτο και λιγότεροι από το Τρανόβαλτο και τη γύρω περιοχή. Το 1963 το
σωµατείο αριθµούσε περί τα 150 άτοµα. Τα προβλήµατα όµως παρέµεναν και αυ-
ξανόταν. 

ΠΡΟΤΑΣΗ
Το τίµηµα της ανάπτυξης της περιοχής µας, από την εκµετάλ-

λευση του µαρµάρου στην πεντηκονταετή και πλέον διαδροµή, είναι
ιδιαίτερα βαρύ, αν αναλογιστούµε το µεγάλο αριθµό των νεκρών
και τις εκατοντάδες των τραυµατιών που έχυσαν το αίµα τους κατά
τη διάρκεια της εργασίας τους. 

Χρέος µας είναι να τιµή-
σουµε και να τιµούµε δια-
χρονικά τη µνήµη των
αθώων αυτών θυµάτων.

Η πρόταση µας είναι η
κατασκευή ενός λιτού µνη-
µείου µε κύριο στοιχείο την
αναγραφή σε µαρµάρινη
πλάκα των ονοµάτων όλων
των θυµάτων και ο καθορι-
σµός ηµεροµηνίας που θα
καθιερωθεί για την ετήσια
επιµνηµόσυνη δέηση. Χωρίς να επιµένουµε για το µέρος που θα
στηθεί, νοµίζουµε ότι προσφέρεται ο υπάρχον χώρος των µνηµείων
στη θέση Σταυρός, ενδιάµεσα του Μικροβάλτου και του Τρανοβάλ-
του.  

Σύµφωνα µε τη διδακτορική διατριβή του αρχαιολόγου του ΑΠΘ Θε-
µιστοκλή Βακούδη:

«Στην ευρύτερη περιοχή του νοµού Κοζάνης εντοπίστηκαν ίχνη αρ-
χαίας λατοµίας στην περιοχή ταου Τρανοβάλτου. Η περιοχή του Τρανο-
βάλτου σύµφωνα µε ευρήµατα επιφανειακής έρευνας φαίνεται ότι δέχτηκε
κατοίκηση από τη Νεολιθική εποχή και την εποχή του Σιδήρου, µέχρι και
τα ελληνιστικά χρόνια* (*Καραµήτρου-Μεντεσίδου Γ. 1999,282)…

Η πρωιµότερη του 20ου αιώνα λατοµική δραστηριότητα τεκµηριώνεται
µέσα  από µαρτυρίες κατοίκων του Τρανοβάλτου αλλά και από ευρήµατα
της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τις µαρτυρίες τα σύγχρονα λατοµεία κατέλαβαν τις αρχαίες θέσεις
βαθµιδωτής εκµετάλλευσης. Αναφέρεται η ύπαρξη ηµίεργων γλυπτών και
κυβόλιθων. Με την έναρξη των εργασιών τα κατάλοιπα της αρχαίας
δραστηριότητας κατεστράφησαν µε δυναµίτη, ώστε να µη χαρακτη-
ριστεί ο χώρος ως αρχαιολογικός και ανασταλούν οι εργασίες (!!)…

Από τα  διάσπαρτα ευρήµατα στην περιοχή της Παναγίας (την αναφέ-
ρει σαν Αγία Παρασκευή που είναι εκεί κοντά) γράφει αφού πιθανολογεί
το κτίσµα πριν από την Τουρκοκρατία ότι:

«Συνακόλουθα η οψιµότερη λατοµική δραστηριότητα στην περιοχή
µπορεί να χρονολογηθεί τουλάχιστον στην ίδια εποχή»…

Ξεχωριστό ενδιαφέρον
παρουσιάζει το Ηµερολόγιο
2009 του Πολιτιστικού-Μορ-
φωτικού συλλόγου Τρανο-
βάλτου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».
Σκιαγραφεί µε φωτογραφικά,
επιστηµονικά και ιστορικά
στοιχεία, τη δύσκολη πορεία
των λατόµων της περιοχής
µας την περίοδο 1954-1965.
Και αποκτά περισσότερο εν-
διαφέρον τώρα που το µάρ-
µαρο, η κορυφαία οικονοµι-
κή δραστηριότητα της περιο-
χής µας, προσπαθεί να βγει
από την κρίση. 

Ηµερολόγιο 2009
του Πολιτιστικού - Μορφωτικού συλλόγου Τρανοβάλτου

Το Μάιο του 1964 πάρθηκε οµόφωνα από το σωµατείο η µεγάλη απόφαση για
απεργία διαρκείας και ορίστηκε για τις αρχές Ιουνίου, µε τα παρακάτω αιτήµατα:

-Επικόλληση ενσήµων Βαρέων και Ανθυγιεινών
-Καταβολή Οικογενειακών επιδοµάτων
-Καταβολή ∆ώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
-∆ικαίωµα για Ταµείο Ανεργίας
-Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από το ΙΚΑ
-Ασθενοφόρο στο χώρο εργασίας
Οι πρώτες µέρες ήταν δύσκολες, οι εργάτες όµως διακατέχονταν από µεγάλο

ενθουσιασµό και παρά τις προσπάθειες διάσπασης και τις καθηµερινές πιέσεις
της αστυνοµίας η απεργία συνεχίζονταν. Ένα σοβαρό επεισόδιο θυµάται και περι-
γράφει ο κ. Ηλίας, όταν ο ∆ελνιώτης Γιώργος στη γέφυρα του Τρανοβάλτου ξά-

πλωσε µπροστά στις ρόδες ενός φορτηγού (φωτο) που πήγαινε να φορτώσει
µάρµαρα. ∆ηµιουργήθηκε φασαρία, πανδαιµόνιο, επέµβαση της αστυνοµίας αλλά
παράλληλα ανέβηκε το ηθικό των απεργών και η πίστη στον αγώνα τους. 

Στη φάση αυτή όµως υπήρχαν  εθνικά προβλήµατα µε τους Τούρκους για την
Κύπρο και µε παρέµβαση του ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Ταλιαδούρης, µέσω
του Νοµάρχη Κοζάνης παρακάλεσε του απεργούς να σταµατήσουν. Πράγµα που
έγινε για να ακολουθήσει η σχετική ευχαριστήρια επιστολή (φωτο) του Υπουργού.

Μετά το πέρας της κρίσης η απεργία διαρκείας συνεχίστηκε. Άµεσα, πάλι
µέσω του Νοµάρχη που επισκέπτεται το Τρανόβαλτο για πρώτη φορά, ο Υπουργός
Βορείου Ελλάδος καλεί το σωµατείο στη Θεσσαλονίκη για διαπραγµατεύσεις. Μαζί
µε το Πρόεδρο Τζιώνα Ηλία µεταβαίνουν ο Αχιλλέας Χαρισόπουλος και οι Τρα-

νοβαλτινοί Νίκος ∆ανάτσας και Βαγγέλης Σκετόπουλος (σήµερα παπά-Βαγ-
γέλης). Παρών στη σύσκεψη εκτός του Υπουργού Βορείου Ελλάδος κ. Ταλιαδούρη
είναι και ο Υπουργός Εργασίας κ. Μπακατσέλος  που καλεί το σωµατείο στην Αθήνα
για τις τελικές αποφάσεις.

Έτσι κι έγινε. Σε δυο µέρες στην Αθήνα και µε τη µεσολάβηση του βουλευτή
Μιχάλη Παπακωνσταντίνου παίρνουν τη διαβεβαίωση ότι όλα τα αιτήµατα γίνονται
αποδεκτά και την επόµενη η απόφαση θα τους κοινοποιηθεί από τη Νοµαρχία Κο-
ζάνης. Ήδη τα νέα είχαν µαθευτεί και στην επιστροφή στα Σέρβια εργάτες λατόµοι
συγκεντρωµένοι τους υποδέχονται µε ζητωκραυγές και χειροκροτήµατα. 

Έτσι στις αρχές Αυγούστου έληξε η µεγάλη απεργία του 1964 που επιτέλους
έθεσε τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για καλύτερες συνθήκες δουλειάς στα λα-
τοµεία. Μόνο το αίτηµα του ασθενοφόρου δεν ικανοποιήθηκε γιατί υπήρξε δια-
φωνία µεταξύ των «αφεντικών» για το ποσοστό συµµετοχής του καθένα στη δαπάνη
αγοράς, συµπληρώνει ο κ. Ηλίας.

Αργότερα το Σεπτέµβριο του 1967 ο Τζιώνας Ηλίας, µε τη διαταγή
207/28.9.1967 (φωτο) του Ανωτέρου Στρατιωτικού ∆ιοικητή Ν. Κοζάνης απολύε-
ται «διά λόγους γενικώτερου Εθνικού συµφέροντος» από τη θέση του Εργατοϋ-
παλληλικού Κέντρου Κοζάνης και τον επόµενο χρόνο από την προεδρία του
σωµατείου λατόµων Τρανοβάλτου-Μικροβάλτου… 

Γ.Μ.

Aπό παραδροµή η παραπάνω φωτογραφία  στο προηγούµενο φύλλο
της εφηµερίδας (σελ.23) αναφέρεται ότι είναι από τη µεγάλη απεργία
του 1962 αντί του σωστού 1964.

Η µεγάλη Απεργία του 1964 στα νταµάρια
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ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  --  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ

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

ΑΑπποοκκρριιάά
Η άνοιξη φέρνει και την αποκριά. Από νωρίς, όταν ο καιρός ήταν καλός,

όλα τα παιδιά της γειτονιάς µαζευόµασταν κάθε απόγευµα και πηγαίναµε
στα σούδια να κόψουµε κέδρα για νάχουµε να κάψουµε την αποκριά. Κά-
ποιος απ’ όλους µας θα έφερνε ένα παλιοτσέκουρο που ποτέ δεν έκοβε,
προσπαθούσαµε µε πολύ κόπο να κόψουµε τα κέδρα και όλοι οι άλλοι τα
κουβαλούσαµε σε µια αχυρώνα και τα φυλάγαµε να µη µας τα κλέψουν τα
παιδιά απ’ άλλη γειτονιά. Όταν έφτανε η αποκριά το βράδυ, αφού κάναµε
µετάνοιες και συγχωρνιούµασταν µε τους δικούς µας και µας έδιναν χρή-
µατα (δεκάρες τρύπιες), κάναµε χάσκα µ’ ένα βρασµένο αυγό και βγαίναµε
και ανάβαµε τα κέδρα και φωτίζονταν όλος ο τόπος. Λέγαµε και µεταξύ µας
πόσα µάζεψε ο καθένας. Εγώ πάντα µάζευα 4 δεκάρες και 3 πεντάρες. Τις
περνούσα σ’ ένα σκοινί και τις κρεµούσα γιορντάνι στο λαιµό. Κάθε πεντάρα
ήταν προορισµένη και για το τι θ’ αγοράζαµε: σταφίδες, ζαχαροµπίµπιλα,
χαλβά, ελιές και ξυλοκέρατα. Την άλλη µέρα στο µπακάλη µε µια δεκάρα στο
χέρι για χαλβά.

Όλη τη νύχτα λέγαµε τραγούδια, που µόνο αυτή τα βραδιά τραγουδού-
σαµε. Φροντίζαµε να µην καούν τα κέδρα γρήγορα, αλλά να κρατήσουν όλη
τη νύχτα. Όταν έπεφτε λίγο η φωτιά µικροί και µεγάλοι παίρναµε φόρα και πη-
δούσαµε από πάνω της «για να καούν οι ψύλλοι» και για να ζεσταινόµαστε. 

Μια χρονιά όµως την πάθαµε. Τα Καβουρούλια µας πήραν τα κέδρα κι
έτσι η φωτιά έσβησε πολύ γρήγορα. Την άλλη µέρα στο σχολείο στο διά-
λειµµα µαλλιοτραβηχτήκαµε µε τα Καβουρούλια, ήρθε και µας ξέκοψε ο δά-
σκαλος. Όταν έµαθε γιατί µαλώσαµε, είπε στα παιδιά πως αυτό ήταν κλεψιά,
και να µην το ξανακάνουν. «Ο ψεύτης και ο κλέφτης παιδιά µου τον πρώτο
χρόνο χαίρεται, το δεύτερο µαραίνεται». Η ικανοποίησή µας δε λέγεται, εµείς
φύγαµε ευχαριστηµένοι, οι άλλοι ντροπιασµένοι. Το δάσκαλό µας τον έλεγαν
∆ηµήτρη ∆ηµουλά, εµείς όµως τον λέγαµε «κύριο». Γράφω και µερικά τρα-
γούδια της αποκριάς.

Σκίζω ρίζω το λιµόνι
βρίσκω την Πανάγιω µέσα
πούβανι του κουκκινάδι.
∆ε σι πρέπ’ µωρή Πανάγιω
δε σι πρέπ’ του κουκκινάδι.
Τι έχεις άντρα ξιχασιάρη.
Ξεκινάει για του χουράφι
ξιαστουχνάει τόνα το βόδι
το λουρί µι του σκεπάρι
τον τρουβά µι του σιτάρι.

Ζόρ’ απούχα ο καϋµένος
στην καλύβα ξαπλωµένος.
Έστησα ένα σιδεράκι
κι έπιασα ένα κοριτσάκι
και το πήγα στην καλύβα
κι αυτό βέλαζι σα γίδα.
Έφτασι µια χοντροχήρα
µι µια βέργα φορτωτήρα.

∆ε µι βάρισι πουλλές
πεντακόσιις µετρητές
Και µι φάνκαν σαν καλές
σαν ψουµί κι σαν ιλιές.

Για τσάκνα τσάκνα πάινα
κι αυτή τσακνολογούσι.
Να ζήεις κουµπάραµ’ κρύψι µι 
να µη µι βρεί η ρόκα.
Πού να σι κρύψω δεν έχω, 
πού να σι καϊπώσου.
Σε κρύβου πίσου απ’ του βαϊέν
(στουν τήλου απ’ του βαϊέν)
φοβούµι πίνεις του κρασί.
Ιγώ κρασί δεν έπινα, 
στο στόµα δεν το βάνω
‘πο µια λαΐνα το πρωί
σβάρνα το µεσηµέρι

Σοφία Νατσιοπούλου-Λαµπρέτσα

ΤΤοο  ττσσιιρρλλοοσσάάπποουυννοο
Για απαλά µεταξένια µαλλιά…
Ένα σαπούνι βιολογικό, καθαρό από κασταλαή και χοιρινό λίπος (λί-

γδα) και διάφορα αποµεινάρια απ’ το γουρούνι.

Εκτέλεση:
Σε ένα γαλίκι (κουφίνι) έβαναν πέντε τενεκέδες στάχτη. Έκαναν µία

λακκούβα στη µέση και έριχναν µέσα κάθε µέρα δυό οκάδες νερό. Το νε-
ρό έσταζε σιγά σιγά µέσα σε ένα καζάνι. Το νερό αυτό το έλεγαν κασταλαή
ή µούρτσι. Μια βδοµάδα το άφηναν να στάζει. Ανάλογα την ποσότητα που
ήθελαν, µάζευαν και το νερό. Μετά, µέσα σ’ αυτό το νερό έριχναν τα απο-
µεινάρια του χοιρινού και το έβραζαν στο καζάνι δύο και τρεις ηµέρες,
ώσπου να γίνει ένας πολτός σαν κρέµα. Μετά το έριχναν και µια οκά ποτά-
σα που αγόραζαν από τα Σέρβια. Έπειτα το µοίραζαν µέσα στις θήκες του
πνακωτού και το άφηναν να ξεραθεί τόσο όσο να µπορούν να το κόψουν
σε καλούπια. Άµα δεν έπηζε αρκετά, το χρησιµοποιούσαν σαν κρέµα έτσι
ρευστό (σαν τσίρλα). Με αυτό το σαπούνι έπλεναν τα ρούχα και µας έλου-
ζαν οι µανάδες µας. Ήταν το καλύτερο σαµπουάν. Τη συνταγή µου την
έδωσε η θειά µου η Ευθυµία Τζιούτζιου Γουλιό.

Σοφία Τσινίκα Τέλιου

ΈΈττσσιιαα  τταα  λλιιγγάάµµιι  ιιµµεείίςς
((ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΜΜΑΑ))

Έχουµε ολοκληρώσει µε αλφαβητική σειρά την παρουσίαση του τοπι-
κού γλωσσικού ιδιώµατος, που οµολογουµένως έτυχε του ενδιαφέροντος
των αναγνωστών µας και  ιδιαίτερα -ήταν ευχάριστη έκπληξη- των νέων. Συγ-
κεντρώνουµε λέξεις που έχουµε παραλείψει και θα σας τις παρουσιάσουµε
στα προσεχή φύλλα.

Επί του παρόντος παραθέτουµε στο τοπικό ιδίωµα τις ηµέρες της εβδο-
µάδας και τους µήνες του χρόνου.

Ηµέρες της εβδοµάδας
∆ιφτέρα, Τρίτη, Τιτράδι, Πέφτη, Παρασκιουβή, Σαββάτου, Κυριακή

Μήνες του χρόνου
Γινάρς, Φλιβάρς, Μαρτς, Απρίλτς, Μάης, Θιρστής, Αλουνάρς,
Αύγουστους, Σταυρός, Αι ∆ηµήτρης, Παχνιστής, Αντριάς.

ΟΟΙΙ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ  ΕΕΘΘΙΙΜΜΑΑ

ΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΒΒΑΑΛΛΤΤΟΟ
Όλοι περίµεναν µε ανυποµονησία τον ερχοµό της αποκριάς. Οι ηλικιωµένοι

για τους φέρει κοντά στα ξενιτεµένα τους παιδιά, για ν’ αποκρέψουν όλοι µαζί. Πε-
ρισσότερο απ’ όλους χαίρονταν, γελούσαν και γλεντούσαν τα παιδιά.

Αυτά από πολλές µέρες νωρίτερα βρίσκονταν σε πυρετώδη κίνηση. Με µε-
γάλη χαρά και αγαλλίαση πηγαινοέρχονταν παρέες παρέες στο δάσος κόβοντας
και µεταφέροντας κέδρα, µε τα οποία άναβαν φανούς (φωτιές), το βράδυ της Με-
γάλης Αποκριάς (της Τυρινής). Το κόψιµο των κέδρων γινόταν από τα µεγαλύτερα
παιδιά, ενώ το κουβάλη,α (η µεταφορά τους) γίνονταν από τα µικρότερα και τα κο-
ρίτσια, σβαρνίζοντας τα. Κάθε µαχαλάς (γειτονία) άναβε το δικό του φανό. Γι αυτό
και υπήρχε µεγάλη ανταγωνιστική διάθεση. Τα παιδιά της κάθε γειτονιάς κατέ-
βαλλαν προσπάθειες και κόπους για να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα κέδρα
µπορούσαν, για να κρατήσει ο φανός τους πολλές ώρες. Προτιµούσαν δε τα κέδρα
από κάθε άλλη καύσιµη ύλη γιατί ανάβουν εύκολα και βγάζουν µεγάλη φλόγα. Η
συγκέντρωση των κέδρων γινόταν σε κάποια αυλή σπιτιού ή αχυρώνα, για λόγους
ασφαλείας. Υπήρχε κίνδυνος κλοπής τους από παιδιά άλλων γειτονιών, πράγµα
που γίνονταν συχνά και θεωρούνταν κατόρθωµα, για το οποίο µάλιστα καυχώνταν
οι δράστες. Γι αυτό τα τοποθετούσαν σε περιορισµένο χώρο και ορίζονταν φύλακες.
Ολόκληρες µάχες µε πέτρες γίνονταν ανάµεσα στους φύλακες των κέδρων και σε
εκείνους που αποπειρώνταν να τα κλέψουν.

Το βράδυ της Τυρινής, µετά την απόλυση του εσπερινού, στο νάρθηκα της
εκκλησίας γίνονταν η αµοιβαία συγχώρεση ιερέως και εκκλησιάσµατος και η συµ-
φιλίωση εκείνων που είχαν µαλώσει. Εκεί στον ιερό χώρο, κάτω από βλέµµατα του
Θεού, όλοι έδιναν τα χέρια τους, ξεχνούσαν τις µικροπαρεξηγήσεις και τις έχθρες
και αλληλοσυγχωρούνταν. «Άϊντι σχουρεµένα…». Έτσι αναχωρούσαν όλοι για τα
σπίτια τους αγαπηµένοι, και χαρούµενοι. Ένιωθαν τον εαυτό τους εξαγνισµένο και
είχαν ήσυχη και καθαρή τη συνείδηση τους, γιατί σαν χριστιανοί έκαµαν το καθή-
κον τους, όπως το απαιτεί η θρησκεία µας. 

Ύστερα από τον εσπερινό, τα παιδιά επισκέπτονταν τους νουνούς τους, για να
ζητήσουν συγχώρεση. Τους φιλούσαν το χέρι και έλεγαν : «Συγχώρεµένα Νούνε».
Εκείνοι µαζί µε τις ευχές τους, έδιναν στους αναδεξιµιούς τους και φιλοδωρή-
µατα. 

Το ίδιο γινόταν και σε κάθε οικογένεια το βράδυ, πριν αρχίσει το φαγητό. Όλα
τα νεώτερα µέλη της οικογένειας ζητούσαν από τους µεγαλύτερους (παππούδες,
γονείς) συγχώρεση και τους φιλούσαν το χέρι, αφού πρώτα έκαναν και µια µετά-
νοια. Οι µεγάλοι κερνούσαν τότε τα παιδιά χρήµατα, και τα εύχονταν να ζήσουν
και να προκόψουν στη ζωή τους.

Στη συνέχεια παίζονταν ο «Χάσκαρις», ένα χαρούµενο οικογενειακό παιχνίδι,
που σκορπούσε το γέλιο και την ευθυµία σ’ όλη την οικογένεια. Ο αρχηγός της οι-
κογένειας έδενε κλώστη, (κυλινδρικό ξύλο σαν ραβδί µήκους 0,80µ περίπου)
που χρησιµοποιούν οι γυναίκες στο άνοιγµα των φύλων της πίτας µε βαµβακερή
κλωστή, ένα καθαρισµένο και καλοβρασµένο αυγό. Τούτο το περιέφερε µε τέχνη
στα στόµατα των παιδιών, που προσπαθούσαν να το αρπάξουν (να το χάψουν),
χωρίς να χρησιµοποιήσουν τα χέρια τους. Καθώς τα παιδιά ανοιγόκλειναν τα στό-
µατα, στην προσπάθεια να δαγκάσουν το αυγό, προκαλούνταν άφθονα γέλια. Η
κλωστή, στο τέλος του παιχνιδιού καίγονταν µε ευχές για καλή σοδειά.

Το αποκριάτικο τραπέζι, που ακολουθούσε, ήταν πλούσιο. Από κανένα σπίτι
δεν έλειπε ή πίτα, το σαραγλί γλυκό, το τυρί και τα αυγά. Το κρέας µόνο απου-
σίαζε, γιατί το είχαν αποκρέψει από την προηγούµενη Κυριακή της Μικρής Απο-
κριάς (Απόκρεω).

Μετά το δείπνο άναβαν οι φανοί, σε ανοιχτούς χώρους κάθε γειτονιάς. Μικροί
και µεγάλοι κατευθύνονταν τότε σε αυτούς για ξεφάντωµα. Εκεί γύρω από τη φωτιά
στήνονταν ο χορός στον οποίο πιάνονταν όλοι, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας,
γιατί 

«Όποιος δε χορέψει απόψε
µαύρος γάτος θα τον φάει
παρδαλός θα τον τσιµπήσει …
Τα παιδιά τροφοδοτούσαν συνέχεια τη φωτιά µε κέδρα, οι φλόγες των οποίων

ανέβαιναν ψηλά σκορπώντας γύρω άφθονο φως.
Το τραγούδι άρχιζε ο πρώτος ( ο κορυφαίος του χορού) και στη συνέχεια το

επαναλάµβαναν όλοι οι άλλοι οι άλλοι, χτυπώντας ρυθµικά τα χέρια. Είναι δε τα
αποκριάτικα τραγούδια εύθυµα, αστεία, σατυρικά και πολλές φορές άσεµνα, µε
ζωηρά πειράγµατα. Ωστόσο κανένας δεν παρεξηγείται. Όλα επιτρέπονται, όλα είναι
ελεύθερα τη βραδιά αυτή. Πολλοί από τους κατοίκους επισκέπτονταν τους φανούς
µεταµφιεσµένοι. Τα παιδιά ντύνονταν καρναβάλια. Πολλοί πηδούσαν πάνω από τη
φωτιά, για να καούν, όπως πίστευαν, οι ψύλλοι και τα άλλα ενοχλητικά παράσιτα.
Ακόµα πίστευαν πως πηδώντας τη φωτιά εξασφαλίζουν υγεία και ευτυχία για όλη
τη χρονιά.

Το γλέντι συνεχιζόταν µε αµείωτο κέφι ώσπου να καεί και το τελευταίο κέδρο.
Τότε αποχωρούσαν όλοι ευχόµενοι «Χρόνια πολλά και Καλή Σαρακοστή». 

Την Καθαρή ∆ευτέρα οι νοικοκυρές έκαναν γενική καθαριότητα των σπιτιών.
Τα µαγειρικά σκεύη της κουζίνας τα καθάριζαν µε κασταλαή (βρασµένο σταχτό-
νερο), για να φύγουν τα λύπη.

Τα παιδιά, µε προτροπή των γονέων
τους έτρεχαν νηστικά στην εξοχή, ψά-
χνοντας τους θάµνους και τα δέντρα, για
να βρουν κάποια φωλιά πουλιών, γιατί αν
δεν έφερναν τέτοια στη µητέρα τους δεν
τους έδινε να φάνε. Και το έθιµο τούτο έχει
τη σκοπιµότητα του. Εισήγαγε και προ-
σάρµοζε τα παιδιά στην περίοδο της νη-
στείας που άρχιζε και που παρατείνονταν
ως το Πάσχα. Επιστρέφοντας πεινασµένα στο σπίτι, ύστερα από τρέξιµο που κρα-
τούσε ώρες ολόκληρες, δέχονταν να φάνε ευχαρίστως ότι νηστίσιµο τους πρό-
σφερε η µητέρα τους, ακόµα και ένα ξερό κοµµάτι ψωµί.

Σε παλαιότερους χρόνους, το πρωί της Καθαροδευτέρας, οι άνδρες κρεµού-
σαν τα σκυλιά και τις γάτες µε φόρτωµα (χονδρό σκοινί), το οποίο έδεναν σε δύο
µεγάλους πασσάλους που ανοιγόκλειναν. Το έθιµο τούτο βασάνιζε φοβερά τα συµ-
παθητικά κατοικίδια. 

Από το βιβλίο του Ηλία Λαµπρέτσα «ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ»

1. Σήµερα Γιώργη µ’ Πασκαλιά

Σήµερα Γιώργη µ’ Πασκαλιά σήµερα πανηγύρι
σήµερα αλλάζουν* τα πιδιά αλλάζουν τα κουρίτσια

Σήµερα αλλάζ(ου)ν τ’ ανύπαντρα κι οι πιθιρές τις νύφες
σήµερα βγαίνουν στο χορό βγαίνουνε στο σιργιάνι

Εκεί διαλέγ(ου)ν τις έµορφες διαλέγ(ου)ν τα παλικάρια
-Και συ Γιωργή µ’ δε φαίνισι να βγεις να σιργιανίσεις

Είσι Γιωργή µ’  στα Γιάννινα στη φυλακή κλεισµένους
σπάσε Γιωργή µ’ τα σίδερα σπάσε και τα δεσµά σου

-Το πώς να σπάσω σίδερα το πώς και τα δεσµά µου
Μ’ έχουν στα χέρια σίδερα και µπράγκες στα πουδάρια

Έχουν και νυχτοφύλακες και σιδερένιες πόρτες…

2. Σήµερα ∆έσπου µ’ Πασκαλιά

-Σήµερα ∆έσπου µ’ Πασκαλιά σήµερα πρώτη µέρα
όλις οι νύφις στου χουρό κι όλις οι µαυροµάτες

Κι συ ∆έσπου µ’ δε φαίνισι µέσ’ στουν απάνου κόσµου
σε κλαίει ∆έσπου µ’ το πιδί  σε κλαίει και δε µερώνει

-Μηλίτσα έχου µέσ’ σ(τη)ν αυλή και κυδουνιά στ’ αµπέλι
κόψτι του µήλο δώστι του κυδώνι να µερώσει 

Κι αν δε µερώσει ούτ’ απ’ αυτά, σκάψι παράχωσέ το… 

3. Όσο παινιέτ’ ο Τούρναβος

Όσο παινιέτ’ ο Τούρναβος Τούρκος µην τον πατήσει
κι τώρα τον επάτησαν Τούρκοι γιανιτσαραίοι

Πήραν µανίτσες µι πιδιά κι πιθιρές µι νύφις
πήραν κι µία παπαδιά µι πέντι νυφοπούλια

Όλις οι νύφις περπατούν κι όλις παρηγουριούντι
κι µια νύφη δεν περπατεί , δεν πάει κουντά (α)π’ τις άλλις

Κι η πιθιρά τ(η)ς την έλιγι κι η πιθιρά τ(η)ς τη λέει 
-Γιατί κόρη µ’ δεν περπατείς δεν πάς κοντά (α)π’ τις άλλις

-Το τι καλό έχω γώ η πικρή να πάου µι τις άλλις
αφήνου του σπιτάκι µου σαν ρόϊδου γεµισµένου

Αφήνου του πιδάκι µου στην κούνια που κοιµάτι
αφήνου τουν αφέντη µου στην ικκλησιά διαβάζει… 

4. Κάτω στ’ αφράτα µάρµαρα

Κάτω στ αφράτα µάρµαρα στ’ αφράτα µαρµαρίτσια
αγόρος πέτρα πελικάει µε το ‘να του το χέρι

Κά(νέ)νας και δε λόγιασε κάνας και δεν τον είδε
Κόρη ξανθή τον λόγιασε πως πελικάει µε το ‘να

-Αγόρου µ’ πουν’ το χέρι σου και πελικάς µε το ‘να

-Εγώ είπα να µη στο ‘πω να µη στο µαρτυρήσω
και τώρα που µε ρώτησες θα σου το µαρτυρήσω

Κόρη ξανθή εφίλησα και µού ‘κοψαν το χέρι
κι ας τη φιλούσα κι άλλη µια κι ας µού ‘κοφταν κι τ’ άλλο… 

5. Πέρα στου κλαδάκι

Πέρα στου κλαδάκι κι στου χειµαδιό
παίζουν παλικάρια παίζουν χαίρουντι 

Και ρίχνουν τα σπαθιά τους στουν ανήφουρου
γυρνάει ένα σπαθάκι τουν κατήφουρου

Κι ούδι σι πέτρα κρούει κι ούδι σι στιριά
-Μας βάρισαν του Γιάννη τουν αρµατουλό

Τούρκοι τουν τρουΰρίζουν κι οι ρωµιοί τουν κλαίν
κι δυο καλά κουράσια τουν µοιριολογούν

-Γιάννη µ’ δεν έχεις µάνα, Γιάννη µ’ κι αδερφή
δεν έχ(ει)ς ωριά γυναίκα νάρθει να σε δεί

Να κι η µάνα τ’ πού ‘ρθι να κι η αδερφή 
να κι η ωριά γυναίκα νάτην πού ‘ρχιτι

Μι δυο πιδιά στα χέρια κι άλλα  απ’ α κουντά…

6. Χιλ(ι)δόνα τι µας έφερες

-Χιλδόνα τι µας έφερες απ’ τουν απάνου κόσµου
- Σας έφερα την Πασκαλιά και το Χριστός Ανέστη

-Χιλδόνα τι ‘σαι πικραµένη κι έτσι γιοµάτη δάκρυα
- Ιγώ έλιγα να µη στου ‘πω να µη στου µαρτυρήσω

Και τώρα που µε ρώτησες θα σου το µαρτυρήσω
ήρθε το φίδι το πικρό µ’ έφαγε τα χιλδόνια 

Α/Α 4,5 από τη συλλογή του Παλιανόπουλου Αθανάσιου
Επιµέλεια: ΓΙΑ.ΜΑΣ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΜΑΣ
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Τὰ κουντάκια
Ὄντας κόντιβαν οἱ Ἀπουκριὲς στοὺ χουργιὸ  κι ἡ 25

Μαρτίου ἰµεῖς τὰ πιδγιὰ ἔφκιανάµι τὰ κουντάκια.
Αὐτάϊα τἄφκιανάµι µὶ τοὺν ἱξῆς τρόπουν.

Ἔβρισκνάµι σφαῖρις ἀπ‘ εἶχαν ἀπουµείν‘ ἀπ’ τς πόλιµ’
σπαρµένις στὰ χουράφχια κι στς σοῦδις. Τσιουκαλ-
νούσαµι λίγου τοὺ µουλύβ‘, π‘ εἶχαν ἀµπρουστά τς, κι
τὄβγαζάµι. Ὕστιρα ἔβαζάµι τοὺ µουλύβ’ µέσ’ στ’
φουτχιὰ κι ἔλυουνι τ’ γιόµουσι τ’. Ἀφοῦ πάγουνι λίγου
τὄπιρνάµι στοὺ χέρ’ κι µὶ ἕνα καρφὶ ζούρζαµι τοὺν
πάτου ἀπ’ τοὺ µουλύβ’, γιὰ νὰ βγῆ κι ἡ ἄκρια τ’, π’ δὲν
ἔλυουνι ἀπουτὶ ἦταν ἀτσαλέϊν’, γιὰ νὰ σκουτών
καλλίτιρα οἱ σφαῖρις, π’ νὰ ξιπατώνουνταν ὅλις. Ἀφοῦ
ἔβγανάµι κι ‘ν ἄκρια ἀπ’ τοὺ µουλύβ’ τὄβαζάµι µέσα σι
ἕνα µακαρᾶ, ἀπ’ τὰ καρούλια π’ εἶχαν οἱ µάννις µας κι
ἔρραβαν. Ἄφναµι µόνου λίγου ὄξου ἀπ’ τοὺ µακαρᾶ κι
τοὺ µουστάκιαζάµι ἀπάν’ σν τρύπα τ’ µακαρᾶ, γιὰ νὰ
φαίνιτι κι µιρακλήθκου. Ὕστιρα ἔδινάµι στ’ µέσ’ ἀπ’
τοὺ µακαρᾶ µὶ σκνὶ ἢ µὶ σύρµα κάνα 6-7 πόντ’
λάστιχου, τέτχοιου π’ ἔβανάµι κι στς σφιντόνις.
Τὄδινάµι κι ἀπ‘ τς δυὸ τς ἄκρις τ‘ στ‘ µέσ‘ τ’ µακαρᾶ.
Ὕστιρα λυγούσαµι ἕνα τρανούτσκου καρφὶ κι
τὄφκιανάµι σὰ Γ κιφαλαίου. Μὶ τοὺ καρφὶ αὐτόϊας
ἔτριβάµι τ’ σπιρτάδα ἀποὺ ἕνα ἢ δυὸ σπίρτα µέσα στοὺ
µουλύβ’. Ὕστιρα κρατούσαµι µὶ τοὺ ζιρβὶ τοὺ χέρ’ τοὺ
µακαρᾶ κι µὶ τοὺ διξὶ ἔτριβάµι τ’ σπιρτάδα, ποὔχαµι ρίξ’
µέσα στοὺ µουλύβ’ κι αὐτὴν ζισταίνουνταν
κάµπουσου. Ἔβαζάµι τοὺ κιφάλ‘ ἀπ‘ τοὺ καρφὶ σν
κουρφὴ ἀπ’ τοὺ λάστιχου κι τιντώνουνταν. Ἡ µύτ’
πατοῦσι  στοὺ πλάϊ ἀπ’ τοὺ µουλύβ’. Σήκουνάµι τοὺ
κουντάκ‘ ἀπάν‘ ἀπ‘ τοὺ κιφάλι µας κι πατούσαµι τοὺ
κιφάλ’ ἀπ’ τοὺ καρφί. Αὐτὸ κατέβινι µὶ δύναµ’, π’ τὄδινι
τοὺ τσιτουµένου λάστιχου, µέσα σµ πυρουµέν’ τ’
σπιρτάδα. Γένουνταν τότις µνιὰ γιρὴ γιρὴ ἔκρηξ‘ κι τ‘
χαίρουµάσταν ὅλ’ σὰν ἕνα τρανὸ κατόρθουµα. 

Μνιὰ φουρά, θἆταν κουντὰ στς 25 Μαρτίου 1963, π‘
ἱτοιµάζουµάσταν γιὰ τ’ σχουλικὴ τ’ γιουρτή, ἡ Γιάνντς
τ’ Γκουβρουγιώργου µέσα σν τάξ’ π’ µᾶς ἔκανι µάθηµα
ἡ δάσκαλους, ἡ Λίας ἡ Λαµπρέτσας, ἔτριψι ἕνα σπίρτου
στοὺ κουντάκι τ’. Λίγου λίγου τοὺν ἄρσι, ὅπους φαίνιτι,

κι ἔβαλι κι τοὺ καρφί. Αὐτὸ ὅµους τοὺν γλίστρισι µέσα
στοὺ µουλύβ’ κι µέσα στν ἡσυχία στοὺ µάθηµα τραβάει
µιὰ γιρὴ κουµπουργιά, π’ µᾶς ἦρθι ὅλνους ἄτκα. Ἔ,
ὕστιρα τὶ καρτιρᾶτι, κι ἡ δάσκαλους τοὺν καλουψώντσι.

Καλὰ χρόνια! Τὶ νὰ πῆς µὶ τὰ σηµιρνὰ τὰ ἠλικτρου-
νικά!

Τ’ ἀκριβοῦ τοὺ τίπουτα...
Ἴλιγι πουλλὲς φουρὲς πάλι ἡ θκόζµας ἡ Τρανός. “Τ’

ἀκριβοῦ τοὺ τίπουτα σὶ χάρουκόπου χέργια”. Τοὔλιγι
ἰτούτου ὄντας ἴγλιπνι κάνα ἄχρηστου πιδὶ ἢ κάναν τζι-
ριµὲ γαµπρὸ π’ δὲ δούλιβαν ἀλλὰ ἦταν πότι τὰ πίπκα κι
πότι τ’ ἀνάσκιλα. Κι ὄχ’ µούγκι αὐτόϊα ἀλλὰ ξι-
κουκάλτζαν κι γραβαλνοῦσαν ἀπ’ τὰ ἕτµα, κι ὅσα
µάζουνι δικάρα δικάρα τς παράδις ἡ ἔρµους ἡ πατέρας
ἢ ἡ πιθιρός. Κι ἰνῶ κείνους πόριβι τ’ ζουή τ’ κι ἔτρουγι
ὅσου κι τοὺ τσιµπούρ’ σµ  προυβγιά, ἴσια νὰ ζάη. Σὰ νὰ
τὰ µάζουνι δηλαδὴ ἰπίτιδις γιὰ νὰ ρθῆ ἡ ὥρα, νὰ τὰ βρῆ
χαζοῦρκα κι νὰ τὰ στουµπίσ’ ὅλα µαζουµένα.Ἴλιγι τότι
ἡ Νένις, “Ἄειντι µπρὲ ἄειντι, τοὺ ρουφχιάνου µὶ τοὺ
ρουφχιάνου τ’, τὰ φουκάλτσι ὅλα. Δὲν ἄφκι τὰ δυὸ
ἀντάµα. Τοὺ ἀκριβοῦ τοὺ τίπουτα σὶ χάρουκόπου
χέργια. Τὰ σµάζουνι πιντούλ’ πιντούλ’ κι µὶ τοὺ βιλόν’
ἡ ξάλµυρους ἡ πατέρας τ’  κι τούτους ἡ ταγάρας τὰ
σβαγκάντσι ὅλα ἡ σκατουκιαρατᾶς. Ποῦ τοὺν βρῆκι
τέτοιουν λύκου”;

Χαµπλὰ χαµπλὰ τὰ µάτια κι...
Ἴλιγαν ‘µ παραβουλία αὐτήν, ὅταν καµνιὰ νύφ’

ἴβλιπνι οὕλου καταῆς. Παράστηνι δηλαδὴ σὰ νὰ µὴ
χαµπάρζι καντίπουτας ἄλλου κι παραξουτὶς ἀπ’ τ’ δλιά
τς. Κι ἰνῶ πάηνι ἔτσια µὶ τὰ µάτια τς χαµπλὰ χαµπλά,
ὅταν µυρίζουνταν κι σκόνταφτι σὶ καλὰ κουψίδγια ἀπ’
‘ν ἄρζαν δὲν τὰ χάρζι κι οὔτι τἄπλυνι τ’ µύτ’. Τὰ
διπλάρουνι, τὰ σκούµπουνι κι τἄτρουγι. Δηλαδὴ κι τὰ
µάτια τς χαµπλά, γιὰ νὰ λέη ἡ κόσµους “µόρα µόρα τὶ
χαµπλουµάτου  νύφ’ ἀπ’ εἶν’ αὐτή“, ἀλλὰ κι ὅλα τἄγλι-
πνι µνιὰ χαρὰ κι τὰ σιλλάρουνι. Ἦταν σὰν τ’ σιγανου-

παπαδγιά, π’ τοὺ λέν’ κι ἀλλιῶς. Ἔτσια βγῆκι κι αὐτὴν
ἡ παροιµία, “Χαµπλὰ χαµπλὰ τὰ µάτια κι σβάρνα τὰ
κουµµάτχια”. Τὶ νὰ πῆς; Κόσµους κι κουσµάκς.

Φάει νύφ’ ζµί...
Ἔτρουγαν στοὺν τράπιζου φαΐ ὅλ’ ἡ φαµπλιά. Ἡ

Τρανός, ἡ µπάµπου, ἡ γιός, ἡ νύφ’ κι τὰ κούτσκα. Τοὺ
φαΐ τς εἶχι ζµὶ κι κουµµάτια κριᾶς. Ἡ πάππους τς τη-
ροῦσι ὅλνους, πῶς ἔτρουγαν κι µουτσιαλνοῦσαν τς χα-
ψιές τς. Μνιὰ δόσ’ γλέπ’, ὅτ’ ἡ νύφ’ εἶχι πάρ’
παρανταριὰ κι διπλάρουνι ἀράδα τὰ κουµµάτχια.
Χλάπ τοὺ ἕνα κι χλούπ τἄλλου, τἄχει παραµαζώξ’ κι
χλαψάρουνι ἀράδα. Ἡ ἔρµους ἡ πιθιρὸς ἀνταργιάσκι
κι δὲν ἄντιξι ἅµα ‘ν εἶδι νὰ ρουκανίζ’ τοὺ κριᾶς, οὐπότι
δὲ χάν’ κιρὸ κι ‘ν τραβάει ἕνα ξότζµα. “ Φάει νύφ’ κι
λίγου ζµί“. Κι ἡ νύφ’ τοὺν ἀπάντσι ἴσια στοὺ
σταύρουµα κι µνιὰ χαρά. Οὔτι ἀντρουπές, οὔτι
ξιτάγµατα. “Καλὰ εἶνι κι τὰ κουµµάτχια, ἀφιντάκι µ’”.
Δηλαδὴ ἔκανι λίγου τοὺ χαζὸ κι σὰ νὰ µὴν πουλυ-
κατάλαβι τὶ ‘ν εἶπι ἡ πιθιρός τς. Θάρσι πὼς ‘µ πρότεινι
νὰ φάει ζµὶ πὼς τάχατις εἶνι καλλίτιρου. Αὐτὴν ὅµους
ἡ ἀλούπου τοὺν χτύπσι ἀνηθάρρητα. Παράστσι τοὺν
ἀθώου κι σὰ νὰ τοὺν εἶπι, ὅτ’ ἀφιντάκι µ’ καλὸ εἶνι τοὺ
ζµὶ ἀπ’ µὶ λὲς ἰσὺ ἀλλὰ καλὰ εἶνι κι τὰ κουµµάτχια π’
τρώου ἰγώ. Ἔτσια ἔκανι, ἀπ’ λέτι, ἡ νύφ’ κι χλαψάρουσι
ὅλα τὰ κουµµάτχια. Ἔτσια κάν’ κι ὅσ’ κάν’ τοὺ χαζὸ κι
καλουπιρνοῦν σι αὐτὴν τ’ ζουή. Γιατιἀφνοὺς ἔβγαλαν
κι αὐτὴν ‘µ παροιµία. 

Ζιὰρ’ αὐγά...
Ὄντας ἡ κλουσσαριὰ ἔβγαζι τὰ πλούλια τς ἡ νοι-

κουκυρὰ τἄβαζι στοὺ κόσκνου ἀφοῦ ἔβανι νουρίτιρα
στὰχτ’ κι τὰ πάηνι στοὺ τζιάκ’. Ἰκεῖ τἄφιρνι δγυὸ τρεῖς
γυρουβουλιές, τἀκουµποῦσι στοὺν πυρουµάχου κι ἴλιγι
αὐτὴν ‘µ παροιµία “ Ζιὰρ’ αὐγά, ζιάρ’ πλιά“. Δηλαδὴ κι
ταὐγά µας κι τὰ πλιά µας νὰ γέν’ πουλλά. Νὰ γέν’
τόσα, ὅσ’ εἶνι ἡ στάχτ’.

Θὰ τ’ ἀκουµπήσου στοὺν πυρουµάχου...
Βρῆκι µιὰ µέρα ἡ µάννα µ’ µνιὰ πλακίδα π’ γέντσι

τοὺ πρώτου τ’ αὐγό τς κι εἶπι στ’ Βασίλου, τ’ γειτόντσα
τς, “Ἄει Βασίλου, θὰ τ’ ἀκουµπήσου στοὺν πυ-
ρουµάχου”. Αὐτόσια ἡ λόγους λέγουνταν, ὅταν ἡ νοι-
κουκύρς ἢ ἡ νοικουκυρὰ ἔπιρνι γιὰ πρώτ’ φουρὰ ἕναν
καρπό. Τοὺ ἴδγιου ἔφκιανάµι κι ὅταν ἔτρουγάµι κου-
λιάστρα ἀπ’ τς προυβατίνις ἢ τς γίδις µας. Τότι πα-
τούσαµι στοὺ σίδηρου κι εὐχουµάσταν νὰ γέν’
σιδηρέϊνα τὰ ζουντανά µας κι τὰ µκρά τα.

Ἡ πυρουµάχους ἦταν ἡ πλάτ’ ἀπ’ τοὺ τζιάκ’, π’
µαύριζι γιατὶ δέχουνταν ( ἢ µάχουνταν ἂν θέλτι) µὶ τ’
φουτχιὰ κι τοὺν καπνό, ὅταν ἔκιγι τοὺ τζιάκ’. Στοὺν πυ-
ρουµάχου ἀποὺ µέσα µιριὰ εἶχαν ἕνα γριντουκάρφ’ κι
σιαὐτὸ κριµοῦσαν ‘µ πυρουστχιὰ γιατὶ ὅπ’ κι νὰ τν
ἀκουµποῦσαν θὰ λιάρουνι ἀπ’ τς καπνιὲς ποὖχει. Τοὺν
πυρουµάχου τοὺν ἄλειβαν οἱ µπάµπις ἢ οἱ νοικουκυρὲς
µὶ κουκκινόχουµα στ’ γιουρτὴ τς Ἁγίας Βαρβάρας, γιὰ
νὰ µὴ φέρ’, ἴλιγαν, βαρβαρούλια κι ἀρρώστχις στὰ
κούτσ’κα τς φαµπλιᾶς.

AAππόό  υυππόό  έέκκδδοοσσηη  εερργγαασσίίαα  γγιιαα  ττοο  MMιικκρρόόββααλλττοο  
ττοουυ  NNιι..  MM..  BBααλλττιιννοούύ

Λήψις 20 Φεβρ. 1909
Αριθ. Πρωτ. 82

Εν Μικροβάλτω τη 13η Ιανουαρίου 1909
Εις Κοζάνην 

Οι κάτοικοι του χωρίου Μικροβάλτου επειδή από και-
ρικάς περιστάσεις πάσχουν σήµερον τον επιούσιον άρτον,
µη έχοντες που την κεφαλήν κλήναι. Ολίγην κινητήν περι-
ουσίαν όπου είχον προς οικονοµίαν του οίκου των και
αύτη πρόκηται να κατασπαταλωθή. 

Εµάθαµεν ότι η Σεβαστή ηµών Μητρόπολις οικονοµεί.

Παρακαλούµεν λοιπόν και ηµείς όπως η Σεβαστή Μητρό-
πολις λάβη το βάρος αυτό να οικονοµήση τους κατοίκους
του χωρίου Μικροβάλτου και ηµείς υποσχόµεθα µικροί τε
και  µεγάλοι όπως µε δύναµιν Θεού οικονοµηθώσιν όλα.

Σήµερον εκλήθησαν οι άνθρωποι από όλα τα µέρη µη
έχοντες που να εργασθώσιν και να βγάλωσι ούτε µίαν
πεντάρα. Και άλλα χρόνια δεν είχαµεν αλλά ευρίσκαµεν
αλλού. Η πόρτα εκείνη είνε κλειστή.

Ο ιερεύς οι εφοροεπίτροποι και λοιποί κάτοικοι πειθή-
νια τέκνα της Σεβαστής ηµών Μητροπόλεως, ως ιερεύς
του χωριού βλέποντας ότι πάσχου οι άνθρωποι πιστοποιώ
τα άνοθεν.  Παπα πάβλος 

Και τα ταπιά εκεί όπου θα τα πάρη η Τουρκιά καλλήτε-
ρον είνε να τα πάρη η Μητρόπολις, µόνον οι άνθρωποι να
µη αποθανώσι. Και είνει και µερικά σπίτια όπου είνε νιστι-
κοί 10 ηµέρας, απεφάσισαν να έλθουν 60 ονόµατα εις
την Κοζάνην αλλά δεν έχουν ούτε τα οδοιπορικά έξοδα,
µε τον άνθρωπον αυτόν όπου θα έλθη αυτού παρακαλού-
µεν µας φέρη απάντησιν.

Αντόνι, σταθι, µιτρου, παπαχαρισίου, στέργιου δήµου,
γιόργι στάθι (σφραγίδα µουχτάρη) γιάννι χαρίσι, γιοργι νι-
κόλα, αντώνι βαγγέλι, βασίλι θανάση, νικόλα νάτσιου, βα-
σίλι νικόλα, θανάσι παπά, θανάση νικίλα, λάµπρου αντόνι
νάτσιου, πέτρου στάθι, χρίστου, κοτί στάθι.

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΕΕΣΣ
11889911--11991100

Το 9ο βιβλίο του αρχιµ. Νικηφόρου π” Χρ. Μανάδη.

Ένας πολυτελής τόµος 204 σελίδων που αναφέρεται στη σύσταση, τη δράση
και την πορεία του Συνδέσµου Εφέδρων Αξιωµατικών Εορδαίας µε την ευκαιρία
της συµπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση του.



Μάρτιος 2009

(συνέχεια από τα προηγούµενα)
Πριν από ένα χρόνο περίπου, ίσως και περισσότερο, έγραφα στη στήλη

αυτή «για την παιδεία – τα γράµµατα του χωριού µας» για τους δασκάλους µας
Ηλία Κ. Λαµπρέτσα και Σοφία Ηλία Λαµπρέτσα.

Είχα όλη την καλή διάθεση να γράψω και για όλους τους εκπαιδευτικούς,
που δίδαξαν στη συνέχεια στο ∆ηµοτικό Σχολείο του Μικροβάλτου, µε όσα βιο-
γραφικά στοιχεία ήταν δυνατόν. ∆υστυχώς από όσους ζήτησα να µου δώσουν
κάποιο βιογραφικό σηµείωµα  δεν ανταποκρίθηκαν µε κάποιο ενδιαφέρον, ή
µάλλον οι περισσότεροι κάπως αδιάφοροι. Έτσι εκ των πραγµάτων αναγκάζο-
µαι απλώς να αναφέρω τα ονόµατά τους όπως τους έχει στον πίνακα του βι-
βλίου «ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ» ο δάσκαλός µας.

Μετά τον κ. Ηλία Λαµπρέτσα και την κ. Σοφία υπηρέτησαν κατά σειρά οι
εξής:

Όνοµα                                                   έτος υπηρ. στο Μικρόβ.    Καταγωγή
Νατσιόπουλος Ιωάννης 1957 Μικρόβαλτο
Τσιούτσιας Κων/νος 1962
Γρυλλάκη Στυλιανή 1963 Νάξος
Τζηµούρτας Χρίστος του Γεωργίου 1964-1975 Τραπεζίτσα Βοΐου
Τολιάδης Σωκράτης  του Βασιλείου 1964 ∆αµασκηνιά Βοΐου
Μπουµπουρέκας Ιωάννης του Χρήστου 1964-1975 Ρύµνιο
Παπαχρήστου Ηλίας 1966
Τζιούτζιου Όλγα του Νικολάου 1968-1975 Μικρόβαλτο
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Κων/νου 1975-1985 Μικρόβαλτο
Παπαδοπούλου Θεοπίστη του Βάιου 1975-1984 Μικρόβαλτο
Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Βασιλείου 1975-1981
Συκιώτης Βασίλειος 1981-1983
Κακαές Στέργιος 1983-1984
Γκίκας Ιωάννης 1984-1985
Μόκιας Ιωάννης 1985-1990
Χαρισίου Κατερίνα 1985-1986
Ρηγαλίδου Σοφία 1985-1986
Μπάκου Καλλιόπη 1986-1990
Μπλογούρα Αικατερίνη 1986-1989
Σταθόπουλος Αχιλλέας 1987-1988
Νίκου Νικόλαος 1987-1988
Νίκου Αικατερίνη 1987-1988
Μπογιατζή Φωτεινή 1987-1988
Παπανικολάου Αικατερίνη 1988-1989
Μαρµάρης Ευθύµιος 1988-1989
Ράµου Μαρία 1989-1990
Σακούτη Αικατερίνη 1989-1990
Τσιόκανου Ολυµπία 1989-1990
∆αλαγιώργος Αθανάσιος 1990-1992
Σταθόπουλος Αχιλλέας του Αθανασίου 1990-1996
Αντωνογιάννη Χριστίνα 1990-1995
Λιάκου ΄Αννα 1990-1991

Μπουγιουκλή Θεοδώρα 1990-1996
Τζιόλης ∆ηµήτριος 1992-1993
Ντάλλα Ελένη 1992-1993
Νέστορας Απόστολος 1993-1994
Παντόπουλος ∆ηµήτριος 1993-1995
Βουταβιώνη Χριστίνα 1994-1995
Κούτσιανου Στεργιανή 1994-1995
Παπαθανασίου ∆ηµήτριος 1995-1996
Παπαδοπούλου Στεργιανή 1995-1996
Σουδέας Ιωάννης 1995-1996
Τιουτιούλη Ευανθία 1996-1997
Παναγιώτου Ευαγγελία 1996-1997
Μπαρµπαγιάννη Γαλάτεια 1996-1998
Αντωνιάδου Αλίκη 1996-1997
Ντάλλα Ελένη 1997-1998
Γκούµα Κερασούλα 1997-1998

Το Σεπτέµβριο του 2004 µε τον τελευταίο δάσκαλο που υπηρέτησε στο
∆ηµοτικό Σχολείο Μικροβάλτου Κουτσογιάννη Κων/νο, το σχολείο ΕΚΛΕΙΣΕ
και στο εξής τα παιδιά του ∆ηµοτικού Σχολείου Μικροβάλτου γράφονται και
παρακολουθούν µαθήµατα  στο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρανοβάλτου. Το γεγονός
αυτό είναι πολύ λυπηρό. Αντί να έχουµε αύξηση, δυστυχώς έχουµε  ελάττωση
σηµαντική. 

Αλήθεια πόση µεγάλη χαρά, ευλογία Θεού εκείνη την εποχή, 150-180
µαθητούδια έδιναν ζωντάνια στο χωριό, πολύχρωµες εικόνες, χαρµόσυνες
φωνές, πράγµατα που δεν περιγράφονται. Τα «δασκαλούλια» µε το σακούλι στο
οποίο είχαν λίγα τετράδια και βιβλία, 2-3 κοντά ξύλα στην αγκαλιά για τη
σόµπα, µε τις αναντικατάστατες ενδυµασίες τους, έδιναν µια ζωντανή εικόνα
στο χωριό. ∆υστυχώς σήµερα ∆ηµοτικό Σχολείο στο χωριό µας δεν υπάρχει.
Οι λόγοι πολλοί και διάφοροι. Από το ένα µέρος η µόδα και η µάστιγα της υπο-
γεννητικότητας και από το άλλο µέρος η φυγή των  νεαρών ζευγαριών στις πό-
λεις προς ανεύρεση εργασίας συνετέλεσαν στη µείωση των κατοίκων και το
µαρασµό του χωριού µας.

Σε όλους αυτούς από την αρχή της κτίσεως του χωριού µας ολιγογράµ-
µατους ιερείς, γραµµατοδιδασκάλους, µέχρι και στην εποχή µας δασκάλους
πτυχιούχους παιδαγωγικών ακαδηµιών, οι οποίοι µε υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες µόχθησαν για την πνευµατική ανάπτυξη, η µόρφωση των παιδιών, οι
ταπεινοί κάτοικοι του Μικροβάλτου εκφράζουν τις θερµές ευχαριστίες και τη
µεγάλη ευγνωµοσύνη. Εύχονται στους ευρισκοµένους στη ζωή τα έτη τους να
είναι πολλά, καλά, µε υγεία και χαρά, στους δε κοιµηθέντας να έχουν καλή
ανάπαυση, Ανάσταση και να είναι καταταγµένοι ανάµεσα στους Αγίους και Αγ-
γέλους.

Μανάδης ∆ηµήτριος 
του Παπανικόλα

Συνταξιούχος Θεολόγος - Φιλόλογος
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ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΙΙΑΑ  --  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ

∆∆ΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΑΑ  ΣΣΕΕΡΡΒΒΙΙΑΑ
του Σπύρου Μελά (1882-1966)

Συγγραφέα µυθιστορηµατικής ιστοριογραφίας µε βιωµατικές αναµνήσεις
από τη στρατιωτική του θητεία κατά τους Βαλκανικούς Πολέµους. 

Σύνδεση µε το προηγούµενο: 
10 Οκτωβρίου 1912, µετά τη διανυκτέρευση στη Μονή Ζντανίου…

Από µια δεντρόφυτη πλαγιά κατεβήκαµε στο δηµόσιο δρόµο που πάει στα
Σέρβια. Ο καιρός ήτανε θαυµάσιος. Ξερή ατµόσφαιρα, ούτ’ ένα συγνεφάκι
στον ουρανό, ήλιος βασιλικός. Ύστερ’ από λίγα χιλιόµετρα δρόµο, τα πόδια του
ντορή µου ζεστάθηκαν, κούτσαινε λιγότερο. Σ’ ένα δροσάτο ποταµάκι, πριν
από τους Καλδάδες, ποτίσαµε, τ’ άλογα µας, γεµίσαµε τα παγούρια µας κι
αφού ξεκουραστήκαµε λίγα λεπτά, συνεχίσαµε την πορεία µας. Λίγο πριν φτά-
σουµε στα στενά της Πόρτας, είδαµε κάτω στο έδαφος τον ήσκιο από µεγάλο
σύγνεφο πούφευγε πολύ γοργά, ενώ δε φυσούσε διόλου αέρας. Από την
πλάνη βγήκαµε, όταν υψώνοντας τη µατιά στον ουρανό, αντικρίσαµε απέραντο
κοπάδι κοράκων. Πέταξαν κάµποσο δεξιά µας κι έπειτα βούτηξαν µε µιας κι
εξαφανίστηκαν στο βάθος µεγάλης χαράδρας, όπου τα πυροβόλα τους είχαν
ετοιµάσει πλούσιο γεύµα.

Στο δηµόσιο δρόµο Ελασσόνας – Σερβίων, όπου µπήκαµε σε λιγάκι, η
κίνηση ήτανε µεγάλη. Όλα τα µεταγωγικά της Στρατιάς και των εφοδιοποµπών,
κλινάµαξες, τροφάµαξες, σκευοφόρες, κιβωτάµαξες, κάρα, σούστες, αραµ-
πάδες, αυτοκίνητα, τέλος κάθε είδους οχήµατα, πήγαιναν  κι έρχονταν και δια-
σταυρώνονταν ολοένα, φορτωµένα νοµή για τα ζώα, τρόφιµα, πυροµαχικά. Οι
οδηγοί τους µε τη χαρά της νίκης στη µορφή, σφύριζαν ή τραγουδούσαν εύ-
θυµους σκοπούς, χωρίς να δίνουν καµιά προσοχή στα πτώµατα, δεξιά κι αρι-
στερά του δρόµου, που οι αγγαρείες δεν είχανε προλάβει να θάψουν ακόµα.

Αφήσαµε πίσω µας την Τρίτη Μεραρχία καταυλισµένη δεξιά των Καλδά-
δων και το µεγάλο καταυλισµό της Στρατιάς, που απλωνότανε σ’ έκταση πέντε
και πλέον χιλιοµέτρων κι από τα δύο µέρη του δρόµου, ολάκερο λαό, ντυµέ-
νον χακί, θάλασσα ντουφεκιών, αλόγων, πυροβόλων, µυρµήκια που ανάδινε
ξασώπαστη βουή και κλαγγή… Και τέλος µπήκαµε στα Σέρβια. Η πολιτεία είναι
χτισµένη στα ριζοβούνια τα’ απότοµα και βραχώδη του Τιταρίου, τα σπιτάκια της
τριγυρισµένα µε πρασινάδες σαν να κρέµονταν αµφιθεατρικά και το λυγερό
ανάστηµα των µιναρέδων γραφότανε κάτασπρο στο γαλάζιο της µέρας. Σύ-
γνεφα καπνού ανέβαιναν αργά εδώ κι εκεί στον αιθέρα. Ήτανε τα τούρκικα
σπίτια που καίγονταν.

Ο Μάνος που πρώτος είχε ορµίσει, όπως είδαµε, µε τους ιππείς του από

τα στενά της Πόρτας προς τα Σέρβια κατά τις δυο το απόγευµα στις δέκα του
Οκτώβρη, αφού κυνήγησε τους Τούρκους µεσ’ από τα χωριά Αυλές, Κρανίκι,
Τζέντζιρας, είχε µπει στην πολιτεία. Οι χριστιανοί κάτοικοι πάνω στη χαρά και
στον ενθουσιασµό της νίκης και της υποδοχής που τούκαναν, ξέχασαν να τον
ειδοποιήσουν ότι από το µονοπάτι του κάστρου εξακολουθούσαν να κατεβαί-
νουν ακόµα εχθρικά τµήµατα που υποχωρούσαν από το Σαραντάπορο.

Αυτά τα τµήµατα τ’ ακολουθούσαν σχεδόν κατά πόδας τα τάγµατα της ευ-
ζωνικής Ταξιαρχίας του Κωνσταντινόπουλου, που µετά τη νίκη στην Ψηλοράχη,
είχε προχωρήσει προς το Βλαχολίβαδο όπου, αφού κατάβαλε τους Τούρκους
µετά εικοσιτετράωρη µάχη, τους κυνηγούσε κείνο το απόγεµα από το γνωστό
στον αναγνώστη µονοπάτι Λαβάνιτσας – Σερβίων. Όταν λοιπόν ο Μάνος έφτασε
στην µικρή πλατεία της πολιτείας, έπεσε πάνω σε εχθρικά µεταγωγικά και φο-
ρητά χειρουργεία και οι οδηγοί κι οι συνοδοί τους πιάσανε τις γωνίες των σπι-
τιών κι άνοιξαν πυρ. Γίναν εκεί κάµποσες µικροσυµπλοκές, που όσοι
γλύτωσαν από το µπιστόλι του Μάνου πέφτανε στα χέρια των αντρών ενός
λόχου πεζικού του όγδοου συντάγµατος που είχε φράξει την έξοδο της πολι-
τείας. Απάνω από εφτακόσιοι πιάστηκαν αιχµάλωτοι. Κι ανάµεσα σ’ αυτούς δε-
καεννιά αξιωµατικοί κι ένας συνταγµατάρχης.

Μόλις άρχισαν ν’ ανοίγουν τα παράθυρα των ελληνικών σπιτιών, για να
προλάβουν χαρούµενες µορφές και να χαιρετήσουν τους νικητές, κάποιοι άν-
θρωποι µε φουσκωµένα στήθη από την πιο δικαιολογηµένη οργή, γλίστρησαν,
µελετώντας άγρια εκδίκηση, κατά την τουρκική συνοικία και παράδωκαν στις
φλόγες ορισµένα σπίτια. Ήταν οι συγγενείς και φίλοι αθώων θυµάτων των χω-
ρικών που οι Τούρκοι πήραν από τους Μεταξάδες και που τους έσφαξαν τη
νύχτα, µαζί µε δύο τρεις άλλους Έλληνες από τα Σέρβια, στις φυλακές. Ενώ
ήτανε κλεισµένοι εκεί και πρόσµεναν µ΄αγωνία την έκβαση της µάχης, που
δεν είχαν γι αυτή καµιά είδηση, άκουσαν ξαφνικά φωνές στο δρόµο. Η καρ-
διά τους φλετούρισε σαν κυνηγηµένο πουλί : Τι να τρέχει; Ποιοι να νίκησαν;
Από τα σιδερόφρακτα παράθυρα είδαν κάτου ένα µπουλούκι Μουσουλµάνους
ντόπιους, από τα Σέρβια, στρατιώτες και χωροφύλακες. Στ’ αγριεµένα πρό-
σωπα τους, στις βίαιες χειρονοµίες, στις κραυγές τους, µάντεψαν τη νίκη των
¨Ελλήνων. Κι ήταν αδύνατο να κρύψουν τη χαρά τους µ’ όλη την αβεβαιότητα
της δικής τους τύχης. Η πόρτα της φυλακής άνοιξε κι όλο το µανιασµένο πλή-
θος όρµισε στο προαύλιο. Οι χωροφύλακες είπανε µε προσποιητήν ηρεµίαν
στους φυλακισµένους:

Ο στρατός µας νικήθηκε. Εµείς αφήνουµε την πολιτεία. Είσαστε όλοι λεύ-
τεροι. Εµπρός, ας βγουν πρώτα οι Οθωµανοί κατάδικοι κι ύστερα οι Έλληνες.

Οι Οθωµανοί φυλακισµένοι όρµισαν µ’ αλαλαγµούς έξω, χύθηκαν στην
πολιτεία, άρπαξαν ότι µπόρεσαν και τράβηξαν τρέχοντας ν’ ανταµώσουν τον

τουρκικό πούφευγε. Ήρθε αµέσως η σειρά των Ελλήνων, που µη πιστεύοντας
σε τόση καλοσύνη, βάδιζαν δισταχτικά προς το προαύλιο, σα νάθελαν ν’ αρ-
γοπορήσουν όσο µπορούσαν τη στιγµή που θα λύνονταν επιτέλους το φοβερό
δίληµµα: Ή νεκροί ή λεύτεροι ! Κι οι δήµιοι τους που µάντευαν την αγωνία τους
αυτή και την απολάµβαναν, άφηναν τα θύµατα τους να πιστεύουν στη σωτηρία
και να προχωρούν προς την πόρτα, όπου αιφνιδιαστικά έπεσαν απάνω τους
µε άγριες φωνές. Άλλους ντουφέκισαν, άλλους µαχαίρωσαν, άλλους κοµµά-
τιασαν. Στο κοιµητήρι τα κουφάρια τους µεταφέρθηκαν ακρωτηριασµένα µε τ’
άντερα και τα σπλάχνα έξω, ενώ ξοπίσω τους η πένθιµη συνοδεία των µανά-
δων, των γυναικών, των αδελφών που φτασαν από τους Μεταξάδες, ακολου-
θούσε µε θρήνους και σπαραγµούς.

Αυτών των ανθρώπων το θάνατο πήγαιναν να εκδικήσουν οι συγγενείς
και φίλοι, παραδίδοντας στις φλόγες τα σπίτια των ενόχων. Αλλά και κάποιο
άλλοι, άσχετοι µε την τραγωδία των φυλακισµένων, πλιατσικολόγοι, πούφτασαν
σχεδόν µαζί µε το ιππικό, επωφελήθηκαν από την ευκαιρία να εκδικήσουν κι
αυτοί τους µακαρίτες αρπάζοντας και πλιατσικολογώντας… 

Ο στρατός κουράστηκε για να επιβάλει µια τάξη. Συστηµατοποίησε τη λα-
φυραγωγία, τη νοµιµοποίησε, τη µετάθεσε, µ’ άλλα λόγια, από την ιδιωτική στη
δηµόσια περιουσία όπου και την περιόρισε : Πήραν την αποθήκη του µονο-
πωλίου του καπνού και το περιεχόµενο το µοίρασαν πολύ επίκαιρα στους άν-
τρες που είχανε µείνει χωρίς τσιγάρο. Πήραν ακόµα και την αποθήκη της
γαλέτας, των όπλων και των πυροµαχικών. Αυτά όµως γίνανε το µεσηµέρι της
άλλης µέρας – έντεκα του Οκτώβρη 1912 – όταν είχε φτάσει στην πολιτεία ο
∆ιάδοχος Κωνσταντίνος, που, όπως διαδόθηκε αµέσως, είχε προστάξει να
κρεµάνε όποιον πιάνανε να κάνει πλιάτσικο. Από τη ∆ελήνιστα που τον αφή-
σαµε, είχε προχωρήσει ο Αρχιστράτηγος µε το επιτελείο του τη νύχτα της δε-
κάτης του Οκτώβρη προς τα στενά του Σαρανταπόρου κι έµεινε στου Ριζά µπέη,
άθλιο χάνι, όπου δείπνησε σα στρατιώτης µε κουραµάνα, που του προµηθέψε
ο διερµηνέας του προξενείου Ελασσόνας Ζάγκλαρης και κοιµήθηκε πάνω σ’
ένα φορείο, ενώ αγρυπνούσε αναγκαστικός φρουρός του ο ταγµατάρχης Κα-
ράκαλος, καθισµένος σ’ ένα παλιοτενεκέ πετρελαίου. Μπαίνοντας στα Σέρ-
βια, µπόρεσε να ξεκουραστεί καλά στο τούρκικο διοικητήριο µε τα’ απλόχωρα
διαµερίσµατα όπου εγκαταστάθηκε το Γενικό Στρατηγείο.

Με την είσοδο του Αρχιστράτηγου στα Σέρβια έκλεινε το πρώτο επεισόδιο
του πολέµου: η µάχη του Σαραντάπορου. Τα περίφηµα Στενά ήτανε στην πε-
ριοχή µας, η φθορά του εχθρού σοβαρή και τα λάφυρα, όπως είδαµε όχι ασή-
µαντα…

Επιµέλεια-επιλογή κειµένου: Λ. Γ. Μ.

ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Η Ιστορία των γραµµάτων του χωριού µας

Χρήστος Τζηµούρτας
του Παπαγιώργη

Γεννήθηκε στο χωριό
Τραπεζίτσα Βοΐου Κοζάνης το
1935. Φοίτησε στο ∆ηµοτικό
Σχολείο του χωριού του και στη
συνέχεια στο Γυµνάσιο Τσοτυ-
λίου και Σιάτιστας. Απεφοίτησε
από την Παιδαγωγική Ακαδη-
µία Θεσσαλονίκης. Επειδή ο
διορισµός του ως δάσκαλος
αργούσε, πήγε στη Γερµανία
για εργασία, όπου παρέµεινε
τρία χρόνια, συγχρόνως γρά-
φτηκε και στο Πανεπιστήµιο,
παρακολουθώντας ψυχολογία.

Όταν διορίστηκε, επέ-
στρεψε στην Ελλάδα. Με τον
διορισµό του αρχικά τοποθετήθηκε το 1963 στο Πλατανόρεµα και το 1964 τοπο-
θετήθηκε οργανικά στο Μικρόβαλτο. (Όταν για πρώτη φορά ανέβαινε στο χωριό
µας µε το λεωφορείο-φορτηγό του κ. Γιάννη Καβουρίδη, του συστήθηκα, γνωρι-
στήκαµε. Κατάλαβα πως το δροµολόγιο αυτό δεν του ήταν και πολύ ευχάριστο.
Ενώ εγώ του έλεγα κάποια πράγµατα κατά τη συζήτησή µας κάπως ευχάριστα για
να του δώσω χαρά και κουράγιο, αυτός κουνούσε κάπως αρνητικά το κεφάλι.
Του έλεγα πως το χωριό µας είναι καλό, θα του αρέσει και θα µείνει πολύ ευχα-
ριστηµένος. Μου απάντησε. Ίσως αύριο θα κατέβω στα Σέρβια και µάλλον δεν θα
ξανάρθω στο Μικρόβαλτο. Του είπα, κάθε αρχή και δυσκολία. Θα παραµείνεις
και ίσως θα παραµείνεις για πολλά χρόνια, πράγµα το οποίο και έγινε). 

Το 1966 νυµφεύτηκε τη νεαρή τότε δασκάλα του χωριού µας Όλγα Νικ. Τζι-
ούτζιου, µε την οποία απέκτησαν δύο παιδιά. Στο Μικρόβαλτο εργάστηκε από το
1964 µέχρι το 1975. Εργάστηκε µε µεγάλη όρεξη, αξιοποιώντας τις παιδαγωγι-
κές του ικανότητες καθώς και τις γνώσεις της ψυχολογίας. Η προσφορά του
υπήρξε πολύ µεγάλη. Τα αποτελέσµατα της εργασίας του αρκετά ικανοποιητικά.
Πολλά παιδιά µαθητές του πήγαν στο Γυµνάσιο και στη συνέχεια σε διάφορες πα-
νεπιστηµιακές Σχολές. Εγκαινίασε µια νέα εποχή-αρχή επικοινωνίας δασκάλου-
µαθητή. Πολλοί από τους µαθητές του τελειώνοντας ανώτερα και ανώτατα εκπαι-
δευτικά Ιδρύµατα έγιναν χρήσιµα άτοµα στην κοινωνία. Μεγάλος ο σεβασµός, η
εκτίµηση και η αγάπη των µαθητών του στο πρόσωπο του δασκάλου. Γι’ αυτό όταν
ύστερα από καιρό ερχόταν στο χωριό µας οι µαθητές του πήγαιναν να τον συναν-
τήσουν, να συζητήσουν µαζί του επίκαιρα θέµατα της κοινωνίας µας και να ακού-
σουν τη γνώµη του. Πρόσφερε πολλά και εισέπραξε πολλή αγάπη. Το 1976 µετα-
τέθηκε στο Σοχό, αργότερα στη Μηχανιώνα και τέλος στη Θεσ/νίκη. Και εδώ η
προσφορά του ήταν εξ ίσου αποδοτική.

Έφυγε όµως πολύ νωρίς για το µεγάλο και χωρίς επιστροφή ταξίδι. Το 1997
έκλεισε οριστικά ο κύκλος της επιγείου ζωής του. Καλόν Παράδεισον- καλή Ανά-
σταση. Θα τον θυµούµαστε για πάντα µε αγάπη.

Μανάδης ∆ηµήτριος του Παπανικόλα
Συνταξιούχος Θεολόγος-Φιλόλογος
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ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ

∆ίπλα µας, σαν φυσικό όριο στα βορειοδυτικά του Μικροβάλτου ρέει ο
ποταµός Αλιάκµονας που  για τους δικούς µας πάντα αναφέρονταν,
σαν «το Ποτάµι».

Καθαρά βουνήσιοι, οι Μικροβαλτινοί είχαν µια περίεργη σχέση µε τα
νερά, σχέση  ανάγκης, φόβου και αγάπης. 

H επιλογή της θέσης των οικισµών είχε πάντα να κάνει µε την παρουσία
του νερού  γύρω. Ο οικισµός χρειάζεται πόσιµο νερό, πρέπει όµως να είναι και
σε απόσταση ασφαλείας από επικίνδυνα τρεχούµενα νερά. Πόσιµο νερό εξα-
σφάλιζαν κυρίως από πηγές. Το Ποτάµι όµως, αποτελούσε µαζί µε το δύσβατο
των παρειών των βουνών και ένα εµπόδιο, ένα φράγµα, για πιθανούς εχθρούς,
παρέχοντας  φυσική προστασία στους κατοίκους της περιοχής. Η έλλειψη γέ-
φυρας στο «δικό µας» κοµµάτι του ποταµού έκανε τη διάβασή του τους χειµε-
ρινούς µήνες δύσκολη. Πιο ψηλά στο ποτάµι, το πέρασµα γίνονταν κρυφά, από
τους ντόπιους, κοντά στη µονή της Ζάβορδας µε στη σπαρτίνα, σχοινί και δύχτι,
εναέρια, ανάµεσα σε δυό απόκρηµνες όχθες, που πλησίαζαν η µια την άλλη1.
Οι ταξιδιώτες όµως που έρχονταν από Κοζάνη αναγκάζονταν να περάσουν τη
γέφυρα του ποταµού στη σηµερινή θέση της Νεράιδας (µια ξυλογέφυρα µή-
κους περίπου 15 και πλάτους 5 µέτρων)2 και να ακολουθήσουν το δρόµο από
τα Σέρβια, πράγµα που για κάποια χρόνια, τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ευ-
νοούσε την αποµόνωση που αποζητούσαν οι κάτοικοι της περιοχής. Την απο-
µόνωση αυτή αντίθετα, οι κάτοικοι πάλεψαν µε κάθε τρόπο να την αποτρέψουν
από τότε που τα πράγµατα έστρωσαν στην Ελληνική επικράτεια, φτιάχνοντας
δρόµους και γέφυρες για να υπερπηδήσουν το εµπόδιο του ποταµού. 

Με το Ποτάµι οι Μικροβαλτινοί είχαν και µια σχέση φόβου, όχι αδικαιο-

λόγητη αν αναλογισθεί κανείς τα παρακάτω γεγονότα. Όταν ύστερα από τους
βαρείς χειµώνες του παρελθόντος τα χιόνια έλιωναν την άνοιξη, οι χείµαρροι
κατέβαζαν ορµητικά νερά, που τους έκαναν αδιάβατους. Άγνωστο πόσα χρό-
νια πριν, η παράδοση µας λέει για τον λάκκο της Κατερίνης, πως εκεί πνίγηκε
µια γυναίκα µ’ αυτό το όνοµα. Αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου του 1917, πη-
γαίνοντας σαν µάρτυρες σ’ ένα δικαστήριο στην Κοζάνη, πνίγηκαν στο ρεύµα
του Αλιάκµονα οι Τζιώνας ∆ηµήτριος και Ζαραβίγγας Αθανάσιος, κάτοικοι του
Μικροβάλτου. Στα 1959 πνίγηκε στο ποτάµι ο Αντώνης Νατσιόπουλος, κάτω
από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αφήνοντας δυο µικρά παιδιά ορφανά. 

Ήρεµο την Άνοιξη και το Καλοκαίρι, άγριο κι αδιάβατο το Φθινόπωρο και
το Χειµώνα, το Ποτάµι είχε έντονη παρουσία στη ζωή των ντόπιων και καθέ-
νας έχει κάτι σχετικά να διηγηθεί. Η Σ.Ν.-Λ. µας είπε: «όταν καίγονταν τα Σέρ-
βια το 1943 πήγαινα στο Γυµνάσιο στην Κοζάνη. Τότε, επειδή η κατάσταση
ήταν δύσκολη, ήρθε ο πατέρας µου να µας πάρει στο χωριό εµένα και την Ευ-
δοξία, που κατάγονταν από τα Σέρβια. Είχε δύο µουλάρια, µας ανέβασε στις
σέλες και µας είπε. ∆εν θα κοιτάτε κάτω, θα σας πάρει το νερό, θα κοιτάτε
µπροστά, τα µουλάρια θα σας βγάλουν απέναντι. Το Ποτάµι ήταν φουσκωµένο,
αν κοιτούσες κάτω ζαλιζόσουν, τα µουλάρια µ’ εµάς επάνω τους µπήκαν ως
το λαιµό στο νερό, πιανόµασταν γερά και κοιτούσαµε µπροστά κι έτσι καταφέ-
ραµε και περάσαµε µούσκεµα αλλά σώες». Στο σηµείο αυτό του περάσµατος
έγινε αργότερα η γέφυρα της Αιανής. Κι ο Α. Καβ. µας διηγήθηκε την περιπέ-
τειά του όταν κάποια φορά το τρακτέρ, µε το οποίο µετέφερε κυνηγούς βάλ-
τωσε στην άµµο των «ναυρικών».

Στις όχθες του το Ποτάµι είχε πλούσια βλάστηση, δάσος από αιωνόβια
πλατάνια κυρίως και άφθονη βοσκή για τα κοπάδια, που οι κτηνοτρόφοι την
άνοιξη τα κατέβαζαν ως εκεί, ένα µαγευτικό περιβάλλον τους θερινούς µήνες.
Όλοι οι παλιοί θυµούνται τα µαντριά του µπάρµπα Μίκα και του Βέττα, όπως και
στα χρόνια µας του αδικοχαµένου Χαµπίδη. Η πιο προσιτή περιοχή του ποτα-
µού ήταν τα «Αναβρυκά», όπου υπάρχουν ακόµα και τώρα πηγές, που ανα-
βλύζει νερό µέσα από τη γη. Ο Ιλαρίων Ρολόγης, ο καλόγερος της µονής
Ζιδανίου από το 1897 και µετά, είχε φυτέψει κοντά στα νερά  µουριές για
εκτροφή µεταξοσκώληκα για να κάνει µετάξι. Και οι µελισσοκόµοι έφερναν
στα «ναυρικά»  τα µελίσσια τους γιατί η ποικιλία των λουλουδιών  ευνοούσε τη
µελισσοτροφία κι ας ήταν η µετακίνηση των κυψελών δύσκολη µια και η µε-
ταφορά τους γίνονταν πάνω σε µουλάρια και γαϊδούρια µέσα από µονοπάτια
κάποιες φορές δύσκολα. Θυµάµαι κάποια άνοιξη που έβρεξε πολύ κι έτρε-
ξαν οι δύο µελισσοκόµοι ο Χρήστος ο Μανάδης (δεν ήταν ακόµα τότε ιερέας)
και ο Κων/νος Νατσιόπουλος να σώσουν ότι µπορούσαν από τα µελίσσια τους
εκεί.

Κοπάδια πουλιά έρχονταν σ’ αυτόν τον φανταστικό τόπο, αγριόχηνες, ζευ-
γάρια πέρδικες, κίσσες, αγριοπερίστερα, σπίνοι, αετοί, όρνια, σαΐνια, καρδε-
ρίνες κι αηδόνια και ζώα πολλά ζούσαν εκεί, αλεπούδες, ασβοί, κουνάβια,
λαγοί, χελώνες , βίδρες αλλά και φίδια κι οχιές τα καλοκαίρια και λύκοι καµιά
φορά τους χειµώνες. Και πιο ψηλά, στο δάσος του µοναστηριού του Ζιδανίου

ζαρκάδια και αγριογούρουνα.  ∆εν υπήρχαν εκείνα τα χρόνια οι θόρυβοι από
τις δραστηριότητες του ανθρώπου που διώχνουν τα ζωντανά. Οι ντόπιοι κατέ-
βαιναν κάποτε στο Ποτάµι και για αναψυχή, όπως τις πρωτοµαγιές και τότε
απολάµβαναν τις χαρές του, τα ήρεµα καθαρά νερά, τον παχύ ίσκιο των αι-
ωνόβιων πλατανιών. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, θυµάµαι ακόµα κι έναν
Αθηναίο, τον Κορνάρο, είχε βιβλιοπωλείο στην Αθήνα κι έρχονταν σαν κυνη-
γός να κυνηγήσει µαζί µε ντόπιους κυνηγούς στα δικά µας βουνά.

Η έξοδος της περιοχής από την αποµόνωση, εκεί, κάπου στα τέλη της δε-
καετίας του 60 έδωσε τη διαχείριση για το «δικό µας ποτάµι» σε άλλα χέρια. 

Έτσι, το 1972 µαζί µε την τεχνολογική πρόοδο, αρχίζει η µεγάλη οικολο-
γική καταστροφή. Ξεκινούν τα έργα για το φράγµα Πολυφύτου, που ολοκλη-
ρώνονται το 1974. Η ∆ΕΗ απαλλοτριώνει τις περιοχές κοντά στο ποτάµι και
δίνει άδεια σε ιδιώτες για ξύλευση. Όλα τα αιωνόβια πλατάνια κόβονται. Κανείς
δεν κάνει ακόµα λόγο για την αξία του υδροβιότοπου. Ζώα και πουλιά τροµά-
ζουν, σκορπίζουν, χάνονται, προσπαθούν να προσαρµοστούν στις νέες συν-
θήκες. Ταυτόχρονα γίνεται η γέφυρα της Αιανής, που δίνει την ευκαιρία απ’
ευθείας οδικής σύνδεσης της περιοχής των Καµβουνίων µε Κοζάνη και όχι
πια µέσω Σερβίων. 

Από το 1982 αρχίζει να λειτουργεί σε έντονο βαθµό το εργοστάσιο αµιάν-
του. Καµία πρόνοια για το περιβάλλον, τόνοι εξόρυξης εναποτίθενται στις πλα-
γιές, καλύπτουν το παλιοµανάστηρο µε άλλα αιωνόβια πλατάνια. Τα χωριά
ωστόσο γνωρίζουν µεγάλη ανάπτυξη και άνθιση, µια που οι περισσότεροι κά-
τοικοι πιάνουν εκεί δουλειά και µένουν στον τόπο τους. Το πρόβληµα και η
έλλειψη προγραµµατισµού φάνηκε µε το κλείσιµο της ΜΑΒΕ, µετά το 2000.

Και µε το νέο υδροηλεκτρικό φράγµα της Λαριούς που γίνεται στις µέρες
µας συνεχίζουµε τα σφάλµατα του παρελθόντος. Οι όχθες του ποταµού ξηλώ-
νονται αλύπητα, αρπάζεται η ασπίδα του ποταµού, το αµµοχάλικο και µαζί του
ξηλώνονται και τα οικοσυστήµατα που βρίσκονται δίπλα στον ποταµό, απαραί-
τητα για τα πουλιά και τα ψάρια, αλλά και τους ανθρώπους3. Μάταια διαµαρ-
τύρεται ο τοπικός σύλλογος και οι οικολόγοι. Να αναφέρουµε εδώ και τον
αναβρασµό που επικρατεί αυτόν τον καιρό στην περιοχή, στους γύρω δήµους
και ενεργούς πολίτες από τον κίνδυνο που διατρέχει από τα έργα για το φράγµα
η σκήτη του Αγίου Νικάνορα στο µοναστήρι της Ζάβορδας.

Σήµερα το Ποτάµι, από ένα σηµείο και κάτω, έχει γίνει λίµνη. Τα νερά άλ-

λοτε κατεβαίνουν παραχωρώντας τη θέση τους σε 4-5 ρηχές λωρίδες ποτα-
µού κι άλλοτε ανεβαίνουν, φουσκώνουν και παίρνουν µέσα δέντρα και
µονοπάτια. Τα πλατάνια άρχισαν να ξαναφυτρώνουν στις όχθες του, σε µια
προσπάθεια της  φύσης να επουλώσει τις πληγές της. Κοπάδια πουλιών άρχι-
σαν να ξαναβρίσκουν καταφύγιο στα δένδρα και τα νερά. Πελαργοί, γεράκια,
αγριόπαπιες κι άλλα πουλιά, ακόµα και πελεκάνοι θεάθηκαν στις όχθες του
(λέγεται πως παρατηρήθηκαν 215 είδη πουλιών). Ψάρια ζουν µέσα στα νερά
του και επαγγελµατίες αλλά και ερασιτέχνες ψαράδες αλιεύουν συχνά (γίνε-
ται λόγος για 33 είδη ψαριών µεταξύ των οποίων γριβάδι και πέστροφα).

Τα νερά του υδρεύουν οικισµούς και καλλιέργειες, µολύνονται όµως σε
κάποια σηµεία από λιπάσµατα και φυτοφάρµακα αλλού από αστικά λύµατα κι
ακόµα είναι «πλούσια» σε ίνες αµιάντου που παρασύρονται από τα νερά της
βροχής από τις εναποθέσεις αµιάντου στις γειτονικές πλαγιές. Θεωρείται ότι το
φράγµα Πολυφύτου συγκεντρώνει πολύ νερό και αυτοκαθαρίζεται αλλά κά-
ποιος κίνδυνος παραµένει4. Έτσι, και παρ’ όλα αυτά, η Θεσσαλονίκη υδρεύε-
ται από το δικό µας ποτάµι.

Τελευταία οικολόγοι, σύλλογοι, επιστήµονες ορνιθολόγοι (Ελληνική Ορ-
νιθολογική Εταιρεία), οµάδες φυσικών αθλητικών δραστηριοτήτων, περιβαλ-

λοντικές οµάδες σχολείων αλλά και πολιτικοί παράγοντες του τόπου αρχίζουν
να ασχολούνται κάπως διαφορετικά µε το ποτάµι µας, βλέποντας τα οφέλη που
µπορεί να έχει µια ήπια εκµετάλλευσή του. «Πρωτοβουλία για την προστασία
του Αλιάκµονα», «Υπεγράφη η διακήρυξη Βιώσιµος Αλιάκµονας- στόχος η
ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων του Αλιάκµονα», «Να κάνουµε όλοι
µαζί τον Αλιάκµονα το ποτάµι της ζωής µας», «Πρόταση για ίδρυση βοτανικού
κήπου στον ποταµό Αλιάκµονα»5, είναι κάποιοι µόνο σχετικοί τίτλοι τοπικών
εφηµερίδων της Κοζάνης6. Σε σχετικές εκδηλώσεις αναφέρεται ιδιαίτερα «ο
υδροβιότοπος Μικροβάλτου-Ρυµνίου-Αιανής, όπου εντοπίζονται τα περισσό-
τερα παρυδάτια πουλιά στη λίµνη Πολυφύτου και η σηµασία της προστασίας της
άγριας ζωής του από το ύψος της γέφυρας του Ρυµνίου έως το φράγµα του Ιλα-
ρίωνα». (∆εν αναφέρω τα άρθρα της δικής µας εφηµερίδας, που κατ’ επανά-
ληψη έχει ασχοληθεί µε το θέµα). 

Γίνεται λοιπόν λόγος για ήπιες παρεµβάσεις, ιχθυοκαλλιέργεια, τόπους

αναψυχής, άθλησης, τουρισµού. Κάθε Κυριακή και αργία πλήθος οι ψαράδες
πάνω στις δύο γέφυρες της λίµνης αλλά και στις κοντινές στις γέφυρες όχθες.
Το καλοκαίρι το ποτάµι µαζεύει πολύ κόσµο στη γιορτή των νερών, που γίνε-
ται στο πλατανόδασος Ρυµνίου. Αφού το πλατανόδασος Μικροβάλτου κατα-
στράφηκε και δεν ενδιαφέρεται κανείς πιά γι’ αυτό ούτε και το θυµάται, ας
ακούγεται τουλάχιστον το πλατανόδασος Ρυµνίου. 

Κι εµείς; Πού βρισκόµαστε εµείς; Τα εδάφη της παλιάς κοινότητας Μι-
κροβάλτου αλλά και του σηµερινού ∆ήµου Καµβουνίων συνορεύουν σε µε-
γάλο µήκος µε το ποτάµι. Στην ουσία όλο το βορειοδυτικό σύνορο του ∆ήµου
ακολουθεί τη ροή του ποταµού. Το ποτάµι µας παρουσιάζει, σύµφωνα µε τα
λόγια των ειδικών τεράστιο οικολογικό ενδιαφέρον µε την ανάπτυξη ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσας ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας7 ιδιαίτερα στο δικό µας κοµ-
µάτι µε την ήπια ροή και τις οµαλές χαµηλές όχθες. Σύµφωνα µε τους ίδιους,
µπορούµε να έχουµε µεγάλα επιστηµονικά, οικονοµικά και ευρύτερα κοινω-
νικά οφέλη, και ανάπτυξη σε τοµείς όπως η αλιεία, η κτηνοτροφία, η δασική
ξυλεία, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αναψυχή και ο οικοτουρισµός. 

Σε κάθε τόπο, οι κάτοικοι επιδιώκουν τη δική του ξεχωριστή οικονοµική
ανάπτυξη. Θέλουν να συνεχίσουν να µένουν εκεί, να έχουν δουλειά, σχολεία,
ιατρική περίθαλψη, δρόµους, πρώτα απ’ όλα όµως δουλειά8. Η ανεργία µα-
στίζει τον τόπο µας. Ίσως µας δοθεί  µια ακόµα ευκαιρία. Όπως πάντα χρει-
άζεται όραµα, τόλµη και βοήθεια και από τη µεριά της πολιτείας για
πρωτοπόρες σχετικές µε το ποτάµι πρωτοβουλίες από µέρους µας.

Ο Αλιάκµονας είναι το µεγαλύτερο ποτάµι της Ελλάδας µε µήκος περί-
που 290 συνολικά  χλµ. Πηγάζει από το Βόιον όρος, περνάει από τους νοµούς
Καστοριάς, Γρεβενών, Κοζάνης, Ηµαθίας και χύνεται στο Θερµαϊκό κόλπο. Το
όνοµα Αλιάκµων είναι σύνθετο και προέρχεται από το άλς (άλας, θάλασσα)
και από το άκµων (αµόνι).

Το ποτάµι αυτό βρίσκεται δίπλα µας. Είναι στο χέρι µας να το προστατέ-
ψουµε, να το αναδείξουµε και να το χαρούµε.
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(labretsa@otenet.gr)
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Στις 24 Οκτωβρίου 2008 έφυγε από τη ζωή, πλήρης ηµερών και κατά-
φορτος έργων, ο πολύ αγαπητός σε όλους και σεβαστός δάσκαλος Ηλίας Λαµ-
πρέτσας. Σε πέντε ηµέρες 29.10.2008) τον ακολούθησε στο αιώνιο ταξίδι του
η αγαπηµένη του σύζυγος και συνάδελφός του Σοφία Νατσιοπούλου, η οποία
δεν µπόρεσε να αντέξει τον αβάσταχτο πόνο από το χωρισµό τους. Μαζί στη
ζωή, µαζί και στο θάνατο. Ο ταυτόχρονος θάνατός τους, παρά τη µεγάλη ηλι-
κία τους, υπήρξε γεγονός συγκλονιστικό για τα παιδιά τους και τα εγγόνια
τους, τα οποία είδαν δύο προσφιλή τους πρόσωπα να φεύγουν ξαφνικά από τη
ζωή.

Ο αείµνηστος δάσκαλος Ηλίας Λαµπρέτσας γεννήθηκε στην Κνίδη Γρε-
βενών το έτος 1925 και από πολύ µικρός έµεινε ορφανός από τη µάνα του.
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στο δηµοτικό σχολείο του χωριού του και στο
γυµνάσιο Γρεβενών, εισήχθη µε εξετάσεις στην Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσ-
σαλονίκης, από την οποία απεφοίτησε κανονικά. Όντας ακούραστο πνεύµα
και έχοντας δίψα για περαιτέρω άνοδο, µετά τις σπουδές του στην Ακαδηµία,
έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις στη Νοµική Σχολή, στην οποία αρίστευσε, πέ-
ρασε δεύτερος. Οικονοµικοί λόγοι όµως τον εµπόδισαν να συνεχίσει τις σπου-
δές και τον ανάγκασαν να παραµείνει στην εκπαίδευση. 

Το έτος 1952 ήλθε στο χωριό µας, το Μικρόβαλτο, ως δάσκαλος και νυµ-
φεύτηκε τη συνάδελφό του δασκάλα, τη Σοφία Νατσιοπούλου, µε την οποία
απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κώστα, γιατρό, και την Έλλη, φαρµακοποιό, και µε
την οποία πορεύτηκαν µαζί στη ζωή και στο θάνατο. Υπήρξαν αγαπηµένο και
ταιριαστό ζευγάρι, έζησαν στο Χωριό µας, το αγάπησαν, το πόνεσαν, εργά-
στηκαν µε ζήλο και έδωσαν όλες τους τις δυνάµεις για την προκοπή των κα-
τοίκων και την πρόοδο των µαθητών τους.

Ο ερχοµός του νεαρού δασκάλου στο χωριό, στα δύσκολα χρόνια που
ακολούθησαν τη γερµανική κατοχή και τον εµφύλιο πόλεµο, ήταν ευλογία
Θεού. Η φτώχια και η πείνα ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία της εποχής, αλλά µε
την εργατικότητα και την υποµονή τους, οι άνθρωποι τα αντιµετώπιζαν µε σθέ-
νος και αξιοπρέπεια. Παρά τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, τις στερήσεις
και τις κακουχίες, το γέλιο και η προσδοκία για καλύτερες ηµέρες δεν έλειπαν
από τα πρόσωπά τους. Τον πόνο και τη δυστυχία τους απάλυνε η αγγελία του
ερχοµού του νέου δασκάλου, ο οποίος ήταν γαµβρός του Γραµµατέα της Κοι-
νότητας Μικροβάλτου, του Κωνσταντίνου Νατσιόπουλου, του γνωστού στους
παλαιότερους «µπάρµπα Κώτσιου», και ο οποίος  θα µάθαινε γράµµατα στα
παιδιά τους. Οι ελπίδες πολλές, οι προσδοκίες µεγάλες. Ο νέος δάσκαλος δεν
τους διέψευσε. Φάνηκε αντάξιος των προσδοκιών τους. Από την πρώτη στιγµή
µε το ήθος του και την προσωπικότητά του κέρδισε το σεβασµό και την εκτί-
µηση όλων, µικρών και µεγάλων. Αµέσως έδειξε ότι επρόκειτο περί ενός σε-
µνού, σοβαρού, άξιου και ταλαντούχου εκπαιδευτικού. Χωρίς καθυστέρηση
στρώθηκε στη δουλειά, κατέστρωσε σχέδια, έδωσε µεγάλη σηµασία στην εκ-
παίδευση και αθόρυβα και ταπεινά έθεσε, µαζί µε τη σύζυγό του, τις βάσεις για
τη µόρφωση και την πρόοδο των µαθητών του. Αγάπησε τους µαθητές, αγά-
πησε τον κόσµο και αγαπήθηκε από όλους.

Μικρός µαθητής ήµουν όταν ήλθε ο νέος δάσκαλος στο Χωριό. Στο εξα-
τάξιο δηµοτικό σχολείο Μικροβάλτου φοιτούσε µεγάλος αριθµός µαθητών
(περί τους εκατόν πενήντα αν θυµάµαι καλά), από τους οποίους µερικοί ήταν
µεγάλης ηλικίας λόγω του εµφυλίου που είχε προηγηθεί και της µη λειτουρ-
γίας του σχολείου κατά τη διάρκειά του. Οι συνθήκες αντίξοες, το έργο δύ-
σκολο, οι προκλήσεις πολλές. Το ευχάριστο ήταν ότι υπηρετούσαν στο σχολείο
δύο δάσκαλοι, µεγάλη πολυτέλεια για την εποχή, και το σχολικό κτίριο ήταν
σύγχρονο. Τα µαθήµατα πλέον θα γίνονταν στους στεγασµένους χώρους του
καινούργιου σχολείου και όχι  όπως µέχρι τότε, στην ύπαιθρο, κάτω από τα
δένδρα. Οι δύο δάσκαλοι, γεµάτοι όρεξη για δουλειά και µε όνειρα µεγάλα
για τους µαθητές, µοίρασαν τις τάξεις και τις τρεις πρώτες ανέλαβε η δασκάλα
Σοφία, ενώ τις τρεις µεγαλύτερες ο δάσκαλος Ηλίας. Εργάστηκαν µε συνέ-
πεια, µεθοδικότητα, προγραµµατισµό και αυταπάρνηση, για να φέρουν εις
πέρας το τιτάνιο έργο τους. ∆εν υπήρχε ωράριο εργασίας. Σχολείο πρωί, από-
γευµα.

Τα αποτελέσµατα των κόπων τους δεν άργησαν να φανούν. Σε λίγα χρό-
νια πολλοί µαθητές του δηµοτικού σχολείου Μικροβάλτου µε εξετάσεις ει-
σήχθησαν στο Γυµνάσιο Σερβίων και στη συνέχεια πέτυχαν την εισαγωγή τους
σε ανώτερες και ανώτατες σχολές. Οι επιτυχίες διαδεχόταν η µία την άλλη και
η χαρά των δασκάλων και των γονέων απερίγραπτη. Ο κατακλυσµός των επι-
τυχιών δυσανάλογα µεγάλος σε σχέση µε τον πληθυσµό του µικρού και άση-
µου Μικροβάλτου. Οι επιτυχίες αυτές ήταν έργο των άοκνων προσπαθειών
των δύο νέων και φερέλπιδων δασκάλων, οι οποίοι µε αποστολικό ζήλο προ-
σέφεραν τις υπηρεσίες τους και έδωσαν την ψυχή τους για το καλό των µαθη-
τών τους. Γεύθηκαν τη χαρά του γεωργού, που κατόρθωσε µε κόπους να
µεταβάλει την πετρώδη και ακανθώδη γη σε έδαφος γόνιµο και καρποφόρο.
Ο σπόρος που έσπειραν φύτρωσε, µεγάλωσε, καρποφόρησε και έδωσε πολ-
λούς και εύχυµους καρπούς.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος του αείµνηστου δασκάλου για την πρόοδο
και προκοπή των µαθητών του αποτελεί και το γεγονός ότι πολύ τακτικά στην
τελευταία τάξη ρωτούσε «ποιοι θα πάνε στο γυµνάσιο, να σηκώσουν το χέρι
τους». Συνεχώς προέτρεπε τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο γυµνά-
σιο για περαιτέρω σπουδές. «Θωµά, να στείλεις το παιδί στο γυµνάσιο, είναι
καλός µαθητής», θυµάµαι που έλεγε για τον γράφοντα στον αείµνηστο πατέρα
µου, το Θωµά Γιαννόπουλο.

Μεταξύ των άλλων, ο Ηλίας Λαµπρέτσας είχε προικισθεί και µε το χάρι-

σµα της διδασκαλίας των µαθηµάτων και της µεταδόσεως των γνώσεων στους
µαθητές του µε εύληπτο και επαγωγικό τρόπο. Τη διδασκαλία την συνόδευε
πάντοτε µε εύκολα και κατανοητά παραδείγµατα. Παρακολουθούσα ένα από-
γευµα τα µαθήµατα στο νυκτερινό σχολείο, που λειτουργούσε εκτός των ωρών
λειτουργίας του κανονικού σχολείου, στον επάνω όροφο του παλαιού σπιτιού
του Βασιλείου Τζιώνα, στην κεντρική πλατεία του Χωριού. Το ισόγειο του σπι-
τιού χρησιµοποιείτο ως Κοινοτικό Γραφείο της Κοινότητας Μικροβάλτου και
ως έδρα του µεταβατικού Πταισµατοδικείου (Ειρηνοδικείου) Σερβίων για την
εκδίκαση των αγροτικών πταισµάτων της περιοχής των Καµβουνίων και συγ-
κεκριµένα των Χωριών Ελάτης, Λαζαράδων, Λιβαδερού, Μεταξά, Μικροβάλ-
του, Πολυράχου, Προσηλίου, Ρυµνίου , Τρανοβάλτου, Τριγωνικού και
Φρουρίου. Τα µαθήµατα στο νυκτερινό σχολείο παρακολουθούσαν µεγάλης
ηλικίας µαθητές, οι οποίοι λόγω της ανώµαλης περιόδου που είχε προηγηθεί
δεν είχαν τελειώσει το σχολείο και επιθυµούσαν να πλουτίσουν τις γνώσεις
τους και να αποκτήσουν απολυτήριο δηµοτικού. Μάθηµα της βραδιάς ήταν τα
ευεργετικά αποτελέσµατα της υγείας. Για να δείξει τη σπουδαιότητα του αγα-
θού της υγείας για τον άνθρωπο, σηµείωσε µε την κιµωλία στον πίνακα τον
αριθµό 1. Στη συνέχεια άρχισε να απαριθµεί διάφορα αγαθά, τα οποία ήταν
απαραίτητα για να είναι η ζωή άνετη και ευτυχισµένη. όπως σπουδές, πτυχία,
τίτλοι, χρήµατα, αξιώµατα κλπ, προσθέτοντας αντίστοιχα µηδενικά δίπλα στον
αριθµό ένα. Με προσθήκη των µηδενικών σχηµατίστηκε ο αριθµός 1.000.000.
όταν κάποια στιγµή έλειψε το αγαθό της υγείας, έσβησε τον αριθµό 1 από τον
πίνακα και στη συνέχεια έµειναν όλα τα µηδενικά. Με τον τρόπο αυτό έδειξε
στους ενήλικες µαθητές να καταλάβουν ότι όλα τα αγαθά του κόσµου να έχει
ο άνθρωπος, αν λείψει το πολύτιµο αγαθό της υγείας, τα άλλα αγαθά δεν έχουν
καµία αξία, όλα είναι ένα µηδενικό.

Κάθε Κυριακή οι δάσκαλοι µας πήγαιναν τους µαθητές «µε τη γραµµή»
στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, στην «Αγία Κοί-
µηση», η οποία ήταν στην άκρη του Χωριού και χρησιµοποιείτο και ως κοιµη-
τήριο. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος ήταν προστάτης του Χωριού
και ευρισκόταν στην κεντρική πλατεία, είχε καταστραφεί από τους Γερµανούς.
Μόνο το καµπαναριό στεκόταν όρθιο και θύµιζε στους ανθρώπους τις περα-
σµένες εποχές και την υποχρέωσή τους να ανεγείρουν το συντοµότερο το νέο
Ιερό Ναό. Στην εκκλησία παρακολουθούσαµε µε προσοχή και κατάνυξη τη
θεία λειτουργία και µε τη σειρά οι µαθητές της τρίτης και τέταρτης τάξης απήγ-
γειλαν το «Πάτερ ηµών», ενώ οι µαθητές των δύο τελευταίων τάξεων, της πέµ-
πτης και έκτης, το Σύµβολο της Πίστεως. Ο µαθητής, που είχε ορισθεί
προηγουµένως από τους δασκάλους, στεκόταν στο µέσον της εκκλησίας, κάτω
από τον κεντρικό πολυέλαιο και απάγγελλε «το Πάτερ ηµών» ή το «Πιστεύω».
Μόλις τελείωνε την απαγγελία, ακουγόταν από το εκκλησίασµα η λέξη
«µπράβο». Και ο µαθητής ένιωθε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση. Το ίδιο γι-
νόταν και µε την ανάγνωση του Αποστόλου. Όλοι οι µαθητές ήξεραν να απαγ-
γέλουν «απέξω» και χωρίς τη βοήθεια βιβλίου, την Κυριακή Προσευχή, «το
Πάτερ ηµών» και το Σύµβολο της Πίστεως, «το πιστεύω».

Από την πρώτη στιγµή της άφιξής του ο αείµνηστος δάσκαλος έδειξε µε-
γάλο ενδιαφέρον για την ιστορία, τα ήθη και τα έθιµα του Χωριού. Θυµάµαι
που µας προέτρεπε να συγκεντρώνουµε από τους γονείς, τους παππούδες και
τις γιαγιές µας πληροφορίες, σχετικές µε την προέλευση της ονοµασίας και το
χρόνο ιδρύσεως του Χωριού, τη θέση και το χρόνο ιδρύσεως του πρώτου οι-
κισµού, την προέλευση των κατοίκων και των επωνύµων τους. Γενικά µας
έλεγε να καταγράφουµε οτιδήποτε είχε σχέση µε την ιστορία, τους µύθους και
τους θρύλους του Μικροβάλτου και της ευρύτερης περιοχής. Και εµείς οι µα-
θητές µε χαρά συγκεντρώναµε στοιχεία, καταγράφαµε τις µαρτυρίες των µε-
γαλυτέρων µας και τις παραδίδαµε στον δάσκαλό µας. Το γραπτό αυτό υλικό,
µαζί µε τα άλλα στοιχεία που συνέλεξε ο ίδιος µε πολύ κόπο και µακροχρόνιες
έρευνες κατά τη µακρά του διαδροµή, κατέγραψε στο πρωτοπόρο βιβλίο του
«Μικρόβαλτο», το οποίο αποτέλεσε το έργο της ζωής του και στο οποίο µε γλα-
φυρότητα και πληρότητα καταγράφει την ιστορία, τη λαογραφία, τα ήθη και τα
έθιµα του Μικροβάλτου. Για τη µεγάλη του αυτή προσφορά προς το Μικρό-
βαλτο και την ευρύτερη περιοχή, ο ∆ήµος Καµβουνίων και το ∆ηµοτικό ∆ια-
µέρισµα Μικροβάλτου τον τίµησαν στις 6 Μαΐου 2001 µε την εκδήλωση που
διοργάνωσαν για το σκοπό αυτό στην κεντρική πλατεία του Χωριού κατά την

παρουσίαση του βιβλίου του. Παρά τη βεβαρυµµένη υγεία του παρέστη ο ίδιος
και µε τη σύζυγό του παρακολούθησε όλη την εκδήλωση, λάµποντας από χαρά
για την αναγνώριση του έργου του, την παρουσία επισήµων, όλων των κατοί-
κων του Μικροβάλτου, πάρα πολλών µαθητών του και πλήθους κόσµου από
την ευρύτερη περιοχή των Καµβουνίων. Μάλιστα στο τέλος, µε τον δικό του
λιτό και µεστό νοηµάτων σύντοµο λόγο του, ευχαρίστησε όλους για την τιµή
που του έκαµαν, την ευγνωµοσύνη που εξέφρασαν και τον σεβασµό που επέ-
δειξαν στο πρόσωπό του. Στην εκδήλωση αυτή είχα την τιµή και τη χαρά να
οµιλήσω για την προσωπικότητα και το έργο του.

Στο πολύπλευρο έργο του αείµνηστου δασκάλου µεγάλο µέρος καταλαµ-
βάνει και το έντονο και ζωηρό ενδιαφέρον του για τα προβλήµατα των κατοί-
κων του Μικροβάλτου. Καταγόµενος ο ίδιος από το µικρό και άσηµο χωριό
της Κνίδης Γρεβενών και έχοντας νιώσει  από  τη νεανική του ηλικία ορφάνια
και στερήσεις, από την πρώτη στιγµή της άφιξής του έδειξε ιδιαίτερη ευαισθη-
σία στην ανθρώπινη δυστυχία και προσπάθησε µε κάθε τρόπο και χωρίς δια-
κρίσεις να απαλύνει τον πόνο των δυστυχισµένων ανθρώπων, τους οποίους
έβλεπε µε βαθειά ανθρώπινη προσέγγιση. Για το λόγο αυτό µε προθυµία προ-
σέφερε τις πολύτιµες για την εποχή και τις περιστάσεις υπηρεσίες του, µε χαρά
παρείχε τις συµβουλές του σε όλους και συνέχεια ήταν στη διάθεση όλων.
Όλοι προσέτρεχαν στη βοήθειά του για οποιοδήποτε πρόβληµα. Και αυτός ήταν
ο αρωγός και ο συµπαραστάτης τους. Παρά  το νεαρό της ηλικίας του, ήταν ο
γιατρός, ο δάσκαλος, ο γραµµατικός, ο σύµβουλος, ο πνευµατικός, ο αδιαµ-
φισβήτητος µεσολαβητής, ο ειρηνοποιός τους. ∆εν είναι υπερβολή να λεχθεί
ότι µε την άφιξή του υπέγραψε συµβόλαιο ολοκληρωτικής προσφοράς και παν-
τοτινής συνεργασίας µε τους ανθρώπους και ότι ήταν ο «Καλός Σαµαρείτης»
για όλους.

Έµεινε στο Μικρόβαλτο δώδεκα χρόνια, µέχρι το έτος 1964, οπότε  µε
την οικογένειά του µετοίκησε στην Κοζάνη. Κατά τη δωδεκαετή  παραµονή του
άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσφοράς του στον τόπο µας. Αποτέλεσε
πρότυπο δασκάλου, υπόδειγµα συµπεριφοράς, παράδειγµα προς µίµηση. Όλοι
θυµούνται µε αγαθή ανάµνηση το πέρασµά του από το Χωριό µας, το Μικρό-
βαλτο, τη χρυσή εποχή που άφησε και αποκαλούν το χρόνο εκείνο «εποχή
Λαµπρέτσα».

Και µετά τη µετοίκησή τους στην πόλη της Κοζάνης οι αείµνηστοι δάσκα-
λοι δεν έκοψαν τους δεσµούς τους µε το Μικρόβαλτο, το οποίο ο Ηλίας Λαµ-
πρέτσας χαρακτήρισε δεύτερη πατρίδα του. Συνέχισαν να επισκέπτονται τακτικά
το Χωριό, να διαµένουν στο σπίτι που υπήρχε από παλιά και κατασκεύασαν εκ
νέου µετά τους σεισµούς του 1995, να ρωτούν και να µαθαίνουν για την πρό-
οδο των µαθητών τους, να ενδιαφέρονται για την προκοπή των κατοίκων του
Μικροβάλτου. Η επικοινωνία µε τους ανθρώπους στο Χωριό ήταν συνεχής και
αδιάλειπτη.

Στην Κοζάνη ο Ηλίας Λαµπρέτσας συνέχισε µε το ίδιο πάθος να ασχολεί-
ται µε το εκπαιδευτικό έργο, εφαρµόζοντας πρωτοπόρους τρόπους και ειδικές
µεθόδους διδασκαλίας. Εξακολούθησε να εµπνέει στους µαθητές ιδανικά, να
τους οµιλεί για ένα καλύτερο κόσµο, να τους δίδει µαθήµατα παιδείας, να καλ-
λιεργεί ανθρώπους. Με τα προσόντα του και τις ικανότητές του, κατέκτησε τις
ανώτατες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Έγινε αναπληρωτής επιθεωρητής στην
Β’ εκπαιδευτική περιφέρεια Κοζάνης και προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ∆η-
µοτικής Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης. Με το πρόσωπο και την προσωπικότητά του
ενέπνεε σεβασµό, µε την ευρυµάθεια και τους στοχασµούς του προκαλούσε
το θαυµασµό και έχαιρε της εκτίµησης όλων των συναδέλφων του.

Παράλληλα µε το εκπαιδευτικό έργο, ασχολήθηκε και µε  άλλες δραστη-
ριότητες. Ασχολήθηκε µε τον συνδικαλισµό και ανέπτυξε πλούσια συνδικαλι-
στική δράση. Ενδιαφέρθηκε έντονα για την τοπική ιστορία και τις λαϊκές
παραδόσεις της περιοχής. Έγραψε και δηµοσίευσε πολλά άρθρα ιστορικού και
λαογραφικού περιεχοµένου στον τοπικό ηµερήσιο και περιοδικό τύπο. Εκτός
από το κύριο έργο της ζωής  του, το βιβλίο για τον µητροπολίτη Σερβίων και Κο-
ζάνης Κωνστάντιο Ματουλόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος Μητροπολίτης µε
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, καταγόταν από το Μικρόβαλτο, ενδιαφέρθηκε
για την εξάλειψη της αµάθειας και  τη µόρφωση των ανθρώπων της περιοχής
µας, καθώς και για την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και του ηθικού τους
κατά τη δύσκολη περίοδο των αρχών του εικοστού αιώνα και του Μακεδονικού
Αγώνα.

Μετά τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου χρόνου και του ορίου ηλικίας
οι πολυσέβαστοι δάσκαλοι αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία. Και µετά τη
συνταξιοδότησή τους όµως, δεν έπαυσαν να ενδιαφέρονται για τα κοινά, ούτε
µειώθηκε η επιθυµία τους για συνεχή προσφορά. Ο αείµνηστος δάσκαλος
Λαµπρέτσας συνέχισε το πολύπλευρο και δηµιουργικό του έργο, παρέχοντας
βοήθεια και δίδοντας συµβουλές σε όλους αδιακρίτως, δηµοσιεύοντας στον
τοπικό τύπο διάφορα άρθρα µε ιστορικό και λαογραφικό περιεχόµενο. Με την
προσωπικότητα και το παράδειγµά του συνέχισε να διδάσκει ήθος και ευπρέ-
πεια, µε τις γνώσεις του να δίδει νόηµα και περιεχόµενο στο έργο του. Παρά
την τεράστια προσφορά στον τόπο και στην παιδεία, ο ίδιος ήταν µετριόφρων και
πάντα έλεγε ότι έκανε τη δουλειά του και προσέφερε τις υπηρεσίες του όσο
µπορούσε καλύτερα. Κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του αντιµετώπιζε
προβλήµατα υγείας από τη νόσο του πάρκινσον που έπασχε, χωρίς όµως να
εκφράσει δυσαρέσκεια ή κάποιο παράπονο. Η βοήθεια της αγαπηµένης του
συζύγου και η συµπαράσταση των παιδιών του στις δύσκολες ώρες απάλυναν
τον πόνο του. Με ηρεµία και αξιοπρέπεια αντιµετώπιζε την ασθένεια. Η γα-
λήνη του προσώπου του και η ηρεµία της έκφρασής του έδειχναν άνθρωπο
που τερµάτισε µε πλήρη επιτυχία τον αγώνα του, επετέλεσε στο ακέραιο το
χρέος του, έφερε σε αίσιο πέρας την αποστολή του. Πράος και γαλήνιος, όπως
ήταν σε όλη του τη ζωή, έφθασε στο τέρµα και έτσι παρέδωσε το πνεύµα του.
Τον ακολούθησε η αγαπηµένη του σύζυγος Σοφία και µαζί έφυγαν για το µα-
κρινό ταξίδι. Η σκέψη όλων θα τους συνοδεύει πάντα και η ευγνωµοσύνη για
την προσφορά τους θα είναι αιώνια.

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
Πρόεδρος Εφετών
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ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΕΤΣΑΣ  -  ΣΟΦΙΑ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
(Μαζί στη ζωή, µαζί στο θάνατο)
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Τιµή στον άνθρωπο

του λιγνίτη
Κι ο κλήρος έπεσε σε µένα!
Να γράψω δυο λόγια για τον άνθρωπο του

καθήκοντος, τον άνθρωπο της συνέπειας, τον
θερµό υποστηρικτή του λιγνίτη, να γράψω για
τον άνθρωπο του λιγνίτη!!

Τον Κώστα Καβουρίδη, που µόλις χθες
έφυγε για το µεγάλο ταξίδι.

Όχι από συναισθηµατικούς λόγους (γιατί
σίγουρα υπάρχουν κι αυτοί ), αλλά από ιερή
υποχρέωση να γνωστοποιήσω στην κοινωνία
και σε όσους δεν τον γνώριζαν την υψηλή κοι-
νωνική του αξία  και την µεγάλη απώλεια για
την περιοχή µας.

Παιδί ήµουνα (έκτη ∆ηµοτικού ) κι άκουγα
από τα δυο µου ξαδέρφια τον Κώστα και τον
Γιώργο (που ήταν έκτη τάξη στο γυµνάσιο Σερβίων) για ένα συµµαθητή τους
φαινόµενο. Ένα µαθητή µε σπινθηροβόλο πνεύµα, πανέξυπνο µάτι, συνεπή
και µελετηρό, ακούραστο εργάτη, που τρόµαζε τους καθηγητές του µε τις γνώ-
σεις του.

Από τότε ως τα σήµερα πάντα λειτουργούσε µέσα µου το αρχαίο ρητό των
Σπαρτιατών ΄΄αµµες δε γ΄εσόµεθα πολλώ κάρρονες.΄΄ Λειτουργούσε για
µένα ως πρότυπο συνέπειας , εργατικότητας και αφοσίωσης στο καθήκον.

Χρόνια αργότερα, µαθητής κι εγώ στο Γυµνάσιο Σερβίων κι αργότερα φοι-
τητής στο Πολυτεχνείο Θεσ/νίκης, µαθαίναµε για την τροχιά που ακολούθησε
ο Κώστας  µετά την εκτόξευσή του. Άριστος φοιτητής στο Μετσόβειο, µεταπτυ-
χιακό και διδακτορικό στην Αγγλία µε υποτροφία του ιδρύµατος Μποδοσάκη,
κι τελευταία υπάλληλος στην ∆ΕΗ, στα Ορυχεία .

Κι ύστερα η τύχη το έφερε να συνεργαστούµε µε την  σχέση προϊστάµενου
αυτός (Υποδιευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου), νέος µηχανικός εγώ.

Ακολούθησε πορεία θεαµατική . Ανέβηκε τα σκαλιά της ιεραρχίας σε
χρόνο ρεκόρ. Όχι επειδή τον βοήθησαν κόµµατα ή µηχανισµοί, αλλά επειδή
υπήρξε συνεπέστατος στην δουλειά του, αφοσιωµένος στο καθήκον, µε απε-
ριόριστες διανοητικές ικανότητες και πάρα πολύ αποτελεσµατικός.

Ο Κώστας Καβουρίδης παρέµεινε υψηλό διευθυντικό στέλεχος των Ορυ-
χείων ακόµα κι όταν οι κυβερνήσεις άλλαζαν, γιατί όλοι αναγνώριζαν την
υψηλή του αξία.

Υπερασπίστηκε µε πάθος τον λιγνίτη σε όλη του την επαγγελµατική του
σταδιοδροµία . Πέρασε φουρτούνες, είναι αλήθεια, κρίσεις, όµως ποτέ δεν
κινδύνευσε να κλείσει Σταθµός από έλλειψη λιγνίτη . 

Γιατί για εµάς τους λιγνιτωρύχους αυτό είναι χρέος τιµής!
Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς;
Την κρίση µε την κακοκαιρία του 2001 , όταν είχαν κοπεί οι ιµάντες της

τέφρας του Ορυχείου Καρδιάς και κόντεψε να κλείσει ο Σταθµός από έλλειψη
εξόδου τέφρας , κι ο Κώστας ήταν νυχθηµερόν πάνω από τα συνεργεία ώσπου
να βάλει ο κλάδος;    

Όταν µου έλεγε “Βασίλη δεν µπορείς να φανταστείς τι ζόρι τράβηξα , πα-
ραλίγο θα είχα παραιτηθεί” ;

΄Η την κρίση της κατολίσθησης της απόθεσης του Ορυχείου Νοτίου Πε-
δίου το 2003; 

Στελέχη και εµείς τότε του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου , για τρεις µήνες νυχ-
θηµερόν µε την αµέριστη συµπαράσταση και βοήθεια του προσωπικού µας,
δίναµε τη µάχη να κρατήσουµε το Ορυχείο να µην κλείσει .

Και ο Κώστας Καβουρίδης να τραβάει τα µαλλιά του ! Μόνος του όµως !
∆εν γκρίνιαξε, δε δυσανασχέτησε, δεν έριξε ευθύνες σε άλλους για το φαι-
νόµενο, το πήρε επάνω του και ήταν θερµός µας εµψυχωτής και καθοδηγητής.

Και έγινε το ακατόρθωτο. Σταµατήσαµε το βουνό που κυλούσε, ξανασχε-
διάσαµε µε τη δική του καθοριστική παρέµβαση  το Ορυχείο στην περιοχή της
κατολίσθησης, και φτιάξαµε σχεδόν ένα καινούριο Ορυχείο σε τρεις µήνες. Κι
ήταν αυτός που µε την καθοριστική του παρέµβαση, καθοδήγηση και την αµέ-
ριστη συµπαράστασή του, βοήθησε να επιτευχθεί αυτός ο άθλος .

Η υπηρεσιακή του συµπεριφορά βασιζόταν πάντα σε µια επιχειρηµατική
λογική, που δεν ήταν πάντα αρεστή , και ούτε κατανοητή από όλους .

Η λογική του ήταν αυστηρά επιχειρησιακή, “η δουλειά πρέπει να πάει
πάντα µπροστά πάση θυσία.”

Γι αυτόν πάνω από όλα ήταν η δουλειά του και ο λιγνίτης . Σε βάρος της
δικής του προσωπικής και οικογενειακής ζωής . ∆ούλευε ασταµάτητα, ώρες
ατέλειωτες, να συντονίσει, να σχεδιάσει,  να µελετήσει, να διαβάσει, να καθο-
δηγήσει, να συµµετέχει σε συσκέψεις, να προωθήσει τα συµφέροντα του λι-
γνίτη και της περιοχής . 

Πιστεύω πως εµείς οι εργαζόµενοι στα Ορυχεία και τους Σταθµούς, αλλά
και οι άνθρωποι της περιοχής, δεν έχουµε αντιληφθεί ακόµη το µέγεθος της
απώλειας του Κώστα . Έρχονται µέρες δύσκολες που ο λιγνίτης  θα βάλλεται
από παντού και τότε θα αντιληφθούµε την έλλειψη του ατόµου που πάντα µας
όπλιζε µε επιστηµονικά επιχειρήµατα για να αντιπαλέψουµε τα συµφέροντα
που θέλουν να λυµαίνονται  το χώρο της ενέργειας .

Καλό σου ταξίδι Κώστα , ας είναι ελαφρύ το χώµα που σε σκεπάζει!   

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙ∆ΗΣ (1950-2009)

Ονοµατεπώνυµο : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΑΒΟΥΡΙ∆ΗΣ
Γέννηση: 1950, στο Μικρόβαλτο Κοζάνης
Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαµος, δύο παιδιά 
1.1. Tίτλοι σπουδών
09/1969-06/1974 ∆ίπλωµα Σχολής Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλ-

λουργών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (σειρά αποφοίτησης: πρώ-
τος)

09/1974 – 03/1978 ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στο Imperial College του Πανε-
πιστηµίου του Λονδίνου

1.2. ∆ιακρίσεις και Βραβεία
Πρώτος σε βαθµολογία και άριστος σ’ όλες τις τάξεις του Γυµνασίου και Λυ-

κείου (απολυτήριο 19 & 8/10).
Πρώτος σε βαθµολογία κατά τα έτη της φοίτησης στη Σχολή Μεταλλειολό-

γων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Υποτροφίες του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για τις επιδόσεις

στις σπουδές του Πολυτεχνείου.
Τον Οκτώβριο του 1974 µου απονεµήθηκαν από το ΤΕΕ χρηµατικά βραβεία

σηµαντικού ποσού για τις επιδόσεις κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1972/73 και 1973/74
(πρώτος σε βαθµολογία όλων των ετών της Σχολής κατά τα έτη αυτά).

Υποτροφία από το «Ι∆ΡΥΜΑ ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΗ», ως πρώτος απόφοιτος σε βαθ-
µολογία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του ΕΜΠ, για εκ-
πόνηση διδακτορικής διατριβής (09.1974 - 03.1978).

Με υποτροφία ΟΗΕ διάρκειας δύο µηνών (1980) µετεκπαίδευση σε θέµατα
Αξιοποίησης

2. Εκπαιδευτική Ενασχόληση
2008-2009: Καθηγητής, τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, στο Πολυτε-

χνείο Κρήτης
09.1989-2008: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών

Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης
09.1974-03.1978: Επιστηµονικός συνεργάτης στο Imperial College, Mining

and Mineral Technology Department-Royal School of Mines
3. Επαγγελµατική Ενασχόληση
3.1. Εταιρεία ∆ΕΗ Α.Ε.
Γενικός ∆ιευθυντής Ορυχείων ∆ΕΗ Α.Ε., 09.2000 – 09.2005
∆ιευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου (ΒΟΚ/∆ΕΗ) - ΛΚΠ-

Α, 02.1994 -09.2000
∆ιευθυντής Κλάδου ορυχείων ΛΚΠ-Α, 10.1990 - 02.1994 Βοηθός ∆ιευθυν-

τής Εκµετάλλευσης ΛΚΠ-Α, 07.1988 – 10.1990
Τοµεάρχης Μεταλλευτικών Μελετών, 03.1984 – 10.1991 & Έργων Εκµε-

τάλλευσης του ΛΚΠ-Α
Μηχανικός Εκµετάλλευσης, 04.1981 – 02.1984 στο Ορυχείο Κυρίου Πεδίου
3.2. ΙΓΜΕ
Μηχανικός Ερευνητής, 06.1979 – 05.1981
3.3. ΛΑΡΚΟ Α.Ε.
Μηχανικός Παραγωγής, 09.1978 – 06.1979
4. Λοιπές Επαγγελµατικές ∆ραστηριότητες
∆ιοικητικά Συµβούλια Επιχειρήσεων και Οργανισµών:

Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «∆ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.» 11/2000 - 2008

2. Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας EVERGY (Κοινοπραξία:
∆ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – NBG GREEK FUND LIMITED – ALPHA VENTURES & ΓΕ-
ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) 01.2001 – 06.2002

3. Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας ΛΑΡΚΟ Α.Ε.06.2003 -
06.2004

4. Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρή-
σεων 05.2004 – 10.2005

5. Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EURACOAL 
6. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EURACOAL 01.2001 –2008
5. Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και εθνικά επιστηµονικά συµβούλια και

επιτροπές.
Μέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου ΄Ερευνας Στερεών

Καυσίµων του Εθνικού Κέντρου Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ) (2003-01.01.2007). Από 01.01.2007 ως σήµερα συνεργαζόµενο
µέλος ∆ΕΠ-επιστηµονικός συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ.

Εθνικός υπεύθυνος – εκπρόσωπος στο ∆ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας (Πα-
ρίσι) –ΙΕΑ για το Συµβουλευτικό Συµβούλιο της Βιοµηχανίας άνθρακα (11/2000-
31/12/2005).

Μέλος της Ανώτατης Επιτροπής ΄Ανθρακα και Χάλυβα της Γενικής ∆ιεύ-
θυνσης ΄Ερευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα χρηµατοδοτούµενα προ-
γράµµατα έρευνας στους τοµείς του άνθρακα και χάλυβα [Coal and steel
committee for the Research fund for coal and steel – RFCS] για την 5ετία 2003-
2007 – Βρυξέλλες.

Εµπειρογνώµων (Member of Technical expert committee) για την περίοδο
1998–2002 του προγράµµατος έρευνας στους τοµείς άνθρακα και χάλυβα (RFCS)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση των ερευνητικών προγραµµάτων µε
αντικείµενο την τεχνολογική αναβάθµιση του άνθρακα (coal preparation etc.) -
Βρυξέλλες.

Εµπειρογνώµων (Technical Evaluation) για την περίοδο 1995-2000 της ΕΕ
(DG for Energy and Transportation) σε ερευνητικά προγράµµατα ΕΚΑΧ (σήµερα
RFCS)

Εκπρόσωπος της EUROCOAL στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Social
Dialogue Committee” για την Μεταλλευτική Βιοµηχανία-Extractive Industry-
“Mines” (2001-Σήµερα).

Μέλος της Οµάδας Εργασίας για το συνέδριο άνθρακα της Γενικής ∆ιεύ-
θυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βερολίνο το
∆εκέµβριο 2006 και τις συναντήσεις ΕΕ και EURACOAL για τη διαµόρφωση της
Ευρωπαϊκής ενεργειακής Πολιτικής.

Αναπληρωµατικό µέλος της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής Μεταλλειολό-
γων Μηχανικών του ∆ΙΚΑΤΣΑ (σηµερινό ∆ΟΑΤΑΠ) 2003-σήµερα.

Μέλος της επιτροπής για την παρακολούθηση της µελέτης “Ειδική χωρική
παρέµβαση περιοχής Εορδαίας“. Νοµαρχία Κοζάνης, Απρίλιος 1999.

Μέλος κατά την τελευταία 10ετία της συντακτικής Επιτροπής επιστηµονικών
εκδόσεων του ΤΕΕ «Τεχνικά Χρονικά» ειδικότητας Χηµικού και Μεταλλειολόγων
Μηχανικού.

Μέλος της συντακτικής Επιτροπής του Επιστηµονικού περιοδικού «Mining
Science and Technology» του Μεταλλευτικού Ινστιτούτου του Βελιγραδίου.

6. Συµµετοχή σε δεκάδες ερευνητικά προγράµµατα
7. ∆ηµοσίευση εκατοντάδων άρθρων και επιστηµονικών εργασιών σε

Ο Κώστας Καβουρίδης δεν είναι πια µαζί µας.
Αυτός ο χαρισµατικός άνθρωπος, ο διακεκριµένος
µηχανικός και πανεπιστηµιακός δάσκαλος, που
ήθελε σε ό,τι κάνει να είναι πάντα πρώτος, έφυγε
από κοντά µας το βράδυ της 9ης Ιανουαρίου του
2009.

Ο ακούραστος εργάτης της ∆.Ε.Η. «άκουγε
την καρδιά του, µέχρι να γίνει όλος καρδιά και να
τον παρασύρει στην ίδια του την πτώση» όπως θα
έλεγε και ο µεγάλος φιλόσοφος Νίτσε. Είναι λόγια
που εκφράζουν απόλυτα τη ζωή και τη στάση του
Κώστα απέναντι στον εαυτό του και τους συναν-
θρώπους του σε όλη τη διαδροµή της ζωής του.

Μια σύντοµη αναφορά της ζωής και της στα-
διοδροµίας του, για να µάθουν οι νεότεροι και να
θυµηθούµε όλοι εµείς οι παλαιότεροι, που είχαµε
την τύχη να τον γνωρίσουµε από κοντά.

Ήταν ο άριστος µαθητής του Λυκείου µε το εύ-
στροφο πνεύµα και τις υψηλές επιδόσεις (βαθµός

αποφοίτησης 19,8/10). Ο άριστος φοιτητής του
εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου µε το µεγαλύ-
τερο βαθµό αποφοίτησης στο έτος του (1974), διά-
κριση που πέτυχε σε όλα τα έτη των σπουδών του.
Συνέχισε µε υποτροφία τις µεταπτυχιακές του
σπουδές στην Αγγλία, στο Imperial College of Lon-
don, από όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωµα
το 1978. Αρχικά εργάσθηκε στο ΙΓΜΕ και στη συ-
νέχεια στη ∆.Ε.Η. για πάνω από 27 χρόνια, φθά-
νοντας στη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή Ορυχείων
της ∆.Ε.Η.

Το 1989 εκλέχτηκε Αναπληρωτής καθηγητής
στο τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης και στη συνέχεια εξελίχθηκε στη
βαθµίδα του καθηγητή. ∆ίδαξε προπτυχιακά µα-
θήµατα, επέβλεψε διπλωµατικές/µεταπτυχιακές
εργασίες και διδακτορικές διατριβές, ενώ συµµε-
τείχε σε πολλά ερευνητικά προγράµµατα.

Είναι συγγραφέας των εκατό και πλέον επι-
στηµονικών εργασιών σε διεθνή και ελληνικά επι-
στηµονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και
άλλων επιστηµονικών εκδόσεων. ∆ιετέλεσε µέλος
πολλών επιστηµονικών ενώσεων και οργανισµών
και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής για
τους γαιάνθρακες και λιγνίτες (EUROCOAL). 

Ο Κώστας δεν υπήρξε όµως µόνο ένας λαµ-
πρός επιστήµονας. Ήταν και ο δυναµικός ∆ιευ-
θυντής της ∆.Ε.Η. στην Πτολεµαΐδα, που, όταν το
2002 είχαν κοπεί οι ιµάντες της τέφρας στα ορυ-
χεία Καρδιάς και κόντεψε να κλείσει ο σταθµός
από έλλειψη εξόδου τέφρας, ήταν νυχθηµερόν
εκεί µαζί µε τα συνεργεία και έδωσε τη λύση.

Είναι ο Κώστας του 2003 της κρίσης της κα-
τολίσθησης της απόθεσης του ορυχείου Νοτίου Πε-
δίου, όπου για τρεις µήνες νυχθηµερόν µε την
αληθινή συµπαράσταση και βοήθεια του προσωπι-
κού έδινε τη µάχη να κρατήσει ανοικτό το ορυχείο.
Είναι ο Κώστας που το πήρε όλο πάνω του χωρίς να

κατηγορήσει τους «υπεύθυνους» και δε σταµάτησε
εκεί, αφού µπλόκαρε την κατολίσθηση του βουνού,
ξανασχεδίασε µε τη δική του παρέµβαση το ορυ-
χείο στην περιοχή της κατολίσθησης και µε την επι-
µονή και τη δυναµικότητά του έθεσε τα θεµέλια,
για να επιτευχθεί  αυτό το τολµηρό εγχείρηµα. Ως
∆ιευθυντής βελτίωσε όλους τους δείκτες παραγω-
γικότητας και αποδοτικότητας των ορυχείων.

Είναι ο Κώστας (ο Ντίνος για τους φίλους τους
παιδικούς) που ποτέ δεν τους ξέχασε και κάθε
φορά που τους συναντούσε γινόταν το κέντρο της
χαράς και ο παθιασµένος ΑΕΚτζής.

Είναι ο σωστός οικογενειάρχης που µε την
αµέριστη βοήθεια και συµπαράσταση της συζύγου
του Βασιλικής έδωσε στην πατρίδα δύο παιδιά λαµ-
προύς επιστήµονες, γιατρούς, τη Χριστίνα και το
Βασίλη.

Πώς, λοιπόν, µπορούµε όλοι εµείς οι φίλοι
που τον γνωρίσαµε και τον ζήσαµε από πολύ κοντά
να τον ξεχάσοµε; Μας έκανε υπερήφανους ως οι-
κογένεια Καβουρίδη µε την ευρεία έννοια, ως Μι-
κροβαλτινούς, ως Κοζανίτες. 

Η προσφορά στην ανάπτυξη της χώρας είναι
πολύ µεγάλη. Πρόταση είναι να καθιερωθεί ένα
βραβείο στη µνήµη του, στον πρώτο σε µόρια επι-
τυχόντα µαθητή στα Α.Ε.Ι. από το σύλλογο Μικρο-
βαλτινών και από το ∆ήµο Καµβουνίων.

Στην εποχή που ζούµε χρειαζόµαστε πρότυπα
και σηµεία αναφοράς και ο Κώστας σίγουρα είναι
ένα από αυτά. Υπήρξε υπόδειγµα τιµιότητας, ανι-
διοτέλειας και κοινωνικής προσφοράς. Άνθρωπος
µε το Α κεφαλαίο.

Ας πενθήσουµε, λοιπόν, σιωπηλά και ας δώ-
σουµε ό,τι καλύτερο µπορεί ο καθένας και η κα-
θεµία από εµάς για τον τόπο και τη χώρα, ό,τι
δηλαδή θα επιθυµούσε και εκείνος.

ΑΝΤΩΝΗΣ Χ. ΚΑΒΟΥΡΙ∆ΗΣ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ

Β. Κωνσταντόπουλος 
Νοµαρχιακός Σύµβουλος 
και Πολιτευτής Ν. Κοζάνης   

ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Βασικός οµιλητής σε ανάλο-
γες ηµερίδες και συνέδρια

8. Κοινωνικές τιµητικές διακρίσεις
Σε αναγνώριση της κοινωνικής πολιτικής, που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια

της θητείας του ως ∆ιευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεµαΐδας Αµυνταίου,
αλλά και της συµβολής της λιγνιτικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη βιώσιµων
δεικτών για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής των ορυχείων έλαβε διάφορες κοινωνικές τιµητικές διακρίσεις από
Αρχές, Συλλόγους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΒΟΥΡΙ∆Η (1950 – 2009)
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ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΣΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ

ΟΧΙ στην επέκταση του Λιγνιτωρυχείου Προσηλίου
Επί ποδός βρίσκονται οι τοπικές κοινωνίες του Τριγωνικού, του Προ-

σηλίου και του Πολυρράχου, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την αδει-
οδότηση του έργου επέκτασης του λιγνιτωρυχείου Προσηλίου, αφού, όπως
υποστηρίζουν, το ορυχείο θα φτάσει µέσα στα χωριά τους. Για το σκοπό αυτό,
για την Κυριακή 29 Μαρτίου έχουν προγραµµατίσει δυναµικές κινητοποιήσεις
µε αποκορύφωµα τη συγκέντρωση διαµαρτυρίας στον κόµβο του Τριγωνικού
στις 11.00 π.µ..

Η επέκταση του ορυχείου από την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.,  στα τελικά όρια
που φαίνονται στο χάρτη µε χρονικό ορίζοντα το 2017, έχει τη θετική γνωµο-
δότηση τόσο του ∆ήµου Σερβίων -από 8.9.2008-, όσο και της Νοµαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης Κοζάνης µε την πράξη Οριστικής Παραχώρησης (Ο.Π.) 63 της
16ης.10. 2008.

Η «Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στο Λιγνιτωρυχείο» που έχει συσταθεί
από ενεργούς πολίτες του Τριγωνικού, από τις αρχές ∆εκεµβρίου 2008 έχει
επιδοθεί σε µια σειρά ενεργειών µε σκοπό να ενεργοποιήσει το δυνατόν πε-
ρισσότερους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Τριγωνικού-Προσηλίου-
Πολυρράχου ενάντια στην προοπτική επέκτασης του ορυχείου, να
γνωστοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώµη και τους τοπικούς
παράγοντες για το θέµα, να ακυρώσει τις γνωµοδοτήσεις του ∆ήµου Σερβίων
και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και τέλος να απευθυνθεί στο
αρµόδιο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. προκειµένου να µπλοκάρει την έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και κατ’ επέκταση την αδει-
οδότηση του έργου.

Αναλυτικότερα η «Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στο Λιγνιτωρυχείο» που η ση-
µερινή σύνθεση είναι:

1. Παπαθανασίου Βασίλης
2. Κούτσιανος Αχιλλέας
3. Παπαθανασίου ∆ηµήτρης
4. Βακουφτσής Βασίλης, εκπρόσωπος του Τ.Σ. Τριγωνικού
5. Παπαδόπουλος Γιώργος, εκπρόσωπος του Πνευµατικού Οµίλου

«∆έλινο»
6. Λαπατίνας Θανάσης (Πολύρραχο)
7. Παπαδόπουλος Τάκης (Προσήλιο)
έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
Στην πρώτη συγκέντρωση των κατοίκων του Τριγωνικού στις 27 ∆εκεµ-

βρίου 2008 η κύρια απόφαση ήταν η αποστολή της παρακάτω επιστολής στο
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που συνοδεύονταν µε περισσότερες από 300 υπογραφές: 

Επιστολή των κατοίκων Τριγωνικού
Προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τα συναρµόδια Υπουργεία

Εµείς οι κάτοικοι του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Τριγωνικού, του
∆ήµου Σερβίων, του Νοµού Κοζάνης, οι οποίοι υπογράφουµε αυτή την
επιστολή

Ζητούµε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και από τα συναρµόδια υπουργεία
Α. Την κατάργηση της µίσθωσης της Οριστικής Παραχώρησης 63 N. Κο-

ζάνης στην εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. Ο οικισµός του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
Τριγωνικού, του ∆ήµου Σερβίων, του Νοµού Κοζάνης, βρίσκεται εντός των
ορίων της Οριστικής Παραχώρησης 63 N. Κοζάνης, της οποίας µισθωτής είναι
η εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. και ως εκ τούτου, πλήττεται άµεσα από την εκµετάλ-
λευση λιγνιτωρυχείου συνολικής έκτασης 1.210.532 τ.µ., από την εταιρεία
Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. στη θέση Προσήλιο του ∆ήµου Σερβίων.

Ζητούµε να καταργηθεί η απόφαση Οριστικής Παραχώρησης 63 N. Κο-
ζάνης, η οποία περιλαµβάνει, εντός των ορίων της, τον οικισµό του ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος Τριγωνικού, του ∆ήµου Σερβίων, του Νοµού Κοζάνης, όπως
επίσης και να αρθεί η απόφαση της µίσθωσης, της ζώνης Οριστικής Παραχώ-
ρησης στην εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.

Β. Την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου «Εκµετάλλευση λιγνιτωρυχείου συνολικής έκτασης 1.210.532 τ.µ., από
την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. στη θέση Προσήλιο του ∆ήµου Σερβίων».Θεωρούµε
ότι, η γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερβίων, έγινε κατά παρά-
βαση της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-03 (ΦΕΚ 1391/Β/03) «Περί καθορι-
σµού τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία
έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων».

1. Η γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σερβίων (αριθ-
µός απόφασης 84/2008), την οποία έλαβε υπόψη του και το Νοµαρχιακό Συµ-
βούλιο Κοζάνης, πρέπει να θεωρηθεί άκυρη, γιατί δεν υπάρχει γνωµοδότηση
του τοπικού διαµερίσµατος Τριγωνικού (άρθρο 95, παράγραφος 7, του Κώ-
δικα ∆ήµων και Κοινοτήτων). Θεωρούµε άκυρη την αρίθµ. 84/2008 απόφαση,
η οποία περιέχεται στο αριθµ. 10 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου Σερβίων, µε την οποία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γνωµοδοτεί υπέρ της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. Το θέµα αφορούσε
άµεσα το ∆ηµοτικό διαµέρισµα Τριγωνικού, γιατί ο οικισµός του βρίσκεται εντός
της Ζώνης Οριστικής Παραχώρησης 63 ν. Κοζάνης και γιατί βρίσκεται εντός
της Κοντινής Ζώνης Ευαισθησίας (0-2 Km) από τη θέση επεξεργασίας του λι-
γνίτη, όπως φαίνεται και στο χάρτη προσανατολισµού – Ζωνών Ευαισθησίας
της υπό έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε). 

2. Επίσης θεωρούµε άκυρη την, µε το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης,
στις 16 Οκτωβρίου 2008, θετική γνωµοδότηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου
Κοζάνης, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εκ-
µετάλλευση λιγνιτωρυχείου συνολικής έκτασης 1.210.532 τ.µ., από την εται-
ρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. στη θέση Προσήλιο του ∆ήµου Σερβίων», γιατί έλαβε υπόψη
της την άκυρη γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερβίων.

3. Η υπό έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) δεν συ-
νοδεύεται από την προβλεπόµενη άδεια της δασικής υπηρεσίας, δεν συνο-
δεύεται από σχετική έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δεν υπάρχει
γεωλογική µελέτη, δεν υπάρχει υδρολογική µελέτη, δεν υπάρχει υδραυλική
µελέτη για τη λεκάνη απορροής. Η περιοχή µας είναι σεισµογενής. Επιπλέον
το ανάγλυφο της περιοχής διαµορφωνόταν ως τώρα από συνεχείς κατολισθή-
σεις, καθιζήσεις και µετατοπίσεις του εδάφους. Με τη λειτουργία του λιγνιτω-
ρυχείου η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί και υπάρχει άµεσος κίνδυνος
έκθεσης ανθρώπων και περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές. Η έλλειψη
γεωλογικής – εδαφολογικής µελέτης αυξάνει τους φόβους µας αυτούς.

Γι’ αυτό ζητούµε να µην εγκριθεί η παραπάνω µελέτη περιβαλλοντικών
όρων για την εκµετάλλευση κοιτασµάτων λιγνίτη στη θέση «Προσήλιο», του ∆η-
µοτικού ∆ιαµερίσµατος Πολυρράχου, ∆ήµου Σερβίων, Νοµού Κοζάνης από
την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.

Γ. Να µην εγκριθεί η µεταφορά της εγκατάστασης επεξεργασίας
λιγνίτη στο χώρο που προτείνεται από τη µελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων.Με τη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η
εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε., ζητά τη µεταφορά του χώρου επεξεργασίας λιγνίτη σε
νέα θέση. Η νέα θέση του χώρου επεξεργασίας λιγνίτη και του σπαστήρα, που
προτείνεται, βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισµό του Τριγωνικού. Έντονη είναι
η ανησυχία µας, γιατί ενώ, µε τον προηγούµενο χώρο επεξεργασίας λιγνίτη,
ο οικισµός µας βρισκόταν στη Μεσαία Ζώνη Ευαισθησίας (2-3 Km, τώρα µπαί-
νει στην Κοντινή Ζώνη Ευαισθησίας (0-2 Km).Επειδή θεωρούµε ότι, από τη
νέα θέση επεξεργασίας λιγνίτη, η υγεία των κατοίκων θα επιβαρυνθεί:1) Από
τα εκπεµπόµενα σωµατίδια κατά την εξόρυξη, µεταφορά, φόρτωση και θραύση
του λιγνίτη.2) Από τα καυσαέρια και τον καπνό που παράγεται κατά τη λει-
τουργία των µηχανηµάτων φορτωτές και φορτηγά µεταφοράς.3) Από το θό-

ρυβο που θα προέρχεται από το συγκρότηµα θραύσης και τα µηχανήµατα µε-
ταφοράς.

Ζητούµε να µην εγκριθεί η µεταφορά της εγκατάστασης
επεξεργασίας λιγνίτη στο χώρο που προτείνεται από την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να προταθεί νέος χώρος, ο οποίος
να απέχει από τον οικισµό περισσότερο από 2 Km.

Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στη Λειτουργία του Λιγνιτωρυχείου

Στη συνεδρίαση της 4ης Ιανουαρίου 2009 αποφασίστηκε η επίδοση της
ως άνω επιστολής και η σχετική ενηµέρωση στο ∆ήµαρχο Σερβίων, το Νο-
µάρχη Κοζάνης και τους βουλευτές του Νοµού.

Παράλληλα όλο το τελευταίο διάστηµα, µε το θέµα ασχολήθηκαν εκτενώς
τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης. 

Προσέγγιση µε τους κατοίκους του Πολυρράχου και του Προσηλίου για τη
συµµετοχή τους στον κοινό αγώνα

Στις 14 Ιανουαρίου σύσκεψη στη Νοµαρχία Κοζάνης µε εκπροσώπους
της Επιτροπής, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες
και τον Πρόεδρο της εταιρείας Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.

Παρεµβάσεις και στήριξη του αγώνα από τους βουλευτές Γιώργο Παπα-
κωνσταντίνου και Γιώργο Κασαπίδη καθώς και από την Οικολογική Κίνηση
Κοζάνης.

Παράλληλα αξίζει να αναφέρουµε και τις δράσεις µιας άλλης οµάδας
ενεργών πολιτών από το Προσήλιο, της «Κοινωνίας Προσηλίου» µε επικε-
φαλής το Νίκο Μαλιούρα, που δίνει εδώ και πολύ καιρό τον αγώνα ενάντια
στο ορυχείο. Στις 16 Φεβρουαρίου 2009 εκδικάστηκε η προσφυγή τους στο
Συµβούλιο της Επικρατείας για την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
για την επέκταση του. Τελικά από το Συµβούλιο δε βγήκε απόφαση αφού ζη-
τήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία, προκειµένου το θέµα να επανεξεταστεί.
Το θετικό σ’ αυτή την περίπτωση είναι, ότι έστω κι προσωρινά, αναβάλλονται
οι διαδικασίες  έναρξης των εργασιών.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής την Κυριακή 5 Μαρτίου αποφασίστηκαν
οµόφωνα τα παρακάτω:

-Να οργανώσει συγκέντρωση διαµαρτυρίας, την Κυριακή, 29 Μαρτίου
2009, στις 11:00 η ώρα στον κόµβο του Τριγωνικού.

-Να γίνουν τέσσερις προσυγκεντρώσεις από µία στα Σέρβια, Προσήλιο,
Πολύρραχο και Τριγωνικό στις 10:00 η ώρα.

-Όρισε συντονιστή της συγκέντρωσης τον Βακουφτσή Βασίλη, κύριο οµι-
λητή τον Παπαθανασίου Βασίλη και οµάδα περιφρούρησης της συγκέντρω-
σης.

-Να αναρτηθούν µία βδοµάδα νωρίτερα πανό στον κόµβο του Τριγωνι-
κού. (Τα πανό είναι προσφορά του Πνευµατικού Οµίλου “∆έλινο” και οι ση-
µαίες δωρεάν της “Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου ∆ηµητρίου Τριγωνικού”).

-Να ναυλώσει λεωφορεία για τη µεταφορά του κόσµου από Σέρβια, Πο-
λύρραχο και Προσήλιο.

-Να ετοιµάσει τις προσκλήσεις προς τα κόµµατα, τους βουλευτές, Νο-
µάρχη, ∆ήµαρχο και άλλους φορείς και οργανώσεις.

-Με ανακοινώσεις στα µέσα ενηµέρωσης τον να κάνει γνωστά στην κοι-
νωνία του νοµού Κοζάνης για τα αιτήµατά της και  θα καλεί τον κόσµο της πε-
ριοχής να ενισχύσει τη συγκέντρωση διαµαρτυρίας.

Γ.Μ.

Απάντηση του ΥΠΕΧΩ∆Ε  στην µε αρ. πρωτ. 2571/30-1-09 αναφορά
του Βουλευτή κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και την µε αρ. πρωτ. 2505/2-

2-09 αναφορά των βουλευτών κ. Γ. Ζιώγα και κας Σ. Καλαντίδου.

ΘΕΜΑ: ∆ιαµαρτυρία κατοίκων ∆.∆. Τριγωνικού του ∆ήµου Σερβίων
Ν. Κοζάνης

Για το παραπάνω θέµα και σε ότι αφορά θέµατα της αρµοδιότητας ΥΠΕ-
ΧΩ∆Ε σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα:

Με την υπ αρ. πρωτ. 549671/3600/4-8-06 ΚΥΑ (ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ. ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΥΠΟΥΡ-
ΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκµετάλλευση
κοιτασµάτων λιγνίτη λιγνιτωρυχείου συνολικής έκτασης 635.343 τ.µ. και των
συνοδών αυτής έργων στη θέση ΠΡΟΣΗΛΙΟ του ∆.∆. Πολυρράχου του ∆ήµου
Σερβίων του Νοµού Κοζάνης από την εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. η οποία τροπο-
ποιήθηκε µε την υπ. αρ. πρωτ. 164540/144/23-4-08 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε – ΥΠ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η ισχύς της προαναφερόµενης ΚΥΑ είναι έως 4-5-
2016.

Στις 13-6-2008 υποβλήθηκε στην ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδια-
σµού/ΥΠΕΧΩ∆Ε νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την
εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. που αφορά στην εκµετάλλευση κοιτασµάτων λιγνίτη σε
χώρους συνολικής έκτασης 1.210.532 τ.µ. και των συνοδών αυτής έργων στη
θέση ΠΡΟΣΗΛΙΟ ∆.∆. Πολυρράχου, ∆ήµου Σερβίων, Νοµού Κοζάνης από την
εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. 

Στη νέα αυτή ΜΠΕ γίνεται ουσιαστικά επέκταση των χώρων επέµβασης
του λιγνιτωρυχείου κατά 275.180 τ.µ. µε σκοπό αφενός την επέκταση της εκ-
µετάλλευσης σε όµορες εκτάσεις και αφ ετέρου την εγκατάσταση νέου συγ-
κροτήµατος επεξεργασίας λιγνίτη σε νέα θέση.

Με την έναρξη λειτουργίας του νέου συγκροτήµατος στη νέα θέση προ-
βλέπεται η παύση λειτουργίας του υφιστάµενου συγκροτήµατος επεξεργασίας
λιγνίτη που βρίσκεται πλησίον οικισµού και επαρχιακής οδού, ενώ η διακί-

νηση των φορτηγών αυτοκινήτων που θα µεταφέρουν τον λιγνίτη δεν θα γίνε-
ται πλέον µέσω των γειτονικών οικισµών του λιγνιτωρυχείου.

Για τη νέα αυτή ΜΠΕ ακολουθήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης που προ-
βλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της γνω-
µοδότησαν θετικά τόσο το Νοµαρχιακό Συµβούλιο του νοµού Κοζάνης όσο και
οι συναρµόδιες υπηρεσίες.

Με τους περιβαλλοντικούς όρους που προτίθεται να θέσει το ΥΠΕΧΩ∆Ε
αντιµετωπίζονται επαρκώς οι επιπτώσεις στις διάφορες παραµέτρους (µορ-
φολογία – έδαφος – τοπίο – υδάτινοι πόροι – οικοσυστήµατα – βλάστηση – πα-
νίδα – ατµοσφαιρικό – ακουστικό περιβάλλον κλπ).

Τα άλλα θέµατα που θίγονται, δεν αποτελούν αρµοδιότητα του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Προς τούτο αντίγραφα των αναφορών διαβιβάζονται στα Υπουργεία Ανάπτυ-
ξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Ο Υφυπουργός
Σταύρος Ελ. Καλογιάννης
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ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΣΣ
ΕΙΡΗΝΙΚΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΖΑΒΟΡ∆ΑΣ

Για τη διάσωση της σκήτης και την αποκατάσταση της πεζογέφυρας
Ειρηνική διαδήλωση διαµαρτυρίας πραγµατοποίησε την Κυριακή 7 ∆ε-

κεµβρίου 2008 το συντονιστικό όργανο των ενεργών πολιτών και  των εκπρο-
σώπων φορέων της ευρύτερης περιοχής των δήµων Καµβουνίων, ∆εσκάτης,
Αιανής και Βεντζίων, για τη σωτηρία του ιστορικού-θρησκευτικού µνηµείου της
σκήτης του Οσίου Νικάνορα και την κατασκευή πεζογέφυρας στον ίδιο χώρο.
Κύριος αποδέκτης της διαµαρτυρίας ήταν η ∆ΕΗ Α.Ε. από τις δραστηριότητες
της οποίας -πλήρωση υδατοταµιευτήρα της λίµνης Ιλαρίωνα- κινδυνεύει να
καταστραφεί το ως άνω µνηµείο. Συγκεκριµένα στη νέα Κοινή Υπουργική Από-
φαση (Κ.Υ.Α.) των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου -σε αντίθεση µε την προ-
γενέστερη που προέβλεπε τη διάσωση του µνηµείου και την κατασκευή
πεζογέφυρας σε αντικατάσταση (αποκατάσταση θιγόµενης υποδοµής) της
υπάρχουσας πεζογέφυρας στη θέση «Λογγά» της Ελάτης-, έχουν παραληφθεί,
τόσο η σωτηρία του µνηµείου, όσο και η κατασκευή της πεζογέφυρας. Για το
πρώτο -διάσωση σκήτης- η ∆ΕΗ Α.Ε. αρκέστηκε να δηλώσει ότι θα επανεξετά-
σει το θέµα, µετά από σχετική έκθεση και εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολο-
γικού Συµβουλίου (Κ.Α.Σ.).

Ιστορικά η κτίση της σκήτης στον κάθετο βράχο του Καλλίστρατου όρους,
ανάγεται στο έτος 964 µ.Χ. από το µοναχό Γεώργιο και ολοκληρώνεται από
τον Όσιο Νικάνορα που ασκήτεψε στον ιερό βράχο από το 1511 και για 15
χρόνια! Η πεζογέφυρα του Αλιάκµονα στη θέση «Λογγά» έχει και αυτή την ιστο-
ρική της σηµασία, γιατί στη θέση αυτή ήταν εγκατεστηµένη η «σπαρτίνα»(ενα-
έριο πέρασµα µε συρµατόσχοινο) την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα και
ακόµη αποτέλεσε το σηµείο που πέρασε ο Ελληνικός στρατός το 1912 µετά τη
νικηφόρα µάχη των Λαζαράδων, στην πορεία για την απελευθέρωση της υπό-
λοιπης Μακεδονίας!

Τα παραπάνω ευαισθητοποίησαν τον κόσµο της ευρύτερης περιοχής που
έχει ιδιαίτερα αυξηµένο το θρησκευτικό συναίσθηµα  και τιµά ξεχωριστά τον
Όσιο Νικάνορα, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα της συντονιστικής επιτροπής
της -άτυπης- «πρωτοβουλίας διεκδίκησης» και από πολύ νωρίς κατέκλυσε την
εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου στο χώρο της µονής , όπου και τελέστηκε η
Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία έγινε σύντοµη ενηµέρωση από το

µέλος της επιτροπής Απόστολο Καβούκα, ακολούθησαν χαιρετισµοί και τοπο-
θετήσεις συµπαράστασης, του ηγουµένου της µονής Τιµόθεου, εκπροσώπων
των φορέων και πολιτικών παραγόντων και διαβάστηκε το ψήφισµα που κατέ-
ληγε ως εξής:

«…Ζητούµε-Απαιτούµε
από την Κυβέρνηση, τη ∆ΕΗ Α.Ε., το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο

(ΚΑΣ), τους αρµοδίους:
1. Να προστατεύσουν, να συντηρήσουν και να αναδείξουν τη σκήτη του

Οσίου Νικάνορα στη Ζάβορδα.
2. Να αποκαταστήσουν την κατακλυζόµενη πεζογέφυρα Ελάτης.
Έτσι µόνο θα είναι συνεπείς, απέναντι στο χρέος τους στον Όσιο Νικάνορα

και την Ιστορία.
Έτσι θα βοηθήσουν στην αναβάθµιση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της ευ-

ρύτερης περιοχής…
Σκήτη Οσίου Νικάνορα 7 ∆εκεµβρίου 2008».

Ακολούθησε η πορεία των παρευρισκοµένων προς το χώρο του µνηµείου
της σκήτης, µέσα από το παλιό δύσβατο µονοπάτι, όπου βρήκαν την ευκαιρία
να απολαύσουν το -απαράµιλλης άγριας οµορφιάς- φυσικό τοπίο µε τον Αλιάκ-
µονα «κατεβασµένο» από τις βροχές των τελευταίων ηµερών και να καθηλω-
θούν στη θέα του ανυπέρβλητου µνηµείου της σκήτης που για πάνω από µια
χιλιετία υποµένει και αντιστέκεται εκεί, στη µέση του βράχου! Αρκετοί κατά-
φεραν να ανεβούν στο εσωτερικό της σκήτης και να θαυµάσουν τις υπέροχες
τοιχογραφίες και τη δοµή του κτίσµατος, αλλά και να προβληµατιστούν από
την γενικότερη κατάσταση του ιερού χώρου που χρήζει άµεσης συντήρησης.

Με την ανάρτηση ενός πανό διαµαρτυρίας στη σκήτη ολοκληρώθηκε η
πορεία, ενώ την ίδια στιγµή στην απέναντι όχθη της Ελάτης, στο µέρος της «πατ-
λιάς» -που κατά το θρησκευτικό µύθο είναι το πάτηµα-αποτύπωµα του αλόγου
του Οσίου Νικάνορα που πήδηξε στην απέναντι όχθη, όπου και έκτισε το µο-
ναστήρι- είχαν αναρτηθεί ακόµη δύο πανό. Η εκδήλωση έκλεισε µε την παρά-

θεση γεύµατος παραδοσιακής φασολάδας από το σύλλογο της Ελάτης.
Παραβρέθηκαν οι βουλευτές του νοµού, Γιώργος Κασαπίδης και Αλέκος

Αθανασιάδης, ο τ. βουλευτής Γιάννης Βλατής, ο αντινοµάρχης Γρεβενών Γιάν-
νης Αναγνώστου, ο δήµαρχος Καµβουνίων Αχιλλέας Ντοβόλης, ο αντιδήµαρ-
χος ∆εσκάτης Νίκος Παπαδόπουλος, ο  εκπρόσωπος του δήµου Αιανής
Αντώνης Σιαµπανόπουλος, ο εκπρόσωπος του δήµου Βεντζίων Ματθαίος Κα-
φετζής, ο πρόεδρος του Τ.Σ. Ελάτης Βασίλης Τέλλιος, ο πρόεδρος του Συν-
δέσµου Γραµµάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης Πολυνείκης Αγγέλης, δηµοτικοί
σύµβουλοι των όµορων δήµων και εκπρόσωποι συλλόγων -συλλόγου Γρεβε-
νιωτών Κοζάνης, ∆ικτύου Συλλόγων Ευρύτερης Περιοχής Σερβίων-Καµβου-
νίων-Λιβαδερού, συλλόγου Α..Μ. «Έλατος» Ελάτης, Αγροτικού συλλόγου
Ελάτης, Ορειβατικού συλλόγου Ελάτης, πολιτιστικού συλλόγου Τρανοβάλτου,
συλλόγου Μικροβαλτινών
Κοζάνης, Ιππικού συλλό-
γου Κρόκου, κ.α.-. Επίσης
η ειρηνική εκδήλωση δια-
µαρτυρίας τελούσε υπό τις
ευλογίες των Σεβασµιωτά-
των Μητροπολιτών, Γρεβε-
νών κ. Σέργιου,  Σερβίων
και Κοζάνης κ. Παύλου και
Σισανίου και Σιατίστης κ.
Παύλου.

Από το Σύλλογο Ελάτης προσφέρθηκε γεύµα µε παραδοσιακή φασολάδα.
Η µεγάλη συµµετοχή και ο παλµός του κόσµου και των εκπροσώπων των

φορέων είναι βέβαιο, ότι έστειλε ένα ηχηρό µήνυµα στους υπεύθυνους για το
δίκιο του αιτήµατος, προοιωνίζοντας τη θετική ανταπόκριση τους.

Γ.Μ.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Σε µια εργώδη προσπάθεια ενηµέρωσης και ανάδειξης του θέµατος της

διάσωσης της σκήτης του Οσίου Νικάνορα από την πλήρωση του υδατοταµι-
ευτήρα της λίµνης του Ιλαρίωνα και την κατασκευή πεζογέφυρας στον ίδιο
χώρο της Ζάβορδας, έχει επιδοθεί το τελευταίο διάστηµα το «Συντονιστικό Όρ-
γανο Ενεργών Πολιτών».

Πέρα από την επιτυχηµένη εκδήλωση διαµαρτυρίας στο χώρο της µονής
του Οσίου Νικάνορα στη Ζάβορδα στις 7 ∆εκεµβρίου είχε σειρά ενηµερωτι-
κών επαφών µε τους Σεβασµιότατους Μητροπολίτες Σερβίων και Κοζάνης
Παύλο και Γρεβενών Σέργιο, το Νοµάρχη Γρεβενών ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη,
τον Αντινοµάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης Παύλο Τσότσο, το ∆ήµαρχο ∆εσκά-
της Νίκο Μίγγο κ.α. ενώ ακόµη έχει συγκεντρώσει ανάλογα ψηφίσµατα συµ-
παράστασης από φορείς της ευρύτερης περιοχής.

Έτσι έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός φάκελος ο οποίος εντός των ηµερών θα
υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισµού, προκειµένου να προκαταλάβει την από-
φαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου (Κ.Α.Σ.) για το θέµα της διά-
σωσης της σκήτης καθώς και στη «∆ιανοµαρχιακή Επιτροπή Παρακολούθησης
Ευρύτερης Περιοχής Ταµιευτήρα Ιλαρίωνα» µε το αίτηµα της επαναφοράς της
κατασκευής της πεζογέφυρας που προβλεπόταν από την Κ.Υ.Α. των Περιβαλ-
λοντικών Όρων του 2003 και έχει παραληφθεί στη Κ.Υ.Α. του 2007.

Eρώτηση του βουλευτή Αλέκου Αθανασιάδη για τη ∆ιάσωση προστα-
σία και ανάδειξη της σκήτης του Αγίου Νικάνορα. (5/12/2008)

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: ∆ιάσωση, προστασία και ανάδειξη της σκήτης του Αγίου Νικά-

νορα.
Ένα από τα σπουδαιότερα και παλαιοτέρα εκκλησιαστικά µνηµεία της Βό-

ρειας Ελλάδος είναι η Μονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδα. Η µονή
βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά του Καλλίστρατου ορούς στα όρια των
νοµών Γρεβενών και Κοζάνης και κτίστηκε από τον Μέγα ασκητή και µοναχό
Άγιο Νικάνορα το έτος 1534.

Το καθολικό της Μονής είναι ναός αθωνικού τύπου, κατάγραφο µε τοι-
χογραφίες, που αποδίδονται στον περίφηµο ζωγράφο Φράγκο Καστελάνο.

Στην δυτική πλευρά του Καλλίστρατου όρους και επί των απότοµων βρά-
χων επάνω από τον Αλιάκµονα µέσα στο Σπήλαιο υπάρχει το «ασκηταριό» του
Αγίου µε µικρό ναϊδριο του Αγίου Γεωργίου. Εις το απρόσιτο αυτό «ασκητα-
ριό» εφυλλάσοντο κατά τους δύσκολους χρόνους τα πολύτιµα κειµήλια της
Μονής.

Με την µεγάλη περιουσία του, το Μοναστήρι αποτέλεσε σπουδαίο οικο-
νοµικό παράγοντα και βοήθησε κατά τους δύσκολους χρόνους της δουλείας
πολλούς, οι οποίοι έβρισκαν εργασία και άσυλο σε αυτό. Κατά τους χρόνους
αυτούς κατέστη επίσης φυτώριο πνευµατικής και εθνικής αναγέννησης, σχο-
λείο εφαρµογής νέο-χειροτονηµένων ιερέων και σε φυτώριο Ιεροψαλτών της
Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών. Πολλά σχολεία ενισχύθηκαν οικονοµικώς και
πολλές υποτροφίες δόθηκαν σε φιλοµαθείς νέους και καλογέρους που σπού-
δασαν Θεολογία. Από αυτό θα αναδείχθηκαν και δύο Ιεράρχες, ο ∆ερβών και
Βελισσού Παρθένιος και ο Καστοριάς Νικηφόρος.

Πολλές και ανεκτίµητες υπηρεσίες προσέφερε η Μονή κατά τους Εθνι-

κούς αγώνες. Το 1821 ο Ν. Κασοµούλης διήλθε εξ αυτής και µύησε τον ηγού-
µενο εις την Φιλική Εταιρεία. Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα οι άνδρες της Ελεύ-
θερης Ελλάδας, που έρχονταν να αγωνιστούν στην Μακεδονία κατέλυαν στο
Μοναστήρι και τα όπλα τους τα έκρυβαν στις αποθήκες του. Κατά τους χειµε-
ρινούς µήνες στο στενότερο µέρος του ποταµού υπήρχε δεµένο χοντρό σχοινί
σε υψηλόκορµα δέντρα από τις όχθες και από αυτό κρέµονταν µε καλάθι η «
Σπαρτίνα» και διαπερνούσαν από την µια άκρη στην άλλη οι άνδρες των αν-
τάρτικων σωµάτων και τα φορτία των όπλων. Χρησιµοποιώντας την Σπαρτίνα οι
Μακεδονοµάχοι διήρχοντο τον Ποταµό Αλιάκµονα παρά την Μονή µεταµορ-
φώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας.

Όπως είναι γνωστό στην συγκεκριµένη περιοχή η ∆ΕΗ προχώρησε στην
κατασκευή της τεχνητής λίµνης και του φράγµατος Ιλαρίωνα. Όταν θα αρχίσει
να γεµίζει µε νερό η τεχνητή λίµνη η σκήτη του Αγίου θα καλυφθεί από την
στάθµη του νερού και έτσι ένα µνηµείο 600 ετών θα χαθεί κυριολεκτικά.
Η µονή και η σκήτη του Αγίου είναι τεράστιας πνευµατική και θρησκευτικής
αξίας για την περιοχή µια και όλες οι τελετές των προγόνων µας την περίοδο
της Τουρκοκρατίας γινόταν στην µονή αυτή και καταγράφονταν στον γνωστό
κώδικα της Ζάβορδας .

Έτσι οι σηµερινοί κάτοικοι είναι στενά συνδεδεµένοι µε την συγκεκριµένη
Μονή λόγο µακραίωνης οικογενειακής παράδοσης.

Για να µην καταστραφεί το ασκηταριό και να αξιοποιηθεί ως θρησκευτικό
προσκύνηµα και πολιτιστικό µνηµείο είναι αναγκαίο να ληφθούν µέτρα για την
σωτηρία - προστασία και ανάδειξη του και να κατασκευαστεί νέα πεζογέφυρα
σε αντικατάσταση της παλαιάς η οποία θα συνδέει τις δυο πλευρές του Αλιάκ-
µονα µε την Μονή και την Σκήτη

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
1. Τι µέτρα προτίθενται να λάβουν για την σωτηρία – προστασία και ανά-

δειξη της Σκήτης
2. Είναι στις προθέσεις τους να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των δυο

µνηµείων (Μοναστηριού και Σκήτης) µε την κατασκευή της πεζογέφυρας.
Ο ερωτών βουλευτής Αθανασιάδης Αλέξανδρος

Απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή Ν. Τσιαρτσιώνη

Ερώτηση όσον αφορά τη «∆ιάσωση της σκήτης του Αγίου Νικάνορα
και τη µεταφορά της κατακλυζοµένης πεζογέφυρας» κατέθεσε στον
Υπουργό Πολιτισµού και ο βουλευτής Νίκος Τσιαρτσιώνης και έλαβε την
παρακάτω απάντηση:

«Σύµφωνα µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το ασκη-
ταριό του Οσίου Νικάνορα στο Ν. Γρεβενών, το οποίο πλήττεται από τη λει-
τουργία του φράγµατος του Ιλαρίωνα, η ∆ΕΗ έχει δεσµευτεί να αναλάβει
τη στερέωση και συντήρησή του, καθώς και την ασφαλή πρόσβαση σ’ αυτό.
Εκκρεµεί η πραγµατοποίηση αυτοψίας από το ΚΑΣ, προκειµένου να απο-
φασιστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα του ζωγρα-
φικού διάκοσµου του µνηµείου.

Όσον αφορά στην υπάρχουσα πεζογέφυρα, σας γνωρίζουµε ότι πρό-
κειται για µια µεταλλική κατασκευή του 1970 που είναι φτιαγµένη κατά τη
ροή του ποταµού και βρίσκεται σε σηµαντική απόσταση (500-700µ.) από τη
Μονή Ζάβορδας. Η γέφυρα δεν συνδέεται µε το ασκηταριό. ∆ηµιουργή-
θηκε για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργατών των λατοµείων της Σκούµ-
τσας, όταν κατασκευαζόταν το φράγµα. Σήµερα βρίσκεται σε αχρηστία και
πρόκειται να κατακλυστεί. Η κατασκευή νέας πεζογέφυρας που να συνδέει
την περιοχή της Ελάτης µε το ασκηταριό είναι ι προφανώς ανεφάρµοστη,
λόγω του δύσβατου της περιοχής του ασκηταριού, αλλά και του µεγάλου
ανοίγµατος του ποταµού».
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Τς Κατιρίντς (της Κατερίνας) ο Λάκκος και το γεφύρι του. Ο µύθος θέλει
το όνοµα να το έχει πάρει από µια Κατερίνα που πνίγηκε στα ορµητικά νερά
του.  

Σηµείο αναφοράς και γεωγραφικό -«τριεθνές»- όριο για τρείς δήµους.
Το ∆ήµο Καµβουνίων , το ∆ήµο Σερβίων και το ∆ήµο Αιανής. Σηµείο αναφο-
ράς για το πανέµορφο τοπίο αλλά κυρίως για τα µνηµεία άλλων εποχών που
είναι διάσπαρτα σε µια ακτίνα 1-2 χιλιοµέτρων.

Το ξεκίνηµα για το οδοιπορικό έγινε από το Μικρόβαλτο. Μετά τα Πα-
λιάµπελα παίρνω την κατηφόρα µε τις πολλές στροφές µε προορισµό την
πρώτη στάση στη βρύση του «Μάλλιου». Παρά τις βελτιώσεις το κοµµάτι αυτό

του δρόµου εξακολουθεί να είναι δύσκολο και επικίνδυνο. Η βρύση δεν έχει
πια νερό. Ίσως να φταίει η παραµέληση καλλιέργειας της πηγής, ίσως η πη-
γή να στέρεψε κιόλας. Περισσότερο συναισθηµατικός ο λόγος του ενδιαφέ-
ροντος, επειδή κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του’80 από τον
πολιτιστικό σύλλογο της «Ελπίδας» επί θητείας του υποφαινόµενου. Σήµερα
πάντως µάλλον είναι «παραφωνία» για το τοπίο και δεν έχει λόγο ύπαρξης.

Λίγα µέτρα παρακάτω έχω µπροστά µου το γεφύρι «στς Κατιρίντς» το
Λάκκο. Πάλι οι µνήµες έρχονται από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 όταν το
φορτηγό του Μπάρµπα Γιάννη που εκτελούσε το δροµολόγιο, για µας το επι-

βατικό κοινό, µέχρι τα Σέρβια, περνούσε µε δυσκολία µέσα από το λάκκο
που πάντα είχε αρκετό νερό. Η σηµερινή γέφυρα κατασκευάστηκε στα τέλη
της ίδιας δεκαετίας.

Πριν τη γέφυρα στρίβω αριστερά για το νερόµυλο του Λοιπόν(η). Βρί-
σκοµαι κοντά διανύοντας µια απόσταση γύρω στα 400-500 µέτρα µέσα ή δί-

πλα από την κοίτη του λάκκου που το
νερό είναι λιγοστό. Η οµορφιά του τοπί-
ου είναι εκπληκτική όχι µόνο από την
πλούσια βλάστηση των πλατανιών αλλά
και από τις βραχοµορφές που χά-
σκουν κατά µήκος του ρέµατος, που
πιο κάτω από το µύλο µεγεθύνονται
και σχηµατίζουν ένα άγριο φαράγγι.
Αρκετά ερείπια καταµαρτυρούν άλλες
εποχές, που θυµούνται οι µεγαλύτε-
ροι, τότε που λειτουργούσε ο µύλος τ’

Λοιπόν(η)  και όλο το χωριό  κατέβαινε  για να αλέσει το στάρι ή τη βρίζα.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950!

Η επιστροφή στο γεφύρι µου φάνηκε πιο σύντοµη. Περνώντας το δεξιά
υπάρχει ένα ανοιχτό πλάτωµα δίπλα από την κοίτη του λάκκου που προσφέ-

ρεται να διαµορφωθεί µε ήπιες παρεµβάσεις σε ένα καταπληκτικό παρκάκι,
σε χώρο αναψυχής και ξεκούρασης.  Ένας χώρος πάντως που τον ασχηµί-
ζουν τσιµεντένιοι όγκοι και µισογκρεµισµένες αποθήκες, υπολείµµατα του
πρόσφατου παρελθόντος που πρέπει άµεσα να αποµακρυνθούν.

Προχωρώντας λίγο πιο πάνω από µακριά και δεξιά στο ύψωµα, λίγα
µέτρα από το δρόµο φαίνονται τα ερείπια του σπιτιού και των βοηθητικών χώ-
ρων του νερόµυλου του Παπαµήκα.  Ο Μύλος του Παπαµήκα βρίσκεται ανα-

τολικά και λίγο πιο χαµηλά. Κι αυτός λειτουργούσε παράλληλα µε το Μύλο τ’
Λοιπόν(η) και εξυπηρετούσε τους κατοίκους του Τριγωνικού. 

Αυτό όµως που θα προκαλέσει στον κάθε επισκέπτη την µεγαλύτερη εν-
τύπωση είναι το πέτρινο τοξωτό  γεφύρι που βρίσκεται λίγα µέτρα και νότια

από το Μύλο του Παπαµήκα και σχεδόν δίπλα (10-15) από τον υπάρχοντα
δρόµο. Πόσοι από µας τους ντόπιους που περνάµε σχεδόν καθηµερινά από
εκεί το ξέρουµε. Φοβάµαι πολύ λίγοι. ∆υστυχώς! Η κατασκευή του ανάγεται
στις αρχές του 1900, είναι κατασκευασµένο από λαξευµένο µάρµαρο και οι
διαστάσεις του είναι περίπου 3µ. πλάτος Χ 6µ. µήκος. Επιβάλλεται άµεσα
βέβαια να συντηρηθεί και να αναδειχτεί. Τώρα θα µου πείτε από ποια δηµο-
τική αρχή -Καµβουνίων ή Σερβίων-; Από όποια έχει τη θέληση.

Βγαίνοντας στο σταυροδρόµι µε το δρόµο Ρυµνίου-Τριγωνικού βλέπου-

µε να δεσπόζει το εργοστάσιο µαρµάρων. Το τίµηµα της προόδου. Με τις
δύο όψεις. Να και πινακίδες -κανονικές και αυτοσχέδιες όπως και αυτή
στην είσοδο της γέφυρας- προς τα Καµβούνια. ∆ε νοµίζετε ότι λείπει µία; 
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Ανατολικά και  σε
απόσταση περίπου 1 χλµ,
δεξιά του δρόµου στο
ύψωµα είναι η παλιά εκ-
κλησία της Παναγιάς του
Τριγωνικού. Η πρόσβαση
δεν είναι και τόσο εύκολη
αφού πρέπει να περάσεις

µέσα από το Τριγωνικό
και  να ακολουθήσεις
έναν κακοτράχαλο χωµα-
τόδροµο. Φυσικά άξιζε
τον κόπο γιατί βρίσκοµαι
σε ένα καλοδιατηρηµένο
µνηµείο της Μεταβυζαντι-
νής εποχής -φέρεται ότι

ανακατασκευάστηκε το έτος 1539, στα θεµέλια ενός παλαιοχριστιανικού να-
ού-, που οι τοιχογραφίες του χρονολογούνται από το 1552. Άλλωστε στον
ίδιο χώρο φαίνονται και ίχνη τειχών που και αυτά ανάγονται στην βυζαντινή
εποχή*. Αγναντεύοντας νότια και χαµηλά  στο βάθος του ρέµατος εύκολα
διακρίνει κανείς τα ερείπια ενός ακόµη νερόµυλου. Του Βακούφκου (της
εκκλησίας δηλαδή). 

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του οδοιπορικού θεώρησα απαραίτητο να

επισκεφτώ την κορυφή του Αγίου Χριστόφορου Προσηλίου µε το φιλόξενο
καταφύγιο του πολιτιστικού συλλόγου, διανύοντας µε το αυτοκίνητο κάτι λιγό-
τερο από 6 χλµ, από τα οποία τα τελευταία 2,5 σε χωµατόδροµο. Είχα την ευ-
καιρία σε προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας να περιγράψω το µεγαλείο
του χώρου αυτού. Τώρα πέρασα απλά να απολαύσω την ανεπανάληπτη θέα
από το µπαλκόνι του Ν. Κοζάνης!!

Στο δρόµο της επιστροφής για την Κοζάνη δε µπορούσε παρά να µε συ-
νεπάρουν διάφορες ανάκατες σκέψεις. 

-Η οµορφιά του τοπίου.
-Ο χώρος που έσφυζε από ζωή και δηµιουργία πριν από πολλά χρόνια. 
-Η επιθυµία και η ελπίδα να αναστηλωθεί και να αναπαλαιωθεί κάποτε

ένας από τους νερόµυλους. 
-Η αναγκαιότητα να αναδειχτεί το πέτρινο τοξωτό γεφύρι.
-Να διαµορφωθεί και κείνο το παρκάκι δίπλα από το γεφύρι «στς Κατι-

ρίντς του Λάκκου»…
Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος

*Πηγή: www.delino.gr 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ
ΕΛΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Αναβρασµό εκ νέου στην τοπική κοινωνία της Ελάτης, έχει προκαλέσει η
νέα  προτεινόµενη θέση εγκατάστασης της κεραίας της VODAFONE στην πε-
ριοχή της Κάκαινας, που έτυχε τη σύµφωνη γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου Καµβουνίων.

Κι αυτό γιατί, σύµφωνα µε την άποψη των κατοίκων, ο χώρος που έχει
υποδειχθεί βρίσκεται στο επίκεντρο του ελατόδασους, του εκπληκτικού φυσι-

κού  περιβάλλοντος της θέσης Κάκαινας και επιπλέον θα λειτουργεί επί
24ωρης βάσης µε γεννήτρια, γεγονός που προσθέτει στους κινδύνους της
ακτινοβολίας, της ραδιενέργειας και της αλλοίωσης του αισθητικού τοπίου της
περιοχής, αυτό, του κινδύνου της εξαφάνισης της πανίδας της περιοχής από
το συνεχή θόρυβο.

Για την αποτροπή της εξέλιξης αυτής έκαναν στις 17.2.2009 έγγραφη
διαµαρτυρία(ως παρακάτω), που συνοδεύονταν από 330 υπογραφές κατοί-
κων της Ελάτης, στο Νοµάρχη Κοζάνης, προειδοποιώντας δυναµικές κινητο-
ποιήσεις σε περίπτωση που δε γίνει δεκτό το αίτηµά τους. Η απάντηση της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και ∆ιοίκησης της Νοµαρχίας Κοζάνης –Α.Π.
82/19.2.09- παραπέµπει το θέµα της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων
στην αρµοδιότητα του Γ.Γ της Περιφέρειας και τη µετέπειτα άδεια εγκατάστα-

σης στη ∆νση Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας.
Έτσι τουλάχιστον εξασφαλίστηκε η διακοπή των εργασιών εγκατάστασης

µε τους κατοίκους της Ελάτης να επαγρυπνούν για κάθε ενδεχόµενο.
Ο δήµαρχος Καµβουνίων δήλωσε ότι δέχεται για µια ακόµη φορά να επα-

νεξετάσει µια άλλη πρόταση, αλλά όπως είπε «επιτέλους πρέπει να βρεθεί µια
κοινή θέση εγκατάστασης αποδεκτή από όλους».    

Προς: Νοµάρχη Κοζάνης
Κύριε Νοµάρχη
Εµείς οι παρακάτω υπογράφοντες, κάτοικοι του ∆.∆. Ελάτης ζητάµε από

εσάς να σταµατήσετε άµεσα κάθε εργασία για την εγκατάσταση της κεραίας
τηλεφωνικής εταιρίας στην περιοχή Κάκαινας.

ΠΡΩΤΟΝ γιατί θεωρούµε πως το εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον, η σπά-
νια χλωρίδα, η πλούσια πανίδα, τα άφθονα και γάργαρα νερά, το καταφύγιο του
ΑΜΣ ΕΛΑΤΗΣ, το ανεξερεύνητο σπήλαιο καθώς και το εθνικό µονοπάτι που
διέρχεται απ’ την περιοχή συνθέτουν ένα από τα πιο όµορφα τοπία της χώρας
µας και πιστεύουµε πως µε µια σωστή και ήπια παρέµβαση µπορεί να µετα-
τραπεί σε ένα ΥΠΕΡΟΧΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ!!

Επίσης, µια τηλεφωνική κεραία η οποία αποδεδειγµένα εκπέµπει ραδιε-
νέργεια και ακτινοβολία θα αποτελέσει ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ για την επισκε-
ψιµότητα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Και ∆ΕΥΤΕΡΟΝ γιατί θεωρούµε πως δεν µπορεί να τοποθετηθεί η συγκε-
κριµένη κεραία χωρίς τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΤΗΣ…

Αν δεν γίνει δεκτό το αίτηµά µας µε λύπη σας πληροφορούµε πως θα
προβούµε σε δυναµική κινητοποίηση και θα αποτρέψουµε εµείς την εγκατά-
σταση της κεραίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
-∆ασαρχείο Κοζάνης
-Οικολογική Κίνηση Κοζάνης
-Βουλευτές Νοµού Κοζάνης

ΝΤΡΟΠΗ!!

Ένα συµβούλιο…
έκρινε απαραίτητη της VODAFONE κεραία

Εκεί στης ΚΑΚΑΙΝΑΣ ψηλά, µεσ’ στην παρθένα φύση
κοντά στο καταφύγιο δίπλα από τη βρύση

Ξεχάσανε ως φαίνεται οι δόλιοι, οι αφελείς
πως είναι το µοναδικό πάρκο αναψυχής!!

Εδώ είναι τόπος µαγικός, τόπος ψυχαγωγίας 
κι όχι ραδιενέργειας και ακτινοβολίας

σπήλαιο ανεξερεύνητο είναι λίγο πιο κεί
που δίνει για τον τόπο Όραµα-Προοπτική!!

Κι αντί να δούνε πως µπορούν να το εξερευνήσουν
βάλθηκαν µία και καλή να το εξαφανίσουν
…

Τώρα πουλιά δεν θα λαλούν, τ’ αγρίµια θα λουφάξουν
σαστίσανε ανήµπορα τη µοίρα τους ν’ αλλάξουν

Όταν οι άνθρωποι ασελγούν στη φύση στη χλωρίδα
τότε τελειώνουν τα όνειρα, πεθαίνει κάθε ελπίδα!!
…

ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΕΛΑΤΗ

Σηµ. Συντ.: Έγινε περικοπή λίγων στίχων που κρίθηκαν από τη συντα-
κτική επιτροπή εκτός του «πλαισίου αρχών» της εφηµερίδας, χωρίς να θι-
γούν το νόηµα και το µήνυµα του ποιήµατος. 

Στο Φρούριο
«τ’ Αι Νικολά»

Στο Φρούριο µετά από πρόσκληση του παπα-Αποστόλη βρέθηκε την ηµέρα
της γιορτής του Αγίου Νικολάου, του προστάτη -πολιούχου- του χωριού,  οµάδα
ιεροψαλτών του συλλόγου Μικροβαλτινών µε επικεφαλής το Γιάννη Μαστρο-
γιαννόπουλο.

Οι λιγοστοί κάτοικοι του χωριού προσήλθαν από νωρίς στην εκκλησία,
παρακολούθησαν ευλαβικά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στο τέλος σχε-

δόν όλοι µετέλαβαν τη Θεία Κοινωνία. Πρώτα οι άντρες και µετά οι γυναίκες.
Όπως έγινε και µε τον αντίδωρο άρτο. Συνήθειες  χρόνων…  

Οι γυναίκες χόρεψαν τους παραδοσιακούς χορούς  στο προαύλιο της εκ-
κλησίας. Φιλόξενοι και καταδεχτικοί  έκαναν την πρόταση στους επισκέπτες για
ένα κέρασµα απ’ το σπίτι.

Και όρισαν τη επόµενη συνάντησή τους για την παραµονή του Αι ∆ηµή-
τρη… 

«Στς Κατιρίντς του Λάκκου»
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Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 2008

Επίσκεψη του ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κοσµά Σαββι-
λωτίδη στα Μπουχάρια

Σάββατο-Κυριακή 15-16 Νοεµβρίου

2ο Συνέδριο Πολιτιστικών Συλλόγων  Νοµού Κοζάνης µε θέµα:
«Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού και Τοπική βιώσιµη Ανάπτυξη».
Πραγµατοποιήθηκε στο Γυµνάσιο του ∆ήµου Μουρικίου. Συνδιοργανώ-

θηκε από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Ν. Κοζάνης και το ∆ήµο Μουρι-
κίου, τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και είχε την
υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και του Ι.Π.Α.∆.Μ.

Μεταξύ των οµιλητών ο Πρόεδρος της ∆Ε του Πανεπιστηµίου ∆. Μακε-
δονίας Χρήστος Μασσαλάς, η Σύµβουλος Πολιτισµού της Περιφέρειας Ξανθή
Σαββοπούλου και ο γενικός ∆ντης της ΑΝΚΟ Γιώργος Αµανατίδης.

Κυριακή 16 Νοεµβρίου

Εκδροµή γυναικών του Συλλόγου Μικροβαλτινών Κοζάνης στον Άγιο
Αθανάσιο και τα Λουτρά Λουτρακίου (Πόζαρ) του Ν. Πέλλας.(σελ. 28)

Κυριακή 16 Νοεµβρίου

Επίσκεψη µελών της χορωδίας στη διαδικασία παραγωγής τσίπουρου στα
Πετρανά Κοζάνης.

Τετάρτη 19 Νοεµβρίου
Μουσικό αφιέρωµα: «που ναι τα χρόνια…» ένα νοσταλγικό οδοιπο-

ρικόσε τραγούδια που σιγοψιθυρίσαµε…,στον αείµνηστο µουσικοσυνθέτη
Σταύρο Κουγιουµτζή από την οµάδα του Θεατροδρόµιου Κοζάνης. Μεταξύ
των µουσικών και ο δικός µας Θάνος Γιαννόπουλος που τραγούδησε και

έπαιξε κιθάρα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η σύζυγος του αείµνηστου
συνθέτη Αιµιλία Κουγιουµτζή, που της απονεµήθηκε τιµητική πλακέτα.

Πέµπτη 20 Νοεµβρίου

Παρουσίαση του Αρχαίου Μουσικού οργάνου Ύδραυλις του Γιώρ-
γου Παράσχου, που συνδιοργάνωσαν η ΕΛΜΕ Κοζάνης, το ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδο-
νίας και το Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας στην Αίθουσα Τέχνης Κοζάνης.
Οµιλητές, ο Γιώργος Χαραλαµπίδης Πρόεδρος του ΤΕΙ ∆Μ, ο Χρήστος Μασ-
σαλάς Πρόεδρος της ∆Ε του Πανεπιστηµίου ∆Μ και ο Γιώργος Χουρµουσιάδης
καθηγητής ΑΠΘ. Τραγούδησε ο Γιάννης Θωµόπουλος, ο τραγουδιστής του
Μίκη Θεοδωράκη.

Κυριακή 23 Νοεµβρίου

Εκδήλωση του Συνδέσµου Γραµµών και Τεχνών
δια τον αείµνηστο Κώστα Σιαµπανόπουλο µε τίτλο:
«Τρία χρόνια χωρίς το ∆άσκαλο-Μια ζωή µε
όραµα». Κεντρική οµιλία από τη Σύµβουλο Προσχο-
λικής Αγωγής Κατερίνα Γκουργκούτα. 

Η Ορχήστρα ∆ωµατίου
του δηµοτικού Ωδείου Κοζά-
νης  στην οποία συµµετείχαν

η Κατερίνα Ν. Τζιούτζιου, ο Σάκης Νάτσης και η
Χριστίνα Μπατσίλα έπαιξε κλασικά  µουσικά κοµ-
µάτια ενώ παραδοσιακά τραγούδια απέδωσε η χορω-

δία του
Π.Μ.Σ Αι-
α ν ή ς
« Π ρ ό ο ο -
δος».

Τέλος µε την απονοµή τιµητι-
κών πλακετών που ολοκληρώθηκε
η εκδήλωση , µεταξύ άλλων βρα-
βεύτηκε για την προσφορά της η
Μαριέττα Παλαµήδους (η γνωστή
στους παλιότερους Μικροβαλτι-
νούς Μαριέττα της Πρόνοιας!)

∆ευτέρα 24 Νοεµβρίου

Εσπερίδα στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο Τρανόβαλτο µε
τίτλο:

«Παρόν και µέλλον της Ελληνικής Γεωργίας. Προτάσεις-Κατευ-
θύνσεις»

Πρωτοβουλία του βουλευτή Γ. Κασαπίδη σε συνεργασία µε το ∆ήµο Καµ-
βουνίων

Εισηγητές: Ν.Ζουλιάµης, Παπαιωάννου Κώστας, Πόπη Λούσπα.

Τετάρτη 26 Νοεµβρίου

Συγκέντρωση των µελών του ∆ΙΚΤΥΟΥ Πολιτιστικών Συλλόγων Σερ-
βίων, Καµβουνίων, Λιβαδερού. Απολογισµός και εκλογή νέας ∆ιοικούσας Επι-
τροπής.

Κυριακή 30 Νοεµβρίου

Ηµερίδα στην αίθουσα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Κοζάνης µε τίτλο:
«Αλιάκµονας Το ποτάµι της ζωής µας»

Οµιλητές: Γεώργιος Λέρης ∆ντης Υ.Σ. ∆ΕΗ, Νίκος Παναγιωτόπουλος
µέλος Ορνιθολογικής Εταιρείας, Κοσµάς Σαββιλωτίδης ∆ντής ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης Ν. Κοζάνης και Θεµιστοκλής Κουιµτζής Πρόεδρος του
Φορέα ∆ιαχείρισης του ∆έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα.

Μια πρωτοβουλία του βουλευτή Γιώργου Κασαπίδη.

∆ευτέρα 1 ∆εκεµβρίου 2008

Προβολή από τον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ ρεπορτάζ για τα Μεταλλεία
Αµιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) και το δάσος της Ελάτης. Την επόµενη 2
∆εκεµβρίου για τα Μπουχάρια.

Τρίτη 2 ∆εκεµβρίου



Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 15 Μάρτιος 2009

ΕΕΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

Φλας στα γεγονότα
Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου ενεργών πολιτών για τη διεκδί-

κηση τη διάσωσης του Ασκηταριού του Οσίου Νικάνορα και την κατασκευή πε-
ζογέφυρας στη Ζάβορδα.

6-20 ∆εκεµβρίου

Σοβαρά επεισόδια στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και άλλες
µεγάλες πόλεις κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίων, µε αφορµή τη δολοφονία
από αστυνοµικό 15χρονου µαθητή, του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Οι θλιβερές ει-
κόνες βίας και βανδαλισµών κάνουν το «γύρο» του κόσµου.

Κυριακή 7 ∆εκεµβρίου

Ειρηνική διαµαρτυρία στο χώρο του Ασκηταριού και της Μονής του
Οσίου Νικάνορα που διοργανώθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Ενεργών Πο-
λιτών (σελ. 11).

Κυριακή 7 ∆εκεµβρίου

6ος Ηµιµαραθώνιος δρόµος 21 χλµ Τύρναβος-Γιάννουλη-Λάρισα  µε τη
συµµετοχή οµάδας του Συλλόγου ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης (Σ∆ΥΚ) µε επι-
κεφαλής τον πρόεδρο Τάκη Σταθόπουλο.

Κυριακή 7 ∆εκεµβρίου

Παρουσίαση -σε επανέκδοση- των βιβλίων:
-«Τα Σέρβια» του Μηνά Μαλούτα, από το φιλόλογο Χρήστο Παπα-

γιάννη
-«Το Μεσαιωνικόν Φρούριον  των Σερβίων του Θωµά Παπαθανασίου,

από  το ∆ντη Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης περιφέρειας Σερβίων Χρήστο Κα-
καβά, στην αίθουσα του ∆ήµου Σερβίων.

Οργανώθηκε από το Μορφωτικό Όµιλο Σερβίων «Τα Κάστρα», υπό την αι-
γίδα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και του ∆ήµου Σερβίων.

∆ευτέρα 15 ∆εκεµβρίου

Παρουσίαση του βιβλίου «Οι Ευεργέτες της Κοζάνης» του ∆ηµ. Μυ-
λωνά στην αίθουσα «Φίλιππος».

Παρασκευή 19 ∆εκεµβρίου

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Σύνδεσµο Γραµµάτων και Τεχνών
Ν.Κοζάνης.

Οµιλητής ο δάσκαλος Λευτέρης Σιαµπανόπουλος. Τιµητική πλακέτα
στον επί 30ετία υπάλληλο Χρήστο Σιάµπαλια, χορήγηση 4 υποτροφιών του
Ιδρύµατος Κων/νου Βρέλλα(επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ έτους 2006) και χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια από το παιδικό ∆ιαµάντειο χορευτικό συγκρότηµα

του Συνδέσµου -συµµετείχαν οι κόρες της Βάσως Νατσιοπούλου, Πωλίνα
και Μαρία-.

Σάββατο 20 ∆εκεµβρίου

1ο Φεστιβάλ Χορωδιών Ελληνικού Τραγουδιού στην αίθουσα του
Πνευµατικού Κέντρου Αιανής (σελ. 21)

∆ευτέρα 22 ∆εκεµβρίου

Συνάντηση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανδρέα Λεούδη µε τους πα-
ραγωγούς µαρµάρων Τρανοβάλτου, παρουσία και του Νοµάρχη Κοζάνης
Γιώργου ∆ακή (σελ. 1 & 3).

Πέµπτη Πρωτοχρονιά 2009 

Αναβίωση του εθίµου των Ραγκατζαριών στο Μικρόβαλτο

Πέµπτη Πρωτοχρονιά 2009

Αναβίωση του εθίµου των Ραγκατζαριών στο Τρανόβαλτο

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

Κοπή πίτας του Συλλόγου ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης (Σ∆ΥΚ).

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου
Θάνατος του καθηγητή 
του Πολυτεχνείου και τ. Γεν. ∆/ντή
Ορυχείων ∆ΕΗ
Κώστα Β. Καβουρίδη
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Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Ενηµερωτική επίσκεψη αντιπροσωπείας του Συντονιστικού οργάνου
«για τη διεκδίκηση διάσωσης του Ασκηταριού του Οσίου Νικάνορα και την κα-
τασκευή πεζογέφυρας στη Ζάβορδα», στο νέο αντινοµάρχη Κοινωνικής Ανά-
πτυξης Παύλο Τσότσο.

Κυριακή 18 !ανουαρίου

Κοπή πίτας, εµφάνιση χορωδίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του
Αγίου Αθανασίου, στον αύλειο χώρο του οµώνυµου ναού, µετά το πέρας της
πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας.

∆ευτέρα 19 Ιανουαρίου

Οµόφωνο Ψήφισµα του ∆ήµου Κοζάνης υπέρ της διάσωσης του
Ασκηταριού του Οσίου Νικάνορα και την κατασκευή πεζογέφυρας στη Ζά-
βορδα, στη συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του Νοµαρχια-
κού Συµβουλίου Κοζάνης.

Εκ µέρους του Συντονιστικού Οργάνου την ενηµέρωση έκανε ο Απόστο-
λος Καβούκας.

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

«Κλείσιµο» της γέφυρας Σερβίων στις αγροτικές κινητοποιήσεις  αυτής
της περιόδου.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Κοπή πίτας από το Σύλλογο Ορειβατών Ελλάδος (ΣΕΟ) Κοζάνης,
στο καταφύγιο του συλλόγου στη θέση Σµάθκο.

Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 

Κοπή πίτας της χορωδίας του συλλόγου Μικροβαλτινών Κοζάνης

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Ηµερίδα που διοργανώθηκε από το Σύλλογο ∆ροµέων Υγείας Κοζά-
νης στην αίθουσα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µε θέµατα: α. Αιφνίδιος
καρδιακός θάνατος και άσκηση, β. Έντονη δραστηριότητα και διατροφή
αποκατάστασης (σελ. 21)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 

Συνάντηση υπηρεσιακών εκπροσώπων της Περφέρειας ∆.Μ (Γιάννης
Αποστολίδης, Κώστας Νικολαΐδης) µε τους παραγωγούς µαρµάρου στην
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καµβουνίων στο Τρανόβαλτο, στα πλαίσια
των διερευνητικών επαφών επίλυσης των προβληµάτων του κλάδου.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Ετήσιος χορός του συλλόγου Μικροβαλτινών Κοζάνης (σελ. 28).

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Υπογραφή σύµβασης βελτίωσης του περιφερειακού δρόµου παρά-
καµψης της Καισαρειάς (σελ. 26)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Τραγικός θάνατος του Κώστα Χαµπίδη,

που υπέκυψε στα τραύµατά του µετά από χτυπήµατα
ταύρου που διατηρούσε στην κτηνοτροφική του µο-
νάδα. (σελ. 2)

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μια ακόµη συνάντηση εκπροσώπων της Περιφέρειας και της Νοµαρ-
χίας (Γιώργος Αµανατίδης, Γιάννης Αποστολίδης, Κώστας Νικολαΐδης
και Νίκος Γκάσης), µε τους παραγωγούς µαρµάρου στο Τρανόβαλτο.

Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 

Εµφάνιση της χορευτικής οµάδας του Λαογραφικού Συλλόγου Τρα-
νοβάλτου στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης στα πλαίσια των αποκριάτικων
εκδηλώσεων του ∆ήµου Κοζάνης. Επίσης εµφάνιση παιδικών χορευτικών οµά-

δων του Συνδέσµου Γραµµάτων και Τεχνών -διακρίναµε την Ευαγγελία Πα-
παθανασίου (Τζιώνα)-.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

Εµφάνιση της χορευτικής οµάδας γυναικών του συλλόγου Μι-
κροβαλτινών Ν. Κοζάνης στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης στα πλαίσια των
αποκριάτικων εκδηλώσεων του ∆ήµου.
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Φλας στα γεγονότα
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Ετήσιος χορός του Συλλόγου Μεταξιωτών Κοζάνης.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 

Ετήσιος χορός του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 

Εµφάνιση ιεροψαλτικής οµάδας µε επικεφαλής το Γιάννη Μα-
στρογιαννόπουλο, που µε τροπάρια έκλεισε έναν κύκλο οµιλιών του αρχι-
µανδρίτη Αυγουστίνου στον Ι. Ναό του Αγίου Νικάνορα Κοζάνης.

∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Αποκριάτικη εορταστική συνεστίαση από τα µέλη του Συντονιστικού
Οργάνου διεκδικήσεων στη Ζάβορδα.

21-28 Φεβρουαρίου 
Θεατρικές παραστάσεις, από ερασιτεχνικές οµάδες σε έργα γραµµένα

στο τοπικό γλωσσικό ιδίωµα και στο πνεύµα της αποκριάς, ως εξής:
1. «Μπάκα! Μάκα, “πάκα-πάκα”» του Γιώργου Παφίλη από το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.

Κοζάνης
2. «Λάκης ου τιτραπέρατους» του συλλόγου των Κασµιρτζίδων

3. «Ο Βρωµαίος και η Τσιτσουλιέτα» του Μανόλη Μαρκόπουλου, από τη
θεατρική οµάδα του συλλόγου «Η Κόζιανη». Σε αυτή συµµετείχαν και οι Τρα-
νοβαλτινοί Γιώργος και Γιάννης Πουλιόπουλος.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 

Αποκριάτικος χορός του ΣΕΟ Κοζάνης.

Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου

Άναµµα φανού στην πλατεία του Τρανοβάλτου µε τη συµµετοχή του
Πολιτιστικού Συλλόγου Κοζάνης «Άγιος Αθανάσιος» (Φανός τ’ Νάτσιου). Γλέντι
µε την ορχήστρα χάλκινων «Παύλος Μελάς» Σιάτιστας. ∆ιοργανωτής ο Πολιτι-
στικός-Μορφωτικός Σύλλογος Τρανοβάλτου «Η Αναγέννηση» και χορηγοί ο
∆ήµος Καµβουνίων και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης. Για την εν γένει
προσφορά του συλλόγου «Άγιος Αθανάσιος» απονεµήθηκε στον πρόεδρό του
Γιάννη Τσάµη τιµητική πλακέτα.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Άναµµα φανού «Λαταρές» στην οµώνυµη γειτονιά στο Τρανόβαλτο, από
το Λαογραφικό Σύλλογο Τρανοβάλτου.

Καθαρή ∆ευτέρα 2 Μαρτίου

Κούλουµα στην πλατεία του Μικροβάλτου µε προσφορά φασολάδας
και νηστίσιµων εδεσµάτων. ∆ιοργάνωση του Τ.Σ. Μικροβάλτου και του τοπι-
κού συλλόγου µε χορηγό το ∆ήµο Καµβουνίων.

Καθαρή ∆ευτέρα 2 Μαρτίου
Κούλουµα στη θέση «Βουργάρα» που διοργα-

νώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τρανοβάλτου µε
τη χορηγία του ∆ήµου. Φασολάδα, πέταγµα χαρταετού
και γλέντι.

Κυριακή 15 Μαρτίου 

Ο Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης (Σ∆ΥΚ) σε συνεργασία µε το
Τµήµα Πρασίνου του ∆ήµου Κοζάνης πραγµατοποίησε δενδροφύτευση κατά
µήκος του ποδηλατόδροµου Κοζάνης –Αργίλου.
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Τοπίο και προστασία της ελληνικής φύσης
Η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του τοπίου είναι ζήτηµα πολιτισµού.

Τη φυσική κληρονοµιά της χώρας µας αποτελούν: γονιδιακό υλικό ζώων και
φυτών, είδη πανίδας και χλωρίδας, οικότοποι, περιοχές (κυρίως Προστατευόµενες
Περιοχές (ΠΠ)) και τοπία (εντός και εκτός ΠΠ).

Από νοµική άποψη, σήµερα η προστασία αυτής της φυσικής κληρονοµιάς βα-
σίζεται κατά µέγιστο βαθµό στις δυο κοινοτικές οδηγίες, αυτή για τα Πουλιά
(79/409) και εκείνη για τους Οικοτόπους (92/43), µε τον τρόπο φυσικά που έχουν
αυτές ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία.

Παρά την ύπαρξη αυτών των νοµοθετηµάτων η φυσική κληρονοµιά της χώρας
µας υποβαθµίζεται και περιορίζεται ποιοτικά και ποσοτικά µε εντεινόµενους ρυθ-
µούς τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε ένα σύστηµα αιτιών, αλλά
η κύρια αιτία είναι πάντως ότι, η κατά κανόνα στρεβλή, οικονοµική ανάπτυξη της
Ελλάδας έλαβε χώρα -και δεν θα µπορούσε να γίνει αλλιώς µε τέτοιους αναπτυ-
ξιακούς δρόµους που ακολούθησε- συνειδητά εις βάρος της φύσης, της ποιότη-
τας του περιβάλλοντος και της φυσικής µας κληρονοµιάς. Το πέρασµα της Ελλάδας
(ο εκµοντερνισµός της δηλαδή, το ξεπέρασµα της παλιάς τάξης πραγµάτων -πρα-
κτικά αταξίας- σε µια νέα τάξη) σε ένα άλλο πιο βιώσιµο είδος ανάπτυξης που λίγο
ή πολύ επιβάλλεται από τη συµµετοχή της χώρας στην ΕΕ και στον παγκόσµιο αν-
ταγωνισµό, προσκρούει σε σοβαρές στρεβλώσεις συσσωρευµένες από το παρελ-
θόν, σε παρωχηµένες νοοτροπίες πολιτικών και στη χείριστη λειτουργία και
ποιότητα της δηµοκρατίας στη χώρα. Σε πάρα πολλά δε από τα καυτά προβλήµατα
της χώρας οι πολίτες είναι συνυπεύθυνοι, εξ αιτίας των ψήφων τους τόσα χρόνια
αλλά και συνένοχοι, διότι το σύστηµα είναι φτιαγµένο έτσι ώστε ο κάθε ιδιώτης να
έχει αξιόλογα βραχυπρόθεσµα οικονοµικά συµφέροντα που πλήττουν τη φύση και
το περιβάλλον (µέσω κυρίως των θεµάτων που σχετίζονται µε τις πολιτικές για τη
γη και το χώρο), ενώ οι µηχανισµοί, θεσµοί και νόµοι που θα απέτρεπαν τη διαιώ-
νιση της υποθήκευσης του συνολικού καλού λείπουν. Έτσι οι ιδιώτες καταστρέ-
φουν κι αυτοί το περιβάλλον προς βλάβη του συνόλου της κοινωνίας.

Παρά τα όσα συχνά ανεπίσηµα συζητούνται, τα τελευταία 30-40 χρόνια το στοι-
χείο της φυσικής µας κληρονοµιάς που υποβαθµίζεται εντονότερα και τελεσίδικα
δεν είναι ούτε τα είδη ούτε οι οικότοποι, αλλά είναι το τοπίο.

Η υποβάθµιση λαµβάνει χώρα κυρίως µέσω της αστικοποίησης δηλαδή της
έγερσης χωρίς καµιά λογική και συνολικό σχέδιο, διάσπαρτων κτιρίων, διάνοιξης
και κατασκευής δρόµων, ανεξέλεκτης απόθεσης µπάζων και απορριµµάτων, λα-
τοµεύσεων, εκχερσώσεων και γενικά τόσο από τις καθαυτό όσο και από τις παρά-
πλευρες επιπτώσεις έργων µεγάλης και µικρής κλίµακας.

Επίσης η υποβάθµιση λαµβάνει χώρα και από τη χαµηλή ποιότητα κατασκευής
και τη χαµηλή αισθητική ποιότητα των κατασκευών. Σηµαντικό µέρος της υπο-
βάθµισης των τοπίων οφείλεται επίσης στην εγκατάλειψη παλαιών (παραδοσια-
κών) µεθόδων στον πρωτογενή τοµέα, την εγκατάλειψη της υπαίθρου, αλλά και
την εγκατάλειψη και ερείπωση κτιρίων και υποδοµών. Όλα αυτά συνοδεύονται από
χαµηλή και συχνά αταίριαστη αρχιτεκτονική στα δοµηµένα περιβάλλοντα που
ακόµη περισσότερο υποβαθµίζει τα τοπία και µάλιστα την ύπαιθρο χώρα.

Και φυσικά -γεγονός µε καθόλου µικρότερη σηµασία- µε πλήρη αυθαιρεσία
στη µεταχείριση του ιδιωτικού χώρου.

Εδώ δεν αναφερόµαστε καθόλου σε θέµατα αστικών περιοχών που βέβαια
είναι στενά συνδεµένα µε την ύπαιθρο, µια και τα όρια µεταξύ των δυο αυτών στην
Ελλάδα είναι εντελώς ασαφή.

Η Ελλάδα, σκοπίµως δεν έχει υπογράψει καµιά διεθνή ή ευρωπαϊκή σύµ-
βαση για τα τοπία και η ΕΕ δεν διαθέτει στιβαρή νοµοθεσία για το θέµα (παρά το ότι
τα περισσότερα κράτη- µέλη έχουν πολύ αυστηρή σχετική νοµοθεσία και πολύ ανα-
πτυγµένη κουλτούρα προς αυτό).

Στην ουσία η Ελλάδα έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Τοπία
(European Landscape Convention) το 2001 αλλά δεν την έχει κυρώσει (ο έτοι-
µος φάκελλος έχει κολλήσει στα γραφεία των πολιτικών προϊσταµένων). Άλλωστε
και να είχε υπογράψει η Ελλάδα οτιδήποτε, η εµπειρία δείχνει ότι δεν θα σεβόταν
την υπογραφή της.

Το ερώτηµα που προκύπτει σε κάθε εχέφρονα άνθρωπο είναι βέβαια, πως
εξηγείται µια χώρα της οποίας η βαριά βιοµηχανία είναι ο τουρισµός, µια χώρα
που ζει δηλαδή εν πολλοίς από την αξιοποίηση του φυσικού της περιβάλλοντος
και των τοπίων της καταστρέφει η ίδια ή αφήνει να καταστραφεί ο βασικός της πλου-

τοπαραγωγικός πόρος, το κεφάλαιό της και το συγκριτικό της πλεονέκτηµα;
Η απάντηση προκύπτει από ένα συνδυασµό αιτιών, το δε βασικό κίνητρο είναι

οικονοµικό και συστηµικά επηρεάζει τα πάντα. Στο επίκεντρο αυτού του συστηµι-
κού πλέγµατος αιτιών βρίσκονται δυο αλληλεξαρτώµενα θέµατα-πολιτικές και η
νοµοθεσία που τα διέπει ή δεν τα διέπει. Από τη µια είναι το σύστηµα που διαµορ-
φώνει τις τιµές της γης και από την άλλη η δόµηση και η κατασκευή ως ο βασικό-
τερος και πιο µόνιµος παράγων υποβάθµισης.

Απλουστεύοντας τα πράγµατα, σε επίπεδο των µικρών ιδιωτών (βλέπε οικο-
δοµή) το όλο πλέγµα βασίζεται στην εξής αλληλουχία: Ελλείψει σαφούς και εφαρ-
µοζόµενου χωροταξικού σχεδιασµού και µε όχηµα τη δυνατότητα που δίνει η εκτός
σχεδίου δόµηση, συµφέρει τον κάθε µικρό ή µεγάλο-ιδιοκτήτη γης (ιδιώτη, φορέα
ή κράτος) να µετατρέψει την ιδιοκτησία του (χωράφι, βοσκοτόπι, κατσάβραχο,
δάσος, υγρότοπο, οτιδήποτε) σε οικόπεδα, δηλαδή γη που µπορεί να χτιστεί , διότι
αυτό σηµαίνει ότι η τιµή της υπερπολλαπλασιάζεται. Μπορεί δηλαδή να παραχθεί
και πράγµατι παράγεται πλούτος. Προς τούτο συµβάλλουν όλοι: το ασαφές νοµο-
θετικό πλαίσιο, η διαφθορά, η έλλειψη αυστηρού χωροταξικού σχεδιασµού, τα νο-
µικά παραθυράκια, το πελατειακό κοµµατικό πολιτικό σύστηµα διότι όλοι
ωφελούνται άµεσα από αυτό. ∆εν είναι καθόλου υπερβολή να πει κανείς ότι η δια-
φθορά στη σύγχρονη Ελλάδα έχει ως

βασικό θύµα και πόρο πάνω στον οποίο αναπτύσσεται, τη γη , το χώρο και τις
τιµές τους. Η πρόσφατη υπόθεση Βατοπεδίου ήταν ξεκάθαρα µια τέτοια περίπτωση
εκµετάλλευσης αυτού του συστήµατος τιµών γης. Και φυσικά µε τέτοιους όρους η
όποια συζήτηση για βιώσιµη ανάπτυξη, συνετή χρήση πόρων,  βιώσιµα δίκτυα και
βιώσιµες πόλεις και χωριά, καταντάει ανέκδοτο για τους λόγους που όλοι γνωρί-
ζουµε:. Η βιώσιµη ανάπτυξη και η εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας απαιτεί
πρώτα απ’ όλα τάξη στο χώρο. Ή αλλιώς «ο βασικός κανόνας κάθε παιχνιδιού που
παίζεται στο χώρο, είναι πρώτα απ’ όλα ένα σαφώς καθορισµένο και σταθερό γή-
πεδο».

Στο επίπεδο των µεγαλο-ιδιοκτητών, βλέπε κράτος πάνω απ’ όλα, είναι γνω-
στή η πρακτική των προηγούµενων αλλά κυρίως της παρούσας κυβέρνησης (που
το έχει άλλωστε παραδεχτεί χωρίς αιδώ) να ξεπουλήσει µέσω της Κτηµατικής Εται-
ρείας του ∆ηµοσίου τα φιλέτα της χώρας για να βγάλει ζεστό χρήµα, µια και είναι
ένας από τους βασικούς τρόπους να βγάλεις άµεσα οικονοµικά οφέλη.

Στο επίπεδο του κατασκευαστικού κλάδου, µικρο - και µεγαλοκατασκευαστι-
κών εταιριών, είναι γνωστό τοις πάσι ότι η Ελλάδα κυβερνάται από µερικούς «ντα-
βατζήδες» (το είπε και ο πρωθυπουργός) οι οποίοι ελέγχοντας τα µέσα
ενηµέρωσης και κατέχοντας τις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες χειραγωγούν
την κυβέρνηση εξασφαλίζοντας τη µερίδα του λέοντος στις τεράστιες δηµόσιες
επενδύσεις, στην ουσία όµως κατευθύνοντας και επιλέγοντας αυτές τις δηµόσιες
επενδύσεις ώστε να τους εξασφαλίζουν τα µέγιστα κέρδη. Γι’ αυτό φυσικά και η
προώθηση του ΙΧ, των ασφαλτόδροµων και των ορυκτών καυσίµων και της σπα-
τάλης, αντί για το τραίνο, της εξοικονόµησης και των ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας.

Είναι λοιπόν ανάγκη, όλοι να γνωρίζουν ότι οι βασικοί πυλώνες της ελληνι-
κής οικονοµίας είναι χοντρικά ο τουρισµός, η ναυτιλία, η οικοδοµή και η κατα-
σκευή και όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Σε ένα στρεβλό οικονοµικό µοντέλο
που βασίζεται κυρίως στην εσωτερική κατανάλωση, η οικοδοµή και η κατασκευή
παίζουν σηµαντικότατο ρόλο γι ‘ αυτό και συχνά - πυκνά αναφέρονται ως η ατµο-
µηχανή της ελληνικής οικονοµίας. Η οικοδοµική δραστηριότητα στηρίζεται από νό-
µους όπως για την εκτός σχεδίου

δόµηση και την αντιπαροχή που έχουν καταστρέψει το φυσικό τοπίο, τα δο-
µηµένα περιβάλλοντα και την αρχιτεκτονική κληρονοµιά της χώρας αφήνοντας
οµολογουµένως άµεσα και σηµαντικότατα κέρδη σε µεγάλο µέρος του ελληνικού
πληθυσµού. Για να δοθεί λοιπόν η δυνατότητα στην όποια κυβέρνηση να καταρ-
γήσει την εκτός σχεδίου δόµηση και την αντιπαροχή πρέπει να αλλάξει στην ουσία
το οικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης της χώρας, κάτι που απαιτεί χρόνο πολύ (µερι-
κές γενιές) και όραµα.

Λόγω λοιπόν κυρίως του σηµαντικότατου ρόλου που έχει η οικοδοµή και η κα-
τασκευή γενικώς στη στρεβλή ελληνική οικονοµία των τελευταίων δεκαετιών,
ακόµη και µέσα στις δήθεν προστατευόµενες περιοχές, ουδεµία πρόβλεψη έχει λη-

φθεί σχετικά µε την υποβάθµιση του τοπίου και ειδικά για τη δόµηση (πόσω µάλ-
λον εκτός προστατευόµενων περιοχών). Αποτέλεσµα τούτου είναι να µην υπάρ-
χουν στην ουσία περιορισµοί πέραν των (ούτως ή άλλως πολύ περιορισµένης
έκτασης) Περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης. Ψάξτε να βρείτε περιορι-
σµούς των όρων δόµησης σε ΠΠ. Απλά δεν υπάρχουν. 

Έτσι προκύπτει, η σιγανή, σταδιακή, ανεπαίσθητη αλλά τελικώς σηµαντικό-
τατη υποβάθµιση των τοπίων της χώρας µας και φυσικά των προστατευόµενων πε-
ριοχών µας . Αυτό που ονοµάζεται σιγανό, ανεπαίσθητο και ύπουλο ροκάνισµα.
∆ηλαδή η σταδιακή υποβάθµιση της φυσικής µας κληρονοµιάς γίνεται κάτω από
τη µύτη µας και µπροστά στα µάτια µας ενώ και είµαστε συνένοχοι και περί άλλων
τυρβάζουµε.

Μέσα από όλα αυτά βεβαίως ο µέσος έλληνας έχει διαµορφώσει την αντί-
ληψη ότι η γη αξιοποιείται µόνο όταν χτίζεται. Έτσι, η µορφή χρήσης γης που ονο-
µάζεται προστασία της φύσης και θεωρεί τη γη και το τοπίο ως κάτι µε αξία άλλη
πλην της οικονοµικής, το οποίο πρέπει να προστατευτεί έτσι για τις επόµενες γε-
νιές (και µάλιστα συχνά να πληρώσουµε για να το διαχειριστούµε ώστε να µένει
όµορφο και νοικοκυρεµένο) είναι κάτι αδιανόητο για τον µέσο πολίτη αυτής της
χώρας. Πόσω µάλλον όταν τυγχάνει ιδιοκτήτης λαχταριστών φιλέτων µέσα ή έξω
από ΠΠ.

Εκτιµούµε λοιπόν ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχίζεται έτσι εσαεί, µέχρι να
µη µείνει τίποτα από τα

πανέµορφα τοπία αυτής της χώρας, αν δεν υπάρξει σταδιακή αλλαγή του κυ-
ρίαρχου, στρεβλού µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και πολιτική συ-
ναίνεση που θα επιτρέψει την (σίγουρα σταδιακή) κατάργηση της εκτός σχεδίου
δόµησης που αποτελεί το σηµείο κλειδί για την απεµπλοκή από το φαύλο κύκλο.
Αυτό µόνο θα µπορέσει να είναι η αρχή για την απεµπλοκή της χώρας από τη θα-
νάσιµη αυτή παγίδα, τον φαύλο κύκλο στον οποίο µόνοι µας έχουµε βάλει στον
εαυτό µας. 

Πρωταρχικό µέληµά µας για να αλλάξει οτιδήποτε είναι :
1. Συνεχής, µακροπρόθεσµη, διαχρονική, οργανωµένη προσπάθεια µέσω

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών και των νέων
ώστε να γίνει συνείδηση η πολυτιµότητα των τοπίων µας και το όλο σύστηµα µέσω
του οποίου τα ροκανίζουµε. Πολιτικά κόµµατα πρέπει να βάλουν συστηµατικά στο
πρόγραµµά τους την ενηµέρωση και κατανόηση της κατάστασης αυτής. Η όποια
στροφή σε πράσινη

Οικονοµία µε διατήρηση των ίδιων πολιτικών για τη γη και το χώρο, είναι δυο
πράγµατα εντελώς ασυµβίβαστα. 

2. Σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης µε σταδιακά βήµατα ώστε
να µην πέσει στον κόσµο ως κεραυνός εν αιθρία. Οι όροι και οι περιορισµοί δό-
µησης πρέπει να αρχίσουν να γίνονται αυστηρότεροι πρώτα απ’ όλα µέσα στις ΠΠ.
Αυτό θα βοηθήσει το κοινό να εξοικειωθεί µε τους περιορισµούς στη σπέκουλα.

3. Οι αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες να εξαντλήσουν όλη τους την αυστηρό-
τητα στον περιορισµό της κακοµεταχείρισης του δηµόσιου χώρου (αλλά και του
ιδιωτικού που προσβάλλει το σύνολο) και του περιβάλλοντος όσο αφορά σκουπί-
δια, µπαζώµατα, εκχωµατώσεις, παράπλευρες επιπτώσεις δηµόσιων και ιδιωτι-
κών έργων. Σε αυτό µπορούµε όλοι εµείς οι πολίτες να συµβάλλουµε άµεσα.

4. Η έµφαση στην ολοκλήρωση επιτέλους το δασολόγιου και του κτηµατολό-
γιου.

5. Η εκπόνηση, µε διακοµµατική συναίνεση, ενός αξιοπρεπούς Γενικού Χω-
ροταξικού που να αφορά το µέλλον της χώρας και όχι να θεωρεί πάλι τις κατα-
σκευές, την οικοδοµή και την αξία της γης ως κινητήριους µοχλούς της οικονοµίας
που δεν µπορούν δήθεν να εγκαταλειφθούν.

Η χώρα θέλει ένα όραµα, πολιτικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, βιώσιµο για
τον 21ο αιώνα.

Για την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ1

Γιώργος Κατσαδωράκης
∆ρ Βιολόγος-Ορνιθολόγος

Επιστηµονικός Σύµβουλος WWF Ελλάς και Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ:
Μπουχάρια:

Κατασκευαστικές βαρβαρότητες στο Γεωπάρκο
και λαθραίες υλοτοµίες στη γύρω περιοχή 

Πολλοί θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τα Μπουχάρια και τα Νοχτάρια
των Καµβουνίων, αλλά µάλλον θα ενεργούσαν σοφότερα αν έκαναν την επί-
σκεψή τους πριν την υλοποίηση της µελέτης που υποτίθεται ότι έγινε για να
αναδείξει το συγκεκριµένο χώρο µε την ιδιαίτερη γεωλογική και αισθητική του
αξία. 

Γιατί;
Το πρόβληµα ξεκινάει αρχικά από την ίδια τη µελέτη, η οποία υιοθέτησε

ορισµένες άκοµψες και βαριές λύσεις, που κατά την εφαρµογή τους δηµι-
ούργησαν παρενέργειες. Καλόν θα είναι οι µελέτες να µην συντάσσονται εκ του
µακρόθεν και χωρίς τοπικούς συνεργάτες. Αυτό δεν ενέχει κάποιο τοπικισµό,
απλά ισχύει κι εδώ το γνωστό «όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο µουσα-
φίρης». Θα µπορούσαν λοιπόν οι τοπικοί παράγοντες και εν πάση περιπτώσει
όσοι ανέλαβαν την ανάθεση της µελέτης να συνεργαστούν και µε µελετητές της
περιοχής ή να ζητήσουν τη γνώµη των αρµόδιων τοπικών επιµελητηρίων (ΓΕ-
ΩΤΕΕ κλπ), οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα τον τόπο και τις «ιδιοτροπίες» του.
Αυτό µπορούσε να γίνει είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την αξιολόγηση της µε-
λέτης. Ίσως έτσι να αποφεύγονταν αυτό το ακαλαίσθητο τσιµεντένιο µονοπάτι
µε τα αναρίθµητα κάγκελα και να γίνονταν µια πιο ήπια κατασκευή προσαρ-
µοσµένη καλύτερα στο τοπίο

Αλλά, αν στην σύνταξη µιας µελέτης κάποια κριτήρια είναι υποκειµενικά
και χωρούν πολλές γνώµες, στην εκτέλεση της µελέτης δεν υπάρχουν περι-
θώρια για να κάνει ο κατασκευαστής ό,τι θέλει. Ενώ λοιπόν αρχικά προβλε-
πόταν στη σύµβαση η διάνοιξη µονοπατιού µε χειρωνακτικά µέσα, στην

πορεία ο εργολάβος έκρινε ορθότερη και µάλλον οικονοµικότερη τη χρήση
ερπυστριοφόρου µηχανήµατος, µε επιπτώσεις άσχηµες για τους γεωλογικούς
σχηµατισµούς, που υποτίθεται θα τους προστάτευαν και θα τους αναδείκνυαν.
Ποιος θα πληρώσει τη νύφη που καταστράφηκε ήδη ένα µπουχάρι; 

∆εν θα έπρεπε να είχε µπει και µια ρήτρα στη σύµβαση µε οικονοµικές
επιπτώσεις για τον εργολάβο; Τι τον εµποδίζει να καταστρέψει – επειδή βιάζεται
να τελειώνει  – κι άλλο ένα µπουχάρι και µετά να πει άλλη µία απλή συγγνώµη;
Τι έχει κάνει η επίβλεψη σε αυτό το θέµα; Είναι δυνατόν την απουσία της Νο-
µαρχιακή επίβλεψης και γενικά των αρµόδιων υπηρεσιών να την καλύπτουν
εθελοντικά οι σύλλογοι (όπως εκείνος των Μικροβαλτινών) και να εγκαλούν
µε επιστολές τον εργολάβο για τις αυθαιρεσίες του;  

Τελικώς κατασκευάστηκε ένας «βαρύς» διάδροµος, παρά µονοπάτι, πλα-
κόστρωτος µε σκαλοπάτια, που λίγο ταιριάζει µε ένα φυσικό περιβάλλον αυτού
του είδους. 

Τα ερωτήµατα είναι πολλά. Γιατί το µονοπάτι έγινε υπερυψωµένο και δεν
ακολούθησε το ανάγλυφο το εδάφους; ∆εν µπορούσε να γίνει σε στυλ παλιού
καλντιριµιού;

Τι εξυπηρετούν τα ατέλειωτα παλούκια που µετά από λίγο θα σαπίσουν;
Επιτέλους γιατί στις υπαίθριες αναπλάσεις και επεµβάσεις δεν γίνονται απλές
και ήπιες κατασκευές που να µην χρειάζονται συντήρηση; Η παλιά µαστορική
τέχνη δείχνει το δρόµο: υλικά εγχώρια, χρώµατα δανεισµένα από το τοπίο, κλί-
σεις που ορίζονται κυρίως από το ανάγλυφο, κατασκευές αθάνατες σε όλες τις
καιρικές συνθήκες.  

Παράνοµες υλοτοµίες
Παρά τη δηµοσιότητα που πήρε η λαθραία και εκτεταµένη υλοτοµία στο

δάσος της Ελάτης η κατάσταση συνεχίζεται. Τα δέντρα πετσοκόβονται, τα φορ-
τηγάκια πάνε κι έρχονται και κανείς δεν επεµβαίνει. Το ∆ασαρχείο φαίνεται ανί-
σχυρο ή απρόθυµο να κάνει κάτι. Η προστασία των δασών σε όλη την Ελλάδα
έχει το µαύρο της το χάλι.

Μήπως θα πρέπει οι πολίτες της περιοχής να πάρουν την κατάσταση στα

χέρια τους. ∆εν µπορεί ο ∆ήµος Καµβουνίων να συγκροτήσει µερικές οµάδες
εθελοντών, όπως έκανε το καλοκαίρι ο ∆ήµος Κοζάνης; Ή θα ασχολείται µε το
αν η οικολογική οµάδα Ελάτης έκανε ή όχι καταγγελία στο ∆ήµο;  Ωραία, εµείς
δεχόµαστε µετά τη διευκρίνιση του ∆ήµου στον Τύπο ότι η καταγγελία δεν ήταν
γραπτή. Έγινε όµως προφορικά σε στελέχη του ∆ήµου και στο κάτω – κάτω
αφορούσε ένα θέµα που ο κόσµος το είχε… τούµπανο! Ας αφήσουµε τις µίζε-
ρες αψιµαχίες κι ας καλέσει επιτέλους ο ∆ήµος την Οικολογική οµάδα της
Ελάτης και τους συλλόγους της περιοχής να βρουν τρόπους υπεράσπισης του
δάσους.

Η χαλαρότητα των υπηρεσιών
εξάλλου έχει ανοίξει την όρεξη και
για άλλες παράνοµες ξυλεύσεις.
Όπως καταγγέλλει ο δραστήριος σύλ-
λογος Μικροβαλτινών µετά το µαζικό
ξερίζωµα µεγάλων πλατανιών από
ισχυρούς ανέµους στα Αναβρυκά
πήραν… φωτιά τα αλυσοπρίονα και
άρχισαν να καθαρίζουν αδιακρίτως
νεκρά και ζωντανά πλατάνια.

Τι κάνουν οι υπηρεσίες, οι ορ-
γανώσεις, τα κόµµατα; Ποιος θα υπε-
ρασπιστεί τον δασικό πλούτο που
λεηλατείται καθηµερινά και σιωπηλά;
∆εν φτάνει που ανήκουµε στους νο-
µούς της χώρας µε τα λιγότερα δάση,
θα χάσουµε και αυτά που µας απέ-
µειναν; 

Ας ασχοληθεί και κάποιος µε τα
αναρίθµητα καθηµερινά Βατοπέδια…

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Tα όργανα της Οικολογικής Κίνησης
Κοζάνης την τρέχουσα περίοδο
(5/2008-5/2010) έχουν ως εξής: 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
1.    Τσικριτζής Λάζαρος 
2.    Κουκουµπέσης Αθανάσιος 
3.    Μπλιαχούτας Τάκης 
4.    Τσιόπτσια Ελένη 
5.    Ιωαννίδης Λευτέρης 
6.    Σιούστη Ελένη 
7.    Καβουρίδου Γεωργία

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Τσεβεκίδου Ελένη 
Καπρίνης Τάσσος
Παγκαρλιώτα Έλσα 
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∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ

Ηλίας εναντίον Ψωµιάδη!

Με το Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, τα έβαλλε –τηλεοπτικά- ο Ηλίας
Αθ. Τζιώνας, σαν εκπρόσωπος των εµποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης,
µε αφορµή το ενδεχόµενο άνοιγµα των καταστηµάτων «κάποιες Κυ-
ριακές το χρόνο»!! 

Ο µικρός  Άρης από το Μικρόβαλτο. Παοκτσής!!!

∆ηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα MetroSport της Θεσσαλονίκης στις 25.2.2009

Φόρος τιµής στον Αλέξη
Στον συµµαθητή όλων των µαθη-

τών και των φοιτητών της Ελλάδας Αλέ-
ξανδρου - Αντρέα Γρηγορόπουλου, που
το Σάββατο 6 ∆εκεµβρίου 2008 την
ηµέρα της εορτής Αγίου Νικολάου η
µοίρα του έπαιξε τραγικό παιχνίδι και
άφησε την τελευταία του πνοή στα Εξάρ-
χεια της Αθήνας από σφαίρα αστυνοµι-
κού.

Σαν βόµβα έσκασε αυτή η είδηση
και αµέσως εκτινάχθηκε η οδύνη, η
οργή, η αγανάκτηση, η ντροπή, το µίσος
και η απαισιοδοξία. Τη σταγόνα που ξε-
χείλισε το ποτήρι αποτέλεσε ο θάνατος του µικρού Αλέξη. Το ποτήρι αυτό ήδη
γεµάτο από ένα σωρό προβλήµατα, που ταλαιπωρούν όλους τους πολίτες.

Ο φόνος του µαθητή µας ταρακούνησε. Χιλιάδες παιδιά ξεχυθήκαµε
στους δρόµους για να εκφράσουµε τη λύπη µας για το συµµαθητή µας και την
οργή µας για τον αστυνόµο που σηµάδεψε µε το όπλο του την καρδιά του νε-
αρού. Το γεγονός αυτό πήρε αστραπιαία τεράστιες διαστάσεις. Η λύπη και η
οργή ανακατεύτηκε µε την αγανάκτηση και την απαισιοδοξία για τα γενικότερα
προβλήµατα που κλυδωνίζουν την αρµονική συνύπαρξη του συνόλου, ως απο-
τέλεσµα να βιώσουµε όλοι οι Έλληνες συνθήκες πολέµου και τροµοκρατίας.

Ως Έλληνες νιώθουµε ντροπή για την πολιτεία µας, η οποία εκπαιδεύει τις
περισσότερες φορές αστυνόµους χωρίς ψυχή χωρίς ίχνος σεβασµού της αν-
θρώπινης ύπαρξης. Πειστήρια της διαπίστωσης αυτής εκτός από τον άδικο
φόνο του Αλέξη, είναι η συµµετοχή αστυνόµων σε παραπτώµατα όπως διακί-
νηση ναρκωτικών ουσιών, απαράδεκτη συµπεριφορά στους φυλακισµένους
των σωφρονιστικών ιδρυµάτων και άλλα παιδιά. Οι ίδιοι οι αστυνόµοι αντί να
προσπαθούν αυτές τις µέρες να εκτονώσουν την κατάσταση, την υποδαυλί-
ζουν συλλαµβάνοντας µαθητές που διαδηλώνουν. Αποκορύφωµα της απάν-

θρωπης συµπεριφοράς τους είναι η συµπεριφορά του ανθρώπου που σκό-
τωσε τον Αλέξη. Απτόητος και αµετανόητος για την πράξη του δεν ξεφώνησε
τη λέξη συγνώµη ούτε στην οικογένεια του µαθητή ούτε στους Έλληνες. Αντί-
φαση της κατάστασης αποτελεί το γεγονός ότι οι αστυνοµικοί που είναι όργανα
της τάξεως και πρέπει να µας προστατεύουν και να προσπαθούν να περιορί-
σουν τη βία και το έγκληµα όχι µόνο δεν εκπληρώνουν το καθήκον τους αλλά
εφαρµόζουν οι ίδιοι τη βία. Ωραία διδάγµατα δίνεται στον ελληνικό λαό…
«κύριε» δολοφόνε, υπήρξατε η αιτία της δυστυχίας και της καταστροφής που
επακολούθησε. Αποκλίνουσα δεν ήταν η συµπεριφορά του Αλέξη αλλά η δική
σας. «Συγχαρητήρια» που βουτήξατε για µια ολόκληρη ζωή στο πένθος την οι-
κογένεια του Αλέξη. Που διασπείρατε τον πόνο, συγχαρητήρια. Που εξαιτίας
σας δυόµισι χιλιάδες πολίτες έµειναν χωρίς  δουλειά τις µέρες των Χριστου-
γέννων, «συγχαρητήρια» που επαναφέρατε τη φράση «µπάτσοι γουρούνια δο-
λοφόνοι» «συγχαρητήρια» που καταρρακώσατε τις παιδικές ψυχούλες,
«συγχαρητήρια» για την τιµή και την αξιοπρέπεια σας, «συγχαρητήρια» για…
για… για… Είπατε, ότι είχατε «σταµπάρει» από καιρό το παιδί αυτό γιατί δήθεν
συµµετείχε σε διάφορες ενέργειες, αυτή τη στιγµή σας έχει «σταµπάρει» η ελ-
ληνική κοινωνία και να ξέρετε ότι η κοινωνική κατακραυγή είναι µεγάλος κρι-
τής…

Ρητορείες και ξύλινους λόγους χωρίς ίχνος συναισθήµατος ακούσαµε
από τα στόµατα πολλών -«ειδικών» και πολιτικών- αυτές τις µέρες. 

Κύριοι πολιτικοί έχετε υφάνει έναν ιστό πλεκτάνης και ατιµωρησίας µαζί,
που σας περικλείει και σας προστατεύει, έπειτα µε θράσος παρουσιάζεστε στα
τηλεοπτικά παράθυρα των ειδήσεων και αποποιείστε κάθε ευθύνη, µάθατε
«γράµµατα» όπως λέµε όλοι µας για να µας κοροϊδεύετε και να µας εξαπατάτε
σε κάθε ευκαιρία. Επιδιώκετε την άγνοια και την αµάθεια των πολιτών. Θέλετε
να βρισκόµαστε στο σκοτάδι ώστε να δράτε ανενόχλητοι και να µπορείτε να
µας χειραγωγείτε. Σας βολεύει που η νεολαία των εφτακοσίων ευρώ δεν αν-
τιδρά, σας βολεύει που είναι αποστασιοποιηµένοι από τα κοινά, σας βολεύει
που η νεολαία αυτή είναι αποβλακωµένοι µπροστά από µία οθόνη είτε αυτή
είναι υπολογιστή είτε τηλεόρασης.

Ε, λοιπό αυτή η νεολαία απέδειξε ότι αγωνίζεται για τα δικαιώµατα της και
δεν εθελοτυφλεί. Αντιδρά µπροστά στη δίνη των προβληµάτων, δεν αποποιεί-

ται των ευθυνών της και σηµαντικότερο απ’ όλα είναι ότι έχει ψυχή αφού είναι
ευαισθητοποιηµένη και ροµαντική. Είµαστε η γενιά των άνεργων πτυχιούχων,
είµαστε η γενιά που εσείς της καταστρέφετε τις φιλοδοξίες, τις προσδοκίες, τα
όνειρα για ένα καλύτερο αύριο και για µια καλύτερη ζωή, είµαστε η γενιά του
Αλέξη. ∆εν είµαστε όµως η γενιά που καταστρέφει τις περιουσίες των πολι-
τών, όπως εσείς θέλετε να κάνετε τους υπόλοιπους πολίτες να το πιστέψουν,
είµαστε τα παιδιά που διαδηλώνουµε χωρίς κουκούλες και γκαζάκια. Ξέρετε
πολύ καλά ότι από τον αγώνα µας θέλησαν να επωφεληθούν άτοµα φανατι-
σµένα, αντιεξουσιαστές, πλιατσικολόγοι και ότι άλλο, άτοµα όµως που η πολι-
τεία ευθύνεται για την κατάσταση τους.

Η κοινωνία µας, λοιπόν, ασφυκτιά εξαιτίας ενός φαύλου κύκλου προ-
βληµάτων οικονοµικών, κοινωνικών, πνευµατικών και πολιτικών. Παρατηρεί-
ται ένας ξεπεσµός σε όλους τους τοµείς της ζωής. Παρόλα αυτά θα πρέπει
όλοι µας να εφοδιαστούµε  όχι µε αδιαφορία αλλά µε ψυχικό σθένος για να αν-
τιµετωπίσουµε αποφασιστικά αυτά που µας ταλαιπωρούν.

…Ελπίζω και εύχοµαι να σου αποδοθεί ο φόρος τιµής που σου αξίζει και
λέγοντας αυτό να τιµωρηθούν οι υπαίτιοι όπως τους πρέπει. 

Αλέξανδρε, θα σε θυµόµαστε για πάντα… 
Αντίο! 

Στέλιος Κύρινας
Μαθητής 3ης Λυκείου

Ο Στέλιος Κύρινας είναι γιος του Κώστα Κύρινα από την Αιανή και της Θε-
οδώρας Θεοχάρη από το Μικρόβαλτο

Σκέψη…
. ..
…Αυτό το παιδί που έπεσε νεκρό από την σφαίρα του σερίφη στην άγρια
δύση δεν θα ερωτευτεί ποτέ. Αυτή η σκέψη στροβιλίζει στο µυαλό µου
συνέχεια. Ότι αυτό το συναίσθηµα µαζί µε πάρα πολλά αλλά δεν θα τα
ζήσει ποτέ. Αλλά εδώ που τα λέµε πολλά από αυτά που θα ζούσε σε αυτή
την χώρα θα ευχόταν να µην τα ζει.

Στέλλα Χρονοπούλου

Ιnternational meeting
της Klueh στο Dusseldorf 

Ο αντιπρόεδρος Γιώργος Β. Καβουρίδης
ήταν εκεί!

Για τρίτη φορά συγκεντρώθηκαν τον περασµένο µήνα (Φεβρουάριο) τα
διευθυντικά στελέχη της Klueh από όλο τον κόσµο, στο Dusseldorf της Γερ-
µανίας.

Από την ετήσια συνάντηση βγήκαν χρήσιµα συµπεράσµατα, αφού κάθε
εκπρόσωπος παρουσίασε τις προοπτικές και τα στοιχεία ανάπτυξης  της KLUEH
στη χώρα δράσης του. 

Παράλληλα παρουσιάστηκε το φετινό πλάνο στρατηγικής της KLUEH παγ-
κοσµίως και οι στόχοι για το επόµενο έτος. Από πλευράς της Klueh Facility
Management Ελλάς Α.Ε  παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Γε-
ώργιος Καβουρίδης και ο Γενικός ∆ιευθυντής  κ. Κώστας Φώτης.

Ζητούµενο:
η «αποθήκευση» στη µνήµη…

Κωδικός:
παλαίωση πρόσφατων εικόνων…

Σε ασπρόµαυρο φόντο…
Για ανίχνευση και αναζήτηση υψηλότερης αισθητικής διάστασης…
Για ενίσχυση του συναισθήµατος, µε την αναµόχλευση µε τις παιδικές

µας αναµνήσεις…

Έτσι κι αλλιώς η µνήµη ξεκινά µε την αποµνηµόνευση της εικόνας, συ-
νεχίζει µε τη διατήρηση της και ενίοτε την αναπλάθει µε θετική υποκειµενική
θεώρηση σε βάθος χρόνου…Άλλωστε η µνήµη είναι απλά «συγγενής» της
αλήθειας…

«Η µνήµη είναι το ηµερολόγιο που όλοι κουβαλάµε µαζί µας».
[Όσκαρ Ουάιλντ]

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 

Η διαδικασία του διπλώµατος της εφηµερίδας
«Εν Μικροβάλτω…»

δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται εθελοντές!
Ας συνεχιστεί έτσι…

Ο Γκουβρουνάτσιος και πάλι στην ΤV!!
Στην επανάληψη των «Αληθινών Σεναρίων» στην ΕΤ 3, στις 18.2.2009,

µε την παρουσίαση των Μπουχαριών! 
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ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΑΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΙΝ∆ΟΣ»

Με το υπ’ αρ. Α.Π. 117/5.2.2009 έγγραφο του αντινοµάρχη Ανάπτυξης
Γιάννη Σόκουτη και ενόψη της εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου του
«Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Βιώσιµης Ανάπτυξης ΠΙΝ∆ΟΥ» ζητήθηκε
από το ∆ήµο Καµβουνίων  να προταθούν σχετικά έργα. 

Η πρόταση του δηµάρχου Καµβουνίων Αχιλλέα Ντοβόλη Α.Π.
575/11.2.2009 περιλάµβανε τα παρακάτω έργα:

1. Βελτίωση τµήµατος οδού ΜΑΒΕ-Τρανόβαλτο-Μικρόβαλτο
2. Βελτίωση οδού Φρουρίου-Λαζαράδων 

� � �

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5

Με το υπ’ αρ. 4987/26.11.2008 έγγραφο προς τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού, ο ∆ήµος Καµβουνίων εκφράζει το αίτηµα για χρηµατοδότηση
του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο ∆.∆. Μικροβάλτου», προϋπολογι-
σµού 172.500 €.

Πιο συγκεκριµένα ζητεί το ποσό των 116.356 € αφού το υπόλοιπο των
56.144 € εγκρίθηκε από τις πιστώσεις του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ της Περι-
φέρειας ∆.Μ.

� � �

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Σε προχωρηµένο στάδιο -σύµφωνα µε το ∆ήµαρχο Καµβουνίων- βρί-
σκεται η µελέτη κάλυψης του ρέµατος δίπλα  από το δηµόσιο δρόµο, από το
ύψος της διασταύρωσης προς τον Αιλιά  και στην κατεύθυνση προς τα Σέρ-
βια -περίπου 200 µ.-.

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πρώτη φορά ο ∆ήµος
Καµβουνίων πραγµατοποιεί
δωρεάν δροµολόγιο για όλους
τους πολίτες των δηµοτικών
διαµερισµάτων του δήµου. Το
πρόγραµµα έρχεται, να καλύ-
ψει τις ανάγκες των κατοίκων
για µετακίνηση προς το κέντρο
(Σέρβια – Κοζάνη) και επικοι-
νωνία µεταξύ των ∆.∆. δήµων
µας.

Σύµφωνα µε το πρόγραµ-
µα από 8-1-2009 κάθε µέρα,
από ∆ευτέρα µέχρι Σάββατο
και ώρα 16.30 µε αφετηρία
από το ΚΤΕΛ Σερβίων θα ξεκινά Λεωφορείο µε διαδροµή Μικρό-
βαλτο – Τρανόβαλτο- Λαζαράδες – Ελάτη και αντίστροφα.

Επίσης από 1η Απριλίου µέχρι 31 Οκτωβρίου 2009 ώρα
13:00 αφετηρία από ΚΤΕΛ Κοζάνης θα ξεκινά Λεωφορείο µε δια-
δροµή Κοζάνη – Αιανή – Ρύµνιο – Φρούριο και αντίστροφα δωρε-
άν.

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτελεί, µια σηµαντική παρέµ-
βαση που θα συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χω-
ριών του δήµου µας.

Το πρόγραµµα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ υλοποιείται, από την ΚΕ∆ΚΕ µε
σκοπό τη σύνδεση κυρίως των αποµακρυσµένων ορεινών και νη-
σιωτικών περιοχών. Μετά από µια σειρά διαδικασιών ο δήµος
Καµβουνίων κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραµµα µαζί µε άλλους
384 δήµους, από τους συνολικούς 1000 δήµους της χώρας, ενώ
η χρηµατοδότηση που έχει εγκριθεί από την ΚΕ∆ΚΕ για την λει-
τουργία των γραµµών και την επιδότηση του εισητηρίου ανέρχεται
στο ποσό των 71.216 ευρώ.

Η διάρκεια του προγράµµατος είναι 14 µήνες, ενώ µέρος της
χρηµατοδότηση θα καλυφθεί από πόρους του Υπουργείου Μετα-
φορών και Επικοινωνιών και Εσωτερικών από τις οριζόντιες δρά-
σεις του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» και από τα τέλη κυκλοφορίας
που αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ∆. ΝΤΟΒΟΛΗΣ 

Λάβαµε ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2009  και ευχαριστούµε
• Το Μορφωτικό Όµιλο Σερβίων «Τα Κάστρα»                                          • Τη Θρακική Εστία Εορδαίας

Νέα ∆Ε του ∆ΙΚΤΥΟΥ

Η νέα ∆ιοικούσα Επιτροπή του ∆ικτύου Πολιτιστικών Συλλόγων της ευ-
ρύτερης περιοχής Σερβίων, Καµβουνίων και Λιβαδερού, που προέκυψε από
τη συνεδρίαση της 26ης Νοεµβρίου 2008 στα Κρανίδια έχει ως εξής:

1. Γαλογαύρος Φώτης, πρόεδρος
2. Μπρουσιόβας Απόστολος, µέλος
3. Τάσσιος Γιώργος, µέλος
4. Σπυρίδου Μαρία, µέλος
5. Βέττας ∆ηµήτριος, µέλος
6. Σκετόπουλος Ευθύµιος, µέλος
Σαν 7ο µέλος προτάθηκε η Τσικαρδάνη Λένα µε τις επιφυλάξεις της πε-

ρί συµµετοχής του συλλόγου που εκπροσωπεί -ΜΟΣ Σερβίων ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ-
στο ∆ίκτυο.  

Νέο ∆.Σ. στο Σ.Ε.Ο. Κοζάνης
Η σύνθεση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του

Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών (ΣΕΟ) Κοζάνης που
προέκυψε ύστερα από αρχαιρεσίες της 15ης Οκτω-
βρίου 2008 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασιλόπουλος Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Ταραµάνη Ελένη
Γραµµατέας: Τζήµου Νίκη
Ταµίας: Φραντζέζος Κωνσταντίνος
Έφορος εκδροµών: Αδάµος Αιµίλιος
Έφορος καταφυγίου: Κουρούς Κυριάκος 
Υπεύθυνος ορειβασίας και αναρρίχησης: ∆ουγαλή Ιωάννα
Υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων: Σκαρκαλάς Βασίλειος
Μέλος: Κοζιάκης Παρασκευάς

Αλλαγές στη Νοµαρχία 
Στη θέση του προέδρου του Νοµαρχιακού Συµβουλίου παρέµεινε

ο Παναγιώτης Πλακεντάς και της γραµµατέως η Κυριακή Αποστο-
λίδου, ενώ νέος αντιπρόεδρος ανέλαβε ο Αθ. Κοσµατόπουλος. 

Αντινοµάρχες για τη διετία 2009-2010 ορίστηκαν οι:
• Λάζαρος Γκερεχτές, ∆ιοίκησης και

Οικονοµικών
• Γιάννης Σόκουτης, Ανάπτυξης Πα-

ραγωγικού Περιβάλλοντος (παρέ-
µεινε)

• Γιώργος Μαργαρίτης, Αγροτικής
Ανάπτυξης 

• Παύλος Τσότσος, Κοινωνικής Ανά-

πτυξης. Γ. Μαργαρίτης

Νέος Πρόεδρος στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης

Μετά από την παραίτηση που υπέβαλλε ο Μήχος
Ευάγγελος από τη θέση του Προέδρου του Ερ-
γατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης, λόγω συνταξιοδό-
τησης, το ∆.Σ προέβη σε ανασυγκρότηση την
Πέµπτη 15 Ιανουαρίου 2009.

Μετά από µυστική ψηφοφορία , την θέση του
Προέδρου κατέλαβε ο Τολιόπουλος Αθανάσιος,
(φωτό) ο οποίος µέχρι σήµερα ήταν µέλος του
∆.Σ.

Επίσης παραίτηση υπέβαλλε και ο Σιάµινος Παναγιώτης από τη θέση
του Αντιπροέδρου λόγω µακροχρόνιας εργασίας εκτός Νοµού. Τη θέση κατέ-
λαβε µετά από µυστική ψηφοφορία ο Βόµβας Κων/νος.

Το νέο ∆.Σ. έχει ως εξής:

ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΒΟΜΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛ.Γ.ΓΡΑΜΜ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β΄ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΑΡΚΟ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΛΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΛΕΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΕΛΟΣ
ΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
∆ΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

∆ΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΗ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ 
Τη συνέχιση της λειτουργίας των γραφείων ΟΤΕ και ∆ΕΗ στην πόλη

των Σερβίων αποφάσισαν οι διοικήσεις των δύο επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας.

Το θέµα  είχε απασχολήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερβίων, το Νοµαρ-
χιακό Συµβούλιο Κοζάνης και την Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων που
µε αποφάσεις τους καταδίκασαν την αρχική πρόθεση για κλείσιµο των γρα-
φείων ενώ συζητήθηκε και στην ανοιχτή λαϊκή συνέλευση που συγκάλεσε ο
∆ήµαρχος Σερβίων σε συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο Σερβίων και τους
τοπικούς φορείς και κατέληξε σε οµόφωνη καταδίκη µε την έκδοση ψηφί-
σµατος. 

Στο πλευρό του ∆ήµου Σερβίων συντάχθηκαν οι όµοροι ∆ήµοι Βελβεν-
τού και Καµβουνίων και η Κοινότητα Λιβαδερού, καθώς τα δύο γραφεία εξυ-
πηρετούν τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής.  

Αντίθετα παρά τις διαµαρτυρίες και τις προσπάθειες που έγιναν απ’
τη δηµοτική αρχή του Βελβεντού, τελικά µετά από χρόνια έκλεισε το
εκεί υποκατάστηµα της Eµπορικής Tράπεζας.



Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 21 Μάρτιος 2009

∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ

Στην ίδρυση ενός νέου συλλόγου, του Συλλόγου ∆ροµέων Υγείας
Κοζάνης (Σ∆ΥΚ)  προχώρησαν οι φίλοι και λάτρεις του αθλήµατος των δρόµων
και του αθλητισµού γενικότερα, µε πρώτο πρόεδρό του τον Τάκη Σταθόπουλο.

Στους βασικούς στόχους του συλλόγου συµπεριλαµβάνεται η
ευαισθητοποίηση του κόσµου και κυρίως της νεολαίας ότι η καθηµερινή
άσκηση και η υγιεινή διατροφή είναι πλέον τρόπος ζωής.   

Το διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου που προέκυψε από τις εκλογές της
24ης Νοεµβρίου 2008  απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Σταθόπουλος Αχ. ∆ηµήτριος
Αντιπρόεδρος: Παγκαλίδης Κωνσταντίνος
Γραµµατέας: Σπυρόπουλος Μηνάς
Ταµίας: Καρατζέτζος Αριστείδης
Έφορος Αθλητισµού και ∆ηµοσίων Σχέσεων: Πατουλίδης Πέτρος

Στις 9 Ιανουαρίου έγινε η κοπή της πίτας του συλλόγου και  την 1η

Φεβρουαρίου 2009  ο Σ∆ΥΚ διοργάνωσε ηµερίδα ενηµέρωσης για την άσκηση
και την υγιεινή διατροφή.

Η ηµερίδα µε θέµατα «α. Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος και άσκηση,
β. Έντονη δραστηριότητα και διατροφή αποκατάστασης»

πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του
Νοµαρχιακού Συµβουλίου Κοζάνης σε
συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Επιχείρηση
Πολιτισµού-Αθλητισµού και Κοινωνικής
Πολιτικής Κοζάνης και τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κοζάνης. 

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν οι
ειδικοί καρδιολόγοι, µέλη του Ιατρικού

Συλλόγου Κοζάνης, ∆ηµήτρης Τσιανάκας και Χαράλαµπος Τσεβεκίδης
καθώς και ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Σάββας Χριστοδούλου.

Βέβαια τα θέµατα της ηµερίδας ήταν άκρως ενδιαφέροντα και
προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον του κόσµου που κατέκλυσε την αίθουσα.
Αποζηµιώθηκε ασφαλώς από τις επιστηµονικές και παράλληλα κατατοπιστικές
εισηγήσεις ενώ στο τέλος ακολούθησε διάλογος και επιµέρους απαντήσεις
στα ερωτήµατα που προέκυψαν.

Γενικά ήταν µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη εκδήλωση του συλλόγου ∆ροµέων
που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και την προσδοκία για ανάλογη συνέχεια

Τέλος την Κυριακή 15 Μαρτίου ο Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης
(Σ∆ΥΚ) σε συνεργασία µε το Τµήµα Πρασίνου του ∆ήµου Κοζάνης
πραγµατοποίησε δενδροφύτευση κατά µήκος του ποδηλατόδροµου Κοζάνης –
Αργίλου.

Υ.Γ. Το ∆.Σ. του συλλόγου Μικροβαλτινών συγχαίρει το µέλος του
Σταθόπουλο Αχ. ∆ηµήτριο, για την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου
του Συλλόγου ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης (Σ∆ΥΚ) και του εύχεται κάθε επιτυχία. 

Ίδρυση του Συλλόγου ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης 

∆ιοργάνωση ηµερίδας για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή

∆ηµήτρης Τσιανάκας

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΑΝΗ
Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη το 1ο Φεστιβάλ χορωδιών Ελληνικού

Τραγουδιού που διοργάνωσε ο ∆ήµος Αιανής σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική
επιχείρηση ∆ΕΑΤΠΑ, στην κατάµεστη από κόσµο Αίθουσα Τέχνης του Πνευ-
µατικού Κέντρου Αιανής.

Συµετείχαν:
Α. Μικτή χορωδία παραδοσιακών δηµοτικών τραγουδιών του

ΠΜΣ Αιανής «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ»

Β. Μικτή χορωδία συλλόγου Μικρασιατών Πτολεµαΐδας «Η ΜΙ-
ΚΡΑ ΑΣΙΑ»

Γ. Μικτή χορωδία Μορφωτικού Οµίλου Βελβενδού
∆. Μικτή χορωδία Πολιτιστικού συλλόγου «Άγιος Αθανάσιος»

Κοζάνης. Τη χορωδία διηύθυνε ο Βαγγέλης Βέττας και συµµετείχαν από το
Τρανόβαλτο ο Θύµιος Σκετόπουλος και η σύζυγος του ∆εληβάνη Γιώτα, κα-
θώς και ο Τριαντάφυλλος Τσέλιος από το Φρούριο

Ε. Μικτή χορωδία έντεχνου λαϊκού και παραδοσιακού τραγουδι-
ού της ∆ΕΑΤΠ Αιανής

Παραβρέθηκαν οι αντινοµάρχες Γιάννης Σόκουτης και Έλσα Φωτιάδου,
οι πολιτευτές του νοµού Βασίλης Κωνσταντόπουλος και Ρούλης Κοκελίδης,

ο νοµαρχιακός σύµβουλος Γιάννης Μητσιάκος και  φυσικά ο οικοδεσπότης
της εκδήλωσης δήµαρχος Αιανής Γιώργος Τζέλλος. 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Μέτριες εξακολουθούν να είναι η θέση και η αγωνιστική πορεία των
οµάδων των Καµβουνίων, λίγες αγωνιστικές πριν από τη λήξη των τοπικών
πρωταθληµάτων της ΕΠΣ Κοζάνης. 

Συγκεκριµένα στην
Α΄ κατηγορία η οµάδα
του Τρανοβάλτου µετά
και την 23η αγωνιστική
βρίσκεται στην 12η θέση
(επί 16 οµάδων) µε 23
βαθµούς ενώ η οµάδα
της Ελάτης στο 2ο όµιλο
της Β΄ κατηγορίας και
µετά την 18η αγωνιστική,
βρίσκεται στην προτελευ-
ταία θέση -11η- µε 13
βαθµούς.

Στ ις βαθµολογίες
των αντίστοιχων κατηγο-
ριών προηγούνται, η οµά-

δα του Βελβεντού µε 54
βαθµούς στην Α’ κατηγορία
και οι οµάδες της Καισαρει-
άς και των Αυλών µε 40
βαθµούς στον 2ο όµιλο της
Β’ κατηγορίας.    

ΠAΛIANOΠOYΛOΣ ΝΙΚΟΣ

ΣXOΛIKA – XAPTIKA – ∆ΩPA

ΠΛAT. ΑΛΩΝΙΑ – THΛ. 23909 KOZANH
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Παλαιοντολογικά ευρήµατα στο λιγνιτωρυχείο Προσηλίου 

Λιγνιτωρυχείο Προσηλίου: Σπάνια παλαιοντολογικά ευρήµατα... αποδηµούν ή χάνονται!
“Η ανυπαρξία ενός οργανωµένου µουσείου Παλαιοντολογίας στην ευ-

ρύτερη περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας είναι η αιτία για την οποία φεύγουν
από τη χώρα µας και οδηγούνται στο εξωτερικό σηµαντικά παλαιοντολογικά
ευρήµατα”.

Η παραπάνω φράση είναι µια κραυγή αγωνίας που βγαίνει από τα πλέον
επίσηµα χείλη. Την είπε ο καθηγητής Παλαιοντολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών Ευάγγελος Βελιτζέλος, κατά την τελετή έκθεσης της κάτω γνάθου
ενός ρινόκερου στις προθήκες του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης.

Πρόκειται για ένα σπάνιο παλαιοντολογικό εύρηµα ηλικίας έξι εκατοµ-
µυρίων ετών, το οποίο βρέθηκε πριν από λίγο καιρό σε λιγνιτωρυχείο στο Προ-
σήλιο του δήµου Σερβίων του νοµού Κοζάνης. Σύµφωνα µε τον καθηγητή,
πριν από πολλά χρόνια βρέθηκαν στις στοές του ίδιου λιγνιτωρυχείου δύο κρα-
νία. Ήταν ολόκληρα κρανία από προγονικές µορφές ελέφαντα, που λέγονται
µαστόδοντες, καθώς επίσης και σπάνιο παλαιοντολογικό υλικό. Τα σπάνια
αυτά ευρήµατα οδηγήθηκαν σε µουσείο του Παρισιού, καθώς δεν υπήρχε στην
περιοχή µουσείο για τη φύλαξη και την έκθεσή τους.

Έρευνα - Έργο - Σχέδια
Ο κ. Βελιτζέλος είναι ο επιστήµονας που µαζί µε την ερευνητική του οµάδα

έσωσε το σπάνιο εύρηµα της κάτω γνάθου του ρινόκερου του Προσήλιου. Πι-
στεύει ότι µία συστηµατική έρευνα στο ίδιο λιγνιτωρυχείο θα φέρει στο φως ση-
µαντικό πολιτιστικό πλούτο από παλαιοντολογικά ευρήµατα.

Γι’ αυτό, όπως υποστηρίζει, απαιτούνται συστηµατικές έρευνες, αλλά κυ-
ρίως χρειάζεται ένα οργανωµένο µουσείο. 

Ο καθηγητής Παλαιοντολογίας Ευ. Βελιτζέλος ανέφερε ακόµη πως “είναι
θαύµα το γεγονός ότι σώθηκε η κάτω γνάθος του ηλικίας 6.000.000 ετών ρι-
νόκερου του Προσήλιου”. Και αυτό γιατί ήταν εκτεθειµένη στον ήλιο και στη
βροχή σε µια πλάκα λιγνίτη, ο οποίος περιέχει µια ουσία που διαβρώνει σε
επικίνδυνο βαθµό τα ευρήµατα. Η οµάδα του καθηγητή παρέλαβε από την
πρώτη στιγµή το εύρηµα, το οποίο συντήρησε συστηµατικά και το έσωσε...

Στα ίχνη του ρινόκερου...
Κατά την άποψη του καθηγητή, τα σκελετικά στοιχεία του ρινόκερου βρί-

σκονται µέσα στο βάλτο του ορυχείου, γι’ αυτό και, όπως είπε, “πρέπει να µας
δοθεί η δυνατότητα για µια εκτεταµένη ανασκαφή”. Στο Προσήλιο έχει βρεθεί
επίσης µία σπάνια υποτροπική χλωρίδα (δέντρα της κανέλας κτλ.) της εποχής
εκείνης. Στην Ελλάδα έχουν βρεθεί πάρα πολλοί ρινόκεροι σε διαφορετικές
ηλικίες. Συγκεκριµένα, βρέθηκαν στη κοιλάδα του Αξιού, στην Εύβοια, στη
Μεγαλόπολη, στη Ραφήνα, στη Σάµο, στο Πικέρµι, αλλά η ιδιαιτερότητα του ρι-

νόκερου του Προσήλιου είναι ότι βρέθηκε σε µία ηλικία 6.000.000 ετών και
η διατήρησή του είναι πολύ καλή.

Σήµερα υπάρχουν πέντε είδη ρινόκερων. Τρία απ’ αυτά ζουν στην Ασία,
ενώ τα άλλα δύο ζουν στην Αφρική. Οι ρινόκεροι, που εµφανίστηκαν πριν από
40.000.000 χρόνια, ζουν σε ποικίλα περιβάλλοντα, σε υποτροπικά δάση και
σε βαλτώδεις περιοχές.

Πρόταση-πρόκληση στους τοπικούς φορείς
“Ούτε την κατέθεσα ούτε πρόκειται να την καταθέσω. Όσες παρόµοιες

προτάσεις κατέθεσα απορρίφτηκαν µε το γνωστό επιχείρηµα ότι αντίστοιχα µου-
σεία υπάρχουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εδώ όµως χρειάζεται ένα µου-
σείο Παλαιοντολογίας στη ∆υτική Μακεδονία, γι’ αυτό εγώ απευθύνω την
πρόταση - πρόκληση στους τοπικούς φορείς. Αυτοί είναι που θα πρέπει να πά-
ρουν την υπόθεση στα χέρια τους”.

“O ρόλος των µουσείων πρέπει να είναι ζωτικός. ∆ιότι, αν υπάρχει ένα
µουσείο, δεν πρόκειται να φύγουν τα ευρήµατα από τη χώρα. Εποµένως, ο
ρόλος του µουσείου είναι να προστατεύει τη γεωλογική κληρονοµιά, να τη
δώσει στην εκπαίδευση, να κάνει τη µουσειακή του ανάδειξη, µε απώτερο
σκοπό να προστατέψει τα ευρήµατα, αλλά και να βοηθήσει τον τόπο. Υπάρχει
µια νέα µορφή γεωτουρισµού, η οποία ασχολείται µε την ανάδειξη των γεω-
λογικών µνηµείων και, πέρα από τις θέσεις εργασίας που θα προσφέρει σε
τέτοιες περιοχές, που έχουν περιορισµένες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυ-
ξης, θα παρέχει και προστασία”.

Αναδηµοσίευση από την εφηµερίδα Μακεδονία - Θεσσαλονίκη
(Φεβρ. 2009)

Σηµ. Συντ. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για τη διεκδίκηση δηµιουργίας
Μουσείου Παλαιοντολογίας στην περιοχή µας, µε βάση και τις παραπάνω
αναφορές του καθηγητή κ. Ευάγγελου Βελιτζέλου, έκανε ο φίλος από το Τρι-
γωνικό Τάκης Παπ. 

Καλό είναι να τη µελετήσουµε…

600.000 ευρώ αποζηµίωση
για τον φονικό αµίαντο! 

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΤΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 23/02/2009)

Νοµολογία µε την οποία απλώνεται δίχτυ προστασίας στους εργαζόµε-
νους, καθώς ορίζει σαφώς τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για τη διασφάλιση
της υγείας των υπαλλήλων στους χώρους δουλειάς, έγραψε µε πρόσφατη από-
φασή του το Μονοµελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Το δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγαν συγγενείς τεχνίτη οχηµάτων, ο
οποίος για χρόνια εισέπνεε αµίαντο στη δουλειά του, µε αποτέλεσµα να νοσή-
σει από καρκίνο και να χάσει τη µάχη για τη ζωή, µε την υπ’ αριθµόν 169/2009
απόφασή του καταδίκασε την εργοδότρια εταιρεία σε καταβολή χρηµατικής
αποζηµίωσης ύψους 600.000 ευρώ, θέτοντας έτσι νέα δεδοµένα για την ασφά-
λεια στον χώρο εργασίας.

Ο άτυχος εργάτης, που ήταν τεχνίτης λεωφορείων και εργαζόταν στις αστι-
κές συγκοινωνίες, απασχολούνταν από τις 7.7.1983 µέχρι τις 8.9.1992 στο

αµαξοστάσιο του Βοτανικού, στον καθαρισµό των φρένων των λεωφορείων,
στα οποία υπήρχε αµίαντος.

Ενα χρόνο πριν συνταξιοδοτηθεί, τον Μάρτιο του 2005, βρέθηκε αντιµέ-
τωπος µε βαριά νόσο καθώς αρρώστησε από καρκίνο στον πνεύµονα, υπο-
βλήθηκε σε χηµειοθεραπεία, αλλά δυστυχώς απεβίωσε στις 20 Σεπτεµβρίου
του 2006, εφτά µήνες µετά τη συνταξιοδότησή του.

Στην απόφαση-σταθµό του δικαστηρίου αναφέρεται ότι:
«Η εισπνοή ινών αµιάντου είναι επιβλαβής για την υγεία και µπο-

ρεί να προκαλέσει στους εργαζόµενους που απασχολούνται σε χώρους
όπου αυτός υπάρχει σοβαρότατες ασθένειες, όπως η αµιάντωση και
ενδεχοµένως καρκίνο των βρόγχων και των πνευµόνων».

Εν προκειµένω µάλιστα το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθήνας δέχτηκε ότι
«η εργοδότρια εταιρεία παρέλειψε να λάβει τα απαραίτητα µέτρα ασφα-
λείας, όπως είναι η µέτρηση αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας,
ο περιορισµός µε υγρές µεθόδους της δηµιουργίας και διασποράς σκό-
νης στο περιβάλλον, η γενική ενηµέρωση των εργαζοµένων κατά τακτά
χρονικά διαστήµατα για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία από
την έκθεση στον αµίαντο, οι προφυλάξεις µε τη χρήση του κατάλληλου
ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού και ενδυµάτων, η επίβλεψη της

υγείας των εργαζοµένων από τον αρµόδιο ιατρό εργασίας της επιχεί-
ρησης.

Στη ζυγαριά της ∆ικαιοσύνης µέτρησε και έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών από το οποίο προέκυπτε ότι µε υπουργική από-
φαση είχε απαγορευθεί η παραγωγή, πώληση και τοποθέτηση φρένων
µε αµίαντο από τις 10-2-1999, κάτι που σύµφωνα µε την απόφαση
«σαφώς σηµαίνει ότι για όλο το επίδικο χρονικό διάστηµα, αλλά και
µεταγενέστερα, ο εκλιπών εξακολουθούσε να εργάζεται υπό τις επι-
κίνδυνες συνθήκες µε την καθηµερινή εισπνοή αµιάντου».

Ετσι το δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη και ότι «εξαιτίας του τραγικού γε-
γονότος της απώλειας του συγγενικού τους προσώπου η σύζυγος και τα δύο
παιδιά του δοκίµασαν έντονη στενοχώρια και θλίψη», επιδικάζει στον καθένα
το ποσό των 200.000 ευρώ, ως χρηµατική ικανοποίηση για την αποκατάσταση
της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν.

Είναι χαρακτηριστικό µάλιστα ότι η απόφαση κηρύσσεται προσωρινά εκτε-
λεστή, µε το σκεπτικό ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι και η επιβράδυνσή της
µπορεί να επιφέρει σηµαντική ζηµία στους ενάγοντες. ∆ιατάσσεται έτσι η άµεση
καταβολή µέρους του επιδικαζόµενου χρηµατικού ποσού και δη 300.000
ευρώ.

Η συµµετοχή του Θεοδώρου Ζιάκα
στους απελευθερωτικούς αγώνες

του Έθνους

Ο Θεόδωρος Ζιάκας ανήκει σε µια µεγάλη και ισχυρή αρµατολική οικο-
γένεια των Γρεβενών. Η οικογένειά του καταγόταν από το χωριό Μαυρονό-
ρος. Εγκυκλοπαίδειες και Λεξικά µνηµονεύουν το όνοµα του γέρο-Ζιάκα, που
χρηµάτισε αρµατολός στην περιοχή Γρεβενών, πήρε µέρος στην επανάσταση
του 1770, ήρθε σε σύγκρουση µε τον Κουρτ πασά και συνέχεια µε τον Αλή
πασά των Ιωαννίνων. Μνηµονεύεται ακόµα ένας γιός του, ο πατέρας του Γιαν-
νούλα και του Θεόδωρου, που πήρε µέρος στην επαναστατική κίνηση του Θύ-
µιου Βλαχάβα  το 1802. Αργότερα συµφιλιώθηκε µε τον Αλή πασά και πήρε το
αρµατολίκι των Γρεβενών και της Κόνιτσσας, που τα κράτησε µέχρι το 1810 ή
1814.

Το αρµατολίκι του γέρο-Ζιάκα περιελάµβανε τις περιοχές Γρεβενών, Κό-
νοτσας, Βεντζίων και Ανασελίτσας (Βοΐου) «µίαν µικράν ηγεµονίαν µε 600
χωρία», στο οποίο τον διαδέχτηκε ο πρωτότοκος γιος του Γιαννούλας. Στη συ-
νέχεια ο Γιαννούλας κράτησε τα Γρεβενά και Βέντζια και ο αδελφός του Θεό-
δωρος την Κόνιτσα και Ανασέλιτσα.

Στην επανάσταση του 1821 ο Γιαννούλας ξεσήκωσε τη ∆υτ. Μακεδονία
παρεµποδίζοντας τουρκικές δυνάµεις προς τη Θεσσαλία, απασχολώντας αρ-
κετούς Τούρκους στην περιοχή του. Πήρε µέρος στην επανάσταση της Νάου-
σας το 1822. ∆εν έπαυσε να ενισχύει την επανάσταση. Στην πολιορκία του

Μεσολογγίου, βρήκαν ηρωικό τέλος τέσσερα εξαδέρφια του. 
Μετά το θάνατο του Γιαννούλα αρχηγός της αρµατολικής και επαναστατι-

κής κίνησης στα Γρεβενά-∆υτ. Μακεδονία έγινε ο Θεόδωρος Ζιάκας, ο θρυ-
λικός επαναστάτης του Σπηλαίου Γρεβενών. Πήρε µέρος σε σύσκεψη µε
άλλους οπλαρχηγούς και προκρίτους στο µοναστήρι του αγίου ∆ιονυσίου
Ολύµπου και στην απόφασή τους ζητούσαν ηθική και υλική υποστήριξη, την
οποίαν δεν έτυχαν στα 1828, από τον Καποδίστρια. Έτσι άλλοι οπλαρχηγοί έµει-
ναν στη Μακεδονία και συµβιβάστηκαν και άλλοι κατέφυγαν στην ελεύθερη Ελ-
λάδα, όπως και ο Θ. Ζιάκας. 

Όµως ο Θ. Ζιάκας δε µπορεί να ησυχάσει. Σχεδίαζε να καταλάβει τα Γρε-
βενά, να σκοτώσει τον Μεχµέτ Τάγο, που ήταν άγριος και καταπιεστικός και άλ-
λους εχθρούς του για την προδοσία και το φόνο του αδελφού του. Έτσι στα
1831 µπήκε στα Γρεβενά και λεηλάτησε οθωµανικά σπίτια. Ο Ζιάκας είχε γίνει
το φόβητρο των Οθωµανών µέχρι το 1835, οπότε πιεζόµενος από πολλά τουρ-
κικά τµήµατα κατέφυγε στην ελεύθερη Ελλάδα (Λαµία).

Το φθινόπωρο του 1853 αρχίζει ο πόλεµος µεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας
(Κριµαϊκός). Ο Θ. Ζιάκας αρχές Φεβρουαρίου του 1854 µε 700 άνδρες πο-
λεµώντας τους Τούρκους, όπως : στην Πλάζα (Μοσχάτο), Αγιοργίτικα καλύβια
και στο Λουτρό, προχώρησε για την περιφέρεια Γρεβενών.  Στη ∆ηµινίτσα (Καρ-
περό) Γρεβενών συνεπλάκη µε Τούρκους, που έπαθαν αληθινή πανωλεθρία,
διασώζοντας τους βλαχοποιµένες, που ανέβαιναν στις θερινές διαµονές τους
στα ορεινά. 

Στη συνέχεια ο Ζιάκας ξεσήκωσε την περιφέρεια Γρεβενών σε επανά-
σταση… Επειδή όµως βρισκόταν σε δύσκολη θέση να αντιµετωπίσει πολύ υπέρ-
τερες τουρκικές δυνάµεις, µάχιµοι και γυναικόπαιδα, µε τα υπάρχοντά τους
κατέφυγαν στο απόκρηµνο και οχυρότατο χωριό Σπήλαιο Γρεβενών, όπου πο-
λιορκήθηκαν και αντιστέκονταν σθεναρά, µε κάθε µέσο και τρόπο… Στο µε-
ταξύ ήρθαν από τα Γιάννινα ο Άγγλος πρόξενος και ο Γάλλος πρόξενος, για

να πείσουν το Ζιάκα να παραιτηθεί από κάθε αντίσταση. Ο Ζιάκας όµως δε θέ-
λησε να δεχτεί τη µεσολάβηση για συνθηκολόγηση και αποχώρηση από το
Σπήλαιο. Έτσι ο πόλεµος συνεχίστηκε, κράτησε αρκετές µέρες και οι Τούρκοι
είχαν 600 νεκρούς και ανάλογους τραυµατίες.

Ο Ζιάκας κατάλαβε πια πως κάθε αντίσταση ήταν µάταιη. Ύστερα από και-
νούρια µεσολάβηση των προξένων και αφού εξασφαλίστηκαν περισσότερες εγ-
γυήσεις, άρχισε η αποχώρηση από το Σπήλαιο. Στη συνέχεια παραθέτουµε
αυτούσια, µε την ορθογραφία της, ενθύµηση από εκκλησιαστικό βιβλίο του
Σπηλαίου, που προσδιορίζει την ηµεροµηνία αποχώρησης οπλιτών και γυναι-
κοπαίδων. «έτων 1854, Μαΐου 19 εφήγαµεν από το σπήλεον και επή-
γαµεν εις το ζητούνη (Λαµία) εις το ροµέηκο έως της δέκα επτά του
ηουλίου µηνός και ύστερα ήρθαµαν οπήσω εις το σπήλεον και εγήνα-
µαν κενούργη νηκοκηρέη από όλος και τόγραψα δηανθηµησην των
χαλασµόν».

Αφού δόθηκε αµνηστία τα γυναικόπαιδα επέστρεψαν στα σπίτια τους. 
Ο Θ. Ζιάκας είναι µια θρυλική µορφή. Με τους αγώνες του και τη δράση

του εναντίον των Τούρκων, από την επανάσταση του 1821 µέχρι την επανά-
σταση του 1854 (Σπήλαιο) πέτυχε να γίνει το όνοµά του πασίγνωστο όχι µονάχα
στη ∆υτ. Μακεδονία, τον τόπο καταγωγής και δράσης του, µα σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Πλήθος δηµοτικά τραγούδια υµνούν τους αγώνες του και την αντρει-
οσύνη του.

Τα  Γρεβενά τιµώντας τον πολέµαρχο Θ. Ζιάκα έστησε την προτοµή του
στην πλατεία της πόλης.

ΑΝΤΡΕΑΣ  ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ

(Περίληψη από το βιβλίο του Μιλτιάδη Ι. Παπαϊωάννου, Ο Θεόδωρος Ζιά-
κας και η συµµετοχή του στους απελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους, έκ-
δοση Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 1981).

ΠAΠAΓEΩPΓIOY Γ. ΣTAΘHΣ

ΠOΛITIKOΣ MHXANIKOΣ A.Π.Θ.

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

Η κάτω γνάθος του ρινόκερου, στο “Λαογραφικό Μουσείο”, στην Κοζάνη
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ

Το ρολόι

Στη δεκαετία του ΄70 ένας τσοµπάνος της περιοχής µας, αποφάσισε να
πουλήσει τα γιδοπρόβατά του και να πάει µετανάστης στη Γερµανία για να
βρει καλύτερη τύχη. Πράγµατι, τα πούλησε στο διπλανό χωριό µαζί µε τα
σκυλιά κι έβαλε τα λεφτά στην τράπεζα. 

Στη  Γερµανία όµως, τα βρήκε λίγο σκούρα. Οι συνθήκες εργασίας
ήταν πολύ δύσκολες γι’ αυτόν, αφού βρήκε δουλειά σε ορυχείο. Έτσι γύρισε
πίσω µετά από έναν µήνα, αφού έβγαλε τα έξοδα των εισιτηρίων (ναύλα) και
του περίσσεψαν  λεφτά για να αγοράσει και ένα ρολόι χεριού για ενθύµιο.
Την ώρα όµως να τη λέει δεν ήξερε.

Την επόµενη µέρα του γυρισµού του, πρωί-πρωί (όλ’ τ’  νύχτα δεν κιµίθ-
κι) πήγε και µε το ζόρι πήρε πίσω το κοπάδι του, τα σκυλιά του και τα καρδά-
ρια του, αφού φυσικά τα πλήρωσε. Τονίζω µε το ζόρι, γιατί ο κοντοχωριανός
του, αρνήθηκε να του τα επιστρέψει και τότε αυτός τον τσάκωσε απ’ το λαιµό,
µιάς κι ήταν του χεριού του.

Μετά από λίγες µέρες βρισκόταν µε τα ζωντανά του σε µια κορυφή
(τσκάρ’) των Καµβουνίων  και στο κάτω επίπεδο, κανα τέταρτο µε τα πόδια
βρισκόταν ένας άλλος τσοµπάνος. Τον ρωτάει δυνατά ο τσοµπάνος πούταν
από κάτω: «Έιιιιι, τι ώρα είνι, ρά;». Και ο Γερµανός µε το καινούριο ρολόι,
που δεν ήξερε την ώρα, κοιτάει και ξανακοιτάει το ρολόι και στο τέλος του
φωνάζει: «έλα αγλήγουρα να ιδείς µοναχός, γιατί βιάζουµι».

«Τσάρος»

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Νοσταλγός της απλότητας και της ιδιαίτερης πατρίδας του
Η αγάπη και η διαχρονική νοσταλγία

του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Παλαι-
οχώρι του ∆ήµου Βεντζίων του Ν. Γρεβενών,
οδήγησαν το δάσκαλο Ευθύµιο Σκρέκα  στη
συγγραφή του λαογραφικού-ιστορικού βι-
βλίου:

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Η γενέτειρά µας)

Το βιβλίο 465 σελίδων
που κυκλοφόρησε το 2004,
σύµφωνα µε το συγγραφέα
του, είναι καρπός Αγάπης
και ευλαβικής ευγνωµοσύ-
νης στους απλοϊκούς συγχω-
ριανούς του. Εκεί που
συνάντησε την απλότητα, την
άδολη εσωτερικότητα και την
ανυπόκριτη αγάπη και νο-
σταλγία του χτές 

Για την αποτροπή του
σύγχρονου ισοπεδωτικού
µοντερνισµού που δηµιουρ-
γούν πνευµατικό µαρασµό
και αποξένωση από τη γνή-
σια λαϊκή παρακαταθήκη των
προγόνων µας.

Έτσι απλά:
«Να θυµούνται οι παλιότεροι,
Και να γνωρίσουν οι νεότεροι τον τόπο µας»

Εκτός του βιβλίου, είχαµε την εξαιρετική τιµή εκ µέρους του κ. Σκρέκα

να µας αποδοθεί µια πολυσέλιδη ανέκδοτη εργασία του που περιλαµβάνει
«Πνευµατικά Εντρυφήµατα», «Λαϊκά γνωµικά-ρητά-αποφθέγµατα», κατά-
λογο λέξεων «Από το γλωσσάρι του απλού µας λαού» και σκέψεις δια-
χρονικού περιεχοµένου, µε την εκχώρηση του δικαιώµατος να τα
δηµοσιεύσουµε. Γραµµένη καλλιγραφικά µε το χέρι µε ξεχωριστή επιµέ-

λεια. Φυσικά τον ευχαριστούµε θερµά και µε ιδιαίτερη χαρά θα συµπερι-
λάβουµε τµηµατικά την εργασία του στην ύλη της εφηµερίδας µας. Άλλωστε
διαβάζοντας το βιβλίο και την υπόλοιπη εργασία του, διαπιστώσαµε ότι η πα-
ράδοση (ήθη, έθιµα, γλωσσάρι κ.α.) του Παλαιοχωρίου ταυτίζεται σχεδόν
απόλυτα µε αυτή του Μικροβάλτου.

«Άδειασαν τα χωριά µας, άλλαξαν οι Άνθρωποι»

Αφορµή για να γράψω τις παρακάτω σκέψεις µου ήταν ένας έντονος
διάλογος σε µια oµήγυρη φίλων εκπαιδευτικών, που ο καθένας διαφω-
νούσε κι απέρριπτε µε ευκολία, τα επιχειρήµατα του άλλου, σχετικά µε την
αύξηση του πληθυσµού των πόλεων και την εγκατάσταση του στα αστικά,
πλησιέστερα κέντρα.

Η φυγή µας από τις πατρογονικές εστίες και η διαµονή µας στις πλη-
σιέστερες πόλεις, άλλαξε και διαφοροποίησε την οµαλή κι ευλογηµένη
χωροταξική κατανοµή των συνανθρώπων µας, µε αποτέλεσµα να αδει-
άσουν και να ερηµώσουν τα νοσταλγικά χωριά της περιοχής µας και όχι
µόνο.

Εγκαταλείψαµε το καθαρό και υγιεινό περιβάλλον, την απλή φύση, τα
δασωµένα βουνά των χωριών µας και συνοστιζόµενοι στο υποβαθµισµένο

στενόχωρο διαµερισµατάκι των 50 τ.µ. λησµονήσαµε την απλότητα του βίου
µας.

Κοινό και λίαν ανησυχητικό το φαινόµενο ν’ ανταµώνουµε στο ασαν-
σέρ «µε το διπλανό µας» και να µην µιλιόµαστε…! Να περιµένουµε πότε θα
κάνει τον παραµικρό θόρυβο στην ώρα της κοινής ησυχίας «για να τον πα-
ρατηρήσουµε…!» Ζούµε έντονα και αµφισβητούµε τις διαχρονικές αξίες
αγάπης και συνεργασίας, που µας κληροδότησαν  οι αγράµµατοι αλλά
απλοί πρόγονοί µας. Ο εγωισµός και η υπερηφάνεια µας κατέστησε υπο-
στηρικτές και γνώστες επί παντός επιστητού. Συνηθίσαµε να µην ακούµε
τους άλλους…! Συζητούµε, αλλά συνήθως δεν καταλαβαινόµαστε. Γίναµε
νευρικοί. ∆εν παραδεχόµαστε καµιά άλλη γνώµη κι άποψη, εκτός από τη
δική µας.

Συζητούµε στα καφενεία και σ’ άλλους κλειστούς χώρους, έντονα
ενίοτε δε και πεισµατικά και προσπαθούµε να πείσουµε την οµήγυρη ότι η
δική µας άποψη είναι η καλύτερη, η σωστότερη. Η σιωπή και η ολιγολογία
ξεχάστηκε. Βιώνουµε την καθηµερινότητα µε ένταση. Τρέχουµε, αντί να
βαδίζουµε. Οµιλούµε και κουβεντιάζουµε πολύ. Συνήθως απορρίπτουµε
την άλλη άποψη. Νοµίζουµε ότι για όλα έχουµε το αλάθητο!

Έτσι κληρονοµούµε και στη νέα γενιά, στα παιδιά µας ένα νέο τύπο
Έλληνα, που τα θέλει όλα δικά του. Να µην κοπιάζει και ν’ απολαµβάνει τα
καλύτερα και τ’ ακριβότερα υλικά  αγαθά! Να αλληθωρίζουµε όλοι µας στο
ακριβότερο αυτοκίνητο, στο µεγαλύτερο και κεντρικότερο διαµέρισµα – κα-
τάστηµα. Στην αγορά πολλών και εκλεκτών διατροφηµάτων. Χαλάσαµε την
οικογενειακή και ατοµική υγεία µε την πολυφαγία µας!

Αµφισβητούµε και αγνοούµε την ευλογηµένη και υγιεινή αυτάρκεια
και ολιγάρκεια.

Η οικονοµική κρίση στην Πατρίδα µας και σ’ όλο τον κόσµο οφείλεται
και στον αλόγιστο ευδαιµονικό καταναλωτισµό µας. Παράγουµε 5 και
τρώµε για 8. Ποιος θα πληρώσει τη διαφορά;

Καλή είναι η πρόοδος και η τεχνολογία!
Καλύτερη όµως πρέπει να είναι η απλότητα του βίου µας.

Κοίλα Κοζάνης 27-1-2009
Ευθ. Σκρέκας 

Φόρος Τιµής και µνήµης

Ένα βιβλίο-λεύκωµα,  φόρος τιµής και µνήµης στους κατοίκους της Αι-
ανής που αντιστάθηκαν στους κατακτητές Γερµανούς και Ιταλούς τα έτη
1940-1944. 

Γι’ αυτούς που πήραν
µέρος στην Εθνική Αντίσταση
τα έτη 1941-1944.

Στους αντάρτες του ∆ΣΕ
και στους στρατιώτες του εθνι-
κού στρατού που έχασαν τη
ζωή τους στον εµφύλιο σπα-
ραγµό τα έτη 1946-1949.

Σε όλα τα θύµατα της δε-
καετίας 1940-1950

Οι συγγραφείς του Μαν-
δραβέλης Μ. Μιχάλης και
Στάµος Γρ. Χαρίσης το
έχουν αφιερώσει σε όλα τα
αδικοχαµένα παιδιά της Αι-
ανής που έχασαν τη ζωή τους
σε διάφορα δυστυχήµατα,
τροχαία, εργατικά, στο αερο-
πορικό δυστύχηµα µε το Γιάκοφλεφ, σ’ αυτούς που πνίγηκαν στον Αλιάκµο-
να …

ΥΓ Ευχαριστούµε το Μιχάλη Μ. Μανδραβέλη  που µας προσέφερε το βι-
βλίο, που εκδόθηκε το 2008. 

ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ (ΧΑΒΟΣ)
Σε µια τοποθεσία γεµάτη από πλούσια ιστορία, θρύλους και µοναδική

οµορφιά, στο χωριό ΠΡΟΣΗΛΙΟ, βρίσκεται ένα άγριο, δύσβατο και µαγευτικό
φαράγγι. Ένα εκπληκτικό φυσικό τοπίο, µε υπέροχες σπηλιές και εντυπωσιακά
βράχια µε πολύ έντονα χαρακτηριστικά, που το καθιστούν µοναδικό στην
Ελλάδα. Το φαράγγι στις  «Πόρτες»   µε τις απότοµες, βραχώδεις και βαθιές
χαράδρες, αποτελεί ένα φυσικό οχυρό και δεν επιτρέπει την εύκολη διάβαση
από την Μακεδονία στην Θεσσαλία, καθώς µάλιστα ενισχύεται και από τον
Αλιάκµονα ποταµό.

Σε αυτό το φυσικό οχυρό τα Βυζαντινά χρόνια, είχαν κατασκευασθεί και
τεχνικές οχυρώσεις µε πύργους, πολεµίστρες, φρούρια και βαρείες σιδερένιες
πόρτες. Την ονοµασία της η περιοχή την πήρε, από τις σιδερόπορτες που
υπήρχαν στις τεχνικές αυτές οχυρώσεις. Σήµερα βέβαια δεν σώζονται οι
πόρτες, παρά µόνο ερείπια και υπολείµµατα από τείχη. 

Οι κάτοικοι του Προσήλιου το φαράγγι στις πόρτες το αποκαλούν  «ΧΑΒΟ».
Η λέξη χάβος έχει προέλθει από το αρχαίο χάος σηµαίνει γκρεµός και συχνά
χρησιµοποιείται σαν τοπωνύµιο. Το µήκος του είναι 1200 µέτρα και το µέγιστο
βάθος του 120-140 µέτρα. Η µεγάλη και αξιοθαύµαστη διαφορά του Χάβου µε

τα φαράγγια της Ελλάδας και ίσως όλου του κόσµου είναι η εξής: 
Ενώ κατά κανόνα όλα τα φαράγγια είναι στη βάση τους στενά και ανοίγουν

όσο ανεβαίνουµε προς τα πάνω, ο Χάβος σε ένα µεγάλο του τµήµα κάνει την
εξαίρεση και είναι φαρδύς στη βάση του ( 30-40 µέτρα), στενός στο µέσο του
ύψους του (1-3 µέτρα) και στο πάνω χείλος του 10 µέτρα περίπου. 

Ένα  άλλο τµήµα του Χάβου σε ένα µικρό του µήκος είναι σχεδόν κλειστό
στο πάνω του χείλος δηλαδή οι βράχοι του φαραγγιού σ΄αυτό το σηµείο
εφάπτονται. 

Αυτές οι ιδιορρυθµίες του Χάβου τον καθιστούν µοναδικό στην Ελλάδα
και ίσως σε ολόκληρο τον κόσµο. Σε συνδυασµό µε το µεγάλο του ύψος  (πάνω
από 120 µέτρα) τον κάνει σχεδόν σκοτεινό σε ένα µεγάλο του τµήµα.

Στο Χάβο ανακαλύπτει κανείς τη γοητεία, το µυστήριο, την οµορφιά, την
αρµονία και τη µαγεία της άγριας φύσης . Η χλωρίδα και η πανίδα του Χάβου
είναι πλούσια γιατί το παράξενο αυτό φαράγγι είναι εντελώς άγνωστο για
πολλούς. 

Αυτή η φυσική αποµόνωση εξασφάλισε την µεγάλη βιοποικιλότητα του
Χάβου. Στο Χάβο κατοικούν αγριοπερίστερα, τσίχλες, κοράκια, αλεπούδες,
φίδια, βραχοχελίδονα, κοτσύφια, καρακάξες, πετροπέρδικες, φάσες, κάργιες,
λύκοι, ασβοί, κουκουβάγιες, αηδόνια, σκαντζόχοιροι, τρυγόνια, σαΐνια,
χελώνες µικρές και µεγάλες, κούκοι, αγριόγατοι, σταυραετοί, γεράκια,
µελίσσια, κ.α. Επίσης στο Χάβο ευδοκιµούν αγριογκορτσιές, πουρνάρια,
θράψα ή µέλιγο, µέντα, τσάι του βουνού, ανεµώνες, τσαπουρνιές, κέδρα,
συκιές, παλιούρια, λαγόµηλα, αγριοπατάτες, αρωµατικά φυτά, φαρµακευτικά
φυτά, καραγάτσια, γάβροι, µαρουστιά, και εκατοντάδες άλλα αγριολούλουδα.      

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ  

Σηµ. Σύνταξης: ∆υστυχώς στο µοναδικό αυτό φαράγγι του Προσηλίου,
χύνονται τα λύµατα του χωριού, που βεβαίως καθιστούν την αξιοποίηση του
αδύνατη. Απαιτείται βεβαίως άµεσα να δροµολογηθεί η κατασκευή
παρακαµπτήριου αγωγού απορροής των βοθρολυµάτων. 

Ο “Χάβος” στο περιοδικό “ΦΑΡΑΓΓΙΑ”
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΑΑ
Ο ∆άσκαλος Γιάννης Νατσιόπουλος

Ο πρώτος ∆άσκαλος που βγήκε απ’
το χωριό µας στα δύσκολα χρόνια της ∆ι-
κτατορίας του Μεταξά ήταν ο Ιωάννης
Νατσιόπουλος του Αθανασίου. Μάνα του
η Κατερίνη από τους Χαϊδάρηδες. Ο δά-
σκαλος ο Γιάννης ήταν θείος µου, ο µι-
κρός αδερφός της µάνας µου και δεν θα
ξεχάσω στην αρρώστια που πέρασα, την
ηµέρα ήταν κοντά µου αυτός, τη νύχτα η
µάνα µου. 

Τώρα που αραδιάζω τις παλιές φωτογραφίες, βρήκα µια µικρή
φωτογραφία του θείου µου του Γιάννη, µου είναι αξέχαστος, κάθοµαι
να τον περιγράψω για τη φιλοτιµία του. Το 1963 ζούσε ο Θείος, µου
έστειλε τη φωτογραφία µε τη µάνα µου «προς τον ανιψιό µου ενθύµιο»
και σας τη στέλνω. Ο Γιάννης είχε όλα τα χαρίσµατα του πατέρα του
Παπαθανάση. ∆άσκαλος λαϊκότατος, τίµιος, στους ανθρώπους έδινε
την ψυχή του.

Ο Αλβανικός πόλεµος τον βρήκε δάσκαλο διορισµένο στο χωριό
Νιγρίτα. Μετά ήρθε στο Μεταξά Σερβίων. Ακολουθούν δύσκολα χρό-
νια, πόλεµος στην Αλβανία µε τους Ιταλούς, Έφεδρος Αξιωµατικός του
στρατού. Πήρε µέρος στην Εθνική Αντίσταση, στο εφεδρικό ΕΛΑΣ. Πα-
ρά τις δυσκολίες δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια διδασκαλίας, πρό-
σφερε συνεχώς στους συνανθρώπους του. 

Παντρεύτηκε γυναίκα από το Λιβαδερό, από πλούσια οικογένεια
τσελιγκάδων ξακουστή στην περιοχή µας, τους Τσιοκαναίους. Η γυ-
ναίκα του έξυπνη, ψηλή, λυγερή µε γαλάζια µάτια, είχανε δυό παιδιά,
το Θανασάκη και τη Ρούλα, ευτυχισµένα παιδιά, τους έβλεπα σαν να
έβλεπα το Θείο µου Γιάννη, που µε πονούσε για τη σκλαβιά µου στα
µικρά µου χρόνια.

Είχανε µιλήσει µε τον εξάδελφο Σπύρο Καβουρίδη, που ζούσε και
δούλευε ράφτης στη Θεσσαλονίκη, να µε απαλλάξουνε από τη σκλα-
βιά, δέχτηκε η µάνα µας, αλλά µας τα χάλασε ο πατέρας µου µε φω-
νές και βρισιές.

Πήρε µέρος στην Εθνική Αντίσταση στο εφεδρικό ΕΛΛΑΣ, διάλεξε
το δρόµο της προσφοράς στο συνάνθρωπο, το δίκιο, όπως ονειρευό-
ταν ολόκληρος ο Ελληνικός Λαός.

Μετά τη Συµφωνία της Βάρκιζας άρχισαν οι παρακρατικές συµµο-
ρίες σε όλη την Ελλάδα, σε πόλεις και χωριά. Το 1945 ένα απόσπα-
σµα µε ∆ιοικητή τον Τσιάντα, µπλοκάρισαν το χωριά µας, τον συνέλα-
βαν, του αφαίρεσαν τα γαλόνια του Ανθυπολοχαγού και τον έκλεισαν
φυλακή στο Βελβενδό. Από εκεί τους δραπέτευσε, πιάστηκε, ξυλοκο-
πήθηκε άγρια, µεταφέρθηκε στις φυλακές της Κοζάνης, δε θυµάµαι
πώς έγινε µετά. 

Όταν κατοικούσε στα Σέρβια, κάθε ∆ευτέρα που γινόταν το παζάρι
έβγαινε στο δρόµο να ιδεί τους χωριανούς από το Μικρόβαλτο, τους
πονούσε, ήθελε να του εξυπηρετήσει, τέτοιος φιλότιµος ήτανε.

Πάντοτε τον θυµάµαι µε στοργή. Και το Σπύρο Καβουρίδη, που πέ-
θανε νέος στη Θεσσαλονίκη, καταλάβαιναν τον πόνο που είχα, έτσι
ήταν γραµµένο να τα περνάει ο άνθρωπος, σύµφωνα µε τη µοίρα του
ο καθένας. 

Βαγγέλης Χαρισόπουλος
Σκόπια 24.12.2008

� � �

Με την ευκαιρία της επιστολής του Βαγγέλη Χαρισόπουλου, πα-
ραθέτω µερικά ακόµα βιογραφικά στοιχεία για τον Ιωάννη Νατσιόπου-
λο.

Γεννήθηκε το 1915 στο Μικρόβαλτο, το µικρότερο παιδί του Πα-
παθανάση. Έµαθε γράµµατα στο σχολείο Μικροβάλτου, στο γυµνάσιο
Σερβίων και στο ∆ιδασκαλέίο στην Κοζάνη. Το 1944-45 παντρεύτηκε
τη Θεοδώρα Τσιοκάνου από το Λιβαδερό  κι έκαναν δύο παιδιά. Σαν
δάσκαλος υπηρέτησε στο Μικρόβαλτο, το Τρανόβαλτο και για αρκετά
χρόνια στα Σέρβια. 

Άνθρωπος ζωντανός, αυθόρµητος, φιλότιµος, ζεστός. Αληθινός
πατριώτης και δηµοκράτης, υποστήριζε πάντα το δίκιο και πολέµησε
για τις ιδέες του.  Βοηθούσε και συµπαραστέκονταν τους συντοπίτες
του Μικροβαλτινούς κι ας είχε φύγει χρόνια στα Σέρβια. Ανθρώπινα,
φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και κυνηγός.

Έφυγε από τη ζωή λίγο µετά τη συνταξιοδότησή του το Μάρτη του
1974 από καρδιά. 

Ε.Λ.

Από το Πολυτεχνείο Κρήτης
Ο θάνατος του Καθηγητή Κωνσταντίνου Καβουρίδη το βράδυ της 9ης

Ιανουαρίου του 2009, σήµανε για όλους τους συναδέλφους, συνεργάτες,
φοιτητές, φίλους και γνωστούς µια πολύ µεγάλη απώλεια. Αυτός ο εξαιρετι-
κός άνθρωπος υπήρξε για όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, ένας
διακεκριµένος µηχανικός και πανεπιστηµιακός δάσκαλος µε πολύ µεγάλη
προσφορά στην ανάπτυξη της χώρας, µε απαράµιλλη εργατικότητα και µεγά-
λη κοινωνική προσφορά, ενώ ταυτόχρονα κατόρθωνε τις γνώσεις και τις πο-
λύτιµες εµπειρίες του να τις µεταδίδει στους φοιτητές και συνεργάτες του.
∆εν υπήρξε όµως µόνο ένας λαµπρός επιστήµονας, αλλά και ένας αληθινός
φίλος που σε δύσκολες στιγµές µε την εµπειρία, τις γνώσεις του και µε τον
αισιόδοξο και δυναµικό χαρακτήρα του, µας βοήθησε και µας ενέπνευσε.

Το τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, αι-
σθανόµενο το µέγεθος της απώλειας, αποφάσισε στην 5η Γενική Συνέλευση
στις 21-01-2009 την έκδοση ειδικού τόµου µε επιστηµονικές εργασίες,
αφιερωµένου στη µνήµη του. Αποφάσισε επίσης όπως παρευρεθεί αντιπρο-
σωπεία συναδέλφων στο µνηµόσυνο που θα τελεστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα
του την Κοζάνη και να µεταφέρουν τα συλλυπητήρια και τα αισθήµατα συµ-
πάθειας και συµπαράστασης στην οικογένεια του.

ΛΕΝΩ – ΝΙΚΟΛΑΣ
Στη µνήµη Νικολάου και Ελένης Μακρυγιάννη

Τους συνάντησα στη δύση της ζωής τους.
∆ύο γεροντάκια µοναχικά, απ’ αυτά που συνήθως συναντάς στα µικρά

χωριά της υπαίθρου.
Φιγούρες γραφικές στα κατώφλια των φτωχικών σπιτιών, ν’ ακροβατούν

επιδέξια ανάµεσα στο χτες και στο αύριο. Αυτάρκη, δυναµικά κι ανθρώπινα.
Ζούσαν µόνοι στο φτωχόσπιτο τους µε τον περιποιηµένο κήπο, στο Πλα-

τανόρρεµα. Το σπιτάκι παλιό κι όµως έλαµπε από τάξη και νοικοκυροσύνη,
άχνιζε από ανάσες ζεστές, ζωντανές, γεµάτες από αύρα και µεγαλοσύνη. Τα
γαϊδουράκια τεµπέλιαζαν στον αχυρώνα και στην αυλή οι κότες υπό τον ήχο του
κοµπολογιού, τσιµπολογούσαν ρυθµικά τα αποφάγια. Και γαλήνη, µόνο γα-
λήνη, στο βλέµµα, στην κίνηση, την οµιλία, το φέρσιµο. 

Έρχονταν από ένα µακρινό χτες, σελίδες ιστορίας για µας τώρα πια.
Ζυµωµένοι στον πόνο, την φτώχεια, και την ορφάνια της κατοχής, χαλ-

κευµένοι τα δύσκολα χρόνια του Σαράντα. Είχαν το µοναδικό χάρισµα να σου
διηγούνται ιστορίες µε ήρως ζωντανούς, µε συναισθήµατα που σε πληµµύρι-
ζαν, µε διδάγµατα που σε πλούτιζαν. Και µόνο καλά λόγια για το σήµερα, για
όλα αυτά που θεωρούµε δεδοµένα, για όλα αυτό που µονίµως καγχάζουµε.

«Το ψωµί, το νερό, η αφθονία των αγαθών και των παροχών, είναι πολύ-
τιµα, εκτιµήστε τα, χαρείτε τα. Εµείς µεγαλώσαµε µε στερήσεις, τραφήκαµε µε
αέρα κοπανιστό. Την µπουκιά την αλάτιζε το δάκρυ, την πότιζε ο ιδρώτας της
βιοπάλης. Ζήστε, χαρείτε, τα έχετε όλα. Μέληµα σας, µόνο να γίνετε καλύτε-
ροι άνθρωποι, να προοδεύετε».

Από την πρώτη συνάντηση, βρήκαµε αυτό που µας έδεσε µαγικά και γί-
ναµε δικοί τους και δικοί µας.

Τα παιδιά και τα εγγόνια τους στην ξενιτιά.
Εγώ και τα παιδιά µου στην δική µας ξενιτιά, την γειτονιά τους.
Σύντοµα οι καρδιές βρήκαν τον κοινό ρυθµό στην αγάπη, την έγνοια, τη

φροντίδα. Κάθε φορά που το χέρι µου ακουµπούσε το πόµολο της πόρτας τους,
κάθε φορά που φιλούσα τα ρυτιδωµένα µάγουλα, το ‘ξερα, το ‘νιωθα βαθιά
µέσα µου, πως µόνο αυτό ήθελαν.

Ν’ ανοίγει η πόρτα, να µπαίνουν οι νέοι, τα παιδιά, να τους γεµίζουν το
σπίτι, µε τη δροσιά τους, να σταλάζουν πάνω τους τα νιάτα, την ελπίδα, το αύριο.

Πάντα έλεγαν πως τους έδινα πολλά, µα ήµουν εγώ που έφευγα απ’ το
σπιτάκι τους γεµάτη από το ζεστό τους αγκάλιασµα, χορτάτη από την αγάπη
τους, αλαφρωµένη από τις έγνοιες µου.

Είχαν την ευλογία να σε κουρνιάζουν στοργικά στην αγκαλιά τους, να σου
λένε τον κατάλληλο για κάθε περίπτωση λόγο, και να νιώθεις πως αυτό που
ενώνει τους ανθρώπους, πέρα κι έξω από δεσµούς αίµατος, είναι η αγάπη.

Ο θεός που τους ένωσε για πενήντα και πλέον χρόνια, αποφάσισε µε την
περίσσια του αγάπη, να φύγουν µαζί για τον δικό του κόσµο.

Έκλεισαν τα µάτια τους γαλήνια και καρτερικά, έτσι όπως  γαλήνια και
καρτερικά αντίκριζαν και τη ζωή. Αποδέχθηκαν το θάνατο και τον περίµεναν µε
την ίδια δύναµη και διάθεση, που δέχθηκαν τις χαρές και τις λύπες της ζωής
τους.

Αδιαµαρτύρητα, αποφασιστικά.
Ζήτησαν να τους κατευοδώσω κι εγώ, το ίδιο αδιαµαρτύρητα και αποφα-

σιστικά.
Όµως ξέρω πως το δάκρυ µου, δε θα στεγνώσει ποτέ, για να δροσίζει και

να κρατά ζωντανή την µνήµη τους στην ψυχή µου.
Γιατί όλη η αλήθεια, για την ζωή και τον θάνατο, ακόµη και των πιο ηλι-

κιωµένων, των πιο άρρωστων κι εξουθενωµένων, αυτών που θέλουν κι ίσως
πρέπει να φύγουν από την ζωή, συνοψίζεται στα αθώα λόγια της κόρης µου.

-∆εν θέλω να πεθάνουν οι παππούδες.
Τους αγαπώ.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
Σηµ. Συντ. : Η Ευανθία Καραπάνου είναι δικηγόρος, σύζυγος του µέλους

της χορωδίας του συλλόγου µας, Πέτρου Νάτση.

Συλλυπητήριο του ∆ήµου Βελβενδού   

Εκ µέρους του ∆ήµου Βελβεντού εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του Κώστα Καβουρίδη. Με τον αείµνηστο Κώστα συ-
νεργαστήκαµε πολλές φορές στον τοµέα των µικρών αλλά πολύ σηµαντικών
παρεµβάσεων που έκανε η ∆ΕΗ στην περιοχή, κυρίως χάρη στη διάθεση και
το φιλότιµο των στελεχών της παρά από συγκεκριµένη βούληση και πολιτική
της επιχείρησης. Την έλλειψη κοινωνικών και οικονοµικών αντισταθµισµά-
των από την πλευρά της ∆ΕΗ στις παραλίµνιες περιοχές, την είχε ενστερνι-
σθεί απολύτως ο προσφιλής µας Κώστας Καβουρίδης. Και σ’ αυτόν τον το-
µέα ήταν σταθερός µας σύµµαχος και φίλος. Θα τον θυµόµαστε πάντα.

Κώστας Χαµπίδης
Ο Κώστας Χαµπίδης που «έφυγε» από κοντά µας  µε τραγικό τρόπο στις

14 Φεβρουαρίου 2009 ήταν δραστήριο µέλος του ∆.Σ. του συλλόγου Μικρο-
βάλτου και συντάκτης του περιοδικού ΕΛΠΙ∆Α. Στο 3ο τεύχος (Απρίλης 1990)
κάνει µια πρόταση. 

Τραγική ειρωνεία! Πρότεινε «ποιοτικό τρόπο ζωής και εργασίας…».  

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ-ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Είµαι µέλος του ∆.Σ. του συλλόγου και της Σ.Ε. του περιοδικού. Απευ-
θύνω σ’ όλους τούτη την έκκληση για µια δηµόσια συζήτηση πάνω στα εξής
προβλήµατα:

α. Ποιοτικός τρόπος ζωής και εργασίας
β. Πως ο σύλλογος µας και η Σ.Ε. µπορούν να συµβάλλουν σ’ αυτή την

κατεύθυνση.
∆ικαιολογηµένη θα είναι η ερώτησή σας γιατί δεν το προτείνω στο ∆.Σ.

και στη Σ.Ε. Επιχειρήµατα υπέρ και κατά υπάρχουν, ένα όµως είναι το βα-
σικό…Ότι έτσι κι αλλιώς την πρόταση την κάνω τώρα σε όλους.

Κώστας Χαµπίδης
Απρίλης ‘90

«ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΕΝΘΟΥΜΕ»

Για όλους εµάς που πενθούµε θα γράψω δυο λόγια,
για µας, που το χρόνο µας πια δεν τον µετρούν τα ρολόγια

µα ο πόνος, που απρόσµενα το είναι µας έχει τσακίσει 
και κάθε στιγµή ευτυχίας µας έχει αφανίσει.

Για όλους εµάς που πονάµε θα γράψω δυο στίχους,
για µας, που τη θλίψη µας κρύβουµε µέσα σε τοίχους,

µ’ ένα σπαρακτικό «γιατί», µόνιµη συντροφιά µας,
µ’ όµορφες µνήµες απ’ το χθες στο νου και στην καρδιά µας.

Ας βάλουµε όλοι αυτό καλά στο µυαλό µας,
η ζωή είναι διάλλειµα που οδεύει στο θάνατο µας,
το πρώτο κλάµα σηµατοδοτεί τους τέλους την αρχή,

δεν είµαστε εδώ µόνιµοι, αλλά προσωρινοί.

Ας µη βλασφηµούµε για ότι κακό µας συµβαίνει,
το σώµα µας χάνεται, ποτέ η ψυχή δεν πεθαίνει,

γι αυτό ας πορευτούµε µε φόβο Θεού  και µε µνήµη θανάτου,
καθάριοι να είµαστε, να λάµπουµε ολάκεροι, όταν πάµε κοντά Του.

Αν είµαστε άξιοι θα κριθούµε απ’ τις δοκιµασίες
που πρέπει ν’ αντέξουµε και να µη βλέπουµε σαν τιµωρίες 

γιατί ο Υιός Του εσταυρώθηκε για µας τα παιδιά Του
και σχέδιο έχει σοφό πριν µας δεχθεί στην αγκαλιά του.

Με δάκρυα στα µάτια ας υψώσουµε ύµνους λατρείας
για όσες πολύτιµες στιγµές µας χάρισε ευτυχίας

κι αν επιµένει ο πόνος µας να µας τυφλώνει 
ας δούµε γύρω µας, πονούν σαν εµάς πολλοί ακόµη.

Για µας που έχουµε χάσει κοµµάτια απ’ τον εαυτό µας
κι ο αφόρητος πόνος µε τέχνη σµίλεψε το πρόσωπο µας,

θα πω να δεχθούµε το θέληµα Του µε καρτερία
γιατί όσοι «έφυγαν» κοντά Του την ευτυχία.

Ντίνα Ν. ∆αρδούµπα
22/2/2009

Στίχοι

ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ
∆ιάλεξες της ζωής το σταυροδρόµι

αυτό του αποχωρισµού
άφησες πίσω ότι αγαπάς

και κίνησες για αλλού

Με της νιότης τα φτερά
αγνό σαν περιστέρι
πέταξες πολύ ψηλά

σε πήρε το αγέρι
και έγινες του θεού 
παιδί ευλογηµένο

στου παραδείσου την αυλή
λουλούδι ανθισµένο

∆ιάλεξες της φυγής το µονοπάτι
εκείνο που δεν έχει γυρισµό
βιάστηκες να κλείσεις θέση 

ταξίδι για τον ουρανό

Αντώνης Γ. Σταθόπουλος



Ευχαριστήριο

Ευχαριστώ θερµά τον κ. Αναστάσιο Μπέλλο εκ Γαλατινής, συνταξι-
ούχο δάσκαλο και φίλο που είχε την ευγενή καλοσύνη να αφιερώσει το άρ-
θρο του για την περιοχή µας στη µνήµη του συζύγου µου Χρήστου Τζηµούρ-
τα.

Πράγµατι µε συγκίνησε η αναφορά του στο όνοµά του γιατί όντως εργά-
στηκε µε ζήλο και ενθουσιασµό στο ∆ηµοτικό Σχολείο Μικροβάλτου διαπαι-
δαγωγώντας και µορφώνοντας τα παιδιά των συγχωριανών µου. Πάντοτε
µου έλεγε πως το καλύτερο κοµµάτι της διδασκαλικής του καριέρας το είχε
από το Μικρόβαλτο. Εύχοµαι και ελπίζω το ίδιο να αισθάνονται γι’ αυτόν και
οι µαθητές του.

Επίσης ένα θερµό ευχαριστώ στο ∆ηµήτρη Μανάδη, εκπαιδευτικό και
συγχωριανό µου που µε ξεχωριστή ευαισθησία και συναδελφική αλληλεγ-
γύη συνέταξε τη βιογραφική του πορεία για τον σύντοµο αγώνα της ζωής
που του όρισε ο θεός.

Όλγα Τζιούτζιου-Τζηµούρτα 
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ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΕΕΣΣ  --  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΑΑ

««ΜΜεεθθοοδδιικκόό»»  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο

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

Μικρού 1 & Βενιζέλου - Κοζάνη
THΛ. 24610 21333 Μητρ. Ιωακ. Αποστολίδη 1 - Κοζάνη

ΜΜεεττααννάάσσττεεςς  σσττηηνν  ΑΑµµεερριικκήή    ((σσυυννέέχχεειιαα))

ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΛΛIIΑΑΝΝΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα
Τοµέας 918
Αγαπητέ µου συµπέθερε Χρήστο
χαίρω επί την εορτήν σας των Χριστουγέννων 
Σας εύχοµαι έτη πολλά 
και ευτυχισµένα καθώς και το νέον έτος 1927 
µε υγείαν και ευτυχίαν 
και καλήν επάνοδον εις 
την ποθητήν µας πατρίδα.
Σας χαιρετώ εκ βάθους καρδίας
ο συµπέθερος Παλιανοπουλος
Ιωάννης και καλήν αντάµωσην
Εάν ο Θεός θελήσει και µετά ..

Το παραπάνω δελτάριο
µε τη φωτογραφία του,
έστειλε ο Ιωάννης Παλιανό-
πουλος από το στρατό στο
Χρήστο Νατσιόπουλο στην
Αµερική. Το δελτάριο έφερε
στο ∆ηµήτρη, γιό του Ιωάννη
Παλιανόπουλου, ο Χρήστος
Νατσιόπουλος σε µια από τις
δύο επισκέψεις του (περί-
που τη δεκαετία του 60) από
την Αµερική στο χωριό.

Ο Ιωάννης Παλιανό-
πουλος, γεννηµένος στο Μι-
κρόβαλτο περίπου το 1890
ήταν γιός του ∆ηµήτρη Πα-
λιανόπουλου, που είχε τρία
παιδιά. Το Γιάννη, το Θα-
νάση, που πέθανε νέος και
τη Γιάννω, που παντρεύτηκε
στους Τζιωνάδες. Ο Ιωάν-
νης Παλιανόπουλος ή Γκουβροϊάννης µετανάστευσε στην Αµερική το 1911,
αργότερα από τους άλλους χωριανούς, που έφυγαν µπουλούκι, όλοι µαζί. Στα
αρχεία του Ellis island είναι γραµµένος σαν Gouvras Ioannis, 23 χρονών το
1911. Είναι άγνωστο αν σκόπευε να φύγει µε τους άλλους και για κάποιο λόγο
έµεινε. Είναι σίγουρο όµως, πως στην Αµερική βρήκε τους χωριανούς του και
δούλεψε µαζί τους. Μαζί µε 5-6 ακόµα άλλους, πλήρωναν δασκάλα για  να
µάθει η κόρη του Βασίλη Τσακνόπουλου τη γλώσσα και να τους βοηθήσει κι
αυτούς. Από την Ελλάδα έφυγε αγράµµατος. Εκεί όµως κατάφερε σιγά σιγά να
µάθει την ξένη γλώσσα. ∆ούλεψε στις γραµµές στα τραίνα και σ’ άλλες δου-
λειές. 

Από υπολογισµούς της ηλικίας των παιδιών του, πρέπει να γύρισε στην Ελ-
λάδα το  1922-23. Τότε περίπου γύρισαν κι οι  άλλοι χωριανοί ο Ξυνιάης και
κάποιοι άλλοι, εκτός από το Βασίλη  Τσακνόπουλο και το Χρήστο Νατσιόπουλο,
που παντρεύτηκαν κι έµειναν εκεί. Με την επιστροφή του, γίνεται γαµπρός του
Βασίλη Παπαδηµητρίου στην κόρη του Παγώνα, που ήταν τότε 17 χρονών. Απέ-
κτησαν δυό γιούς, τον Γιώργο και το ∆ηµήτρη, και µια κόρη, που πέθανε µωρό.

Ο Γιάννης έφυγε για την Αµερική όταν η περιοχή µας ανήκε στην Τουρ-
κία, επέστρεψε στην Ελλάδα. Το Ελληνικού κράτος τον υποχρέωσε να πάει στο
στρατό, παρ’ όλο που ήταν σχετικά µεγάλος σε ηλικία. Από κει έστειλε το πα-
ραπάνω δελτάριο στο Χρήστο Νατσιόπουλο, αποκαλώντας τον συµπέθερο,
αφού η Νατσιογκουντίναινα (νύφη του Χρήστου σε αδερφό) ήταν συγγενής
του. 

Στην Ελλάδα ο Γιάννης ασχολήθηκε µε τη γεωργία, τα πρόβατα και αρ-
γότερα άνοιξε µαγαζί, για 10 χρόνια περίπου (το µαγαζί βρίσκονταν στο παλιό
κοινοτικό κτίριο πίσω από την εκκλησία, στη θέση της σηµερινής παιδικής
χαράς, κι αργότερα στο σηµείο που ήταν το σπίτι του). Το έκλεισε στην κατοχή.
Έχασε νωρίς τη γυναίκα του Παγώνα, το 1931, σε ηλικία µόλις 23 χρονών,
όταν ο γιός της ∆ηµήτρης ήταν µόνο ενός έτους. Ο ίδιος πέθανε σε ηλικία πε-
ρίπου 68 χρονών το 1947-48.

Ευχαριστούµε το ∆ηµήτρη Ι. Παλιανόπουλο για τις πληροφορίες και τη
φωτογραφία.

Ε.Λ.

Αποστολέας στρατιώτης
Παλιανόπουλος Ιωάννης
9ο Σύνταγµα Πεζικού
3ος Λόχος
1η Μεραρχία
ΤΤ918, ∆ράµα

Για το Μικρόβαλτο

-Και τι ξέρεις εσύ για το Μικρόβαλτο; Μου είπε.
Αλήθεια τι ήξερα για τον τόπο που γέννησε και έθρεψε τον πατέρα µου;

Αυτός έφυγε πολύ νέος απ’ εκεί, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο σε κά-
ποια µεγαλούπολη. Εκεί δηµιούργησε οικογένεια, εκεί γεννήθηκα και µεγά-
λωσα. 

Κάποια καλοκαίρια στο ¨χωριό¨ σε κάνουν Μικροβαλτινό; 
Θυµάµαι όµως να µου αφηγούνται ιστορίες για όλα τα άσχηµα και

όµορφα που έζησαν σ’ αυτόν τον τόπο. Για εκείνες τις εποχές που οι άνθρω-
ποι δεν είχαν τίποτα κι όµως είχαν τα πάντα. Που αγωνίζονταν να κατακτή-
σουν αυτά που σήµερα θεωρούνται αυτονόητα.

Έµαθα πως είναι να έχεις ισχυρούς δεσµούς µε τις ρίζες σου, ακόµη
και αν ζεις σ’ άλλη πόλη, χώρα, ήπειρο. Είδα ανθρώπους τόσο διαφορετι-
κούς να ενώνουν τις δυνάµεις τους για το καλό του τόπου τους, µαζί, στην
εποχή του εγωισµού, να γίνονται ένα. ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ!

Εκεί οι άνθρωποι ξέρουν να παλεύουν.
-Αυτά ξέρω για το Μικρόβαλτο, απάντησα.
Και µου είναι αρκετά!

Παλιανοπούλου Α. Ευαγγελία
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 

Υ.Γ. …Σας συγχαίρω για το σπουδαίο έργο σας που κάνει τους νεότε-
ρους να µαθαίνουν και τους παλιότερους να νοσταλγούν 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

∆ιαβάζοντας στο φύλλο Νοεµβρίου 2008, αριθ. 15, της εφηµερίδας
«Εν Μικροβάλτω…» και στη σελ. 4 «Τα παλιά κι τα καινούργια», η αείµνηστη
δασκάλα µας, Σοφία Νατσιοπούλου – Λαµπρέτσα, αναφέρεται στο κείµενο
της για τον αείµνηστο Θανάση Τζιούτζιο (Πρόεδρος κοινότητας Μικροβάλτου
1982 – 1986) για το θέµα του νερού στο Μικρόβαλτο την εποχή εκείνη.

Ίσως η δασκάλα µας να µη γνώριζε τις τότε καταστάσεις ή να τις πληρο-
φορήθηκε λάθος. Όλοι όµως οι Μικροβαλτινοί γνωρίζουµε πως υδροδοτή-
θηκε το χωριό µας τότε. Ο πρόεδρος Θανάσης Τζιούτζιος έκανε το µεγάλο
εγχείρηµα (όλοι εξάλλου γνωρίζουµε το πόσο δραστήριος και δυναµικός
ήταν). Αφού «χτύπησε» πολλές πόρτες κρατικών παραγόντων και δε βρήκε
ανταπόκριση από πουθενά, πρότεινε να συγκεντρωθούν χρήµατα από όλους
τους απανταχού Μικροβαλτινούς. Στο κάλεσµα του συµφώνησαν και ανταπο-
κρίθηκαν όλοι οι Μικροβαλτινοί.

Και για να µη γίνοµαι κουραστικός, όλοι γνωρίζουµε ότι συγκεντρώθη-
καν από επιτροπή τα χρήµατα και έγινε η ύδρευση στο χωριό µας.

Συµπέρασµα λοιπόν : το νερό στο Μικρόβαλτο το χρηµατοδότησαν ΟΛΟΙ
οι Μικροβαλτινοί και κανένας άλλος.

Έτσι για την µνήµη του Θανάση Τζιούτζιου

Ευχαριστώ 
Μικρόβαλτο 1-12-2008

Με τιµή 
Αριστείδης Τζιούτζιος

(Ανηψιός του Θανάση Τζιούτζιου)

Σέρβια  25-2-09

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πήρα το 2ο τεύχος της εφηµερίδας «Εν Μικροβάλτω…» (έκδοση Νοεµ-
βρίου) και πραγµατικά ένα κλίµα ευφορίας µε κατέλαβε από τα τόσα όµορφα
και ωραία θέµατα που είχε η εφηµερίδας σας.

Πιστεύω πως είστε ο φάρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ∆ήµου
Καµβουνίων µε τα θέµατα που αναδεικνύεται και διεκδικείτε. Είµαι από τους
Λαζαράδες και χάρηκα ιδιαίτερα για το θέµα µε τις εκδηλώσεις για την απε-
λευθέρωση και για την επέτειο της µάχης των Λαζαράδων, για να µην ξεχνά-
µε πως είναι το πρώτο χωριό που απελευθερώθηκε στη Μακεδονία και άνοι-
ξε ο δρόµος για τις νικηφόρες µάχες αργότερα.

Πιστεύω µέσω της εφηµερίδας σας να συνδράµετε ώστε να ολοκληρω-
θεί το Μουσείο για τη Μάχη των Λαζαράδων ώστε να υπάρχει ακόµα ένας
πόλος έλξης για τους επισκέπτες του ∆ήµου Καµβουνίων.

Θα ήθελα να δώσω θερµά Συγχαρητήρια στον πρόεδρο του συλλόγου
Μαστρογιαννόπουλο Γεώργιο καθώς και σ’ όλα τα µέλη του Συλλόγου για
την τόσο καλή δουλειά που γίνεται σ’ αυτήν την εφηµερίδα.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία της επιστολής µου.

Καραδήµος Αντώνης εκ Λαζαράδων
Κάτοικος Σερβίων.

Υ.Γ. ΕΕΕΕ!!! Μάστα τώρα ρα… έρχεται ριµπoύρ απ’ τ’ Μπουνάσια !!!!!
(όποιος έκανε τσιουµπάνους θα καταλάβει)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ευχαριστώ τον Πολιτιστικό σύλλογο Μικροβαλτινών Κοζάνης για την
προσφορά των δύο CD µε τα παραδοσιακά τραγούδια του γάµου και τα Αγιο-
βασιλιάτικα έθιµα του χωριού µου. 

Επίσης αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και να συγχαρώ
από καρδιάς τον πρωτεργάτη και δηµιουργό των CD Μαστρογιαννόπουλο
Ιωάννη για τη µεγάλη προσπάθεια που κάνει για να διατηρήσει τα τραγού-
δια και τα έθιµα του χωριού µας. Ας είναι το καλό παράδειγµα προς µίµηση
για όλους µας.

Με δακρυσµένα µάτια από χαρά
Σοφία Τσινίκα-Τέλιου

Ευχαριστίες

Με αίσθηµα ευγνωµοσύνης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργά-
ζονται, στηρίζουν και βοηθούν τη προσπάθεια που γίνεται από το σύλλογο
Μικροβαλτινών Κοζάνης. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω τη συνέπεια και την αγά-
πη όλων αυτών των ανθρώπων για τον τόπο µας. Συγχαρητήρια και για την
εφηµερίδα που µέσω αυτής φέρνετε όλους τους συγχωριανούς κοντά, όπου
κι αν βρίσκονται διασκορπισµένοι.

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρου του Πολιτιστικού συλλό-
γου Μικροβαλτινών Κοζάνης, κ. Γεώργιο Μαστρογιαννόπουλο για τις ιδέες
του, το πάθος και την αγάπη του για το χωριό µας.

Συγκινήθηκα ιδιαίτερα όταν, (σε πολύ σύντοµο χρόνο από την εκδήλω-
ση) µε την ειδοποίηση των ΕΛΤΑ, έπρεπε να παραλάβω την βράβευση της
κόρης από το Σύλλογο (δυστυχώς δε µπορέσαµε να παρευρεθούµε γιατί η
Ιωάννα είχε εξεταστική).

Υ.Γ. Ένα πολύ µικρό αφιέρωµα στο χωριό µας έχω στην προσωπική µου
ιστοσελίδα. Το λιγότερο που θα µπορούσα να κάνω. Καλό κουράγιο και κα-
λή δύναµη να είστε όλοι καλά.

http://users.sch.gr/ppoulio/fhotos.html

Με εκτίµηση
Πουλιόπουλος Πούλιος

Φωτογραφία από τη Σχολική Γιορτή της 25ης Μαρτίου 1967

Από αριστερά Παλιανοπούλου Παγώνα (Παγώνα τ’ Γκουβροδηµήτρη),
Αλεξοπούλου Αικατερίνη (Ρήνα τς’ Κουκογιώργαινας), Τζιώνας Αχιλλέας
(Χιλεούλας). Καθισµένα αριστερά, τα παιδιά Σταµάτης Γιαννόπουλος (τ’ Τζι-
ουκοζιώγα) και Παπαδόπουλος Βαγγέλης (τ’ Βάιου). Όρθιος πίσω, ο δάσκα-
λος Χ. Τζηµούρτας.

Το σκετς έγινε στην είσοδο του σχολείου Μικροβάλτου, ήταν σχετικό µε
τη Μπουµπουλίνα,  είχε µήνυµα «Λευτεριά ή Θάνατος» και «Αγωνίζεσθαι πε-
ρί πάτρης». Η Παγώνα µε τακούνια είναι η δασκάλα και τα δύο άλλα παιδιά
µαθητές.

Ευχαριστούµε την Παγώνα Παλιανοπούλου για τις πληροφορίες.
Ε.Λ.



Σπίτι Παιδιού και εξωραϊσµός της πλατείας

Κύριε ∆ήµαρχε 
Είχα προγραµµατίσει να επικεντρώσω τα …παράπονα στην εγκατάλει-

ψη, όπως διαφαινόταν, της προσπάθειας για την ανακατασκευή του κτιρίου
του Σπιτιού Παιδιού Μικροβάλτου, µιας και το θέµα είχε ξεκινήσει παλιότε-
ρα. Το τηλεφώνηµα που µεσολάβησε µεταξύ µας µου απέτρεψε τις …επιθετι-
κές διαθέσεις, γιατί ενηµερώθηκα ότι ήδη βρίσκονται σε προχωρηµένο στά-
διο οι µελέτες ανακατασκευής του κτιρίου και διαθέσιµα περί τα 70.000 €
για τις βασικές τουλάχιστον εργασίες υποστύλωσης και ανακατασκευής της
στέγης. Αναµένουµε…

Όσον αφορά για κάποιες προτάσεις που θα θέλαµε να υποβάλλουµε,
κατά πρώτον θα σας θυµίσω το παλιό αίτηµα µας, να διαµορφωθεί ένας χώ-
ρος για  που να προορίζεται να διαµορφωθεί για τη λαογραφική συλλογή
που αισιοδοξούµε ότι µπορούµε να εγκαταστήσουµε. Επίσης να προβλεφθεί
και ένας χώρος για µια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας έστω
60-70 θέσεων. Άλλωστε η επιφάνεια του κτίσµατος είναι αρκετά µεγάλη
(εξωτ. διαστ. 13Χ16,80 µ.)  που φαίνεται ότι είναι επαρκής. Τέλος θα προτεί-
ναµε στις επεµβάσεις στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου να διατηρηθεί
η εµφανής πέτρινη κατασκευή-υποδοµή, το µοναδικό άλλωστε στοιχείο που
υποδηλώνει την παλαιότητα και την αρχιτεκτονική του κτίσµατος. Φυσικά τον
πρώτο λόγο τον έχουν οι ειδικοί.

Να αποκτήσει έτσι χρηστική αξία το κτίριο και να περιοριστεί το πρόβλη-
µα της αισθητικής και της µόλυνσης στο κεντρικότερο σηµείο του χωριού. 

Με την τελευταία αναφορά ανοίγουµε βέβαια ένα άλλο κεφάλαιο που
είναι ο συνολικός εξωραϊσµός της πλατείας που χρήζει µεγάλης συζήτησης.
Επιγραµµατικά πρέπει να συζητήσουµε για το σιντριβάνι, τις κολόνες της
∆ΕΗ µε τους µετασχηµατιστές, για µια συνολική εξωτερική αισθητική παρέµ-
βαση βελτίωσης της εκκλησίας και τέλος ακόµη παρέµβαση και  για το εγκα-
ταλειµµένο ιδιωτικό κτίριο στο κέντρο της πλατείας. 

Προσεχώς…! 
ΓΕΩ. ΜΑΣΤΡ.

Υ.Γ. Και συνέχεια για το αίτηµα της άρσης της απαγόρευσης στησίµατος
της προτοµής του αοίδιµου Μητροπολίτη Κωνστάντιου (1841-1910) στο Μι-
κρόβαλτο.

∆είτε την επίσηµη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κο-
ζάνης www.imsk.gr τι γράφει για την καταγωγή του Κωνστάντιου.

Επίσης διαβάστε τη σελίδα 51 του βιβλίου του ∆ηµήτρη Μυλωνά «Οι
Ευεργέτες της Κοζάνης», που πρόσφατα -15.12.2008- παρουσιάστηκε.

Λέτε όλοι να συνωµοτούν µαζί µας εναντίον σας;
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Τα παράπονα στο... ∆ήµαρχο!

Έργα σε εξέλιξη

Προτοµή Κωνστάντιου
Κύριε ∆ήµαρχε
Στον προαύλιο χώρο του ΚΑΠΗ Μικροβάλτου

βρίσκεται από πέρυσι το καλοκαίρι µαρµάρινη
βάση που προορίζονταν για την τοποθέτηση πάνω
σ’ αυτήν της  προτοµής του µητροπολίτη Κωνστάν-
τιου Ματουλόπουλου. 

Το ιστορικό, για όσους δεν το ξέρουν, έχει ως
εξής: Το φθινόπωρο του 2007, οµάδα δηµοτών
από το Μικρόβαλτο ζήτησε την άδεια να τοποθετή-
σει προτοµή του Μητροπολίτη Κωνστάντιου σε Κοινοτικό-∆ηµοτικό Χώρο στο
Μικρόβαλτο, για να τιµήσει τη µνήµη του Μητροπολίτη, και να τονίσει τη σχέση
του µε το χωριό µας. Ολόκληρη τη δαπάνη αναλάµβαναν οι ίδιοι. Το ∆ηµοτικό
συµβούλιο ενέκρινε το αίτηµα, δεδοµένου ότι σε τίποτα δεν θα επιβαρύνον-
ταν ο ∆ήµος.

Η προτοµή ήταν έτοιµη στην αρχή του καλοκαιριού του 2008, όταν όµως
ήλθε πρώτα η βάση, εσείς εκφράσατε έντονες αντιρρήσεις και τελικά εµποδί-
σατε την τοποθέτησή της, λόγω τη αναγραφής πάνω της, εκτός από το όνοµα
του µητροπολίτη, του ακόλουθου αποσπάσµατος της ιστορίας του Π. Λιούφη:

«Ο πατήρ αυτού ωρµάτο εκ του πέραν του ποταµού χωρίου (των
Χασίων)   Μικροβάλτου, και της οικογένειας Κάβουρα» (Π. Λιούφη, Ιστο-
ρία της Κοζάνης, σελ.  117 )

Κύριε ∆ήµαρχε,
Μέχρι σήµερα η εγκυρότητα των στοιχείων που µας παρέδωσε ο Π. Λι-

ούφης δεν αµφισβητήθηκε από κανέναν, αντίθετα θεωρείται η πιο πλούσια και
αυθεντική πηγή για ιστορικά στοιχεία όχι µόνο της Κοζάνης αλλά και όλης της
περιοχής. Είχε υπ’ όψιν του όλο το αρχείο της Μητρόπολης Κοζάνης και σαν
γυµνασιάρχης και σύγχρονος του Μητροπολίτη Κωνστάντιου, συνεργάστηκε
για αρκετά χρόνια µαζί του και έτσι η πληροφορία που µας δίνει αποκτά µε-
γαλύτερη σηµασία.

Κύριε ∆ήµαρχε
Η µαρµάρινη βάση βρίσκεται περισσότερο από έξι µήνες στην αυλή του

ΚΑΠΗ και παρ’ όλες τις διαµαρτυρίες κατοίκων του Μικροβάλτου και της εφη-
µερίδας «εν Μικροβάλτω», δεν έγινε µέχρι στιγµής τίποτα. Ευελπιστώ πως η
άρνησή σας δεν είναι οριστική, πως δεν είναι δυνατόν να απογοητεύετε  µ’
αυτόν τον τρόπο µια µεγάλη  οµάδα πολιτών που µόνον από καλή πρόθεση
λειτούργησε. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλώ να µας αιτιολογήσετε την άρ-
νησή σας µε στοιχεία που να αποδεικνύουν τη βλαβερή επίδραση που µπορεί
να έχει η αναγραφή του αποσπάσµατος  του Π. Λιούφη στη βάση της προτοµής
του Μητροοπολίτη Κωνστάντιου, στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Μικροβάλτου για το
∆ήµο Καµβουνίων.

Έλλη Λαµπρέτσα 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΜΑΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
(1889-1892 ΚΑΙ 1894-1910)

Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1841 από γονείς ευσεβείς,
καταγόµενους από το Μικρόβαλτο. 

Χειροτονήθηκε διάκονος από τον Ευγένιο στον οποίο
διακόνησε επί 6 έτη. Τό 1875 χειροτονήθηκε και τοποθε-
τήθηκε Επίσκοπος Αρδαµερίου. Στη θέση αυτή υπηρέτησε
επί 14 έτη.

Τον Ιούλιο του 1889 προήχθηκε σε Μητροπολίτη Σερ-
βίων και Κοζάνης, αλλά µετά από 3 έτη, την 1η Μαΐου
1892 µετατέθηκε στην επαρχία ∆ρυϊνουπόλεως. Τό 1894
επανήλθε στήν Κοζάνη.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
Υπογράφηκε η σύµβαση έργου

Υπογράφηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009 µεταξύ του Νοµάρχη
Κοζάνης Γιώργου ∆ακή και του αναδόχου του έργου Ιωάννη Κριεζή, η σύµ-
βαση του έργου «Βελτίωση περιφερειακού δρόµου Καισαρειάς».

Ο σκοπός του
έργου, σύµφωνα µε
το ενηµερωτικό ση-
µείωµα της ΝΑ Κο-
ζάµης, είναι η οδική
σύνδεση του ∆.∆.
Καισαρειάς µε την
υφιστάµενη οδό Κο-
ζάνης-Ρυµνίου µε
αποτέλεσµα τη ση-
µαντική βελτίωση
καθώς και τη συντό-
µευση της διαδρο-
µής από την Κοζάνη
προς τους οικι -
σµούς του ∆ήµου
Καµβουνίων και αν-
τίστροφα.

Το µήκος του δρόµου που θα κατασκευαστεί ανέρχεται σε 1300 µ. πε-
ρίπου και οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι διανοίξεις τά-
φρων, οδοστρωσία και ασφαλτικές εργασίες.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 147.560 € και
χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της ΝΑ Κοζάνης (Τοπικός Πόρος)

Ο χρόνος περαίωσης του έργου ορίστηκε στις ενενήντα (90) ηµέρες
από την υπογραφή της σύµβασης.

Για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης Κοζάνης-Κήπου-Ρυµνίου,
µετά και την εξέλιξη αυτή, µένουν σε εκκρεµότητα το τµήµα ΖΘ των πρώτων
550 µ. από την Καισαρειά προς το Ρύµνιο και ο κόµβος Η της ένωσης µε το
δρόµο Αιανής-Ρυµνίου.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΒΕ

Με βραδείς ρυθµούς προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του βο-
ρείου τµήµατος των αποθέσεων των ΜΑΒΕ, προϋπολογισµού 6.200.000 €
που είχε ανατεθεί στη ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΟΕΠΠ στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΠ-
ΠΕΡ. Συγκεκριµένα έχουν ολοκληρωθεί οι  χωµατουργικές εργασίες δια-
µόρφωσης των εννέα βαθµίδων και η εναπόθεση «φυτικής γης» περίπου
του 60 - 70% της συνολικής έκτασης των πρανών. Επιπλέον ξεκίνησαν οι
δενδροφυτεύσεις στις δύο άνω βαθµίδες.

Στο άλλο «µέτωπο» της αποκατάστασης του υπολοίπου των αποθέσεων
και του ορυχείου, στις 16 Φεβρουαρίου 2009 στη συνεδρίαση του Νοµαρ-
χιακού Συµβουλίου Κοζάνης εγκρίθηκε (οµόφωνα) προγραµµατική σύµβα-
ση µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, της ΝΑ Κοζάνης και της
ΑΝΚΟ για το έργο: «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων
και µεταλλείου των ΜΑΒΕ», προϋπολογισµού 14.000.000 € που αναµέ-

νεται να εγκριθούν από το πρόγραµµα ΕΠΠΕΡ. 

Γεωπάρκο Μπουχαριών

Ολοκληρώθηκαν οι συµβατικές εργασίες δηµιουργίας του γεωπάρκου
των Μπουχαριών  µε την κατασκευή των δύο κιοσκιών και την περίφραξη
της βόρειας πλευράς πέραν των δύο βασικών διαδρόµων και του οικίσκου
υποδοχής που είχαµε περιγράψει σε προηγούµενη αναφορά µας. 

Βέβαια ήδη διανύουµε την κρίσιµη περίοδο που πρέπει να δροµολογη-
θούν  συµπληρωµατικά και παράλληλα έργα -περιπατητικά µονοπάτια, προ-
στασία σχηµατισµών, διευθέτηση χώρου parking, σήµανση προς το γεωπάρ-
κο, σύνδεση µε δίκτυα νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικά ενηµε-
ρωτική καµπάνια- ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιµο για χρήση. 

ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ  --  ΕΕΡΡΓΓΑΑ
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ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΛΛΘΘΟΟΝΝ

1. Συλλογή  Αντώνη Κ.  Παλιανόπουλου

2. Συλλογή  ∆ηµητρίου Ν. Παπαδηµητρίου

3. Συλλογή Αθανασίου Παλιανόπουλου

1

2

3



Κοσµοπληµµύρα και αστείρευτο κέφι και φέτος στον ετήσιο χορό του
Πολιτιστικού και Μορφωτικού συλλόγου Μικροβαλτινών Ν. Κοζάνης που
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στο κέντρο διασκέδασης ΠΟ-
ΛΙΤΕΙΑ.

Το πρόγραµµα ξεκίνησε µε
παραδοσιακούς χορούς από τη
χορευτική οµάδα των γυναικών
του συλλόγου και ακολούθησε η
κοπή της πίτας από τον -Μικρο-
βαλτινό- Αρχιερατικό Επίτροπο

Εορδαίας αρχιµανδρίτη Νικηφόρο.
Στη συνέχεια έγινε η απονοµή επαί-
νων και αναµνηστικών δώρων στους
επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετά-
σεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ -συνολικά 16
τον αριθµό-. Ακολούθησε από την

Πρόεδρο του Τ.Σ. Μικροβάλτου Μαρία Βέττα η τιµητική απονοµή εικόνας του
Αγίου Γεωργίου στο Γιάννη Μαστρογιαννόπουλο για την ανιδιοτελή προσφο-
ρά του στη διατήρηση, καταγραφή και εκµάθηση της παράδοσης. Ο πρώτος
κύκλος έκλεισε µε την εµφάνιση της χορωδίας του συλλόγου που απέδωσε
παραδοσιακά τραγούδια της ευρύτερης περιοχής των Καµβουνίων. Η συνέ-
χεια ανήκε στους Μικροβαλτινούς και τους φίλους τους που χόρεψαν και το
γλέντησαν µέχρι τις πρώτες πρωινές µε τους ήχους δηµοτικής µουσικής.

Κι όλα αυτά -όπως επισηµάνθηκε από τον πρόεδρο του συλλόγου- στη
«σκιά» δύο µεγάλων  πρόσφατων «απωλειών», δυο «σηµαιοφόρων» και
«πρεσβευτών» του Μικροβάλτου στον Πολιτισµό και τα Γράµµατα, του µεγά-
λου ∆άσκαλου Ηλία Λαµπρέτσα και του Γενικού ∆ντή Ορυχείων της ∆ΕΗ ΑΕ
και καθηγητή του Πολυτεχνείου Κώστα Καβουρίδη.

Και βέβαια µακρύς είναι και ο κατάλογος των -επισήµως- προσκεκλη-
µένων που τίµησαν µε την παρουσία τους την εκδήλωση. Ξεκινάει από το νο-
µάρχη Κοζάνης Γιώργο ∆ακή και συνεχίζει µε τους βουλευτές του νοµού
Αλέκο Αθανασιάδη, Γιώργο Κασαπίδη και Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τους
αντινοµάρχες Γιάννη Σόκουτη και Γιώργο Μαργαρίτη, την -µέχρι πρότινος-
αντινοµάρχη Έλσα Φωτιάδου, τους πολιτευτές του νοµού -µε αλφαβητική σει-
ρά- Γιάννη Βλατή, Φώτη Κεχαγιά, Ρούλη Κοκελίδη, Βασίλη Κωνσταντόπου-
λο, Λάζαρο Λωτίδη,  Τάσα Μπούρτσου και Άννα Νανοπούλου, τους δηµάρ-

χους Κοζάνης Πάρι Κουκουλόπουλο και Καµβουνίων Αχιλλέα Ντοβόλη,
τους αντιδηµάρχους Κοζάνης Γιάννη Παπαγεωργίου και Καµβουνίων Από-
στολο Θεοχάρη, την πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης Τάσα Σιό-
µου, την πρόεδρο του Τ.Σ . Μικροβάλτου Μαρία Βέττα, τον αστυνοµικό δντη
Κοζάνης Χαράλαµπο Θεοχάρη, το δκτη του Α.Τ. Σερβίων Παύλο Γιαβρούκα,
το δντή του 17ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κοζάνης Κώστα Τζιώνα, τοπικούς
σύµβουλους και εκπροσώπους του Συνδέσµου Γραµµάτων και Τεχνών, του
συλλόγου Γρεβενιωτών, των πολιτιστικών συλλόγων Μικροβάλτου, Τρανο-
βάλτου και Μεταξιωτών, του Λαογραφικού συλλόγου Τρανοβάλτου, του Συλ-
λόγου ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης, του ΣΕΟ Κοζάνης, της Λέσχης Ειδικών ∆υ-
νάµεων, της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης και των Μέσων Ενηµέρωσης.
Τηλεγράφηµα µε ευχές για την επιτυχία της εκδήλωσης απέστειλε ο υφυ-
πουργός Γεωργικής Ανάπτυξης Μιχάλης Παπαδόπουλος.
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Εκδροµή στον Άγιο Αθανάσιο και τα Λουτρά Πόζαρ
Εκδροµή γυναικών στον Άγιο Αθανάσιο και τα Λουτρά Πόζαρ του Ν.

Πέλλας πραγµατοποίησε ο σύλλογος Μικροβαλτινών την Κυριακή 16 Νοεµ-
βρίου 2008.

Σε µια ώρα περίπου,
αφήνοντας αριστερά την
Πτολεµαΐδα και τη λίµνη
Βεγορίτιδα, περνώντας µέ-
σα από την Άρνισσα, σχετι-
κά νωρίς και ενώ σ’ όλη
τη διαδροµή ψιλόβρεχε,
φτάσαµε στον πρώτο προ-
ορισµό µας. 

Στον παλιό Άγιο Αθα-
νάσιο, τον πέτρινο οικισµό
που µέσα στη χειµωνιάτικη

οµίχλη φάνταζε πιο επιβλητικός και ειδυλλιακός. Βρίσκεται κτισµένος στους
πρόποδες του όρους Βόρας (Καϊµακτσαλάν) σε υψόµετρο 1200 µ., λίγα χι-
λιόµετρα από το χιονοδροµικό κέντρο του Καϊµακτσαλάν και 30 χλµ από την
Έδεσσα. Η αξιοποίησή του άρχισε µόλις το 1995 αφού από τα τέλη της δε-
καετίας του ’70 το χωριό είχε εγκαταλειφθεί. Ο καφές δίπλα στο τζάκι ήταν
ότι καλύτερο γι’ αυτή την ώρα. Και ενώ η βροχή είχε σταµατήσει µε µια βόλτα
στα σοκάκια του οικισµού µε την παραδοσιακή µακεδονική αρχιτεκτονική

αποχαιρετήσαµε τον Άγιο Αθανάσιο µε τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Επόµενος προορισµός τα Λουτρά Πόζαρ,  σε απόσταση 30-35 χλµ, από

την ανατολική πλευρά του Καϊµακτσαλάν. Αφού στρίψαµε αριστερά πριν την
Έδεσσα, φτάσαµε εκεί λίγο πριν τις 12 το µεσηµέρι. 

Τουριστικό πλέον θέρετρο σε ένα εκπληκτικό φυσικό τοπίο που εναλ-
λάσσονται η πλούσια βλάστηση, τα θεόρατα βράχια και τα άφθονα αχνίζοντα
ζεστά νερά µε τους καταρράκτες. Ο Θερµοπόταµος που διασχίζει τη χαρά-
δρα, σχηµατίζοντας το εντυπωσιακό αυτό σύνολο πηγάζει από το Καϊµακτσα-
λάν και χύνεται στην εύφορη πεδιάδα της Αλµωπίας. Από το 1984 έχει πε-
ριέλθει στα χέρια της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Λουτρακίου του πλησιέστερου
οικισµού και από τότε έχει σηµειώσει τεράστια ανάπτυξη. Μια µεγάλη πισίνα,
4 µικρότερες οµαδικές και πολλοί ατοµικοί λουτήρες που είναι πλήρεις, επι-
βεβαιώνουν τη φήµη ότι πρόκειται για ιαµατικά νερά. Ενδιαφέρον έχει και το
µικρό µουσείο µε παλιά σκεύη και νοµίσµατα. Τα Λουτρά απέχουν 13 χλµ
από την Αριδαία και 30 από την Έδεσσα.

Για την κατάληξη αυτής της µέρες βρέθηκε το καλύτερο. Καλό φαγητό
και «ζωντανή» µουσική µας έβγαλε κάπως από το πρόγραµµα αφού ο χορός
δεν έλεγε να τελειώσει.

Η επιστροφή στην Κοζάνη έγινε µέσω Βέροιας, σ’ ένα κλίµα κεφιού και
ικανοποίησης. 

Ιερά Μονή Οσίου Νικάνορα
Φωτο: Αργύρης Παφίλης

Το Ζιδάνι και το Μικρόβαλτο
σε δορυφρορική φωτογραφία
Το Ζιδάνι και το Μικρόβαλτο
σε δορυφρορική φωτογραφία

Το ∆.Σ. του Πολιτιστικού
και Μορφωτικού Συλλόγου
Μικροβαλτινών Ν. Κοζάνης

εύχεται σε όλους

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Το ∆.Σ. του Πολιτιστικού
και Μορφωτικού Συλλόγου
Μικροβαλτινών Ν. Κοζάνης

εύχεται σε όλους

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Από την εµφάνιση της χορευτικής οµάδας
του συλλόγου µας στην κεντρική πλατεία

της Κοζάνης, στα πλαίσια των αποκριάτικων
εκδηλώσεων του ∆ήµου Κοζάνης

στις 20 Φεβρουαρίου 2009

Ο χορός των  Μικροβαλτινών


