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Μπῆκαν στὴν Πόλι οἱ ὀχτροὶ...

Εἶναι 2 1/2 στὸ χάραµα, ξηµερώνοντας ἡ 7η Ἰουλίου.
Ἀπ' τὸ παράθυρό µου βλέπω λαµπρὴ εἰκόνα. Ἕνα
φεγγάρι! Εἶναι παραµονὴ νὰ γίνη ὁλόγιοµο καὶ σε-
λαγίζη τὸ ἀσηµένιο δροµολόγιό του πάνω ἀπὸ τὸ Σι-
νιάτσικο.

Προσπαθῶ νὰ γράψω γιὰ τὸν Μινώταυρο τῶν ναρ-
κωτικῶν ἀκούοντας ἕνα ἀφιέρωµα γιὰ τὸ Νῖκο Ξυ-
λούρη. Γεννήθηκε σὰν σήµερα τὸ 1936 κι ἔφυγε στὶς
8.2.1980. Μὰ τὶ φωνὴ εἶχε τοῦτος ὁ Κρητικός! "Μπῆκαν
στὴν Πόλι οἱ ὀχτροί...". Σκέφτηκα αὐτόµατα ὅτι τοῦτος ὁ
λόγος εἶναι ἡ ἐκφραστικότερη εἰκόνα γιὰ τὰ ναρκω-
τικά.

Ἕνα κάστρο καὶ µιὰ Πόλι ὁ ἑαυτός µας. Τὸ
ἀκριβότερο πλάσµα τοῦ Πλάστη! Ἀνεπανάληπτος καὶ
µοναδικὸς στὴν παγκόσµια ἱστορία! Δὲν πέρασε κι οὔτε
θὰ περάση ἄλλος σὰν κι αὐτὸν. "Ὑπάρχει ἀθανασία..."
Ὑπάρχει ζωὴ µετὰ τὸ τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς µας. "Δὲν
ὑπάρχει µετεµψύχωσι σὲ δεύετερη ζωή...". "Οὔτε ὁ
Παράδεισος κι ἡ Κόλασι εἶναι ἐδῶ", καθὼς βλάσφηµα
καὶ ρηχὰ τραγουδοῦν λαϊκὰ ἀσµατίδια.

Ὀχτροὶ καὶ τὶ ὀχτροὶ τὰ ναρκωτικά!
Κάποτε ἦταν ἄγνωστα στὸν τόπο µας. Σήµερα ὅµως

τὰ παιδιὰ τοῦ σπιτιοῦ µας ἢ τῆς διπλανῆς πόρτας δέχον-
ται πιεστικὰ τὴν πολιορκία τους. Στενὸ µαρκάρισµα.

Δυστυχῶς στὶς πολιορκίες τῶν Κάστρων, λέει ἡ
ἱστορία, οἱ πόρτες ἀνοίγουν ἀπὸ µέσα!

Κι ὅµως ἦταν καλὸ παιδί! Εἶναι τὰ λόγια ποὺ λέγον-
ται καθὼς ἐπιστρέφουµε ἀπὸ κηδεία νέου ποὺ ἄφησε
καὶ "Μπῆκαν µέσα οἱ ὀχτροί"...

Γιὰ ποιὸν λόγο; Γιὰ ποιὰ αἰτία; Μὲ τὶ σκεπτικό; Ποιὸς
φταίει; Ποιὸς εἶναι ὁ ἔνοχος; Ποιὸν νὰ δικάσουµε;

Πόσο πονάει ἡ συζήτησι µὲ νέους, ποὺ ἄφησαν
ἀφύλακτο τὸ καστράκι τους καὶ "Μπῆκαν µέσα οἱ
ὀχτροί..."! Αὐτοὶ οἱ ἀσυνείδητοι δολοφόνοι, οἱ Ἔµποροι
τῶν Ἐθνῶν, ποὺ λέει ὁ Παπαδιαµάντης γιὰ τοὺς Γε-
νοβέζους τοῦ παλιοῦ καιροῦ ποὺ λεηλατοῦσαν ὅλην τὴ
Μεσόγειο καὶ ἰδιαίτερα τὰ Ἑλληνικὰ παράλια.

Μὰ τοὺς βλέπουν κι οἱ ἴδιοι. Θέλουν νὰ τοὺς
διώξουν, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ δὲν θέλουν νὰ τοὺς
διώξουν. Θέλουν νὰ τοὺς ἀποφύγουν σὰν ἕνα κακό -
ἐφιαλτικὸ ὄνειρο, ἀλλὰ δυστυχῶς τὴν ἴδια στιγµὴ τοὺς
ἀναζητοῦν γιὰ ἀκόµα λίγο.

Ἄχ αὐτὸ τὸ λίγο πόσο µεγάλη ζηµιὰ κάµνει!
Μικρότερη εἶναι ἡ Ἅλωσι καὶ Πτῶσι τῆς Κωνσταντι-
νούπολης µὲ τὸ ἄνοιγµα τῆς Κερκόπορτας, µπροστὰ
στὴν Πτῶσι ὅποιασδήποτε ψυχῆς - ζωῆς ἀπὸ τὸν ἀγα-
ρηνὸ τῶν ναρκωτικῶν!

Ἀγαπητά µας παιδιά, Πολυαγαπητά µας, παιδιά.
Μπροστὰ ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες χρόνια γράφτηκε ἕνας φω-
τισµένος λόγος ποὺ εἶναι καὶ σήµερα ἐπίκαιρος. "Ἐὰν
µή Κύριος φυλάξη Πόλιν, εἰς µάτην ἠγρύπνησεν ὁ
φυλάσσων" (Ψαλµὸς 126,1).

Ἴσως ἡ πολυπροοδεµένη καὶ παραχορτασµένη
ἐποχή µας ἀγνόησε ἢ περιφρόνησε Αὐτὸν τὸν Φύλακα.

Σαὐτὸν τὸν Ἕνα Δυνατὸ φύλακα ἐµπιστευθῆτε τὴν
φύλαξι τοῦ Κάστρου τῆς ὑπάρξεώς σας, γιὰ νὰ
γλυτώσετε ἀπὸ τὸν Μινώταυρο τῶν ναρκωτικῶν.

µὲ πολὴν ἀγάπη
ἀρ.νι.µα.

Αρχιµανδρίτης Νικηφόρος Μανάδης

Το να «καταπιαστεί» κάποιος,
γενικά µε το θέµα των ναρ-
κωτικών, κινδυνεύει να πα-

ρασυρθεί σε χιλιοειπωµένες θε-
ωρίες, ηθικολογίες, ευχολόγια, αό-
ριστες καταγγελίες και αφορισµούς.

Η αναφορά µας και η προσπά-
θεια προσέγγισης σε ένα τόσο σο-
βαρό και «λεπτό» θέµα έχει να κάνει
µε τη διαπίστωση πλέον ότι ο εφιάλ-
της των ναρκωτικών χτύπησε την πε-
ριοχή µας, το Μικρόβαλτο! Και θα το
«αγγίξουµε» µε ρεαλισµό και τόλµη,
πάντοτε βέβαια µε τη λεπτότητα και
τη διακριτικότητα που απαιτείται σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Θα µεταφέ-
ρουµε ακόµη τις απαντήσεις των ειδικών σε καίρια ερωτήµατα.

«Κάντε κάτι», είναι η κραυγή αγωνίας από τους συγχωριανούς
µας, το τελευταίο διάστηµα. Μια πρόταση βεβαίως «ρητορική», γιατί
αντιλαµβάνεται ο καθένας, ότι δεν µπορούµε να κάνουµε επί της ου-
σίας τίποτε.

∆εν γνωρίζουµε µε σιγουριά αν και πόσοι από τους τελευ-
ταίους θανάτους νέων δικών µας παιδιών, οφείλονται στη
χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αν είναι ένας, ή δύο, ή παραπάνω…
Ούτε υιοθετούµε τις φήµες ότι κι άλλα παιδιά µας, είναι µπλεγ-
µένα σ’ αυτό το σκοτεινό λαβύρινθο.

Όσο µικρός και να είναι ο αριθµός, επειδή αναφέρεται σε αν-
θρώπινες ζωές νέων ανθρώπων και αποσαθρώνει τον οικογενειακό
και ευρύτερα τον κοινωνικό ιστό, πρέπει να µας ανησυχεί, να µας προ-
βληµατίζει και να εγείρει ενοχικά συναισθήµατα από όλους µας.

Από τα παραπάνω προβάλλουν
αµείλικτα τα ερωτήµατα:

-Πως σε µια τόσο µικρή κλειστή
κοινωνία, µε «συντηρητική» νοο-
τροπία, εµφανίστηκαν τα ναρκωτικά;

-Πως βρέθηκε «ανοχύρωτο»
ένα χωριό µε τόσους καταξιωµέ-
νους επιστήµονες, που θα µπορού-
σαν -και έπρεπε- να αποτελέσουν
ασπίδα προστασίας;

Θα ήταν υποκριτικό να απαντή-
σουµε ότι φταίει η έλλειψη αθλητι-
κών και πολιτιστικών υποδοµών.

Θα ήταν υποκριτικό να απαντή-
σουµε ότι φταίει η έλλειψη αστυνόµευσης της περιοχής.

Τέλος θα ήταν σκληρό, επιπόλαιο, ανήθικο και άδικο να αποφαν-
θούµε ότι φταίνε τα ίδια τα παιδιά και οι οικογένειές τους…Τα θύµατα
της αλύτρωτης ατέρµονης διαδροµής του πόνου και της απελπισίας…

Τότε πως έγινε και ποιος φταίει;
Ας δώσει ο καθένας τη δική του απάντηση. Εµείς απλά θα επιση-

µάνουµε:
…ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, καθολική επαγρύπνηση, δηµιουργική απα-

σχόληση, ίσες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας, κοινωνική συνοχή
και αλληλεγγύη µπορούν να αποτρέψουν την εισβολή των ναρ-
κωτικών στις µικρές κοινωνίες.

Προκειµένου να παράσχουµε ελάχιστη βοήθεια στον τοµέα της ενη-
µέρωσης, δίνουµε τις απαντήσεις των ειδικών* σε τρία χρηστικά «καυτά»

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

Νι. Μ. Βαλτινός

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

Νι. Μ. Βαλτινός

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

Συνέχεια στη σελίδα 3

∆εν είναι πια της «διπλανής πόρτας»…

2200  ΙΙοουυλλίίοουυ  --  ττοο  ππααννηηγγύύρριι  µµααςς  ττ’’  ΑΑϊϊΛΛιιάά!!

ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑ  

……νναα  κκααιι  κκάάττιι  πποουυ  µµααςς  εεννώώννεειι  όόλλοουυςς  µµααςς……
ΕΕίίδδααµµεε  ττοονν  ήήλλιιοο  νν’’  ααννααττέέλλλλεειι  ααππ’’  ττοονν  ΑΑϊϊΛΛιιάά……

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ!

ΗΗ  οοµµάάδδαα  ττοουυ  ««ΑΑίίαανντταα»»
ΜΜιικκρροοββάάλλττοουυ  σσττοο

ττοοππιικκόό  ππρρωωττάάθθλληηµµαα
ττηηςς  ΕΕΠΠΣΣ  ΚΚοοζζάάννηηςς

ΑΑννααµµέέννεεττααιι  ηη  ττεελλιικκήή
έέγγκκρριισσηη  ααππόό  ττηη  ΓΓΓΓΑΑ

ΣΣεελλ..  2200

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΕκκδδρροοµµήή
γγυυννααιικκώώνν

ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  µµααςς
σστταα  ΖΖααγγοορροοχχώώρριιαα

ΣΣεελλ..  77

14-6-2009

ΥΥπποογγρράάφφεεττααιι
ηη  µµεεττααββίίββαασσηη

κκυυρριιόόττηηττααςς  ττωωνν
εεκκττάάσσεεωωνν  ττωωνν

ΜΜΑΑΒΒΕΕ
σσττηη  ΝΝ..ΑΑ..  ΚΚοοζζάάννηηςς

ΣΣεελλ..  2222

13-7-2009

ΜΜεετταακκίίννηησσηη
κκααττάά  112277  µµ..  
ττηηςς  ΜΜοοννήήςς  
ΠΠααννααγγίίααςς  

ΤΤοορρννιικκίίοουυ!!!!
ΣΣεελλ..  88  --  99

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ «προς νοτον»

ΤΤρρααγγιικκόό  ττρροοχχααίίοο  δδυυσσττύύχχηηµµαα!!
««ΧΧάάθθηηκκεε»» οο  2277χχρροοννοοςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΚΚ..  ((σσεελλ..  22))

Internet

ΕΕππιισσκκεεφφττεείίττεε  ττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  µµααςς

wwwwww..mmiikkrroovvaallttoo..ggrr

23-6-2009
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ΕΕΙΙ∆∆ΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΑΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΈΈωωςς  1155..77..22000099

Eν Μικροβάλτω...
Eφηµερίδα του Πολιτιστικού και Mορφωτικού Συλλόγου

Mικροβαλτινών N. Kοζάνης
TETPAMHNIAIA EK∆OΣH

Yπεύθυνος για το Nόµο:
Mαστρογιαννόπουλος Γεώργιος

ΣYNTAΚTIKH EΠITPOΠH
1. Mαστρογιαννόπουλος Γιώργος

Tηλ. 6972754016
2. Λαµπρέτσα Έλλη

Tηλ. 2461032971
3. Kαβουρίδης Nίκος

Tηλ. 6972719256
4. Σταθόπουλος Στάθης

Tηλ. 2461030748
5. Σταθόπουλος Tάκης

Tηλ. 2461024157
6. Tζιούτζιος Κώστας

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

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

1. Ζαραβίγκα Αθανασία του Βασ. και ο Κακαλές Νίκος 

2. Καβουρίδου Κατερίνα του Ευαγ. και ο Φωτόπουλος Λευτέρης

3. Κωτούλας Νίκος του Γεωρ. και η Κριτσελά Γεωργία(Αθήνα)

4. Παλιανοπούλου Άννα του Αντ. (γένος Κων. Παλ.) και ο Μπάος  ∆ηµήτρης

Tους ευχόµαστε κάθε ευτυχία.

1. Γιαννέλου-Αλεξοπούλου Σοφία, συζ. Αθανασίου, αγόρι

2. Λιόντα-Μανάδη Παναγιώτα, συζ. Γεωργίου, αγόρι

3. Μαλκογιώργου-Τέλιου Φωτεινή, συζ. Κων/νου (το γένος Σοφίας Τσινίκα), κορίτσι                                                                                                                                                      

4. Μόσχου-Σταθοπούλου Βάσω, συζ. Γεωργίου, αγόρι

5. Σταθοπούλου-Στάµου Χαρούλα του Ιωάν., συζ. Θεόδωρου, κορίτσι

6. Τζιούτζιου-Τσούκη Άννα του Ιωάν., συζ. Αριστείδη, κορίτσι

7. Τζουκοπούλου-Τούνα Καίτη του Ευθ., συζ. Λάζαρου, κορίτσι

8. Τσέπουρα-Καβουρίδου Ολυµπία, συζ. Βασιλείου, κορίτσι

Tους ευχόµαστε να τους ζήσουν.

1. Καβουρίδης ∆ηµήτρης του Παναγιώτη, ετών 27

2. Νατσιοπούλου Βασιλική του Αντ., ετών 94

3. Νικολαΐδης Βασίλης (συζ. Πολυξένης Σταθοπούλου/Γερµανία), ετών 70 

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. EXPRESS SERVICE, Αχιλλέας Πούτας 200 €
2. Κουτσικουτζίδης Τάσος, Ασφάλειες ΜΙΝΕΤΤΑ 40 €
3. Κωτούλα ∆έσποινα του Αντ. 50 €
4. Κωτούλας Αντώνιος 20 €
5. Κωτούλας Γεώργιος του Αντ. 100 €
6. Μανάδη Βάσω του Παν. 20 €
7. Ντίνας Γεώργιος του Αγγ. 50 €
8. Παλαµήδους Μαριέττα 50 €
9. Παλούκας Λευτέρης 20 €

10. Παπαγεωργίου Σοφία του ∆ηµ. 50 €
11. Παπαδηµητρίου Σπύρος & Νίκος (Ρύµνιο) 50 €
12. Παπαδηµητρίου Σπύρος του Νικ.(Σέρβια) 20 €
13. Σταθόπουλος ∆ηµήτρης & Γιώργος του Χαρ. 50 €
14. Τζιώνας Κώστας του Ευαγ. 30 €
15. Τζουκόπουλος Αχιλλέας του Παν. 20 €
16. Τρευλόπουλος Κώστας - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 50 €
17. Ανωνύµως 20 €

Το ∆.Σ. του συλλόγου τους ευχαριστεί θερµά

ΓENNHΣEIΣ

ΤΤΡΡΑΑΓΓΙΙΚΚΟΟ  ∆∆ΥΥΣΣΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑ
ΝΝεεκκρρόόςς  κκααιι  οο  2277χχρροοννοοςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  !!

Σαν κεραυνός έπεσε στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα στο Ν. Κοζάνης η τραγική είδηση του χαµού τριών
νέων παλικαριών σε φονικό τροχαίο δυστύχηµα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 23 Ιουνίου 2009.

Το µοιραίο δυστύχηµα συνέβη στον επαρχιακό δρόµο Βελβενδού-Πλατανορέµατος όταν το ΙΧ που επέβαιναν
οι τρεις νέοι εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε µαντρότοιχο. Με το ξηµέρωµα οπότε και έγινε αντιληπτό
το τραγικό συµβάν, διαπιστώθηκε ο θάνατος των τριών παλικαριών, του 27χρονου ∆ηµήτρη Καβουρίδη του Πα-
ναγιώτη -του Μικροβαλτινού που διέµενε οικογενειακώς στα Σέρβια(Νέα Καστανιά)-, του 21χρονου Οδυσσέα
Ζυγούρη, και του 21χρονου Θεόδωρου Καραµήτσου επίσης κατοίκων της Νέας Καστανιάς Σερβίων. 

Απερίγραπτος βέβαια ο θρήνος στις κηδείες των παιδιών και τα οποιαδήποτε λόγια παρηγοριάς στους χαρο-
καµένους γονείς ήταν πολύ φτωχά για να απαλύνουν στο ελάχιστο το βαθύ πόνο τους. 

Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους..
«Καλό Ταξίδι» ∆ηµήτρη, Οδυσσέα, Θόδωρε…!!  

“Κλείστε την πόρτα της Ζωής που φεύγουνε τα νιάτα
και τα ποτήρια της γιορτής τʼ αφήνουνε γεμάτα...”

Λαϊκό τραγούδι

18/07/09 Σάββατο ώρα 19:30, ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ
(ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ)

Παιδική εκδήλωση.

20/07/09 ∆ευτέρα ώρα 08:00 ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό

Προφήτη Ηλία, Πολιούχου του χωριού.

26/07/09 Κυριακή ώρα 08:00, ΒΟΓΓΟΠΕΤΡΑ
(ΠΑ∆Η)

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής, 

9ο Αντάµωµα Απανταχού Βογγοπετριωτών.

26/07/09 Κυριακή ώρα 18:00, ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ,
Κεντρική πλατεία: παραδοσιακά αθλήµατα και παιχνίδια. 

Οργάνωση: Πολιτιστικός Μορφωτικός 
Σύλλογος Τρανοβάλτου.

31/07/09 Παρασκευή ώρα 21:00, ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ
(ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ)

Ετήσιος χορός του συλλόγου «ΕΛΠΙΣ» Μικροβάλτου
Με την ορχήστρα του Νίκου Τζουκόπουλου.

01/08/09 Σάββατο, ώρα 21:00, ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ
Ετήσιος χορός του συλλόγου Α.Ο. Τρανοβάλτου 
στον αύλειο χώρο του Γυµνασίου Τρανοβάλτου

07/08/09 Παρασκευή ώρα 19:30, ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ
(ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ),

MAGIC SHOW ‘MANOLO’
(ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, παντοµίµα,
µπαλονοκατασκευές, µαγικά κόλπα)

07/08/09 Παρασκευή ώρα 21:00, ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ
Αύλειος χώρος Γυµνασίου

Θεατρική Παράσταση Πολιτιστικού Συλλόγου Αιανής
«Καβγάδες στην Κιότζα» του Κάρλο Γκολντόνι.

08/08/09 Σάββατο ώρα 19:30, ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ
Κεντρική πλατεία MAGIC SHOW ‘MANOLO’ (ζογκλέρ, 

ξυλοπόδαροι, παντοµίµα, µπαλονοκατασκευές, µαγικά
κόλπα)

08/08/09 Σάββατο ώρα 20:30, ΕΛΑΤΗ
Αντάµωµα Απανταχού Ελατιωτών. Οργάνωση 
Πολιτιστικός σύλλογος Ελάτης «Ο ΕΛΑΤΟΣ»

09/08/09 Κυριακή ώρα 19:30, ΕΛΑΤΗ
Κεντρική πλατεία, MAGIC SHOW ‘MANOLO’

(ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, παντοµίµα,
µπαλονοκατασκευές, µαγικά κόλπα)

09/08/09 Κυριακή ώρα 11:00, ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ
ΚΑΠΗ, β΄ Έκθεση Ασπρόµαυρης Φωτογραφίας 

«Τρανόβαλτο Παλιές Μνήµες 1930-1980»

09/08/09 Κυριακή ώρα 18:00, ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ
Ποδηλατοδροµίες ανηλίκων και ενηλίκων
Αφετηρία και τερµατισµός : κεντρική πλατεία.

∆ιοργάνωση:
Πολιτιστικός Μορφωτικός σύλλογος Τρανοβάλτου.

15/08/09 Σάββατο ώρα 08:00, ΦΡΟΥΡΙΟ,
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 

Κοιµήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου, 
Πολιούχου του χωριού.

22/08/09 Σάββατο ώρα 21:00, ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ,
Λαϊκή ∆ηµοτική Μουσικοχορευτική βραδιά

µε την ορχήστρα του Βασίλη Ντοβόλη
Απονοµή καθιερωµένων Ετήσιων Βραβείων

σε προσωπικότητες του χωριού.
Οργάνωση: 

Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος
Τρανοβάλτου

ΝΝΕΕΟΟΙΙ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΙΙ
1. Σταθοπούλου Πασχαλίνα του Αντ., πτυχιούχος

τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Καστοριά) [ΦΩΤΟ]

2. Τζιώνα Γλυκερία του Κων., πτυχιούχος  Παιδα-
γωγικού τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπ/σης Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλονίκης

3. Τζιώνα Παρασκευή του Αθαν., πτυχιούχος Φαρ-
µακευτικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

4. Τζιώνας Ανδρέας του Κων., πτυχιούχος Πολιτι-
κός Μηχανικός Πανεπιστηµίου Ξάνθης

Τους συγχαίρουµε και τους ευχόµαστε
καλή σταδιοδροµία.

Το ∆Σ του συλλόγου
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Προκειµένου να παράσχουµε ελάχιστη βοήθεια στον τοµέα της ενη-
µέρωσης, δίνουµε τις απαντήσεις των ειδικών* σε τρία χρηστικά «καυτά»
ερωτήµατα:

1.Εξαρτηµένος µια φορά, εξαρτηµένος για πάντα; 
Η εξάρτηση µπορεί να ποικίλει όσον αφορά την ένταση. ∆εν γίνεσαι

εξαρτηµένος από τη µία µέρα στην άλλη. Το να εξαρτηθείς από µια
ουσία είναι µια διαδικασία που µπορεί να πάρει πολλά χρόνια. Κάποιες
φορές οι άνθρωποι λαµβάνουν µέτρα έγκαιρα. Μειώνουν τη χρήση ή τη
διακόπτουν. Άλλοι θα τη συνεχίσουν µέχρι το τέλος. 

Στην περίπτωση λιγότερο σοβαρών τύπων εξάρτησης, η εξάρτηση
είναι µια προσωρινή διαταραχή και η θεραπεία µπορεί να βοηθήσει πολύ.
Στην περίπτωση πιο σοβαρών εξαρτήσεων, η διαταραχή έχει έναν πιο µα-
κροχρόνιο χαρακτήρα. Ο στόχος της θεραπείας θα είναι να διακοπεί η
χρήση. Οι περιπτώσεις πιο σοβαρών εξαρτήσεων συχνά υποδηλώνουν ότι
υπάρχει ένα µακρύ ιστορικό χρήσης και πολλά οργανικά και κοινωνικά
προβλήµατα που τη συνοδεύουν. Η εξάρτηση από αλκοόλ, για παράδειγµα,
συχνά καταδεικνύει ότι ο εγκέφαλος έχει πάθει ζηµιά µε έναν τέτοιο τρόπο
που ο εθισµένος δεν µπορεί πλέον να αντισταθεί στην σφοδρή επιθυµία να
πιει. Ωστόσο, «εξαρτηµένος µια φορά, εξαρτηµένος για πάντα» σε
καµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι µια εξάρτηση δε µπορεί να θε-
ραπευτεί ή να ξεπεραστεί. Το πρόβληµα είναι ότι οι εξαρτηµένοι άν-
θρωποι συχνά βγάζουν αυτό το συµπέρασµα. Λένε: «∆ε µπορώ να
βοηθηθώ», «Αυτό είναι µέσα µου» ή «∆εν µπορώ να το ξεπεράσω». Επίσης
η οικογένεια και οι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον εξαρτη-
µένο συχνά οδηγούνται σ αυτό το συµπέρασµα. Αυτό συνήθως συµβαίνει
όταν το εξαρτηµένο άτοµο αρχίζει πάλι να κάνει χρήση ουσιών ή να πίνει
µετά από µια περίοδο διακοπής. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί ένα αίσθηµα
αποθάρρυνσης, το οποίο έχει οπωσδήποτε αρνητική επίδραση. Μπορεί να
αποτελέσει το λόγο για να συνεχίσει ο εθισµένος να πίνει και να µην ανα-
ζητήσει βοήθεια. Είναι πολύ σηµαντικό να δει κανείς πως ο εξαρτηµένος
και οι δικοί του άνθρωποι αντιδρούν στην υποτροπή. Αντί να αποθαρρύ-
νεται, είναι καλύτερο να ανακαλύψει τι µπορεί να µάθει από µια υποτροπή.
Μπορεί να προσδιορίσει κάτω από ποιες περιστάσεις συνέβη η υποτροπή
και πως µπορεί να αντισταθεί καλύτερα στο αλκοόλ ή τα ναρκωτικά την
επόµενη φορά που θα υποτροπιάσει. Ένας εξαρτηµένος πρέπει να κατα-
νοήσει ότι το να φτάσει στο σηµείο να εξαρτηθεί από κάτι είναι µια διαδι-
κασία, παρόµοια µε αυτή του να απαλλαγεί από την εξάρτηση. Το να
διακόψει την «συνήθεια» σηµαίνει ότι υπάρχει επίσης η πιθανότητα απαλ-
λαγής απ’ αυτήν.

2. Πως γίνεται η θεραπεία των προβληµάτων εξάρτησης από
τα ναρκωτικά; 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη θεραπειών που µπορούν να εφαρµοστούν

για την αντιµετώπιση της εξάρτησης. Η Γνωστική - Συµπεριφορική ψυχο-
θεραπεία είναι µια θεραπεία στην οποία ένας ειδικά εκπαιδευµένος θε-
ραπευτής προσπαθεί να αλλάξει τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις
συµπεριφορές του εξαρτηµένου ατόµου που οδηγούν σε υποτροπή, χρήση
ή ανεπιθύµητη συµπεριφορά. Ο θεραπευτής επίσης προσπαθεί, µαζί µε
τον πελάτη, να διαµορφώσει σε αυτόν µια συγκεκριµένη συµπεριφορά η
οποία να αποτρέπει το ενδεχόµενο υποτροπής, για παράδειγµα να µάθει
ο εξαρτηµένος πώς να απορρίπτει προτάσεις για λήψη ναρκωτικά. Ο πε-
λάτης µαθαίνει πως να χειρίζεται την έντονη ανάγκη του για χρήση. Η θε-
ραπεία επίσης διδάσκει τον πελάτη πώς να χειριστεί τη ζωή χωρίς την
εξάρτηση. Άλλες µορφές θεραπείας είναι: η ψυχοδυναµική ψυχοθερα-
πεία, η οµαδική θεραπεία, οικογενειακή θεραπεία, και οι οµάδες αυτό-
βοήθειας. Κάθε έµπειρος και καλά εκπαιδευµένος θεραπευτής µπορεί να
εφαρµόσει αυτές τις θεραπείες αλλά συχνά εφαρµόζονται σε κλινικές που
εξειδικεύονται στις εξαρτήσεις. Συνήθως εφαρµόζεται ένας συνδυασµός
διαφορετικών θεραπειών µε µια συγκεκριµένη σειρά, για παράδειγµα
πρώτα επιδιώκεται µια κλινική αποτοξίνωση και σωµατική ανάρρωση µε
φάρµακα και κατόπιν µια θεραπεία εστιασµένη στα προβλήµατα που πα-
ραµένουν. Όταν οι εθισµένοι κάνουν χρήση ναρκωτικών για να καταπνί-
ξουν δυσάρεστα συναισθήµατα, ένας στόχος της θεραπείας συχνά είναι να
διδάξει στο άτοµο τον τρόπο να αποδέχεται τα δυσάρεστα συναισθήµατα
και να τα χειρίζεται µε εποικοδοµητικό τρόπο.

Υπάρχουν πολλές διαφορές µεταξύ των ανθρώπων που αντιµετωπί-
ζουν προβλήµατα εξάρτησης, τα οποία καθιστούν αδύνατο να δοθεί µια
ξεκάθαρη απάντηση σ' αυτή την ερώτηση. Παγκοσµίως, η θεραπεία ενός
εξαρτηµένου έχει τη ακόλουθη µορφή: Αρχικά, λαµβάνεται µια εισαγω-
γική συνέντευξη. Σ' αυτή τη συζήτηση ο θεραπευτής προσπαθεί να προσ-
διορίσει τι συµβαίνει και εάν πραγµατικά υπάρχει µια εξάρτηση. Ωστόσο,
µερικές φορές χρειάζονται περισσότερες συνεντεύξεις για να αποκτηθεί
µια πιο ξεκάθαρη εικόνα των προβληµάτων και του ατόµου. Μερικές
φορές χρειάζεται να γίνουν επιπρόσθετες έρευνες µετά απ' αυτή τη συζή-
τηση. Αυτό συνήθως γίνεται µέσω ερωτηµατολογίων. Με βάση τη εντύ-
πωση που θα διαµορφώσει ο συνεντευξιαστής και την προτίµηση του
εξαρτηµένου καταστρώνεται ένα θεραπευτικό πλάνο. Αυτό το θεραπευτικό
πλάνο περιλαµβάνει δεδοµένα που σχετίζονται µε το εξαρτηµένο άτοµο,
τους στόχους της θεραπείας και διαµέσου ποιών θεραπευτικών διαδικα-
σιών αυτοί οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν. 

Συνήθως, το πρώτο βήµα είναι µια θεραπεία που στοχεύει στην απο-
τοξίνωση (µη χρήση) και την ύφεση των στερητικών συµπτωµάτων. Αυτό
µπορεί να συµβεί σε µια κλινική ή στο περιβάλλον του σπιτιού, ανάλογα µε
τα δεδοµένα που σχετίζονται µε το άτοµο και το περιβάλλον του. Σ' αυτή τη

φάση, ο ειδικός που έχει την ευθύνη της θεραπείας µπορεί να επιλέξει να
δώσει φαρµακευτική αγωγή για να βοηθήσει τον ασθενή να απαλλαχτεί
από την εξάρτηση. Η θεραπεία ωστόσο µπορεί να έχει διαφορετικούς στό-
χους. Ένας απ' αυτούς µπορεί να είναι να περιορίσει τη χρήση της ουσίας
και να ελαττώσει τη βλάβη που προκαλείται στο σώµα, αλλά συνήθως ο
στόχος είναι η ολοκληρωτική αποτοξίνωση. Η στάση του εξαρτηµένου παί-
ζει σηµαντικό ρόλο στην όλη θεραπευτική διαδικασία: εάν αυτός ή αυτή δε
συµφωνεί µε την πρόταση, αυτή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 

Σήµερα, πιστεύεται όλο και περισσότερο ότι οι εξαρτηµένοι για πολύ
καιρό ωφελούνται περισσότερο από την σταθεροποίηση της εξάρτησης
παρά από την προσπάθεια ολικής απεξάρτησής τους. 

Μετά απ' αυτό, θα τεθούν άλλοι θεραπευτικοί στόχοι, όπως για παρά-
δειγµα το να προληφθεί ή να περιοριστεί µια υποτροπή και να βελτιωθεί η
ψυχική και κοινωνική κατάσταση του ατόµου. Με βάση τη φύση των προ-
βληµάτων αυτό µπορεί να γίνει σε ένα κέντρο αποκατάστασης (κλινική) ή
στο περιβάλλον του σπιτιού, περίπτωση κατά την οποία ο ασθενής εισέρ-
χεται στη θεραπεία τις καθηµερινές ή λίγες µέρες την εβδοµάδα.

3. Πώς µπορεί να βοηθήσει η δουλειά µε τα µέλη της οικογέ-
νειας ενός χρήστη ουσιών στην προσπάθεια απεξάρτησης και επα-
νένταξής του; 

Η παράλληλη εργασία µε τα µέλη της οικογένειας του χρήστη σε µια
οµαδική θεραπευτική διαδικασία µπορεί να λειτουργήσει: 

α. Στη γνώση και επεξεργασία του προβλήµατος από τη οικογένεια 
β. Τη συναισθηµατική αποφόρτιση 
γ. Τη µείωση της αίσθησης της µοναδικότητας του προβλήµατος 
δ. Την αλλαγή του κώδικα επικοινωνίας στην οικογένεια 
ε. Την προετοιµασία υποδοχής του ατόµου από το θεραπευτικό πρό-

γραµµα στην οικογένεια

Η κοινωνία µας νοσεί συνολικά. ∆εν διέθετε τα αντισώµατα όταν
έπρεπε. ∆εν αντιστάθηκε. ∆εν θωρακίστηκε… 

Σήµερα δύσκολα θα βρεις µια χαραµάδα αισιοδοξίας και ελπίδας…
Γ.Μ.

*Τις απαντήσεις στα ερωτήµατα 1,2,3 έχουν επιµεληθεί
(www.web4health.info):

-Πέτρος Σκαπινάκης, Λέκτορας Ψυχιατρικής Πανεπιστηµίου Ιωαννί-
νων 

-Γρηγόρης Μιχάλης, Ψυχολόγος-Παιδαγωγός, 

ΣΣυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηηνν  11ηη

ΚΑΘΕΙΡΞΗ 20 ΕΤΗ
Ένοχος κρίθηκε χθες το µεσηµέρι, από το Τριµελές Εφετείο Κακουρ-

γηµάτων Κοζάνης ο 33χρονος άντρας που κατηγορείται για την υπόθεση
θανάτου της άτυχης 14χρονης µαθήτριας από την Πτολεµαΐδα από χρήση
ναρκωτικών ουσιών, η οποία είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, αλλά
και ολόκληρο το πανελλήνιο, τον Ιανουάριο του 2008. 

Στο εδώλιο του κατηγορούµενου κάθισε ο 33χρονος άνδρας, γνω-
στός στις αστυνοµικές αρχές της Πτολεµαΐδας εδώ και χρόνια, στον οποίο
απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση µε ενδε-
χόµενο δόλο, χορήγησης ναρκωτικών σε ανήλικη και αποπλάνησης ανη-
λίκου. 

Συνολικά, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 ετών, καθώς κρίθηκε
ένοχος για όλες τις κατηγορίες και οδηγήθηκε στις φυλακές, έχοντας
πρώτα ασκήσει έφεση.

Σε δηλώσεις του αµέσως µετά την ετυµηγορία του ∆ικαστηρίου, που
προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, ο συνήγορος του 33χρονου Γιάννης ∆η-
µητροκάλλης χαρακτήρισε ως «ιδιαίτερα αυστηρή» την ποινή για την κατη-
γορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τονίζοντας πως δεν υπάρχει
ανάλογο προηγούµενο σε κάποιο ∆ικαστήριο της χώρας.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Αγωγής Αλέξης
Κούγιας, τόνισε πως «νοµίζω πως ήταν µια δίκαιη απόφαση και, µάλιστα,
ο κατηγορούµενος ίσως θα πρέπει να είναι ικανοποιηµένος γιατί του ανα-
γνωρίστηκαν ελαφρυντικά και δεν του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρ-
ξης. Ως άνθρωπος και ως νοµικός είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος, καθώς
αναγνωρίστηκε πως ορισµένες προσωπικότητες είναι ιδιαίτερα επικίνδυ-
νες, έστω και αν πρόκειται για αρρώστους και τοξικοµανείς. Ήταν µια θαρ-
ραλέα απόφαση του ∆ικαστηρίου και, πραγµατικά, αξίζουν συγχαρητήρια
στους δικαστές…».

Θυµίζουµε τέλος, πως τον Ιανουάριο του 2008 η µητέρα του άτυχου
κοριτσιού, ανησυχώντας για την απουσία το παιδιού της, άνοιξε την πόρτα
του δωµατίου της, αντικρίζοντας την δεκατετράχρονη σε κωµατώδη κατά-
σταση, ενώ το πρόσωπο της ήταν µελανιασµένο. Πανικόβλητη κάλεσε το
Ασθενοφόρο για να την µεταφέρει στο Μποδοσάκειο Νοσοκοµείο Πτολε-
µαΐδας.

Εκεί και παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών, µε συνεχείς
ανανήψεις, για να την επαναφέρουν στην ζωή, δεν τα κατάφεραν και η
νεαρή µαθήτρια κατέληξε.

Τις αµέσως επόµενες ηµέρες ακολούθησε µια άνευ προηγουµένου
κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το πρόβληµα των ναρκωτικών, ενώ
η όλη υπόθεση είχε συγκλονίσει ολόκληρο το πανελλήνιο.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 15.4.2009

Θα µπορούσε να ήταν αληθινή. Θα µπορούσε και να µην ήταν.
Όπως και να είναι, αποτελεί µια γερή γροθιά στο στοµάχι όλων µας…!
Μπας και συνέλθουµε… 
Συγνώµη!

ΝΝΑΑΡΡΚΚΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ
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ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  --  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ

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

ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ

Πουλιά µου διαβατάρικα

Πουλιά µου διαβατάρικα πουλιά µ’ ξενιτεµένα
ψηλά όπου διαβαίνετε στην ξενιτιά που πάτε

Λίγο για χαµηλώσετε κι απλώστε τα φτερά σας 
απλώστε τα φτερούγια σας κι πάρτε µε κι µένα

Έχου πιδιά στην ξενιτιά πιδιά ξενιτεµένα
θέλου να πάου να τα δώ να πάου να τα ρουτήσου

Το πώς πιρνούν στην ξενιτιά το πως πιρνούν στα ξένα
κι πάλι πίσου φέρτι µου στουν τόπου µ’ να πιθάνου… 

Κίνησαν τα καράβια

Κίνησαν τα καράβια τα Ζαγοριανά
κίνησε κι ο καλός µου να πάει στην ξενιτιά

Ούτι χαµπάρι µε στέλνει ούτ’ απηλουϊά…
Με στέλνει ένα  µαντήλι µε δώδικα φλουριά.

Στην άκρη απ’ του µαντήλι µ’ έχει απηλουϊά…
-Θέλεις κόρη µ’ παντρέψου θέλεις καλογριά

Θέλεις τα µαύρα βάλλε κι καρτέρα µου
ιδώ στα ξένα πού ‘ρθα υπανδρεύτηκα

Μαγιστρούλα πήρα και µπερδεύτηκα

µαγεύει τα καράβια κι δεν έρχουντι

Εµάγειψι κι µένα κι δεν έρχουµι…

Κινώ να ‘ρθου στο σπίτι, χιόνια κι βρουχές
γυρίζου πάλι πίσου, ήλιους ξαστιριές…

Είναι βαριά η ξενιτιά

Όλα τα δέντρα το πρωί µες στη δροσιά γιοµάτα
και µένα τα µατάκια µου δάκρυα είν’ γεµισµένα

απ’ τον καηµό της ξενιτιάς κι απ’ την πικρή ορφάνια.

Η ξενιτιά, η φυλακή η φτώχεια κι η ορφάνια
τα τέσσερα ζυγιάστηκαν σ’ ένα βαρύ καντάρι…
Και πιο βαριά η ξενιτιά µε τα πολλά φαρµάκια…

Σηµειώσεις: Κώστα Κωτούλα (Κουτουλουκώτσιου)

Παραπονιάρα µου καρδιά

Παραπονιάρα µου καρδιά και πικραµένα χείλη
Φουρές µε κάντε και γελώ, φουρές µε κάντε κλαίου.

Φουρές µε ρίχτε σ’ αρρουστιά, βαριά για να πεθάνου
Μα να πεθάνου δε µπουρώ, να ζήσου πως θα ζήσου;

Ου πόνους είν’ αγιάτρευτος και γιατρειά δεν έχει 
που να τον πω τουν πόνο µου, που έχω στην καρδιά µου;

Να τουν ειπώ στον άντρα µου, άντρα εγώ δεν έχου
Πώς να τον πω κι στα πιδιά, είναι µακριά στα ξένα… 

Θάνατος στη ξενιτιά

Παρακαλώ σε µοίρα µου, να µη µε ξενιτέψεις
κι αν λάχει και ξενιτευτώ, θάνατο µη µε δώσεις.

Το είδαν τα µατάκια µου, τον ξένο πως τον θάβουν
χωρίς κερί, θυµίαµα, χωρίς παπάς να ψάλλει.

Μακριά από την εκκλησιά, µακριά απ’ τους συγγενείς του…
επήγαν και τον θάψανε σ’ ένα παλιό µπαΐρι.

…Σαράντα χρόνια ακάµουτο, ‘ξήντα απαρατµένου,
ζεύουν βουβάλια δώδεκα, ζευγάρια δεκαπέντε.

Βγάζουν τ’ αλέτρια κόκαλα, και τα υνιά κεφάλια
τα δόλια τα παράβολα, βγάζουν τις κοκαλήθρες…

Του αποχωρισµού

-Μάνα µ’ τα ξένα ζήλεψα κι θέλου να παένου
βάλε µάνα µ’ και ζύµωσε, τ’ αφράτο παξιµάδι…

Με πόνο βάνει το διρµόν(ι), µε δάκρυα κοσκινίζει
και µε βαριά στενάγµατα, βάνει και το ζυµώνει

Κι αφού το καλοζύµωσε και άναψε το φούρνο,
παρακαλούσε κι έλεγε, παρακαλάει και λέει:

-Θεέ µ’ ν’ αργήσει να γενεί, να µην καεί ο φούρνος
και να κινήσει η συντροφιά κι ο γιος µου ν’ αποµείνει… 

Επιµέλεια: ΓΙΑ.ΜΑΣ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΜΑΣ

ΈΈλλαα  ββρρέέεε……  
ββρράάδδυυ  σσττααλλώώνν

Τν αρραβώνιασι η πατέρατς  κι   δεν τούξιρνι ντιπ του πιδί. Ήταν κι
απ’ τουν πέρα µαχαλά. Μα ήταν τνείπαν καλό κι ντρουπαλό πιδί. «Καλά πα-
τέρα, αφού ισί του λες καλός θα είνι». Τουν ίγλιπνι καµιά φουρά π’ πιρ-
νούσι απ’ του σουκάκι, αυτό ήταν. Απού αλάργα µούγκι γιατί κι η πατέρατς
ήταν πουλύ αυστηρός. Ένα διλνό τουν αλουνάρ του κουρίτσι αλώντζι κατ’
τζικάδκις τσαχιρώνις, µι δυό βόδια κι τναξιάλ στου χέρι, γυρνούσι τα βόδια
κι φώναζι άιντι.. πλαλάτι βόδιαµ να του σώσουµι. Κάπουτι κι αλότι γυρ-
νάει του κιφάλι κι γλέπ να πιρνάει η αρραβουνασκόστς. Πάεινι να πάρ τα
κατούνια (το ψωµί, το φαγητό) κι να ξαναγυρίσει στα πρόβατα. Έβαλι τότις
µια γιρή φουνή στα βόδια: «έλαα, έλαα βρε» κι σιγότιρα «βράδι στ’ αλώνι».
Του πιδί κουντουστάθκι, κουκκίντσι κι έφυγι. 

Μουργκίζουντας του πιδί µπίτσι απ΄του Θουδουράθκου τουν κήπου
κοντά στου κουρίτς κι αγλήγουρα χάθκαν µέσα σναχιρώνα. Ηµείς οι µκρές
οι πουνηρές που καρτιρούσαµι να ιδούµι τι θα γέν,  πουλλά πουνηρά εβα-
λάµι µι του µυαλό µας κι γιλούσαµι. Μη λέει η συντρόφτσαµ, «ικεί µέσα
τώρα θα γέν του µάλι βράσι…»

ΜΜιικκρροοββααλλττιιννόό
Σώσουν ηµάς
Έφυγι για δλειά στα ξένα η Θουµάς
κι  άφκι τη γνέκατ σι µας
κι γέντσι ένα πιδί που όµνιασι ηµάς
κι όταν ξανάρθει η Θουµάς αλοίµουνου σι µας..

Όποιος δε µπορούσε να το πει αγρήγορα έτρωγε µια παταριά (χα-
στούκι)

ΟΟ  ΑΑµµίίααννττooςς
Ρουτάει η ανηψιά τθιάκου που ήρθι απ’ του χουριό. -Τι φκιάν µα θει-

άκου στου χουριό, ίντς όλοι καλά. -Τι καλά µορ κουρίτσιµ όλοι πέθαναν,
µας αφάντσι αυτός η ξιπατουµένους η αµίαντους. ∆εν τουν ηξιρνάµι ντιπ.
Μας έδουκι παράδις κι µας πήρι, η χάρους. Παϊνάµι για φουκάλια κι τουν
επιρνάµι ζνµπουδιά σα χαζές. Τουν εδουνάµι κι στα µκρά να παίζν κι αυτά
τουν έγριναν σα µαλλί. Ποιος να µας του πει κουρίτσιµ, ούτι οι γραµµα-
τιζµέν δεν τουν ήξιρναν. Φρίθκαµι όταν του εµαθάµι. Τώρα τι τουν έφκια-

σαν; Τουν παράχουσαν κι αυτόν κουρίτσιµ, καλά ήλιγι η Τσιόκανους απ’
του Μόκρου. Εφαγέτι τουν τόπου Μκρουβαλτνοί, θα σας φάει κι αυτός.
Τώρα λέν χάλασι κι του πιριβάλλον. Τι είναι αυτό; ∆εν ξέρου. -Η τόπους
είναι που τουν πατούµι θιάκου. -Κι τι θα πιθαίν όσοι τουν πατούν; Λέλιµ τι
επαθάµι!

TTαα  έέλλεεγγαανν
οοιι  γγιιααγγιιάάδδεεςς  µµααςς

Άµα λύνουνταν η ποδιά, κάποια θα γεννούσε.
Άµα λίγιαζες (λόξυγκας), κάποιος σε θυµούνταν.
Άµα κάποιος περηφανεύονταν και ήταν κακοµοίρης, έλεγαν:

Μιλούν όλοι, µιλούν και οι κό..
Όταν είχαν στεναχώρια και κάποιος τον ζητούσε για δουλειά,

έλεγαν : όλα τα βάσανα και του γουµάρ απότστου.
Για τον τσιουµπρό (τσιγκούνη) έλεγαν: αυτός δένει τη γάτα και

τρώει.
Για την καλότυχη: µην τηράς του πουδάριµ του στραβό τήρα την

τύχη την ίσια.
Για τον τυχερό: αυτός χουρέβ σε στρουµένου σάισµα (τα βρήκε

έτοιµα).
Όταν στου φράχτ λαλούσι καρακάξα, κακό χαµπέρι, άµα λα-

λούσι κίσσα, καλό χαµπέρι. 
Για την φρόνιµη κόρη: την έχουµε καπίστρι εµείς, έλεγαν.
Αυτός έχει το µυαλό στον κούτκα, για τον κουτό.
Για τη συµφορά έλεγαν: χόρτασαν χαρές οι οχτροί µας.
Για την άσκηµη νύφη έλεγαν: δεν το θέλουµε του κρούπι (τσου-

κάλι που έπιναν νερό οι κότες).
Για το λαίµαργο: χορταίνει η λύκους µι τα καρκατσέλια;
Για τον άτυχο: αυτός δεν είδε ασπροδόντι (δε γέλασε).
Όταν σκουντάψι του άλογο, όλοι ψόφον το λένε.
Για τον έξυπνο έλεγαν έλα µπράτιµε στου θκός του σπίτ να

τρώµι κι στου θκόµ να χουρέβουµι.

Έλεγαν ακόµα: µια καλή νοικουκυρά δυό χουσµέτια έφκιανι
φουκαλνούσι κι έκλ..

Αίνιγµα: ήταν ένας, κόµας ένας, είχαν µια πιτσένια βράκα κι
πιτσένια βρακουζούνα, τράβα ο ένας τράβα ο άλλος, πήραν απού
ένα πουδουνάρι. Τι είναι;

Σοφία Τσινίκα – Τέλιου

OO  κκόόκκκκιιννοοςς  κκόόκκοορρααςς
Όταν λευτερώθηκε το χωριό µας το 1912, το κράτος έδωσε στους φτω-

χούς χωριανούς κότες άσπρες και κόκκινες. Οι άσπρες ήταν για να γεννούν
αυγά, οι κόκκινες ήταν για κρέας. Χρόνο µε το χρόνο αυτές πολλαπλασιά-
στηκαν, έγιναν πολλές, γιατί ήταν ελεύθερες να  γυρνούν όπου ήθελαν. Γεν-
νούσαν στους φράχτες κι εκεί κλωσούσαν τα αυγά, έτσι το κοπάδι από τις
κότες µεγάλωνε. 

Από αυτές τις κότες κράτησε ο παππούς µου έναν κόκορα. Χρόνο µε το
χρόνο ο κόκορας µεγάλωσε κι έγινε ο φύλακας του σπιτιού µας. Όλη τη µέρα
µάζευε τις κότες και τις πήγαινε για βοσκή στα βλαγάδια. ∆εν άφηνε κανέ-
ναν να τις πλησιάσει. Τα βράδια η µάνα µου είχε τη φροντίδα να τον βάλει
µέσα στο κοτέτσι, γιατί δε µπορούσε να χωρέσει από το παράθυρο απ’ όπου
πήγαιναν µέσα οι κότες. Γι αυτό πάντα το βράδυ τον έπιανε και τον έβαζε
µέσα στο αχούρι (στάβλο), όπου είχαµε το κοτέτσι. Κούρνιαζαν τότε όλες οι
κότες ψηλά στα δοκάρια της στέγης, µέχρι το πρωί της άλλης µέρας, που λα-
λούσε ο κόκορας, µας ξυπνούσε όλους, κι έβγαιναν πάλι έξω.

Κάποτε στο σπίτι µας φιλοξενήσαµε έναν δικαστικό. Κοιµήθηκε το βράδυ
και το πρωί ο πατέρας µου πήγε να τον ξεπροβοδίσει. Ο κόκορας όµως που
είδε τον ξένο, έτρεξε από πίσω του και όπως ήταν µεγάλος, πετάχτηκε πάνω
του και του έσκισε µε τα γυριστά νύχια του το πανωφόρι του. Ο πατέρας µου
είπε τότε στον ξένο να του πληρώσει τη ζηµιά που έκανε ο κόκορας. Εκείνος
όµως του είπε το εξής: δεν είναι ανάγκη να το πληρώσεις, αλλά να φυλάξεις
τον κόκορα, γιατί είναι όπως ένα σκυλί χωρίς έξοδα. 

Άλλη µια φορά ήρθε µια γυναίκα να ζητήσει κάτι που δεν είχε. Φώναξε
από µακριά να βγει η µάνα µου έξω. Της είπε η µάνα µου, έλα κοντά, κι
εκείνη, που ήξερε για τον κόκορα, της είπε  «έλα ιδώια να σι πω έναν λόγου,
δεν έρχουµι κουντά, αντρέπουµι», «τι αντρέπισι µα;» «αντρέπουµι απ’ του …
παλούκι», κι όχι πως φοβόταν τον κόκορα. Γέλια που κάναµε τότε…

Όµως αυτός ο κόκκινος κόκορας, που τον είχε µάθει όλο το χωριό κι
ήταν ο φόβος και ο τρόµος σ’ όλους, είχε άδοξο τέλος. Ένα χειµωνιάτικο
βράδυ, που είχε κρύο και χιόνιζε, ξεχάσαµε να τον βάλουµε στο κοτέτσι. Έτσι
ήρθε µια αλεπού (το σπίτι µας ήταν στην άκρη του χωριού) και τον πήρε. Την
άλλη µέρα το πρωί βγήκαν οι κότες χωρίς τον κόκορα. Αρχίσαµε εγώ, η για-
γιά και η µάνα µου να ψάχνουµε στη γειτονιά για να τον βρούµε. Τυχαία περ-
νούσε ένας τσοµπάνος, που γυρνούσε από τα πρόβατα. –Τι ψάχνετε, µας
είπε, πίσω στα σούδια θα βρείτε τον κόκορα. Πήγε η γιαγιά µου εκεί που
είπε ο τσοµπάνος κι έφερε σβαρνίζοντας τον κόκορα. Μόνο το κεφάλι έφαγε
η αλεπού. Όλος ο άλλος ήταν απείραχτος. Τον πετάξαµε. Αυτό ήταν το άδοξο
τέλος του κόκκινου κόκορα.

Σοφία Νατσιοπούλου-Λαµπρέτσα
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ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Σ∆ΥΚ)

Πολλές συµµετοχές και διακρίσεις
Έντονη δραστηριότητα είχε το τελευταίο διάστηµα  ο Σύλλογος ∆ροµέων

Υγείας Κοζάνης, µε πολλές συµµετοχές και διακρίσεις σε αγώνες δρόµου,
καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις. Ο πρόεδρός του Τάκης Σταθόπουλος δή-
λωσε ικανοποιηµένος από το συµµετοχικό ενδιαφέρον των µελών του συλλό-
γου και υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει και ανάλογη συνέχεια.

Αναλυτικά η παρουσία του Σ∆ΥΚ έχει ως εξής:

Κυριακή 5 Απριλίου
Βαλκανικοί Αγώνες Βετεράνων
Την Κυριακή 5 Απριλίου, στα Τίρανα της Αλβανίας, διεξήχθησαν οι Βαλ-

κανικοί Αγώνες Ανωµάλου ∆ρόµου Βετεράνων.
Ο αθλητής του Σ∆Υ Κοζάνης Γιώργος Φιληµέγκας ήρθε δεύτερος στα

8 χιλιόµετρα µε χρόνο 30΄10΄΄ και κατέκτησε το ασηµένιο µετάλλιο.

Κυριακή 12 Απριλίου
Αλεξάνδρειος Μαραθώνιος ∆ρόµος

Την Κυριακή 12 Απριλίου διεξήχθη ο 4ος ∆ιεθνής Μαραθώνιος ∆ρόµος
«Μέγας Αλέξανδρος» από την αρχαία Πέλλα στην Θεσσαλονίκη. 

Ο Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης συµµετείχε µε 11 δροµείς στον
µαραθώνιο δρόµο, 30 δροµείς στα 10 km και 4 δροµείς στα 5 km.
Μεγάλη διάκριση πέτυχε η αθλήτρια του συλλόγου Φρόσω Πατούρα κατα-
κτώντας την τρίτη θέση στην κατάταξη των ελληνίδων γυναικών µε χρόνο 3
ώρες και 51 λεπτά.

Οι υπόλοιποι συµµετέχοντες στον µαραθώνιο δρόµο καθώς και οι επιδό-
σεις τους ήταν οι εξής:

Αλέκος Σιαµόγλου 3 ώρες και 33 λεπτά
Πέτρος Πατουλίδης 3 ώρες και 43 λεπτά
Τάκης Σταθόπουλος 3 ώρες και 46 λεπτά (95ος στη γενική κατάταξη,
9ος στην ηλικιακή κατηγορία 50-54)
Παναγιώτης Καλδέλης 3 ώρες και 50 λεπτά
Γιάννης Πατουλής 4 ώρες και 06 λεπτά
Γιώργος Γιαννόπουλος 4 ώρες και 13 λεπτά
Νικητής του αγώνα ήταν ο Αιθίοπας G.Regassa µε 2.12.28

Σάββατο 9 Μαΐου
Ζάβορδα-Ελάτη
Μέλη του Σ∆ΥΚ διάνυσαν συµβολικά την ιστορική διαδροµή Ζάβορδα-

Ελάτη, συµµετέχοντες στη διεκδίκηση διάσωσης του ασκηταριού του Οσίου Νι-
κάνορα και την κατασκευή πεζογέφυρας. Την ηµέρα αυτή γινόταν η ηµερίδα
στην Ελάτη µε θέµα τη «Σωτηρία-διάσωση των µνηµείων και την ανάπτυξη της
περιοχής»

Κυριακή 10 Μαΐου
Ποδηλατοπορεία στους δρόµους της Κοζάνης µε αφετηρία και τερµατι-

σµό την κεντρική πλατεία της πόλης.
Συνδιοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών «Γέφυρα Ζωής»

Κοζάνης και το τµήµα ποδηλασίας του Συλλόγου ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης
(Σ∆ΥΚ). 

Κυρική 31 Μαΐου
∆ρόµος Μουρικίου 

Με απόλυτη επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή αθλητών του Σ∆Υ διεξήχθη
την Κυριακή 31 Μαΐου ο Ηµιµαρθώνιος ∆ρόµος Μουρικίου, διαδροµής 24
χλµ.

Οι κυριότερες επιδόσεις των αθλητών του συλλόγου ήταν:
13ος Φιληµέγκας Γ. 1,59,14 Σ∆ΥΚ
47ος (επί συνόλου 147αθλ.) Σταθόπουλος ∆. 2,19, 30 Σ∆ΥΚ
Πρώτος στον αγώνα τερµάτισε ο Θεοδώρου Ζ. µε χρόνο 1,46, 42  αθλη-

τής του ORCA TEAM Θεσ/κης

Κυριακή 14 Ιουνίου
6oς Ηµιµαραθώνιος αγώνας δρόµου στην Οινόη Καστοριάς 

Mε επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 14 Ιουνίου στην Οινόη Καστοριάς ο 6oς
Ηµιµαραθώνιος αγώνας δρόµου 21 χιλιοµέτρων. 

Οι συµµετοχές των αθλητών του Σ∆Υ που έφτασαν τους 15 ξεπέρασαν
κάθε προσδοκία, γεγονός που επισηµάνθηκε από τους διοργανωτές. 

Πρώτος στη γενική σειρά αναδείχτηκε ο Μανώλας Κων/νος από την Πτολε-
µαΐδα µε χρόνο 1:28, ενώ τρίτος ο Σκόρδας Πασχάλης, αθλητής του Σ∆ΥΚ,
µε χρόνο 1:36.

Στις ηλικιακές κατηγορίες ο σύλλογος κατέκτησε 2 πρώτες θέσεις, 3 δεύ-
τερες και 2 τρίτες.

Παρατίθενται οι χρόνοι των αθλητών του συλλόγου:
Σκόρδας Πασχάλης 3ος 1:36
Γιαννόπουλος Γεώργιος 3ος(Ηλικιακή Κατάταξη) 1:44
∆ουρδάκης ∆ηµήτρης 1:46
Καλδέλης Παναγιώτης 2ος(ΗΚ) 1:45
Kουσαλίδης Κων/νος 2:02
Luka( Τσεχία) 2:00
Μαλιάγκας Αθανάσιος (γεν 1998) 2:30 
Παγκαλίδης Κων/νος 1:49
Πατούρα Φρόσω 2η 1:45
Ρούσσος Ευστάθιος 2:05
Σταθόπουλος ∆ηµήτριος 1ος(ΗΚ) 1:39
Τριανταφύλλου Νικολής 2ος(ΗΚ) 1:59
Τριανταφύλλου Χάρης 2:40
Τσιφλίδου Κούλα 1η(ΗΚ) 1:58

Σάββατο 20 Ιουνίου
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2009»
Στις 20 Ιουνίου διεξήχθη στο Λιτόχωρο Πιερίας αγώνας δρόµου 14,5

χιλιοµέτρων στα πλαίσια των εκδηλώσεων Προµήθεια 2009. Αφετηρία του
αγώνα ήταν ο αρχαιολογικός χώρος του ∆ίου και τερµατισµός ο Άγιος Ιωάννης
Λιτοχώρου, 4 χιλιόµετρα περίπου πάνω από το Λιτόχωρο. 

Ο Σ∆Υ Κοζάνης έλαβε µέρος µε 9 δροµείς και κατέκτησε στις ηλικιακές
κατηγορίες 3 πρώτες θέσεις και 2 δεύτερες.

Οι χρόνοι των αθλητών του συλλόγου ήταν: 
Ζιάρας Κων/νος 1:11 (1ος στην ηλικιακή του κατηγορία)»
Φιλιµέγκας Γεώργιος 1:12 (1ος στην ηλικιακή του κατηγορία)
Καλδέλης Παναγιώτης 1:30
Πατούρα Φρόσω 1:30 (1η στην ηλικιακή της κατηγορία)
Μήτσιου Γεωργία 1:34 (2η στην ηλικιακή της κατηγορία)
Σπυρόπουλος Μηνάς 1:36
Τριανταφύλλου Νίκος 1: 38 (2ος στην ηλικιακή του κατηγορία)
Kουσαλίδης Κων/νος 1:43
Τριανταφύλλου Χάρης 2 :02

Κυριακή 28 Ιουνίου
OLYMPUS MARATHON
Στις 28 Ιουνίου 2009 πραγµατοποιήθηκε ο 6ος Μαραθώνιος OLYMPUS

MARATHON. Ο µεγαλύτερος αγώνας βουνού της χώρας µας, ο αγώνας που
έχει αποκτήσει µεγάλη απήχηση και στο εξωτερικό αφού καλύπτει τα 44 χλµ
στις πλαγιές και τις κορυφές του Ολύµπου.

Ο Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης για άλλη µια φορά έδωσε
δυναµικό παρόν.

Τα αποτελέσµατα των αθλητών του συλλόγου έχουν ως εξής:
Πατουλίδης Πέτρος 7.41.53
Ζιάρας Κων/νος 7.44.30
Μήτσιου Γεωργία 7.56.00
Σκόρδας Πασχάλης 8.16.38
∆ραγατάς Κων/νος 8.21.17
∆ρόσος Ευάγγελος 8.48.18
Τσίγκας Φίλιππος 8.53.09
Καρατζέτζος Αριστείδης 8.57.27

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
Μέτρια αποδείχτηκε η ποδοσφαιρική χρονιά 2008-2009 για τις δύο οµάδες του

∆ήµου Καµβουνίων.
Συγκεκριµένα µε το πέρας των πρωταθληµάτων της ΕΠΣ Κοζάνης και σύµφωνα

µε τις τελικές βαθµολογίες:
Η οµάδα του Τρανοβάλτου που αγωνιζόταν στην Α’ κατηγορία κατετάγη στην

10η θέση µε 35 βαθµούς.
Πρώτη στην κατηγορία κατετάγη η οµάδα του Βατερού µε 70 βαθµούς που ανέ-

βηκε στη ∆’ Εθνική, ενώ υποβιβάστηκαν στη Β’ κατηγορία του  τοπικού πρωταθλήµα-
τος οι οµάδες του Ελλησπόντου, των Σερβίων, της Μαυροπηγής και του Καλονερίου.

Η οµάδα της Ελάτης που αγωνιζόταν στον 2ο όµιλο της Β’ κατηγορίας και συγ-
κέντρωσε 23 βαθµούς κατετάγη τελικά και αυτή στη 10η θέση.

Πρώτη στον όµιλο αυτό κατετάγη η οµάδα της Καισαρειάς µε 50 βαθµούς που
ανέβηκε στη Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης, παρότι ισοβάθµησε στην πρώτη θέση µε
την οµάδα των Αυλών -είχε καλύτερα αποτελέσµατα στα µεταξύ τους παιχνίδια-, που
διεκδίκησε την άνοδο σε αγώνες µπαράζ. Εδώ υποβιβάστηκε στη Γ’ κατηγορία η
οµάδα του Ολυµπιακού Κοζάνης.

Μεσογειακοί αγώνες 2009, Πεσκάρα Ιταλίας

«Χρυσοί» οι αδελφοί Γκουντούλα

Τα αδέρφια Νίκος
και Απόστολος Γκου-
ντούλας από τις Γού-

λες Κοζάνης πέτυχαν

µε 6:38.42 την καλύτε-

ρη επίδοση στη δίκωπο

άνευ πηδαλιούχου και

ανέβηκαν στο ψηλότε-

ρο σκαλί του βάθρου.

Ο «Αίας Μικροβάλτου» στο τοπικό πρωτάθληµα της ΕΠΣ Κοζάνης
Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Μετά τις εκλογές της 14ης Ιουνίου, συγκροτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο του νεοσύστατου αθλητικού συλλόγου «ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»,
ως εξής:

1. Χαρισόπουλος Ιωάννης του Ε., Πρόεδρος
2. Τζουκόπουλος Αχιλλέας του Π., Αντιπρόεδρος
3. Θεοχάρης Απόστολος του Κ., Γραµµατέας
4. Γιαννόπουλος Αντώνιος του Κ., Ταµίας
5. Χαρισόπουλος Απόστολος του Χ., Έφορος Ποδοσφαίρου
6. Χαρισόπουλος Φίλιππος του Ι., Μέλος
7. Μαστρογιαννόπουλος Γεώργιος, Μέλος

Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Τζουκόπουλος Ιωάννης του Κ.
2. Χαρισόπουλος Φίλιππος του Χαρ.
2. Παλιανόπουλος Ιωάννης του Χρ.

Ο πρόεδρος Γιάννης Χα-
ρισόπουλος µετά την εκλογή
του έκανε την παρακάτω δή-
λωση-πρόσκληση:

«Μετά από απουσία 17 και
πλέον ετών, επιστρέφει στα πο-
δοσφαιρικά δρώµενα των ερα-
σιτεχνικών πρωταθληµάτων της
ΕΠΣ Κοζάνης, η νέα οµάδα του
Μικροβάλτου µε την επωνυµία « Αθλητικός Σύλλογος
Αίας Μικροβάλτου Κοζάνης».

Ήδη κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γενική Γραµµα-
τεία Αθλητισµού για την παροχή Αριθµού Μητρώου συµµετοχής στα τοπικά
πρωταθλήµατα (Γ΄ κατηγορία) και αναµένεται η τελική έγκριση. Η έδρα που
ζητήθηκε είναι αυτή του Τρανοβάλτου.

Καλούµε όλους τους συγχωριανούς µας, παλιούς ποδοσφαιριστές µας
και τους φίλους µας να συνδράµουν και να σταθούν δίπλα µας στην προσπά-
θεια αυτή, που στόχους έχει, να δώσει µια δηµιουργική απασχόληση των νέων
µας στις δύσκολες εποχές που ζούµε, νέα πνοή µε την παρουσία µας στο
χωριό και σε γενικές γραµµές να συµβάλλει στην πρόοδο και την προβολή
του χωριού µας. 

Ελπίζω στην υποστήριξη του κόσµου του Μικροβάλτου…»
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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
Ο αγώνας συνεχίζεται

Στη συνέχεια του χρονικού της δράσης της Επιτροπής Αγώνα, θα στα-
θούµε στην ιδιαίτερα πετυχηµένη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που έγινε
στις 29 Μαρτίου στον κόµβο Τριγωνικού, στην οποία συµµετείχαν πολλοί
κάτοικοι  από το Τριγωνικό, το Προσήλιο, το Πολύρραχο και την ευρύτερη
περιοχή.

Βασικός οµιλητής ήταν ο Βασίλης Παπαθανασίου, ενώ το συντονισµό
της συγκέντρωσης είχε ο πρόεδρος του Τ.Σ. Τριγωνικού Βασίλης Βακου-
φτσής.

Παραβρέθηκαν, οι νοµαρχιακοί σύµβουλοι Γιώργος Μαργαρίτης,
Τάσα Μπούρτζιου, Γιάννης Μητσιάκος και Γιάννης Αποστολίδης, ο πολι-
τευτής Γιάννης Βλατής, ο πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης
Λάζαρος Τσικριτζής, ο εκπρόσωπος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης του
∆ήµου Σερβίων Κυριάκος Τσολακίδης κ.α.

Τις αµέσως επόµενες µέρες συντάχτηκε επιστολή που απευθύνεται
στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, την Περιφέρεια ∆υτικής Μακε-
δονίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίµων και τέθηκε online στο
διαδίκτυο για τη συλλογή και απευθείας αποστολή υπογραφών διαµαρτυ-
ρίας, που επικεντρώνεται στα παρακάτω αιτήµατα:

Την άρση της “Οριστικής Παραχώρησης 63”  Νοµού Κοζάνης.
Τη µη επέκταση και το σταµάτηµα της λειτουργίας του λιγνιτωρυχείου. 

Την αποκατάσταση των εδαφών του παλιού ορυχείου.
Ακολούθησε η συζήτηση στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Κοζάνης του θέ-

µατος της «άρσης της Οριστικής Παραχώρησης 63» τη ∆ευτέρα 22 Ιου-
νίου 2009, µετά από ερώτηση του Νοµαρχιακού Συµβούλου Γιάννη
Μητσιάκου. Η οµόφωνη απόφαση που εκδόθηκε, δεν άφησε ικανοποι-
ηµένους την Επιτροπή Αγώνα και τους παρευρισκόµενους κατοίκους Τρι-
γωνικού-Προσηλίου-Πολυρράχου, έχει ως εξής:  

«Να συζητηθεί το θέµα της άρσης της Οριστικής Παραχώρησης Ν. 63
και της µη επέκτασης του Ορυχείου σε ειδική σύσκεψη. Τη σύσκεψη θα
συγκαλέσει η Νοµαρχία Κοζάνης και θα συµµετέχουν εκπρόσωποι όλων
των παρατάξεων του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, ο ∆ήµος Σερβίων, οι Πρό-
εδροι των τοπικών διαµερισµάτων Τριγωνικού και Πολυρράχου, εκπρό-
σωπος του ΣΑΚ (Κοινωνία ∆ικαιώµατος Προσηλίου) και η Επιτροπή Αγώνα. 

Στο διάστηµα αυτό οι νοµικοί σύµβουλοι της Νοµαρχίας θα διερευ-
νήσουν όλες τις δυνατότητες άρσης της Οριστικής Παραχώρησης.

Το θέµα της επέκτασης ή µη θα ξανασυζητηθεί αν και όταν εγκριθεί
η Μ.Π.Ε. από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και έρθει στη Νοµαρχία η εγκεκριµένη µελέτη.»

Στον αντίποδα αυτής της εξέλιξης, υπεγράφη λίγες µέρες αργότερα
από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Μιχάλη Παπαδό-

πουλο, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων του Έργου «Εκµετάλλευση κοιτασµάτων λιγνίτη, σε χώρους συνολι-
κής έκτασης 1.210.532 τ.µ. και των συνοδών αυτής έργων, στη θέση ΠΡΟ-
ΣΗΛΙΟ ∆.∆. Πολύρραχου ∆ήµου Σερβίων, Νοµού Κοζάνης από την εταιρεία
ΜΕΤΕ. ΑΕ». (!)

Σε σχετική δήλωσή του ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι: «Με την από-
φαση αυτή θα ξεκινήσουν οι εργασίες ενός πολύ σηµαντικού, για το Νοµό
µας, έργου το οποίο θα κρατήσει επιπλέον απασχοληµένους τους 200 ερ-
γαζοµένους της εταιρείας ΜΕΤΕ ΑΕ.  Η σωστή εκµετάλλευση του λιγνίτη,
ενισχύει τον ανταγωνισµό, τη διαφάνεια και την αναπτυξιακή προοπτική
σε όλους τους κλάδους της ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για µία
οικονοµική λύση τόσο για τους παραγωγούς ενέργειας και την εθνική οι-
κονοµία όσο και για τον ίδιο τον καταναλωτή.»

Η ΚΥΑ, αφορά τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων
Έργων, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και Πολιτισµού. 

Η απόφαση (ΚΥΑ) αυτή βέβαια αποδοκιµάστηκε έντονα από την Επι-
τροπή Αγώνα και θεωρείται βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις
και εξελίξεις.  

Γ.Μ.

ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 
Τρεις Λόγοι που προκαλούν τη Λογική και το Θυµικό µου

του Οδυσσέα Παπαθανασίου
Οι εκδηλώσεις διαµαρτυρίας των κατοίκων Τριγωνικού, Πολυρράχου και

Προσηλίου εναντίον του λιγνιτωρυχείου στο Προσήλιο προκάλεσαν την αντί-
δραση της εταιρείας και των εργαζοµένων σε αυτήν, κυρίως των φορτηγατζή-
δων, µε συνέπεια η περιοχή να εµφανιστεί διχασµένη για την επαναλειτουργία
ή µη του ορυχείου. Με την εξέλιξη αυτή των γεγονότων δοκιµάστηκαν τα όρια
της λογικής και του θυµικού µου, τουλάχιστον στα τρία σηµεία που ακολου-
θούν.

1. Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας γης και κατοικίας είναι ένα από τα
θεµελιώδη δικαιώµατα κάθε ανθρώπου στην εποχή της αστικής δηµοκρατίας
που ζούµε και το θεωρούµε όλοι αυτονόητο και αδιαπραγµάτευτο. Από την
ενηµερωτική καµπάνια της Επιτροπής αγώνα εναντίον του λιγνιτωρυχείου
έµαθα ότι το συγκεκριµένο αυτό δικαίωµα που έχω στο πατρικό µου σπίτι στο
Τριγωνικό και την κληρονοµιά δύο αγροτεµαχίων στη ζώνη επέκτασης του
ορυχείου καταλύεται για εθνικούς λόγους. Ποιοι είναι οι εθνικοί λόγοι; Μία
ιδιωτική εταιρεία, η Μ.Ε.Τ.Ε, εξασφάλισε για λογαριασµό της την εξόρυξη του
κοιτάσµατος λιγνίτη που βρίσκεται στην περιοχή αυτή και δικαιούται ανά πάσα
στιγµή να απαλλοτριώσει αναγκαστικά τα αγροκτήµατά µου και να γκρεµίσει το
σπίτι µου. Το κάρβουνο που βγάζει η Μ.Ε.Τ.Ε., το πουλάει στη γνωστή ΛΑΡΚΟ
µε το αζηµίωτο και των δύο. Τώρα, τι σχέση έχουν οι συγκεκριµένες δραστη-
ριότητες των εταιρειών αυτών µε το εθνικό συµφέρον, ώστε να στερούµαι του
συνταγµατικού µου δικαιώµατος, δεν µπόρεσα να το κατανοήσω. Η λογική µου
δεν το χωρά και η συναισθηµατική µου σχέση µε την πατρική κληρονοµιά δυ-
ναµιτίζει και το θυµικό µου.

2. Το δικαίωµα στην εργασία και η απώλεια / δηµιουργία θέσεων ερ-
γασίας στην περιοχή αποτελεί το δεύτερον φλέγον θέµα. Η περιοχή µας είναι
αγροτική και οι εκτάσεις που θα γίνουν ορυχείο περιλαµβάνουν καλλιέργειες,
στάνες, κατοικίες στο Τριγωνικό και διάφορες άλλες υποδοµές αιώνων, συµ-
περιλαµβανοµένων και εδαφών αποδεδειγµένου αρχαιολογικού ενδιαφέ-
ροντος. Η µετατροπή του οικοσυστήµατος αυτού σε λιγνιτωρυχείο σηµαίνει,
µεταξύ των άλλων, απώλειες θέσεων εργασίας αγροτών και κτηνοτρόφων και
µηδενισµό της παραγωγής των συναφών αγαθών, τα οποία ως γνωστόν είναι
άριστης ποιότητας, περιζήτητα και σε ανεπάρκεια. Οι απώλειες αυτές είναι ανυ-
πολόγιστες όχι µόνο σε οικονοµικά µεγέθη, αλλά και σε ιστορική εµπειρία που
συσσωρεύτηκε από την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή. Για την εται-
ρεία, κατά ένα περίεργο τρόπο, οι αγρότες και οι γεωργοί δεν θεωρούνται ερ-
γαζόµενοι και οι θέσεις εργασίας που κατέχουν δεν προσµετρούνται στις
εκτιµήσεις της για την απασχόληση. Μετράει µόνο τι προσφέρει, όχι τι κατα-
στρέφει, αν και πάλι το επιχείρηµα της απασχόλησης που προβάλλει καταρρί-
πτεται ως έωλο, από το γεγονός ότι οι απασχολούµενοι από τα τρία πληττόµενα

χωριά στο ιδιόκτητο ορυχείο της µετρούνται µε τα δάχτυλο του ενός χεριού,
στα δέκα χρόνια της δραστηριότητάς της. 

Η περίπτωση των φορτηγατζήδων που συµµετείχαν στην αντισυγκέντρωση
είναι βέβαια διαφορετική, γιατί υπάρχουν, όντως, άνθρωποι της ευρύτερης
περιοχής που συντηρούνται µε τη µεταφορά του λιγνίτη. Αναγνωρίζω ότι αυτοί
οι άνθρωποι έχουν κάθε δικαίωµα να επιδιώκουν να διατηρήσουν τις θέσεις
εργασίας τους. Το δικαίωµα αυτό, ωστόσο, έχει κάποια ηθικά όρια, τα οποία
τελειώνουν εκεί όπου αρχίζουν τα αναφαίρετα δικαιώµατα επιβίωσης του
«άλλου». Οι αυτοκινητιστές, ως ντόπιοι άνθρωποι του µόχθου, έχουν ενσυ-
ναίσθηση των ορίων αυτών, δεν στηρίζουν το βιοπορισµό τους στον αφανισµό
των «άλλων» εν προκειµένω των αγροτών. Οι αγρότες της περιοχής δεν χάνουν
µόνο τη δουλειά τους αλλά και τα εργαλεία της δουλειάς τους, ολόκληρη την
περιουσία τους και αργότερα θα κληθούν να εγκαταλείψουν και τα σπίτια τους
για να γίνουν πρόσφυγες, λόγω του ορυχείου. 

Εκείνος, όµως, που µε διάφορα µέσα και µεθοδεύσεις απαιτεί από τους
χωρικούς να συναινέσουν στην αυτοκαταστροφή τους είναι η εταιρεία Μ.Ε.Τ.Ε.
Η δηµόσια εικόνα κοινωνικής διάσπασης που επιχειρήθηκε να καλλιεργηθεί
από ορισµένους επιτήδειους καιροσκόπους είναι έργο και επιθυµία της εται-
ρείας. Επιδιώκει µε κάθε θυσία κοινωνικά ερείσµατα που δεν διαθέτει στην
περιοχή. ∆εν διστάζει να εκθέτει υπαλλήλους της σε αντιπαράθεση µε τον
κόσµο της περιοχής µε σκοπό να διαρρήξει τα παραδοσιακά ηθικά όρια της συ-
νύπαρξης, της ανοχής, της αναγνώρισης και της αποδοχής στην κοινωνία µας.
Αυτό αποτελεί δηµόσια ύβρι και ως τέτοια δοκιµάζει τα όρια της λογικής µου
και δυναµιτίζει το θυµικό µου.

3. Τα κυρίαρχα κοινωνικά και πολιτικά οράµατα για την ανάπτυξη
της περιοχής µας ποτέ δεν µε ενέπνευσαν, τουναντίον, ανέκαθεν µε απω-
θούσαν στο περιθώριο του δηµόσιου βίου, κι έτσι συνήθισα να τιθασεύω τη λο-
γική και το θυµικό µου στα διάφορα τεκταινόµενα -και λεγόµενα- για την
ανάπτυξή της. 

Θυµάµαι, ειδικότερα, τη φωνή διαµαρτυρίας που υψώσαµε µαζί µε άλ-
λους φίλους εναντίον ενός άλλου ορυχείου, του αµιάντου στο Μικρόβαλτο,
όταν αυτό αναπτυσσόταν τη δεκαετία του εβδοµήντα, εποχή που σε όλες τις
αναπτυγµένες χώρες κλείνανε τα εργοστάσια αµιάντου ως απειλή κινδύνου
για τη δηµόσια υγεία.. Κατηγορηθήκαµε ότι καταδικάζουµε την περιοχή στην
υπανάπτυξη και την ανεργία, απειληθήκαµε και εξυβριστήκαµε για τις θέσεις
και τη δραστηριότητά µας και στριµωχτήκαµε στο περιθώριο. Η ΜΑΒΕ πέτυχε
προσωρινά τους στόχους της, αν και το εργοστάσιο έκλεισε αργότερα, αφή-
νοντας πίσω της ανοιχτές πληγές, όπως το ανοιχτό, εγκαταλειµµένο ορυχείο,
η µολυσµένη λίµνη, οι αρρώστιες και οι θάνατοι... Μερικοί από τους εργαζό-
µενους που βίαια υπερασπίστηκαν το ορυχείο εκείνο, δυστυχώς, έφυγαν πρό-
ωρα από κοντά µας, εξαιτίας του. 

Την ίδια περίπου εποχή, παράλληλα, είχα βιώσει έντονα, ως δάσκαλος επί
τετραετία στο Κλείτος, το λανσαριζόµενο στο λεκανοπέδιο αναπτυξιακό όραµα
της ∆.Ε.Η., κάτι που οι τοπικές κοινωνίες µας ενστερνίστηκαν αφελώς ανυ-
ποψίαστες. Ένα όραµα που υποσχόταν στους φιλόπονους και δηµιουργικούς
πρόσφυγες του λεκανοπεδίου το βιοµηχανικό παράδεισο, ο οποίος θα ανα-
πλήρωνε τα αγαθά της εύφορης και ευλογηµένης γης τους, εξέλιξη που ιστο-
ρικά συνέπεσε και πάλι µε το κλείσιµο των ανθρακωρυχείων στη ∆υτική
Ευρώπη. Γνωρίζουµε όλοι τα ανταποδοτικά οφέλη.: οι άνθρωποι ξαναγίνονται
πρόσφυγες, οι νέοι πλήττονται από την ανεργία, τα χωριά καταπίνονται από
τους εκσκαφείς το ένα µετά το άλλο, το τοπίο πίσω µετατρέπεται σε σεληνιακό
και το χώµα µολυσµένο.

Ύστερα από αυτές τις ιστορικές εµπειρίες που βιώσαµε στην περιοχή µας,
µε ορατές τις συνέπειες της στρεβλής ανάπτυξης και των λανθασµένων επι-
λογών µας, πίστευα ότι γίναµε πιο σοφοί και πιο συνετοί, ότι κάτι έχει αλλάξει
και στα µυαλά όλων µας. Ωστόσο, η ιστορία του λιγνιτωρυχείου Προσηλίου
έριξε µέσα µου πάλι την αµφιβολία και µε ταρακούνησε. Κατέδειξε ότι οι θε-
σµικοί µας παράγοντες εκπέµπουν σε άλλα κύµατα. Μερικοί από αυτούς ζούνε
ακόµα τον µύθο της βιοµηχανικής ανάπτυξης που στηρίζεται στο λιγνίτη. Η πε-
ριβαλλοντική µελέτη για την επέκταση του ορυχείου εγκρίθηκε από το ∆ήµο
Σερβίων, κρυφά και παράνοµα, χωρίς να ενηµερώσει και να πάρει τη γνωµο-
δότηση του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Τριγωνικού, ως όφειλε σύµφωνα µε το
νόµο (άρ.95, § 7, του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων), το δε Νοµαρχιακό Συµ-
βούλιο ενέκρινε σύσσωµο (µε µοναδική εξαίρεση τον κ. Γιάννη Αποστολίδη)
τη µελέτη ως επαρκή, παρόλο που βρίθει ελλείψεων, όπως εκ των υστέρων οι
ίδιοι οµολογούν. Καταρχήν νόµισα ότι επρόκειτο για γραφειοκρατική ανεπάρ-
κεια των οργάνων αυτών. ∆ιαψεύστηκα. Γνώριζαν τι ψήφιζαν. Η στάση µερικών
εξ αυτών στα γεγονότα των διαµαρτυριών δείχνει ξεκάθαρα και το αναπτυξιακό
όραµα που µας επιφυλάσσουν. Το διατύπωσε ξεκάθαρα ο ∆ήµαρχος Σερβίων
µε τις δηλώσεις συµπαράστασης στην αντι-εκδήλωση της εταιρείας. ∆ιεκδικεί
την επαναλειτουργία δύο ορυχείων πέρα από τη λίµνη προς την πλευρά των
Σερβίων : ένα της ΛΑΡΚΟ στην παλιά Λάβα κι ένα της Μ.Ε.Τ.Ε. στο Προσήλιο.
Για να µην υστερήσει η περιοχή σε ανάπτυξη και για να µην χαθούν θέσεις ερ-
γασίας. Έτσι, για να συµπληρωθεί το παζλ των ορυχείων του νοµού και η πρω-
τεύουσά µας, η Κοζάνη να βρεθεί στην κυριολεξία στο κέντρο του περιβάλλοντα
κόσµου της, των Ορυχείων λιγνίτη. Ειρωνικό και εφιαλτικό, αλλά πιθανό και εν-
δεχόµενο, µία τρίτη πράξη του αναπτυξιακού µας δράµατος, καθόσον το όραµα
αυτό φωλιάζει στα µυαλά ανθρώπων µε εξουσία. Η λογική µου δεν το χωρά και
δυναµιτίζει το θυµικό µου, υποθέτω ότι δεν χωρά και στην κοινή λογική και
προκαλεί το δηµόσιο αίσθηµα.

Πηγή: www.delino.gr
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ΣEPBIA

Η εκδροµή συνέπεσε µε την, προ ολίγων ηµερών, παράδοση στην κυ-
κλοφορία του τµήµατος της Εγνατίας Οδού από τα Γρεβενά µέχρι τα Γιάννενα.
Έτσι είχαµε ένα πρόσθετο λόγο συµµετοχής, να απολαύσουµε µια καινούργια
διαδροµή. Ήταν ενταγµένη στον ετήσιο προγραµµατισµό για τη χορευτική
οµάδα γυναικών του συλλόγου και βέβαια η πρόσκληση απευθυνόταν µόνο σε
γυναίκες.

Κυριακή 14 Ιουνίου 2009. Παρά τις κάποιες ακυρώσεις της τελευταίας
στιγµής, ο αριθµός των συµµετοχών έφτασε τις 40, ο καιρός ήταν ιδανικός και
το ξεκίνηµα έγινε στην ώρα του. Η διάθεση όλων σε πολύ καλό επίπεδο και το
ταξίδι στην Εγνατία Οδό έδειξε από την αρχή ότι θα ήταν άνετο και ενδιαφέρον.
Η διαδροµή µετά τα Γρεβενά και κυρίως από τον Α/Κ της Παναγιάς µέχρι το
Μέτσοβο, βλέποντας δεξιά µας τον Εθνικό ∆ρυµό της Βάλια Κάλντα, ήταν εκ-
πληκτική µέσα από το πανέµορφο δάσος έλατου και πεύκου. Επιδοθήκαµε και
στην καταµέτρηση των σηράγγων που στο τέλος της διαδροµής µέχρι τα Γιάν-
νενα τις υπολογίσαµε σε περισσότερες από τριάντα(30).

Βέβαια υπάρχει και η παράµετρος της καταστροφής δάσους και του οι-
κοσυστήµατος από την πολυετή (1994-2009) διαδικασία κατασκευής του δρό-
µου, µε κάποιες συνέπειες να έρχονται τελευταία στη δηµοσιότητα (παράσυρση
αρκούδων κα). Αναµφισβήτητα όµως πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο κλει-
στό αυτοκινητόδροµο -670 χλµ από την Αλεξανδρούπολη µέχρι την Ηγουµε-
νίτσα- που διευκολύνει αφάνταστα τις µετακινήσεις και συµβάλλει στην
ανάπτυξη των περιοχών που διασχίζει, ιδιαίτερα δε αυτές του άξονα Κοζάνης-
Γρεβενών-Ιωαννίνων που ήταν και οι πλέον αποµονωµένες.   

Πρώτη στάση για καφέ στο Μέτσοβο. Σκαρφαλωµένο σε υψόµετρο 1100-
1300 µ. της Πίνδου, το κυριακάτικο πρωινό φαντάζει πιο εντυπωσιακό από

άλλες φορές. Μια βόλτα στα µαγαζιά της κεντρικής πλατείας, µε τα παραδο-
σιακά κυρίως τυροκοµικά προϊόντα και η πρώτη οµαδική αναµνηστική φωτο-
γραφία.

Η συνέχεια εξίσου ενδιαφέρουσα. Όµορφα τοπία, σήραγγες και σε λίγη
ώρα, αυτή τη φορά αφήσαµε τα Γιάννενα µε τη λίµνη τους δεξιά µας και µέσω
της περιφερειακής οδού πήραµε το δρόµο προς Κόνιτσα. Μετά περίπου 20
χλµ στρίψαµε δεξιά µε προορισµό πλέον το χωριό Μονοδέντρι, που ανήκει στο

σύµπλεγµα των Κεντρικών Ζαγοροχω-
ρίων. Από την αρχή της διαδροµής
αυτής, είναι εµφανείς οι πολύ καλές
τουριστικές υποδοµές της περιοχής
που «σέβονται» το φυσικό περιβάλλον.
Φτάσαµε στο Μονοδέντρι -υψόµετρο
1060 µ- γύρω στις 11.00 αφού διανύ-
σαµε 18 χλµ, αφήνοντας 2-3 χλµ πριν
το χωριό Βίτσα. Εκπληκτικά και τα δύο
χωριά. Ειλικρινά είναι δύσκολο να πε-
ριγράψει κανείς τις τέλειες κτιριακές
υποδοµές µε την παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική και την πέτρα να δεσπόζει σε
όλες τις κατασκευές. Όλα είναι αρµο-

νικά δεµένα χωρίς να «ξεφεύγει» από τον κανόνα ούτε το παραµικρό κτίσµα!
Από τις πολλές πινακίδες βρήκαµε το καλόστρωτο πέτρινο µονοπάτι που οδη-
γεί στη Μονή της Αγίας Παρασκευής για να βρεθούµε σε 5-6 λεπτά -1000 µ,
η απόσταση- στο χείλος της χαράδρας του Βίκου. Θέα εκπληκτική, άγρια οµορ-
φιά, που προκαλεί δέος και κόβει την ανάσα του επισκέπτη. Η χαράδρα του
Βίκου, σύµφωνα και µε την πινακίδα που προσπεράσαµε, είναι καταγεγραµ-
µένη στο βιβλίο  Γκίνες (Guinness) ως το, µοναδικό στον κόσµο, φαράγγι µε
το µικρότερο άνοιγµα -1100 µ.- και ταυτόχρονα βάθος που ξεπερνά τα 900
µ.!! Το µοναστήρι κτισµένο στην άκρη του βράχου, χρονολογείται από το 15ο

αιώνα, έχει υπέροχες τοιχογραφίες, αλλά παραµένει σαν σηµείο αναφοράς
του «παρατηρητηρίου» της χαράδρας του Βίκου. Επιστρέψαµε στο Μονοδέντρι
και περπατήσαµε στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια, µέχρι την ώρα του φα-
γητού. Με «προδιαγραφές» αναζήτησης της ταβέρνας, για καλό φαγητό, µου-

σική και πίστα για χορό. Τα βρήκαµε και τα τρία και από το πολύ κέφι και το
χορό κοντέψαµε να βγούµε χρονικά εκτός προγράµµατος.

Επόµενος προορισµός το χωριό Κήποι που βρίσκεται σε µια παράκαµψη
4-5 χλµ στο δρόµο της επιστροφής µας από το Μονοδέντρι. Αναµφισβήτητα το
ωραιότερο κοµµάτι διαδροµής της ηµέρας, αφού στα λίγα χιλιόµετρα θαυµά-
σαµε τέσσερα πετρόκτιστα τοξωτά γεφύρια -µε εντυπωσιακότερο αυτό του Κόκ-
κορη-, γαλαζοπράσινα νερά, εντυπωσιακούς βραχώδεις γεωλογικούς

σχηµατισµούς µε οριζόντιες πλάκες και τελικά το χωριό Κήποι που πρόβαλλε
µπροστά µας σαν  πανέµορφη κάρτ-ποστάλ στη στάση που κάναµε στο «Καλο-

γερικό» ή του Πλακίδα -όπως λέγεται- τρίτοξο γεφύρι. Στους Κήπους απλά κά-
ναµε στροφή στην κεντρική πλατεία και πήραµε το δρόµο της επιστροφής για
τα Γιάννενα. 

Βρεθήκαµε στο Μώλο και είχαµε 2,5 ώρες περιθώριο για επιλογές πε-
ριήγησης «κατά βούληση» αφού λίγο-πολύ τα Γιάννενα ήταν γνωστά σε όλους.
Κάστρο, Νησάκι, βόλτες, καφετέριες. Και µια έκθεση βιβλίου πιο εκεί. Η µε-
γαλύτερη παρέα πήρε το καραβάκι για το Νησάκι. Ειδυλλιακή διαδροµή -µε

ευχάριστες αναµνήσεις για τον υπογράφοντα- στα νερά της Παµβώτιδας, όµορ-
φες εικόνες του Κάστρου και της πόλης, άλλη µια επίσκεψη στο Μουσείο Αλή
Πασά -το µέρος που θανατώθηκε-, λίγα ψώνια από τα πολλά µαγαζάκια τουρι-
στικών ειδών που υπάρχουν, απολαυστικό το καφεδάκι την ώρα του δειλινού. 

Ήρθε και η ώρα του δρόµου της οριστικής επιστροφής. 9 η ώρα και είχε
αρχίσει να νυχτώνει όταν ξεκινήσαµε. Σε περίπου δυο ώρες θα ήµασταν στην
Κοζάνη. Πολύ κέφι και τραγούδι, απολαυστική και τη νύχτα η διαδροµή, κυρίως

στις καλοφωτισµένες σήραγγες. Και λίγες σκέψεις από τον «απολογισµό» της
ηµέρας. Κατά πρώτον η απόλυτη ικανοποίηση από το σύνολο των εικόνων, των
παραστάσεων και της καλής διάθεσης και του κεφιού που υπήρχε, από το σύ-
νολο των συµµετεχουσών, σ’ όλη τη διάρκεια της µέρας. Κατά δεύτερον µια
νότα µελαγχολίας, συγκρίνοντας τις υποδοµές φιλοξενίας των χωριών που
επισκεφθήκαµε, µε αυτές της δικής µας περιοχής. Η σύγκριση είναι  συντρι-
πτικά αποκαρδιωτική εις βάρος µας… 

Πράγµατι στις 11.00 η ώρα ήµασταν στην Κοζάνη… 
Ολοκληρώνοντας ίσως την καλύτερη εκδροµή µας, µέχρι την…επόµενη!!

Γ.Μ.   

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
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Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ «ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΝ»
Μονή Τορνικίου-Αρχαιότητες Παναγιάς-Μονή Ευαγγελίστριας

Έχουµε συνηθίσει τις βόρειες διαδροµές προς Σέρβια και Κοζάνη
και αγνοούµε παντελώς τους νότιους «γείτονές» µας. Σε απόσταση
10 χλµ από την Ελάτη και 5,5 χλµ από τα όρια του ∆ήµου Καµβου-

νίων βρίσκεται η Παλιουριά του ∆ήµου ∆εσκάτης και σε απόσταση 14 χλµ
από την Ελάτη η Παναγιά. Τόσο κοντά, τόσο µακριά. 

Το ερέθισµα για την «προς νότον» εξόρµηση µου το έδωσε ο «θόρυ-
βος» που δηµιουργήθηκε τελευταία µε την κτιριακή µετατόπιση (!) του βυ-
ζαντινού µνηµείου της Παναγίας του Τορνικίου σε παρακείµενο λόφο,
λόγω της κατάκλυσης του από την πλήρωση του ταµιευτήρα της λίµνης Ιλα-
ρίωνα. Προστέθηκαν άλλοι δύο προορισµοί, η ανασκαφή ρωµαϊκών κτι-
σµάτων στην Παναγιά και η µονή της Ευαγγελίστριας στη Μπουνάσια.

Στην παρέα µου µε το Γιάννη Μ. προστέθηκε πρόθυµα και ο Μπάµπης
Π., Μικροβαλτινός φίλος και συνεργάτης της «Εν Μικροβάλτω…» που ζεί
στην Αθήνα, για να βοηθήσει και  στη φωτογράφηση.

Μετά τα «γνωστά» πρώτα 14 χλµ από το Μικρόβαλτο µέχρι την Ελάτη,
πήραµε το δρόµο για την Παλιουριά. Η πρώτη στάση 2,5 χλµ ήταν απαραί-

τητη. Η ανεπανάληπτη θέα  της Ι. Μονής της Μεταµόρφωσης του Σωτήρα
της Ζάβορδας µε το ασκηταριό του Αγίου Νικάνορα, µε τον Αλιάκµονα να
κυλάει «κατεβασµένος» από τα πολλές βροχές των τελευταίων ηµερών,
ασφαλώς µας καθήλωσε. 

Αφήσαµε αριστερά την Παλιουριά και κατευθυνθήκαµε για την Πανα-
γιά (ή Τορνίκι, το αρχαίο «Οµόλιον» ή το βυζαντινό «Μολισκό») που απέ-
χει µόλις 4 χλµ. Στο µέσο της διαδροµής περάσαµε από τη στενή µεταλλική
γέφυρα και αντικρίσαµε από κοντά τη νέα εντυπωσιακή γέφυρα Παλιου-
ριάς-Παναγιάς που κατασκευάζεται στην περιοχή λόγω της κατάκλυσης

της υπάρχουσας από τα νερά της υπό κατασκευήν λίµνης του Ιλαρίωνα.
Αφήνοντας -και πάλι αριστερά- το χωριό Παναγιά πήραµε το δρόµο βορει-
οανατολικά που φτάνει ως τη Ζάβορδα.

Μετά από 2,5 χλµ στο βάθος
δεξιά -περίπου 300µ.-, κοντά στον
Αλιάκµονα, διακρίναµε την Ι. Μονή
της Κοίµησης της Θεοτόκου Τορνι-
κίου.

Σαν χρόνος κτίσης της µονής φέ-
ρεται το τέλος του 10ου αιώνα από τον
Ιωάννη Τορνίκιο, κατ’ άλλους ο 12ος

αιώνας. Το πλέον χαρακτηριστικό του
ναού που τον κάνει και µοναδικό είναι
το διώροφο καθολικό του, ενώ εξαι-
ρετικές είναι και οι τοιχογραφίες που
χρονολογούνται από το 1481 και το
1730. Βέβαια η προσοχή  µας εστιά-
στηκε στις εργασίες υποστύλωσης,

στερέωσης -χαλύβδινα
ελάσµατα και ειδικά τσι-
µεντοκονιάµατα-  και προ-
εργασίας των θεµελίων
µιας και σε λίγους µήνες
έχει προγραµµατιστεί από
το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συµβούλιο (ΚΑΣ) -ορι-

στική απόφαση στη συ-
νεδρίαση της 19 Μαΐου
2009- η µετατόπιση του
καθολικού του ναού
στον παρακείµενο λο-
φίσκο σε απόσταση
127 µ. και καθ’ ύψος
27 µ. πάνω σε ράγες!!

Ο λόγος ασφαλώς
είναι η κατάκλυση της
θέσης του σηµερινού
ναού από το νερό της
λίµνης που θα δηµι-
ουργηθεί από τη λει-
τουργία του φράγ-
µατος Ιλαρίωνα.

Επιστρέφοντας

και περνώντας το ήσυχο και όµορφο µικρό χωριό της Παναγιάς πήραµε το
δρόµο δυτικά για το Νεοχώρι. Ακριβώς σε απόσταση 3 χλµ και αριστερά,
στη θέση Βρωµονέρια, δίπλα στο δρόµο, βρισκόµαστε σε µια εκτεταµένη

ανασκαφή που έχει φέρει στην επιφάνεια µεγάλο αριθµό αρχαίων εντυ-
πωσιακών κτισµάτων, που σύµφωνα µε την αρχαιολόγο Γεωργία Καρα-
µήτρου-Μεντεσίδου, που είναι και η υπεύθυνη της ανασκαφής, πρόκειται

για έπαυλη ρωµαϊκών χρόνων µε θέρµες-λουτρά και χώρους που διακο-
σµούνται µε ψηφιδωτά! Τα πολύτιµα ευρήµατα-αντικείµενα που βρέθηκαν,
έχουν µεταφερθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, αφού και αυτός ο
χώρος θα κατακλυστεί από την πλήρωση της λίµνης Ιλαρίωνα!

Επόµενος προορισµός η Μονή της Ευαγγελίστριας στη Μπουνάσια.
Περάσαµε µέσα από την Παλιουριά, ένα «ζωντανό» σύγχρονο χωριό και
µετά ένα χιλιόµετρο περίπου του δρόµου προς τη ∆εσκάτη, στρίψαµε αρι-

στερά και πήραµε το χωµατόδροµο για τη Μονή που φαίνεται σκαρφαλω-
µένη σε ένα πλάτωµα στα νότια της Μπουνάσιας των Καµβουνίων. Μια
ιδιαίτερα δύσκολη διαδροµή 4,5 περίπου χλµ, λόγω των έργων χαλικό-
στρωσης του δρόµου και των πολλών βροχοπτώσεων,  που έκανε την προ-
σέγγιση µας εξαιρετικά δύσκολη. Αποζηµιωθήκαµε βέβαια από την
εκπληκτική θέα της Παλιουριάς και του κάµπου της ∆ήµητρας και του Καρ-
περού από το υψόµετρο των 1000 µέτρων, το καταπράσινο περιβάλλον,
καθώς και από την κτιριακή και αρχιτεκτονική αρτιότητα των κτισµάτων της
Μονής, όπου είναι εµφανείς οι εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης,
κυρίως του καθολικού, της βόρειας και της δυτικής πλευράς.

ΟΟ∆∆ΟΟΙΙΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ
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Η Μονή της Ευαγγελί-
στριας φέρεται ότι ιδρύθηκε
το 1148, ήκµασε ιδιαίτερα
τον 16ο, 17ο και τον 18ο

αιώνα, αναπτύσσοντας, λόγω
της θέσης, µεγάλη αντιστα-
σιακή δράση την περίοδο της
τουρκοκρατίας, αφού υπήρξε
το ληµέρι και το ορµητήριο
κλεφτών και αρµατωλών. Το
καθολικό που στη σηµερινή
του µορφή φέρεται ότι έχει

κτιστεί το 1816, είναι
αθωνικού τύπου -τε-
τρακιόνιος σταυροει-
δής µε τρούλο- µε
υπέροχες τοιχογρα-
φίες. Τα βοηθητικά κτί-
σµατα σύµφωνα µε
γραπτές µαρτυρίες φέ-
ρεται να έχουν κτιστεί
το 1763. Το µοναστήρι
λειτούργησε ως κοινό-
βιο µέχρι το 1935, ενώ
έχει υποστεί σοβαρές
ζηµιές από βοµβαρδι-
σµούς των Γερµανών
το 1944…

Είχε αρχίσει να νυχτώνει όταν πήραµε το δρόµο της επιστροφής, µε
την απόλυτη ικανοποίηση ότι κάναµε µια ξεχωριστή περιήγηση.

Τόσο αξιόλογη, τόσο άγνωστη…
Τόσο «µακριά», τόσο κοντά…

Κυριακή  5 Ιουλίου 2009
Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος

Υ.Γ. 1. Ευχαριστώ το φίλο Αποστόλη Καβούκα για τις πολύτιµες πλη-
ροφορίες 

Υ.Γ. 2. Φωτο 2, 3 , 4, 6, 7, 11, 13, 14 του Μπ. Παλιανόπουλου

Πηγές: 
• «ΑΙΑΝΗ Η κατοικία στην αρχαιότητα», της αρχαιολόγου Γεωργίας Κα-

ραµήτρου-Μεντεσίδου
• «Η Μονή Ευαγγελίστριας της Μπουνάσιας», της αρχαιολόγου Νίκης 

Τσιλιπάκου

Επιχείρηση διάσωσης βυζαντινού µνηµείου στα Γρεβενά

Ο ναός της Παναγίας Τορνικίου Γρεβενών Για να σωθεί από
τα νερά φράγµατος στον Αλιάκµονα η Μονή της Παναγίας Τορνικίου
Γρεβενών θα «περπατήσει» 127 µ. και 27 καθ’ ύψος 

Το διώροφο καθολικό της παλαιάς Μονής Κοιµήσεως της
Θεοτόκου Τορνικίου, στο Νοµό Γρεβενών, βάρους 300 τόνων, θα
διανύσει απόσταση 127 µ. και θα ανηφορίσει 27 µ. για να
εγκατασταθεί στην κορυφή ενός λόφου γλιστρώντας πάνω σε
ράγες µε ρυθµό ενός µέτρου την ώρα. 

Η µετακόµιση είναι υποχρεωτική, προκειµένου να µη βυθιστεί στα
νερά της λίµνης του υδροηλεκτρικού φράγµατος Ιλαρίωνα στον Αλιάκ-
µονα. Θα πραγµατοποιηθεί µε δαπάνες της ∆ΕΗ-350.000 ευρώ- και πήρε
πρόσφατα την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου.

Πέντε µήνες υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει η όλη επιχείρηση. Το εκ-
κλησάκι θα ακουµπήσει σε µεταλλική εσχάρα που θα τοποθετηθεί κάτω
από τα θεµέλια.

Η µετακίνηση θα διαρκέσει 20-25 ηµέρες. Στη νέα του θέση ο
ναός θα µείνει µόνιµα εγκατεστηµένος πάνω στην εσχάρα. Ο ναός που
χρονολογείται στον 15ο αιώνα παρουσιάζει την ιδιοµορφία ότι είναι διώ-
ροφος και διαθέτει στον άνω όροφο ένα είδος ανοιχτού ξύλινου στεγά-
στρου, ένα προστώο που θα µεταφερθεί και αυτό µαζί µε τους δύο
υποκείµενους αυθεντικούς τοίχους µε το σκεπτικό της προστασίας των
τοιχογραφιών που κοσµούν την πρόσοψη. 

Λόγω υψηλού κόστους, από τα λοιπά κτίσµατα της µονής θα µετα-
φερθεί µόνο ένας ακόµη τοίχος και θα ανακατασκευαστεί το περίγραµµα
του περιβόλου της µονής µε χαµηλό τοίχο. Ειδική µέριµνα θα ληφθεί για

την ορθή «αντιγραφή» του τόξου της ανατολικής όψεως και τη διαµόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να δίνει την αίσθηση της κάτοψης
του µοναστηριακού συγκροτήµατος. 

Τη µελέτη για τη µετακίνηση της εκκλησίας εκπόνησε για λογαρια-
σµό της χορηγού εταιρείας οµάδα ειδικών µε επικεφαλής τον αρχιτέ-
κτονα µηχανικό ∆ηµήτρη Κορρέ, γνωστό από τη µεταφορά του
ναϋδρίου της Αγίας Θέκλας στην οδό Κηφισίας, των Αγίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου στο αεροδρόµιο των Σπάτων, ενός τζαµιού στη Θεσ-
σαλονίκη και άλλων κτιρίων. 

Η ολίσθηση του καθολικού της µονής θα γίνει µε ώθηση από κάτω
προς τα πάνω, πάνω σε ράγες χαλύβδινες µε επικάλυψη τεφλόν, µε
υδραυλικά έµβολα, ενώ βοηθητικά δύο ισχυρά συρµατόσχοινα θα ελ-
κύουν το µνηµείο και θα διατηρούν την ευστάθειά του.

Πηγή: Εφηµερίδα: «Τα Νέα», Π. Κατηµερτζή, 28/5/2009 

Επιστολή του ∆ηµητρίου Γεωργ. Σαµαρά
από Μάντσεστερ των ΗΠΑ (1910)

Σεβασµιώτατε,
Οι  βαθυσεβάστως υπογεγραµµένοι µετά πολλού σεβασµού ελάβαµεν την

από 18 Μαρτίου ενεστώτος έτους ευχετικήν επιστολήν της Υµετέρας Σεβασµιότη-
τος και τα εν αυτή µετά πολλής Ευλαβείας και προσοχής ανέγνωµεν.

Βεβαίως η πατρίς  πολλά περιµένει από τα τέκνα αυτής, και ηµείς ως ευ-
γνώµονα  τέκνα πολλάς καλάς διαθέσεις έχοµεν περί αυτής. Αλλά τα πρυτανευό-
µενα υπό της Υµετέρας Σεβασµιώτητας είναι ανώτερα των δυνάµεων µας, καθ’
όσον ηµείς τα Λουζανιτάκια είµεθα µόνον πέντε εν ταύτα, εις εν Μάντσεστερ και τέσ-
σαρες εν Nazhua, ώστε δεν δυνάµεθα επί του παρόντος τόσον ολίγα πρόσωπα να
καταρτίσωµεν Αδελφότητα.

Επί του παρόντος τούτο µόνον δυνάµεθα πράξωµεν Σεβασµιώτατε µετά πολ-
λής  ευχαριστήσεως, ήτοι να στείλωµεν δέκα έως δεκαπέντε λίρες Αγγλίας το πολύ
εις την Υµετέραν Σεβασµιότητα, και τα οποίας Αύτη να τας διαθέση δια την µάλλον
επείγουσαν του χωρίου µας. Και αν ο αριθµός των πατριωτών µας αυξήση εις το
µέλλον και φθάση τους εκατόν πεντήκοντα και πλέον, τότε πολύ ευχαρίστως θα
δυνηθώµεν να σχηµατίσωµεν Αδελφότητα, της οποίας ο σκοπός θα είναι η ανόρ-
θωσις των εκπαιδευτηρίων της πατρίδος µας. Ταύτα προς απάντησιν.

Επί τούτοις ασπαζόµενοι ευλαβώς την δεξιάν της Υµετέρας Σεβασµιότητος
και αποδεχόµενοι τας ευχάς και ευλογίας Αυτής.

∆ιατελούµεν της Υµετέρας Σεβασµιότητας τέκνα εν Χριστώ
Εν Manchester τη 5/18 Απριλίου 1910

∆ηµήτριος Γεωργίου Σαµαράς
Στοιχεία: Γκούµας Χριστόφορος

∆ηµοτικό Σχολείο Ελάτης 1930Ανάµεσα στον Όλυµπο
στην Πίνδο και στα Χάσια 

φύτεψε η φύση η Θεά
την όµορφη Βουνάσια.

Την προίκισε, την στόλισε,
την έρανε µε κάλλη

σαν τη δική της οµορφιά
να µην υπάρχει άλλη.

Έλατα και βελανιδιές
φράψοι, πεύκα και κρανιές

κρυστάλλινα ρυάκια,
σκέµια, απάτητες πλαγιές,

δύσκολα µονοπάτια.

Κέδρα, πυξάρια, κουτσουπιές,
γαυριά, οχριές, σφεντάµια

άγρια πλατάνια, φλαµουριές,
ρόµπολα και πουρνάρια.

Του κόσµου όλα τα χρώµατα
τα χεις εσύ µαζέψει

λες και ένα χέρι αόρατο
στεφάνι σου χει πλέξει.

Τσάι, σαλέπι, ρίγανη
φράουλες και θυµάρι
σε κάνουνε µοναδική 

της γης µαργαριτάρι.

Λύκους, αγριογούρουνα,
κουνάβια, αλεπούδες

σκίουρους, ζαρκάδια και λα-
γούς 

ακόµα και αρκούδες. 

Όλα αυτά τα πλάσµατα
ξέρεις να τα µαγεύεις

τα ξεπεινάς, τα ξεδιψάς
εσύ τα προστατεύεις!

Κι όταν τ' αγρίµια σκούζουνε
κι οι πέρδικες λαλούνε

χαίρονται και σε ευχαριστούν
τη χάρη σου υµνούνε...

Ο ποταµός Αλιάκµονας
τα πόδια σου ακουµπάει

και µ' ένα ατέλειωτο βουητό 
σου σιγοτραγουδάει:

“Βουνάσια µου περήφανη
Βουνάσια παινεµένη

αληθινή είσαι ζωγραφιά
των Καµβουνίων η κυρά!!!”

Γκαραβέλας Κώστας
Μάρτης 2008

Η ΚΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
Ε∆Ω ΦΡΟΥΡΙΟ

Με χορηγία του
Λιάκου Σ. Θεόδωρου
ανακαινίζεται το ξω-
κλήσι του Αγίου Αθα-
νασίου στο Φρούριο.
Στο ξωκλήσι, που
είναι χτισµένο στα θε-
µέλια παλιότερου
ναού, είχε βρεθεί

πρόσφατα, παλιά -18ου (;) αιώνα- πλάκα από πω-
ρόλιθο µε χαραγµένο το σταυρό, που τώρα εντοιχί-
στηκε στην πρόσοψη του ναΐσκου.

ΣΤΙΧΟΙ

ΕΠΙΒΑΤΗΣ

Επιβάτης και ‘γω
στο ταξίδι της ζωής
τ' άγνωστο κυνηγώ

µες τα σύνορα της γης
και όπου κι αν βρεθώ ρωτώ

τους ανθρώπους το θεό

Ποιος άνεµος ποιο σύννεφο
και ποια βροχή

ποια θάλασσα ποιο κύµα

µας πέταξε στη γη
ποια να ήταν η αιτία
και ποια η αφορµή

γιατί να ζουν µε σύνορα
του κόσµου οι λαοί

Ταξιδιώτες κι αυτοί 
στην ίδια διαδροµή

την µοίρα ακολουθούν
που χάραξε η ζωή

στο καθρέφτη κοιτούν 
και το είδωλο ρωτούν 

Αντώνης Γ. Σταθόπουλος
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Καµβούνια: Η αρχαία ∆ωδώνη;   
Ο Όµηρος αρχίζει την Ιλιάδα µε το θυµό (µήνιν) του Αχιλλέα µε τον

Αγαµέµνονα. Βρισκόµαστε στο ένατο έτος της πολιορκίας της Τροίας από
τους Αχαιούς, όταν ο Αγαµέµνονας αρνείται να επιστρέψει στον ιερέα του
Απόλλωνα, Χρύση, την κόρη του Χρυσηίδα. Ο Απόλλωνας θυµώνει και
στέλνει στο στρατόπεδο των Αχαιών φοβερό λοιµό. Ο Αχιλλέας συγκαλεί
συνέλευση του στρατού, όπου ο µάντης Κάλχας αποκαλύπτει την αιτία του
κακού. Ο Αγαµέµνονας εξοργίζεται, δέχεται όµως να επιστρέψει την κόρη,
αν του προσφέρουν στη θέση της την Βρισηίδα, το λάφυρο του Αχιλλέα.
Τελικά ο Αχιλλέας δέχεται, αλλά ορκίζεται ότι δε θα ξαναπολεµήσει. Μά-
λιστα πικραµένος πείθει τη µητέρα του Θέτιδα να µεσολαβήσει η ίδια στο
∆ία, για να αποκατασταθεί η τιµή του. Πράγµατι η Θέτιδα ανεβαίνει στον
Όλυµπο και παρακαλεί το ∆ία να βοηθήσει τους Τρώες. Αυτά περιγρά-
φονται στην ραψωδία Α.

Στη ραψωδία Β ο ∆ίας δεν µπορεί να κοιµηθεί, γιατί σκέφτεται µε
ποιο τρόπο θα ηττηθούν οι Αχαιοί, ώστε να ζητήσουν τη βοήθεια του Αχιλ-
λέα. Στέλνει στον ύπνο του Αγαµέµνονα τον Όνειρο και τον προτρέπει να
επιτεθεί στους Τρώες, γιατί τάχα ήρθε η ώρα να τους νικήσει. Ο Αγαµέ-
µνονας διηγείται το όνειρο στους άλλους αρχηγούς και τους ανακοινώνει
την πρόθεσή του να εξαπολύσει γενική επίθεση. Το ηθικό των στρατιωτών
όµως µετά την αποχώρηση του Αχιλλέα από τις µάχες είναι πολύ χαµηλό.
Έτσι καταστρώνεται το σχέδιο: Ο Αγαµέµνονας ανακοινώνει την απόφασή
του να γυρίσουν στην πατρίδα και οι Αχαιοί τρέχουν χαρούµενοι στα κα-
ράβια. Τότε αναλαµβάνει δράση ο Οδυσσέας. Γυρίζει από σκηνή σε σκηνή
κι από καράβι σε καράβι και πείθει τους στρατιώτες να επιστρέψουν στη συ-
νέλευση. Εκεί ακολουθούν οµιλίες του Οδυσσέα, του Νέστορα και του Αγα-
µέµνονα οι οποίες ανεβάζουν το ηθικό των στρατιωτών και ετοιµάζονται
όλοι για τη µάχη.

Στη διάρκεια των ετοιµασιών, ο ποιητής επικαλείται τη βοήθεια των
Μουσών για να παραθέσει τον κατάλογο των εµπολέµων. Απαριθµεί τους
αρχηγούς, τις πόλεις, τα πλοία που έστειλε η καθεµιά και τους συµµάχους
πρώτα των Ελλήνων και µετά των Τρώων. Στους στίχους 748-755 διαβά-
ζουµε:

Γουνεὺς δ᾽ ἐκ Κύφου ἦγε δύω καὶ εἴκοσι νῆας·
τῷ δ᾽ Ἐνιῆνες ἕποντο µενεπτόλεµοί τε Περαιβοὶ

οἳ περὶ Δωδώνην δυσχείµερον οἰκί᾽ ἔθεντο, 
οἵ τ᾽ ἀµφ᾽ ἱµερτὸν Τιταρησσὸν ἔργα νέµοντο
ὅς ῥ᾽ ἐς Πηνειὸν προΐει καλλίρροον ὕδωρ,
οὐδ᾽ ὅ γε Πηνειῷ συµµίσγεται ἀργυροδίνῃ,
ἀλλά τέ µιν καθύπερθεν ἐπιρρέει ἠΰτ᾽ ἔλαιον·

ὅρκου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ.
(αρχαίο κείµενο)

Ήλθε απ’ την Κύφον ο Γουνεύς µε εικοσιδύο πρύµνες. 
Είχ’ Ενιήνων πληθυσµόν και Περραιβών γενναίων,
όσοι στην κακοχείµωνη ∆ωδώνη κατοικήσαν,
και όσοι απ’ τον Τιταρήσιον ποτίζουν τους αγρούς των,
που χύνει µες στον Πηνειόν τα πρόσχαρα νερά του
και µε τες αργυρές στροφές του Πηνειού δεν σµίγει
και καθαρός επάνωθεν ωσάν το λάδι πλέει
ότι απ’ την Στύγα εκόπηκε και αυτή’ναι µέγας όρκος.
(µετάφραση Ιάκωβου Πολυλά)
Ο Γουνεύς από την Κύφο, πόλη της Περραιβίας, αρχηγός των Ενιήων,

των Περραιβών, των κατοίκων της ∆ωδώνης και των κατοίκων που ζουν
κοντά στον Τιταρήσιο ποταµό συµµετείχαν ως σύµµαχοι των Αχαιών στον
Τρωικό πόλεµο µε είκοσι δύο καράβια. 

Οι Περραιβοί ήταν κάτοικοι της Περραιβίας χώρα της βόρειας Θεσ-
σαλίας, ανάµεσα στον Όλυµπο και τα Καµβούνια όρη και αριστερά του Πη-
νειού. Στους ιστορικούς χρόνους κυριότερες πόλεις της υπήρξαν η ∆ολίχη,
ο Άζωρος και το Πύθιον, που αποτελούσαν τη λεγόµενη Περραιβική Τρί-
πολη. Οι Περραιβοί στους Περσικούς πολέµους είχαν πάει µε το µέρος
των Περσών. Μετά υπάχθηκαν στη Μακεδονία κι αργότερα οι Ρωµαίοι τους
ανακήρυξαν αυτόνοµους. Ως περιοχή τη συναντούµε και στη Χάρτα του
Ρήγα Φεραίου.

Ο Τιταρήσιος είναι παραπόταµος του Πηνειού και πηγάζει από τα Καµ-
βούνια όρη (από τον Αµάρµπη). Έχει παραπόταµο τον Ελασσονίτη, που πη-
γάζει από τον Όλυµπο. 

Και η ∆ωδώνη; Οι ιστορικοί την αναφέρουν ως θεσσαλική ∆ωδώνη,
για να την ξεχωρίζουν από τη ∆ωδώνη της Ηπείρου, ενώ µερικοί νεότεροι
ερευνητές πιστεύουν πως η ∆ωδώνη αυτή ήταν όνοµα βουνού µάλλον
παρά πόλης και υποθέτουν ότι έτσι λεγόταν η περιοχή που αποτελεί σή-
µερα τα Καµβούνια όρη. Από την περιγραφή του Οµήρου µπορούµε να
υποθέσουµε ότι ήταν µια ορεινή πόλη, άρα ίσως στα Καµβούνια. 

Το µαντείο της ∆ωδώνης σύµφωνα µε τον Ησίοδο ήταν το πιο αρχαίο
της Ελλάδας. Γιατί ο Όµηρος δεν ένιωσε την ανάγκη να διακρίνει τη ∆ω-
δώνη, που πήρε µέρος στον Τρωικό πόλεµο από τη ∆ωδώνη της Ηπείρου;
Μήπως την εποχή του (8ος π.Χ. αιώνας) η µοναδική ∆ωδώνη ήταν αυτή
που αναφέρει στο παραπάνω απόσπασµα;

Παρακάτω στη ραψωδία Π υπάρχει κι άλλη αναφορά στη ∆ωδώνη,
όταν ο Αχιλλέας προσεύχεται στο ∆ία. Στους στίχους 233-235 ο Όµηρος
γράφει:

Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων
Δωδώνης µεδέων δυσχειµέρου, ἀµφὶ δὲ Σελλοὶ

σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαµαιεῦναι
(αρχαίο κείµενο)

∆ία της ∆ωδώνης, πρωτοκύβερνε, πελασγικέ, που µένεις
µακριά, την παγερή αφεντεύοντας ∆ωδώνη, και τρογύρα
χαµοκοιτάµενοι, ανιφτόποδοι, ζουν οι Σελλοί, οι δικοί σου
προφήτες·

(µετάφραση Νίκου Καζαντζάκη)

Οι ιστορικοί στηριζόµενοι στο απόσπασµα αυτό ισχυρίζονται πως στη
∆ωδώνη της Ηπείρου λατρευόταν ο πελασγικός ∆ίας, που του έδιναν τα
επίθετα ∆ωδωναίος και Νάιος (σύµβολο του υγρού στοιχείου) κι εκεί κα-
τοικούσαν οι Σελλοί, που ο Όµηρος τους αποκαλεί �νιπτόποδες (που δεν
έπλεναν ποτέ τα πόδια τους) και χαµαιε�ναι (που κοιµόνταν στο έδαφος). 

Μα ο Όµηρος χρησιµοποιεί κι εδώ το επίθετο δυσχείµερη ∆ωδώνη,
όπως ακριβώς και στη ραψωδία Β που περιγράφει τη θεσσαλική ∆ωδώνη,
η οποία έστειλε καράβια και στρατιώτες στον Τρωικό πόλεµο. Γιατί λοιπόν
οι ιστορικοί καταλαβαίνουν ότι ο Όµηρος αναφέρεται στη ∆ωδώνη της Ηπεί-
ρου κι όχι ότι περιγράφει την ίδια πόλη, που είναι και το πιο λογικό;

Επανέρχοµαι στο απόσπασµα της ραψωδίας Β, γιατί υπάρχει ακόµη
ένα σηµείο που προκαλεί ερωτήµατα, αυτό που αναφέρεται στη Στύγα (αρ-
χαία: η Στυξ).

Η Στύγα ήταν µια πηγή που τα νερά της ήταν θανατηφόρα για όποιον
τα έπινε. Σύµφωνα µε τον Ησίοδο, η Στύγα ήταν κόρη του Ωκεανού. Αυτή
και τα παιδιά της βοήθησαν το ∆ία στον πόλεµό του µε τους Τιτάνες και γι’
αυτό την τιµούσαν πολύ. Οι θεοί έδιναν τον υπέρτατο όρκο στα νερά της
Στυγός κι όποιος τον παράβαινε είχε φοβερές συνέπειες, βαρύ ύπνο για
δέκα χρόνια, που έµοιαζε µε θάνατο. Στα νερά της Στυγός η Θέτιδα βού-
τηξε τον Αχιλλέα, όταν ήταν µωρό, για να γίνει αθάνατος. Ο Παυσανίας
λέει πως η πηγή προερχόταν από το Χελµό (Αροάνια όρη) και τα νερά της
κατέβαιναν στον ποταµό Κράθη στην Πελοπόννησο. 

Ο Όµηρος όµως γράφει ότι παρόλο που ο Τιταρήσιος ποταµός χύνει
τα νερά του στον Πηνειό, αυτά δεν σµίγουν µε τα νερά του Πηνειού, αλλά
κάθονται πάνω πάνω όπως το λάδι, «γιατί εκόπηκε από τη Στύγα» (Πολυ-
λάς), «γιατί είναι παρακλάδι από τα νερά της Στύγας» (Καζαντζάκης). Το
αρχαίο ρήµα είναι �στιν �πορρώξ και στη γερµανική µετάφραση της Ιλιά-
δας µεταφράζεται «γιατί πηγάζει (entspringet) από τη Στύγα. Άρα η Στύγα,
σύµφωνα µε τον Όµηρο, βρισκόταν σε µία από τις πηγές του Τιταρήσιου πο-
ταµού.

Γράφει ο Μιχάλης Τζήκας

Πηγή: www.mokro.gr

Ιστορική Tοπογραφία των Καµβουνίων κατά τους Aρχαίους Xρόνους
Τα Καµβούνια όρη, µεγάλο τµήµα των οποίων καταλαµβάνει ο σύγχρονος

οµώνυµος δήµος, φαίνεται πως διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο κατά τους αρ-
χαίους χρόνους. Η κατοίκηση στην ευρύτερη περιοχή είναι πανάρχαια ενώ ως
το φυσικό όριο αλλά και ως δίοδος ανάµεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία,
την Ελιµιώτιδα και την Περραιβικη Τριπολίτιδα, είχαν ανέκαθεν ύψιστη στρα-
τηγική σηµασία. Παρόλο το δύσβατο του εδάφους δηµιουργήθηκαν σε αυτά
αξιόλογοι αρχαίοι οικισµοί κατάλοιπα των οποίων διαρκώς ανακαλύπτονται
και ανασκάπτονται, ενώ στις υπώρειες τους άκµασαν σπουδαιότατες πόλεις. Η
µελέτη της ιστορικής τοπογραφίας της περιοχής κατά την αρχαιότητα είναι βέ-
βαια δυσχερής καθώς εκτός από τα οικιστικά κατάλοιπα, των οποίων η µελέτη
βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο, ελάχιστες γραπτές µαρτυρίες των αρχαίων
χρόνων έχουν διασωθεί, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε το σύνολο της υπό-
λοιπης ∆υτικής Μακεδονίας, της ‘Άνω Μακεδονίας’ των αρχαίων.

Το όνοµά τους (Montes Cambunii) µνηµονεύεται από τις αρχαίες πηγές
και συγκεκριµένα από το Ρωµαίο ιστορικό Τίτο Λίβιο κατά την περιγραφή των
πολεµικών αναµετρήσεων των Μακεδόνων εναντίον των Ρωµαίων. Είναι αµ-
φίβολη η ετυµολογία του πρώτου συνθετικού της λέξης, ίσως όµως να µην
είναι παρακινδυνευµένη η σκέψη ότι η ονοµασία τους ενδεχοµένως να έχει
διασωθεί µέχρι τις µέρες µας παρεφθαρµένη καθώς το όνοµα της υψηλότερης
κορυφής τους, της Βούνασας (Μπνάσια) στην περιοχή της Ελάτης οπωσδή-
ποτε συνάπτεται ετυµολογικά µε το δεύτερο τους συνθετικό, που δεν είναι άλλο
βέβαια από τη λέξη ‘βουνά’. Οι µαρτυρίες για την περιοχή είναι πάντως σε
κάθε περίπτωση παλαιότατες. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη
ότι στα Καµβούνια όρη βρισκόταν η αρχέγονη, ‘δυσχείµερη’ ∆ωδώνη που ανα-
φέρεται από τον Οµήρο (Β 750 και Π 234), που ανήκε στο βασίλειο του Γου-
νέα, βασιλιά των Ενιάνων και των Περραιβών, οι οποίοι και κατοικούσαν νοτίως
των Καµβουνίων. Μολονότι οι περισσότεροι ερευνητές τάσσονται υπέρ της άπο-
ψης ότι ο Όµηρος αναφέρεται στην ηπειρωτική ∆ωδώνη, φαίνεται απίθανο ο
οµηρικός Γουνέας να ήταν σε θέση να εξουσιάζει όλη την περιοχή από τον
Όλυµπο µέχρι την Ήπειρο, τη στιγµή µάλιστα που δεν ήταν ένας από τους ισχυ-
ρότερους Αχαιούς ηγεµόνες. Μυκηναϊκά ευρήµατα έχουν άλλωστε εσχάτως
ανακαλυφθεί και στην εδαφική επικράτεια του σύγχρονου δήµου Καµβουνίων,
καθόσον η περιοχή αποτελούσε αναντίλεκτα τµήµα του µυκηναϊκού κόσµου,
ενώ δε θα πρέπει να λησµονείται και το γεγονός της άµεσης γειτνίασης της µε
το πλέον ιερό όρος των αρχαίων Ελλήνων, τον Όλυµπο, την κατοικία των θεών
και µόνιµο σηµείο αναφοράς του αρχαιοελληνικού µυθολογικού κόσµου. Στην
ευρύτερη περιοχή άλλωστε πάλι σύµφωνα µε τον Όµηρο θα πρέπει να αναζη-
τηθεί η πηγή του ύδατος της Στυγός, ενώ ο τόπος είναι σε κάθε περίπτωση
πλούσιος σε µυθολογικές αναφορές καθώς η βόρεια απόληξη των Καµβου-
νίων, τα Πιέρια όρη ήταν θεωρούνταν ήδη από τον Ησίοδο ως τόπος γέννησης

και κατοικίας των Μουσών (Θεογονία 53-67). 

Η περιοχή µνηµονεύεται και από τον Ηρόδοτο (7.173.4) κατά την εξιστό-
ρηση της περσικής εισβολής στην Ελλάδα. Ο βασιλιάς των Περσών Ξέρξης
φαίνεται πως χρησιµοποίησε το πέρασµα των Καµβουνίων στα 480 π.Χ., υλο-
τοµώντας µάλιστα  µεγάλο τµήµα των δασών τους, προκειµένου να διέλθει το
τεράστιο στράτευµά του στη Θεσσαλία ώστε να περικυκλωθεί η ελληνική δύ-
ναµη που βρισκόταν στην περιοχή των Τεµπών. Έκτοτε το πέρασµα των Καµ-
βουνίων, το οποίο κατά τον Τίτο Λίβιο ονοµαζόταν Volustana (ενδεχοµένως
εκ του ‘Βώλου Στενά’) και µεταγενέστερα γνωστό ως ‘Στενά Πόρτας’ µνηµο-
νεύεται συχνά από τους αρχαίους συγγραφείς, συνήθως µε αφορµή την κί-
νηση στρατευµάτων λόγω πολεµικών επιχειρήσεων. Το ίδιο πάντως πέρασµα
φαίνεται πως χρησιµοποίησε και ο πρώην αρχηγός του ελληνικού στόλου και
νικητής της ναυµαχίας της Σαλαµίνας Αθηναίος στρατηγός Θεµιστοκλής στα
471 π.Χ.  κατευθυνόµενος από την Ήπειρο στο λιµάνι της Πύδνας (Πλούταρ-
χος Θεµιστοκλής 24-25, Θουκυδίδης Ι 136-137). Ο Μέγας Αλέξανδρος προ-
έλασε µε το στράτευµά του στα 335 από το Πέλιο της ∆ασσαρήτιδας στη
Θεσσαλική Πέλιννα χρησιµοποιώντας τη δίοδο των Καµβουνίων, είναι όµως
άγνωστο εάν η πορεία του πραγµατοποιήθηκε από το ως άνω µνηµονευθέν
πέρασµα ή νοτιότερα από την περιοχή της σηµερινής ∆εσκάτης (Αρριανός Ι,
7.5). Κατά τη διάρκεια του Γ΄ Μακεδονικού Πολέµου ο Ρωµαίος ύπατος Οστί-
λιος επεχείρησε να εισβάλει κατά την Ελιµιώτιδας (Πλούταρχος Παύλος Αιµί-
λιος 9,3) αφού κατέλαβε πρώτα το πέρασµα των Καµβουνίων (Τίτος Λίβιος 44,
2.6), αποκρούστηκε όµως από τους Μακεδόνες. Αρχαιολογικά ευρήµατα µε
ταφές στρατιωτών που έχουν βρεθεί σε πολλά σηµεία των Καµβουνίων ενδε-
χοµένως να συνδέονται µε την εν λόγω πολεµική επιχείρηση. Τον επόµενο
χρόνο, στα 169 ο  βασιλιάς της Μακεδονίας Περσέας επιθυµώντας να κατα-
λάβει όλες τις διόδους από τις οποίες µπορούσε να πραγµατοποιηθεί ρωµαϊκή
εισβολή από τον ύπατο Κόϊντο Μάρκο τοποθέτησε στο πέρασµα των Καµβου-
νίων στράτευµα αποτελούµενο από 10.000 άνδρες υπό τη στρατηγία του
Ασκληπιόδοτου, ενώ και ο ίδιος το χρησιµοποίησε προκειµένου να διέλθει στη
Θεσσαλία. Μετά την µάχη της Πύδνας στα 168 π.Χ η περιοχή των Καµβουνίων,
όπως και ολόκληρη η Μακεδονία περιήλθε στα χέρια των Ρωµαίων.

Στους πρόποδες των Καµβουνίων αναπτύχθηκαν αξιολογότατες πόλεις
κατά την αρχαιότητα. Η Αιανή, µια εκ των σηµαντικότερων µακεδονικών πό-
λεων και πρωτεύουσα του βασιλείου των Ελιµιωτών, η Καισάρεια, διοικητικό
κέντρο της περιοχής κατά τα ρωµαϊκά χρόνια, οι Φυλακές και η ‘Οβλοστίων Πο-
λιτεία’ στη περιοχή των Σερβίων, η ∆ολίχη κοντά στο σηµερινό Σαραντάπορο,
πλησίον αυτής η περραιβική Άζωρος και σύµφωνα µε µια άποψη το Οµόλιον
στην εδαφική επικράτεια του σηµερινού χωριού Παναγιά Γρεβενών . Και βέ-

βαια πάρα πολλές είναι οι αρχαιολογικές θέσεις που έχουν επισηµανθεί στα
Καµβούνια όρη. Σε όλα τα χωριά του δήµου Καµβουνίων έχουν βρεθεί ση-
µαντικότατα αρχαιολογικά ευρήµατα, η κεντρική οδός που συνδέει τα σύγ-
χρονα χωρία έχει παλαιότατη χάραξη, ενώ οι σπουδαιότεροι οικισµοί της
περιοχής φαίνεται πως ήταν το κάστρο των Λαζαράδων και ο απέραντος αρ-
χαιολογικός χώρος της Ελάτης, στην οποία πιθανότατα να βρισκόταν σηµαντική
πόλη. Από τις πόλεις της Ελιµιώτιδας για των οποίων τη θέση δεν υπάρχει οµο-
φωνία (Ελίµεια, Λεβαία, ∆ουρέα, Ίλιον) καµιά δεν µπορεί πάντως να ταυτιστεί
πέραν πάσης αµφιβολίας µε κάποιον από τους αρχαιολογικούς χώρους των
Καµβουνίων ελλείψει ειδικότερων τοπογραφικών πληροφοριών, ενώ η γνωστή
από πολλές επιγραφικές µαρτυρίες πόλη Μονδαία θα πρέπει να αναζητηθεί
είτε στη θεσσαλική πλευρα των Καµβουνίων είτε στην περιοχή της ∆εσκάτης.
Σηµαντικότατη µαρτυρία αποτελεί η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οροθετική επι-
γραφή του έτους 101, που βρέθηκε στα 1911 από το σπουδαίο Βρετανό αρ-
χαιολόγο A.Wace. Σύµφωνα µε αυτή οι Ελιµιώτες είχαν εδαφικές προστριβές
µε τους κατοίκους της περραιβικής ∆ολίχης, για τις οποίες είχε εκδόσει διαι-
τητική απόφαση ο βασιλιας της Μακεδονίας (και πατέρας του Φιλίππου του
Β΄) Αµύντας, µε την οποία προσδιορίστηκε ότι ‘όριο’ των δύο αντιµαχόµενων
πλευρών θα ήταν οι κορυφογραµµές (‘summa iuga’) των Καµβουνίων. Ένα
από τα τοπωνύµια της επιγραφής, ο κάµπος της ‘Προνοµής’, φαίνεται πως πι-
θανότατα µπορεί να ταυτιστεί µε την κτηµατική περιοχή του χωριού Λιβαδερό.
Μόνο πάντως η µελλοντική ανασκαφική έρευνα και ιδιαιτέρως η ανακάλυψη
επιγραφικών µαρτυριών θα είναι σε θέση να δώσει ρίξει περισσότερο φως όχι
µόνο στην τοπογραφία της περιοχής κατά τους αρχαίους χρόνους αλλά και γε-
νικότερα στην ιστορία και τον πολιτισµό της.

Το - ανασκαφικό - µέλλον οπωσδήποτε επιφυλάσσει πολλές ευχάριστες
εκπλήξεις…

Λάµπρος Γ. Μαστρογιαννόπουλος
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής και Νοµικής Σχολής του ΑΠΘ
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TO MΙΚΡΟΒΑΛΤΟ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
Στην Κοζάνη, δηµιουργήθηκε τελευταία στο ανακαινισµένο σπίτι

του Λασσάνη η ∆ηµοτική Χαρτοθήκη, µε βάση τα σηµαντικά παλιά γε-
ωγραφικά βιβλία και χάρτες της Κοβεντάρειου ∆ηµοτικής Βιβλιοθή-
κης,  µε την εποπτεία  του καθηγητή Ε. Λιβιεράτου και το µεράκι των
υπαλλήλων  της ∆ηµοτ. Βιβλιοθήκης. 

Στο σχολείο, µικρά παιδιά, ψάχναµε πάντα στο χάρτη τον τόπο µας,
το χωριό µας. Κι ήταν µεγάλη απογοήτευση, όταν δεν το βρίσκαµε. Στο
χάρτη φαίνονταν πάντα οι µεγάλες πόλεις, άντε και µερικά µεγάλα
χωριά. Μου φαίνονταν τότε αδικία να βρίσκω εκεί το Τρανόβαλτο ή την
Ελάτη κι όχι το Μικρόβαλτο. 

Η συνήθεια µου έµεινε µέχρι σήµερα και πάντα όταν βλέπω χάρτη
της Ελλάδας ψάχνω από περιέργεια την περιοχή µας, κι η εγκυρότητα
και η αξία του χάρτη για µένα, έχει πάντα σχέση µε τη σωστή απεικό-
νισή της, σε σηµείο να µε πειράζουν τα παιδιά µου πως « καλός χάρ-
της είναι για τη µαµά αυτός που δείχνει το Μικρόβαλτο». 

Το να «µη βρίσκεσαι στο χάρτη», επηρεάζει την ψυχολογία σου.
Θεωρείς κι εσύ άθελά σου, υιοθετώντας την άποψη του χαρτογράφου,
ασήµαντο κι ανάξιο λόγου τον τόπο σου, πράγµα που φυσικά τις πε-
ρισσότερες φορές δεν ισχύει.

∆εν είµαι ειδική στη χαρτογραφία, εξηγούσα όµως παλιότερα
αυτήν την απουσία µε τις ακόλουθες σκέψεις.

Η περιοχή µας ήταν πάντοτε δύσβατη, δασωµένη και αποµονω-
µένη. Ληστές και άγρια ζώα φαίνεται να τρόµαζαν τους πεζοπόρους. Οι
πρώτοι δρόµοι, όλο στροφές, άρχισαν να γίνονται κάπου στις αρχές
της δεκαετίας του 1930 πάνω σε παλιά. σχηµατισµένα µονοπάτια. Το
γεγονός αυτό δυσκόλευε την οποιαδήποτε προσέγγιση, κατ’ επέκταση
το ενδιαφέρον της πολιτείας αλλά και των χαρτογράφων. Υπήρχε πάντα
βέβαια το πέρασµα από Σέρβια, Καλδάδες, Μικρόβαλτο, Τρανόβαλτο,
Λαζαράδες, Λουζιανή και παρά πέρα για ∆εσκάτη.  Αλλά κι όταν έγιναν
οι δρόµοι, το αποµακρυσµένο και ορεινό της περιοχής µας εξακο-
λουθούσε να είναι εµπόδιο για την επικοινωνία

Τον καιρό που µελετούσα το αρχείο του Μητροπολίτη Κωνστάν-
τιου, µου έγινε συνείδηση η έντονη ελληνικότητα της περιοχής µας,
µια που εκεί περιέχονταν στοιχεία από απογραφές πληθυσµού των οι-
κισµών, των ονοµάτων τους, καθώς και καταγραφή όλων των ελληνι-
κών σχολείων.

Τότε, βλέποντας τα τουρκικά και σλαβικά ονόµατα των χωριών
στον κάµπο της Κοζάνης, κάποια από τα οποία µου ήταν εντελώς άγνω-
στα, µου µπήκε η ιδέα να φτιάξω ένα χάρτη µε τα παλιά ονόµατα. Το
αποτέλεσµα ήταν πως εκατό χρόνια µετά, η περιοχή ήταν ελάχιστα ανα-
γνωρίσιµη κι η αναγνώρισή της εκτός από το γεωγραφικό ανάγλυφο,
τον Αλιάκµονα και τα βουνά, οφείλονταν κυρίως στα µεγάλα κέντρα,
Κοζάνη, Σέρβια, Βελβενδό και  τις ονοµασίες των χωριών της δικής
µας (!!!) περιοχής, κοντά και βόρεια στα Καµβούνια όρη.

Ωστόσο οι χάρτες αυτοί, υπάρχουν. Κάτι που δεν γνώριζα τότε. Κάτι
που αναιρεί τη θεωρία µου για το απόµακρο και αποµονωµένο της πε-
ριοχής και συνηγορεί στην προχειρότητα της κατασκευής των χαρτών

της δεκαετίας του εξήντα και εντεύθεν καθώς και στην αδιαφορία της
επίσηµης πολιτείας.  

Οι χάρτες αυτοί είναι λεπτοµερέστατοι, τόσο επί Τουρκοκρατίας
(τέλη του 19ου αιώνα), όσο και στα πρώτα χρόνια του «Ελληνικού» στην
περιοχή. Ίσως µε κάποια λάθη στους πιο παλιούς, που δείχνουν π.χ.
τα Σέρβια σχεδόν δίπλα στην Κατερίνη (λάθη υπάρχουν και σε σύγ-
χρονους απλούς-µη ψηφιακούς χάρτες). ΄Οµως  στους παλιούς χάρ-
τες, το χωριό µας απεικονίζεται σωστά, δίπλα το Τρανόβαλτο, το Ζιδάνι,
η Πάδη.

Με την ευκαιρία της δηµιουργίας της ∆ηµοτικής Χαρτοθήκης Κο-
ζάνης, έψαξα στους παλιούς χάρτες την περιοχή µας. Μια µικρή γεύση
από τη γνώση που προκύπτει από αυτούς, θα προσπαθήσω να σας µε-
ταφέρω.

Στους χάρτες αυτούς φαίνεται η διοικητική διαίρεση που είχε η πε-
ριοχή επί Τουρκοκρατίας, τα σαντζάκια (νοµοί) και βιλαέτια (γεωγρ.
διαµερίσµατα), ο Αλιάκµονας, τα βουνά, τα παλιά ονόµατα. Στο χάρτη
που αναφέρει τα µέρη που τοποθετήθηκαν οι πρόσφυγες της µικρα-
σιατικής καταστροφής, υπάρχει κενό νότια του Αλιάκµονα. Τι νόηµα
θα είχε σ’ έναν φτωχό τόπο, που µε δυσκολία έτρεφε τους δικούς του
κατοίκους να φέρουν καινούργιους; Υπάρχουν χάρτες που έγιναν για
τα συµφέροντα των Βουλγάρων, των Ελλήνων, των Μουσουλµάνων,
των Χριστιανών. Χάρτες που συµφωνούν µε τις στατιστικές που µας
δίνει το αρχείο του Μητροπολίτη Κωνστάντιου και κάποια δείγµατά τους
σας παραθέτω σήµερα. 

Στατιστική κατοίκων 1907 (αρχείο Μητροπ. Κωνστάντιου Μ.)

Όνοµα χωριού κάτοικοι οικίαι µαθηταί
Καστανέα κεφαλοχώριον  800  Έλληνες 140 25
Λουζιανή (Ελάτη) « 780       « 125 50
Τρανόβαλτον 400 60 45
Μικρόβαλτον 430 74 30
Λαζαράδες τσιφλίκι 180 30 15
Μόκρο (Λιβαδερό) κεφαλοχώριον 800 140 50
Ζιδάνιον τσιφλίκι 70 12
Μεταξά κεφαλοχώριον 830 130 35
Νιζισκόν τσιφλίκι 165 25 12
∆έλινον (Τριγωνικό) κεφαλοχώριον 374 50 20
Ράχωβον (Πολύρραχο) τσιφλίκι 145 30 15
Καλδάδες (Προσήλιο) τσιφλίκι 100 12
Λαβανίτσα (Λάβα) τσιφλίκι 390 60 15
Πάδη (Βογγόπετρα) τσιφλίκι 156 35 10

Χάρτες για τα βαλκάνια, φτιαγµένοι από Γερµανούς, Γάλλους, Ιτα-
λούς, άλλοι µε εντολή Ευρωπαίων ηγετών, κάποιοι µε την πρόφαση
των πολέµων είτε του Ελληνοτουρκικού, είτε των βαλκανικών, άλλοι
µε βάση διάφορα εθνικά συµφέροντα. Οι µεταβολές στα τέλη του 19ου

αιώνα, πολλές.  Αλλάζουν τα σύνορα µε την Τουρκία. Οι εθνότητες που
ζούσαν µέσα στην Οθωµανική αυτοκρατορία προσπαθούν να οριοθε-

τήσουν τους χώρους τους. Υπάρχουν λοιπόν χάρτες µε εθνολογικά
στοιχεία, που δείχνουν την περιοχή µας 100% Ελληνική, χάρτες µε τα
χριστιανικά σχολεία, που επίσης δείχνουν την ενεργό συµµετοχή του
τόπου στην παιδεία και ταυτόχρονα έχουν και πληθυσµιακά στοιχεία..

Οι νέες χώρες, οι δικές µας περιοχές δηλ., Μακεδονία και Θράκη,
χαρτογραφήθηκαν µε λεπτοµέρεια και από τη χαρτογραφική υπηρεσία
του Ελληνικού στρατού, µόλις προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα. Οι µετα-
γενέστεροι χαρτογράφοι, δεν θεώρησαν πως είναι σηµαντικές οι λε-
πτοµέρειες, όπως η τοποθέτηση όλων των χωριών στο χάρτη. 

Στους νεώτερους όµως χάρτες έχουµε πιο αναλυτικά στοιχεία,
την παρουσία της λίµνης του Αλιάκµονα, τη διοικητική διαίρεση σε
επαρχίες και σε όρια κοινοτήτων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η
οριοθέτησή τους έφερε πολλές προστριβές, ανάµεσα στα χωριά, η επί-
λυσή τους πολλές φορές ανατέθηκε στα δικαστήρια. Και τελευταία, η
διοικητική διαίρεση σε δήµους.

Τελευταία, µε τους νεώτερους ψηφιακούς, δορυφορικούς χάρτες
απεικονίζονται όλα επιτέλους, τώρα όµως που η περιοχή φθίνει πλη-
θυσµιακά.

Έλλη Λαµπρέτσα

Πηγές
• ∆ηµοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης «Χαρτογραφώντας τη Μα-

κεδονία 1870-1930»

• Εθνική Χαρτοθήκη «Φύλλα  Χάρτη Βόρειας Ελλάδας, τέλη 19ου-
αρχές 20ου αι.»

• Η. Λαµπρέτσα  «ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ»

• Η. Λαµπρέτσα «Κωνστάντιος Ματουλόπουλος»

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:
ΤΤζζιιώώννααςς  ΕΕλλεευυθθέέρριιοοςς
Τηλ. 24640 51155

Γαλλικός χάρτης χριστιανικών σχολείων (1902)

Χάρτης H. Kiepert, τέλη 19ου αιώνα

Εθνογραφικός χάρτης (1915)
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Κυριακή 15 Μαρτίου

Πορεία ΣΕΟ (Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών) Κοζάνης από Χάβο Προ-
σηλίου προς κορυφή Αγίου Χριστόφορου, από το νέο µονοπάτι.

Τρίτη 24 Μαρτίου
Παρουσίαση στην Πτολεµαΐδα –αµφιθέατρο «Γ. Παντελίδης»- του Επε-

τειακού Λευκώµατος µε τίτλο: «50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» που έχει συγγράψει ο αρχιµανδρίτης Νικηφό-
ρος π’  Χρ. Μανάδη, Αρχιερατικός Επίτροπος Εορδαίας.

Παραβρέθηκαν ο σεβασµιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και
Εορδαίας Θεόκλητος, ο νοµάρχης Κοζάνης Γιώργος ∆ακής, ο βουλευτής
Νίκος Τσιαρτσιώνης, ο πολιτευτής Λάζαρος Λωτίδης, ο δήµαρχος Πτολεµαΐ-
δας Γρηγόρης Τσιούµαρης, ο διοικητής του Α΄Σ.Σ., οι νοµαρχιακοί σύµβου-
λοι Έλσα Φωτιάδου, Παναγιώτης Πλακεντάς και Γιάννης Τσαρδακλίδης, κ.α.

Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο δηµοσιολόγος-συγγραφέας Ανα-
στάσιος Μπέλλος.  (σελ. 19).

Κυριακή 29 Μαρτίου

Επιτυχηµένη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των κατοίκων Τριγωνικού,
Πολυρράχου και Προσηλίου στον κόµβο του Τριγωνικού, εναντίον της επέ-
κτασης του ορυχείου Προσηλίου (σελ. 6).

Κυριακή 29 Μαρτίου
Επετειακή εκδήλωση για την 25η Μαρτίου στην αίθουσα του ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου Σερβίων, που συνδιοργανώθηκε από το Μορφωτικό Όµιλο
Σερβίων «Τα Κάστρα» και το ∆ήµο Σερβίων.

Την κεντρική οµιλία µε θέµα: «Τα Σέρβια κατά την περίοδο της Τουρκο-
κρατίας-Σηµαίνοντα πρόσωπα και γεγονότα», επιµελήθηκε η φιλόλογος Χρυ-
σάνθη Καραγιαννίδου και παρουσίασαν µαθήτριες του Γυµνασίου και Λυκείου
Σερβίων.

Κυριακή 29 Μαρτίου

Συνάντηση στο Κοινοτικό Κατάστηµα Ποντοκώµης συλλόγων, κινήσεων
και µεµονωµένων πολιτών µε θέµα: «Συντονισµός ενεργειών, προτάσεις κοι-
νών δράσεων για το περιβάλλον του λεκανοπεδίου».

Μια πρωτοβουλία των περιβαλλοντικών συλλόγων της ευρύτερης περιο-
χής.

Σάββατο 4 Απριλίου
Ηµερίδα µε θέµα: «Προσφορά αίµατος και «βλαστοκυττάρων», η

αλήθεια σήµερα», στην αίθουσα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Κοζάνης.

Συνδιοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών Κοζάνης και
την Ελληνική Αιµατολογική Εταιρεία, τµήµα Μακεδονίας-Θράκης.

Σάββατο 4 Απριλίου

Μουσικοχορευτική εκδήλωση «ΤΟ ΜΑΘΑΤΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ…» στην Αί-
θουσα Τέχνης του ∆ήµου Κοζάνης µε τη συµµετοχή χορευτικών οµάδων πα-
ραδοσιακών χορών.

∆ιοργανώθηκε από το Σύνδεσµο Γραµµάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης.

Σάββατο 11 Απριλίου

«Τρανός χορός» από τις Λαζαρίνες Αιανής στα πλαίσια του εορταστι-
κού διηµέρου (11,12.Απρ.) Λαογραφικών και Πολιτιστικών εκδηλώσεων, που
συνδιοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Αιανής Η ΠΡΟ-
Ο∆ΟΣ και το Σύλλογο Γυναικών Αιανής µε την υποστήριξη του ∆ήµου.

Κυριακή 12 Απριλίου

Χορός από τις µικρές Λαζαρίνες στην πλατεία του Μικροβάλτου.  

Κυριακή 12 Απριλίου

Ύµνοι της Μ. Εβδοµάδος, του κορυφαίου υµνογράφου της Ορθοδοξίας
Ρωµανού του Μελωδού από τη Βυζαντινή χορωδία του Ωδείου «Καγκαρά»,
υπό τη διεύθυνση του Τάσου Καγκαρά και τη συµµετοχή των δικών µας χο-
ρωδών Γιάννη Μαστρογιαννόπουλου, Σάκη Τζιούτζιου, Πέτρου Νάτση και του
Βαγγέλη και της ∆έσποινας Κοζικοπούλου, στον Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Κοζάνης.

∆ιοργανώθηκε από το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο) Κο-
ζάνης.

Κυριακή 12 Απριλίου
4ος ∆ιεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος»

∆ιαδροµή Αρχαία Πέλλα-Παραλία Θεσσαλονίκης(42.195 µ.)
Οι επιδόσεις των αθλητών του Σ∆Υ Κοζάνης ήταν
-Τάκης Σταθόπουλος: 95os/9ος στην κατηγορία 50-54/ µε 3.46.48
-Πατούρα Φρόσω: 107η/14η στις γυναίκες/3η ελληνίδα/ µε 3.51.50
Νικητής του αγώνα ήταν ο Αιθίοπας G.Regassa µε 2.12.28

Μ. Παρασκευή 17 Απριλίου

Απόδοση των εγκωµίων του Επιτάφιου Θρήνου της Μ. Παρασκευής από
µαθήτριες στο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Μικρόβαλτο.

Περιφορά του Επιταφίου από τη γνωστή περιφερειακή διαδροµή, συνο-
δεία εκατοντάδων πιστών.

Σάββατο Ανάστασης 18/ Κυριακή Πάσχα 19 Απριλίου
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Λαµπρή πανηγυρική ακολουθία της Ανάστασης στον Ι.Ν. Αγίου Γε-
ωργίου στο Μικρόβαλτο. Ανάλογες γιορτινές εικόνες σε όλες τις γειτονιές την
ηµέρα του Πάσχα.

Κυριακή του Πάσχα 19 Απριλίου

Μουσικοχορευτική εκδήλωση και λαϊκό γλέντι στην πλατεία της Ελά-
της που διοργανώθηκε από τον Αθλητικό-Μορφωτικό Σύλλογο «Ο Έλατος».
Συµµετείχαν, το χορευτικό τµήµα του συλλόγου και η δηµοτική ορχήστρα του
Γιάννη Γρίβα.

∆ευτέρα 20 Απριλίου

Έκθεση φωτογραφιών «Παλιές Μνήµες 1940-1970» στην αίθουσα

του ΚΑΠΗ Τρανοβάλτου.
∆ιοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Τρανοβάλτου

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

Παρασκευή 24 Απριλίου
Μεταφορά της θαυµατουργού εικό-

νας της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας από
το µοναστήρι στον Ι.Ν. Κωνσταντίνου και
Ελένης στην Κοζάνη.

Παρασκευή 24 Απριλίου
Εκδήλωση τιµής στον παγκόσµιο πρωταθλητή της «Μακεδονικής ∆ύ-

ναµης» και της Εθνικής Οµάδας στο άθληµα του TAE KWON DO,  Νίκο
Τζέλλο, που κατάγεται από την Αιανή. 

∆ιοργανώθηκε µε µεγάλη επιτυχία από το ∆ήµο Αιανής στην Αίθουσα Τέ-
χνης του Πνευµατικού Κέντρου Αιανής.

Κυριακή 26. Απριλίου

Λιτάνευση συνοδεία πολλών πιστών, της εικόνας της Παναγίας της Ζι-
δανιώτισσας από τον Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης στους κεντρικούς δρό-
µους της πόλης της Κοζάνης και προορισµό το µητροπολιτικό ναό του Αγίου
Νικολάου, πρωτοστατούντος του σεβασµιοτάτου µητροπολίτου Σερβίων και Κο-
ζάνης κ. Παύλου.

∆ευτέρα 27 Απριλίου

Τις µελέτες δύο έργων που θα συµβάλλουν στην αισθητική και λειτουρ-
γική αναβάθµιση της πόλης των Σερβίων παρουσίασε στην Αίθουσα του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου η µελετητική οµάδα της ΑΝΚΟ. 

“Η Οικιστική Ανάπλαση της πόλης των Σερβίων” και “Το
Πνευµατικό – Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων” ήταν οι δύο µελέτες που πα-
ρουσιάστηκαν από τους µελετητές της ΑΝΚΟ -µε επικεφαλής το διευθυντή
Γιώργο Αµανατίδη και τους Γιάννη Γκίνη, Ρένα Καραδαλή-. 

Σάββατο 2 Μαΐου

Πανηγυρική εκδήλωση στην πλατεία του Τρανοβάλτου, εορτή ανα-
κοµιδής των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου.Παρουσίαση των χορευτικών τµη-
µάτων του Πολιτιστικού και του Λαογραφικού-µε συµµετοχή γυναικών από το
Μικρόβαλτο-Συλλόγου Τρανοβάλτου µε τη δηµοτική ορχήστρα «Λόζιος κι Ανα-
κατωσιά» του Γιάννη Γρίβα.

Το πρωί στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου τελέστηκε αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία, προεξάρχοντος του σεβασµιοτάτου µητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ.
Παύλου.

Παρασκευή 8 Μαΐου

Πανηγυρικός εσπερινός στο ύψωµα του Αγίου Χριστόφορου Προ-
σηλίου, παραµονή της οµώνυµης εορτής του χωριού.

Σάββατο 9 Μαΐου

Ηµερίδα στην Ελάτη µε θέµα: «Για τη σωτηρία-προστασία των µνηµείων
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και την ανάπτυξη της περιοχής», ανήµερα του πανηγυριού του χωριού, εορτής
του Αγίου Χριστόφορου. (σελ. 24)

Κυριακή 10 Μαΐου

Ποδηλατοπορεία στους δρόµους της Κοζάνης µε αφετηρία και τερ-
µατισµό την κεντρική πλατεία της πόλης.

Συνδιοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών «Γέφυρα Ζωής»
Κοζάνης και το τµήµα ποδηλασίας του Συλλόγου ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης
(Σ∆ΥΚ). 

Τετάρτη 13 Μαΐου

Νοσταλγικό µουσικό αφιέρωµα µε τίτλο «Αλλοτινές εποχές» στη µνήµη
του µεγάλου λαϊκού συνθέτη Απόστολου Καλδάρα, από τη µουσική οµάδα
του Θεατροδρόµιου Κοζάνης, όπου συµµετείχε και ο δικός µας Θάνος Γιαν-
νόπουλος -τραγούδι,κιθάρα-.

Τετάρτη 13-Κυριακή 17 Μαΐου

4η Κλαδική Έκθεση Ν. Κοζάνης «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ &ΕΙ∆Η ΚΗΠΟΥ» στο
Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα. 

Παράλληλα και η 2η Έκθεση «ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ».
Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων των εκθέσεων, η εµφάνιση της

µουσικής οµάδας του Θεατροδρόµιου Κοζάνης, το Σάββατο 16 Μαΐου µε λαϊκό
πρόγραµµα.

∆ιοργανωτές, το Εκθεσιακό Κέντρο και το Εµποροβιοτεχνικό Επιµελητή-
ριο Κοζάνης.   

Πέµπτη 14-Σάββατο 16 Μαΐου
31ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. στην

Πάτρα.
Εισηγήτρια µε θέµα: «Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ F-

AKTINHΣ ΣΕ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ», ήταν η Νι-
κολέτα Αθ. Τζιούτζιου, φοιτήτρια του τµήµατος
Βιολογίας, τοµέα Βοτανικής του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

∆ευτέρα 18 Μαΐου

4ος Ποδοσφαιρικός «Αγώνας
Αγάπης» παλαιµάχων της ΚΟΖΑΝΗΣ
και του ΠΣΑΠ (Πανελλήνιου Συνδέ-
σµου Αµοιβοµένων Ποδοσφαιριστών)
στο γήπεδο της Κοζάνης.

Τα έσοδα του αγώνα διατέθηκαν
αποκλειστικά στα Άτοµα µε Ειδικές
Ανάγκες (ΑΜΕΑ), για τη δηµιουργία
Κέντρου ∆ιηµέρευσης.

Συµµετείχαν ακόµη οι οµάδες των ακαδηµιών ποδοσφαίρου του Μακε-
δονικού Κοζάνης, της Α.Ε. Κοζάνης, των Ακριτών και του Ολυµπιακού Κοζά-
νης.

Καθήκοντα προπονητή των παλαιµάχων της Κοζάνης είχε ο Τάκης Κ. Στα-
θόπουλος.

Για την ιστορία η οµάδα των παλαιµάχων του ΠΣΑΠ επεκράτησε της Κο-
ζάνης µε σκορ 9-1!

Πέµπτη 28 Μαΐου

Συνεδρίαση της ∆ιανοµαρχιακής «Επιτροπής Παρακολούθησης και
Ανάπτυξης της Ευρύτερης Περιοχής του Ταµιευτήρα Ιλαρίωνα», στη ∆ε-
σκάτη, προεδρεύοντος του νοµάρχη Γρεβενών ∆ηµοσθένη Κουπτσίδη. Εκ-
πρόσωπος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ήταν ο Ν.Σ. Αθανάσιος
Κοσµατόπουλος, της ΑΝΚΟ ο δντης Γιώργος Αµανατίδης και παρόντες οι δή-
µαρχοι ∆εσκάτης, Καµβουνίων, Βεντζίων και Χασίων.

∆υναµικό παρών µε εύστοχες παρεµβάσεις, για τη σωτηρία της σκήτης του
Αγίου Νικάνορα και την κατασκευή πεζογέφυρας στον ίδιο χώρο, έκαναν τα
µέλη του Συντονιστικού Οργάνου Ενεργών Πολιτών που παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση. 

Κυριακή 7 Ιουνίου

Οµαλή διεξαγωγή των Ευροεκλογών 2009 σε όλα τα εκλογικά τµή-
µατα του ∆ήµου Καµβουνίων (σελ. 18).

Τρίτη 9 Ιουνίου

Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα στην Παναγία Ζιδανίου, που
αποδόθηκε από ψαλτική οµάδα γυναικών στον Ι.Ν. Αγίου Νικάνορα Κοζά-

νης µε την καθοδήγηση του Γιάννη Μαστρογιαννόπουλου. Η ακολουθία πραγ-
µατοποιήθηκε καθηµερινά από την 1η έως και τη 15η Ιουνίου στον ως άνω
ναό, όπου το διάστηµα αυτό είχε τεθεί για προσκύνηµα η εικόνα της Παναγίας
της Ζιδανιώτισσας.

Το απολυτίκιο της Παναγίας  έχει ως εξής:
«Την Σεπτή Σου εικόνα ελεούσα πανάχραντε, την αποκειµένην εν µάν-

δρα Ζιδανίου, κατέχοντες λυτρούµεθα εκ πάσης απειλής, πανώλης και δει-
νών βιοτικών.

∆ια τούτο οµοφώνως και ευσεβώς, βοώµεν σοι Θεοτόκε. ∆όξα τοις µε-
γαλείοις Σου Αγνή, δόξα τω Σω εν τυπώµατι, δόξα τω χορηγούντι δι αυτού
πάσιν ιάµατα». 

Παρασκευή 12 Ιουνίου

Εκδροµή του ΚΑΠΗ Μικροβάλτου στα Γιάννενα (µουσείο Κέρινων Οµοι-
ωµάτων Βρέλλη, Νησάκι), που επιχορηγήθηκε από το ∆ήµο Καµβουνίων.

Κυριακή 14 Ιουνίου

Εκδροµή γυναικών του συλλόγου Μικροβαλτινών Ν. Κοζάνης στα
Ζαγοροχώρια (σελ. 7)

Κυριακή 14 Ιουνίου

6oς Ηµιµαραθώνιος αγώνας δρόµου, 21 χλµ στην Οινόη Καστοριάς,
µε µεγάλη συµµετοχή και διακρίσεις αθλητών του Σ∆ΥΚ

Κυριακή 14 Ιουνίου

Με επιτυχία διεξήχθη ο 4ος Πανελλήνιος Ποδηλατικός Γύρος Λίµνης
Πολυφύτου, διαδροµής 50 χλµ.

Συνιοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών Σερβίων και το
∆ήµο Σερβίων. 

Σάββατο 20
Ιουνίου

Τ ο π ο θ έ -
τηση της προτο-
µής του Μητρο-
πολίτη Κων-
στάντιου (1841-
1910), στο χώρο
των µνηµείων
στην πλατεία
του Μικροβάλ-
του

(σελ. 24)
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Τρίτη 23 Ιουνίου
Ξηµερώµατα Τρίτης, τραγικό  αυτοκινητιστικό δυστύχηµα κόβει το

νήµα της ζωής σε τρεις νέους, µεταξύ των οποίων ήταν και ο 27χρονος ∆η-
µήτρης Καβουρίδης του Παναγιώτη (σελ. 2). 

Πέµπτη 25 Ιουνίου

Εκδροµή γυναικών Μικροβάλτου στην Πάργα, µε πρωτοβουλία της
προέδρου του Τ.Σ. Μαρίας Βέττα.

Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Ιουνίου

Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο Αγίου Αθανασίου Κοζάνης στον αύλειο χώρο του 13ου ∆η-
µοτικού Σχολείου.

Κυριακή 5, ∆ευτέρα 6, Τρίτη 7 Ιουλίου

Τριήµερο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα Σέρβια. 
Τη ∆ευτέρα, στην Πανσερβιώτικη διασκέδαση µε δηµοτική ορχήστρα στην

κεντρική πλατεία, εκτός των άλλων εµφανίστηκε και το χορευτικό τµήµα του
Λαογραφικού Συλλόγου Τρανοβάλτου.

Πέµπτη 9 Ιουλίου

Εξόρµηση-συνάντηση εθελοντριών κατασκήνωσης Αγίας Τριάδας
Βελβενδού στο Μικρόβαλτο.

∆ευτέρα 13 Ιουλίου

Συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Κοζάνης για την απο-
δοχή µεταβίβασης κυριότητας των εδαφών των ΜΑΒΕ ΑΕ και του ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΕ από την Τράπεζα Πειραιώς (ΕΤΒΑ) στη Ν.Α.
Κοζάνης και εξουσιοδότηση του Νοµάρχη για τις υπογραφές (σελ. 22).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Πραγµατοποιήθηκε στο ∆.∆ Τρανο-

βάλτου από 16/6 έως 16/7/2009, το
επιµορφωτικό πρόγραµµα «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙ-
ΣΜΟΣ» διάρκειας 50 ωρών, που διορ-
γανώθηκε από τη ΝΕΛΕ ΚΟΖΑΝΗΣ µε τη
συνεργασία του ∆ήµου Καµβουνίων. Το
πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στη θεµατική
ενότητα «Κοινωνική Οικονοµία- Επιχει-
ρηµατικότητα». Χρηµατοδοτήθηκε δε από
εθνικούς πόρους, µέσω του προγράµ-
µατος της Γενικής Γραµµατείας «∆ια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων.

Στόχος του προγράµµατος ήταν να ενηµερώσει και να επιµορφώσει τους ενηλίκους της πε-
ριοχής για το νέο µοντέλο ανάπτυξης, αναζωογόνησης των ορεινών περιφερειακών περιοχών
της χώρας.

Πρόκειται για µια ήπια εναλλακτική µορφή τουρισµού που σέβεται τη φύση, εναρµονίζεται
µε το φυσικό, πολιτισµικό και ανθρώπινο περιβάλλον και συµβάλλει:

Στη συγκράτηση των κατοίκων στην περιφέρεια µε την εξασφάλιση συµπληρωµατικού του-
λάχιστον εισοδήµατος.

Στη διαµόρφωση ενός διαφοροποιηµένου ελκυστικού προϊόντος
Στην ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας φιλικής προς το περιβάλλον
Στη διατήρηση, διαφύλαξη και προώθηση εθίµων, παραδοσιακών τεχνών, λαογραφίας και

ασχολιών που τείνουν να εκλείψουν
Στην προώθηση παραγωγής αγροτικών προϊόντων ποιότητας και στην ανάδειξη τοπικών

παραδοσιακών προϊόντων
Μέσα από το πρόγραµµα τονίστηκε η ανάγκη που έχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι να

έρθουν σε επαφή µε τη φύση, τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο στις οποίες θα µπορέσουν να
συµµετέχουν, την ανάγκη να ψυχαγωγηθούν, να περιηγηθούν, να γευθούν τοπικά παραδο-
σιακά προϊόντα.

Ιδιαίτερα επισηµάνθηκε ότι στον αγροτουρισµό ο τουρίστας είναι φιλοξενούµενος, θαυµα-
στής του τόπου που αναζητά τα µυστικά στη φύση, στην αγροτική ζωή, στις γεωργικές ασχολίες,
στα παραδοσιακά φαγητά, στα ήθη και έθιµα, στους περιπάτους και γενικά σ’ οτιδήποτε µονα-
δικό του προσφέρει η περιοχή.

Στο επιµορφωτικό αυτό πρόγραµµα συµµετείχε µια οµάδα ατόµων από την Ελάτη που το
ενδιαφέρον τους για το περιεχόµενο του, ήταν έκδηλο. Ακόµη, διαπιστώθηκε έντονα η ανάγκη
που υπάρχει για ενηµέρωση και για υλοποίηση προγραµµάτων που θα βοηθούσαν στην απα-
σχόληση και στην ανάπτυξη της περιοχής. Εδώ χρειάζεται υποστήριξη φορέων της περιοχής
και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα.

Η υπεύθυνη εκπαίδευσης
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Υ.Σ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον υπεύθυνο του προγράµµατος της ΝΕΛΕ Μυ-
λωνά ∆ηµήτρη  για τη βοήθεια του, τον γεωπόνο Παπαθύµιο Ιωάννη καθώς και τους:

Ντίνα Νικόλαο – Ντίνα Βασιλική- Σαµαρά ∆έσποινα- Λιόλιου Μαρία- Γκαραβέλα Αναστασία-
Σφαλύρα Κωνσταντινιά – Σφαλύρα Βασίλειο- Γρίβα Ελένη καθώς και Γκούµα Χριστόφορο για την
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα και την βοήθεια τους στη περιήγηση της περιοχής.

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
Με επιτυχία διοργανώθηκαν και φέτος -για δεύτερη χρονιά- οι

ηµερήσιες κατηχητικές εκδροµές της Ι. Μητρόπολης Σερβίων και Κο-
ζάνης, στις εγκαταστάσεις της Αγίας Τριάδας Βελβενδού στα Πιέ-
ρια.

Το πρόγραµµα των εκδροµών είχε ως εξής:
Σάββατο 20 Ιουνίου, άνδρες συνεργάτες
Πέµπτη 25 Ιουνίου, αγόρια ∆ηµοτικού
Σάββατο 27 Ιουνίου, κορίτσια ∆ηµοτικού-Γυµνασίου-Λυκείου
Τρίτη 30 Ιουνίου, γυναίκες συνεργάτριες Σερβίων και Κοζάνης
Σάββατο 4 Ιουλίου, αγόρια Γυµνασίου-Λυκείου
Πέµπτη 9 Ιουλίου, στελέχη κοριτσιών

Την ευθύνη της οργάνωσης των εκδροµών την είχε ο αρχιµαν-
δρίτης Αυγουστίνος Μύρου.

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι κατασκηνώσεις δεν λειτουρ-
γούν µε την κανονική τους µορφή σε πλήρεις περιόδους, κατά κύριο
λόγο  από την έλλειψη µέτρων πυρασφάλειας (;)

Στα πλαίσια των κατασκηνωτικών εξορµήσεων την Πέµπτη 9 Ιου-
λίου έγινε συνάντηση των οµάδων εθελοντριών κατασκήνωσης Κο-
ζάνης, Μικροβάλτου, Τρανοβάλτου και Λαζαράδων στο Μικρόβαλτο.

Εκεί τις επιφυλάχτηκε θερµή υποδοχή από τις γυναίκες και τις αρχές
του χωριού –την πρόεδρο Μαρία Βέττα, τον αντιδήµαρχο Αποστόλη
Θεοχάρη και το δηµοτικό σύµβουλο Άρη Τζιούτζιο-.

Ακολούθησε στον προαύλιο χώρο το κατασκηνωτικό πρόγραµµα
µε τα ανάλογα τραγούδια που ανταπέδωσαν µε τοπικά παραδοσιακά
τραγούδια οι γυναίκες του χωριού. Ο χορός και το γλέντι που ακο-
λούθησε ήταν αναµενόµενα.

Το σύνθηµα που κυριάρχησε ήταν: “κατασκήνωση δεν είναι ο
χώρος, αλλά τρόπος ζωής και αδελφοσύνης”.

Ήταν πραγµατική µια υπέροχη µέρα…
ΓΙΑ.ΜΑΣ.

ΕΡΓΑ
Μια σειρά από έργα  έχουν εκτελεστεί το

τελευταίο διάστηµα στην περιοχή µας που αξί-
ζει να επισηµάνουµε:

1. Τοποθέτηση µεταλλικών προστατευτικών

στηθαίων στον κεντρικό δρόµο µέχρι την
Ελάτη.

2. Πλακόστρωση πεζοδροµίων από την παλιά
αστυνοµία µέχρι τη διασταύρωση του κεν-

τρικού δρόµου, στο Μικρόβαλτο.
3. Ασφαλτόστρωση σε εσωτερικούς δρόµους

στο Μικρόβαλτο

4. Εγκατάσταση κιοσκιού στη θέση «Μάλ-
λιος», µε θέα τη λίµνη και τη γέφυρα Ρυ-
µνίου.
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Πέστε πὼς γιὰ µιὰ ὥρα µόνο βρισκόµαστε στὸν
Ἰούνιο τοῦ 1964 καὶ εἴµαστε µαθηταὶ στὴν Στ τάξι τοῦ
Δηµοτικοῦ Σχολείου Μικροβάλτου. Στὴν ἕδρα εἶναι ὁ
ὑπέροχος δάσκαλός µας κύριος Ἠλίας Λαµπρέτσας
καὶ γράφουµε ἔκθεσι µὲ θέµα:

"Τὸ χωριό µας καὶ πῶς τὸ φανταζόµαστε
µετὰ ἀπὸ σαράντα χρόνια".

Τὸ χωριό µας ὀνοµάζεται Μικρόβαλτο καὶ ἀνήκει
στὴν ἐπαρχία Σερβίων, στὸ Νοµὸ Κοζάνης καὶ στὴ
Δυτικὴ Μακεδονία. Ἔχει τέτοιο ὄνοµα ἐπειδὴ κάποτε
εἶχε Μικρὸ Βάλτο, ὅπως τὸ γειτονικὸ χωριὸ
Τρανόβαλτο εἶχε Τρανὸ Βάλτο. Οἱ παπποῦδες λένε ὅτι
κάποτε ἦταν χτισµένο σὲ ἄλλη ἢ καὶ ἄλλες θέσεις τῆς
περιοχῆς µας. Ἡ τελευταία µπορεῖ νὰ ἦταν στὴ ση-
µερινὴ τοποθεσία ποὺ λέγεται Παλιάµπελα. Στὸ ση-
µεῖο ποὺ ἀκόµα καὶ σήµερα βρίσκονται ἀποµεινάρια
ἀπὸ τὴν ἐκκλησιὰ τῆς Ἁγια Σοφιᾶς. Τὶς µαρµαρένιες
κολόνες της τὶς πῆραν στὸ µουσεῖο τῆς Κοζάνης καὶ
δυὸ στήθηκαν στὸ ἡρῶο τοῦ χωριοῦ µας. Μετὰ
ἀπὸ κάποιο καταστροφικὸ ξερριζωµὸ ἀπ' τῶν
Τούρκων τὰ µαχαίρια ἐκεῖνοι οἱ πρόγονοί µας
ἀποτραβήχτηκαν σὲ ψηλότερες καὶ ἀσφαλέστε-
ρες ράχες, ὅπου δηλαδὴ βρισκόµαστε σήµερα.
Εἶναι χτισµένο στὴ σειρὰ τῶν λόφων ποὺ ἀκο-
λουθοῦν τὰ Καµβούνια ὄρη, ἂν καὶ µᾶς
ὀνοµάζουν Χασιῶτες.

Συνδέεται τὸ χωριό µας µὲ τὴν κωµόπολι τῶν
Σερβίων µὲ χαλικοστρωµµένο δρόµο ἀπὸ τὸν
καιρὸ ἀκόµα τῆς Τουρκοκρατίας. Στὰ Σέρβια κα-
τεβαίνουν οἱ χωριανοί µας κάθε Δευτέρα, γιὰ νὰ
ψωνίσουν ἀπ' τὸ παζάρι ἢ νὰ πουλήσουν κάποια
ἐµπορεύµατά τους. Τὰ µεταφορικὰ µέσα ποὺ
διαθέτουν εἶναι τὰ ἄλογα, τὰ µουλάρια καὶ τὰ
γαϊδούρια τους. Τελευταία τώρα ἔβγαλε
αὐτοκίνητο ἐπιβατικὸ τῆς ἄγονης γραµµῆς ὁ
Γιάννης ὁ Καβουρίδης. Στὴν καρότσα του πίσω ἔχει
µπάγκους καὶ κάθονται πολλοί. Μερικοὶ νέοι
βγάζουν τὰ κεφάλια τους ἀπ' τὸ µουσαµᾶ τῆς σκεπῆς
πάνω ἀπὸ τὸ σωφερικὸ καὶ ἀπολαµβάνουν τὸν ἀέρα
ποὺ δηµιουργεῖται µὲ τὸ τρέξιµο τοῦ αὐτοκινήτου.
Ἄλλοι κάθονται καὶ ἐπάνω στὰ σακκιὰ µὲ τὰ ἐµπο-
ρεύµατα. Τὸ καλοκαίρι ἔχει  ἀρκετὴ σκόνη, ἐπειδή
εἶναι ἀνοιχτὴ ἡ καρότσα του, ἐνῶ ἀντίθετα τὸ
χειµῶνα  ἔχει κρῦο. Πιὸ γραφικὰ ὅµως εἶναι νὰ πᾶς
µὲ τὸ µουλάρι. Μὲ γαϊδούρι µπορεῖ νὰ χρειασθῆς καὶ
µέχρι ἕξι ὧρες, γιὰ νὰ φθάσης στὰ Σέρβια, ὅπως
ἔκανα µιὰ φορὰ ἐγὼ καὶ µοῦ ρίχτηκαν κιόλας τὰ σκυ-
λιὰ τοῦ Κούτσιανου πέρα ἀπ' τῆς Κατερίνης τὸν
Λάκκο. Γιαὐτὸ ὅσοι πᾶνε µὲ ζῶα ἢ µὲ τὰ πόδια ξεκι-
νοῦν µόλις λαλήση ὁ πρῶτος ὁ κόκοτας κατὰ τὶς τρεῖς
τὸ χάραµα. Ἔτσι ξεκινοῦσε ὁ  Τζουκουθύµιος.

Τὸ χωριό µας εἶναι χτισµένο σὲ ὄµορφη καὶ
προσήλια ράχη. Ὁ ἥλιος ἀνατέλλει κάθε πρωΐ
ἀντίκρυ ἀπ' τὸν ἉηΛιᾶ καὶ τὸ λούζει ὅλην τὴν ἡµέρα
µέχρι νὰ βασιλέψη τὸ βράδυ πίσω ἀπὸ τὸν Μπούρινο.
Τὸ κλῖµα του εἶναι ξηρό, ὑγιεινό, χωρὶς ὑγρασία καὶ
τὸ βραδάκι ἔχει δροσερὸ ἀεράκι ἀκόµη καὶ τὸ καλο-
καίρι. 

Στὸ µεσοχώρι βρίσκεται ἡ Ἐκκλησιὰ τ' ἉηΓιωρ-
γιοῦ, ὅπου πᾶµε κάθε Κυριακὴ ἢ σὲ γιορτὲς, στοὺς
Χαιρετισµούς, στὴν Παράκλησι τὸν 15Αὔγουστο, στὶς
µεγάλες γιορτὲς τοῦ Πάσχα, σὲ βαφτίσια, σὲ γάµους
καὶ σὲ κηδεῖες. Παπᾶς στὴν Ἐκκλησιά µας εἶναι ὁ πα-
παΝικόλας, ποὺ ἐµεῖς τὰ παιδιὰ τὸν λέµε καὶ Νένι.
Ἀπὸ καµµιὰ φορὰ µᾶς µαλλώνει καὶ φωνάζει, ἀλλὰ
θέλει ὅλα ἐµεῖς τὰ παιδιὰ νὰ µαθαίνουµε νὰ
ψέλνουµε. Γιαὐτὸ καὶ µᾶς θέλει νὰ ρχόµαστε στὸ
ψαλτήρι ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ νὰ συµψάλλουµε.

Ψαλτάδες εἶναι σήµερα "ἡ Κουτουλουνικόλας, ἡ Κου-
τουλουκότσιους, ἡ Χρηστάκς τ' παπΑντών', ἡ
Χρήσους κι ἡ Δηµήτρης τ' παπαΝικόλα". Ψέλνουµε κι
ἐµεῖς τὰ παιδιὰ στὴ θεία Λειτουργία, ὅπως καὶ στὸν
Ἑσπερινὸ τοῦ Σαββάτου. Ψέλνουµε τὸ Ταῖς πρε-
σβείαις..., Σῶσον ἡµᾶς Υἱὲ Θεοῦ..., τὸ Πιστεύω, τὸ
Πάτερ ἡµῶν, τὸν Ἀπόστολο µὲ τὴ σειρὰ τὶς Κυριακὲς
καὶ στοὺς Χαιρετισµοὺς λέµε τὸ Ἄσπιλε
Ἀµόλυντε...καὶ τὸ Καὶ δὸς ἡµῖν Δέσποτα...

Τὸ καµπαναριὸ τ' ἉηΓιωργιοῦ εἶναι παλιὸ γιατὶ
γλύτωσε ἀπὸ τοὺς Γερµανούς, ποὺ ἔκαψαν τὸ ναὸ καὶ
τὸ χωριό µας. Ὅταν τὸ 1950 ἔχτιζαν τὸν καινούργιο
ναό µας ὁ ἐργολάβος ἤθελε νὰ τὸ γκρεµίση, γιὰ νὰ
χρησιµοποιήση τὶς πελεκηµένες πέτρες του ἀλλὰ δὲν
τὸν ἄφησαν οἱ γυναῖκες τοῦ χωριοῦ µας. Πῆραν
πέτρες καὶ τὸν ἀπείλησαν µὲ πετροπόλεµο. Αὐτὲς
ἦταν ἡ Κουκουλουβασίληνα         (µάννα τοῦ Γιώργου
τοῦ Κέλπα), ἡ µπάµπουµ' ἡ Στέργινα, ἡ Σκαριµπουγ-
κουντίνινα, ἡ Τζιουτζιουγκουντίνινα, ἡ Τζιου-
νουµήτρηνα, ἡ Τσιουβάκινα, ἡ παπαδιὰ ἡ
παπαΝτώνινα κι ἄλλες.   

Στὴν πλατεῖα εἶναι καὶ τὸ Γραφεῖο τῆς Κοινότητος
στὸ ἰσόγειο στὸ σπίτι τοῦ Βασιλείου Τζιώνα. Σαὐτὸ
κατὰ τακτὰ διαστήµατα γίνεται καὶ τὸ Ἀγρονοµικὸ
Δικαστήριο τῶν χωριῶν τῆς περιοχῆς µας. Ἔρχονται
χωρικοὶ ἀπ' τὸ Τρανόβαλτο, Λαζαράδες, Ἑλάτη, Λει-
βαδερό, Φρούριο καὶ Ρύµνιο, γιὰ νὰ δικαστοῦν σὲ πε-
ριπτώσεις ἀγρονοµικῶν ἢ ἄλλων µικρῶν
ψευτοπαραβάσεων. Ἔρχονται µὲ τὰ πόδια ἢ µὲ
µουλάρια καὶ ἄλογα. Ἐκδικάζονται οἱ ὑποθέσεις τους
καὶ φεύγουν γιὰ τὰ χωριά τους. Ὅταν ὅµως δὲν ἔχουν
νὰ πληρώσουν τὶς ποινές τους εἶναι νὰ τοὺς λυπᾶσαι.

Πολλὲς φορὲς  δικαστικοὶ αὐτοῦ τοῦ δικααστηρίου φι-
λοξενήθηκαν στὸ σπίτι µας.

Στὴν πλατεία µαζὶ µὲ τὴν Ἐκκλησιὰ καὶ τὸ Γρα-
φεῖο εἶναι καὶ τὰ καφενεῖα τοῦ Θανάση Δαρδούµπα,
τοῦ Γεωργίου Ζαραβίγκα καὶ τοῦ θειοῦ µου τοῦ
Νικόλα Πιτσιλόπουλου. Εἶναι καὶ ἡ κεντρικὴ βρύση
µας, ποὺ τὴν ἔχτισαν τὸ ἔτος 1956. Τὸ νερὸ ἔρχεται ἀπ'
τὸ Λειβάδι καὶ µαζεύεται στὸ ὑδραγωγεῖο, ποὺ εἶναι
µπροστὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τ' Χαϊνταρουκότσιου. Ἀπ' τὴν
βρύση αὐτὴ παίρνουµε νερὸ γιὰ νὰ πιοῦµε στὸ σπίτι.
Στὸ πίσω µέρος της ἔχει καὶ µία λεκάνη, ὅπου µα-
ζεύεται τὸ τρεχούµενο νερὸ καὶ ποτίζουµε τὰ βόδια
καὶ τὰ µουλάρια µας. 

Τὸ Σπίτι τοῦ Παιδιοῦ εἶναι κι αὐτὸ ἕνα ἐπιβλητικὸ
πετρόχτιστο κτίριο  στὸ χῶρο τῆς πλατείας. Ἔχει
αἴθουσα γιὰ νηπιαγωγεῖο, ἐργαστήριο µὲ ἀργαλειούς,
ὅπου ὑφαίνουν τὰ κορίτσια καὶ οἱ γυναῖκες. Ἔχει
ἐργαστήριο ταπητουργίας, ὅπου κορίτσια κυρίως µα-
θαίνουν νὰ ὑφαίνουν σὲ εἰδικὸ ἀργαλειὸ τάπητες χει-
ροποίητους. Ἔχει ἀκόµα καὶ µιὰ µεγαλούτσικη
αἴθουσα. Σ' αὐτὴν µαζεύονται οἱ γυναῖκες καὶ τὰ
κορίτσια καὶ κάµνει µάθηµα ἡ Ἀρχηγός. Παλιὰ στὴ
θέσι αὐτὴ ἦταν τὸ Σχολεῖο µας ἀλλὰ τὄκαψαν κι αὐτὸ
οἱ Γερµανοί. Διασώθηκαν ὅµως  ἀµυγδαλιιές, δαµα-
σκηνιὲς καὶ τριανταφυλλιὲς γιαὐτὸ καὶ µέχρι σήµερα
ὀνοµάζουµε σχολικὸ κῆπο τὸν τόπο ποὺ εἶναι
ἀπέναντι ἀπὸ τὸ καµπαναριὸ τῆς Ἐκκλησιᾶς µας.

Ἡ πλατεία µας εἶναι κάπως µεγάλη. Τὸ µε-
γαλύτερο τµῆµα της κάποτε ἦταν ἁλώνι τοῦ παπποῦ
µου τοῦ Στέργιου. Τ' ἀπαλοτρίωσε ὅµως ἡ Κοινότητα,
γιὰ νὰ ἀποχτήση τὸ χωριό µας τὸ µεσοχώρι του, ποὺ
εἶναι νοικοκυριὸ ἀπαραίτητο. Σαὐτὴν γίνονται
γλέντια καὶ χοροὶ τ'ἉηΒασιλιοῦ, τοῦ Λαζάρου, τῶν

Βαΐων, τὸ Πάσχα, στὸ πανηγύρι µας τ' ἉηΛιᾶ καὶ σὲ
γάµους.

Ἀπ' τὴν πλατεία ξεκινάει κι ὁ δρόµος ποὺ βγάζει
στὸ Νεκροταφεῖο. Ἡ Ἐκκλησία του εἶναι τῆς
Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου. Ὅλοι µας ὅµως τὸ
ὀνοµάζουµε ἡ Ἁγι' Κοίµησ' Εἶναι πολὺ παλιὸς ὁ
πετρόχτιστος αὐτὸς ναός. Στὴν Ἁγία Προσκοµιδή του
ἔχει τὸ ὄνοµα τοῦ Χριστοδούλου ἱερέως µὲ γράµµατα,
ποὺ τὰ λέν' βυζαντινά. Μπορεῖ οἱ εἰκόνες του νὰ µε-
ταφέρθηκαν  ἀπὸ τοὺς προηγούµενους ναοὺς, ποὺ
κατεστράφησαν.  Μπαίνοντας ἔχει χαγιάτι καὶ ἀπὸ
τὴν στενὴ καὶ χαµηλὴ πορτοῦλα του κατεβαίνεις µὲ
τρία σκαλοπάτια. Λένε πὼς τὶς ἔφτιαχναν οἱ σκλα-
βωµένοι πρόγονοί µας κατὰ τέτοιο τρόπο, γιατὶ οἱ
Τουρκαλάδες ἔβαζαν τὰ µουλάρια τους µέσα στὶς
Ἐκκλησιές µας.  Ἐκεῖ θάβουµε τοὺς χωριανούς µας
ποὺ πεθαίνουν. Ἐπειδὴ ἔχει µεγάλες ἀγριογκορτσιὲς
γιαὐτὸ καὶ οἱ παπποῦδες λένε, "Ἄει πότι θὰ µᾶς
πααίν' στς γκριγκουρτσές". Ἐννοοῦν δὲ µ' αὐτὸν τὸ
λόγο πότε θὰ πεθάνουµε; Στὴν ἍγιΚοίµησι λειτουρ-
γοῦµε τὸ Σάββατο τῆς Διακαινησίµου καὶ τὸν
15Αὔγουστο. 

Πέντε- ἕξι δρόµοι διασχίζουν τὸ χωριὸ ἀπὸ τὸν
δηµόσιο πρὸς τὴν Ράχη κι ἀπὸ κεῖ στὸ Νεκροταφεῖο,
καθὼς καὶ στὶς γειτονιὲς τοῦ ἐπάνω καὶ τοῦ κάτω µα-
χαλᾶ. Τὰ σπίτια εἶναι χτισµένα κατὰ σόϊα. Γύρω ἀπ'
τοὺ παπποῦ καὶ τοῦ πατέρα χτίζονται τῶν παιδιῶν
καὶ τῶν ἐγγονῶν. Ἔτσι ἔχουµε σὰν γειτονιὲς τὰ Τζι-
ουνάθκα, τὰ Τζηκάθκα, τὰ Μιχαλάθκα, τὰ Πα-
παδάθκα, τὰ Τζιαντουνάθκα, τὰ Παδηµητράθκα, τὰ
Νατσιάθκα, τὰ Θιουχαράθκα, τὰ Γκουβράθκα, τ'
'Αληξάθκα, τὰ Γκαλτσάθκα, τ' Ἀριδάθκα, τὰ Κα-

βουράθκα, τὰ Σταθάθκα, τὰ Τζιουτζιάθκα, τὰ
Μπατσιακάθκα, τὰ Κουτουλάθκα, τὰ Παπανι-
κουλάθκα, τὰ Κουκουλάθκα, τὰ Τσιουτσιου-
λιανάθκα, τὰ Τζουκάθκα, τὰ Πιτσιλουϊτάθκα, τὰ
Πουτάθκα, τὰ Μπουκλάθκα κι τὰ Τσακνάθκα.

Τὰ σπίτια εἶναι ἰσόγεια καὶ διώροφα. Ἔκαψαν
τὸ χωριό µας ὁλόκληρο οἱ Γερµανοὶ τὸν Αὔγουστο
τοῦ 1943. Γιαὐτὸ καὶ χτίστηκε µετὰ ἀπὸ τὸ 1950.
Ἄλλα σπίτια εἶναι τῆς στεγάσεως καὶ ἄλλα τὰ
ἔχτισαν οἱ νοικοκυραῖοι. Ὅλα εἶναι χτισµένα µὲ
ντόπια πέτρα. Εἴτε ἀπὸ τὰ µάρµαρα εἴτε ἀπὸ
ἄλλες πετροφλέβες τοῦ χωριοῦ. Τὰ ἔχτισαν
κυρίως Δεσκατιῶτες µαστόροι.

Τρία µπακάλικα ἀποτελοῦν τὴν τοπικὴ ἀγορὰ
γιὰ πρόχειρα ψώνια. Πολλὲς νοικοκυρὲς
ἀγοράζουν ἀπὸ τὰ µπακάλικα γράφοντας στὸ
ντεφτέρι τὸ χρέος τους καὶ τὰ πληρώνουν µετὰ τὰ

ἁλώνια. Τὰ µπακάλικα εἶναι τ' Γκουβρουγιώργου, τ'
Γκουβρουδηµήτρη κι τ' Κουτουλουκότσιου.
Ἀγοράζουµε ἀπ' αὐτὰ χαλβᾶ, ἐληές, λάδι, σαπούνι,
ζάχαρη, ἅλας, καρφιά, κουµπιά, ζάβες καὶ κόπτσες,
λαµπογυάλι, καθαρὸ πετρέλαιο γιὰ τὴ γκαζόλαµπα,
βελόνια, καρούλια, βαφή, µπογιές, µολύβια, τετράδια
καὶ πατλιτζιανίσια βαφὴ γιὰ νὰ φκιάσουµε µελάνι
γιὰ τὴν πέννα µας. Σὲ µᾶς τὰ παιδιὰ τὰ µαγαζιὰ αὐτὰ
φαίνονται πολὺ µεγάλα. Ἔχουν ἀπ' ὅλα. Μέχρι καὶ
πέταλλα, πεταλλοκάρφια, φόρτωµα γιὰ τὸ σαµάρι,
κατράµι καὶ κρυολίνη γιὰ τὶς πληγὲς τῶν ζώων. 

Τώρα τελευταῖα µᾶς κάµνουν ἐγκαταστάσεις, γιὰ
νὰ πάρουµε λέν' ἠλεκτρικὸ ρεῦµα, ἀλλὰ εἶναι νὰ τὸ
φοβᾶσαι. Λένε ὅτι ἂν τὸ ἀκουµπήσης σὲ χτυπάει. Οἱ
µαῦρες κολόνες ποὺ ἔβαλαν γιὰ νὰ περάσουν τὰ
σύρµατα µὲ τὸ ρεῦµα ἔχουν ἐπάνω τους µιὰ λαµα-
ρινίτσα µὲ τὸ σῆµα τοῦ κεραυνοῦ καὶ γράφει ΚΙΝΔΥ-
ΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ. Ἕνας χωριανός µας τὸ διάβαζε µιὰ
µέρα Κινδυνὸς Θανατός. Κι ἐµεῖς γελούσαµε... 

Τὰ σπίτια ὅλα ἔχουν µπροστά τους αὐλὴ µὲ κῆπο,
ἀχούρι καὶ ἀχυρῶνα. Στὸν κῆπο ἔχουν δένδρα ἢ
βάζουν ζαρζαβάτια. Στὸ ἀχούρι βάζουν τὰ µουλάρια,
τὰ ἄλογα, τὰ γαϊδούρια, τὰ βόδια και ὅταν ἔχουν λίγα
πρόβατα ἢ γίδια. Τὸν χειµῶνα ποὺ γεννοῦν οἱ προ-
βατίνες µας παίρνουµε κανένα ἀρνὶ ἢ κατσίκι µέσα
στὸ σπίτι µας, γιὰ νὰ ζεσταθῆ ἢ νὰ τὸ ταΐσουµε λίγο
γάλα µὲ τὸ µπουκάλι. Ὁ ἀδερφός µου τρέχει πρωΐ
πρωΐ νὰ ἰδῆ ἂν γεννήθηκε κανένα ἄλλο ἀρνί. Δίπλα
στὸ ἀχούρι ἔχουµε τὸ γουρουνοκούµασο γιὰ τὸ γου-
ρούνι, ποὺ τὸ σφάζουµε τὰ Κόλιαντρα. Γύρω ἀπὸ τὰ
σπίτια ἔχουµε φράχτη µὲ κεδρίσια παλούκια. Στὸ
φράχτη ἄλλοι ἔχουν ἀγκαθωτὸ συρµατόπλεγµα ἢ
σίτα συρµάτινη κι ἄλλοι λοῦρα πλατανίσια ἤ δρέϊνα. 

Ἔκθεσις
θέµα: Τὸ χωριό µας

Ἐν Μικροβάλτῳ τῇ 2ᾳ Ἰουνίου 1964 
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Τὸ χωριό µας ἔχει καὶ διακόσια κοντὰ βόδια. Στὸν

καιρὸ ποὺ δὲν ὀργώνουν ἢ δὲν ἔχει χιόνια  βγαίνουν
ὅλα µαζὶ γιὰ βοσκή. Τὰ µαζεύει τὸ πρωΐ ὁ γελαδάρης
καὶ τὰ φέρνει τὸ βράδυ. Καθὼς κινοῦν γιὰ βοσκὴ
γεµίζουν οἱ δρόµοι τοῦ χωριοῦ µὲ βουνιές. Καµµιὰ
φορὰ τὰ βόδια µουγκρίζουν, µαλλώνουν καὶ
σπρώχνονται µὲ τὰ κέρατά τους. Ὁ δικός µας ὁ
Λιάρος εἶναι δυνατός. Ὁ Νένις τὸν ὀνοµάζει "παλ-
ληκάρ' βόδ'". Μιὰ φορὰ πάλεψε µὲ τὴν Τρανοβαλτινὴ
γελαδαριὰ καὶ νίκησε. Ὅταν τὸν πουλήσαµε ὁ Νένις
κι ὅλοι στὸ σπίτι πονέσαµε καὶ δακρύσαµε, γιατὶ ἀγα-
πούσαµε τὸ Λιάρο. 

Μπαίνοντας στὸ χωριὸ ἀπὸ τὸν Δηµόσιο δρόµο,
ποὺ τὸ λέµε καὶ Κουντουλάκ', βρίσκουµε τὸ κτίριο τῆς
Ἀστυνοµίας. Σ' αὐτὸ ἑδρεύει ἡ Ἀστυνοµικὴ δύναµι γιὰ
τὴν ἀσφάλεια τῶν χωριῶν µας ἀπὸ τὸ 1912. 

Λίγο παραπάνω εἶναι τὸ Δηµοτικὸ Σχολεῖο στὸ
ὁποῖο βρισκόµαστε αὐτὴν τὴ στιγµὴ ποὺ γράφουµε
τὴν Ἔκθεσί µας. Σήµερα ἔχει 170 ἀγόρια καὶ κορίτσια.
Δάσκαλοί µας εἶναι ὁ κ. Ἠλίας Λαµπρέτσας καὶ ἡ
σύζυγός του κ. Σοφία. Συνέχεια ἀπὸ τὴν αὐλή µας,
ὅπου παίζουµε στὸ διάλειµµα, εἶναι ὁ Σχολικὸς
κῆπος. Σ' αὐτὸν ἔχουµε ὀπωροφόρα δένδρα, ἀµπέλι,
ἀµυγδαλιὲς καὶ φράουλες. Τὰ παιδιὰ µόλις τε-
λειώσουν τὴν Στ τάξι πιάνουν δουλειὰ στὰ νταµάρια
ἢ πᾶνε στὰ πρόβατα τοῦ πατέρα τους. Τελευταῖα
ἄρχισαν νὰ πᾶνε κάµποσα παιδιὰ στὸ Γυµνάσιο τῶν
Σερβίων καὶ λίγα στὸ Βαλταδώρειο τῆς Κοζάνης. 

Οἱ χωριανοί µας ἀσχολοῦνται µὲ τὴ γεωργία καὶ
τὴν κτηνοτροφία. Ὀργώνουν µὲ  βόδια ἢ µὲ µουλάρια.
Χρησιµοποιοῦν ξυλάλετρο ἢ σιδηράλετρο. Τώρα τε-
λευταῖα ἄρχισαν καὶ µὲ τὰ τρακτέρ. Θερίζουν τὰ
σιτάρια ἢ τὶς βρίζες µὲ τὰ λελέκια καὶ τὴν παλαµαριὰ
στὸ χέρι. Τὸ χόρτο καὶ τὰ τριφύλλια µὲ τὴν κόσα. Τὴ
βρίζα τὴ στουµπίζουν µὲ τὸν λοστό. Τὰ σιτάρια τὰ
ἁλωνίζει ἡ πατόζα. Σακκιάζουν τὸ σιτάρι καὶ τὸ πᾶνε
στ' ἀµπάρια τους κι ἀπὸ κεῖ στὸν µύλο γιὰ ἀλεύρι ἐνῶ
τὸ ἄχυρο τὸ µαζεύουν στὶς ἀχυρῶνες, γιὰ τροφὴ τῶν
ζώων στοὺς µῆνες τοῦ χειµῶνα.

Τὰ ὑνιὰ ποὺ χρησιµοποιοῦν στὸ ὄργωµα τὰ
φτιάχνουν στὸ καµίνι τοῦ µπαρµπα Πασχάλη
Λαµπρόπουλου. Αὐτὸς εἶναι πατέρας τοῦ συµµαθητῆ
µας Θόδωρου. Εἶναι καλὸς µάστορας στὴ δουλειά του,
ποὺ τὴν ἔµαθε ἀπὸ τὸν πατέρα του τὸν µαστρο-
Γιάννη. Μαζὶ εἶναι καὶ δίκαιος καὶ εὐυπόληπτος
πολίτης. Εἶναι δὲ ἄριστος µουσικὸς στὸ βιολὶ  καὶ
ψάλτης στὴν Ἐκκλησία. 

Ὅσοι ἔχουν πολλὰ πρόβατα ἢ γίδια ἔχουν µαντριὰ
ἔξω ἀπὸ τὸ χωριό. Ἀσχολοῦνται µὲ τὴν κτηνοτροφία
κι ἔτσι πορεύουν τὶς οἰκογένειές τους. Πουλᾶνε ἀρνιά,
κατσίκια, γάλα, τυρὶ καὶ τὰ πλοκάρια. Τὸ γάλα τὸ
πουλᾶνε στὸν ἔµπορο ποὺ νοικιάζει τὸ τυροκοµεῖο
µας. Τὰ ἀρνιὰ καὶ τὰ κατσίκια τὰ ἀγοράζουν πρὶν ἀπὸ
τὸ Πάσχα οἱ χασάπηδες τῶν Σερβίων.  Κάθε
Σεπτέµβριο πάλι κατεβάζουν στὸ Νιάηµηρο  γέρικες
προβατίνες καὶ γίδες ἢ  κριάρια καὶ γκεσέµια, τὰ
ὁποῖα καλοτάϊσαν τὸ καλοκαίρι, καὶ τὰ πουλοῦν. Ἐκεῖ
στὸ νιάηµηρο ἀγοράζουν  κυπριὰ καὶ τσιουκάνια, ποὺ
χρειάζονται γιὰ τὰ κοπάδια τους.

Ἀρκετοὶ νέοι ἄνδρες τοῦ χωριοῦ µας ἐργάζονται
στὰ νταµάρια τοῦ Τρανοβάλτου. Ἐκεῖ βγάζουν λευκὸ
µάρµαρο. Εἶναι σκληρὴ δουλειά. Τὰ δὲ ἀφεντικὰ ἀδι-
κοῦν καὶ ἐκµεταλλεύονται τὸν ἱδρῶτα τῶν ἐργατῶν
µας. Ὥς τὰ νταµάρια οἱ ἐργάτες πηγαίνουν περ-
πατώντας ἢ καβάλα σὲ µουλάρι ἢ γαϊδούρι. Ἔχουµε
ὅµως καὶ χειρότερα. Κατὰ διαστήµατα κάποιος
πληρώνει τὸν φόρο τοῦ αἵµατος. Σκάζουν τὰ
φουρνέλλα ἢ ξεκόβονται ὀγκόλιθοι µαρµάρου καὶ
κάποιος ἐργάτης σκοτώνεται. Τότε τὸ χωριό µας
ὁλόκληρο πενθεῖ καὶ κλαίει.

Ἄλλοι χωριανοί µας ἐργάζονται καὶ στὸ µεταλλεῖο
τοῦ Ἀµιάντου, ποὺ βρίσκεται στὴν περιοχὴ τοῦ µονα-
στηριοῦ τῆς Παναγίας, στὸ Ζντιάν'. Αὐτὸ τὸ ἐκµεταλ-
λεύεται µιὰ Ἀµερικάνικη Ἑταιρεία. Σπάζουν τὴν
ἀµιαντόπετρα καὶ οἱ ἴνες της γίνονται σὰν βαµπάκι.
Λένε ὅµως πὼς εἶναι καρκινογόνο. 

Τὸ χωριό µας πανηγυρίζει στὶς 20 Ἰουλίου στὴν
γιορτὴ τοῦ προφήτη Ἠλία. Τὸ ξωκκλήσι τ' ἉηΛιᾶ
βρίσκεται στὸν ὁµώνυµο λόφο ἀπέναντι ἀπ' τὸ χωριὸ
καὶ τὸ ἀγναντεύουµε ὅλη τὴν ἡµέρα. Ἀνεβαίνουµε
στὸν ἉηΛιᾶ δυὸ φορὲς τὸν χρόνο. Τὴν Τετάρτη µέρα
τοῦ Πάσχα καὶ στὶς 20 Ἰουλίου στὸ πανηγύρι. Τὴν

ἡµέρα αὐτὴ ἄλλοι ἀνεβαίνουν µὲ µουλάρια κι ἄλλοι
µὲ γαϊδούρια. Ἐµεῖς τὰ παιδιὰ ἀνεβαίνουµε µὲ τὰ
πόδια. Σταµατοῦµε λίγο καὶ χαζεύουµε στὰ πολυβο-
λεῖα καὶ στὰ ἀµπριὰ ποὺ εἶναι στὸ δρόµο µας. Ὁ ναΐ-
σκος αὐτὸς εἶναι πετρόχτιστος, ἔχει νάρθηκα καὶ τὸ
Ἅγιο Βῆµα του εἶναι θεµελιωµένο πάνω σὲ βράχο.
Τὸν ἔφκιαξαν οἱ πρόγονοί µας στὸν καιρὸ τῆς Τουρ-
κοκρατίας. Μετὰ τὸ τέλος τῆς λειτουργίας καθόµαστε
ὅλοι καταγῆς σὲ στρωσίδια καὶ τρῶµε ὅ,τι ἔφερε ὁ
καθένας ἢ δίνουµε ὁ ἕνας στὸν ἄλλο ἀπ' αὐτὰ ποὺ
φέραµε. Κατὰ διαστήµατα ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπι-
τροπὴ ψήνει ἕνα δυὸ ἀρνιὰ καὶ τὰ προσφέρει στοὺς
πανηγυριῶτες. Ἀπὸ τὸν ἉηΛιᾶ ἀγναντεύεις ὥς τὸ
Μπούρινο, τὰ Πιέρια, τὴ Μπουνάσια, τὸ Σινιάτσικο
καὶ τὸ Βέρµιο. Ἐκεῖ πρὸς τὸ Σινιάτσικο φαίνονται καὶ
κάτι καπνοὶ καὶ λέν' πὼς εἶναι ἀπὸ ἐργοστάσια ποὺ
βγάζουν ἠλεκτρικὸ ρεῦµα. Πῶς γίνεται κι αὐτό; Ἀπ'
τὸν ἉηΛιᾶ φαίνονται ὁλοκάθαρα καὶ οἱ ἀγριοκορυφὲς
τοῦ Ὀλύµπου. Φαίνεται ἀκόµη καὶ ἡ Κοζάνη µὲ ὅλα
τὰ χωριὰ τοῦ κάµπου καὶ τὰ Σέρβια ὥς τὸ Βελβενδό.
Στὸν ἉηΛιᾶ µας πολλοὶ σκάβουν γύρω γύρω καὶ
µέσα ἀκόµη γιὰ νὰ βροῦν λίρες ἀπὸ τὰ ἀντάρτικα.

Ἄλλα ξωκκλήσια ἔχουµε τὸν Ἅγιο Σωτῆρο, ποὺ
εἶναι πετρόχτιστος κι αὐτὸς καὶ λειτουργοῦµε τὴν
Πέµπτη τοῦ Πάσχα καὶ στὶς 6 Αὐγούστου, ποὺ
γιορτάζει. Ἔχει ξύλινο σκαλιστὸ τέµπλο καὶ σκαλιστὸ
Σταυρὸ πάνω ἀπὸ τὴν Ὡραία Πύλη.

Ἀπ' τὸ χωριό µας ἀγναντεύουµε καὶ τὸ φιδίσιο
κορµὶ τοῦ Ἁλιάκµονα νὰ διασχίζη τὴν κοιλάδα του
µέχρι νὰ φθάση µετὰ ἀπὸ πολλὰ καγκέλια στὸν Θερ-
µαϊκό.

Ἀγναντεύουµε καὶ τὸ Ζντιάν'. Ἐκεῖ εἶναι τὸ Μο-
ναστήρι τῆς Παναγίας καὶ ἔχει τὴν εἰκόνα της, ποὺ
τὴν εὐλαβοῦνται πολὺ οἱ Κοζανῖτες. Τὄκαψαν κι αὐτὸ
οἱ ἄχρηστοι οἱ Γερµαναράδες. Εὐτυχῶς ὅµως ποὺ ὁ
Τζιουνουζιώγας πῆρε τὴν εἰκόνα καὶ τὴν φύλαγε µὲ
ἄλλους βοσκοὺς µέσα σὲ µιὰ πατλιὰ πουρνάρια. Τὸ
µοναστήρι τὄχαν κάψει νωρίτερα στὸν Α! Παγκόσµιο
πόλεµο ἄλλοι ἄχρηστοι, οἱ Γάλλοι. Ἐδῶ ἐρχόµαστε
τὴν Παρασκευὴ τοῦ Πάσχα καὶ στὶς 8 Σεπτεµβρίου
στὸ πανηγύρι. Ἔρχεται κάθε φορὰ ὁ Δεσπότης µας ὁ
Διονύσιος ἀπὸ τὴν Κοζάνη καὶ ὁ παπαΔρόσος ἀπὸ τὰ
Σέρβια.

Οἱ πλαγιὲς τῶν λόφων τοῦ χωριοῦ µας εἶναι
κατάφυτες ἀπὸ µεσαριὲς µὲ κλαδὶ πρὸς τὸν ἉηΛιᾶ
καὶ µὲ πουρνάρια καὶ κέδρα πρὸς τὰ δυτικά. Αὐτὰ
βέβαια εἶναι ἄριστη τροφὴ γιὰ τὰ γίδια καὶ τὰ
πρόβατα γιαὐτὸ καὶ εὐνοοῦν τὴν ἀνάπτυξι τῆς κτη-
νοτροφίας. Σὲ πολλὰ σηµεῖα βρίσκονται διάσπαρτα
µεγάλες καὶ αἰωνόβιες βελανιδιές, οἱ ὁποῖες ἔχουν
διπλῆ χρῆσι. Τὶς χρησιµοποιοῦν οἱ βοσκοί, γιὰ νὰ
σταλίζουν τὰ κοπάδια τους τὸ καλοκαίρι. Μαζεύουν
ὅµως καὶ τὰ βελανίδια τους, διότι εἶναι καλὴ τροφὴ
γιὰ ὅλα τὰ ζωντανά. 

Καὶ τώρα ἂς ταξιδέψουµε µὲ τὴ φαντασία. Νὰ
πᾶµε ἕνα ἐπικίνδυνο ταξίδι πρὸς τὸ µέλλον. Πῶς θὰ
εἶναι τὸ χωριό µας µετὰ ἀπὸ σαράντα χρόνια! Πῶς νὰ
ἀπαντήσω καὶ σὰν τὶ τάχα νὰ γράψω; Τὶ θὰ γράψουν
ἆραγες τὰ ἄλλα παιδιά; 

Σίγουρα σὲ σαράντα χρόνια τὸ χωριό µας σὰν
τόπος θὰ εἶναι ὁ ἴδιος, ὅπως εἶναι ἐπὶ αἰῶνες. Δὲν
ἀλλάζει ὁ τόπος ἀλλὰ ὁ τρόπος ζωῆς τῶν παιδιῶν
του.  Θὰ ἐξελιχθοῦν σὲ πολλοὺς τοµεῖς οἱ νέοι ἄνθρω-
ποί του, ὅπως πάλι καὶ σὲ ἄλλους θὰ χάσουν.

Φαντάζοµαι πολλὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν προκόψη στὰ
γράµµατα. Νἄχουν σπουδάση σὲ πανεπιστήµια καὶ
σχολές. Μὲ τὸν κόπο καὶ τὴν ἀξιωσύνη τους θὰ
γίνουν δάσκαλοι, καθηγηταί, ἐπιστήµονες, µηχανι-
κοί, ἀξιωµατικοὶ καὶ γιατροί. Ἔτσι θὰ καταλάβουν
ὀνοµαστὲς θέσεις καὶ θὰ προσφέρουν στὴν κοινωνία
τῆς πατρίδος µας. Ἔ, µερικοὶ µπορεῖ νὰ γίνουν καὶ
παπᾶδες, γιὰ νὰ προσφέρουν κατ' ἄλλον τρόπο τὶς
ὑπηρεσίες τους. 

Ὄνειρο τρελλὸ θὰ µποροῦσε νὰ χαρακτηρισθῆ ἡ
σκέψι, ὅτι θὰ µποροῦσε νὰ στρωθῆ µὲ ἄσφαλτο ὁ
δρόµος ἀπὸ τὶς Πόρτες ὡς τὸ χωριό. Φαντασθῆτε νὰ
στρωνόταν καὶ οἱ δρόµοι καὶ τὰ σοκάκια τοῦ χωριοῦ
µὲ ἄσφαλτο ἢ µὲ τσιµέντο. Νὰ 'ρχόταν καιρὸς ποὺ νὰ
µὴν πατούσαµε λάσπη στοὺς δρόµους µας, ὅπως
ἔχουµε σήµερα. 

Σήµερα παίρνουµε νερὸ γιὰ τὸ σπίτι ἀπὸ τὴν
βρύση τῆς πλατείας, ἀπὸ τὴν Ἀργασταριὰ καὶ ἀπὸ

τὴν Τρανὴ τὴ Βρύση. Λέτε νἄρθη µέρα, ποὺ νἄχη τὸ
κάθε σπίτι δυὸ καὶ τρεῖς βρύσες στὴν κουζίνα του, ποὺ
θὰ τὴν ἔχουν κι αὐτὴν µέσα στο σπίτι; Ἀντὶ πάλι νὰ
ἀνάβουµε τὸ καζάνι, γιὰ νὰ ζεστάνουµε νερό, λέτε
νἄχουµε θερµοσίφωνο ἢ ἡλιακὸ καὶ νἄχουµε ζεστὸ
νερὸ χωρὶς νὰ ἀνάβουµε φωτιά; Λέτε νὰ βγάλουν οἱ
ἐπιστήµονες κανένα µηχάνηµα, ποὺ νὰ πλένη τὰ
ροῦχα καὶ τὰ πιάτα καὶ νὰ µὴν τὰ πλένουν οἱ νοικο-
κυρὲς κι οὔτε νὰ πᾶνε στὸ λάκκο γιὰ πλύσιµο µὲ τὰ
πολλὰ µαλλώµατα; 

Λέτε νἄρθη µέρα, ποὺ νὰ χτίζουµε τὰ σπίτια µας
µὲ τσιµέντο καὶ σίδερο, ὅπως κάµνουν τὶς πολυκα-
τοικίες στὶς πόλεις κι ὄχι µὲ πέτρες καὶ νἄχουµε τὸ
ἀποχωρητήριο µέσα κι ὄχι ἔξω στὴν αὐλή; Αὐτὸ πάλι
νὰ ἔχη καθιστὴ λεκάνη καὶ νὰ ρίχνη νερὸ µόνο του,
ὅπως γίνεται στὴν Ἀθήνα; Σὰν συνέχεια λέτε νὰ
ἀποχτίση καὶ τὸ χωριό µας δίκτυο ὑπονόµων, ὅπως
καὶ δίκτυο ὑδρεύσεως ποὺ θὰ φθάνη σὲ ὅλα τὰ σπίτια; 

Στὸ νοικοκυριὸ τοῦ κάθε σπιτιοῦ λέτε νὰ ὑπάρχη
ψυγεῖο, καταψύκτης, µίξερ καὶ ἠλεκτρικὸς φοῦρνος;

Καὶ τὸ ἀχούρι µὲ τὰ ζῶα, τὸ µαντρὶ µὲ τὰ πρόβατα
ἢ τὰ γίδια, τὸ κουµάσι µὲ τὶς κότες ἢ τὸ γουρούνι; Σὲ
ποιὰ θέσι τοῦ σπιτιοῦ θὰ τἄχουµε τότε; Ἢ δὲν
θἄχουµε; Λέτε νἄρθη µέρα ποὺ τὸ χωριό µας δὲν
θἄχη βόδια, γελάδια, γοµάρια, µουλάρια καὶ γου-
ρούνια; 

Λέτε ἀντὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ ζωντανά, ποὺ
σήµερα δίνουν ἔντονη παρουσία στοὺς δρόµους τοῦ
χωριοῦ µας, νἄρθη καιρὸς κατὰ τὸν ὁποῖο νὰ πε-
ριφέρονται ἁµάξια, κοῦρσες καὶ φορτηγά, ἐνῶ στὶς
σκεπὲς τῶν σπιτιῶν νὰ ὀρθώνονται κεραῖες τὶς τηλε-
οράσεως; Δὲν µπορῶ νὰ φαντασθῶ τὸ χωριό µας
χωρὶς λάσπες, χωρὶς γοµάρια, µουλάρια, βόδια καὶ
γουρούνια στοὺς δρόµους του. 

Φαντάσου νὰ µὴν ἀκούγονται λαλήµατα πε-
τεινῶν ἢ χλιµιντρίσµατα ἢ γκαρίσµατα ἢ βελάσµατα
καὶ γαυγίσµατα; Φαντάσου νἄρθη µέρα ποὺ νὰ µὴ
ζυµώνουν οἱ γυναῖκες καὶ νὰ µὴν ψένουν τὸ ψωµὶ στὸ
φοῦρνο τῆς αὐλῆς τους, ἀλλὰ νὰ καρτεροῦν πότε
νἄρθη ὁ ψωµᾶς, γιὰ νὰ ἀγοράσουν ἐκεῖνο τὸ ψωµὶ
ποὺ µοιάζει πιὸ πολὺ µὲ λάστιχο καὶ σφουγγάρι. Σὰν
τὶ ἄλλο µπορεῖ νὰ ἰδοῦν τὰ µάτια µας σ' ἐκεῖνον τὸν
καιρὸ µετὰ ἀπὸ σαράντα χρόνια;

Λέτε σ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸ νὰ φοροῦν οἱ γυναῖκες
παντελόνια καὶ οἱ ἄνδρες σκουλαρίκια, ὅπως
κάµνουν στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀµερικὴ ἢ νὰ µὴν χο-
ρεύουν στὸ µεσοχώρι τ' ἉηΒασιλιοῦ;

Τὸ σχολεῖο µας ποὺ σήµερα ἔχει 170 παιδιὰ λέτε
µετὰ ἀπὸ σαράντα χρόνια, µὲ αὐτὴν τὴν µαύρη
ἐξέλιξι νὰ καταντήση νὰ ἀποµείνη µὲ 20 -30 παιδιὰ ἢ
καὶ νἄρθη ὥρα νὰ κλείση ἀπὸ ἔλλειψι παιδιῶν; Αὐτὸ
θὰ σηµαίνη ἢ ὅτι ἔφυγαν γιὰ τὶς πόλεις τὰ παιδιά του
ἢ ὅτι δὲν γεννοῦν πλέον παιδιά. Λέτε αὐτὸς ὁ ὄµορ-
φος σχολικὸς κῆπος ποὺ τὸν σκάβουµε σήµερα ἐµεῖς
τὰ παιδιὰ νὰ φθάση νὰ ἐρηµώση, νὰ κόψουν τὰ
δένδρα του, νὰ γίνη ἄχρηστος τόπος, ἡ αὐλὴ τοῦ σχο-
λείου νὰ χορταριάση καὶ οἱ αἴθουσές του νὰ
ρηµάξουν; 

Λέτε πάλι νἄρθη µέρα ποὺ νὰ κόψουν αὐτὲς τὶς
πανέµορφες καὶ αἰωνόβιες καστανιὲς ἢ τὶς καρυδιὲς
καὶ νὰ ξεπατώσουν τὰ ἀµπέλια, ποὺ φκιάχνουν ἕνα
τόσο ὄµορφο στεφάνι ἀπέναντι ἀπὸ τὸ χωριό; Ἔχουµε
καὶ κεῖνα τὰ µεγάλα δένδρα, στὰ ὁποῖα σταλίζουν τὰ
κοπάδια τὸ καλοκαίρι. Λέτε νὰ βγοῦν τίποτα µη-
χανάκια καὶ νὰ τὰ κόψουν γιὰ καψόξυλα; Σὰν τὶ ἄλλο
θὰ ἰδοῦµε;

Κοντὰ σὲ ὅλα αὐτὰ µπορεῖ νὰ ἔχουµε ἀπὸ δυὸ τρία
τηλέφωνα σὲ κάθε σπίτι, ἢ κι ἀπ' τἄλλα ποὺ τὰ λέν'
κινητὰ στὴν Ἀµερική;

Δὲν ξέρω ποιὰ ἄλλη χαζοµάρα νὰ φαντασθῶ καὶ
νὰ γράψω πὼς κάπως ἔτσι µπορεῖ νὰ γίνη τὸ χωριό
µας µετὰ ἀπὸ σαράντα χρόνια. 

Δὲν πιστεύω δὲ νὰ µὲ µαλλώση ὁ κ. Ἠλίας, ὁ
δάσκαλός µας, γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπίστευτα, µυθώδη
καὶ χαζά, ποὺ ἀράδιασα τάχα ὡς ἐξέλιξι τοῦ χωριοῦ
µας...

Σχουρνᾶτι µι

Νικόλαος Χρίστου Μανάδης
µαθητὴς Στ! τάξεως

Δηµοτικοῦ Σχολείου Μικροβάλτου
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ΤΤΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΥΥΤΤΟΟ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ

ΠAΠAΓEΩPΓIOY Γ. ΣTAΘHΣ

ΠOΛITIKOΣ MHXANIKOΣ A.Π.Θ.

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

Οµαλή υπήρξε η διεξαγωγή των ευρωεκλογών σε όλα τα εκλογικά τµή-
µατα του ∆ήµου Καµβουνίων, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2009.

Τα αποτελέσµατα στο ∆ήµο έχουν ως εξής:
Επί συνόλου εγγεγραµµένων 3.019, ψήφισαν 1895 µε την αποχή να φτά-

νει στο 37,23% και τα άκυρα-λευκά στο 2,59%.
Έλαβαν: 

Ν∆ 586 ψήφους, ποσοστό 31,74%, 
ΠΑΣΟΚ 658 « « 35,64%, 
ΚΚΕ 260 « « 14,08%, 
ΣΥΡΙΖΑ 53 « « 2.87%, 
ΛΑΟΣ 99 « « 5,36%, 
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 44 « « 2,38%, 
ΠΑ.Μ.ΜΕ 40 « « 2,17%, 
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 31 « « 1,68%

Στον πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα κατά εκλογικό τµήµα.
Στους γειτονικούς ∆ήµους (Σερβίων, Αιανής, ∆εσκάτης), την Κοινότητα Λι-

βαδερού καθώς και στο ∆ήµο Κοζάνης, τα αποτελέσµατα έχουν σύµφωνα µε
τον πίνακα 2

Συνολικά τα αποτελέσµατα στο Νοµό Κοζάνης επί 92.819 ψηφισάντων
και ποσοστό αποχής στο 42,88%  είναι:

Ν∆ 34.529 ψήφοι, ποσοστό 38,15%

ΠΑΣΟΚ 33.915 « « 37,47%

ΚΚΕ 6.203 « « 6,85%

ΣΥΡΙΖΑ 3.275 « « 3,62%

ΛΑΟΣ 4.908 « « 5,42%

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2.638 « « 2,91%

Τέλος θα σηµειώσουµε τα πανελλαδικά αποτελέσµατα και τον αριθµό των
εδρών που έλαβε κάθε κόµµα.

Με το ποσοστό της αποχής να φτάνει το 47,37%, τα κόµµατα έλαβαν:

Ν∆ ποσοστό 32,29% και 8 έδρες

ΠΑΣΟΚ « 36,64% και 8 έδρες

ΚΚΕ « 8,35% και 2 έδρες

ΣΥΡΙΖΑ « 4,70% και 1 έδρα

ΛΑΟΣ « 7,15% και 2 έδρες

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ « 3,49% και 1 έδρα

Α/Α
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ

ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣ.
ΑΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑ

ΕΓΚΥΡΑ Ν∆ ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝΑΣΠ. ΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΛ.

ΠΡΑΣΙΝΟΙ

1 Τρανοβάλτου Α 505 337 11 326 86 94 101 4 12 6

2 Τρανοβάλτου Β 535 331 11 320 102 83 86 2 17 11

3 Λαζαράδων 227 154 1 153 74 57 4 2 7 3

4 Φρουρίου 140 88 3 85 14 56 4 1 - 5

5 Ελάτης Α 419 229 5 224 75 108 7 8 16 3

6 Ελάτης Β 429 259 6 253 83 86 11 18 12 5

7 Μικροβάλτου Α 372 239 9 230 78 82 19 9 12 5

8 Μικροβάλτου Β 392 258 3 255 74 92 28 9 23 6

ΣΥΝΟΛΑ 3019 1895 49 1846 586 658 260 53 99 44

ΚΟΜΜΑΤΑ
ΣΕΡΒΙΑ ΑΙΑΝΗ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ ∆ΕΣΚΑΤΗ ΚΟΖΑΝΗ

ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %

Ν∆ 2.847 37,69 925 32,31 446 44,42 959 28,52 7.524 35,84

ΠΑΣΟΚ 3.013 39,89 1.152 40,24 341 33,96 1.539 45,78 7.866 37,46

ΚΚΕ 579 7,66 286 9,99 61 6,08 380 11,30 1.159 5,52

ΣΥΡΙΖΑ 291 3,85 144 5,03 52 5,18 70 2,08 918 4,37

ΛΑΟΣ 304 4,02 141 4,92 47 4,68 142 4,22 1.312 6,25

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 156 2,07 85 2,97 18 1,79 66 1,96 984 4,69

Αποχή 44,73% 47,37% 55,90% 44,84% 42,69%

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΗΜΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρανόβαλτο 09-07-2009
∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                      Αριθµ. Πρωτ.:113
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ  ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ενηµερώνουµε ότι η ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτισµού, Αθλητισµού και Κοινωνικής Πρόνοιας του ∆ήµου Καµ-
βουνίων στα πλαίσια του προγράµµατος «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙ-
ΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΖΟΥΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» καλεί τους δυνητικά ωφελούµενους στο πρόγραµµα, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της επι-
χείρησης. Για όσους αδυνατούν να µετακινηθούν προβλέπεται η επίσκεψη κατ’ οίκον και η συµπλήρωση της αίτησης από
στέλεχος της δοµής. 

Αντικείµενο αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄ οίκον σε ηλικιωµένα άτοµα (άνω των 65 ετών) και σε µη
ηλικιωµένα άτοµα [µη αυτοεξυπηρετούµενα ή και µερικώς αυτοεξυπηρετούµενα (ΑΜΕΑ, κτλ.)], που χρήζουν κατ’ οίκον
βοήθειας, από τη ∆οµή του «Βοήθεια στο Σπίτι», µε σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής τους.

Η ∆οµή είναι στελεχωµένη µε τις κάτωθι ειδικότητες:
1. Κοινωνικός Λειτουργός
2. Νοσηλευτής
3. Βοηθητικό Προσωπικό 
Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουµένων είναι:
• Η κατάσταση της υγείας τους
• Το εισόδηµα
• Η οικογενειακή κατάσταση
Η δράση υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», του

Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας»  που συγχρη-
µατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.),µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας 10% και
το Ελληνικό δηµόσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2464051310 ή στα γραφεία της ∆οµής στη
∆/νση Τρανόβαλτο-Κοζάνης (Υπεύθυνη:Σταθοπούλου Ελένη). E-mail: b.kamvounia@yahoo.gr

Για τη ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Ο Πρόεδρος 

Ντοβόλης Αχιλλέας

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Υπεγράφη από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέ-
ρειας Ανδρέα Λεούδη, η απόφαση κατανοµής της 1ης
δόσης των οφειλών για το έτος 2009 στους Οργανι-
σµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, όπως απορρέουν από τις διατάξεις του άρ-
θρου 25Ν1828/89.

Αναλυτικότερα για το δήµο Καµβουνίων και τους
όµορους δήµους-κοινότητα Λιβαδερού θα διανεµηθούν:
∆ήµος Καµβουνίων 73.279 €
∆ήµος Σερβίων 263.643 €
∆ήµος Αιανής 103.743 €
∆ήµος Βελβενδού 128.765 €
Κοινότητα Λιβαδερού 48.254 €

Κοζάνη, 9.6.2009

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
στο Μορφωτικό Όµιλο Σερβίων

Μετά την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της 24ης

Μαΐου, του Μορφωτικού Οµίλου Σερβίων «Τα Κάστρα», συγ-
κροτήθηκε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως εξής:

Χρυσάνθη Καραγιαννίδου, Πρόεδρος
Ελένη Κατσιγιάννη, Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Παπακωνσταντίνου, Ταµίας
Ιωάννα Γεωργουβιά, Γραµµατέας Α’
Παρασκευή Τσοχανταρίδου, Γραµµατέας Β’
Πολυδεύκης Χρυσικός, Μέλος
Νικόλαος Παλιούρας, Μέλος

Αναπληρωµατικά µέλη:
Ευστράτιος Οικονόµου
Κυριάκος Μαστορόπουλος

Πρόεδρος της Ένωσης Πόλεων µε Μεσαιωνικά

Κάστρα ο Χρ. Μπουχουράς 

Την προεδρία της
Ένωσης Πόλεων µε Μεσαι-
ωνικά Κάστρα ανέλαβε ο
δηµοτικός σύµβουλος Σερ-
βίων και πρώην πρόεδρος
του ∆.Σ. Χρήστος Μπου-
χουράς, κατά τη διάρκεια
αναδιάρθρωσης του διοικητι-
κού συµβουλίου της Ένωσης
στις 3 Ιουλίου, µετά την πα-
ραίτηση του µέχρι πρότινος προέδρου.

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ
Επιστροφή στην Παράδοση

“Το επ' εµοί, ενόσω ζω και αναπνέω και σωφρονώ, δε θα παύσω πάντοτε,
να υµνώ µετά λατρείας τον Χριστόν µου, να περιγράφω µετ' έρωτος την φύσιν
και να ζωγραφώ µετά στοργής τα γνήσια Ελληνικά ήθη”.

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης

Στις µέρες µας ο σύγχρονος αγχωµένος Άνθρω-
πος παράλληλα µε την υλικοευδαιµονική του πορεία και
διαδροµή, έχει ανάγκη και της ειλικρινούς Αγάπης στη
γλώσσα του λαού του, στα ήθη κι έθιµα και στην ιστορία
της ιδιαίτερης Πατρίδας του.

Η νοσταλγία όλων στο χτες, ας είναι καρπός Αγά-
πης κι ευλαβικής ευγνωµοσύνης στους απλοϊκούς κι
ολιγαρκείς προγόνους µας. Σ' αυτούς που συναντήσαµε

την απλότητα του βίου, την άδολη εσωτερικότητα τους, την ανυπόκριτη αγάπη
και τη νοσταλγία του παρελθόντος. Ο ισοπεδωτικός µοντερνισµός και η αιχ-
µαλωσία µας από τη σύγχρονη, αµφίβολη και πιεστική διαδροµή ηµών των
ιδίων και των παιδιών µας, δηµιουργούν πνευµατικό µαρασµό κι αποξένωση
από τη γνήσια λαϊκή µας Παράδοση.

Ζούµε όλοι µας σήµερα, την αλλοτρίωση των χωριών µας και του εαυτού
µας, από την ανυποψίαστη παραχώρησή µας σε νέα και ξενόφερτα πρότυπα
βίου!

Ας αντισταθούµε να ξανακερδίσουµε την απλή κι άδολη κληρονοµιά των
γεννητόρων µας. Ας γίνουµε – και τώρα δεν είναι αργά – φίλοι και νοσταλγοί
της τοπικής,  κυρίως, αλλά και της Εθνικής µας Παράδοσης. Ας αυτοπεριορι-
στούµε κι ας επιστρέψουµε στην εντιµότητα, το φιλότιµο και την ντοµπροσύνη
των γονιών και των παππούδων µας. Η σηµερινή οικονοµική κρίση που βιώ-

νουµε, ας προσπαθήσουµε να γίνει ένα εφιαλτικό παρελθόν.
Μέσα στην τύρβη της αλλοπρόσαλλης και εκρηκτικής εποχής µας, ας

προσπαθήσουµε να παραµείνουµε – όσοι το µπορούµε και θέλουµε – αµό-
λυντοι, άδολοι, αυθεντικοί και νοσταλγοί του παρελθόντος µας.

Πάντα ο καθένας µας κουβαλάει στα πιο µύχια έγκατα της ύπαρξης του
την Ιθάκη του, ή όπως λέµε το γεννέθλιο τόπο του, στον οποίο θέλει να επι-
στρέψει, επειδή τον αιχµαλωτίζει η θύµηση των προγόνων του.

Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και όχι µόνο,
η διάσωση και η διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και ταυτότητας,
πρέπει ν' αποτελεί όπλο αντίστασης, σ' έναν κόσµο που κατευθύνεται από αλ-
λότρια συµφέροντα. Ο σηµερινός Έλληνας οφείλει να εγκύψει µε ζήλο, αυτα-
πάρνηση κι ενθουσιασµό στη απλή και γνήσια λαϊκή µας παράδοση, στα ήθη
κι έθιµα του απλού λαού µας, για να µπορέσει να οδηγηθεί στην αυτογνωσία
του. Το λαϊκό παραδοσιακό βίωµα, που είναι ριζωµένο στην ψυχή του απλού
Έλληνα αποτελεί – πρέπει ν' αποτελεί – ένα συνεκτικό στοιχείο της ντόπιας Ελ-
ληνικής µας Παράδοσης.

Πενήντα χρόνια άρκεσαν να διαλύσουν αξιακές τοποθετήσεις αιώνων και
να αποσυναρµολογήσουν, αλλά και να κλονίσουν αυτό, που στήριξε τον Έλ-
ληνα στα δύσκολα χρόνια της αιχµαλωσίας από το δυνάστη της Ανατολής.

Σήµερα τον υλικοευδαιµονικό κι αγχωµένο άνθρωπο που καταπιέζεται
και αιχµαλωτίζεται από τις “κοινωνικές επιταγές”, ας τον παρακαλέσουµε ν'
ατενίσει µε συµπάθεια τις ξεχασµένες  πολύτιµες παρακαταθήκες των προγό-
νων του και να διαφυλάξει τα κειµήλια και την Παράδοση του τόπου του.

Η προκοπή ενός τόπου επιτυγχάνεται µόνο µε την Αγάπη, την έντιµη ερ-
γασία, τον ενθουσιασµό και την κατάθεση της καρδιάς µας στο φυσικό περι-
βάλλον, στη γλώσσα του λαού µας και στα ήθη κι έθιµα της ιδιαίτερης Πατρίδας
µας.

12-2-2009
Ευθύµιος Σκρέκας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΡΥΦΗΜΑΤΑ

1. Ο πνευµατικός λιµός είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο
πάντα, γιατί σκοτώνει και το σώµα και το πνεύµα.

2. Η εποχή µας είναι µια εποχή υλικής αφθονίας. Ζούµε σε µια πλούσια
καταναλωτική κοινωνία. Όµως δεν είµαστε ευτυχισµένοι...!

3. Χωρίς ιδανικά και αξίες ο σύγχρονος και κουρασµένος άνθρωπος
πνίγεται µέσα σ' έναν ωκεανό φαγητών, ποτών και βλαβερών δια-
τροφηµάτων 

4. Όταν κανείς µιλάει για έναν απόντα λέει ό,τι θέλει. Έxει την ασφάλεια
της απουσίας και της σιωπής του κρινόµενου.

5. Η αλήθεια πάντα στο σταυρό, το ψέµα πάντα στο θρόνο.
6. Στις µέρες µας έχουµε κύρια κοσµική σοφία, ανθρώπινη µαταιοδοξία

και ταπεινό συµφέρον. Ας προβληµατιστούµε...
7. Οι άνθρωποι σήµερα, δεν αισθάνονται να έχουν ευθύνη για ό,τι σκέ-

φτονται και ό,τι κάνουν. Τα θεωρούν άκριτα, φυσικά πράγµατα και
αυτονόητα.

8. Ο άνθρωπος πάντα είναι δεµένος, µε όσα βλέπουν τα µάτια του και µε
όσα τον πληροφορεί ο λογισµός του.

9. Τα έργα χωρίς τα λόγια µπορούν ίσως να σταθούν, αλλά τα λόγια
χωρίς τα έργα δεν στέκονται.

10. Η εργασία στον καιρό µας δεν είναι µόνο χρέος, αλλά και δικαίωµα
του κάθε ανθρώπου.

11. Σ' όλη τη γη, άνθρωποι και µηχανές εργάζονται, χωρίς ανάπαυση και
διακοπή µέρα-νύχτα. Είναι κάτι που σε κάνει να θαυµάζεις, αλλά και
να τροµάξεις...!  

Ευθ. Σκρέκας

Μητρ. Ιωακ. Αποστολίδη 1 - Κοζάνη

ΠAΛIANOΠOYΛOΣ ΝΙΚΟΣ

ΣXOΛIKA – XAPTIKA – ∆ΩPA

ΠΛAT. ΑΛΩΝΙΑ – THΛ. 23909 KOZANH

Απολογισµός πεπραγµένων δηµοτι-
κών αρχών. Ουσία ή αγγαρεία; 

του ∆ηµήτρη Μαυροµατίδη
http://www.mavromatidis.gr/

Είναι µεγάλη η ευθύνη του πραγµατικού απο-
λογισµού πεπραγµένων των δηµοτικών αρχών. ∆ιότι
αυτό είναι στην ουσία η κορυφαία στιγµή των δηµο-
τικών δρώµενων ως µία τακτική, ανοικτή σε προτά-
σεις και απόψεις, λαϊκή συνέλευση. Αυτός είναι και

ο λόγος για τον οποίο ο νοµοθέτης το θεσµοθέτησε σε ετήσια βάση.
Προβλέπει συγκεκριµένα ότι τοποθετούνται "όλες οι δηµοτικές παρατάξεις
και µπορούν να πάρουν το λόγο τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου και τα
µέλη των συµβουλίων των δηµοτικών και τοπικών διαµερισµάτων" και "κάθε
φορέας, δηµότης, κάτοικος ή φορολογούµενος από το ∆ήµο έχει δικαίωµα
να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές µε τον απολογισµό στη συνεδρίαση
αυτή".

Αποµένει στις τοπικές κοινωνίες η ευθύνη πέραν των παρατάξεων και
των φορέων να κάνουν πιο ουσιαστική τη λογοδοσία. Να µην υπάρχει η αί-
σθηση ότι όλα κρίνονται στο τέλος κάθε τετραετίας χωρίς ο δηµότης να µπο-
ρεί να παρεµβαίνει... 

…Η λογοδοσία είναι η σηµαντικότερη µορφή της δηµοκρατίας
κατ' ουσίαν, ιδιαίτερα σήµερα που υπάρχει κρίση θεσµών και αξιών. Μόνο
οι τοπικές κοινωνίες µπορούν να µειώσουν τις πιθανές τοπικές αυθαιρε-
σίες των αυτοδιοικητικών αρχόντων. Για να συνειδητοποιήσουµε όλοι ότι
µπορούµε να συνεισφέρουµε ουσιαστικά στα τοπικά θέµατα, δίνοντας στην
έννοια ΑΥΤΟ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ουσιαστικό περιεχόµενο... 

ΑΠΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
(Από φυλλάδιο του Μαµάτσειου Νοσοκοµείου Κοζάνης)

Τι είναι η χοληστερίνη;
Είναι µια εξαιρετικά ωφέλιµη λιπαρή ουσία για τον ανθρώπινο οργανι-

σµό, όταν βέβαια κυµαίνεται µέσα στα φυσιολογικά πλαίσια.
Ο ανθρώπινος οργανισµός µπορεί και να την παράγει αλλά και να την

προσλαµβάνει µέσα από ζωικές τροφές όπως το κρέας, τα αυγά και τα γαλα-
κτοκοµικά.

Η κατανάλωση των τροφών αυτών πρέπει να γίνεται µε µέτρο, καθώς η αύ-
ξηση της χοληστερίνης πέρα από τα φυσιολογικά επίπεδα, ευθύνεται για την
εµφάνιση καρδιαγγειακών νοσηµάτων ή ακόµη µπορεί να οδηγήσει και σε εγ-
κεφαλικό επεισόδιο.

Τα πλαίσια τιµών της ολικής χοληστερίνης είναι τα ακόλουθα :
Επιθυµητή : λιγότερο από 200mg/dt
Οριακά υψηλή : 200 -239 mg/dt
Υψηλή : άνω των 240 mg/dt
Για να είναι τα αποτελέσµατα αξιόπιστα, θα πρέπει ο εξεταζόµενος να πα-

ραµείνει τουλάχιστον 12 ώρες νηστικός πριν την αιµοληψία.

Αντιµετώπιση της χοληστερίνης µε απλούς τρόπους
1. Μειώνω το σωµατικό µου βάρος, εάν είµαι παχύσαρκος, γιατί µε τη µεί-

ωση του ελαττώνεται η χοληστερίνη και αυξάνεται η καλή χοληστερίνη.
2. Ασκούµαι συστηµατικά. Κατόπιν συνεννόησης µε το γιατρό µου, ξεκινώ

την αεροβική  άσκηση, 30-40 λεπτά την ηµέρα, τουλάχιστον 4-5 φορές την
εβδοµάδα.

3. Αυξάνω την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών
4. Μειώνω την κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Περιορίζω την κατανάλωση

κόκκινου κρέατος σε µια µε δύο φορές την βδοµάδα και το αντικαθιστώ
µε κοτόπουλο, γαλοπούλα και ψάρι, βραστά ή ψητά.

5. Προσθέτω στη διατροφή µου τόνο, σολοµό και σαρδέλες που έχουν ευ-
νοϊκή επίδραση στη χοληστερίνη γιατί περιέχουν ω3 λιπαρά οξέα.

6. Περιορίζω τα λίπη σε ποσοστό 30% των ολικών θερµίδων
7. Ελέγχω τα συστατικά των τυποποιηµένων προϊόντων και την περιεκτικότητα

τους σε λιπαρά.
8. Αποφεύγω τις µαργαρίνες και το βούτυρο, γιατί περιέχουν µεγάλες πο-

σότητες λίπους. Τα αντικαθιστώ µε υγρές µαργαρίνες που περιέχουν λι-
γότερα λιπαρά.

9. Ακολουθώ υγιεινή διατροφή, ακόµη και αν δεν είµαι παχύσαρκος.

Τα άτοµα που δεν κατορθώνουν να µει-
ώσουν τα επίπεδα της χοληστερίνης στις επι-
θυµητές τιµές, µε τους τρόπους που
αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα πρέπει να ακο-
λουθήσουν φαρµακευτική θεραπεία… 

… Τι είναι τα τριγλυκερίδια;

Είναι και αυτά µέρος του λίπους του ορ-
γανισµού. Παράγονται από τον οργανισµό
και προσλαµβάνονται  µέσω των τροφών.
Άτοµα µε υψηλές τιµές τριγλυκερίδιων συ-
νήθως έχουν αυξηµένες τιµές χοληστερί-
νης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ («ΨΗΓΜΑΤΑ») ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
«50 ΧΡΟΝΙΑ-ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» ΣΤΙΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

από τον ∆ηµοσιολόγο-Συγγραφέα Αναστάσιο Ζ. Μπέλλο

Με το βιβλιΌραµα-παρουσία του λευκώµα-
τος «50 ΧΡΟΝΙΑ-ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ∆ΡΩΝ ΑΞΙΩ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» µεθούµε µε τη µνήµη του
παρελθόντος, των κατά καιρούς αγωνισθέντων
∆υτικοµακεδόνων, που «Ελευθερίαν θηρώµενοι
αγλαόµορφον» διέλαµψαν αγωνιζόµενοι και εις
την νότιον Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του παραρτήµατος «γεύτηκε» τα
γεµάτα σκόνη χαρτιά του αρχείου και ο αναδιφη-
τής Αρχιµανδρίτης κ. Νικηφόρος δεν αναπαρήγαγε γραπτά προγενεστέρων,
αλλά «έγνεσε» πρωτογενείς πηγές, διήλθε παραµέτρους για την αναζήτηση
πληροφοριών µε τρόπο αρµόζοντα για παραγωγή ιστορικογραφικών της Αρ-
χιερατικής Επιτροπείας του Εορδαίας που τον έλαχε και καρπώνεται την εµπι-
στοσύνην του ποιµνίου, όταν τον δει να ανταλλάσσει την Αγίαν Τράπεζαν, άνευ
«κενώσεως» βεβαίως της εκκλησίας του, µε το εθνικό θυσιαστήριο, το ταπεινό
εργαστήρι-γραφείο του.

Τρεις παράγοντες συνείργησαν στην απόλαυση αυτού του χρονικού: το φι-
λίστορον του ∆Σ, ο συγγραφεύς, δοκιµάζοντας και πάλιν µια µαγευτική περι-
πέτεια της εµπειρίας βιβλιοπαραγωγής µε τη φιλοπόλιδα δραστηριότητά του
και ο νοµάρχης Κοζάνης ευπαίδευτος, φιλίστωρ, µε συνεπίκουρον τον πάν-
τοτε ευγενή ∆ήµαρχον Πτολεµαϊδος.

Σήµερα αντικρύζουµε ικανοποιηµένους για την ανεύρεση-διάσωση-
ανάδειξη των αρχείων. Επισηµαίνονται µηνύµατα θεοφιλώς διδακτικά, εθνο-
φιλώς δε και κοινωνικώς ιδεολογικά, επιδιώκοντες όλοι µας µια γενικότερη
διδαχή.

Το λεύκωµα του π. Νικηφόρου αποπνέει ευγνωµοσύνην αιωνία στους µε
καθ’ οιονδήποτε τρόπον συµβαλούντες εις την πορείαν του Έθνους µας. Ο
τόµος είναι κεκοσµηµένος µε όλα τα απαραίτητα, τα άριστα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα καλώς δοµηµένου σώµατος-τόµου βαρύτιµου, εργασιακής ποι-
ότητος και τεχνικής τελειότητος, αρίστου στο είδος του και µας χαρίζει «σίτον
λειτουργικόν», θείον φωτισµόν, εθνικόν πλούτον ενός αιώνος, που προσφέ-
ρονται µε γλώσσαν καθαρώς Ελληνικήν και κυριολεκτικής σηµασίας δια δια-
παιδαγώγηση. Εκπέµπει παιδείαν εθνικήν και καλλιεργεί εκπαίδευσιν

συνταγµατικήν, φρονηµατίζει και δηµιουργεί στελέχη για την Ελληνικήν κοι-
νωνίαν…

Το λεύκωµα όπως και κάθε βιβλίον, σεβαστή οµήγυρι, είναι έκφραση
ψυχής, διαχρονικώς δε καλλιεργεί διανοίας και διαιωνίζει ονόµατα, δείχνον-
τας πως η Ελλάδα µπορεί να ζήσει.

Σεβασµιώτατε, Πίνδιε Ιεράρχα, µπορείτε να υπερηφανεύεστε για τον Αρ-
χιµανδρίτην, Αρχιερατικόν Επίτρο-
πον Σας, το πνευµατικό Ανάστηµα
Νικηφόρο π. Χ. Μανάδη, Καµβου-
νιώτη συνεχιστού του µακαριστού
Κωνσταντίου (Ματούλα-Ματουλό-
πουλου, Μικροβαλτινού Μητροπο-
λίτου Κοζάνης στις αρχές του 20ου
αιώνος. Χαρείτε τον Εορδογράφον
Πανοσιολογιώτατον Αρχιµανδρίτην
π. Νικηφόρον. Τιµάει όλους ηµάς
και Υµάς και αλλήλους.

…Ω πόσον, και γιατί όχι, π. Νικηφόρε, ηδεία είναι η εκδήλωσίς µας που
µεταλλάσσεται σε µυσταγωγία, Εθνική έπαρση, προσευχή.

∆όξα τω Θεώ και µε τα επιβαλλόµενα συγχαρητήρια…
Ζήτω το Έθνος!!       
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KAΦE ΓIΩPΓOΣ

ΠPOYΣΣHΣ 1 – THΛ. 41498 KOZANH

Αριθ. Πρωτ. 17

Σεβασµιώτατε
Ευχαρίστως εδέχθηµεν τον διδάσκαλον κ. Γεώργιον Θ. Μά-

στιωρα τον οποίον ευχαριστήθη η Υµετέρα Σεβασµιώτης να µας
στείλη . Πρώτον σας εκφράζοµεν τας ευχαριστίας µας δια την εκλο-
γήν και έπειτα σας βεβαιούµεν ότι είνε κατάλληλος ο διδάσκαλος
δια το χωρίον µας. ∆ιότι όχι µόνον είνε φιλόπονος και όλην την ηµέ-
ραν εργάζεται και φροντίζει πολύ δια να προοδεύουν οι µαθηταί του
χωρίου µας και να µανθάνουν καλά γράµµατα, αλλά και εις την εκ-
κλησίαν είνε γυµνασµένος, το οποίον εις το χωρίον είναι κυριώτε-
ρος και βοηθεί τον ιερέα εις την ακολουθίαν και του εσπερινού και
της λειτουργίας και µας ευχαριστεί πολύ. ∆ια τούτο τον περιποιού-
µεθα πολύ και θα φροντίσωµεν να τον ευχαριστήσωµεν.

Εν Μικροβάλτω τη 8η Ιανουαρίου 1906

επί τούτοις εκφράζοµεν προς την Υµετέραν Σεβασµιώτητα τα βα-
θύτατα Σεβασµιωτή µας, µεθ' ών διατελούµε βαθυσεβάστως 

τα πειθήνια τέκνα σας
Κονσταντήνος ησάνο, δηµήτριο κοτούλη, Αντόνηος ευστάθηο,

κωνσταντήνος αντόνιο, χαρίσι γιόργι επίτροπος, δηµήτρηος παπα Χα-
ρίσιο, βασίλειος Ιωάννου, Χρείστος ∆ηµητρίου.

Αριθ. Πρωτ. 595

Πανιερώτατε,

Καθυποβάλλοντες πρώτον τα θερµά και ταπεινά Σέβη απάντων
ηµών εις τους πόδας υµών, σπεύδωµεν όπως σας ειδοποιήσωµεν
και κλαύσωµεν τα παράπονά µας συνάµα δε και ζητήσωµεν µετά τα-
πεινού σεβασµού την προστασίαν της υµετέρας Πανιερώτητος εκ των
όσων υποφέρωµεν κατ' αυτάς υπό του στρατού του ευρισκοµένου
εις το χωρίον µας.

Ας αφίσωµεν κατά µέρος τας υλικάς ζηµιάς τας οποίας προξε-
νούσι και φανερώνωµεν εις την υµετέραν Πανιερώτητα τα σοβαρό-

τερα. Κατ' αυτάς Πανιερώτατε ο στρατός ήρχισεν να ακολουθή τας
γυναίκας εις την βρύσιν και προσκαλεί αυτάς δι ατίµων πράξεων,
και να αρπάζη δια της βίας από τα κοράσια τα υδροφόρα αγγεία δια
να πίνωσι νερόν και άλλοτε να το χύνωσιν και άλλα παρόµοια µετα-
χειριζόµενοι ώστε αι γυναίκες µας δεν τολµούσι να πηγαίνωσι εις
την βρύσιν. Προχθές ηθέλησαν να πιάσουν το παιδίον του Πέτρου το
οποίον µόλις επρόφθασε και έφυγεν αφού εσχήσθησαν τα ενδύµατα
του. Ταύτα λοιπόν ειδοποιούµεν την Πανιερώτητά σας παρακαλούν-
τες συνάµα αν το εγκρίνητε καλόν όπως ενεργήσητε τα δέοντα. Ταύτα
διατελούµεν ασπαζόµενοι την Αγίαν ∆εξιάν σας.

Οι ταπεινοί δούλοι σας.

ΠαπαΠαύλος και οι λοιποί 
κάτοικοι του χωρίου Μικροβάλτου

Εν Μικροβάλτω τη 12η 8/βρίου 1906

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΕΕΣΣ
11889911--11991100

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

Μὶ τὰ λόϊα χτίζ'
Ἅµα ἴγλιπναν κάναν φαρφάρα κι µασλατιάη νὰ

λιέη φουσκουµένα κι τρανὰ λόϊα, "ξέρς ἰγὼ ἰκεῖα
σιακάτ' ἀποὺ ἦµαν ἢ ἰκεῖα ἀλλοῦ πάλι ἔχτσα, ἔφκιασα,
ἔρανα ἢ ἰγὼ θὰ φκιάσου κι θὰ ράνου κι ἄλλα τέτχοια",
ἀλλὰ χουρὶς νἄχ' φκιάσ' καντίπουτας ἀπ' ὅλα 'φτά, ἴλι-
γαν, "Ἄειντι ἄειντι, µάννα µ', ἰτούτους ἰδώϊα µὶ τὰ λόϊα
χτίζ' ἀνώϊα κι κατώϊα".

Φαρδιὰ φαρδιὰ τ' στρούγγα
Στ' στρούγγα ἔβαναν τὰ γαλάργια, γίδγια ἢ

πρόβατα, γιὰ νὰ τ' ἀρµέξν. Ἔµπινι τοὺ κουπάδ' ἀπ' 'ν
ἀκατνὴ 'ν ἀµπουριὰ κι σιγὰ σιγὰ λαλοῦντας ἰµεῖς τὰ
πιδγιὰ τἀζπρουχνάµι οὕλου σιαπάν, γιὰ νὰ πιρνοῦν
ἀπ' 'ν ἀηπανὴ 'ν ἀµπουριὰ κι νὰ τἀρµέγν οἱ
ἀρµιχτάρδις. Ἦταν ὅµους καµπόσις ζαραλοῦθκις προ-
υβατίνις ἢ γίδις, ἀπ' παραµόνιβαν ἀπ' 'ν ὥρα πὄµπιναν
στ' στροῦγγα πῶς κι πῶς 'ν ἀµπδήσν ἀπ' τ' φράχτ' ὄξου,
γιὰ νὰ µὴν ἀρµιχτοῦν. Ἅµα ἡ στροῦγγα ἦταν φαρδιά,
ἰτότις ἵβρισκναν τρόπουν τὰ κουτουπόνηρα κι ἔκαναν
κάνα καγκέλ' κι ἀρίχνουνταν ἀπ' 'ν κόρδα ὄξου. Ἔτρου-
γαν ὅµους γκάπ γκούπ, ἀπ' πάηνι ἀντάρα. Γιατιαὐτὸ
κι τς στροῦγγις τς ἔφκιαναν λίγου στινὲς κι αὐγουειδὲς
κα' 'ν κουρφή, γιὰ νὰ σµµαζώνουντι τὰ γαλάργια κι νὰ
τὰ βαϊλέβ' ἀκόµα κι ἕνα πιδί, ἅµα λαλοῦσι µαναχό τ'.

Αὐτὴν ὅµους 'µ παροιµία 'ν ἴλιγαν, ἅµα κάνας
ἄνοιγι ξισυλλόϊαστα τρανὲς δλιὲς ἢ ἔβαζι βαριὰ χρέα,
χουρὶς νὰ δυνάζιτι κι ὕστιρα δὲν ἀµπουροῦσι νὰ τὰ
βγάλ' πέρα κι τἄφκιανι ὅλα λουµοῦρα κι λόζιουν. 

Μπήτσιτι τ' αὐλάκ', πιδγιά;
Ἔτσιαϊας ἴλιγαν στοὺ χουργιὸ οἱ παπποῦδις τς

ἰξιτάσεις ἀπ' ἔγραφάµι, γιὰ νὰ πιράσουµι σν ἄλλ' 'ν
τάξ' στοὺ Δηµουτκὸ ἢ στοὺ Γυµνάσιου. Οἱ ἰξιτάσεις
ἦταν σὰν ν' ἀµπδούσαµι ἕν' αὐλάκ'. Ἅµα ἀπιρνούσαµι
σν ἄλλ' 'ν τάξ' ἦταν σὰν ν' ἀµπδούσαµι κι νὰ ἔφτανάµι
σν ἄλλ' τ' µιριά. Ἅµα καένας τοὺ τφυκοῦσι γιρὰ κι
ἀπόµνεισκι σν ἴδγια, τότι ἦταν σὰν νἄπιφτι στ' µέσ' ἀπ'
τ' αὐλάκ'. Γιατι αὐτὸ κι οἱ Τρανοί ἀρουτοῦσαν, "Ἄει πιδ-
γιά, τὶ ἔφκιασέτι στς ἀκόλις, µπήτσητι τ' αὐλάκ' ἢ

ἀπόµκειτι στ' µέσ';"

Ἔµαθα ξυπόλτους
Ὅταν κάνας πιρνοῦσι χρόνια σν ἀνέχεια κι στ'

φτώχεια κι ἔρχουνταν κιρὸς π' ἄλλαζι ἡ ζουή τ', ἀλλὰ
ἰνῶ γένουνταν πλούσιους αὐτὸς δὲν ἄλλαζι τς
συνήθχις ἀπ' εἶχι στοὺν κιρὸ τς φτώχειας τ' ἴλιγι ἡ ἴδγι-
ους ἢ ἀποὺ γύρου ὅσ' τοὺν ἴξιρναν, " ἔµαθα ξυπόλτους
κι δὲ µ' ἀρέζ' πουδηµένους". 

Ὅµνοιους τοὺν ὅµνοιου...
Ἅµα δὲν οὐντίζ' µὶ τοὺν ἄλλου δὲν φκιάντς ναὶ σµι-

θιργιὸ ναὶ παρέα. Ἡ ὅµνοιους κι θὰ σµιθιργιάσ' κι θἄχ'
πᾶρι δῶσι µιτιαφνοὺς ἀπ' τιργιάζ'. Ἀλλιῶς τοὺ σµιθιρ-
γιὸ κι ἡ παρέα θὰ τς βγοῦν τραπέτσια. Καµπόσ' τ' λέν'
κι λίγου ἀλλιῶς. "Ὅµνοιους τοὺν ὅµνοιου ἀγαπάει κι
ὅµνοιους τοὺν ὅµνοιου θέλ' ".  Ἔτσιας βγῆκι ἡ παροιµία
"ὅµνοιους τοὺν ὅµνοιου κι ἡ κουπριὰ στὰ λάχανα". Ἡ
πλούσιους δηλαδὴς οὐντίζ' µὶ τς πλούσιοι κι ἡ φτουχὸς
µὶ τς φτουχοί. Ὅπους κι ἡ κουπριὰ τιργιάζ' µουνάχα
στὰ λάχανα. Ὅπ' ἀλλοῦ κι νὰ τ' ρίιξ' δὲν πααίν' µὶ
καντίπουτας.

Φυτισιάστρα, καρπουζιάστρα
Ἦταν ἀποὺ κάνας ἀσυνάστριγους, κι ἀκα-

ρτέρστους κι τὰ χάλιβι ὅλα νὰ γένουντι ἀγλήγουρα.
Αὐτὸς σὰ νἄθιλνι τ' µνιὰ τ' µέρα νὰ φυτέψν ὅ,τ' κι ἀντι-
λουῆς κι 'ν ἄλλ' τὴν µέρα νὰ βγάλ' λούδγια,
κλουνάργια κι καρπόν. Γιατιαὐτὸ ἔβγαλαν αὐτὴν 'µ
παροιµία. "Φυτισιάστρα, καρπουσιάστρα". Δηλαδὴ τ'
µνιὰ τ' µέρα νὰ βάλλουµι τὰ καρπουζόσπουρα κι 'ν
ἄλλ' τ' µέρα νὰ κόψουµι κι νὰ φᾶµι καρπούζ'.

Τιργιάζ' αὐτὴν κι µὶ 'ν ἄλλ' 'µ παροιµία, "Ἄντρα χα-
λεύου, τώρα τοὺν θέλου".

Ἔτσιας εἶχι φκιάϊσ' κι ἡ φκόζµας ἡ Βασίλτς, φόντας
ἤµασταν µκροί. Πήραµι, καµπόσα κλαρίδγια ἀπ' τὰ
καβάκια τ' Μακρυϊαννουβασίλ' κάτ' ἀπ' τοὺ Κουν-
τουλάκ' κι τὰ σούγλισάµι µέσα στοὺν κήπου µας, ὅπ'
ἀραδοῦσι νιρό, γιὰ νὰ πουτίζουντι µαναχά τα. Ἡ
Βασίλτς πάηνι κάθι µέρα κι τἄβγαζι, γιὰ νὰ δῆ ἂν εἶχαν
ἀπουλύκ' ρίζις. Ἰµπρέτσαµι νὰ τουν σταµατήσουµι.
Ἔτσιας ἔπχιασαν καµπόσα κι γίνκαν τρανὰ καβάκια.
Ὕστιρα ὅµους ἀπόλκαν πουλλὲς ρίζις, ἀπ' γιόµψαν 'ν
αὐλή µας κι τἄκουψάµι, γιὰ νὰ γλυτώσουµι.

Γαµπρέ µ', γιατ' εἶσι µύξαβους;
Ἴλιγαν αὐτόνινιὰ τοὺ λόγου στοὺ χουργιὸ ὄχ'

µουνάχα γιὰ τς γαµπροὶ ἀλλὰ κι γι' ἀλνούς. Ρουτοῦσαν
τέλους πάντουν τοὺν γαµπρὸ γιατιαὐτὸ τοὺ πρᾶµα κι
αὐτὸς ἀπηλουϊοῦνταν, ὅτ' εἶνι µύξαβους, ἰπειδὴς εἶνι
χειµῶνας, κρυών' κι τοὺν πῆραν σβάρνα οἱ µύξις τ'. Κι
ἡ ἄλλους τοὺν ξανάλιγι, "ἅµ' ἰγὼ  ξέρου ρὰ µύξαρ',  ὅτ'
κι τοὺ καλουκαίρ' τὰ σιουλνάργια σ' δὲν σταµατοῦν νὰ
κατιβάζν', ". 

Ἴλιγαν ὅµους αὐτὸν τοὺν λόγου κι ἅµα κάνας ἦταν
παρτάλας, ἄπραγους, ἄχρηστους κι τζιριµές. Ἅµα τώρα
τοὺν ρουτοῦσαν, γιατὶ ρὰ αὐτόϊας κι τὄνα κι τἄλλου,
αὐτὸς ἴβρισκνι ἀράδα µπαλλώµατα κι ψιφτουδικιου-
λουγίις. Γιατιαὐτὸ κι τοὺν ἀπουλνοῦσαν 'µ παροιµία,
"Γαµπρέ µ', γιατ' εἶσι µύξαβους; 

- Εἶµι ἀπ' τοὺ χειµῶνα. 
- Ἅµ' ἰγὼ σὶ ξέρου κι ἀπ' τοὺ καλουκαίρ'".

Σὰν τοὺ τσιµπούρ' σµ προυβγειὰ
Τὰ τσιµπούργια ἀκουλνοῦσαν στὰ µαλακὰ ἀπ' τὰ

πρόβατα, τὰ γίδγια, τὰ µπλάργια κι τὰ γουµάργια.
Ἀποὺ κεῖ ρουφοῦσαν αἷµα κι χόντριναν. Ἰνῶ οἱ κα-
ποῦσις µόνου πιρπατοῦσαν κάτ' ἀπ' τοὺ πλουκάρ' στὰ
πρόβατα κι στ' ἀρνιά. Αὐτὲς µόνου γκουµπζιαλοῦσαν
κι δὲν ἔφκιαναν ζηµνιά. Ἅµα τὰ τσιµπούργια ἦταν
χουντρά, πόσου τ' ἀσκαίνουµάσταν! Τἄβγαζάµι ἀπ' τὰ
ζουντανά µας, τἄσπαζάµι κι ἦταν γιουµάτου αἷµα.
Ἅµα ὅµους δὲν ἴβρισκναν ν' ἀκουλήσν σὶ ζουντανό, τότι
σκάλουναν κι σὶ κάνα τουµάρ', π' δὲν εἶχι σάρκα νὰ
ρουφίξ', ἀλλὰ κι ἔτσιας πουρεύουνταν.

Ἴλιγαν ὅµους αὐτόν τοὺν λόγου κι γιὰ τς ἀνθρῶπ'
ἀπ' ζοῦσαν µὶ πουλὺ οἰκουνουµία κι φτουχικά, ἀλλὰ
ζοῦσαν. Δὲν 'ν ἴλιγαν, γιὰ νὰ τς πιριγιλάσν, ἀλλὰ πχιὸ
πουλύ, γιὰ νὰ τς ἰπινέσν. "Αὐτὸς ἰδώϊα ζάει σὰν τοὺ
τσιµπούρ' σµ προυβγειά". 

- Τὶ τοὺν λείπιτι τοὺν κασιδγιάρ';
- Σκούφχια µὶ µαργαριτάρ'.

Τοὺν παλιὸ τοὺν κιρὸ πουλλοὶ ἀνθρῶπ' στὰ χουρ-
γιά µας ἔπχιαναν στοὺ κιφάλι τς κασίδα, π' 'ν ἴλιγαν κι
πέκουρ', κάτ' σὰν χουντρὴ πιτυρίδα. Ἰδίους πάθιναν
ἔτσιας κούτσκα λισβά, ἀλλὰ κι οἱ τρανοί. Μπουρεῖ νὰ
ἦταν κι ἀποὺ 'ν ἀπλυσιά, ἀπ' 'ν ἀφαγιὰ κι 'ν ἀβι-
ταµίνουσ'. Ὅσ' τοὺ πάθιναν, εἶχαν φαγούρα, ξιοῦνταν
τ' σκαζµοῦ, πληγιάζουνταν κι µάτουναν. Ἔβαναν
ἰλιάτσια, ὅσα µαστόριβαν οἱ µπάµπις, γιὰ νὰ γλύτου-
ναν ἀπ' τοὺ βάσανου αὐτόϊας.

Ἀποὺ κάνας, ὅµους, ἰνῶ εἶχι 'ν καραπατσίνα τ' γι-
ουµάτου µὶ κασίδα, κουρδόνουνταν κιόλα κι καµάρουνι
σὰ γιούφτκου σκιπάρ'. Ἔτσιας ἔβγαλαν κι αὐτὴν 'µ πιρ-
γιλαντζίδικ' 'µ παροιµία. 

"Μόϊ, τὶ τοὺν λείπιτι τοὺν κασιδγιάρ';" ἴλιγι ἡ µνιά.
Κι ἀπαντοῦσι ἡ ἄλλ'. "Σκούφχια µὶ µαργαριτάρ'". Δη-
λαδὴ ἡ κασιδγιάρς ἀπόχ' γιουµάτου τοὺ κιφάλ' κασίδα,
π' τσουρτσουλώνιτι κι καµώνιτι, ἕνα τοὺν λείπ', κι αὐτὸ
εἶνι µόνου µνιὰ σκούφχια στουλτζµέν' µι µαργα-
ριτάργια. Ἰὰ τέτχοιους Ντιόντιους ἦταν.

Ὅπους λέµι κι 'ν ἄλλ' 'µ παροιµία, "Ψώραβ' γίδα,
σκουµέν' νουρά".
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ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΕΕΣΣ  --  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΑΑ
Για τη δασκάλα µου τη Σοφία

Θέλω εγώ και η οικογένειά µου να συλλυπηθώ την οικογένεια
της Έλλης για το βαρύ χτύπηµα, που χάθηκαν οι γονείς της, ο ένας
µετά τον άλλο. 

Η δασκάλα η Σοφία ήταν και δική µου πνευµατική µάνα. Νιώθω
πως ορφάνεψα ξανά κι εγώ και πόνεσα πολύ. Όταν τελείωσα το δη-
µοτικό, η δασκάλα είπε στη µάνα µου: εγώ αυτό το πηγάδι δεν θα το
αφήσω να στερέψει, θα τη βοηθήσω. Και το έκανε. Όλα τα χρόνια εί-
χαµε επαφή. 

Με παγωνιά αψήφησε τα πάντα και ήρθε να παρευρεθεί στο γά-
µο του παιδιού µου. Φώναξε µόλις µπήκε: θα εκπροσωπήσω εγώ τη
µάνα σου και όλους τους Μικροβαλτινούς. Μού έφερε και µέλι, που
κεράσαµε τους νεόνυµφους. Την ευχαριστώ και θα τη θυµάµαι µε
πόνο και πολλή αγάπη. 

Πήγα στο χωριό, έχω βγάλει τον πατέρα µου, ώσπου να σκά-
ψουν πήγα, κάθισα στον τάφο της, πάνω στο βρεγµένο χώµα άναψα
ένα κεράκι και τα  είπαµε, όπως τα λέγαµε πάντα.

Με αγάπη
Σοφία Τσινίκα

Γεώργιος Παπαγεωργίου
του Ευαγγέλου

Γεννήθηκε το 1937 στο Μικρόβαλτο. Πατέρας του ο Βαγγέλης Παπαγε-
ωργίου και µάνα του η Σοφία. (Η Σοφία κατάγονταν από τους Σταθάδες. Πέθανε
όµως στη γέννα η µάνα της κι ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε. Θετά αδέρφια της
ο Τζιωνοζιώγας κι ο Τζιωνοβάγγελος. από τους Τζιωνάδες). 

Ο Βαγγέλης και η Σοφία απόχτησαν έξι παιδιά συνολικά, δυό αγόρια και
τέσσερα κορίτσια: το Γιώργο, τη Χρυσούλα, το ∆ηµήτρη, την Πασχαλιά, την
Ελένη και τη Μαρία. 

Ο Γιώργος πήγε στο δηµοτικό σχολείο στη δασκάλα τη Σοφία και όταν το
τελείωσε ασχολήθηκε µε την κτηνοτροφία. Είχαν πρόβατα, γίδια και γελάδια
στο Ζιδάνι κι ο πατέρας του τον χρειάζονταν εκεί. Το παιδί δούλευε σκληρά
και προόδευε.

Στα δεκαεννιά του χρόνια όµως, αρρώστησε βαριά. Τον πήγαν στο για-
τρό στο Χριστάκη στα Σέρβια, δεν µπόρεσε να γίνει τίποτα. Ήταν άτυχος κι έφυγε
νέος, καλοκαίρι, στις 23 Αυγούστου 1956.

Πόσα χρόνια πέρασαν, η πληγή παραµένει για τα αδέρφια και τον πατέρα
του. 

Στη φωτογραφία από αριστερά ο  Θύµιος Παπαδόπουλος (τ’ Γκουτσιου-
νονάτσι) , δεξιά ο  Βαγγέλης Πουλιόπουλος και όρθιος ο Γιώργος Παπαγε-
ωργίου.

Ευχαριστούµε τη Χρυσούλα Παπαγεωργίου-Καβουρίδου για τις πληρο-
φορίες.

Ε.Λ.

Φίλε Οδυσσέα, περαστικά!

Έχεις και τους
χαιρετισµούς του
Αργύρη Παφίλη,
µε τις ευχές του

για γρήγορη
ανάρρωση…

Στο Μικρόβαλτο Καµβουνίων
Η Προτοµή του Μητροπολίτη Κωνστάντιου

Θα στηθεί; Πότε;

∆ιήλθα από τα χωριά -∆ηµο-
τικά ∆ιαµερίσµατα τα λένε τώρα-
του ∆ήµου Καµβουνίων περιοχής
Σερβίων έναντι της Ιεράς Μονής
Οσίου Νικάνορος της επιλεγόµε-
νης Ζάβορδας. Σταµάτησα στο
χωριό Μικρόβαλτος που περισσό-
τερον το γνώρισα από την τοπικών
συµφερόντων εφηµερίδα “Εν Μι-
κροβάλτω”. Απ' αυτήν δε πληρο-
φορήθηκα ότι ο ευάριθµος όµιλος
τοπολατρών, φιλιστόρων, φιλιπόλι-
δων “εν διασπορά ευρισκόµενων”
Μικροβαλτινών, εφρόντισε και ετοί-
µασε προτοµήν του αοιδήµου Ιε-
ράρχου Κωνσταντίου
(Ματουλόπουλου- Κάβουρα) Μη-

τροπολίτου Σέρβιων και Κοζάνης (1889-1892 και 1894-1910) ανδρός Μα-
κεδνού µε εθνικοθρησκευτικήν Ιστορίαν µεγίστην.

Η επίσηµος εγκατάσταση της έτοιµης Προτοµής αργεί, διότι ο τοπικός ∆ή-
µαρχος δεν ετοίµασε ακόµη τα νοµοδιαδικαστικά -γραφειοκρατικά και τα µάρ-
µαρα-βάση Μνηµείου συντροφεύουν τους Μικροβαλτινούς θαµώνες, στο
Κ.Α.Π.Η.!

Καίτοι αναµένεται ευµενής τροπή των πραγµάτων, κ ∆ήµαρχε, στα εθνι-
κοθρησκευτικά θέµατα και δράσαντα εθνοπρεπώς πρόσωπα, δίδεται λύση. Η
τιµή πρώτα ανήκει στους τιµώντας και στους προσφέροντες ανήκει το ΕΥΓΕ. Το
καλοκαίρι µπαίνει, τα Συµβούλια συνέρχονται και οι προσφέροντες επιβάλλε-
ται να ικανοποιηθούν .....

Κοζάνη 10-4-09   
Αναστάσιος Μπέλλος

∆ηµοσιολόγος-Συγγραφέας
Κωντσιώτης Αναγνώστης 

Καλό σου ταξίδι Κώστα Καβουρίδη

Έφυγε από τη ζωή ο αγαπηµένος
φίλος και συνεργάτης Κώστας Κα-
βουρίδης. Έφυγε από κοντά µας ένας
από τους ανθρώπους που αφιέρωσε
τη ζωή του στα ορυχεία και το όνοµα
του ταυτίστηκε µε τον λιγνίτη.

Ο Κώστας Καβουρίδης γεννή-
θηκε το 1950 στο Μικρόβαλτο Κοζά-
νης. 

Το 1974 αποφοίτησε πρώτος σε
σειρά, από τη Σχολή Μηχανικών Με-
ταλλείων και Μεταλλουργών του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Κέρδισε υποτροφίες από το ίδρυµα
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το ίδρυµα Μπο-

δοσάκη, τον ΟΗΕ και πολλές διακρίσεις και χρηµατικά βραβεία.
Το 1978 πήρε το διδακτορικό του δίπλωµα από το Imperial College – Uni-

versity of London.
Τον Απρίλιο του 1981 προσλήφθηκε στη ∆ΕΗ. Υπηρέτησε την επιχείρηση

από διάφορες ιεραρχικές θέσεις και το 1994 ανέλαβε  ∆ιευθυντής του Λιγνι-
τικού Κέντρου Πτολεµαΐδας – Αµυνταίου, ενώ το 2000 ανέλαβε τη θέση του Γε-
νικού ∆ιευθυντή Ορυχείων ∆ΕΗ Α.Ε όπου παρέµεινε µέχρι το 2005.

Κέρδισε την Πανελλήνια αλλά και διεθνή αναγνώριση, ως ένα από τα ση-
µαντικότερα και πλέον καταρτισµένα στελέχη στο χώρο των Ορυχείων και ως
ένας εξαίρετος δάσκαλος, µε µεγάλο ερευνητικό έργο.

Εκτός από την καριέρα του στα ορυχεία της ∆ΕΗ, ακολούθησε παράλληλα
και ακαδηµαϊκή καριέρα. Ήταν επιστηµονικός συνεργάτης στο Imperial Col-
lege, Mining and Mineral Technology Department – Royal of Mines, ανα-
πληρωτής καθηγητής στο Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο
Κρήτης, δίδασκε στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Πατρών “Γε-
ωεπιστήµες και Περιβάλλον”, ενώ το καλοκαίρι του 2008 εκλέχθηκε τακτικός
καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το έργο του έµεινε στη µέση. Οι τελευταίοι µήνες της ζωής του ήταν ιδι-
αίτερα δύσκολοι. Την σκληρή µάχη µε την επώδυνη αρρώστια την έδωσε µε την
ίδια σεµνότητα και αξιοπρέπεια η οποία τον διέκρινε σε όλη του τη ζωή.

Είναι δύσκολο να αποχαιρετούµε τον φίλο, τον συνεργάτη, τον δάσκαλο
που είχαµε την τύχη να γνωρίσουµε, να συνεργαστούµε και να µαθητεύσουµε
κοντά του. Είναι δύσκολο για την οικογένεια των λιγνιτωρύχων  και για τους
φοιτητές του να βρεθεί τρόπος αναπλήρωσης του κενού που άφησε η τόσο
πρόωρη απώλεια του. Ακόµη πιο δύσκολο όµως είναι το κενό που άφησε για
την οικογένεια του, τη γυναίκα του, τα δυο παιδιά του, τα αδέλφια του.

Ας είναι ελαφρύ το χώµα που σε σκεπάζει αγαπηµένε µας φίλε Κώστα.

Φίλιος Φίλιππος
Πηγή: ΤΟ ΕΡΓΟΝ/Τ 05

Στο: http://ai-vres.blogspot.com/

Εν Μικροβάλτω - τετραµηνιαία εφηµερίδα 
Πήραµε στα χέρια µας το νέο φύλλο της

καλής εφηµερίδας "Εν Μικροβάλτω..." που
εκδίδει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρο-
βαλτινών Ν. Κοζάνης. 

Περιηγηθήκαµε στις σελίδες της για τα νέα
του Μικροβάλτου και όχι µόνο.

Ξεχωρίσαµε το άρθρο για το Μάρµαρο
Τρανοβάλτου (πρωτοσέλιδο) και την παρέµ-
βαση της συντακτικής οµάδας για τους ενερ-
γούς πολίτες που µας βρίσκει απολύτως
σύµφωνους.

Επίσης ξεχωρίσαµε το πολύ καλό κείµενο
της Έλλης Λαµπρέτσα για τον Αλιάκµονα και τη
σχέση των κατοίκων µε το "ποτάµι" καθώς και τον συγκινητικό "Φόρο τιµής
στον Αλέξη" Γρηγορόπουλο από το µαθητή της τρίτης λυκείου Στέλιο Κύρινα.
Ενηµερωθήκαµε για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ∆ήµο Καµβουνίων
και τις δραστηριότητες των Μικροβαλτινών (εκδροµές, χορευτικά, χοροεσπε-
ρίδες και άλλα πολλά).

Σχόλιο: ∆ίνουµε συγχαρητήρια στη συντακτική οµάδα για την καλή δου-
λειά που κάνει και για την πλούσια ύλη της εφηµερίδας σας. Καλό κουράγιο

έως το επόµενο φύλλο!

ΣΤΗ ΖΑΒΟΡ∆Α

…Αξιωθήκαµε να βαδίσουµε στο όρος Καλλίστρατο. Πήραµε τη χάρη και την
ευλογία του µοναχού.

…Ευχαριστώ τον κ. Ι.Μ., πρώτα για την ενθάρρυνση και µετά για τη δυνατό-
τητα που µου έδωσε να ψάλλω ύµνους και τροπάρια.

…Περιµένω µε χαρά το 2010 να βρεθούµε και πάλι στη Ζάβορδα…

Μέλος Χορωδίας Αγίου Νικάνορα

Στο: www.servianet.gr

Κυκλοφόρησε η εφηµερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Εν Μικροβάλτω»

Κυκλοφόρησε η τετραµηνιαία εφηµερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μι-
κροβαλτινών Νοµού Κοζάνης. Ένα πραγµατικά καλαίσθητο και προσεγµένο
φύλλο, που µας εξέπληξε ευχάριστα. Μία πολύ καλή προσπάθεια που –όπως
αναφέρεται και στο πρωτοσέλιδο- θα γίνει και δικτυακό στη σελίδα του Συλλό-
γου www.mikrovalto.gr (είναι υπό κατασκευή). Πολλά θέµατα και πληροφο-
ρίες για το χωριό του ∆ήµου Καµβουνίων, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.

e-mail Από: "Tsikritzis Lazaros
Σάββατο, 4 Απρίλιος 2009, 10:05
Πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα η ύλη της εφηµερίδας όπως πάντα ! 
Μπράβο!
ΥΓ 1. Τελικά µε το δεσπότη τι θα γίνει; Πόσα χωριά διεκδικούν την

καταγωγή του 
ΥΓ 2. Στο λάκκο τ’ς Κατερίντς και στο Χάβο αξίζει ο κόπος να πάµε ??

Πόση ώρα είναι οι διαδροµές αυτές ?

EΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΜΑΣ



∆ρόµος Κοζάνης-Κήπου-Ρυµνίου-Τριγωνικού

∆εν αλλάζει, ούτε…αναβαθµίζεται η θεµατο-
λογία της στήλης -Τα παράπονα στο…∆ήµαρχο-,
παρά µόνο παρενθετικά θα απευθύνω στον Αντι-
νοµάρχη Παραγωγικού Περιβάλλοντος και υπεύ-
θυνο των έργων της Ν.Α. Κοζάνης κ. Γιάννη
Σόκουτη, µια ανοιχτή επιστολή-πρόσκληση!

Κύριε Αντινοµάρχη,
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να εκφράσω την ειλι-

κρινή εκτίµηση µου στο πρόσωπό σας, που απορρέει τόσο από τη θητεία
σας στη  Ν.Α., όσο και από τη µακρόχρονη ενασχόλησή σας στα κοινω-
νικά δρώµενα. Επίσης αναγνωρίζω ότι συµβάλλετε θετικά στην επίλυση
προβληµάτων της -«αδικηµένης» όπως και να το κάνουµε- περιοχής µας,
των Καµβουνίων.

Αφορµή για την…επικοινωνία αυτή είναι η ασφαλτόστρωση του δρό-
µου της παράκαµψης της Καισαρειάς που ολοκληρώθηκε σήµερα
18.7.2009 και είχε δροµολογηθεί-ανατεθεί από σας στις 11.2.2009. Κάτι
βέβαια, αυτό καθ’ εαυτό, θετικό.

Κύριε Αντινοµάρχη,
Σας απευθύνω -µε όλο το σεβασµό- την πρόσκληση για µια επιτό-

πια εξέταση του δρόµου Κοζάνης-Κήπου-Ρυµνίου-Τριγωνικού, από
κοινού µε την ταπεινότητά µου.

Θα εξετάσουµε κατ’ αρχήν το τµήµα από τον Κήπο µέχρι το Ρύµνιο, ένα
τµήµα που δηµιούργησε προσδοκίες διεξόδου από την αποµόνωση της
περιοχής των Καµβουνίων, για την πιο γρήγορη και ασφαλέστερη οδική
µετακίνησή τους. Ο δρόµος αυτός,  που έχριζε συνολικών παρεµβάσεων
περί τα έξι χιλιόµετρα, παρά την ολοκλήρωση δυο εργολαβιών, µιας της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας των τριών χιλιοµέτρων και τώρα της δεύ-
τερης του 1,3 χιλιοµέτρου, µε την παράκαµψη της Καισαρειάς που προ-
ανέφερα, παραµένει ανενεργός και εκτός κυκλοφορίας από τους
περισσότερους συντοπίτες µας -έτσι κι αλλιώς δεν έχει παραδοθεί στην
κυκλοφορία-, αφού µένουν σε εκκρεµότητα τρία καίρια σηµεία. Με τη
σειρά είναι η ασφαλτόστρωση της παράκαµψης του Κήπου, µήκους 1,2
χιλιοµέτρου, η ασφαλτόστρωση των πρώτων 550 µέτρων από την Καισαρειά
προς το Ρύµνιο -υπήρχαν πληροφορίες ότι θα εντάσσονταν συµπληρωµα-
τικά στην εργολαβία της παράκαµψης της Καισαρειάς- και η κατασκευή

του κόµβου σύνδεσης µε το δρόµο Αιανής-Ρυµνίου. Βλέπετε η «σαλαµο-
ποίηση» ενός σχετικά µικρού έργου -6 χλµ- σε 4-5 εργολαβίες, µόνο προ-
βλήµατα και καθυστερήσεις δηµιούργησε. Και δεν παραβλέπω τυχόν
εµπόδια «αρµοδιότητας» ή «κυριότητας» ή «ευθύνης» ∆ήµων, Νοµαρχίας
ή Περιφέρειας αλλά ο κοινός νους λέει ότι πρέπει να βρίσκεται πάντοτε η
ορθολογικότερη λύση που να εξυπηρετεί τον άνθρωπο.

Και πάµε στο κοµµάτι του δρόµου Ρυµνίου-Τριγωνικού µε την ενδιά-
µεση διασταύρωση µε το δρόµο προς τα χωριά των Καµβουνίων, συνολι-
κού µήκους δέκα χιλιοµέτρων. Στην έξοδο της γέφυρας Ρυµνίου υπάρχει
η πινακίδα που εφιστά την προσοχή µας ότι ο «∆ΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΕΥΘΥΝΗ». Και βέβαια αυτόµατα
αποδιώχνει κάθε ευθύνη, για ότι γίνει, από τους…υπεύθυνους! «Υπό κα-
τασκευή» για πάνω από 20 χρόνια! Κι ας είναι γνωστό σε όλους ότι αυτός
ο δρόµος αποτελεί την κύρια πρόσβαση προς την Κοζάνη σχεδόν
του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Καµβου-
νίων. Και δεν γίνεται η διαγράµµιση του δρόµου, µε το αιτιολογικό ότι δεν
παραδόθηκε ακόµη! Με προφανείς τους κινδύνους. 

Θα δείτε κι άλλα κ. Αντινοµάρχη. Πινακίδες σήµανσης των 100 km και
των 30 km εκεί που δεν πρέπει, άλλες αυτοσχέδιες πινακίδες, παράνο-
µες(;) εξορύξεις αµµοχάλικων, λακκούβες, σωρούς χωµάτων χωρίς την
κατάλληλη σήµανση. Και το κυριότερο: στο ένα χιλιόµετρο πριν το τέλος
που είναι ο κόµβος του Τριγωνικού, ένα κοµµάτι του δρόµου µήκους 80-
100 µέτρων, όπου έχουν σηµειωθεί σοβαρά ατυχήµατα, παραµένει στε-
νός και χωµατόδροµος στην ίδια κατάσταση για τουλάχιστον για πάνω από
10 χρόνια! Και εξηγώ ότι το κοµµάτι αυτό του δρόµου, παρουσίασε από
την αρχή της κατασκευής του καθίζηση -κατολίσθηση- και µάλλον αποτε-

λεί την «επίσηµη δικαιολογία» για τη µη παράδοσή του δρόµου! ∆εν µπο-
ρεί να γίνει µια προσωρινή βελτίωση, αφού εδώ και χρόνια φαίνεται ότι
έχει σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηµανθεί κατάλληλα; Το κακό µε την

περίπτωση αυτή είναι όπως φαίνεται, ότι την κατάσταση αυτή την έχουν
αποδεχτεί οι άµεσα «θιγόµενοι» κάτοικοι και φορείς των παραπλήσιων χω-
ριών και δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή µου καµιά ανάλογη διαµαρτυ-
ρία. Τελικά τι θα κάνετε  και µ’ αυτό το τµήµα των δέκα χιλιοµέτρων κ.
Αντινοµάρχη;  

Η συνολική κατάσταση του δρόµου στη διαδροµή αυτή Κοζάνης-Τρι-
γωνικού, παραπέµπει στο θέατρο του παραλόγου και προσβάλλει τη νοη-
µοσύνη µας. Και βέβαια η ευθύνη γι’ αυτή τη διαχρονική εκκρεµότητα δεν
αφορά το πρόσωπό σας. Όµως κάτι πρέπει να γίνει. 

Κύριε Αντινοµάρχη, δικαίωµα για ασφαλείς µετακινήσεις και για τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους έχουν και οι κάτοικοι των Καµβου-
νίων!

Με εκτίµηση και σεβασµό
Γιώργος Μστρογιαννόπουλος
Πρόεδρος Συλλόγου Μικροβαλτινών Ν. Κοζάνης

Υ.Γ. Με την ευκαιρία κ. Αντινοµάρχη. Οι εργασίες της βασικής εργο-
λαβίας  δηµιουργίας του Γεωπάρκου Μικροβάλτου, έχουν περατωθεί από
τον περασµένο Νοέµβριο. Ερωτήµατα: Πότε θα παραληφθεί το έργο, πότε
θα δροµολογηθούν οι συµπληρωµατικές εργασίες που απαιτούνται και
ποιες είναι αυτές; 
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ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τα παράπονα στον... Αντινοµάρχη!

ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ  --  ΕΕΡΡΓΓΑΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΒΕ ΣΤΗ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Οριστικοποιείται η µεταβίβαση κατά κυριότητα µε αγοραπωλησία έναντι
συµβολικού τιµήµατος (1 €) από την Τράπεζα Πειραιώς (ΕΤΒΑ) στη Ν.Α.
Κοζάνης, των εκτάσεων των ΜΑΒΕ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ Α.Ε. (4.144
στρ.) στο Ζιδάνι Κοζάνης, µετά την οµόφωνη απόφαση του Νοµαρχιακού
Συµβουλίου για την εξουσιοδότηση του Νοµάρχη Κοζάνης για τις υπογραφές,
στη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2009.

Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάστηκαν από την ΑΝ.ΚΟ., η µελέτη
αποκατάστασης του υπολοίπου των αποθέσεων και του ορυχείου,
προϋπολογισµού 14.000.000 €, για την οποία υπάρχει, σύµφωνα µε δήλωση
του Νοµάρχη Κοζάνης Γιώργου ∆ακή, προέγκριση χρηµατοδότησης από το
πρόγραµµα Ε.Π.ΠΕΡ., καθώς και η προµελέτη αποκατάστασης των κτιριακών
εγκαταστάσεων.

Oι εξελίξεις αυτές αναµφισβήτητα κινούνται σε θετική κατεύθυνση καθότι:
1. Περιορίζουν το ενδεχόµενο δηµιουργίας Χ.Υ.Τ. Αµιάντου στο Ζιδάνι
2. Ελαχιστοποιούν τη ρύπανση της περιοχής 
3. Αναβαθµίζουν αισθητικά το τοπίο
3. Τονώνουν την απασχόληση στην περιοχή
4. ∆ηµιουργούν προϋποθέσεις για πρόσθετα οφέλη, από την παράδοση

για χρήση στην τοπική κοινωνία, των εδαφών που θα έχουν αποκατασταθεί

Εν τω µεταξύ, µε το πέρας των εργασιών της επικάλυψης µε φυτική γη
και των δενδροφυτεύσεων στα πρανή των βαθµίδων, ολοκληρώθηκε η εργο-
λαβία αποκατάστασης του βόρειου τµήµατος των αποθέσεων, που είχε ανατε-
θεί στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΟΕΠΠ και χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα
Ε.Π.ΠΕΡ. µε προϋπολογισµό 6.200.000 €.

13.7.2009

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΜΠΟΥΧΑΡΙΩΝ

Το έργο «κόλλησε»
Ενώ έχουν περατω-

θεί οι εργασίες δηµιουρ-
γίας του Γεωπάρκου από
τον περασµένο Νοέµβριο,
το έργο δεν έχει παραλη-
φθεί ακόµη από τη Νο-
µαρχιακή Αυτοδιοίκηση
που ήταν και ο φορέας
υλοποίησης. Επιπλέον
δεν έχουν δροµολογηθεί
οι συµπληρωµατικές ερ-
γασίες, ώστε το έργο να παραδοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική
κοινωνία, έτοιµο για χρήση. 

Οι απολύτως απαραίτητες συµπληρωµατικές εργασίες κατά την άποψή
µας -που τις διατυπώσαµε πολλές φορές-, ώστε το έργο να καταστεί λειτουρ-
γικό, είναι:

1. H επαρκής σήµανση προς την περιοχή  
2. Η διευθέτηση του χώρου parking
3. Οι υποδοµές µεταφοράς νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος, ώστε να κα-

ταστεί λειτουργικός ο οικίσκος υποδοχής
4. Ενηµερωτική καµπάνια
Και σε δεύτερο χρόνο οι ουσιαστικότερες εργασίες που είναι:
1. Η προστασία των σχηµατισµών
2. Η προέκταση του κύριου περιπατητικού διαδρόµου του Γεωπάρκου, σε

περιπατητικό µονοπάτι ήπιας παρέµβασης, που να φτάνει µέχρι τα «Νοχτάρια»
Λιβαδερού. 

Τα παραπάνω µε τη γενικότερη αίσθηση ότι το έργο «κολλάει», δηµιουρ-
γούν ανησυχία, προβληµατισµό και ερωτηµατικά στους κατοίκους της περιο-
χής.  

Ασφαλτοστρώθηκε η παράκαµψη της Καισαρειάς

Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόµος της παράκαµψης της Καισαρειάς µήκους
περίπου 1300 µ., έργο προϋπολογισµού 147.560 € που είχε ανατεθεί στις
11.2 2009, από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης στον εργολάβο Ι.
Κριεζή, µε χρηµατοδότηση από τον Τοπικό Πόρο.

ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
Η πρωτοβουλίες

της Περιφέρειας ∆υτι-
κής Μακεδονίας και
της Ν.Α. Κοζάνης και οι
αλλεπάλληλες συσκέ-
ψεις µε εκπροσώπους
των λατοµικών επιχει-
ρήσεων Τρανοβάλτου
από 22.12.2008 έως
2.2.2009 µε συγκεκρι-
µένες προτάσεις, είχαν δηµιουργήσει προσδοκίες για επίλυση των προ-
βληµάτων τους, που συνοψίζονται στη συσσώρευση των µπαζών στους
λατοµικούς χώρους µε συνέπεια τη µικρή αποληψιµότητα και τη µειωµένη πα-
ραγωγή, καθώς επίσης και τη δυσκολία -έλλειψη- αδειοδότησης λειτουργίας
των επιχειρήσεων.

Ήδη µετά παρέλευση τόσων µηνών, το θέµα φαίνεται ότι έχει ατονή-
σει, ενώ τα προβλήµατα των λατοµικών επιχειρήσεων αυξάνονται.

Αυτή την ύστατη ώρα η πολιτεία οφείλει να στηρίξει επιτέλους το µάρµαρο
Τρανοβάλτου, τη δραστηριότητα -εξόρυξη, µεταποίηση, εµπορία- που απα-
σχολεί συνολικά περί τους 300 εργαζόµενους, γιατί άλλως η περιοχή των Καµ-
βουνίων θα οδηγηθεί στην εγκατάλειψη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ                        ΚΟΖΑΝΗ, 3 ΙΟΥΛIOY 2009
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΩΝ       ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 61

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣ: Αχιλλέα Ντοβόλη, ∆ήµαρχο Καµβουνίων
ΘΕΜΑ: Μνηµείο θυµάτων λατοµικών εργασιών

Κύριε ∆ήµαρχε
Εστιάζουµε και απευθύνουµε την πρότασή µας, που εκφράστηκε δηµό-

σια µέσω της εφηµερίδας µας -ΑΦ 16, σελίδα 3- για την κατασκευή λιτού
µνηµείου όπου θα αναγράφονται τα ονόµατα των θυµάτων από την αρχή λει-
τουργίας των λατοµείων της περιοχής µας, προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Καµβουνίων για την ανάληψη της σχετικής δαπάνης.

Περιµένοντας την απάντησή σας που ελπίζουµε ότι θα είναι θετική, σας ευ-
χαριστούµε.

Με τιµή
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Υ.Γ. Στην περίπτωση της µη ανταπόκρισης στο αίτηµά µας, παρακαλούµε για
την έγκριση τοποθέτησης του στο χώρο των µνηµείων του Σταυρού, διότι θα
προχωρήσουµε άµεσα στην κατασκευή µε δαπάνη του συλλόγου µας. 
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ΑΑρρχχεείίοο::  ΝΝιι..  ΜΜ..  ΒΒααλλττιιννοούύ

ΣΣυυλλλλοογγήή    ΛΛεευυττέέρρηη  ΣΣττααθθόόπποουυλλοουυ

ΣΣυυλλλλοογγήή    ΕΕιιρρήήννηηςς  ∆∆εελλννιιώώττηη

1

ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΛΛΘΘΟΟΝΝ
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EEΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ
Για τη σωτηρία-προστασία των µνηµείων και την ανάπτυξη της περιοχής

Ένα ακόµη θετικό βήµα στην επίτευξη των στόχων της Συντονιστι-
κής Επιτροπής, που είναι η διάσωση της σκήτης του Αγίου Νικάνορα και
η κατασκευή πεζογέφυρας, σηµειώθηκε µε την πραγµατοποίηση της
Ηµερίδας στην Ελάτη Κοζάνης το Σάββατο 9 Μαΐου, που είχε σαν
θέµα: «Η Σωτηρία-Προστασία των µνηµείων και η Ανάπτυξη της

περιοχής». Κι αυτό πιστοποιείται από τη µεγάλη προσέλευση του κόσµου και
των επισήµως προσκεκληµένων, τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν,
καθώς από τον απόηχο που είχε η -πρωτόγνωρη για την τοπική κοινωνία- εκ-
δήλωση. 

Η ηµερίδα συνέπεσε µε το πανηγύρι του χωριού, εορτή του Αγίου Χρι-
στόφορου.

Ξεκίνησε µε την υποδοχή
των δροµέων του Σ.∆.Υ. Κο-
ζάνης και κατοίκων της Ελά-
της που έτρεξαν συµβολικά τη
διαδροµή Μονή Ζάβορδας-
Πεζογέφυρα- Ελάτη, απόστα-
σης 7,5 χλµ. Ακολούθησε ο
σύντοµος χαιρετισµός του δη-

µάρχου Καµβουνίων Αχιλλέα Ντο-
βόλη µε το καλωσόρισµα των
προσκεκληµένων και του κόσµου, ενώ
την έναρξη των εργασιών της ηµερίδας
κήρυξε ο Σεβασµιότατος Μητροπο-
λίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύ-
λος που τον υποδέχτηκαν οι γυναίκες
της Ελάτης µε ένα παραδοσιακό τρα-
γούδι. Στη σύντοµη τοποθέτησή του
και απευθυνόµενος στον εκπρόσωπο
της ∆ΕΗ που παρευρίσκονταν στην εκ-

δήλωση ο Σεβασµιότατος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «καλά είναι τα έργα του
ανθρώπου, αλλά πρέπει να προστατεύσουµε και τα έργα που έγιναν µε το θέ-
ληµα του Θεού».

Το κυρίως πρόγραµµα ξεκίνησε µε την προβολή του ντοκυµαντέρ του
Αργύρη Παφίλη: «Τα φαράγγια του Μακεδόνα ποταµού Αλιάκµονα», που
κυριολεκτικά καθήλωσε τους παρευρισκοµένους, µε τις ασύγκριτες οπτι-
κές εικόνες και την απαράµιλλη αφηγηµατική τεχνική του καταξιωµένου πα-

ραγωγού. Στη συνέχεια ο Αγγέλης
Πολυνείκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός
και Πρόεδρος του Συνδέσµου Γραµ-
µάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης ανέ-
πτυξε το θέµα: «Ανάγκη διατήρησης
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της
∆υτικής Μακεδονίας. Η σκήτη του
Αγίου Νικάνορα». Μέσα από πλούσιο
ατοµικό αρχειακό φωτογραφικό υλικό
έκανε κατ’ αρχήν, επισκόπηση των πα-
ραδοσιακών κτισµάτων της ∆υτικής
Μακεδονίας, αναφέρθηκε µε λύπη  στα πολλά που έχουν καταστραφεί και
εξέφρασε την αναγκαιότητα για τη διάσωση αυτών που έχουν αποµείνει,
διατηρώντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους. Επικέντρωσε βέβαια στη
σκήτη του Αγίου Νικάνορα και τόνισε την ανάγκη άµεσων παρεµβάσεων
συντήρησης του µνηµείου.

Η επόµενη εισήγηση µε θέµα:
«∆άση και Φυσικό Περιβάλλον στο
∆ήµο Καµβουνίων», έγινε από τον κα-
θηγητή της Σχολής ∆ασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
Βασίλη Παπαναστάση, ο οποίος
εξήρε το φυσικό κάλλος του δάσους
της Ελάτης, ανέπτυξε τα είδη των
φυτών που ευδοκιµούν και επέµεινε
για την ολοκληρωµένη µελέτη  προ-

στασίας του. Ενδιαφέρον παρουσίασε
και η επόµενη εισήγηση της Νίκης
Χριστοδούλου, Πολιτικού Μηχανικού
και στελέχους της Αναπτυξιακής Κο-
ζάνης (ΑΝΚΟ) µε θέµα: «Προοπτικές
ανάπτυξης της περιοχής µέσω των
προγραµµάτων του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Lea-
der)». Κι αυτό γιατί έγινε µια πλήρης
ανάλυση των περιπτώσεων ένταξης στο πρόγραµµα Leader που εναρµονί-
ζονται µε τα τυπικά χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες των επενδυτών της πε-
ριοχής αφού η χρηµατοδότηση µπορεί να φτάσει και µέχρι το 100% της
επένδυσης!-κυµαίνεται από 50%-100%.

Επόµενος οµιλητής ο Οικονοµολόγος Αντώνης Σιαµπανόπουλος,
Επόπτης του Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου Κοζάνης, µε θέµα: «Συγ-
κριτικά πλεονεκτήµατα-Αναπτυξιακές δυνατότητες». Μια ολοκληρωµένη τε-
χνοκρατική προσέγγιση για την ανάπτυξη της περιοχής που πρέπει να
στηριχτεί  στα τοπικά προϊόντα, το φυσικό περιβάλλον και τα θρησκευτικά
µνηµεία, ώστε µε την δηµιουργία δοµών φιλοξενίας να αναπτυχτεί τουρι-
στικά. Ακολούθησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μικροβαλτινών Ν. Κοζάνης

Γιώργος Μαστρογιαννόπου-
λος µε την εισήγηση: «Καµβού-
νια: Μια άλλη µατιά».
Περιλάµβανε ένα φωτογραφικό
οδοιπορικό σε όλη την περιοχή
των Καµβουνίων, αναδεικνύον-
τας τα πολλά -και άγνωστα στους
περισσότερους- µνηµεία (αν-
θρώπων έργα, θρησκευτικά µνη-
µεία, φυσικό περιβάλλον και γεωλογικά φαινόµενα) και εστίασε
στην ανάγκη διάσωσης του µνηµείου της σκήτης του Αγίου Νι-
κάνορα από την πλήρωση του υδατοταµιευτήρα της λίµνης Ιλα-
ρίωνα και την κατασκευή της πεζογέφυρας στον ίδιο χώρο,
συµβατική υποχρέωση της ∆ΕΗ που απορρέει από την ΚΥΑ των
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2002, σε «αποκατάσταση θι-
γόµενης υποδοµής» -υπάρχουσας πεζογέφυρας στη θέση
Πόρος Λογγά-.

Καταιγιστική ήταν -παρά το
προχωρηµένο της ώρας- και η

τελευταία εισήγηση του Γ. Γραµµατέα του
Συνδέσµου Γραµµάτων και Τεχνών Ευάγ-
γελου Σιαµπανόπουλου µε θέµα: «Σχέ-
σεις Ελάτης- Μονής Ζάβορδας. Τα
ιστορικά περάσµατα του Αλιάκµονα»,  όπου
µε συντριπτικά στοιχεία απέδειξε την ιστο-
ρικότητα του Πόρου -θέσης της σηµερινής πεζογέφυρας-, του περάσµατος
και της προέλασης του Ελληνικού Στρατού στην τουρκοκρατούµενη Μακε-
δονία µετά τη νικηφόρα µάχη των Λαζαράδων της 9ης Οκτωβρίου 1912
καθώς και της σύνδεσης της «σπαρτίνας» -καρουλιού-, που χρησιµοποι-
ήθηκε µε τη συµµετοχή των µοναχών κυρίως κατά το Μακεδονικό Αγώνα για
τη µεταφορά όπλων στη Μακεδονία από την ελεύθερη Ελλάδα!

Η ηµερίδα έκλεισε µε ερωτήσεις και τοποθετήσεις των παρευρισκοµέ-
νων που συνοψίζονταν στο πνεύµα της δυναµικής διεκδίκησης τόσο της διά-
σωσης του µνηµείου της σκήτης, όσο και της κατασκευής της πεζογέφυρας.

Παραβρέθηκαν, χαιρέτησαν την εκδήλωση και συντάχτηκαν µε τις διεκ-
δικήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής πέραν του δηµάρχου Καµβουνίων
και του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, ο βουλευτής
Γιώργος Κασαπίδης, οι πολιτευτές στο Ν. Κοζάνης Γιάννης Βλατής, Φώτης
Κεχαγιάς, Βασίλης Κωνσταντόπουλος και Γιώργος Μητλιάγκας, ο αντινο-
µάρχης Γρεβενών ∆ηµήτρης Παλέγκας,  η πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου Καµβουνίων Μάρθα Γραµµατοπούλου και ο αντιδήµαρχος
Απόστολος Θεοχάρης, ο αντιδήµαρχος ∆εσκάτης, ο πρόεδρος του ∆∆ Ελά-
της Βασίλης Τέλλιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ∆η-
µήτρης Λαγιώτης, ο πρόεδρος του  Πολιτιστικού-Μορφωτικού συλλόγου
Τρανοβάλτου Γιώργος Βητόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
Ορειβατών (ΣΕΟ) Κοζάνης Σάκης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλό-
γου ∆ροµέων Υγείας Κοζάνης (Σ∆ΥΚ) Τάκης Σταθόπουλος, το µέλος της
Συντονιστικής Επιτροπής Απόστολος Καβούκας, ο πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισµού Ελάτης Λευτέρης Παλούκας κ.α. Τηλεγραφήµατα συµπαρά-
στασης απέστειλαν, ο υφυπουργός Γεωργικός Ανάπτυξης Μιχάλης Παπα-
δόπουλος, ο βουλευτής Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο πολιτευτής
Ρούλης Κοκελίδης.

Το λόγο πήρε και ο παρευρισκόµενος ∆ντής της ∆ΕΗ στο έργο του Φράγ-
µατος Ιλαρίωνα Κώστας Παπαϊωάννου, που υπεραµύνθηκε για τις µέχρι τώρα
προσπάθειες της εταιρείας για τη διάσωση της σκήτης παραπέµποντας την τε-
λική λύση στη γνωµοδότηση που θα γίνει από το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συµβούλιο) ενώ απόφυγε να πάρει θέση για την πεζογέφυρα.

Η ηµερίδα συνδιοργανώθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Ενεργών
Πολιτών για τη σωτηρία της σκήτης του Αγίου Νικάνορα και την αποκατά-
σταση της κατακλυζόµενης πεζογέφυρας και το ∆ήµο Καµβουνίων, ενώ
αµέριστη ήταν και η βοήθεια που προσέφεραν ο πρόεδρος του Αθλητικού -
Μορφωτικού Συλλόγου Ελάτης Νίκος Σφαλύρας και ο πρόεδρος του Ορει-
βατικού Συλλόγου Ελάτης Αχιλλέας Μπούντας.

Τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της Ηµερίδας θα εκτιµηθούν
από τη Συντονιστική Επιτροπή, ώστε να δροµολογηθούν οι επόµενες ενέρ-
γειες.

12.33 
μ.μ.

Το χρονικό της τοποθέτησης της προτοµής του αοίδιµου Μητροπολίτη
Σερβίων και Κοζάνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ (1841-1910), δωρεά του Γιώργου Β. Καβουρίδη


