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Τώρα και…

www.mikrovalto.gr

Ανταποκρινόμενοι στις τεχνολογικές προκλήσεις των
καιρών, προχωρήσαμε στην κατασκευή της διαδικτυακής
ιστοσελίδας, επεκτείνοντας τη μέχρι σήμερα επαφή που
είχαμε με την τετραμηνιαία εφημερίδα «Εν Μικρο-
βάλτω...».

Για πιο άμεση επικοινωνία και ενημέρωση.
Κυρίως για τους Μικροβαλτινούς της διασποράς ανά

την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
Και την προσέγγιση -ακόμη περισσότερο- των νέων

μας.

Έτσι κι αλλιώς η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί:
• για την αναθέρμανση της μνήμης για πρόσωπα, γεγο-

νότα, τοπωνύμια, μνημεία και γλωσσικούς ιδιωματι-
σμούς 

• για τη διατήρηση της παράδοσης
• για τη γνώση της ιστορίας μας
• για την καταγραφή ειδήσεων, εκδηλώσεων και δρα-

στηριοτήτων
• για ένα καλύτερο περιβάλλον
• για την προβολή, την ανάδειξη και την ανάπτυξη του

τόπου μας
• για ένα καλύτερο Μικρόβαλτο, ενταγμένο σε μια συ-

νολικά αναβαθμισμένη ευρύτερη περιοχή των Καμβου-
νίων...

Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας
Και την εποικοδομητική κριτική σας...

Καλή περιήγηση!! 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΓ Για μας, η έκδοση της εφημερίδας εξακολουθεί να
είναι το μεράκι μας, να έχει μια ξεχωριστή θέση στην
καρδιά μας!

Συνεχίζουμε…

Ο
Αϊ Γιώργης, η ενοριακή πολιούχος εκκλησία του Μικροβάλ-
του, δεσπόζει στο κέντρο του χωριού και είναι η βασική
αποτυπωμένη εικόνα όλων των Μικροβαλτινών, των επι-

σκεπτών και των περαστικών. 
Την εικόνα αυτή θέλουμε

να τη βελτιώσουμε, να την
ομορφήνουμε, να την αναβαθ-
μίσουμε.

Αισθανόμαστε την ανάγκη
να διευκρινίσουμε από την
αρχή ότι στόχος αυτής της κα-
τάθεσης δεν είναι η κριτική
οπτική ματιά, για ό,τι πιθανώς
θα μπορούσε μέχρι σήμερα να
είχε γίνει καλύτερα, αλλά να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας και
τις φωνές μας για να διεκδική-
σουμε μια ολοκληρωτική πα-
ρέμβαση εξωραϊσμού της
εξωτερικής όψης του ναού
μας.

Και σ’ αυτό, είμαστε υπό τη σκέπη και συνοδοιπόροι με τον
εφημέριό μας π. Χαράλαμπο, γνωρίζοντας το μεράκι του να δει το
ναό του Αγίου Γεωργίου μεγαλοπρεπή και χωρίς προβλήματα.  

Απαραίτητο είναι να δώσουμε ορισμένα ιστορικά στοιχεία για
την εξέλιξη της πορείας των επεμβάσεων στον ναό, αιτιολογών-
τας -κατά κάποιον τρόπο- τη σημερινή κατάσταση.

Το καμπαναριό, κτίσμα εξαιρετικής τεχνικής από πελεκητή
πέτρα και πωρόλιθο, που  χρονολογείται από το 1915 σύμφωνα με
εντοιχισμένη επιγραφή, υπέστη σοβαρότατες ζημιές από το σει-
σμό του 1995, με συνέπεια να καταπέσουν το άνω διάζωμα και η
σκεπή του. Η επιλογή της άμεσης αποκατάστασης, μιας και ο ναός
έπρεπε να ήταν λειτουργικός, οδήγησε σε λύση που δεν ανταπο-
κρίνονταν στη σπουδαιότητα του μνημείου, με συνέπεια η όλη επι-
σκευαστική παρέμβαση να χαρακτηρίζεται από λάθη -π.χ. ένα
τοξωτό παράθυρο αντί για δύο, χαμηλότερο σε ύψος κ.α-  και κα-
κοτεχνίες, έντονα ορατές σήμερα. 

Ο κυρίως ναός του Αγίου Γεωργίου, είναι κτισμένος από το
1951 -με ακανόνιστο τοπικό μάρμαρο επιμελώς αρμολογημένο-,
στη θέση του παλιότερου ναού που είχε πυρποληθεί και κατα-
στραφεί από τους Γερμανούς το 1943. Οι διαστάσεις του κυρίως
κτίσματος είναι περιορισμένες για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των
θρησκευτικών τελετών και έτσι οι κατά καιρούς επεκτάσεις χωρίς
ιδιαίτερες μελέτες , που βασιζόταν κυρίως σε δωρεές των πιστών

και ελάχιστες μικρές χρηματοδοτήσεις, αποτελούσαν και τις μο-
ναδικές λύσεις.

Πάντως το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και
για το οποίο βέβαια δεν είμαστε
καθόλου ευχαριστημένοι. Θεω-
ρούμε ότι η συνέχιση των μι-
κροπαρεμβάσεων  θα διογκώνει
το πρόβλημα, παρά θα το βελ-
τιώνει.

Οι θέσεις και οι προτάσεις
μας για την αντιμετώπιση του
θέματος συνοψίζονται στα πα-
ρακάτω:

-ενημέρωση για την εμπέ-
δωση του αιτήματος για το συ-
νολικό εξωραϊσμό του ναού του
Αγίου Γεωργίου, στους απαντα-
χού Μικροβαλτινούς και στην
ευρύτερη τοπική κοινωνία .

- γενικότερη εκτίμηση ότι η
όλη παρέμβαση θα πρέπει να

έχει σαν αποτέλεσμα ένα ολοκληρωμένο αρμονικό ομοιογενές
σύνολο, τόσο από αισθητικής όσο και από λειτουργικής πλευράς.
Οι θέσεις μας δεν εμπεριέχουν συγκεκριμένες τεχνικές προτά-
σεις, γιατί αυτές αποτελούν αντικείμενο εξειδικευμένων επιστη-
μόνων.

-τήρηση των νόμιμων διαδικασιών υποβολής του αιτήματος,
μέσω του εφημέριού μας, στον αρμόδιο φορέα που είναι η Ι. Μη-
τρόπολη Σερβίων και Κοζάνης, για την έγκριση και εκπόνηση σχε-
τικής μελέτης κατά πρώτον, προσδοκώντας στην άμεση
ανταπόκριση του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κο-
ζάνης κ. Παύλου, που έχει επιδείξει ξεχωριστό ζήλο και ευαι-
σθησία σε ανάλογες περιπτώσεις.

-κοινοποίηση του αιτήματος στους τοπικούς φορείς -Δήμο,
Νομαρχία, Περιφέρεια, βουλευτές του νομού-, ώστε να συνδρά-
μουν για τη χρηματοδότηση του έργου, μέσα από σχετικά προ-
γράμματα, μιας και το κόστος βέβαια αναμένεται να είναι αρκετά
υψηλό.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου -Αϊ Γιώρς για όλους εμάς-  απο-
τελεί για τους απανταχού Μικροβαλτινούς ένα σύμβολο ψυχικής
ενότητας με το γενέθλιο τόπο και μνήμης. 

Ας προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
“Μετά φόβου Θεού, Πίστεως” και ΕΛΠΙΔΟΣ…

ΓΕΩ. ΜΑΣΤΡ.

«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 

Με μια ολοκληρωμένη αρμονική παρέμβαση

Θέλουμε τον εξωραϊσμό του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου

ΑΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
Αγωνιστική Δράση
στη Γ’ κατηγορία
της ΕΠΣ Κοζάνης

Σελ. 15

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο Λιβαδερό
του σήμερα
και του χθες

Σελ. 8-9

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΡΥΜΝΙΟΥ 
Εμπλοκή και καθυστερήσεις (σελ. 22)

Το ΔΣ του συλλόγου
Μικροβαλτινών

εύχεται σε όλους
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
με Υγεία, Ειρήνη,

Δικαιοσύνη 
και Δημιουργικότητα

ΕΡΓΑ

Νέα γρίπη
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε (σελ. 3)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο ναός του
Αγίου Γεωργίου
πριν τις επεκτάσεις...



ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΟΙ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΤΟ 2009

1. Αγγελομένος Βασίλειος του Παύλου [και της Ευαγγελίας Πουλιοπούλου], τμήμα
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2. Γιαννοπούλου Καλλιόπη του Δημητρίου [Βέροια], τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

3. Καβουρίδου Στέλλα του Γεωργίου, τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κο-
ζάνη)

4. Κύρινας Αστέριος του Κων/νου [και της Θεοδώρας Θεοχάρη], τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθήνας

5. Μοσχοπούλου Ελευθερία του Αθανασίου [και της Καλλιόπης Καβουρίδου], τμήμα
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

6. Μπατσιάκα Σπυριδούλα του Αντωνίου, τμήμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ Ηπείρου (Ιωάν-
νινα)

7. Νατσιόπουλος Αλέξανδρος του Νικολάου, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης

8. Νατσιόπουλος Ηλίας του Ευαγγέλου, τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕΙ
Αθήνας

9. Νατσιόπουλος Θωμάς του Γεωργίου, τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας (Καρδίτσα)

10. Παλιανοπούλου Ευμορφία του Βασιλείου, τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων

11. Παπαδημητρίου Κατερίνα του Αντωνίου, τμήμα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

12. Παπαδόπουλος Αντώνιος του Χαράλαμπου, τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη)

13. Παπαδοπούλου Μαρίνα του Χαράλαμπου, τμήμα Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Ηπείρου
(Ιωάννινα)

14. Πουλιοπούλου Ιωάννα του Πούλιου, τμήμα Ιατρικής ΣΣΑΣ Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης

15. Σταθόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

16. Συντουκά Ιωάννα-Μαρίνα του Γεωργίου [και της Ευαγγελίας Παπαδημητρίου του
Αθ.], τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πάτρας

17. Παπαγεωργίου Κατερίνα του Κων/νου [και της Αντωνίας Καβουρίδου], τμήμα Λο-
γιστικής ΤΕΙ Λάρισας [2008]

Το Δ.Σ. του συλλόγου Μικροβαλτινών Ν. Κοζάνης τους συγχαίρει θερμά και τους εύ-
χεται καλές σπουδές.

Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 2 Δεκέμβριος 2009

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Έως 10.12.2009

Eν Μικροβάλτω...
Eφημερίδα του Πολιτιστικού και Mορφωτικού Συλλόγου

Mικροβαλτινών N. Kοζάνης
TETPAMHNIAIA EKΔOΣH

Yπεύθυνος Σύνταξης - Yπεύθυνος για το Nόμο:
Mαστρογιαννόπουλος Γεώργιος

ΣYNTAΚTIKH EΠITPOΠH
1. Mαστρογιαννόπουλος Γιώργος

Tηλ. 6972754016
2. Λαμπρέτσα Έλλη

Tηλ. 2461032971
3. Tζιούτζιος Χρ. Αθανάσιος 

Tηλ. 6973244295
4. Παπαδημητρίου Σπ. Δημήτρης

Tηλ. 6947565225
5. Σταθόπουλος Tάκης

Tηλ. 6974566212
6. Tζιούτζιος Κώστας

Τηλ. 6975875497
• Eνυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τον υπογράφοντα
• Άρθρα, επιστολές, εργασίες δεν επιστρέφονται

ΣEΛIΔOΠOIHΣH – MONTAZ – EKTYΠΩΣH
Dot•Print Γκέρτσου και Εθνομαρτύρων 15, Tηλ. 24610 38417

1. Κολοκυθάς Χρήστος του Λεων.[και Ευτυχίας Αλεξοπούλου] και η Κυριαζοπούλου Κα-
τερίνα (ΙΟΥΛ. 2009) 

2. Νατσιόπουλος Βασίλης του Νικ. και η Αγγελάκη Ζουμπουλία (5 Σεπτ. 2009) 
3. Παλιανοπούλου Ιωάννα  του Γεωργ. και ο Γραβάνης Γιώργος [πολιτικός γάμος]
4. Παπαδημητρίου Παναγιώτα του Νικ. και ο Ζαρκάδας Παναγιώτης (22 ΑΥΓ. 2009) 
5. Παπαδόπουλος Σωκράτης του Νικ. και η Ποσινακίδου Ελένη [πολιτικός γάμος]
6. Σταθοπούλου Ελένη του Αριστ. και ο Σέτζος Ιωάννης (ΙΟΥΛ. 2009)
7. Τζιούτζιου Αθανασία του Βασ. και ο Κανάκης Θωμάς (17.10.2009)
8. Τζιώνα Harriet (Χαρισία) του Αντ. και ο Jason Jedlica [USA] 
9. Τζιώνα Ιωάννα του Κων/νου [του Βασ., Αθήνα] και ο Λοΐζος Σάββας (Νοε. 2009)

10. Τζουκόπουλος Νίκος του Ευθ. [Τρανόβαλτο] και η Παλικαροπούλου Βασιλική 
11. Χαρισόπουλος Σπύρος του Χαρ. και η Μπιμπίρη Αναστασία [πολιτικός γάμος]
12. Εγγονή Βαγγέλη Χαρισόπουλου, Αλεξάνδρα [Σκόπια]

Tους ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

1. Γαλάνη-Παπαδημητρίου Βούλα, συζ. Αντωνίου [του Σπ.-Ρύμνιο], κορίτσι 
2. Δαρδούμπα-Νατσιοπούλου Ντίνα του Γεωρ.,συζ. Αντωνίου, αγόρι
3. Δήμου-Αθανασιάδου Σοφία του Μιχ., συζ. Λάζαρου, αγόρι (3 Οκτ. 2009)
4. Θεοδωρίδου-Αλεξοπούλου Μαρία, συζ. Χαράλαμπου [του Γεωρ.], κορίτσι (Αυγ.

2009)
5. Κυριαζοπούλου-Κολοκυθά Κατερίνα [νύφη Ευτυχίας Αλεξοπούλου], κορίτσι (Νοε.

2009) 
6. Παλιανοπούλου-Πάζη Ιωάννα του Αντ., συζ. Δημητρίου, κορίτσι (Ιουλ. 2009)
7. Παλιανοπούλου-Χαρισοπούλου Ιωάννα, συζ. Ιωάννη, κορίτσι (4 Σεπτ. 2009)
8. Ποσινακίδου-Παπαδοπούλου Ελένη, συζ. Σωκράτη, κορίτσι (8 Οκτ. 2009)
9. Πουρνάρα-Γιαννοπούλου Μαρία, συζ. Γεωργίου, κορίτσι (16 Νοε. 2009)

10. Τζιάλα-Τρευλοπούλου Ελένη, συζ. Βασιλείου, αγόρι(Νοε. 2009)
11. Τζιώνα-Jaunuzzi Αθανασία του Κων/νου, κορίτσι [Ελβετία]
12. Τσιώνη-Τσιφτσή Ελένη, συζ. Νικολάου, κορίτσι (Νοε. 2009)

Tους ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ

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

ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

1. EXPRESS SERVICE, Αχιλλέας Πούτας 200 € 

2. Γιαννόπουλος Αντώνιος του Κων. (λογιστής) 30

3. Γυναίκες ΚΑΠΗ Μικροβάλτου 50

4. Παπαδημητρίου-Γκούγκουρα Βασιλική (Παλαιοχώρι Ημαθίας) 30

5. Γκουτζιομήτρος Βασίλης 20

6. Δισερής Δημήτριος 10

7. Καβουρίδης Ιωάννης του Γεω. 50

8. Καβουρίδης Παναγιώτης του Δημ. 20

9. Λιάκος Κώστας του Χαρ. 20

10. Παπαδημητρίου Αθανάσιος του Αντ. 50

11. Παπαδημητρίου-Γιαννοπούλου Βασιλική, συζ. Αρ. 20

12. Παπανικολάου Ιωάννης 20

13. Γιαννοπούλου-Σαράντη Ελευθερία 20

14. Σταθόπουλος Χαράλαμπος του Κων. 50

15. Τζιούτζιου Άννα του Ιωά. (Ιωάννινα) 20

16. Τζιώνας Κώστας και Γιώργος του Ιωά. (Ελβετία) 60

17. Τρευλόπουλος Κώστας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 50

18. Χαϊδαρόπουλος Κώστας 20

19. Χατζηπαπά Μαρία 20

20. Ανωνύμως (Χ.) 50

Το Δ.Σ. του συλλόγου τους ευχαριστεί θερμά

ΓENNHΣEIΣ

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
1. Γιαννόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου, πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2. Γιαννοπούλου Κατερίνα του Αντωνίου, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχο-

λής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

3. Καμπερίδης Χαράλαμπος του Στέφανου [και της Καβουρίδου Χρυσού-

λας του Χαρ.], πτυχιούχος Μαθηματικός Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης

4. Μανάδης Χρήστος του Βασιλείου, πτυχιούχος Πληροφορικής Αριστο-

τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

5. Παλιανόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, πτυχιούχος Πληροφορικής

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακού τίτ-

λου (Αγγλία)

6. Τζιούτζιου Νικολέτα του Αθανασίου, πτυχιούχος Βιολογίας Αριστοτέ-

λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

7. Τζιώνας Δημήτριος του Κων/νου, πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανι-

κός και Μηχανικός Υπολογιστών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης

8. Χαρισοπούλου Χαραλαμπία του Αθανασίου, πτυχιούχος Τεχνολογιών

Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

Το ΔΣ του συλλόγου τους συγχαίρει και τους εύχεται καλή σταδιο-

δρομία

Καμπερίδης Χαράλαμπος

Γιώργος και Χρήστος
Μανάδης

Το ΔΣ του συλλόγου Μικροβαλτινών, εκφράζει τα συλλυπητήρια στην πρόεδρο του Τοπι-
κού Συμβουλίου Μικροβάλτου Μαρία Βέττα-Μπατσιακοπούλου, για το θάνατο του πατέρα της
Χαράλαμπου, ετών 67, κατοίκου Λιβαδερού.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να συγχαρώ τους υπο-

ψηφίους του δήμου Καμβουνίων, για
την επιτυχία τους στις πανελλήνιες
εξετάσεις του 2009 και την εισαγωγή
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σας εύχομαι, λοιπόν, να ζήσετε έν-
τονα μέσα από τη μάθηση και την κα-
τάρτιση και να γυρίσετε πίσω έτοιμοι
να προσφέρετε τις γνώσεις στον τόπο μας, κάνοντας πε-
ρήφανους τους δικούς σας ανθρώπους.

Επίσης, απευθυνόμενος και στους μη επιτυχόντες,
τους ενθαρρύνω να ξαναπροσπαθήσουν και να συνεχί-
σουν με αισιοδοξία, γιατί στη ζωή υπάρχουν και άλλες ευ-
καιρίες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ. ΝΤΟΒΟΛΗΣ

Ακόμη ένας σημαιοφόρος μας

Είναι ο Στέλιος Καβουρίδης του Αρι-
στείδη, σημαιοφόρος στο Δημοτικό Σχο-
λείο Τρανοβάλτου, που στεγάζει επίσης
και τους μαθητές του Μικροβάλτου, των
Λαζαράδων και του Φρουρίου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

KΩTOYΛAΣ XAPAΛAMΠOΣ

ZΩOTPOΦEΣ – AΛEYPA

BAΛAΩPITOY 9 – THΛ. 2464021413
ΣEPBIA

Προμηθευτείτε τη μοναδική ιστορική-λαογραφική
συλλογή του κ. ΗΛΙΑ ΛΑΜΠΡΕΤΣΑ 

«ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ»
Διατίθεται 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:
Τζιώνας Ελευθέριος
Τηλ. 24640 51155

Mιλώντας για τη νέα γρίπη

Απόσπασμα από το βιβλίο «ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ»

Η επιδημία της γρίπης του 1918 ήταν παγκόσμια και τόσο θανατη-
φόρα, που τα θύματά της υπολογίζονταν πως ξεπέρασαν τα 15 εκατομ-
μύρια σ’ όλο τον κόσμο. Η αρχική της εστία δεν έχει εξακριβωθεί.
Φαίνεται πως εμφανίστηκε συγχρόνως σε διάφορα μέρη. Η ονομασία της
«ισπανική γρίπη» που της δόθηκε τότε οφείλονταν σε λανθασμένη ιδέα
ότι πρωτοεμφανίστηκε με τη θανατηφόρο μορφή της στην Ισπανία.

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ
Το φθινόπωρο του 1918 μεγάλη συμφορά έπληξε τον τόπο μας.

Ήταν μια φοβερή επιδημία ΓΡΙΠΗΣ, που εκατοντάδες άτομα έστελνε κα-
θημερινά στον τάφο. Οι παπάδες δεν πρόφταιναν να θάβουν τους νε-
κρούς.  Από μέρους της επιστήμης ουδεμία βοήθεια παρείχετο, γιατί ούτε
γιατροί υπήρχαν την εποχή εκείνη, ούτε φάρμακα για την  καταπολέμηση
του θανατικού. ”Ιδίως θραύσιν έκαμε η γρίππη εις μικρά χωρία, ένθα λόγω
της αμαθείας, της κακοδιαίτης και του ακαθάρτου της βιώσεως μετεδί-
δετο αστραπιαίως και επέφερε αθρόους θανάτους ελλείψει ιατρικής αρω-
γής και φαρμάκων”, αναφέρει στις 18.11.1918 η εφημερίδα “Ηχώ της
Μακεδονίας”, προσθέτοντας, πως οι θάνατοι στην επαρχία Σερβίων
μόνον, ανήλθαν σε 150.

Πολυάριθμα ήταν τα θύματα της θανατηφόρας αυτής αρρώστιας και
στο Μικρόβαλτο. Όπως θυμούνται οι ηλικιωμένοι κάθε μέρα πέθαιναν 4-
5 άτομα. Τότε ξεκληρίστηκαν ολοκληρωτικά οι οικογένειες του Παπα-
παύλου, του Γιαννοτζήμου, του Τσιλιαντώνη, του Τσιλιαμήκα, του
Μαλλομήκα, του Μπαντή και του Σταθολιόλιου. Πέθαναν πάνω από 60
άτομα. Την φοβερή εκείνη ώρα της οδύνης και της απελπισίας ο λογι-
σμός και η σκέψη όλων στράφηκε στο θαυματουργό Άγιο-Νικάνορα. Δύο
νέοι κάτοικοι του Μικροβάλτου στάλθηκαν τότε στο ελπιδοφόρο μονα-
στήρι της Ζάβορδας να παραλάβουν και να φέρνουν στο χωριό τα ιερά
λείψανα του Αγίου, που φυλάσσονται σε ασημένιες λειψανοθήκες.

Όταν οι απεσταλμένοι με τα ιερά λείψανα στην επιστροφή τους πλη-
σίαζαν το χωριό η καμπάνα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου άρχισε
να χτυπά ειδοποιώντας σχετικά τους κατοίκους, οι οποίοι εξήλθαν με
αναμμένες λαμπάδες να προϋπαντήσουν τον Άγιο, στον οποίο εναπόθε-
σαν όλες τους τις ελπίδες για την εξουδετέρωση του θανατικού.

Από τη στιγμή που τα λείψανα του Αγίου Νικάνορα έφτασαν στην
εκκλησία και έγινε αγιασμός το θαύμα συντελέστηκε, υποστηρίζουν οι
παππούδες. Τα κρούσματα περιορίστηκαν και οι άρρωστοι έγιναν καλά.
Με τη χάρη του Αγίου Νικάνορα το θανατικό σταμάτησε.

Απλά μέτρα για την πρόληψη της γρίπης

Απλές συμβουλές για την αποτροπή μετάδοσης/προσβολής από τη
γρίπη των χοίρων από τον Ινδό γιατρό Δρ Vinay Goyal : 

Τα μόνα σημεία εισόδου του ιού είναι τα ρουθούνια και το στόμα/λαι-
μός. Σε μια παγκόσμια επιδημία γρίπης όπως η τρέχουσα, όσες προφυ-
λάξεις κι αν πάρεις είναι σχεδόν αδύνατο να αποφύγεις την επαφή με τον
ιό Η1Ν1. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η επαφή με τον ιό, όσο ο πολλα-
πλασιασμός του.

Όσο είναι κανείς ακόμα υγιής και δεν δείχνει κάποιο σύμπτωμα μό-
λυνσης από τον ιό Η1Ν1, μπορεί να πάρει μερικά πολύ απλά μέτρα για να
αποτρέψει τον πολλαπλασιασμό του ιού και την ανάπτυξη δευτερογενών
μολύνσεων, αντί να αποθηκεύει αντιιικάφάρμακα όπως το Ν95 ή το Tami-
flu.
1. Συχνό πλύσιμο των χεριών.
2. Κρατήστε τα χέρια μακριά από το πρόσωπο. Αντισταθείτε σε όποιο

πειρασμό να ακουμπήσετε το πρόσωπο, εκτός από το φαγητό ή το
πλύσιμο.

3. Κάντε γαργάρα με αλατόνερο δυο φορές τη μέρα. Αν δεν σας αρέ-
σει το αλατόνερο χρησιμοποιείστε αντιβακτηριακό στοματικό διά-

λυμα. Ο ιός Η1Ν1 κάνει 2-3 μέρες μετά την αρχική μόλυνση για να
πολλαπλασιαστεί στη στοματική/ρινική κοιλότητα και να εμφανίσει
τα χαρακτηριστικά συμπτώματα. Η γαργάρα με το αλατόνερο, κατά
κάποιο τρόπο, έχει την ίδια επίδραση σε ένα υγιή άνθρωπο με αυτή
που έχει το Tamiflu σε έναν ασθενή. Μην υποτιμάτε αυτή την απλή,
φθηνή και ισχυρή μέθοδο πρόληψης.

4. Όμοια προς το παραπάνω, καθαρίστε τα ρουθούνια σας μια φορά τη
μέρα με ζεστό (όχι καυτό !) αλατόνερο. Το δυνατό φύσηγμα της
μύτης και ο καθαρισμός των ρουθουνιών με μπατονέτα βουτηγμένη
σε αλατόνερο είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του
πληθυσμού του ιού.

5. Ενισχύστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα με τροφές πλούσιες σε
βιταμίνη C (π.χ. ακτινίδια, πορτοκάλια, μανταρίνια). Αν χρειάζεστε
συμπλήρωμα με ταμπλέτες βιταμίνης C βεβαιωθείτε ότι περιέχουν
και ψευδάργυρο που επιταχύνει την απορρόφηση της βιταμίνης από
τον οργανισμό.

6. Πιείτε όσα περισσότερα ζεστά ροφήματα (π.χ. τσάι, καφέ, κλπ) μπο-
ρείτε. Ξεπλένουν τον ιό από το στόμα/λαιμό όπου πολλαπλασιάζεται
και τον οδηγούν στο στομάχι, όπου δεν μπορεί να επιβιώσει ή να
πολλαπλασιαστεί.

Πολύς λόγος γίνεται φέτος για τη νέα γρίπη και την επικινδυνότητά
της. Αντιφατικές είναι οι απόψεις των υγειονομικών, γιατρών και άλλων επι-
στημόνων σχετικά με τη χρησιμότητα των εμβολίων που κυκλοφορούν. 

Η γρίπη είναι μια ασθένεια που οφείλεται σε προσβολή του οργανι-
σμού με  ιό. Συνήθως  εμφανίζεται τους μήνες του χειμώνα και περνάει με
την παρέλευσή του χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από τις ομάδες εκεί-
νες του πληθυσμού, που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου», όπως άτομα με
αναπνευστικά προβλήματα, άσθμα και πνευμονοπάθειες, άτομα ηλικιωμένα,
άτομα με καρδιοπάθειες, ή με πρόσφατα χειρουργεία. Στις περιπτώσεις
αυτές υπάρχει μεγαλύτερος στατιστικά κίνδυνος για επιπλοκές.

Συνηθισμένα συμπτώματα της γρίπης είναι κακουχία, πυρετός, μυϊκοί
πόνοι, πονοκέφαλος, αίσθημα εξάντλησης, πονόλαιμος, καταρροή, βήχας.

Η γρίπη μεταδίδεται με σταγονίδια που εκτοξεύονται από τον ασθενή
με το φτέρνισμα ή το βήχα, φιλί, χρήση ίδιων ποτηριών, αλλά και με την
επαφή επιφανειών όπου έχουν «κολλήσει» ιοί. 

Βασικό μέτρο πρόληψης: «καθαρά χέρια» όταν αγγίζουμε το στόμα,
τη μύτη, τα μάτια μας. 

Αυτά, γενικά για τις γρίπες, που είχαμε μέχρι τώρα και λίγο πολύ τα ξέ-
ρουμε όλοι. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, τα αντιβιοτικά δεν δρουν κατά του
ιού της γρίπης, ούτε κατά κάποιου άλλου ιού, γι’ αυτό και δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται στις γρίπες, μπορούν να βοηθήσουν όμως όταν έχουμε
μετέπειτα επιπλοκές.

Τι το διαφορετικό υπάρχει στη νέα γρίπη;
Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του ιού που

προκαλεί τη νέα γρίπη, πραγματικά η δομή του είναι διαφορετική και οι επι-
στήμονες θεωρούν πως μοιάζει με τον ιό που προκάλεσε τη γρίπη του 1918
(ο πρώτος ιός παγκόσμια απομονώθηκε το 1933). Ωστόσο στη συλλογική
μνήμη, η επιδημία του 1918 έχει καταγραφεί σαν κάτι το τρομακτικό από
αριθμό θανάτων και ταχύτητα μετάδοσης, μια που λέγεται πως πέθαναν
τότε πάνω από 20 εκατ. άνθρωποι. Πρέπει όμως να  λάβουμε υπ’ όψη μας
πως οι συνθήκες υγιεινής ήταν σε πολλές περιοχές άγνωστες ακόμα. Δεν
ήταν γνωστός ο τρόπος μετάδοσης της γρίπης, ούτε πώς μπορεί κάποιος να
προφυλαχθεί. Πολλά άτομα στοιβάζονταν για ύπνο στο ίδιο δωμάτιο. Εξ
άλλου η ανθρωπότητα έβγαινε στα τέλη του 1918 από έναν παγκόσμιο πό-
λεμο  και η συσσώρευση πολλών ατόμων στα στρατόπεδα ευνοούσε τη με-
τάδοση της νόσου. Κι ακόμα τα αντιβιοτικά δεν είχαν ακόμα ανακαλυφθεί

για να καλυφθούν οι επιπλοκές.
Από τότε προέκυψαν κι άλλες επιδημίες γρίπης (με μια συχνότητα από

10-40 περίπου χρόνια), όπως το 1957, το 1968, το 1976, καμιά όμως δεν
είχε την ένταση εκείνης του 1918.

Όταν μιλάμε για πανδημία, θεωρούμε πως  πρόκειται για μια επιδημία
που χαρακτηρίζεται από γρήγορη διασπορά της λοίμωξης,  αυξημένο
αριθμό κρουσμάτων αλλά και υψηλή θνησιμότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας θεώρησε πως η γρίπη Η1Ν1 θα προκαλέσει πανδημία, λαμβά-
νοντας υπ’ όψη του μόνο την αυξημένη διασπορά της λοίμωξης και τον
αυξημένο αριθμό ασθενών. 

Όσον αφορά όμως τη θνησιμότητα αυτή φαίνεται πως είναι πολύ χα-
μηλότερη από την κοινή εποχική γρίπη. Συγκεκριμένα,  θεωρείται πως στην
κοινή γρίπη η θνητότητα είναι κοντά στο 0.1%, δηλαδή στους χίλιους που
αρρωσταίνουν, ο ένας πεθαίνει. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της  Euro-
surveillance το ποσοστό θνητότητας από τη νέα γρίπη κυμαίνεται μεταξύ
0.0004 και 0.06%, δηλαδή 2 έως 250 φορές χαμηλότερα της παλιάς γρίπης.
Με άλλα λόγια κολλάει περισσότερους, σκοτώνει όμως λιγότερους. Tο
νότιο ημισφαίριο, πέρασε ήδη έναν χειμώνα με τη νέα γρίπη, χωρίς κανένα
ιδιαίτερο πρόβλημα. Oι τελευταίες εκτιμήσεις λένε πως η νέα γρίπη είναι
σχετικά ήπια και συγκρίσιμη με την εποχική γρίπη αν και δυνητικά, η ζημιά
που μπορεί να κάνει ο νέος ιός είναι μεγάλη. 

Επίσημα συνιστάται εμβολιασμός προληπτικά, κυρίως των ευπαθών
ομάδων, που διαφέρουν αυτή τη φορά κατά τι από εκείνες της κοινής γρί-
πης. Προστίθενται οι έγκυες γυναίκες, οι παχύσαρκοι, οι καπνιστές, οι νε-
φροπαθείς, οι διαβητικοί, νέα άτομα και παιδιά, επειδή θεωρούνται πως δεν
έχουν αντιγόνα, με απλά λόγια θεωρείται ανεπαρκής ο φυσικός αμυντικός
τους μηχανισμός. 

Εδώ ξεκίνησε μια μεγάλη κουβέντα για το αν ο εμβολιασμός είναι απα-
ραίτητος ή όχι. Αν ζυγίζοντας τα πράγματα είναι περισσότερο ωφέλιμος ή
επιζήμιος, αν τελικά η φετινή επιδημία θα εξελιχθεί σε επικίνδυνη πανδη-
μία ή όχι. Μπήκαν στο παιχνίδι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που από υπερ-
βάλλοντα ζήλο και με καθημερινές ανακοινώσεις, συνέβαλαν (αν δεν
προκάλεσαν) σ’  έναν απαράδεκτο πανικό για την επιβίωσή μας, που φαί-
νεται να κάνει περισσότερο κακό απ’ την ίδια τη γρίπη.

Η κουβέντα συνεχίζεται παραπέρα για τη χρησιμότητα των εμβολίων
γενικά κι όχι μόνο της γρίπης, για την επικινδυνότητά τους όταν γίνονται σε
βρέφη από δύο μηνών, (τα  οποία κυριολεκτικά βομβαρδίζουμε με εμβολια-

σμούς), για τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις ή και παρενέργειές τους στον
ανθρώπινο οργανισμό στην ενήλικη ζωή του. 

Ο μέσος πολίτης στέκει διχασμένος μη ξέροντας ποιόν να πιστέψει.
Το χειρότερο απ’ όλα είναι  η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης μας στον

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και στο ιατρικό κατεστημένο, (ευτυχώς όχι
στους κοντινούς  γιατρούς μας), και η υποψία της εκμετάλλευσης της αγω-
νίας των πολιτών για την υγεία τους από διάφορες σκοπιμότητες. Μήπως
όταν πράγματι κάποτε έρθει η επικίνδυνη πανδημία, την πάθουμε σαν τον
ψεύτη βοσκό. 

Το συμπέρασμα είναι : ψυχραιμία και προφύλαξη.
Καλό χειμώνα.

Έλλη Λαμπρέτσα

Πηγές: 
• Pharmanews, Oκτ.2009, σ. 111 και  εφ. Βήμα «η νέα γρίπη» ένθετο  Νοεμ. 2009. 
• www.classical-homeopathy.gr,  www.larissablogs.gr/e-Γυναίκα/2009
• http://edition.cnn.com/2009/health/05/04/swine.flu.pandemic/index.html
• http:www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?Articlecl=19255
• http://www.healthemergency.gov.au/internet/healthemergency/publishing.nsf/Con-

tent/2FBF38115CD98BB7CA2576A00121375/$File/090909.pdf

Μυστήριο Μέγα

Στο άνακρο Σύμπαν υπάρχω κι εγώ

πώς ήρθα δεν ξέρω, ποιός είμαι, πώς ζω.

Περνούνε μπροστά μου εικόνες πολλές, 

μισές πεθαμένες, μισές ζωντανές.

Ακούω τραγούδια, παιδιών τις φωνές, 

μα ξάφνου τα κλέβουν οργή και κραυγές.

Τα ψάχνω τα βρίσκω κι ως που να χαρώ, 

τα χάνω και πάλι ξανά τα ζητώ.

Κοιτάζω στο χώμα, τη Γη που πατώ, 

τι έχει στα βάθη ποτέ δεν θα δω.

Σηκώνω τα μάτια στον μπλε ουρανό, 

μυριάδες τ’ αστέρια, τα χίλια μετρώ.

Σ΄ ακίνητο ήλιο, σ’ ακίνητη Γη, 

δε θάχανε μέρα ποτέ οι μισοί. 

Στη Γη μας επάνω λαγκάδια, βουνά, 

ποτάμια και λίμνες, πελάγη νερά.

Στη Γη μας επάνω ανθρώποι, φυτά, 

πολύμορφα ζώα και άλλα πολλά.

Μυστήριο Μέγα. Τι νάναι ζωή 

κι εγώ ποιός να είμαι 

και ποιός θα το πει. 

Στο νου μου νομίζω το Σύμπαν κρατώ, 
ο κόκκος της άμμου γεννά τον γιαλό.
Προτού καλά φθάσω και πριν γεννηθώ, 
ψωμί μ’ ετοιμάσαν, αέρα, νερό.
Τα βρήκα ωραία, πολύ θαυμαστά, 
τα τρία μεγάλα αυτά αγαθά. 
Εκοίταξα γύρω ανθρώπους, φυτά, 
σε ήμερα ζώα που ήρθαν κοντά.
Τα είδα πως όλα με μοιάζαν πολύ, 
νερό θέλαν όλα αέρα, ψωμί.
Αγάπη σε όλα, στοργή μητρική, 
φροντίδα ν’ απλώσουν σε όλη τη Γη.
Δεμένο το Σύμπαν με νόμους σοφούς, 
ποιός άραγε νάναι ο Μέγας ο νους.
Τον πέλεκυ πήρα να κόψω κλαδί, 
φωτιά να ανάψω σε κρύο πολύ.
Φωνή τότε ήρθε με δένδρου καημό,
αχ νάχα φωνούλα να πω πως πονώ.
Ο πέλεκυς πέφτει επάνω στη γη
και μένει το δένδρο χωρίς να κοπεί.
Στο δάσος επήγα να πιάσω λαγό, 
πουλιά να σκοτώσω χειμώνα καιρό.
Σηκώνω το όπλο στον πρώτο λαγό 
κι ακούω στον κέδρο καρδιάς σπαραγμό.

Μη κυνηγέ μου μη, μη στην ψυχή μου, 
μεγάλο το κρίμα, είναι παιδί μου.
Το όπλο πετάω και πίσω γυρνώ, 
ξανά σε κυνήγι δεν πήγα εγώ.
Λουλούδι να κόψω δεν είναι σωστό, 
αφού να το φκιάξω ποτέ δε μπορώ.
Χρειάζεται σπόρος να πέσει στη γη, 
χρειάζεται ήλιος να δώσει ζωή.
Μυστήριο μέγα, τι νάναι ζωή 
πώς βρέθηκε σπόρος επάνω στη Γη.
Υπάρχει ή όχι αυτό που κοιτώ 
ή μήπως το φκιάχνω στο νου το γεννώ.
Το φως αν δεν είχαν τα μάτια τα δυό 
θα χάναν τα πάντα, μεγάλο κενό.
Αν λείπαν τ’ αυτιά μας, ποτέ η φωνή, 
ποτέ το τραγούδι επάνω στη Γη.
Χωρίς τη μυτούλα καμιά μυρωδιά 
και δίχως τη γεύση καμιά νοστιμιά.
Μυστήριο μέγα, τι νάναι ζωή 
μιά αίσθηση πίστη αυτό εξηγεί.
Αρχή είναι μία ο Μέγας Θεός 
αρχή της ζωής μας, αρχή του παντός.

Γεώργιος Δημητρ. Κυρατζής
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τα παλιά κι τα κινούργια
• • • • • • • • • • • • • • •

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ

ΣΤΟΝ ΑΪΓΙΩΡΓΗ

Αϊγιώργη μου-Αϊγιώργη μου
και χρυσοκαβαλάρη

εμείς σε καμαρώνουμε
με το χρυσό κοντάρι

Αϊγιώργη μου-Αϊγιώργη μου
δείξε τα θαύματά σου

να ιδούν τα παλικάρια σου
που τραγουδούν μπροστά σου

Αϊγιώργη μου-Αϊγιώργη μου
δώσε μας την ευχή σου

να παίξουμε Πρωτοχρονιά
μπροστά εις την αυλή σου 

Αϊγιώργη μου-Αϊγιώργη μου
λεβεντοπαλικάρι

καβάλα σ’ άσπρο άλογο
λάμπεις σαν το φεγγάρι

Αϊγιώργη μου-Αϊγιώργη μου
ευλόγησε τα παιδιά σου

που τραγουδούν στο σπίτι σου
μπροστά στην κάμαρά σου

Αϊγιώργη μου-Αϊγιώργη μου
ευλόγα το νέο έτος

όλοι να το περάσουμε
καλά κι ευτυχισμένα

ΠΑΝΑΠΑΔΟΥΛΑ

Βγήκα ψηλά στον Έ(Ο)λυμπο
ψηλά στο καραούλι

κι αγνάτεψα κα’ το γιαλό
στην  άκρη απ’ το ποτάμι

Βλέπω κομμάτι σύννεφο
βλέπω κομμάτι αντάρα

δεν ‘ταν κομμάτι σύννεφο
δεν ‘ταν κομμάτι αντάρα

Μον’ ‘ταν η τσιούπρα του παπά
που ‘ρχονταν απ’ τ’ αμπέλι 
φέρνει τα μήλα στην ποδιά

τα κίτρα στο μαντήλι

Δυο μήλα της εγύρεψα
κι αυτή μου δίνει πέντε

-Δεν θέλω εγώ τα μήλα σου
τα τσαλαπατημένα

μον’ θέλω εγώ τα κόρφια σου
τα μοσχομυρισμένα

Να τα ‘βαζα προυσκέφαλου
τρεις μέρες και τρεις νύχτες…

Τον ύπνο της δε χόρταινα
τρεις μέρες και τρεις νύχτες…

ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΙΝΑ

Ι(ε)ννιά χιλιάδες πρόβατα
[Γιάννινα μωρέ Γιαννάκινα]*

ιννιά χιλιάδες γίδια 
[γιαλένιο μου ζουνάρι ]**

Ιννιά νομάτοι τα βοσκούν
ιννιά τζουμπαναραίοι

Πέντε πααίνουν για ψουμί
κι οι τρεις για την αγάπη

Κι αφήν’ το Γιάννη μοναχό
στη μέση απ’ το κοπάδι

Κάτσουν και τουν ορμήνεψαν
κάτσουν και τον ‘ρμηνεύουν

Καλά Γιάννη μ’ τα πρόβατα
καλά Γιάννη μ’ τα γίδια

Να μην τα πας κα το γιαλό
κα’ τα θαλασσουτόπια

Κι ο Γιάννης δεν τους άκουσε
κι άφησε τα κοπάδια

Να φαν τ’ αλησμοχόρταρο
να λησμονήσν τ’ αρνιά τους

Του λείπουν πέντε πρόβατα
πέντε παχιά κριάρια

Του λείπει κι η στριφουκάλισα
μι τ’ αργυρό κουδούνι…

* ** επαναλαμβάνονται σε όλες
τις στροφές

ΚΟΥΣΤΑΝΤΗΣ

Δεν είναι κρίμα κι άδικο [καη-
μέν(ε)ι]*

[γιε μου και πάλι γιε μου]*
δεν είνι κι αμαρτία

Μας έζιψαν τουν Κουσταντή
μι τ’ άγριου του βουβάλι

Να κουβαλήσουν μάρμαρο
κι λιανουστιρναρίτσια

Να φτιάξουν πύργου κι τζιαμί
κινούργιου μαναστήρι

Μια τουρκοπούλα χούιαζι 
από γυαλένιο πύργο

-Αγάλια- αγάλια Κουσταντή 
μη σκάσεις το βουβάλι

-Δεν κλαις τούρκσα μ’ τα νιάτα
μου

δεν κλαις τη λεβεντιά μου
Μον’ κλαις τα’ αγριοβούβαλο

το άγριο το βουβάλι…

* επαναλαμβάνεται σε όλες τις
στροφές

ΤΡΕΜΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ

Τρέμει ο ουρανός να πέσει
το φιγγάρι να βασιλέψει (δις)

κι η αγάπη μου διαβαίνει

Η αγάπη μου διαβαίνει
με τρία γυαλιά στο χέρι(δις)

το ‘να μέλι τ’ άλλο γάλα

Το ‘να μέλι τ’ άλλο γάλα
τ’ άλλο ήταν κρύα βρύση (δις)

πάει κι η κόρη να γιομίσει

Πάει κι η κόρη να γιομίσει
έλαμψε κι αυτή κι η βρύση (δις)

μαρμαρένιο κυπαρίσσι

ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ

Κάτου στα δρουσιά τα πλατάνια
στην κρυόβρυση
[Διαμαντούλα μ’]*

κάθουνταν δυο παλικάρια
και μια λυγερή

Κάθουνταν κι τρώγαν κι πίναν 
κι την ξέταζαν

-Διαμαντούλα μ΄τι ν’ είσι τέτοια
τέτοια μελανή

Μηδ’ ου ίσκιους σε πατάει
μήδε φάντασμα

-Ούδε ο ίσκιους με πατάει
ούδι φάντασμα

Με πατάει ου γιος του ρήγα
το ρηγόπουλο

με πατάει το παλικάρι
τα μεσάνυχτα

* επαναλαμβάνεται σε όλες τις
στροφές

ΚΑΗΜΕΝΕ ΠΛΑΤΑΝΕ

-Τ’ έχεις καημένε πλάτανε 
και βαριαναστενάζεις

με τις ριζούλες στο νερό
και πάλι μαραμένος

-Σιγά παιδιά μου να σας πω
και να σας μολογήσω
Αλη-πασάς επέρασε

με δεκαοχτώ χιλιάδες

Κι όλοι στον ίσκιο έκατσαν
κι όλοι για τη δροσιά μου
στο ντουφεκίδι μ’ έβαλαν

κι όλοι με σημαδεύουν

Η μια με παίρνει στο λαιμό
κι η άλλη στο κεφάλι
η τρίτη η φαρμακερή

χτυπάει μεσ’ στην καρδούλα…

ΕΠΙΛΟΓΉ - ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ:
ΓΙΑ.ΜΑΣ.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ

Τσακώθκαν αγκαζέ κι πήγαν. Έλα όταν έφτασαν δε μπουρού-
σαν να νκλείσν τνουμπρέλα. Και την άφησαν ανοιχτή μέσα στο
καμπαναριό. Σιλουή που είχι η θειάκου Λένου. Μέσα όξου πάινι
να μην πάρει καένας νουμπρέλα. Έφυγαν πάλι καμαρουτές κι οι
δυό, αλλά σου σπίτι δεν έκλεινι πάλι η ουμπρέλα. Ν΄απαράτσι
ανοιχτή μέσα στ΄ αχούρι. Κι λέει –τφιγούραμ νέκανα, δε μπάνα
μην κλείεις ντιπ καμιά φουρά.

Μπάνιου στ’ Γκουρτσουπούλα
Μας έφαγι η ζέστα, λιβακόθκαμι. Καμιά δικαριά συντρόφτσις

καθομάσταν στ΄Χαϊνταροκώτσιου του σπίτι, που είχι ίσκιου. Η
Φώτου έρξι νιδέα. Άμα χαζές δεν παένουμι κιμείς πίσου στου Βιρό
(γούρνα) στ’ Γκουρτσουπούλα  να χαραπαντούμι, να κρυώσει του
κουρμί μας. Τι μούγκι τα πιδιά παέν Στς Μάρους κι κάν μπάνιου. Κι
πιριφανεύουντι. Η Σπύρους ήλιγι τάχατις έκανι μπάνιου μι μια
τρανή μπράσκα (βάτραχος) αγκαλιά, που έβγανι κι γαλάζιου νιρό
απ’ του στόμα κι δε φουβήθκι ντιπ. Κι η Σταθτς, λέι Σταμούλου, η
αδιρφός μ’, μι μια τρανή νιρουφίδα κλουριασμένη στα πουδάρια
τ΄. Κι η Δυσέας η θκός μας, λέει η άλλη. Κόλτσαν σ’ όλου του
κουρμί βδέλις κι τουν ρουφούσαν του αίμα.

Μέσα στου καταμισίμιρου εφτασάμι στου Βιρό, εβγαλάμι όλα
τα στράνια μας κι μπίτσαμι μέσα. Πάγουσαν μια χαρά τα κουρμιά
μας. Τα ρούχα μας τάφκαμι ουιπάν στα κλουνάρια, στα κλαδιά.

Όταν βγήκαμι να φύγουμι δεν τα βφήκαμι. Λέλιμ τι να φκιάσουμι,
αρχίντσαμι να κλαίμι. Τα πιδιά μας πήραν απ’ του κουντό χουρίς να
ξέρουμι. Βγήκι η Βασιλάκς κι μας λέει. Άμα δεν αντρέπιστι γκου-
τζιάμ κουρίτσια να ξιτσαρέβιστι. Τώρα θα παένου να χπήσου
νγκαμπάνα να γιλάσει όλου του χουργιό. Η Γιάνου που δεν είχι
βγάλ τα στράνια όλα, βγήκι στου Κουκινόι κι φουνάζει. Ω μάνα,
ηλάτι, τα πιδιά μας πήραν τα στράνια κι ήμιστι γκόλιαβις. Άξι η
θειάκου Κουσταντινιά που είχι κουντά του αμπέλι κι πήγι του χαμ-
πέρι στου χουργιό. Αρχίντσαν να πλαλούν οι μάνις μας κι να λεν:
καλά πιδιά τι εφκιασέτι, φέρτι μας τα στράνια απ’ τα κουρίτσια. Η
θειάκου Θανάσου αρχίντσι να τπουλιουμάν. Κι έφυγαν αφού μας
έκαναν μπανιστήρι καμιά δυο ώρες. 

Πέρα για πέρα αληθινό. 

Αίνιγμα
Η πέτρα στουν κώλ…, του κιφάλι στουν κώλ… Δυό τραβούν,

δυό κατουρούν. Τι είναι;
(το άκουσα από τον Ξυνοβασιλάκη όταν πήγα με τα παιδιά

στη στρούγκα του).
Λύση: το άρμεγμα στη στρούγκα.
Κάθονται στην πέτρα, το κεφάλι στη γίδα. Δυό χέρια τραβούν,

δυό μαστάρια τρέχουν γάλα.

Σοφία Τσινίκα - Τέλιου

Η ομπρέλα
Μιράκι τούχει η θιάκου η Λένου (η μάνα μου) να ρθει στ΄ Σα-

λουνίκη. Πήρε τρία λιουφουρία, ένα ταξί, μπήκε στο ασανσέρ και
μετά στη γκαρσονιέρα. 

–Τι  μι φκιάντς μα κουρίτσι μ΄ μι λέει απού κουτί σε κτι μι
βάντς. Ιγώ ήρθα να γκιζιρίσου. Όταν βγήκε στη βεράντα, 6ος όρο-
φος, αρχίντσι να φουνάζει: – Λέλιμ πώς αντραλίζουμι, καλά μα,
σναϊτουφουλιά μίφιρις;

Την πήγα, είδε θάλασσα, την άλλη μέρα και στην αγορά.
-Μπά, λουιουν τουλουιού πράγματα πλούν ιδώ, έχν παράδις.

Θέλου μορ κουρίτσι μ’ κι ιγώ ένα δώρου, μια αμπρέλα, μου λέει.
–Τι μα, μούγκι η δασκάλα η Σουφία θα έχει;

Όταν έφυγε στο χωριό παρακαλούσε την Κυριακή να βρέξει.
Έλα που η αφύσκιους η κύριους δεν έβριχι. Μια Κυριακή αρχίν-
τσι να πέφτει βρουχή μι του διρμίν. Χάρκι η Θιάκου Λένου, έβαλι
γκαλή μπουδιά, του μαντήλι, πήγι στου παραθύρι τσθιάκου Νικό-
λινας. 

-Μο Νικόλινα, άμα, σήκου  να πάμι σνικκλησιά. –Χαζόθκις μα,
απαντάει η θειάκου, μι αυτό του καθόρι δεν παένου. -Έβγα μα να
ιδεις τι έχου. Τηράει η θειά. -Αμά πού ντβρίκις; -Απ’ Τσαλουνίκη
νήφιρα.

Λήψις 24 Μαρτίου 1909
Αριθ. Πρωτ. 110

Εν Μικροβάλτω τη 21η Μαρτίου 1909
Εις Κοζάνην
Ειδοποιείται η Σεβαστή Μητρόπολις ότι οι Εφοροεπίτροποι του

χωρίου Μικροβάλτου μέλαβον παρά του ιερέως τον τους αγρούς του
Αγίου Γεωργίου όπου τους είχεν 20 και περίπου έτη και τους ηργά-
ζετο και το βακούφι έπερνε το μισό. Τώρα δε η Εφοροεπιτροπή ζητεί
παρα του ιερέως παπαΠαύλου ταγάρια 100 και να εργασθή τους
αγρούς ή δε μη δεν έχει την άδειαν να δουλέψη εις τα κτήματα του
Αγίου γεωργίου. Και οι αγροί είναι τώρα εις χείρας των Εφοροεπι-
τρόπων λέγουν ότι θα τα εργασθώσιν μόνοι τότε και θα πληρώσουν

αυτοί τα 100 ταγάρια. Ο παπαΠαύλος επαρακάλεσε την επιτροπήν
να τον αφίσουν τουλάχιστον τα μισά χωράφια να τα εργασθή και να
δώση εις την Εκκλησίαν το δίκαιον όπως και τα άλλα έτη. αλλά δεν
έγεινε κανείς τρόπος. Η Εφοροεπιτροπή ζητεί τα 100 ταγάρια και
ουδέν πλέον

παπαΠάβλος   

Αριθ. Πρωτ. 174
Σεβασμιώτατε μιτροπολίτα Άγιε Κωνστάντιε της Ιεράς Μιτροπό-

λεως Σερβίων και Κωζάνης.
Ταπινός προσκυνούμεν και ασπαζόμεθα την ιεράν δεξιάν σου μι-

κροί και μεγάλοι.
Ελάβαμην την επιστολήν σου εις τας τέσσαρας Φεβρουαρίου και

ίδαμεν τα γεγραμμένα σας λόγια και εχάρκαμι πολύ μικροί και μεγά-
λοι, τους ανθρώπους όπου διώρισες δια να επιθεωρήσουν τον λογα-
ριασμόν της εκκλησίας δεν ήλθον. Πήγει ο επίτροπος εις τον
Αθανάσιον π… και εις τον Τσόμαλον και τους χώρτασε δώρα και

αυτοί είπαν τον Ηγούμενον να πης τους Μικροβαλτινούς ότι εγώ
είμαι δεσπότης. Πότε θέλω να έλθω να πάρω λογαριασμόν της εκ-
κλησίας και Αυτοί τον συμβούλευσαν να πη ότι τον ζητούν χρήματα
να φάγουν οι κατήγοροί του, έχομεν να φάγωμεν και να πίωμεν δό-
ξασι ο θεός. Οιπέρσυν είχαμεν διδάσκαλον από 20 λίρες και πήγαι-
ναν 40 μαθηταί, 16 μαθήτριαι, και φέτος με εξ λίρες πηγαίνουν 20
μαθηταί μετά βίας. Ημείς βγαίνουμεν από το βάρος και έχει την και
απάντισέ μας ή έλθον ή και δεν έλθουν, και αν έλθουν να έλθουν το
Σάββατο όπου να είναι όλος ο λαός.

Εν Μικροβάλτω τη 28η Φεβρουαρίου 1910
παπαΠάβλος εφημέριος
Χρίστο μίτρο, γιόργη γηάνη, αποστόλη νικόλα, χαρήση γιόργη,

μήτρο μανόλη, Παναέτη θανάση, θανάσι αντονη, νικόλα θανασι,
γιάνη μιτρο, μήτρο στέργιο, γηόργη αντόνη, νικόλα…, γηόργη Δήμο,
κοστα σταθη, λαμπρο πουλιο, γιανη χαρίσι, στέργιο Δίμο, γιόργι
αλέξη, μίτρο αντονι, γκοτή αντόνι, παναετη γιάνη.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1891-1910



Ἂν πῆς τοὺ τσκάλ’ σιέϊ...
Ἴλιγι  ἡ Γκισιλούλτς, “Τὶ φκιάν’ ἀ ρὰ τοὺ θκός σας τοὺ

τρανὸ τοὺ κυπρί”; Ἔτσια ἴλιγι τοὺν παπαΝικόλα. Σὰν πα-
ρακάτ’ ἴλιγι κι αὐτήν ‘μ παροιμία. “ Ἂν πῆς τοὺ τσκάλ’ σιέϊ,
τοὺ γουμάρ’ πράμα κι τοὺ σμιθιρὸ συγγινῆ...Ὤχ λύκους μὶ
‘ν τράκα τ’. Ἀνάσα ρα κι ἀλλοῦ ρὰ σαλέ, π’ δὲ σὶ ξέρν’”.

Δηλαδὴ τοὺ τσκάλ’ δὲν μπουρεῖς νὰ τοὺ πῆς σιέϊ,
ἰπειδὴς εἶνι χουματέϊνου κι δὲν εἶνι ἀντουχῆς ἰργαλείου.
Λίγου νὰ πέσ’ καταῆς τσακίζιτι εὔκουλα. Γιατιαυτὸ κι δὲν
εἶνι νὰ τοὺ πῆς σιέϊ γιρό , π’ νὰ τ’ ἀξίζ’.

Ὕστιρα τοὺ γουμάρ’ πάλι δὲν εἶνι νὰ τοὺ πῆς πράμα.
Τοὺ γουμαρουφόρτ’ εἶνι ἴσια μὶ τὰ τσάκνα ἀπ’ ἔχν οἱ  κα-
ρακάξις στ’ φουλιά τς. Δὲν σκών’ πουλὺ φουρτχιὸ σὰν τοὺ
μπλάρ᾿. Γιατιαὐτὸ κι πράματα ἴλιγαν κυρίους τὰ
μπλάργια κι τἀλόγατα ἀπ’ σήκουναν φουρτχιὸ ἢ ἦταν
πιρήφανα. Τὰ γουμάργια δὲν τὰ πάρουναν κι τόσου γιὰ
πράματα, ἰπειδὴς οὔτι φουρτχιὸ σήκουναν, οὔτι κι
πιρήφανα ἦταν. 

Τιλιφταίους σμ παροιμία ἔρχιτι ἡ σμιθιρός. Αὐτὸς ἡ
ἔρμους δὲν μπουρεῖ νὰ λουγαργιαστῆ σὰ στινὸς συγγινῆς
γιατὶ εἶνι ξένου αἷμα κι δὲν μπουρεῖ νὰ σὶ πουνέσ’ τόσου,
ὅσου κι ἂν λουϊάζιτι κι αὐτὸς σόϊ. 

Ἔτσια ἡ Γκισιλούλτς   ἴλιγι αὐτὴν ‘μ παροιμία “Ἄει μὰ
σαλιὰ μὶ τ’ σαλιᾶς, ἅμα πῆς τοὺ τσκάλ’ σιέϊ, τοὺ γουμάρ’
πράμα κι τοὺ σμιθιρὸ συγγινῆ, τὄχς γιρὰ χαμένου”.

Κτσαίν’ ἡ καμήλα ‘π’ τοὺ φτί τς
‘Μ παροιμία αὐτὴν ‘ν ἴλιγαν ἅμα καένας ἰνῶ ἦταν δυ-

νατὸς κι κρατχιοῦνταν αὐτὸς  παράστηνι τοὺν ψιφτάρρου-
στου. “Ἴι. Φέγα ἀποὺ δῶ ρά. Κτσαίν’ ἡ καμήλα ἀπ’ τοὺ ‘φτί
τς”. 

Κι ὅμους, καταπῶς λέν’ κι οἱ γραμματζμέν’, μπουρεῖ
νὰ κτσαθῆ κι ἡ καμήλα, ἀποὺ εἶνι γιρὸ ζουντανὸ ἀλλὰ κι
ἕνας γιρὸς κι μπρατσουμένους ἄνθρουπους, ἀπ’ τοὺ ‘φτί. 

Πῶς μπουρεῖ νὰ γέν’ αὐτόϊα; Λέν’ τὰ χαρτχιὰ πὼς
μέσα στοὺ φτὶ ἔχ ἡ ἄνθρουπους κι ὅλα τὰ ζουντανὰ  τρία
μκρούτσκα νεῦρα. Τοὺ ἕνα εἶνι γιὰ ν’ ἀκοῦμι. Τοὺ δεύτι-
ρου εἶνι γιὰ τοὺ πρόσουπου. Κι τοὺ τρίτου εἶνι γιὰ νὰ πιρ-
πατάη ἴσια κι οὐρθός. Αὐτόϊας τοὺ τρίτου ἅμα πάθ’ κάνα
ζαράλ’ ἀρχινάει κι πααίν’ κι ἡ ἄνθρουπους κι τοὺ ζουν-
τανὸ σὰν τοὺ βούρλου κι σὰ μιτζμένους. 

Ὅταν ἦμαν μκρός, θυμοῦμι μνιὰ φουρά, π’ βουσκοῦσα
τ’ ἀρνιά μας κάτ’ σν Ἀργασταριά, ἕνα ἀρνὶ πῆγι σὶ μιὰ ζη-
μνιά. Ἰγὼ πουλιόμσα μνιὰ πέτρα νὰ τ’ ἀμπουδίσου. Ὤχ
τοὺ ἔρμου τ’. Τ’ ἀπέτχα πίσου στοὺ φτί τ’. Αὐτὸ ἀρχίντσι
νὰ κάμ’ κουλουτοῦμπις. Ἅμα τοὔειδα νὰ φκιάν’ ἔτσια τὰ
χρειάσκα. Δὲ σκέφκα αὐτὸ ἀλλὰ ἰμένα. Κι λέου, “Ἄει τώρα
τὶ ἀπηλουϊὰ θὰ δώσου στοὺν Τρανὸ ἅμα πααίνου τοὺ
μισμέρ’ στοὺ σπίτ’ μὶ τ’ ἀρνὶ σβαρνιοῦντα. Θὰ μὶ γαλου-
μιτρήσ’ καλά μὶ ‘μ πατηρίτσα τ’”. Ἀδουκῆθκα ὅμους, π’
μᾶς ἴλιγαν οἱ Τρανοί, ὅτ’ ἅμα πάθ’ κάνα ἀρνὶ τίπουτας
τέτχοιου νὰ χλοῦμι τοὺ χέρ’. Χουχούλτσα κι ‘γὼ τοὺ χέρι μ’
κι σὶ λίγου τ’ ἀρνὶ σκώθκι. 

Νὰ τ’ ἀπέτχα στοὺ νεύρου ἀπτιαὐτὸ π’ κάν’ ‘ν καμήλα
κι τοὺν ἄνθρουπου νὰ κτσαίν’;

Τ’ εἶχαν τὰ ἔρμα κι ψουφοῦσαν...
Μουλουγοῦσαν οἱ παπποῦδις γιὰ ἕναν τζιουμπάνου.

Αὐτὸς ἡ ἀνέφταγους σὰν τὶ νἄφκιανι ἀπ’ λέτι. Ἔβγινι ἡ
μπάλιους ἴσια μὶ καμνιὰ ἀξυάλ’ ἀηπάν’ ἀπ’τοὺν ἉηΛιᾶ κι
αὐτὸς ἡ ξίκους ἰτότις κι  γκαβουνυστάζουντας κινοῦσι τὰ
πρόβατα τ’ γιὰ νὰ  βουσκήσν. Τὰ πάηνι σιαδῶθι, σιακεῖθι
κι ἰρχοῦντα τ’ ἀπόγιουμα κι ἰνῶ ἡ ἥλιους ἦταν ἀκόμα κα-
μνιὰ ἀξυάλ’ ἀπάν’ ἀπ’ τοὺ Μπούρνου κι κόντιβι νὰ βα-

σιλέψ’ αὐτὸς τὰ μάζουνι ξανὰ μέσα στοὺ μαντρί τ’ κι
τἄβανι γιὰ ὕπνουν. Δὲν ἤθιλνι νὰ ξιπουδαργιάζουντι. Τὰ
πρόβατα τ’ χόρτιναν τοὺν ὕπνου τα ἀπ’ τ’ μνιὰ τ’ μιριά,
ἀλλὰ ‘ν ἴδγια ‘ν ὥρα ἔπιζι λιόρδα τοὺ στουμάχι τα κι τὰ
λαγγόνια εἶχαν σουφρώσ’ καλὰ καλά.  Κι ἔτσια τὰ ἔρμα
ἀρχίντσαν ἕνα ἕνα κι πέντι πέντι νὰ τζιβών’ τὰ μάτια τα
κι νὰ τουμπακιάζουντι.

Ἅμα εἶδι ἰτούτους ἡ βιριάγκους πὼς τοὺ κουπάδι τ’
λίγου λίγου ἀράτσι κι ξιπατῶθκι ὅλου, χίρσι νὰ κλαίη κι
νὰ λιέη. “Ὤχ μό ρα τὶ ἔπαθα. Πάει τοὺ κουπάδι μ’. Ἅμ’ ἰγὼ
μὶ τοὺν ἥλιου τἄβγανα κι μὶ τοὺν ἥλιου τἄβανα. Αὐτάϊα
χόρτιναν καλὰ τοὺν ὕπνου τα. Τὶ τὰ τσάκουσι. Ποιὸς μὶ τὰ
μάτχιαξι κι τὶ γκλαμπάτσα τὰ βάρσι; Τ’ εἶχαν τὰ ἔρμα κι
ψουφοῦσαν;”

Αὐτὸς ἡ χαντακουμένους θαρροῦσι πὼς χουρταίν’ τὰ
πρόβατα ἅμα τἄφνι νὰ κοιμοῦντι καλὰ μέχρι νὰ βγῆ  ἡ
ἥλιους κι ἂν τὰ μάζιβι προυτοῦ νὰ βασιλέψ’. Ἰνῶ αὐτάϊα
θέλν τρανὸν κουσιό. Θέλ’ νὰ κινήσν γιὰ βουσκὴ ἀπ’ τς
βαθὲς τς χαραὲς ἀκόμα κι τοὺ βράδ’ πρέπ’ νὰ βουσκοῦν
ὡς τὰ μισάνυχτα ἀπ’ ἔχ’ δρουσιά. 

Ἰμεῖς τὰ πιδγιὰ ἰτότι, π’ βουσκούσαμι τ’ ἀρνιά, τὰ κι-
νούσαμι μὶ τοὺν ἥλιου γιατὶ δὲν μπουρούσαμι νὰ
ξυπνήσουμι εὔκουλα σὰν πιδγιὰ ἀποὔμασταν. Ἰνῶ ἡ παπ-
ποῦς ἡ ΣταθουΝικόλας τὰ κινοῦσι τ’ βαθιὰ τ’ χαραή. Ὅταν
ὅμους πλούσαμι τ’ ἀρνιά, ἰμεῖς τἄδουνάμι στς χασάπδις
κάνα δγιακόσις δραχμὲς τοὺ κιφάλ’ κι ἡ παπποῦς ἡ
Νικόλας τἄδουνι δγιακόσις τριάντα μὶ δγιακόσις πινῆντα.
Εἶχι πάντουτις γιρὰ ἀρνιά.

Λέν’ ὅμους ‘μ παροιμία αὐτὴν κι γιὰ ὅποιουν ἄλλουν
κάμ’ τς δλιές τ’ σὰν τοὺν ἀνηπρόκουπου τοὺτουνιὰ τοὺ τζι-
ουμπάνου.

Ἄειντι ἄειντι. Ἰτούτους εἶνι σὰν τοὺ τζιουμπάνου, μὶ
τοὺν ἥλιου τἄβανα, μὶ τοὺν ἥλιου τἄβγανα. Τ’ εἶχαν τὰ
ἔρμα κι ψουφοῦσαν;

Σκῶθκαν τὰ πλιὰ νὰ οὑρμηνέψν ‘ν κλουσσαριὰ
Ἴλιγαν αὐτὴν ‘μ παροιμία στοὺ χουργιὸ, ἅμα ἴγλιπναν

κάναν τσιφτιλῆ μκρὸν νὰ προυσπαθάη νὰ παραστήσ’ τοὺ
δάσκαλου στς τρανύτιρ’. Τὰ πλιὰ ἔχν ἀνάγκ’ νὰ τὰ
φρουντίσ’, νὰ τὰ φλάξ’ κι νὰ τὰ οὑρμηνέψ’ ἡ κλουσσαριὰ
σὰν πῶς νὰ κάμν’ ἢ νὰ μὴν κάμν, τὶ νὰ φᾶν κι ἀποὺ τὶ νὰ
φλαχτοῦν. Ὕστιρα τὰ πλιὰ σὰν πόσου νὰ μπουροῦσαν νὰ
φλάξν ἢ νὰ συμβουλέψν ‘ν κλουσσαριά; Ἔτσιας κι  ὄντας
ἴγλιπναν κάναν μκρὸν π’ ἤθιλνι νὰ κάμ’ τοὺν καμπόσου κι
ὅτ’ τὰ ξέρ’ ὅλα κι τὰ μπουρεῖ ὅλα ἰτότις ἴλιγαν”Ἰὰ νὰ δῆς
δλιά. Σὰν τὶ ἄλλου θὰ δοῦμι; Σκῶθκαν κι τὰ πλιὰ νὰ
οὑρμηνέψν τς κλουσσαριές”. 

Τὰ Γκαρούλια ἢ Χνάργια
Κα’ τοὺ Νουέμβριου, ὅταν ἡ κιρὸς μάζιβι κι κόντιβι νὰ

χιουνίσ’, τηρούσαμι τὰ σμάδγια, σὰν πότι θ’ ἀρχινοῦσαν
νὰ πέφν οἱ πρῶτις τλοῦπις. Ἕνα ἦταν τὰ μηρουμήνια π’
τὰ παρακοιτοῦσαν οἱ τρανοὶ ἀπ’ τοὺν Αὔγουστου. Ἰμεῖς τὰ
πιδγιὰ δὲν ἤξιρνάμι ἀποὺ  μηρουμήνια ἀλλὰ κοιτούσαμι
ἕνα ἄλλου σμάδ’. Τηρούσαμι νὰ δοῦμι τὰ Γκαρούλια, π’
τἄλιγαν κι Χνάργια, δηλαδὴ Χηνάργια. Ἅμα ἴγλιπνάμι κι
ἄκουγάμι τ’ γνουστὴ φουνή τα, ἴλιγάμι “ἄει κουντεύ’ νὰ
χιουνίσ’. Σμὰ κουντὰ εἶνι. Ὅπ’ νἆνι ζ’γών’ κι θ’ ἀσπρίσ’ τὰ
γένεια τ’ ἡ Ἅϊ Νικόλας”. Ἴλιγάμι κι ‘μ παροιμία
πἄκουγάμι ἀπ’ τς τρανοί μας “Βαρβάρα βαρβαρών’,
Σάββας σαβανών’ κι Νικόλας παραχών’”. 

Τὰ Γκαρούλια ἦταν νιρόκουτις, ἀγριόπαπχις κι
ἀγριόχηνις. Αὐτὲς ἔρχουνταν ἀπ’ τὰ βόρεια γιατὶ εἶχι ξι-
κινήσ’ ἡ χειμώνας ἀμπρουστότιρα κι τραβοῦσαν σιακάτ’
κα’ τοὺ νότου, ὅπ’ εἶνι ζιστότιρα. Ἰμεῖς τς ἴγλιπνάμι π’ τρα-
βοῦσαν κα’ τ’ Λουζιανή, κα’ τ’ Μπνάσια. Ἔφκιαναν
γραμμὴ σὰ δασκαλούλια ἴσια ἢ σὰν τοὺ γράμμα ν. Καμνιὰ
φουρὰ καγκιλνοῦσαν κιόλαντς. Ἦταν μαῦρις κι ἔκαναν
γκρ γκρ γκρ.

Ἀπ’ τ’ φουνὴ αὐτὴν ἀπ’ ἔβγαζαν γκρ γκρ γκρ ἰμεῖς τὰ
πιδγιὰ τἄλιγάμι Γκαρούλια. Ἅμα τοὐλιπὸν ἴγλιπνάμι κι
ἄκουγάμι τὰ Γκαρούλια, ἴλιγάμι “Ἄει κουντεύ’. Ὡς τοὺ
βράδ’ ἢ ‘ν ἄλλ’ τ’ μέρα θἄχουμι τοὺ πρώτου χιόν’. Κι
πράγματις χιόντζι”.

Τς σκρόφας τὰ τραγούδγια
Ἦταν, λιέει, ἕνας λύκους. Αὐτὸς τσάκουσι μνιὰ

σκρόφα κι ἱτοιμάζουνταν νὰ τ’ λιουρίσ’. Αὐτὴν ἡ ἰρμάδα
ἅμα εἶδι κι ἀπόειδι, ὅτ’ σὶ λίγου θὰ ‘ν καθαρνοῦσι ἡ Κρι-
τσινικόλας, τοὺν λιέει. 

-Ὄϊ, λυκνιά, προυτοῦ νὰ μὶ ξισκίισ’ ἄσι μι νὰ σὶ πῶ ἕνα
τραγούδ’, ἄ ρά. 

-Ἄά. Νὰ μὶ τοὺ πῆς μά, σκρόφα, ‘ν εἶπι ἡ λύκους, κι
ὕστιρα θὰ σὶ τραγδήσου κι ‘γὼ μὶ τ’ σειρά ‘μ.

-Τήρα ὅμους, τοὺν λιέει ἡ σκρόφα, γιὰ νὰ ἀπιτύχ’ τοὺ
τραγούδ’ πρέπ’ νὰ στοὺ πῶ ντὶπ μέσα στοὺ φτί σ’.

-Ἔ, καλὰ μά, τ’ λιέει ἡ λύκους κι ζγών’ τοὺ φτί τ’ στοὺ
στόμα τς σκρόφας. 

Ἰτότις ἡ σκρόφα, μόλις κουντουζύγουσι στοὺ στόμα τς
ἡ μπουνταλᾶς ἡ λύκους, τοὺν γραπατσών’ γιρὰ γιρὰ ἀπ’
τιαὐτὸ κι ὅσου γίνουνταν σμότιρα κα’ τοὺ σβέρκου τ’ μὶ τὰ
γουρουνόδουντα τς τοὺν ξέσκσι τοὺ ‘φτὶ κι τοὺν ρίμαξι
στοὺν πόνου. 

Βέρκιασι ἀπ’ τοὺ δάγκουμα κι τοὺν πόνου τ’ ἡ μαύρους.
Τσάκσι τὰ λυκουπόδαρα κι τς ἀρίδις  τ’ στοὺν πχιαλτὸ κι
ἀκόμα πχιαλάει ἡ ξάλμυρους. Κόντιψι νὰ σκουθῆ ἡ
μνυαλός τ’. 

Κάπουτι κι ἀλλότι σταμάτσι κά’ τοὺ Τρανὸ τ’ Ἀνήλιου,
ἅμα παγάδουσαν οἱ σούγλις τ’. Ἰκεῖ στρουγγυλόκατσι σι
ἕνα κριάκουρου κάτ’ ἀποὺ μνιὰ πουρναριὰ κι ἀρχίντσι νὰ
συλλουϊάζιτι. “Ὄ ρὰ ναθιμὰ τοὺ πατέρα τ’ ναθιμά τ’.
Ἰμένα ἡ μάννα μ’ μὶ γένντσι χασάπ’ κι ‘γὼ θέλτσα νὰ
γένου ζουρνατζής. Τὶ τὰ χάλιβα ἰγὼ τς σκρόφας τὰ τρα-
γούδγια;”

Ἔτσια ἀπ’ λέτι ἴλιγαν οἱ παπποῦδις. Ἰά. Αὐτάϊα πα-
θαίν’ ὅπχοιους ἀνακατώνιτι σὶ δλιὰ π’ δὲν τοὺ χρειάζ’. Ἤ
ὅπχοιους φυτρών’ ἰκεῖ π’ δὲν τοὺν σπέρν. Ὅπχιους πάθι-
σκνι κάναν τρανὸ τζιριμὲ κι ὕστιρα τοὺ φσοῦσι κι δὲν
πάγουνι. 

Ἰτότις ἴλιγαν, “Τὶ τὰ χάλιβα ἰγὼ τς σκρόφας τὰ τρα-
γούδγια;” 
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

EPΓAΣTHPIO & EKΘEΣH EΠIΠΛΩN

EYΘYMIOΣ ΣKETOΠOYΛOΣ
TPANOBAΛTO KOZANHΣ

THΛ. 24640 51536, 51150
KIN. 6972117635

ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ E. ΓEΩPΓIOΣ

KAΦE ΓIΩPΓOΣ

ΠPOYΣΣHΣ 1 – THΛ. 41498 KOZANH

Aπό υπό έκδοση εργασία για το Mικρόβαλτο 
του Nι. M. Bαλτινού

ΤΑ ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
1859-1879

1. Χαϊδαρόπουλος Ιω. του Κ. 1859
2. Βητόπουλος Βασ. του Ευθ. 1863
3. Θεοχάρης Παναγ. του Ιω. 1863
4. Παπαδημήτριος Β. του Δ. 1863
5. Παπαγεώργιος Δημ. του Γ. 1864
6. Σιδηρουργός Ιω. του Λαμ. 1864
7. Αλεξόπουλος Ευθ. του Αλ. 1865
8. Γιαννάδης Απ. του Νικ. 1865
9. Καβουρίδης Αθ. του Δημ. 1865
10. Σταθόπουλος Κ. του Αντ. 1865
11. Παλιανόπουλος Χρ. του Αθ. 1867
12. Παπανικόλαος Ιω. του Νικ. 1867
13. Τότσικας Κων. του Δημ. 1867
14. Αλεξόπουλος Αντ. του Χρ. 1868
15. Κοτούλης Νικ. του Κων. 1868
16. Παλιανόπουλος Αντ. του Αθ. 1871
17. Γιαννάδης Ευαγγ. του Αθ. 1872

1873
18. Νατσιόπουλος Αθ. του Παναγ.
19. Παπαδημητρίου Αθ. του Δ.

1874
20. Σταθόπουλος Στυλ. του Πέτρου

1875
21. Γιαννάδης Γ. του Χαρισίου
22. Γιαννόπουλος Αθ. του Νικ.
23. Καβουρίδης Αντ. του Ευαγγ.
24. Παπαγεώργιος Γ. του Δ.
25. Παπαδόπουλος Χαρίσ. του Γ.
26. Σταθόπουλος Βασ. του Αντ.
27. Σταθόπουλος Νικ. του Ευστ.

1876
28. Αλεξόπουλος Χαρίσ. του Χρ.
29. Τζόνας Ιω. του Νικ.

1877
30. Σταθόπουλος Χρ. Κ.

1878
31. Γιαννάδης Ιω. Χαρίσ.
32. Θεοχάρης Δημ. του Αθ.
33. Νατσιόπουλος Ιω. του Αντ.
34. Παπαχαρίσιος Αντ. του Χαρισίου
35. Σταθόπουλος Παναγ. του Πέτρου
36. Τζιούτζιος Δημ. του Στυλ.
37. Τσαμόπουλος Γ. του Ιω.

1879
38. Μπατσιακόπουλος Β. Αντ.
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«ΣOYΛA»

Ο ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΜΕΤΗΣ 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΠΙΔΗΣ  (1862 – 1906)
(Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ -

ΠΡΩΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)

Σήμερα, 27/9/2009, τε-
λούμε τα αποκαλυπτήρια της
προτομής ενός ιεράρχου,
ενός ποντίου εθνομάρτυρος,
του Μητροπολίτου Κορυτσάς
και Πρεμετής Φωτίου Καλ-
πίδη, που έδωσε την ζωή
τους για μια ιδέα που λέγε-
ται Μακεδονικός Αγώνας.

Από σήμερα ο φλογερός Δεσπότης της Κορυτσάς
θα στέκει εδώ μαρμαρωμένος, δίπλα στον αγαπημένο
του φίλο, τον Δεσπότη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγ-
γέλη και στον Δεσπότη Γρεβενών Αιμιλιανό Λαζαρίδη.

Θα ήθελα όμως να αναφερθώ πολύ σύντομα στη
ζωή και το έργο του Μητροπολίτου Κορυτσάς Φωτίου.
Το λαϊκό του όνομα ήταν Ηλίας Καλπίδης, γιος του
Κωνσταντίνου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1862 στο
Τσαγράκ της Κερασούντος του Πόντου, Επαρχίας Χαλ-
δίας. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Τα πρώτα γράμ-
ματα τα έμαθε στο χωριό Τσαγράκ και δάσκαλος ήταν
ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Το ελληνικό σχολείο (σχο-
λαρχείο) το τελείωσε στην Κερασούντα. Τις σπουδές

του συνέχισε στη θεολογική σχολή της Χάλκης.
Ο Ηλίας Καλπίδης χειροτονείται διάκονος και παίρ-

νει το όνομα Φώτιος.
Από το 1891 έως το 1902 υπηρετεί στα γραφεία

του Πατριαρχείου και το 1897 επί Πατριάρχου Κων-
σταντίνου του Ε΄ διορίζεται αρχιγραμματεύς της Ι. Συ-
νόδου.

Από την θέση που κατέχει γνωρίζει πολύ καλά τι
συμβαίνει στον χώρο της Δυτικής Μακεδονίας.

Στα χωριά της Δυτικής Μακεδονίας δρουν συμμο-
ρίες Εξαρχικών Βουλγάρων που δεν διστάζουν να σφά-
ξουν ακόμα και ιερείς για να τους πάρουν τα κλειδιά
της εκκλησίας και να εγκαταστήσουν εξαρχικούς.

Στα Βλαχοχώρια άλλη συμμορία ρουμανιζόντων
που είχε ιδρύσει από τα 1862 ο Απόστολος Μαργαρί-
της άλλοτε με δωροδοκίες και άλλοτε με βία, επιβάλ-
λονται στα Βλαχοχώρια της Πίνδου των Γρεβενών και
της Βορείου Ηπείρου, Μοσχόπολη και Πλιάσσα (αρχαίο
Πήλιον) και αλλού.

Αρχές του καλοκαιριού το 1902 ο Φώτιος εκλέγε-
ται μητροπολίτης Κορυτσάς και Πρεμετής.

Φίλοι του προσπαθούν να τον ενημερώσουν για
τους κινδύνους που θα διατρέξει στην περιφέρεια της
επισκοπής του. Μα ο Φώτιος θα τους απαντήσει με τα
εξής λόγια : “Δι αυτό ίσα-ίσα, αγαπητοί μου, θέλω να
υπάγω εις την Μακεδονίαν, δια να δράσω έστω και με
θυσίαν της ζωής μου, διότι εβαρύνθη πλέον να γράφω
εις τα πρακτικά της Ιεράς Συνόδου τα δεινοπαθήματα

των αδελφών μας. Αν θα σκοτωθώ μίαν φοράν, θα σκο-
τωθώ εν Μακεδονία, ενώ εδώ εις τα Πατριαρχεία, η
ψυχή μου καθ’ εκάστην σχεδόν σφαγιάζεται υπό των
δεινοπαθημάτων των σφαγών των εν Μακεδονία αδελ-
φών μας”.

Ο Φώτιος διαδέχεται στο θρόνο της Κορυτσάς, τον
συμπατριώτη του Γερβάσιο Ωρολογά.

Στις 7 Ιουλίου αναλαμβάνει καθήκοντα μητροπολί-
του στην Κορυτσά. Ο Γερμανός Καραβαγγέλης Επί-
σκοπος Καστοριάς, τον επισκέπτεται τακτικά για
ζητήματα εθνικά.

Οργανώνει τα σχολεία της περιοχής τους και επι-
σκέπτεται τακτικότατα τα χωριά και λειτουργεί στις εκ-
κλησίες τους βοηθούμενος  από δύο διακόνους,
κηρύττοντας τον λόγο του Θεού και την πίστη στην
ιδέα του Ελληνισμού.

Οι κάτοικοι όμως της υπαίθρου υποφέρουν από
τους εκβιασμούς που υφίστανται από τις συμμορίες του
κομιτάτου της βουλγαρικής εξαρχίας από την μια μεριά
και από την άλλη τους ρουμανίζοντες προπαγανδιστές
στα Βλαχοχώρια της Κορυτσάς όπου δε δίσταζαν
ακόμη και να σκοτώσουν ιερείς και προκρίτους προκει-
μένου να υφαρπάσουν τα κλειδιά των εκκλησιών.

Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1906 της μικρής Παναγίας,
ημέρα Σάββατο, πορεύεται προς το χωριό Βραδ-Βίτσα,
για να τελέσει την επομένη, ημέρα Κυριακή, τη Θεία
Λειτουργία, όπου το σούρουπο ένα τέταρτο της ώρας
πριν την Βραδ-Βίτσα δέχεται επίθεση από εχθρούς του

Ελληνισμού και δολοφονείται. Το γεγονός της δολο-
φονίας του Φωτίου συγκλόνισε το πανελλήνιον.

Ο ταπεινός, ο αγνός, ο ανιδιοτελής, ο φλογερός
κήρυκας της πίστεως και της ελευθερίας είναι νεκρός.
Ως ιεράρχης ελάμπρυνε τον επισκοπικό θρόνο της Κο-
ρυτσάς και Πρεμετής ποιμαίνοντας μια επαρχία με πο-
λυποίκιλα προβλήματα, αντιμέτωπος με τόσες
προπαγάνδες και δίκαια παραβάλλεται με ένα σφάγιο
(ιερείο) ανάμεσα σε θηρία, λες και ξαναζούσε στους
πρώτους διωγμούς των χριστιανών μέσα σε ρωμαϊκά
αμφιθέατρα και ιπποδρόμια. Χαρακτηρίζεται ως ο ατρό-
μητος σημαιοφόρος του Σταυρού.

Μακαριστέ ποιμένα της Κορυτσάς
Εθνομάρτυρα
Φώτιε Καλπίδη
από την Κερασούντα του Πόντου 
εμείς οι απόγονοι σου δεν σε ξεχάσαμε

Από σήμερα η μαρμάρινη προτομή σου εδώ μέσα
στον χώρο του Μουσείου των Μακεδονικών Αγώνων,
δίπλα στον σφαγιασθέντα Μητροπολίτη Γρεβενών, Αι-
μιλιανό και στον Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Κα-
ραβαγγέλη, θα θυμίζει στις νεότερες γενιές ότι ο
Μακεδονικός Αγώνας δεν τέλειωσε αλλά συνεχίζεται
ακόμη και σήμερα σε περίοδο ειρήνης.

(Τελετή αποκαλυπτηρίων προτομής)
Βούρινος, 27/9/09 

ΚΑΒΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ “ΠΟΡΤΕΣ”
του Σπύρου Μελά (1882-1966)

Συγγραφέα μυθιστορηματικής ιστοριογραφίας
με βιωματικές αναμνήσεις από την περιοχή μας

…Ωστόσο θ’ αναβάλω την αφήγηση των περιστατικών
του ταξιδιού μας προς την πέμπτη Μεραρχία, για να ιστο-
ρήσω στις γενικές της γραμμές τη μάχη της Σιδερένιας
Πόρτας. Ο αναγνώστης για να ‘χει μια κάποια ιδέα της το-
ποθεσίας που συγκροτήθηκε, πρέπει να φανταστεί ένα Ταυ
κεφαλαίο, λίγο ακανόνιστο, που το μεγάλο του μπράτσο
παριστάνει ο δημόσιος δρόμος από το Σαραντάπορο προς
το Δεμίρ Καπού, το δε κεφάλι, το ανάμεσα Ράχοβου και
Καλδάδων μεγάλο φαράγγι, όπου περνά κι ο άλλος δημό-
σιος δρόμος από Λαζαράδες ως το Δεμίρ Καπού με την
προέκταση του προς την πόλη των Σερβίων. Η μάχη συγ-
κροτήθηκε στο μέρος ακριβώς που το μεγάλο μπράτσο του
Ταυ απαντιέται με το μικρό με δύο αντικειμενικούς σκο-
πούς: Την κατάληψη του δρόμου προς τα Σέρβια, που υπε-
ράσπιζαν οι εχθρικές δυνάμεις που είχαν αποκρουστεί από
το Ράχοβο και είχαν τη νύχτα ενισχυθεί και δεύτερον τη
μεγαλύτερη δυνατή παρενόχληση της εχθρικής φάλαγγας
που υποχωρούσε από το Σαραντάπορο και η θέση της θα
γινότανε οικτρή αν κατάφερνε η τέταρτη Μεραρχία να προ-
χωρήσει τόσο γρήγορα, ώστε να προφτάσει να καταλάβει
τη γέφυρα του Αλιάκμονα και τον πόρο του Μεντεσλή.

Οι τουρκικές δυνάμεις που είχε απέναντι της η τέ-
ταρτη Μεραρχία – ανάμεσα σ’ αυτές και το περίφημο για
την αντρεία του τάγμα της Οχρίδας – δεν ήτανε, κατά τις
προσωπικές μου πληροφορίες, παραπάνω από τρεις χιλιά-
δες άντρες, που την πραγματική τους διοίκηση ο Τασχίν
πασάς την είχε αναθέσει σ’ άνθρωπο της εμπιστοσύνης
του, το λοχαγό του επιτελείου του Σαμή από τα Γιάννενα,
δραστήριο κι άφοβο αξιωματικό.

-Αν δεν αντισταθούμε εδώ – είχε πει στους άντρες του
τη νύχτα στις εννέα του Οκτώβρη – αν δεν πέσουμε ως τον
τελευταίο, οι αδελφοί  μας του Σαρανταπόρου θα αιχμα-
λωτιστούν. Όποιος λυπάται για τη ζωή του να μου το πει
αμέσως, να τον στείλω στα Σέρβια. Ωστόσο, καθώς μας
είπαν οι αιχμάλωτοι, κανένας δεν κουνήθηκε από τη θέση
του:

-Αν είναι να σκοτωθούμε για τ’ αδέρφια μας, ας σκο-
τωθούμε!

Οι δυνάμεις αυτές, λοιπόν, είχαν μοιραστεί: Ένα μέρος
είχε πιάσει τη δεξιά πλευρά, στο μεγάλο σκέλος του Ταυ –
δεξιά για τον πορευόμενο από το Σαραντάπορο στο Δεμίρ
Καπού – με μέτωπο προς τα Στενά κι ένα μεγάλο μέρος
είχε πιάσει την κάτω πλευρά του μικρού σκέλους του Ταυ,
του προς τα Σέρβια, με μέτωπο προς το δρόμο, που από τα
Στενά στρίβει προς την πολιτεία και τέλος ένα άλλο μέρος
ακόμα είχε παραταχθεί πάνω στον ίδιο δρόμο.

Όταν η μάχη άρχισε, αντιμέτωποι στο πρώτο μέρος
ήτανε δύο λόχοι του όγδοου συντάγματος : ο δωδέκατος
με το Μοναστηριώτη και ο δεύτερος με το Χρυσοσπάθη. Αν-
τιμέτωπος στο άλλο, στο δεύτερο εχθρικό τμήμα, ήτανε ο
δέκατος λόχος του ίδιου συντάγματος, ενώ το διάστημα
από Καλδάδες προς Ράχοβο επιτηρούσε ο πρώτος λόχος

με το Σκυρό και πίσω ο τέταρτος με το Ζεγγίνη. Ο ένατος
λόχος είχε μπει δεξιά από το δεύτερο, που και πρώτος
άνοιξε πυρ κατά των μεταγωγικών του εχθρού, που υπο-
χωρούσε και του μικρού τμήματος πεζικού, που είχε προ-
σπαθήσει να τα προστατεύσει.

Άμα ξημέρωσε η δέκατη του Οκτώβρη, οι φαντάροι
του ένατου λόχου είχανε τον εχθρό κάτω από την κάννα
του όπλου τους. Μόλις άνοιγε μια τρύπα στην ομίχλη, ξε-
σκέπαζε άφθονο στόχο, που τον θέριζε μια γερή μπαταριά.
Μόλις η τρύπα έκλεινε – οι “αντάρτες” μετακινούνται – οι
Τούρκοι προσπαθούσαν ν’ αλλάξουν θέση και να φυλα-
χτούν καλύτερα. Πριν προλάβουν, όμως, άνοιγε καινούργια
τρύπα πάλι και τα πυρά των δικών μας τους βρίσκανε πάνω
στη μετακίνηση: Αυτό το τραγικό παιχνίδι παιζόταν εκεί επί
μια ώρα. Σε κάθε μπαταριά, ζώα κι άνθρωποι πέφτανε ο
ένας πάνω στον άλλο, σκοτωμένοι και λαβωμένοι.

Όταν η ομίχλη “ψήλωσε”, όπως λένε οι χωριάτες, το
πυρ άναψε ακράτητο σ’ όλο το μάκρος των αντιμέτωπων
γραμμών. Και ο αγώνας ήτανε στην αρχή ακόμα, όταν μα-
κριά στο βάθος των Στενών, από το δημόσιο δρόμο, φάνηκε
νάρχεται από το Σαραντάπορο το εχθρικό πυροβολικό.
Ήταν έξη ολάκερες πυροβολαρχίες σε “φάλαγγα κατ’
όχημα”. Ο λοχαγός Βερέτας τις είδε από νωρίς, και άμα ζύ-
γωσαν στις δύο χιλιάδες τρακόσα μέτρα, τους έστειλε
βροχή οβίδες, που σα να τις έβαζε κανένας με το χέρι, τις
κουρέλιασαν μέσα σε λίγα λεπτά. Σύγχυση, ταραχή, πανι-
κός. Οι πυροβολητές φεύγανε τρέχοντας, οι ελάτες ξέ-
ζευαν ή κόβανε τις σειράδες, άφηναν τα κανόνια και τα
οχήματα στη μέση του δρόμου και τόβαζαν στα τέσσερα,
γυρεύοντας σωτηρία κατά το μονοπάτι της Λαβανίτσας.
Τους βλέπανε οι πεζοί αργότερα να ρίχνονται προς τα Σέρ-
βια από μια κορυφή του Τιταρείου, που στεφανώνει το τρα-
γουδισμένο κάστρο, το ποτισμένο με το αίμα μιας
πριγκιπέσσας, της κόρης του Κράλε –βασιλιά– των Σέρβων
Μάρκου. Μονάχα ένας Τούρκος ανθυπολοχαγός κατάφερε
με το πιστόλι στο χέρι να συγκρατήσει τους άντρες του ου-
λαμού του και ν’ απαντήσει στο Βερέτα με λίγες οβίδες -
“για την τιμή των όπλων”-.

Ο γενναίος αυτός Τούρκος αξιωματικός απόμεινε μο-
νάχος, γιατί στο μεταξύ όρμησαν με αλαλαγμούς οι άντρες
του λοχαγού Λυμπερόπουλου, σκότωσαν τους πυροβολη-
τές, έπιασαν εκατό πενήντα πεζούς που χρησίμευαν για
στήριγμα στο πυροβολικό και κυρίευσαν τα εικοσιτέσσερα
κανόνια του Χασάν Ταχσίν πασά. Στ’ άλλα σημεία της πα-
ράταξης το υπόλοιπο του όγδοου συντάγματος πολεμούσε
με λύσσα. Οι Τούρκοι φάνηκαν κάποια στιγμή πως κλονί-
ζονται, οι σάλπιγγες τους σήμαναν το ελληνικό “παύσατε
πυρ”, ενώ άσπρα μαντήλια κυμάτιζαν στον αέρα :

-Κύριε λοχαγέ παραδίνονται ! - φωνάζει κάποια στιγμή
ο ανθυπολοχαγός Μουτζουρίδης.

-Όχι μη δίνετε πίστη ... Είναι τέχνασμα.
-Εεεε, σεις ! - τους φωνάζει στη γλώσσα τους ένας

τουρκομαθής φαντάρος: Πετάξτε τα όπλα σας...
Η απόσταση δεν ήτανε μεγάλη και η φωνή τους ακού-

στηκε. Οι Τούρκοι άφησαν τα όπλα τους. Αλλά μόλις ο Μου-
τζουρίδης προχωρεί με τη διμοιρία του, τα ξαναπαίρνουν

και τον υποδέχονται με θρεμμένη φωτιά:
-Μη φοβόσαστε, παιδιά –φωνάζει ο αξιωματικός– προ-

χωρείστε.. Θα το πληρώσουν αυτό... Χτυπάτε όμως κι εκεί
πάνω... βλέπετε;

Κι ενώ προσπαθούσε να δείξει με τ’ αριστερό χέρι,
γιατί με το δεξί κρατούσε το περίστροφο του, άξαφνα το
χέρι του έπεσε απότομα, σαν να του το κατέβασε κάποιος
με δυνατή μπαστουνιά:

-Σε παρακαλώ – είπε σ’ ένα φαντάρο του - μου τραβάς
το χέρι μια στιγμή; Μούδιασε. Μούδιασε...

-Κύριε ανθυπολοχαγέ, στα χείλια σας αίματα...
-Αίματα;...
Έφερε το μαντήλι του στο στόμα και τότε μόλις

ένιωσε ότι κάτι τον έπνιγε στο λάρυγγα. Είχε πάρει τραύμα
διαμπερές στο θώρακα και η σφαίρα του είχε κόψει εν’ από
τα κύρια νεύρα του αριστερού χεριού :

-Δεν είναι τίποτα –είπε σε μερικούς που τον είχανε
τριγυρίσει περίλυποι– προχωρείτε!...

Δεν είχε κάμει λίγα βήματα προς τα πίσω για να φρον-
τίσει το βαρύ τραύμα του κι έπεσε στην αγκαλιά του λοχα-
γού Τσολακόπουλου. Τον φίλησε και του ‘σφιξε με
συγκίνηση το γερό του χέρι. Στην ίδια θέση, λίγες στιγμές
πριν, είχε πέσει νεκρός ο υπολοχαγός Λογοθέτης και τραυ-
ματίας ο υπολοχαγός Καρκατζής. Τη δύσκολη εκείνη
στιγμή, ο διοικητής του ένατου συντάγματος κάλεσε με τον
υπασπιστή του Στραβοσκιάδη, το διοικητή του πρώτου τάγ-
ματος λοχαγό Καλκανδή και πρόσταξε να στείλει αμέσως
ένα λόχο του τάγματος, που ερχότανε να δώσει βοήθεια
στο όγδοο σύνταγμα, να επιχειρήσει να περάσει, αστραπι-
αία, την αριστερή των Στενών απότομη χαράδρα, να διαβεί
το μονοπάτι που ήταν ύστερα απ’ αυτήν και να πλευροκο-
πήσει τον εχθρό με κάθε θυσία.

Την κίνηση αυτή πήρε τη διαταγή να την εκτελέσει ο
τέταρτος λόχος, που διοικεί ο ανθυπολοχαγός Σούμπασης.
Ο λοχαγεύων και οι αξιωματικοί του λόχου Παπαδόπουλος,
Στρατηγόπουλος και ο ανθυπασπιστής Καπελούζος, μπαί-
νουν μπροστά κι οι φαντάροι τους ακολουθούν ακράτητοι.
Τα όπλα και προ πάντων τα πολυβόλα, οι φοβερές αυτές
ραπτομηχανές, που δε γαζώνουν, αλλά ξηλώνουν τις φά-
λαγγες, σπέρναν ολοένα το θάνατο. Για να διαβεί τη χαρά-
δρα και να περάσει το μονοπάτι ο τέταρτος λόχος,
χρειάστηκε ν’ αγωνιστεί σκληρά επί μιάμιση ώρα κι ήρθαν
στιγμές που τον είχανε για χαμένο.

Μα καταφέρνει και παίρνει το πλευρό του εχθρού, τον
τσακίζει, τον στρώνει στο κυνήγι, πιάνει αιχμαλώτους, κυ-
ριεύει όπλα, δύο άλογα αξιωματικών και τέλος μια ομάδα
κυριεύει και τη χρυσοπάρυφη σημαία του εχθρού, κεντη-
μένη με ρητά του Κορανίου και κατατρυπημένη από σφαί-
ρες. Μ’ ατελείωτα και βροντερά “ζήτω” την υποδέχονται οι
φαντάροι των άλλων λόχων. Ο συνταγματάρχης την παίρ-
νει μέσα στον πάταγο και στη φωτιά της μάχης και, δακρύ-
ζοντας, προσφωνεί τους τροπαιοφόρους :

-Γενναίοι αξιωματικοί και οπλίται του τέταρτου λόχου,
σας επαινώ !

Ο στρατηγός την άλλη μέρα επαίνεσε στην ημερήσια
διαταγή του τον τέταρτο λόχο, προσθέτοντας ότι “η μεν

τουρκική σημαία εκρατήθη εις το Γενικόν Στρατηγείον δια
να αποτελέση μέρος των τροπαίων, ο δε τέταρτος λόχος,
ανδρείως ενεργήσας, πρόσθεσε μίαν ένδοξον σελίδαν εις
την ιστορίαν του συντάγματος του”. Οι Τούρκοι, όταν μπή-
καν “μεταξύ δύο πυρών”, ξέχασαν, πολύ φυσικά, την υπό-
σχεση που είχαν δώσει τη νύχτα στο λοχαγό Σαμή κι
άρχισαν να αραιώνουν, να φεύγουν προς τα Σέρβια, εκτός
από το αληθινά ηρωικό τάγμα της Οχρίδας, που αν και θε-
ριζόταν από παντού, κρατούσε αλύγιστο την αντίστασή
του, κολλημένο στη θέση του. Μπροστά στον κίνδυνο του
τέλειου αφανισμού, στέλνει στο Μέραρχο κήρυκα έναν
υπολοχαγό, για να μαζέψει τάχα τους τραυματίες του,
πραγματικά όμως για να δώσει καιρό στους Τούρκους που
υποχωρούσαν από το Σαραντάπορο, χωρίς το τάγμα να
υποστεί τελειωτική καταστροφή.

-Αδύνατον –αποκρίθηκε ο στρατηγός– η μάχη θα συ-
νεχιστεί.

-Αφού είν’ έτσι –είπε ο Τούρκος αξιωματικός– εγώ πα-
ραδίνομαι.

-Είναι το καλύτερο, που έχετε να κάμετε...
Κι ήταν, αλήθεια, κάτι συγκλονιστικό από τη στιγμή

εκείνη το θέαμα των λίγων ηρώων του τάγματος αυτού,
που προτίμησαν να σωριαστούν ο ένας πλάι στον άλλο, να
υψώσουν με τα κουφάρια τους τείχος για ν’ ασφαλίσουν
πίσω απ’ αυτό τη φυγή των άλλων, παρά να γλιτώσουν οι
ίδιοι τον άφευκτον θάνατο. Μονάχα ο Σαμή και λίγοι στρα-
τιώτες σώθηκαν από αυτό το τάγμα.

Ήταν η ώρα δύο μετά το μεσημέρι όταν, μετά το Με-
ραρχιακό Ιππικό, οι άντρες της τέταρτης Μεραρχίας, δια-
σκελίζοντας σωρούς πτωμάτων, παραμερίζοντας ανοιχτά
κρανία και πατώντας αίματα, πήραν με σφιγμένη καρδιά το
δρόμο για τα Σέρβια. Ωστόσο το βήμα τους ήτανε γοργό,
γιατί νηστικοί από την περασμένη μέρα και τσακισμένοι από
την κούραση, βιάζονταν να φτάσουν στην πολιτεία για να
βάλουν κάτι στο στόμα τους και ν’ αναπαυτούν. Για να εξα-
σφαλίσει την προέλαση του πρώτου συντάγματος, ο πρώ-
τος λόχος πήρε διαταγή ν’ ανιχνεύσει τη ρεματιά που ήτανε
περ’ από τους Καλδάδες προς την κατεύθυνση των Σερ-
βίων. Αφού ερεύνησε πραγματικά ένα μέρος της ρεματιάς,
τράβηξε αριστερά προς το μικρό χωριό Αυλές, όπου οι
Τούρκοι φεύγοντας είχανε αφήσει το χειρουργείο τους. 

Ωστόσο την ώρα που το επιτελείο της Μεραρχίας,
περνώντας τα Στενά και στρίβοντας δεξιά μπήκε στο δρόμο
των Σερβίων, ακούστηκαν πίσω του πυκνοί πυροβολισμοί.
Κάμποσοι Τούρκοι, ταμπουρωμένοι σ’ ένα βαθούλωμα γης,
αριστερά του δρόμου είχανε βάλει στο σημάδι τους επιτε-
λείς. Αλλά στο πυρ τους απάντησαν τα πολυβόλα ενός τάγ-
ματος του όγδοου, που τυχαία βρέθηκαν εκεί και τους
καθάρισαν. Μ’ αυτό το απρόβλεπτο και περίεργο επεισόδιο
τέλειωσε η μάχη της Πόρτας, ο δραματικός επίλογος της
μάχης του Σαρανταπόρου. Η τέταρτη Μεραρχία μπήκε στα
Σέρβια. Στο δρόμο οι εχθροί με τους μαντύες, τις κουβέρ-
τες, τις σκηνές και γενικά με τα πράματά τους που τα πε-
τούσαν για να γίνουν ελαφρότεροι, είχανε στρώσει
πρωτότυπο χαλί στους νικητές.

[Επιλογή κειμένου Λ.Γ. Μαστρ.]
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η χαρά και ο σύγχρονος άνθρωπος
Μπορούν σήμερα οι υλικά ευδαι-

μονούντες άνθρωποι να χαίρονται;
Είναι εύκολη και προσιτή η βίωση της
πραγματικής χαράς από τον πολυά-
σχολο κι αγχωμένο άνθρωπο; Γιατί
δεν μπορούμε σήμερα να γελάμε αυ-
θόρμητα και να χαιρόμαστε τα διά-

φορα γεγονότα της οικογενειακής και ατομικής μας ζωής;
Τι φταίει και ποιες μπορεί να θεωρηθούν βασικές και κυ-
ρίαρχες αιτίες, αυτές που πικραίνουν και δυσκολεύουν τη
ζωή μας;

Η έννοια της χαράς έχει μια διαφοροποίηση και μια
κλιμάκωση. Υπάρχει η επιπόλαιη χαρά, αλλά υπάρχει και
η βαθύτερη χαρά. Η πρόσκαιρη, αλλά και η μονιμότερη. Η
μονιμότερη χαρά μοιάζει με δέντρο, που έχει βαθιές ρίζες
του μέσα στο βάθος της ανθρώπινης υποστάσεως.

Έτσι διαπιστώνουμε ότι ο σημερινός άνθρωπος, ο άν-
θρωπος της διπλανής πόρτας, αλλά και ο παγκόσμιος άν-
θρωπος δεν είναι πραγματικά χαρούμενοι. Η ευμάρεια,
αλλά και οι πάμπολλες και ποικίλες ανέσεις κι ευκολίες
αντί να προσφέρουν ειλικρινή και πηγαία αισθήματα
χαράς, αποτελούν απλώς μάταιη, αγχώδη και κουραστική
αναζήτηση όασης, μέσα στην ερημιά της ζωής μας. Όλες
αυτές οι υλικές ανέσεις σαν αποκλειστικός στόχος του
σύγχρονου ανθρώπου είναι απλώς υποκατάστατα της
χαράς και μας ξεγελάνε.

Επομένως μπορούμε να έχουμε μικρές ή μεγάλες ικα-
νοποιήσεις του εγώ μας, χαρούμενοι όμως, με τη βαθιά
έννοια του όρου δεν είμαστε. Ή κι αν βιώσουμε στιγμιαία
χαρά, αυτή δεν διαρκεί για πολύ αφού ακολουθεί άλλη
επίμονη αναζήτηση απόκτησης άλλης υλικής ανάγκης.

Αν η ευμάρεια έδινε την αληθινή χαρά, έπρεπε τότε
στα πλουσιότερα, οικονομικά, κράτη και στους πλουσιό-
τερους ανθρώπους να υπάρχει διαρκής και μόνιμη χαρά. Η
σύγχρονη όμως πραγματικότητα έρχεται να επιβεβαιώσει

ακριβώς το αντίθετο! Η τεράστια επέκταση των ψυχασθε-
νειών, καθώς και το πρωτοφανές σε έκταση το φαινόμενο
της διαδόσεως των ναρκωτικών στη νεολαία μας, μαρτυ-
ρούν ξεκάθαρα, μια υποσυνείδητη μεν αλλά μάταιη ανα-
ζήτηση, από το σύγχρονο άνθρωπο του χαμένου
παραδείσου της χαράς.

Η τεράστια βιομηχανική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με
την αλματώδη τεχνική πρόοδο, έφερε αύξηση και πλη-
θώρα υλικών αγαθών, που ούτε να φανταστεί μπορούσε ο
άνθρωπος πριν από λίγα χρόνια. Αλλά αυτή η απόκτηση
των υλικών απολαύσεων και αγαθών, αλλά και της φαν-
ταχτερής ευμάρειας θεωρήθηκε πανάκεια.

Η χαρά όμως είναι ένα πνευματικό γεγονός και έτσι
πρέπει να θεωρηθεί, που έχει την έδρα της στο βάθος της
ανθρώπινης υποστάσεως. Και αυτό το άδυτο δεν έχει τη
διάσταση της αυτάρκειας και ολιγαρκείας, που ίσως φαν-
ταζόμαστε, ούτε μπορεί να αισθανθεί τη μόνιμη και βαθιά
ικανοποίηση, μόνο από την απόκτηση ενός πολυτελούς –
ακριβού αυτοκινήτου ή την καλοφαγία, που στις μέρες
μας θεωρείται αποδεδειγμένα, ως η βασικότερη αιτία των
διατροφικών μας ασθενειών.

Όχι πως αυτά δεν πρέπει να έχουν τη θέση και τη
χρησιμότητα τους.  Αλλά δεν πρέπει να αποτελούν τη
μόνη και αναγκαία συνθήκη, για να εξασφαλίσουν μια μό-
νιμη βαθύτερη ευτυχία. Γι’ αυτό στην ευτυχία ουσιώδη
λόγο παίζει η ανθρώπινη συνείδηση. Αν αυτή είναι ικανο-
ποιημένη, τότε ο άνθρωπος έχει εσωτερική ειρήνη, που
είναι το υπόβαθρο της χαράς. Αυτά προϋποθέτουν σωστό
κοσμοθεωριακό προσανατολισμό, για να πορεύεται ο άν-
θρωπος με επίγνωση το δρόμο της ζωής του. Οι υλικές
ανθρώπινες ανάγκες δεν πρέπει να αγνοηθούν, αλλά θα
ενταχθούν, ιεραρχικά, κάτω από την ηγεσία του πνεύμα-
τος. Ας είναι η χαρά μας καρπός αγάπης και αγώνα.

Πνευματικά εντρυφήματα

1. Μας χρειάζεται το βλέμμα του μικρού παιδιού, για να φτάσουμε στον εφτακάθαρο ουρανό
μας.

2. Η ολοκάθαρη βροχή του ουρανού, που καθαίρει τη συνείδηση, είναι απόκριση της παιδικής
επίκλησης.

3. Οι περισσότεροι –εκτός ελαχίστων– ζούμε σήμερα στο σύγχρονο κόσμο της πολυπραγ-
μοσύνης και του άγχους.

4. Μέσα στη σημερινή γλωσσική έκπτωση είναι παρηγοριά και ευχαρίστηση, αλλά και κρυφή
λαχτάρα να συναντάς Ανθρώπους, που κατέχουν με πληρότητα τον ελληνικό λόγο.

5. Μα και οι γέροι έχουν μερτικό και δικαίωμα στο σεβασμό από τους νεότερους.
6. Δεν πρέπει ως Έλληνες να λησμονούμε το μεγάλο αγαθό της ιστορικότητάς μας.
7. Ζούμε στο πετσί μας την αλλοτρίωση του τόπου μας και του εαυτού μας, από την ανυπο-

ψίαστη προσχώρησή μας σε νέα και ξενόφερτα πρότυπα βίου.
8. Η ευγένεια του πνεύματος είναι λουλούδι, που δεν φυτρώνει, παρά σε λίγες ψυχές.
9. Σπίτι χωρίς βιβλία είναι δωμάτιο, χωρίς παράθυρο.
10. Καλύτερο απ' όλα είναι η υπομονή στις θλίψεις.
11. Μέσα μας ο Θεός έβαλε έναν δικαστή, τη συνείδησή μας.
12. Το ψωμί, το κρασί και το λάδι είναι το βασικό τρίπτυχο της τροφής των ανθρώπων.
13. Οι πελαργοί ανοίγουν την πλευρά τους και ταΐζουν με το αίμα τους τα μικρά παιδιά τους.

(Αντιπελάργηση). Όταν όμως γεράσουν οι γονείς, τα παιδιά τους (πουλιά), μαζεύονται
γύρω τους και τους σκεπάζουν και τους ζεσταίνουν με τα δικά τους φτερά, τους φέρνουν
τροφή και στα μεγάλα ταξίδια, τους σηκώνουν στη ράχη τους.

14. Ο μεταπτωτικός–σύγχρονος άνθρωπος θυμάται και τα πιο μικρά, στα οποία οι άλλοι του
έφταιξαν, ενώ ξεχνάει και τα πιο μεγάλα στα οποία αυτός έφταιξε.

15. Πόσες φορές πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους; εβδομηκοντάκις επτά.
16. Όλοι οι άνθρωποι με μια λαχτάρα ζούμε (κι ας μη το λέμε ): Πως να ήταν τρόπος να μην

πεθάνουμε, να ζήσουμε για πάντα! 
17. Ότι θέλετε να κάνουν οι άλλοι σε σας, το ίδιο να κάνετε στους άλλους κι εσείς.
18. Η αγάπη δεν έχει όρια. Είναι ένα χρέος προς όλους τους συνανθρώπους μας που πάντα

μένει ανεξόφλητο.
19. Ο θάνατος είναι το μεγάλο μυστήριο της ζωής μας. Ένα μυστήριο βαθύ, που μας γεμίζει

φόβο και αγωνία.
20. Ο πλούτος σήμερα είναι η μεγάλη θεότητα του κόσμου. Οι πλούσιοι τον κατέχουν κι αγω-

νιούν να μην τον χάσουν. Οι φτωχοί δεν τον έχουν κι αγωνίζονται να τον αποκτήσουν.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2009
Στην Αίθουσα Τέχνης του Πνευματικού Κέν-

τρου Αιανής, παρουσία πολλών δημοτών και φίλων
της Αιανής, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση πα-
ρουσίασης του βιβλίου “Στα χώματα της Μακεδο-
νίας” του Αιανιώτη δάσκαλου Λάζαρου Νάνου. Την
παρουσίαση έκαναν οι κ.κ., Κωνσταντινίδης Θεόδωρος, επίτιμος σχο-

λικός σύμβουλος Φιλολόγων και Ντάγκας Ευάγγελος, επίτιμος σχολι-
κός σύμβουλος Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ το συντονισμό είχε η δη-
μοσιογράφος Μαρκοπούλου Κατερίνα.

Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από το δήμο Αιανής και τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Αιανής «Η Πρόδος», ο δήμαρχος Αιανής Τζέλλος
Γιώργος επέδωσε τιμητική πλακέτα στο συγγραφέα.

Το βιβλίο είναι ένα ηθογραφικό μυθιστόρημα που αποκαλύπτει τις
βαθιές ρίζες των εθίμων και αποδεικνύει την αδιάρρηκτη σχέση συνέ-
χειας της αρχαίας Αιανής -κατ’ επέκταση της αρχαίας Μακεδονίας- με
τη σημερινή.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009
Στην αίθουσα του Κοβεντάρειου Κοζάνης

έγινε η παρουσίαση των παρακάτω:
-των βιβλίων του δάσκαλου Αποστόλου Βα-

σίλη
1. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1912-1915
2. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1916-1917
- του περιοδικού ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ, ετήσιας έκδοσης του Εκπολιτιστι-

κού Συλλόγου Εξάρχου Γρεβενών

Την παρουσίαση έκαναν οι κ.κ., Ντάγκας Ευάγγελος, επίτιμος σχο-
λικός σύμβουλος Α/βάθμιας εκπαίδευσης, Αδαμίδης Νικόλαος δάσκα-
λος, Μπλάντζας Νικόλαος, δάσκαλος, πρόεδρος της ΠΕΕ
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (παράρτημα Δ. Μακεδονίας) και Παπα-
δημητρίου Απόστολος, μηχανικός, συγγραφέας. Το συντονισμό της πα-
ρουσίασης έκανε η φιλόλογος Γιάννα Γκουτζιαμάνη. Το βιβλίο ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1912-15 εκδόθηκε με τη συνεργασία του Αθλητικού-Εκ-
πολιτιστικού Συλλόγου Μηλέας Κοζάνης “Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ”.

Τα δυο ενδιαφέροντα βιβλία παρουσιάζουν σύντομα ιστορικά στοι-
χεία και αρχειακό υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους-Αρχείων
Νομού Κοζάνης που αποτυπώνουν τις κοινωνικές και οικονομικές συν-
θήκες εκείνων των περιόδων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ

Έγινε το μεσημέρι της Κυριακής
29.11.2009 στο Τριγωνικό, μετά από
πρόσκληση της Επιτροπής Αγώνα
ενάντια στο ορυχείο «Προσηλίου», η
συνέλευση των κατοίκων Τριγωνικού.

Στη συνέλευση, που έγινε στο
Δημοτικό Σχολείο, παραβρέθηκαν
πλήθος κόσμου και μετά από την ενη-
μέρωση, εκ μέρους της Επιτροπής
Αγώνα, ακολούθησε μια γόνιμη και
δημιουργική συζήτηση.

Ομόφωνα στο τέλος αποφασίστηκε:
1. Η συγκρότηση τριμελούς οικο-

νομικής επιτροπής για την επίσπευση
του χρόνου συγκέντρωσης των χρη-
μάτων που απαιτούνται για την προ-
σφυγή ακύρωσης της ΚΥΑ στο ΣτΕ
και της αναστολής των εργασιών
έναρξης λειτουργίας του ορυχείου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτε-
λείται από τους:

Βακουφτσή Βασίλη του Θ.
Κούτσιανο Χρήστο του Γ.
Μαρκόπουλο Αντώνη του Χ.
(Το κόστος της προσφυγής ανέρ-

χεται στις 12.000 Ευρώ περίπου. Πα-
ρακαλούνται όσοι επιθυμούν να
προσφέρουν να απευθύνονται στην

παραπάνω επιτροπή).
2. Να ζητηθεί από τη Νομαρχία

Κοζάνης η χρηματοδότηση της προ-
σφυγής για την άρση της Οριστικής
Παραχώρησης 63 ν. Κοζάνης. Έγ-
γραφο για τη χρηματοδότηση της
προσφυγής έχει ήδη αποσταλεί.

3. Να ζητηθεί από τη Νομαρχία
Κοζάνης να αναλάβει το κόστος εκ-
πόνησης Γεωτεχνικής Μελέτης, για
την περιοχή της Οριστικής Παραχώ-
ρησης ν. 63. Υπενθυμίζουμε ότι έχει
ήδη σταλεί έγγραφο στο ΙΓΜΕ να
αναλάβει την εκπόνηση της παρα-
πάνω Μελέτης.

4. Αύριο, 30 Νοεμβρίου 2009, να
παραβρεθεί αντιπροσωπία των κατοί-
κων στην έκτακτη συνεδρίαση του
Νομαρχιακού Συμβουλίου για να συμ-
παρασταθεί στα αιτήματα των κατοί-
κων του λεκανοπεδίου Κοζάνης -
Πτολεμαΐδας.

5. Παραμένει σε ισχύ η προηγού-
μενη απόφαση για δυναμική παρου-
σία των κατοίκων στην επόμενη
τακτική συνεδρίαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου, όποτε αυτή γίνει.

6. Θα ακολουθήσουν ενημερώ-
σεις των κατοίκων Προσηλίου και Πο-
λυρράχου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Κλιμάκιο της ΑΝΚΟ στη Ζάβορδα
Θετικό βήμα στο διεκδικητικό πλαίσιο για την

κατασκευή της πεζογέφυρας στην περιοχή της
μονής του Αγίου Νικάνορα στη Ζάβορδα, θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί η επίσκεψη κλιμακίου τε-
χνικών της ΑΝΚΟ, του επίσημου εταίρου -μαζί με
τους νομάρχες Κοζάνης και Γρεβενών- του Διανο-
μαρχιακού Φορέα «Παρακολούθησης Προστασίας
και Ανάπτυξης ευρύτερης περιοχής Ταμιευτήρα Λί-
μνης Ιλαρίωνα», την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009,
προκειμένου να εξετάσει επί τόπου τις συνθήκες
και τις εναλλακτικές δυνατότητες κατασκευής του
προτεινόμενου έργου.

Ως γνωστό η κατασκευή της πεζογέφυρας και
η διάσωση του μνημείου του ασκηταριού του Αγίου
Νικάνορα είναι αιτήματα των φορέων και των κα-
τοίκων της ευρύτερης περιοχής Καμβουνίων- Δε-
σκάτης-Βεντζίων και Αιανής που εκφράστηκαν
κυρίως μέσα από το Συντονιστικό Όργανο Ενερ-
γών Πολιτών που έχει προβεί σε πολλές ενέργειες
στην κατεύθυνση αυτή, με κορυφαίες την ειρηνική

διαμαρτυρία της 7ης Δεκεμβρίου 2008 στη Ζά-
βορδα και την ημερίδα της 9ης Μαΐου 2009 στην
Ελάτη.

Επικεφαλής του κλιμακίου της ΑΝΚΟ ήταν ο
διευθυντής Μελετών Γιάννης Γκίνης και τον πλαι-
σίωναν ο υπεύθυνος του τμήματος Περιβαλλοντι-
κών Μελετών Κώστας Νικολαΐδης και η Ελένη
Τσικαρδάνη Χημικός Μηχανικός, οι οποίοι δήλω-
σαν ότι στις προτάσεις που θα καταθέσουν, θα λη-
φθούν υπόψη η προστασία των μνημείων , η -το
δυνατόν- ήπια παρέμβαση στο εκπληκτικό φυσικό
περιβάλλον, οι τεχνικές δυνατότητες υλοποίησης
και το κόστος της κατασκευής του έργου. Τελικός
αποδέκτης των προτάσεων και των εισηγήσεων,
μέσω του Διανομαρχιακού Φορέα, θα είναι βέβαια
η ΔΕΗ ΑΕ, στις υποχρεώσεις της οποίας υπάγεται
και η “αποκατάσταση θιγομένων υποδομών” -στη
συγκεκριμένη περίπτωση θα κατακλυστεί από τα
νερά της λίμνης η υπάρχουσα πεζογέφυρα στη
θέση “Λογγά”-

Από την άλλη πλευρά έντονη ήταν η παρου-
σία των μελών του Συντονιστικού Οργάνου Ενερ-
γών Πολιτών, με παρόντες το Δήμαρχο
Καμβουνίων Αχιλλέα Ντοβόλη, τον πρόεδρο του
Τ.Σ. Ελάτης Βασίλη Τέλλιο και εκπροσώπους συλ-
λόγων οι οποίοι τόνισαν για μια ακόμη φορά την
σημασία της κατασκευής της πεζογέφυρας στην
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Αξιοσημείωτη
ήταν ακόμη η κινητοποίηση, η παρουσία και το εν-
διαφέρον πολλών κατοίκων της Ελάτης.

ΓΜ

Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Ι  Π Ο Λ Ι Τ Ε ΣΑναστασίου Ζ. Μπέλλου
«ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ Ι.Μ.

ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
Με άλλο ένα, το 9ο

του βιβλίο, ο γνωστός
Δημοσιολόγος Αναστά-
σιος Μπέλλος, πλουτίζει
την τοπική βιβλιογραφία,
καθώς παρουσιάζει το
νέο τύπο Μοναστικού
Οίκου με το νεοφανές

στην περιφέρειά μας « ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
ΚΑΘΙΣΜΑ» Τιμίου Προδρόμου και Βαπτι-
στού Ιωάννου της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζά-
νης, στη Νέα Νικόπολη.

Στο πλούσιο και ευσύνοπτο περιεχό-
μενο βρίσκει κανείς αναφορές για την πε-
ριοχή μας και την Ι Μονή της Ζάβορδας. 

[Έκδοση 2009 Κοζάνη, έγχρωμο, σε-
λίδες 112]

Ζήση Αν. Μπέλλου
«ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2010»
Η έκδοση-κυκλοφο-

ρία του ως άνω ΗΜΕΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥ, βρίσκει κάθε
χρόνο να δώσει και κάτι

για τον τόπο μας. Σ’ αυτό τον τόμο ασχο-
λείται με την ανάπλαση του χώρου Ζιδα-
νίου (άρθρο Θ. Τσίγγανα)

[Έκδοση 2009 Κοζάνη, έτος Ε’, τόμος
5ος, σελίδες 160]
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Συνομιλώντας κανείς με γνωστούς και φίλους από το Λιβαδερό, αβία-
στα διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι αυτοί αγαπούν και υποστηρίζουν με πάθος
τον τόπο τους…Οι προσωπικές μου αναμνήσεις μένουν περισσότερο στην
εποχή του “Λυχναριού” και των Καμβουνιακών Αγώνων της δεκαετίας του
’80!

Ιστορικά το Λιβαδερό -παλιότερη ονομασία Μόκρο- φέρεται να υπάρ-
χει από τον 6ο-7ο μΧ αιώνα, σύμφωνα με εκτίμηση του ιστορικού Κ. Γουνα-
ρόπουλου που την αποδίδει στην ονομασία του χωριού Μόκρο, που τη
θεωρεί βουλγάρικη και όπως γράφει το 1872
«Μόκρον βουλγαριστί “υγρόν”…, τα ονόματα
κατέλιπον οι βούλγαροι από του 6ου αιώνος…».
Η παλιότερη γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη
του Λιβαδερού-Μόκρου μας έρχεται από ένα
χειρόγραφο κώδικα της Ι. Μονής της Μεταμόρ-
φωσης των Μετεώρων. Συγκεκριμένα σε γραφή
του 1592-1593 εμφανίζονται τα ονόματα 10
αφιερωτών στη στήλη «Μόκρος» και άλλα 23
ονόματα αφιερωτών μεταγενέστερης γραφής.
[Περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, τόμος 32ος, 1999-
2000, έρευνα Βασίλη Κ. Σπανού].

Γεωγραφικά βρίσκεται στο νοτιοανατολικό
άκρο του Ν. Κοζάνης, είναι κτισμένο σε μέσο υψόμετρο 950 μ. στην ορο-
σειρά των Καμβουνίων, βλέποντας ανατολικά την ψηλότερη κορφή, τον
Αμάρμπη -1479 μ.-, καταλαμβάνει έκταση 51.999 στρεμμάτων και με την
απογραφή του 2001 φέρεται να έχει 1588 κατοίκους. Στην πραγματικότητα
σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι είναι περίπου 1150. Απέχει 26 χλμ από τα Σέρ-
βια και 54 από την Κοζάνη. Μέσω Καισαρειάς για την Κοζάνη η απόσταση
περιορίζεται στα 45 χλμ, αλλά μέχρι σήμερα υπάρχουν εκκρεμότητες για
την ολοκλήρωσή του δρόμου αυτού. Από τον κεντρικό δρόμο -διασταύρωση
Μεταξά- απέχει 6 χλμ. Κατ’ εξαίρεση με τον αυτοδιοικητικό νόμο ΚΑΠΟ-
ΔΙΣΤΡΙΑΣ 1 (Ν.2539/1997) κατάφερε να διατηρηθεί σαν Κοινότητα. Τότε…

Στάθηκα τυχερός αυτή τη φορά που συνάντησα το φίλο Θ.Π., που δέ-
χτηκε πρόθυμα να με συνοδεύσει στο οδοιπορικό μου στο Λιβαδερό και να
μου δώσει τις ανάλογες πληροφορίες.

Η περιήγησή μας ξεκίνησε από τον μεγαλοπρεπή ενοριακό Ι. Ναό του
Αγίου Νικολάου που η κτίση του ξεκίνησε το 1964 και περατώθηκε το 1977.

Είναι κτισμένος δίπλα
στον παλιό ναό του
Αγίου Νικολάου που χρο-
νολογείται από το 1854
και εκτελούνται εργασίες
συντήρησης, ενώ ιδιαί-
τερα εντυπωσιακό είναι
το παλιό καμπαναριό.

Ακριβώς από κάτω είναι η κεντρική πλατεία του χωριού, όπου και βλέπουμε
το ανακαινισμένο παλιό Δημοτικό Σχολείο που προορίζεται για αίθουσα εκ-

δηλώσεων. Και πιο
εκεί το Κοινοτικό Γρα-
φείο, “ντυμένο” στο
μάρμαρο, τιμώντας
υποθέτω τις παραγω-
γικές δραστηριότητες
του γειτονικού Τρανο-
βάλτου. Στη συνέχεια
κατηφορίσαμε τον
κεντρικό δρόμο με
προορισμό το Γυμνάσιο Λιβαδερού. Πρόκειται για ένα σύγχρονο  μεγάλο

κτίριο, ιδιαίτερα νοικοκυρεμένο και περιποιημένο στο εσωτερικό του, που η
λειτουργία του ξεκίνησε το σχολικό έτος 1981-1982 και που σήμερα έχει
μόλις 21 μαθητές. Επίσης καλαίσθητο εξωτερικά είναι και το κτίριο του Δη-
μοτικού Σχολείου, λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο μπροστά, που επισκεφθή-
καμε αμέσως μετά και που σήμερα στεγάζει περί τους 60 μαθητές.

Η εξωτερική περιήγηση άρχισε από το λοφίσκο του Αϊ Θανάση. Πανο-
ραμική η θέα του χωριού και βέβαια εντυπωσιακή η παλιά εκκλησία του
Αγίου Αθανασίου που χρονολογείται περίπου από το 1600, διαθέτει υπέ-

ροχες τοιχογραφίες, άλλα είναι εμφανές
ότι χρήζει κάποιας συντήρησης. Δίπλα σε
αντίθετο φόντο η κατάλευκη νέα εκκλησία

του Αγίου Αθανασίου.
Απλώνοντας τα βλέμμα
περιμετρικά και έξω από
το χωριό βλέπεις πολ-
λές κτηνοτροφικές μο-
νάδες, που είναι η
κυριότερη ασχολία των
κατοίκων. Από αυτές,
αρκετές μεγάλες και
οργανωμένες. Κατηφο-
ρίζοντας από τον Αϊ Θανάση, φωτογραφίζω αριστερά στη ρεματιά το νέο
γήπεδο Λιβαδερού-το παλιό το θυμάμαι σε κάποιο ύψωμα-.

Επόμενος προορισμός ο ΑϊΛιάς. Περνούμε μέσα από το χωριό και ανη-
φορίζουμε αριστερά. Στεκόμαστε στο Οικολογικό Αγρόκτημα Λιβαδερού,

μια σύγχρονη ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων
του Αλέξανδρου Βρόντζου που απασχολεί περί τους 10 εργαζόμενους. Ο
ΑϊΛιάς δεν παρουσιάζει κάτι το ενδιαφέρον, πέρα από το τυπικό εκκλησάκι. 

Επιστρέφοντας για το χωριό βλέπουμε νέες κτηνοτροφικές μονάδες
που επιβεβαιώνουν την κύρια ασχολία των κατοίκων, με δεύτερη τη γεωρ-
γία που συνήθως είναι συμπληρωματική της πρώτης. Σήμερα η κτηνοτροφία

αριθμεί περί τις 16.000 αιγοπρόβατα και η ημερήσια παραγωγή σε γάλα την
παραγωγική περίοδο ανέρχεται στα 8.500 κιλά ημερησίως! Τα προβλήματα
βέβαια των κτηνοτρόφων, εξακολουθούν να είναι μεγάλα και έχουν να κά-
νουν με τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους, σε αντίθεση με τις
αυξήσεις των ζωοτροφών, την βελτίωση  των εγκαταστάσεων και γενικά τη
διαρθρωτική δομή της κτηνοτροφίας. Θα μπορούσαν ασφαλώς να επιμεί-
νουν περισσότερο στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Περιμένουν
πολλά και από την πολιτεία, αλλά…Για ένα μικρό φράγμα περισυλλογής
των όμβριων υδάτων, που θα τους βοηθήσει σε κάποιες μικροκαλλιέργειες,
ακούν εδώ και καιρό, αλλά εξακολουθεί να παραμένει σαν εξαγγελία!

Πέρα από τις πολλές δυσκολίες οι κάτοικοι του Λιβαδερού, άνθρωποι
εργατικοί, δραστήριοι και καλοί επαγγελματίες, αντιστέκονται και διατη-
ρούν το χωριό τους ζωντανό. Δραστηριοποιούνται ο πολιτιστικός, ο αθλη-
τικός, ο κτηνοτροφικός και ο σύλλογος γυναικών. Πανηγυρίζουν
-καθιερώθηκε τελευταία- στις 20 Ιουλίου -του ΑϊΛιά-, με κορύφωση το αν-

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

ΛΙΒΑΔΕΡΟ
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
τάμωμα των απανταχού Λιβαδεριωτών που κατακλύζουν το χωριό εκείνες
τις μέρες και κυρίως απ’ αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό. Θα ήταν
βέβαια παράλειψη αν δεν αναφερόμασταν και στις κοινότητες που έχουν
δημιουργήσει οι Λιβαδεριώτες στο εξωτερικό, με κυριότερη αυτή της Ζυ-
ρίχης -με πολύ δραστήριο σύλλογο- στην Ελβετία που ξεπερνά σε αριθμό
τους 700! Ακολουθούν αυτές της Αυστραλίας -περί τα 250 άτομα- και της
Γερμανίας -περί τα 200 άτομα-.

Το οδοιπορικό κανονικά έπρεπε να συνεχιστεί δυτικά και νότια. Στα
Νοχτάρια Λιβαδερού, στον Κόκκινο Νόχτο, στα εκκλησάκια του ΑϊΓιώργη

(1987) και της Ανάληψης (1965). Στις όμορφες τοποθεσίες, Αλώνια, Αρ-
κουδότρυπα, Μεγάλη Μπάρα, Κυδωνιές, Λάκκος Καραντζιάς, σπηλιά «τ’
Παπά η Τρύπα» κα. Κάτι ο κακοτράχαλος δρόμος -περί τα 7 χλμ μέχρι τα
Νοχτάρια- κάτι η ώρα που είχε περάσει, αλλά κυρίως το γεγονός ότι οι επι-
σκέψεις μου στα Νοχτάρια ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες περιόρισαν το

οδοιπορικό προς τη βορειοδυτική κανονική έξοδο του χωριού προς τα Σέρ-
βια. Θα πρέπει όμως να σταθούμε στο σπάνιο και άκρως εντυπωσιακό γε-
ωλογικό φαινόμενο των Νοχταριών που κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους
ανήκουν γεωγραφικά στην κοινότητα Λιβαδερού. Θα πρέπει σε διαδημο-
τική συνεργασία με το Δήμο Καμβουνίων να γίνουν συντονισμένες προ-
σπάθειες περαιτέρω ανάδειξής των σε συνδυασμό με το Γεωπάρκο
Μικροβάλτου, μιας και είναι ήδη αρκετά γνωστά ανά το πανελλήνιο και προ-
ορισμός πολλών επισκεπτών. Προέχει ασφαλώς η ασφαλτόστρωση του
δρόμου μέχρι τα Μπουχάρια -το υπόλοιπο μέχρι το Μικρόβαλτο έχει ασφαλ-
τοστρωθεί- και η δημιουργία συντομότερης πρόσβασης και περιπατητικού
μονοπατιού προς τον κύριο όγκο των Νοχταριών από την πλευρά του Λι-
βαδερού.

Επανερχόμενος στην έξοδο προς τα Σέρβια, έστριψα δεξιά προς το
εκκλησάκι της Παναγίας. Υπήρχε παλιό εκκλησάκι πριν το 1854 που είχε

ανακαινιστεί το 1961. Το 1991 κτίστηκε το καινούργιο. Συνεχίζοντας ανα-
τολικά και στη συνέχεια νότια -περίπου 1χλμ- βρέθηκα στο εκκλησάκι των
Αγίων Αποστόλων που επίσης κτίστηκε το 1991. Μπροστά μου ο Αμάρμ-

πης, κατάφυτος με την κιτρινοπόρφυρη γοητεία του φθινοπώρου. 
Με την επάνοδο στον κεντρικό δρόμο, πήρα το δρόμο της επιστροφής.

Έντονη παντού η ανθρώπινη δραστηριότητα. Εργοστάσιο ζωοτροφών,
σύγχρονο ξυλουργείο, κτηνοτροφικές μονάδες…

Αυτά άλλωστε -κατά κύριο λόγο- δεν είναι σήμερα το Λιβαδερό;

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009
Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος

ΥΓ Κατά την επίσκεψή μου στο Γυμνάσιο του Λιβαδερού, την ημέρα
του οδοιπορικού, εντυπωσιάστηκα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που
είδα αναρτημένο στους τοίχους των διαδρόμων και κυρίως από αυτές του
παλιού Λιβαδερού. Τις αναζήτησα και τις “κατέβασα” από το σάιτ του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Λιβαδεριωτών  Ελβετίας: (www.livαdero.ch). 

Ένα μικρό δείγμα το μοιράζομαι μαζί σας…

Πηγές
-Ι.Δ.Δημόπουλου ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
-Περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ
-www.mokro.gr

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

Η ποδοσφαιρική ομάδα του ΕΜΑΣ Αναγέννηση Λιβαδε-
ρού την τρέχουσα περίοδο 2009-2010, αγωνίζεται στο 2ο

Όμιλο της Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Κοζάνης και μετά τη 10η
Αγωνιστική βρίσκεται στην 5η Θέση του βαθμολογικού πίνακα
με 18 βαθμούς, ενώ προηγείται στη βαθμολογία η ομάδα του
Αργίλου  με 23 βαθμούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ομάδας του Λιβαδερού
έχουν ως εξής:

1η Αγων. ΑΙΑΝΗ-ΛΙΒΑΔΕΡΟ 1-8
2η       « ΛΙΒΑΔΕΡΟ-ΕΛΑΤΗ 6-0
3η       « ΛΙΒΑΔΕΡΟ-ΑΥΛΕΣ 3-1
4η       « ΑΡΓΙΛΟΣ-ΛΙΒΑΔΕΡΟ 2-1
5η       « ΛΙΒΑΔΕΡΟ-ΜΕΤΑΞΑΣ 2-0
6η       « ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΛΙΒΑΔΕΡΟ 1-2
7η       « ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ-ΛΙΒΑΔΕΡΟ 2-0
8η       « ΛΙΒΑΔΕΡΟ-ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ 2-2
9η       « ΡΟΔΙΑΝΗ-ΛΙΒΑΔΕΡΟ 2-2
10η   « ΛΙΒΑΔΕΡΟ-ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ 3-3

“Κυκλοφόρησε” παντού!
Σε εφημερίδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης!
Αξίζει να τη δημοσιεύσουμε χωρίς άλλα σχόλια!

ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΧΙΟΥΜΟΡ...
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φλας στα γεγονότα
Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Αϊλιά, ανήμερα της γιορτής του
Προφήτη Ηλία και της πανήγυρης του Μικροβάλτου.

Κυριακή 26 Ιουλίου

Αντάμωμα Παδιωτών. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ι.Ναό της
Αγίας Παρασκευής (Βογγόπετρας)

10-31 Ιουλίου 

Εργαστήριο-Συμπόσιο Γλυπτικής ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Αιανής.

Συμμετείχαν οι γλύπτες, Θ. Καρώνης, Π. Μάγειρας, Σ. Μιτάλ, Ν. Μπα-
χαρίδης, Γ. Χρυσοστομίδης και οι ζωγράφοι Κ. Παλιάν και Χ. Σταύρεβα.

Συνδιργάνωση του Αρχαιολογικού μουσείου Αιανής, της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και του δήμου Αιανής.

Παρασκευή 31 Ιουλίου

Ετήσιος χορός του τοπικού συλλόγου Μικροβάλτου «Η ΕΛΠΙΣ» (σελ. 13).

Σάββατο 1 Αυγούστου

Ετήσιος χορός του Αθλητικού Ομίλου Τρανοβάλτου (ΑΟΤ), στον αύ-
λειο χώρο του Γυμνασίου Τρανοβάλτου.

Κυριακή 2 Αυγούστου

Επαναφορά της εικόνας της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας στο μονα-
στήρι, συνοδεία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ.

Παύλου, από την Κοζάνη όπου είχε τεθεί σε προσκύνημα στους ναούς της
πόλης από την Παρασκευή της Διακαινησίμου μετά το Πάσχα.

Κυριακή 2 Αυγούστου

Πυρκαγιά στο Φρούριο, που κατασβήστηκε από τις προσπάθειες των
λιγοστών κατοίκων και την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας.

Παρασκευή 7 Αυγούστου

Αρχιερατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία στη Ι. Μονή του Αγίου Νικά-
νορα στη Ζάβορδα, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Γρε-
βενών κ. Σέργιου και παρουσία πλήθους πιστών.

Παρασκευή 7 Αυγούστου

Παιδικό πρόγραμμα MAGIC SHOW MANOLO -παντομίμα, μαγικά
κόλπα, ξυλοπόδαροι-, στο Πάρκο Μικροβάλτου, στα πλαίσια των εκδηλώ-
σεων ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΤΚΑ 2009.

Παρασκευή 7 Αυγούστου

Θεατρική παράσταση ΚΑΒΓΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΟΤΖΑ του Κάρλο Γκολντόνι,
από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιανής Η ΠΡΟΟΔΟΣ,
στο Τρανόβαλτο, στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ 2009.

Σάββατο 8 Αυγούστου

Το καθιερωμένο πλέον αντάμωμα των απανταχού Ελατιωτών, με τη
δημοτική ορχήστρα του Γιάννη Γρίβα, με πολύ κόσμο και κέφι που διακό-
πηκε πάντως άδοξα λόγω βροχής.

Κυριακή 9 Αυγούστου
Ποδηλατικός Δρόμος Υγείας 2009 12 χλμ, με αφετηρία και τερματι-

σμό την πλατεία του Τρανοβάλτου. Συμμετείχαν 57 ποδηλάτες και ποδη-
λάτισσες. Διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες αναμνηστικά μπλουζάκια,
εδέσματα και έγινε κλήρωση ενός ποδηλάτου που προσέφερε η επιχείρηση
ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Διοργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο Τρανοβάλτου Η ΑΝΑ-
ΓΕΝΝΗΣΗ.

Σάββατο 15 Αυγούστου
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Κοίμη-

σης της Θεοτόκου στο Μικρόβαλτο, παρουσία πολλών
πιστών.

Τρίτη 18 Αυγούστου

Μια από τις καθιερωμένες πλέον μουσικές παρεΐστικες λαϊκές καλο-
καιριάτικες βραδιές, στην πλατεία του Μικροβάλτου, με επικεφαλής τον
καλλιτέχνη Γιώργο Κωτούλα. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φλας στα γεγονότα
Σάββατο 22 Αυγούστου

Χορός του πολιτιστικού συλλόγου Τρανοβάλτου, στον αύλειο χώρο
του Δημοτικού Σχολείου. (σελ. 13)

Κυριακή 23 Αυγούστου

Δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της Γερμανικής θη-
ριωδίας της 23ης Αυγούστου 1943 και γιορτασμός της Εθνικής Αντίστασης
με προσκλητήριο νεκρών και  κατάθεση στεφανιών, στο μνημείο του Σταυ-
ρού ανάμεσα στο Μικρόβαλτο και στο Τρανόβαλτο. Φέτος οι παρευρισκό-
μενοι ήταν περισσότεροι από τις προηγούμενες χρονιές.

Κυριακή 23 Αυγούστου

Πανηγυρική Αγρυπνία -εσπερινός με αρτοκλασία, όρθρος και Θεία Λει-
τουργία-, στην Ι. Μονή Κοσμά του Αιτωλού στην Άρδασσα Πτολεμαΐδας,
που ηγουμενεύει ο «δικός» μας αρχιμανδρίτης και Αρχιερατικός Επίτροπος
Εορδαίας π. Νικηφόρος.

Σάββατο 29 Αυγούστου

Πρώτο αντάμωμα Ρυμνιωτών, μια εκδήλωση που οργανώθηκε από το
Μορφωτικό Σύλλογο Ρυμνίου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Σάββατο 29 Αυγούστου

Κοινή ορειβατική εξόρμηση στα Μπουχάρια Μικροβάλτου και μέχρι τα
Νοχτάρια Λιβαδερού του ΣΕΟ (Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών) Κοζάνης
και του ΕΜΑΣ Λευκοπηγής ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Προσκυνηματική περιοδεία της εικόνας της Παναγίας της Ζιδανιώτισ-
σας στα χωριά των Καμβουνίων. (σελ. 13)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Αρχιερατικός Εσπερινός στην Ι. Μονή Παναγίας της Ζιδανιώτισσας,
παραμονή της πανήγυρης.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

5ος Διεθνής Κολυμβητικός διάπλους της λίμνης Πολυφύτου. (σελ. 15)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

7η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία στα χωριά των Καμβουνίων. (σελ. 13)

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Από τη συγκέντρωση του Συντονιστικού Οργάνου Ενεργών Πολιτών
και Φορέων, για τη διάσωση της σκήτης και την κατασκευή πεζογέφυρας
στη Ζάβορδα.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Επίσκεψη κλιμακίου της ΑΝΚΟ στη Ζάβορδα, για επιτόπια εξέταση
των αιτημάτων του Συντονιστικού Οργάνου. (σελ. 7)

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
3ο Συνέδριο Πολιτιστικών Φορέων Ν. Κοζάνης -19,20.9.09- με θέμα

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Από τους βασικούς
ομιλητές ήταν και o -εκ Λαζαράδων- Βασίλης Ευγγελόπουλος, Φυσικός
MSc,PhD και υπεύθυνος Ποιότητας Περιβάλλοντος του ΚΕΠΕ (Κέντρο Πε-
ριβάλλοντος) Κοζάνης.

Συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Ν. Κοζάνης
και το Σύλλογο Θρακιωτών και Μικρασιατών Δήμου Ελλησπόντου και υπο-
στηρίχτηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και το Δήμο Ελλη-
σπόντου.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

25η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας -
12~23.9.09- στα Κοίλα Κοζάνης. Σταθήκαμε στην έκθεση χειροποίητων
υφαντών της Κατερίνας Παπαδοπούλου από το Τριγωνικό.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 

Εορτασμός Μακεδονικού Αγώνα στο χώρο του ομώνυμου Μουσείου
στο Βούρινο. Βασικός ομιλητής ο κ. Σεβεντεκίδης Γεώργιος. Αποκαλυπτή-
ρια της προτομής του μάρτυρα Μητροπολίτη Κορυτσάς Φώτιου Καλπίδη
(σχετ ομιλία σελ.). Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί από χορευτικές ομάδες,
μεταξύ αυτών των Πολιτιστικών συλλόγων Τρανοβάλτου και της Ελάτης.

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Βουλευτικές εκλογές (σελ. 16)

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Εορτασμός της επετείου της Μάχης των Λαζαράδων του 1912. (σελ. 13)
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Φλας στα γεγονότα
Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Επίσκεψη στο Γεωπάρκο Μικροβάλτου του Συλλόγου Φίλων Μουσείου
Γουλανδρή. (σελ. 24)

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Διοργάνωση 1ου Αγώνα Δρόμου Ρυμνίου. (σελ. 14)

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Ο πρώτος επίσημος αγώνας στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κοζάνης, της
νεοσύστατης ομάδας του Αίαντα Μικροβάλτου. (σελ. 15)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Διεξαγωγή του 11ου Λαϊκού Λασσάνειου Δρόμου στην Κοζάνη. (σελ. 14)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία, παραμονή της γιορτής του
Αγίου Δημητρίου στο Φρούριο, με τη συμμετοχή δεκαμελούς ψαλτικής ομά-
δας και επικεφαλής το Γιάννη Μαστρογιαννόπουλο.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Εορτασμός της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην έδρα του
Δήμου Καμβουνίων, το Τρανόβαλτο.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Παρουσίαση στην Αιανή του βιβλίου του Λάζαρου Νάνου «ΣΤΑ ΧΩ-
ΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». (σελ. 7)

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Παρουσίαση στην Κοβεντάρειο Αίθουσα Κοζάνης των βιβλίων του Βα-
σίλη Αποστόλου «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1912-1915», «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ 1916-1917» και του περιοδικού «ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ». (σελ. 7)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Επίσκεψη στις φυλακές στο Φελλί Γρεβενών. (σελ. 24)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Διεξαγωγή
του 27ου Κλασι-
κού Μαραθώ-
νιου της Αθή-
νας. Συμμετοχές
του ΣΔΥ Κοζά-
νης. (σελ. 14)

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Πανηγυρική εκδήλωση λήξης του προγράμματος ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ-ΖΑΧΑ-
ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ στο Μικρόβαλτο. (σελ. 24)

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Βρεθήκαμε και στα “τσίπουρα” του Ελισσαίου, στο Δρέπανο…

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Αγιασμός της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αίαντα Μικροβάλτου, πριν
τον αγώνα με τις Ελπίδες Δ. Υψηλάντη

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Παρουσίαση θέματος για τους κιρσούς στην εκπομπή «Εις…Υγείαν»
του τηλεοπτικού καναλιού WEST, από τον καλεσμένο αγγειοχειρουργό -
Μικροβαλτινό- Κώστα Λαμπρέτσα.

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου

Διεξαγωγή Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του συλλόγου Μικρο-
βαλτινών Ν. Κοζάνης. (σελ. 16)

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
Επίσκεψη στο Γεωπάρκο Μι-

κροβάλτου του διακεκριμένου αρ-
χιτέκτονα καθηγητή του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Νίκου Λιανού, υπεύθυνο της
έδρας για τον «Αρχιτεκτονικό
Σχεδιασμό στην ανάδειξη και
στην αποκατάσταση μνημείων και
αρχαιολογικών χώρων», που συ-
νοδεύονταν από τον πρόεδρο του
Συνδέσμου Γραμμάτων και Τε-
χνών Ν. Κοζάνης -επίσης διακε-
κριμένο- αρχιτέκτονα Πολυνείκη
Αγγέλη.
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Ο χορός του συλλόγου Μικροβάλτου “Η ΕΛΠΙΣ” 
Επιτυχία σημείωσε ο ετήσιος χορός του τοπικού Πολιτιστικού-Μορ-

φωτικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου Μικροβάλτου «Η ΕΛΠΙΣ», την Παρα-
σκευή 31 Ιουλίου 2009,που πραγματοποιήθηκε στο πάρκο -πρώην γήπεδο-,
στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων «ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ 2009».

Στην αρχή της εκδήλωσης, απονεμήθηκε στο
Δημήτριο Ε. Τζιούτζιο τιμητική πλακέτα, για την
επιτυχημένη ανέλιξή του στο στράτευμα, στο
βαθμό του υποστράτηγου.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί των -επισήμως-
προσκεκλημένων και το χορό ξεκίνησε η χορευτική ομάδα του συλλόγου,
για να ακολουθήσει λαϊκό γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τη δη-
μοτική ορχήστρα του Νίκου Τζουκόπουλου. Παραβρέθηκαν οι αντινομάρ-

χες Γιώργος Μαργαρίτης και Παύλος Τσότσος, ο δήμαρχος Καμβουνίων
Αχιλλέας Ντοβόλης, ο αντιδήμαρχος Καμβουνίων Αποστόλης Θεοχάρης,
οι νομαρχιακοί σύμβουλοι Φώτης Κεχαγιάς και Γιώργος Σβώλης, η πολι-
τευτής Άννα Νανοπούλου, ο πρόεδρος της κοινότητας Λιβαδερού Ευθύμιος
Δισερής, η πρόεδρος του Τ.Σ. Μικροβάλτου Μαρία Βέττα κ.α.

Σάββατο 22 Αυγούστου 2009

Τιμήθηκαν ο Ολυμπιονίκης στο TAE KWON DO
Αλέξανδρος Νικολαΐδης και ο προπονητής του

Κώστας Τζιδημόπουλος

Όταν τα τιμώμενα πρόσωπα είναι, ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης στο
TAE KWON DO στους αγώνες της Αθήνας το 2004 και του Πεκίνου το 2008

Αλέξανδρος Νικολαΐδης και ο προ-
πονητής του Τρανοβαλτινός Κώ-
στας Τζιδημόπουλος, τότε
ασφαλώς και η βραδιά δε θα μπο-
ρούσε παρά να είναι ξεχωριστή, μο-
ναδική και λαμπερή. Η πρόσκληση
βέβαια του Ολυμπιονίκη μας έχει να
κάνει με την άριστη σχέση του με
τον προπονητή και «δάσκαλό» του
συντοπίτη μας, προπονητή των
Ολυμπιονικών -Νικολαΐδης, Μου-
ρούτσος-, τέως Ομοσπονδιακό προ-
πονητή και σήμερα Τεχνικό
Σύμβουλο της Ομοσπονδίας του
TAE KWON DO, τον άνθρωπο που

συνέβαλλε τα μέγιστα στη διάδοση και την πρόοδο του αθλήματος στην
Ελλάδα.

Τιμητικές πλακέτες στον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, εκ μέρους της Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης επέδωσαν -από κοινού- οι Αντινομάρχες Γιώργος
Μαργαρίτης και Παύλος Τσότσος, εκ μέρους του Δήμου Καμβουνίων ο Δή-

μαρχος Αχιλλέας Ντοβόλης και
εκ μέρους του Πολιτιστικού-Μορ-
φωτικού Συλλόγου Τρανοβάλτου
το μέλος του συλλόγου -και πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καμβουνίων-  Μάρθα Γραμματο-
πούλου. Στον προπονητή Κώστα
Τζιδημόπουλο, πλακέτες επέδω-
σαν ο Δήμαρχος Καμβουνίων και
εκ μέρους του συλλόγου ο πρό-
εδρος Γιώργος Βητόπουλος.

Σε δεύτερη μοίρα ασφαλώς
εντάσσονται, η πολύ καλή λαϊκο-δημοτική ορχήστρα του επίσης Τρανο-
βαλτινού Βασίλη Ντοβόλη- και το γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες.

Πολύς ο κόσμος που παραβρέθηκε στην εκδήλωση και πάρα πολλοί οι
-επισήμως- προσκεκλημένοι. Ήταν ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής, οι
βουλευτές του νομού Γιώργος Κασαπίδης, Νίκος Τσιαρτσιώνης, Αλέκος
Αθανασιάδης και Γιάννης Βλατής, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Δημήτρης
Λαμπρόπουλος και Έλσα Φωτιάδου, η πολιτευτής Άννα Νανοπούλου, οι
προαναφερθέντες που επέδωσαν τις τιμητικές πλακέτες, τοπικοί παράγον-
τες καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων.

Τη διοργάνωση της εντυπωσιακής αυτής εκδήλωσης, που ήταν ενταγ-
μένη στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΤΙΚΑ 2009, έκανε ο Πολι-
τιστικός-Μορφωτικός Σύλλογος Τρανοβάλτου Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

Προσκυνηματική Περιοδεία της Εικόνας
στα χωριά των Καμβουνίων

Τριήμερη προσκυνηματική περιοδεία της ιερής εικόνας της Παναγίας
της Ζιδανιώτισσας -χρονολογείται πριν το 1541- στα χωριά των Καμβου-
νίων Φρούριο, Ελάτη, Λαζαράδες, Τρανόβαλτο και Μικρόβαλτο, πραγματο-
ποιήθηκε στις 2,3 και 4 Σεπτεμβρίου για 2η συνεχή χρονιά.

Την Πέμπτη 3.9 και την Παρασκευή 4.9.2009 τελέστηκε αρχιερατική
Θεία Λειτουργία στους Ι. Ναούς Κοίμησης της Θεοτόκου Ελάτης και Αγίου
Γεωργίου Μικροβάλτου αντίστοιχα, προεξάρχοντος του Σεβασμιοτάτου Μη-
τροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου, ενώ στους ενοριακούς ναούς
των άλλων χωριών τελέστηκαν Ιερές Παρακλήσεις.

Θερμή υποδοχή της εικόνας -που τη θεωρούν “δική” τους - επιφυλά-
χτηκε από τις αρχές και τους κατοίκους όλων των χωριών του Δήμου.

7η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες -συνεχής βροχόπτωση-, η
φλόγα της 7ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών Ελ-
λάδος ταξίδεψε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2009 στα χωριά των Καμβου-
νίων με την συμμετοχή δεκάδων παιδιών, μεταφέροντας το μήνυμα της
ευαισθητοποίησης για εθελοντική αιμοδοσία. Ένα από τα κεντρικά συνθή-
ματα της λαμπαδηδρομίας ήταν «Αιμοδοσία = Πολιτισμός».

Η διαδρομή της φλόγας -και μετά
τη μερική τροποποίηση του προγράμ-
ματος λόγω της βροχής- ήταν η εξής:

6:40 Ελάτη 
7:00 Λαζαράδες 
7:20 Μικρόβαλτο 
7:45 Τρανόβαλτο, άναμμα βωμού,

διανυκτέρευση
Το πρόγραμμα προβλέπει αναχώ-

ρηση της φλόγας την επόμενη μέρα
(Δευτέρα 14 Σεπ. 09) στις 7:30 για την
Αιανή.

Παρόντες σε όλη τη διαδρομή ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθε-
λοντών Αιμοδοτών ευρύτερης περιοχής Σερβίων Γιάννης Βέκιος και  ο για-
τρός του Π.Ι. Τρανοβάλτου Γιώργος Γάτσιος για ενδεχόμενη παροχή
βοήθειας στους δρομείς και οι οποίοι στις στάσεις που έγιναν μίλησαν για
την αξία και την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Επιπλέον προγραμματίστηκε για το προσεχές διάστημα η διεξαγωγή
εθελοντικής αιμοδοσίας στο Δήμο Καμβουνίων σε ημερομηνία που θα κα-
θοριστεί άμεσα.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών Σερβίων και Κοζάνης 
-Δήμος Καμβουνίων
με την υποστήριξη των Τοπικών Συμβουλίων Μικροβάλτου και Ελάτης,

των συλλόγων της περιοχής και του συλλόγου Μικροβαλτινών Κοζάνης. 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 97ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
της Μάχης των Λαζαράδων

Ιδιαίτερα λαμπρός ήταν ο εορτασμός για την 97η επέτειο της Μάχης
των Λαζαράδων της 9ης Οκτωβρίου του 1912, μιας από τις σπουδαιότερες
νικηφόρες μάχες της νεότερης ιστορίας μας που άνοιξε το δρόμο για την
απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Τούρκους.

Ασφαλώς το χρέος στην ιστορική μνήμη επιβάλλει πλέον, τη δημιουρ-
γία του Πολεμικού Μουσείου Λαζαράδων, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι κτι-
ριακές παρεμβάσεις στο -πρώην- Δημοτικό Σχολείο καθώς και την
ανακατασκευή του μνημείου Ηρώων.

Η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου
Λαζαράδων χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και
Κοζάνης κ. Παύλου. Ακολούθησαν, επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του μνη-
μείου, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από το διευθυντή του Δη-
μοτικού Σχολείου Τρανοβάλτου Πασχάλη Νακόπουλο και κατάθεση
στεφανιών.

Ακολούθησε παρουσίαση δημοτικών χορών από τη ομάδα γυναικών
του Πολιτιστικού-Μορφωτικού Συλλόγου Τρανοβάλτου και η εκδήλωση
έκλεισε με τη δεξίωση στους επισήμως προσκεκλημένους που παρέθεσε ο
δήμαρχος Καμβουνίων Αχιλλέας Ντοβόλης, που είχε και την ευθύνη της
διοργάνωσης.

Παραβρέθηκαν, ο βουλευτής Αλέκος Αθανασιάδης που εκπροσώπησε
την κυβέρνηση, ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής, οι βουλευτές του
νομού Γιάννης Βλατής και Γιώργος Κασαπίδης, ο αντινομάρχης Γιώργος
Μαργαρίτης, η νομαρχιακή σύμβουλος Ιωάννα Κοντογούνη-Κερίδου, οι πρό-
εδροι των δημοτικών συμβουλίων Σερβίων Πάτας Θωμάς και Δεσκάτης Κα-
ψάλης Τηλέμαχος, ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης Παπαντώνης Γιώργος, η
πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου Καμβουνίων, οι πρόεδροι
των Τ.Σ. Μικροβάλτου και Ελάτης, ο διοικητής του Α’ Σώματος Στρατού Κατ-
τής Κων/νος, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Δ. Μακεδονίας ταξίαρχος
Πατσιαρίκας Γρηγόρης, ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κο-
ζάνης πυραγός Παπαζαχαρίας Ανδρέας, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλό-
γων κ.α.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009

27ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθήνας
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρώτη στις γυναίκες η Γεωργία Αμπατζίδου από τα Σέρβια!

Φυσικά στην κλασική Μαραθώνια δια-
δρομή των 41,2 χλμ, τον πρώτο λόγο έχουν,
η συμμετοχή και ο τερματισμός των αθλη-
τών. Η πρώτη θέση  όμως στις Ελληνίδες
αθλήτριες για τη Γεωργία Αμπατζίδου από
τα Σέρβια με χρόνο 2:44:23, ασφαλώς και
είναι κάτι το ξεχωριστό!

Αξιόλογη πάντως ήταν η παρουσία του Συλλόγου Δρομέων Υγείας
(ΣΔΥ) Κοζάνης τόσο από πλευράς συμμετοχών όσο και από πλευράς
επιδόσεων. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα , επί συνόλου συμ-
μετεχόντων στον αγώνα περισσοτέρων των 4.600 αθλητών και αθλη-
τριών -τερμάτισαν 3.853-, από τον ΣΔΥΚ είχαμε:
1. Σταθόπουλος Δημήτριος, πρόεδρος

του ΣΔΥ Κοζάνης, με χρόνο 3:36:35
τερμάτισε 580ος στη γενική κατά-
ταξη και 46ος στην κατηγορία αν-
δρών 50-54 ετών

2. Βασδάρη Σουζάνα με χρόνο 3:33:58,
30η στη κατάταξη γυναικών, 521η
στη γενική κατάταξη ανδρών-γυναι-
κών

3. Σιαμόγλου Αλέξανδρος με χρόνο 3:31:58, 491ος στη γενική κατά-
ταξη, 101ος στην κατηγορία 40-44 ετών

4. Κοκόλης Ιωάννης με χρόνο, 3:37:54, 616ος στη γενική κατάταξη,
132ος στην κατηγορία 40-44

5. Μπέλας Κωνσταντίνος με χρόνο 3:40:21, 673ος στη γενική κατά-
ταξη, 99ος στη κατηγορία 45-49

6. Καρατζέτζος Άρης με χρόνο 3:44:23, 763ος στη γενική κατάταξη,
210ος στην κατηγορία <35

7. Δραγατάς Κωνσταντίνος με χρόνο 3:49:38, 942ος στη γενική κα-
τάταξη, 141ος στην κατηγορία 45-49

8. Δρουδάκης Ιωάννης με χρόνο 3:52:56, 1038ος στη γενική κατά-
ταξη, 41ος στην κατηγορία 55-59

9. Παπαδόπουλος Ιωάννης με χρόνο 3:53:53, 1073ος στη γενική κα-
τάταξη, 101ος στην κατηγορία 50-54

10. Γιαννόπουλος Γεώργιος με χρόνο 4:01:12, 1358ος στη γενική κα-
τάταξη, 211ος στην κατηγορία 45-49

11. Δρόσος Ευάγγελος με χρόνο 4:16:12, 1830ος στη γενική κατά-
ταξη, 273ος στην κατηγορία 45-49

12. Ιωαννίδης Θεόδωρος με χρόνο 4:26:07, 2127ος στη γενική κατά-
ταξη, 338ος στην κατηγορία 35-39

13. Παγγαλίδης Κώστας με χρόνο 4:26:07, 2128ος στη γενική κατά-
ταξη, 313ος στην κατηγορία 45-49

14. Αφεντουλίδης Αλέξανδρος με χρόνο 4:26:19, 2133ος στη γενική
κατάταξη, 522ος στην κατηγορία <35

15. Σπυρόπουλος Μηνάς με χρόνο 4:26:40, 2148ος στη γενική κατά-
ταξη, 373ος στην κατηγορία 40-44

16. Δάτσιος Γεώργιος με χρόνο 4:48:10, 2770ος στη γενική κατάταξη,
161ος στην κατηγορία 55-59

17. Δρουδάκης Δημήτριος με χρόνο 5:05:22, 3144ος στη γενική κα-
τάταξη, 294ος στην κατηγορία 50-54

18. Τασιώνη Βασιλική με χρόνο 5:14:09, 3284η στη γενική κατάταξη,
49η στην κατηγορία γυναικών 35-39

Αξίζει πάντως να τονίσουμε την 17η θέση στη γενική κατάταξη και
5η στις Ελληνικές συμμετοχές με χρόνο 2:29:04 που κατέλαβε ο Κο-
ζανίτης αθλητής Παρμάκης Μιχάλης, μέλος του ΣΔΥ Κοζάνης που αυτή
τη φορά αγωνιζόταν για τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο της Αθή-
νας.

Τέλος θα αναφέρουμε και τους πρώτους νικητές του 27ου Κλασι-
κού Μαραθώνιου της Αθήνας, που διοργανώθηκε από τον ΣΕΓΑΣ στη
μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη:

1ος στη γενική κατάταξη ο Κενυάτης  KIPKURUI JOSEPHAT με
χρόνο 2:13:58

1η στις γυναίκες η Γιαπωνέζα AKEMI OZAKI με χρόνο 2:39:56
1ος Έλληνας (12ος στη γενική κατάταξη) ο Θεοδωρακάκος Δημή-

τριος, αθλητής του Ολυμπιακού Πειραιά, με χρόνο 2:26:27
1η Ελληνίδα (5η στη κατάταξη γυναικών) η Αμπατζίδου Γεωργία

από τα Σέρβια, αθλήτρια της Βεργίνας Θεσσαλονίκης, με χρόνο
2:44:23

ΛΑΪΚΟΣ ΛΑΣΣΑΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2009
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, με επιτυχία διεξήχθη στην

Κοζάνη την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009 ο 11ος Λαϊκός Λασσάνειος
Δρόμος 2009 που διοργανώθηκε από την  Ένωση Αθλητικών Σωμα-
τείων ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Κοζάνης (Δ.Ε.Π.Α.Κ.),
σε συνεργασία με το Φιλαθλητικό Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Κο-
ζάνης και το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης, στα πλαίσια των
αθλητικών εκδηλώσεων «ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ 2009». Η συμμετοχή των αθλη-
τών ξεπέρασε τους 180, αφού κατάφεραν να τερματίσουν 105 ενήλι-

κες στο δρόμο των 10.000 μ. και
49 που συμμετείχαν στον παι-
δικό των 1.500 μ.

Η κατάταξη των νικητών
στο δρόμο των 10.000 μ. ανά κα-
τηγορία έχει ως εξής:

Κύρια Κατηγορία 18-35
ετών Ανδρών [γεννηθέντες από
1975 έως 1991]

1ος Παρμάκης Μιχαήλ, αθλητής του ΣΔΥ Κοζάνης, με χρόνο
32’58”3

2ος Φωτιάδης Αλέξανδρος, ελεύθερος αθλητής, 37’29”8
3ος Δρουδάκης Αλέξανδρος, ελεύθερος αθλητής, 38’56”8

Κύρια Κατηγορία Γυναικών 18-35 ετών [1975-1991]
1η Μαρκανδώνα Αργυρώ, ΓΣ Βόλου, 46’44”2
2η Βακουφτσή Θεοδώρα, Φιλαθλητικού ΣΚΑ Κοζάνης, 50’41”3
3η Μήτσιου Γεωργία, ΣΔΥ Κοζάνης, 54’49”9

Κατηγορία Ανδρών 36-40 ετών [1970-1974]
1ος Στογιάννης Αθανάσιος, ελεύθερος αθλητής, 38’58”9
2ος Στώικος Μιλτιάδης, ελεύθερος αθλητής, 42’29”0
3ος Πέγιος Τριαντάφυλλος, ελεύθερος αθλητής, 43’40”1

Κατηγορία Ανδρών 41-45 ετών [1965-1969]
1ος Κωνσταντινίδης Κοσμάς, ελεύθερος αθλητής, 39’05”4
2ος Κουκουτέγος Αντώνιος, ελεύθερος αθλητής, 40’13”2
3ος Κοκόλης Ιωάννης, ελεύθερος αθλητής, 41’12”5
...
11ος Νάτσης Πέτρος, ελεύθερος αθλητής, 47’26”1

Κατηγορία γυναικών 36-45 ετών [1965-1974]
1η Τασιώνη Βασιλική, ΣΔΥ Κοζάνης, 53’32”2
2η Τσιφλίδου Κούλα, ΣΔΥ Κοζάνης, 55’38”8
3η Μπιλίμη Βιολέτα, ελεύθερη αθλήτρια, 1:01’01”4

Κατηγορία Ανδρών 46-50 ετών [1960-1964]
1ος Παναγιωτίδης Δημήτριος, ελεύθερος αθλητής, 42’01”2
2ος Δάυκας Στέφανος, ελεύθερος αθλητής, 43’46”8
3ος Μαυρίδης Ιωάννης, ελεύθερος αθλητής, 43’54”6

Κατηγορία Ανδρών 50-55 ετών [1955-1960]
1ος Σταθόπουλος Δημήτριος, ΦΣΚΑ-ΣΔΥ Κοζάνης, 42’51”4
2ος Ρούσσος Ευστάθιος, ΣΔΥ Κοζάνης, 45’38”7
3ος Δανιηλίδης Αθανάσιος, ελεύθερος αθλητής, 47’54”4

Κατηγορία Ανδρών 56-60 ετών [1950-1954]
1ος Τσαμπάζης Αθανάσιος, ελεύθερος αθλητής, 44’34”6
2ος Νάκας Αθανάσιος,

ΦΣΚΑ-ΣΔΥ Κοζάνης, 47’57”8
3ος Αγγελίδης Νικόλαος,

ΣΔΥ Κοζάνης, 48’50”7

Κατηγορία Ανδρών 60-65
ετών [1945-1949]

1ος Παπαθωμάς Χάρης,
ελεύθερος αθλητής, 43’34”4

2ος Κάτανος Αντώνιος,
ελεύθερος αθλητής, 48’37”5

3ος Τριανταφύλλου Νικό-
λαος, ΣΔΥ Κοζάνης, 49’53”6

Κατηγορία Ανδρών 65-70 ετών [1940-1944]
1ος Τσιμπλής Ιωάννης, ελεύθερος αθλητής, 44’38”5
2ος Άνμποτ Ιούλιος, ελεύθερος αθλητής, 49’19”6

Κατηγορία 70-75 ετών [1935-1939]
1ος Κακογεωργίου Αριστοτέλης, ελεύθερος αθλητής, 53’23”3

Κατηγορία Γυναικών 55 και άνω [1954 και πριν]
1η Φυντάνογλου Ελένη, ελεύθερη αθλήτρια, 1:05’38”4
2η Φιλιππίδου Αναστασία, ελεύθερη αθλήτρια, 1:05’55”2

Εξελίχτηκε σε γιορτή!
1ος Αγώνας Δρόμου στο Ρύμνιο

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση του 1ου Αγώνα Δρό-
μου Αγίου Νέστορα (προστάτη του αθλητισμού) 12 χιλ. που πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009 στο Ρύμνιο Κοζάνης. Η
αφετηρία δόθηκε από την πλατεία του χωριού και η διαδρομή περι-
λάμβανε την άνοδο μέχρι το παρεκκλήσι του Αγίου Νέστορα, κατόπιν
τη διέλευση από το πλατανόδασος Ρυμνίου και τον τερματισμό που
έγινε πάλι στην πλατεία.

Η συμμετοχή των αθλητών ξεπέρασε σε αριθμό τους εξήντα (60)
και προέρχονταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν, ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλ-
λογος Ρυμνίου και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης, με την υπο-
στήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης. Η εκδήλωση
πάντως εξελίχτηκε σε μια γιορτή όλων των κατοίκων του χωριού, που
χειροκρότησαν με θέρμη τους αθλητές ενώ οι γυναίκες προετοίμασαν
και παρέθεσαν σπιτικά εδέσματα στους συμμετέχοντες και σε όλους
τους παρευρισκομένους.

Η κατάταξη των νικητών του αγώνα, ήταν:

ΑΝΔΡΕΣ
1ος Παρμάκης

Μιχάλης, αθλητής
του ΣΔΥ Κοζάνης,
με χρόνο 44:32

2ος Κωνσταν-
τινίδης Κοσμάς,
του Απόλλωνα Κα-
λαμαριάς, 47:43

3ος Καρακώ-
στας Δημήτρης,
του Φιλαθλητικού
Λαμίας, 48:28

Ο Τάκης Στα-
θόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΔΥΚ,  τερμάτισε στην 13η θέση με χρόνο
55:59, ενώ συμμετείχε σαν αθλητής (38η θέση) και ο νομαρχιακός σύμ-
βουλος και πολιτευτής Φώτης Κεχαγιάς.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1η Νίτσα

Ζωή, του Φιλα-
θλητικού Κοζά-
νης, με χρόνο
1Ω:00:03

2η Καρα-
ρήγα Ιωάννα,
από Θεσσαλο-
νίκη[ιδιωτικά],
1:16:58

3η Ζλαμά-
λοβα Μαρία, του
ΜΑΣ Ρυμνίου,
1:17:48

Τις απονομές στους νικητές, άνδρες και γυναίκες, των κυπέλων,
των μεταλλίων και των αναμνηστικών δώρων έκαναν αντίστοιχα, ο αν-
τινομάρχης Κοζάνης Γιώργος Μαργαρίτης και ο δήμαρχος Αιανής
Γιώργος Τζέλλος.

7ος Αγώνας Δρόμου Αυγερινού 

Την Κυριακή 12 Ιουλίου διεξήχθη στον Αυγερινό Κοζάνης ο 7ος
Αγώνας Δρόμου 24,5 km με τη συμμετοχή περίπου 100 αθλητών απ’
όλη σχεδόν την Ελλάδα.

Νικητής του αγώνα αναδείχτηκε ο Κωνσταντινίδης Κοσμάς με
χρόνο 1:46:21 (ανεξάρτητος), με δεύτερο το Βαγγελή Βασίλειο με
1:48:10 (Γ.Σ. Πρωτέας Ηγουμενίτσας) και τρίτο τον Ουργαντζόγλου
Αναστάσιο με 1:56:45 (Ομάδα Μαραθωνίου Γιαννιτσών).

Στις γυναίκες πρώτη ήρθε η Πατούρα Ευφροσύνη με χρόνο
2:19:00 (Σύλλογος Δρομέων Κοζάνης), δεύτερη η Βασδάρη Σουζάνα
με 2:19:39 (Σύλλογος Δρομέων Κοζάνης) και τρίτη η Ουργαντζόγλου
Κυριακή με 2:28:35 (Ομάδα Μαραθωνίου Γιαννιτσών).

Έντονη ήταν η παρουσία των αθλητών του Συλλόγου Δρομέων
Υγείας Κοζάνης με 27 συνολικά συμμετοχές.

Στη γενική κατάταξη είχαμε τους Μικροβαλτινούς:
42. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:21:00, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
45. ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2:22:41, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

Ένας δικός μας άνθρωπος...

Από τη METRO SPORT
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Γ Κατηγορία ΕΠΣ Κοζάνης/1ος Όμιλος
Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009/1η Αγωνιστική
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 1-5
Σαρωτική εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα του πρω-

ταθλήματος, για την ομάδα του Μικροβάλτου.
Σκόραραν: 30’ Φίλιππας Χ. Χαρισόπουλος, 39’ Φίλιπ-

πας Ι. Χαρισόπουλος, 55’ αυτογκόλ από αντίπαλο αμυν-
τικό, 74’ Αλέκος Τζουκόπουλος, 80’ Γιάννης
Τζουκόπουλος

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009/2η Αγωνιστική
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ-ΠΕΤΡΑΝΑ 0-1
Άτυχο αποτέλεσμα για την ομάδα μας που έχασε

πολλές ευκαιρίες για να σημειώσει γκολ.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009/3η Αγωνιστική
ΚΛΕΙΤΟΣ- ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 3-2
Αν και η ομάδα μας προηγήθηκε με 0-2, τελικά ηττή-

θηκε με 3-2. Σκόρερ για την ομάδα του Μικροβάλτου: 25’
Νίκος Κ. Καβουρίδης, 32’ Αλέκος Τζουκόπουλος.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009/4η Αγωνιστική ΡΕΠΟ

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009/5η Αγωνιστική
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ-ΕΛΠΙΔΕΣ Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ 0-3
Κακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και βαριά ήττα

για την ομάδα μας με σκορ 0-3. 

Κυριακή 22 Νοεμβρίου/6η Αγωνιστική
ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ-ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 1-1
Μετά από καλή εμφάνιση αρκεστήκαμε με το βαθμό

της ισοπαλίας. Σκόραρε για την ομάδα μας ο Αλέκος
Τζουκόπουλος στο 31’.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009/7η Αγωνιστική
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ-ΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 3-2
Πρώτη εντός έδρας -η ομάδα μας χρησιμοποιεί σαν

έδρα το πολύ καλό γήπεδο Τρανοβάλτου- νίκη για την
ομάδα μας επί της …Νίκης Κοζάνης, μετά από καλή εμ-
φάνιση. 

Σκόρερ: 32’,42’ Αποστόλης Τζουκόπουλος, 72’ Γιάν-
νης Μανάδης.

Οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την ομάδα στην
τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο είναι:

Τζιούτζιος Γιώργος, Χαρισόπουλος Ε. Γιάννης,
Μανάδης Γιάννης, Παλιανόπουλος Νίκος, Καβουρίδης
Κ. Νίκος, Θεοχάρης Αποστόλης, Χαρισόπουλος Ι.
Φίλιππας, Χαρισόπουλος Χ. Φίλιππας, Τζουκόπουλος
Γιάννης, Γιαννόπουλος  Κ. Αντώνης, Τζουκόπουλος
Αλέκος, Αλεξόπουλος Αχιλλέας, Γουλιός Γιώργος,
Θεοδουλίδης Κώστας, Τζουκόπουλος Αποστόλης,
Τζουκόπουλος Π. Αχιλλέας. Παπαδημητρίου Δ.
Γιώργος, Κωτούλας Σωτήρης, Αλεξόπουλος Ε.
Αντώνης, Γουλιός Γιώργος, Χαρισόπουλος Αποστόλης,
Καβουρίδης Αχιλλέας, Παλιανόπουλος Κ. Σάκης και
Μαρκόπουλος Βασίλης. 

Καθήκοντα προπονητή εκτελεί το τελευταίο διά-
στημα ο Τάκης Α. Σταθόπουλος.

Η βαθμολογία του Ομίλου μετά και την 7η Αγωνιστική

Τα Πετρανά ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με -3 βαθμούς
και ο Ολυμπιακός Κοζάνης με -1

Πλήρης περιγραφή των αγώνων και φωτογραφίες
στο site www.mikrovalto.gr

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΡΜΑΤΑ

1η ΚΛΕΙΤΟΣ 7 21 23:4

2η ΕΛΠΙΔΕΣ Δ. ΥΨΗΛ. 6 13 12:7

3η ΜΕΣΙΑΝΗ 6 12 17:11

4η ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ 6 8 7:13

5η ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 6 7 11:11

6η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 6 10:16

7η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΖ. 7 5 13:21

8η ΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 6 3 5:8

9η ΠΕΤΡΑΝΑ 5 0 3:10

ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ο πρόεδρος και 
αρχηγός της ομάδας

Γιάννης Χαρισόπουλος

Α’ Κατηγορία ΕΠΣ Κοζάνης

Ο ΑΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
ΣΤΙΣ 11 ΠΡΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α. Ε. Κοζάνης - Τρανόβαλτο   3-2 
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Πρόοοδος Κομνηνών -Τρανόβαλτο   4-0
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Τρανόβαλτο - Α. Ε. Καισαρειάς Κήπου   2-2
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Λέοντες Αναρράχης - Τρανόβαλτο   1-1
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Τρανόβαλτο - Γαλατινή   0-1
6η ΑΓΩΝΙΣΤΚΗ
Αλιάκμων Νεάπολης - Τρανόβαλτο   2-3
7η [1.11.2009] ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρανόβαλτο - Ερμής Ασβεστόπετρας   3-2
8η [8.11.2009] ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Τρανόβαλτο - Βελβεντός   1-4 
9η [14.11.2009] ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Βέρμιο Καρυοχωρίου - Τρανόβαλτο   2-1
10η [22.11.2009] ΑΓΩΝΙΣΤΚΗ 
Τρανόβαλτο - Α. Ε. Π. Καραγιαννίων   0-3
11η [28.11.2009] ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Δόξα Μικροκάστρου - Τρανόβαλτο   3-1
Ο ΑΟ Τρανοβάλτου μετά και την 11η αγωνιστική, βρίσκεται

στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα -επί συνόλου 16 ομά-
δων- με 8 βαθμούς, ενώ προηγείται η ομάδα της Γαλατινής με
31 βαθμούς.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΑΤΟ» ΕΛΑΤΗΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τιτάν Σερβίων - Έλατος Ελάτης   7-0 
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Αναγ. Λιβαδερού - Έλατος Ελάτης   6-0
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Έλατος Ελάτης - Ερμής Πλατανορέματος   0-3
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Δόξα Ροδιανής - Έλατος Ελάτης   4-1
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Έλατος Ελάτης - Ερμής Βαθυλάκκου   0-2
6η [1.11.2009] ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α. Ε. Κρανιδίων - Έλατος Ελάτης   1-2
7η [7.11.2009] ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Έλατος Ελάτης - Αλιάκμων Αιανής   2-3
8η [15.11.2009] ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Έλατος Ελάτης - Κένταυρος Πρωτοχωρίου 0-3
9η [22.11.2009] ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Απόλλων Αυλών - Έλατος Ελάτης   1-1 
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Έλατος Ελάτης - Νέος Άρης Αργίλου   0-3
Μετά και την 10η αγωνιστική η ομάδα της Ελάτης βρίσκε-

ται στην τελευταία -12η- θέση του βαθμολογικού πίνακα με 4
βαθμούς, ενώ προηγείται η ομάδα του Αργίλου με 23 βαθμούς.

Στον ίδιο Όμιλο η ομάδα του Τιτάνα Σερβίων βρίσκεται στη
δεύτερη θέση με 20 βαθμούς, του Λιβαδερού στην 6η με 18,
του Αλιάκμονα Αιανής στην 8η με 12 και τέλος η ομάδα του Με-
ταξά στην προτελευταία θέση -11η- με 4 βαθμούς.

Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2009

«Χάλκινοι» οι αδελφοί Γκουντούλα
Το πρώτο της μετάλλιο πανηγυρίζει η ελληνική αποστολή στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας, στο Πόζναν. Στον τελικό της
δίκωπου άνευ πηδαλιούχου, ο Νϊκος και ο Αποστόλης Γκουντού-
λας, που από την πρώτη ημέρα των αγώνων είχαν δείξει ότι έχουν
έρθει στην Πολωνία για να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες που
έχουν για να ανεβούν στο βάθρο, το κατάφεραν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Κάνοντας μια πολύ δυνατή κούρσα από την εκκίνηση φρόντι-
σαν από την πρώτη στιγμή να βρίσκονται μέσα στις τρεις πρώτες
βάρκες και να μην χάνουν την επαφή τους με τους προπορευόμε-
νους. Το δυνατό ξεκίνημα τους έδωσε την ευκαιρία να βρίσκονται
στη δεύτερη θέση στο πρώτο πεντακοσάρι, στη συνέχεια έπεσαν
στην τρίτη θέση, αλλά η διαφορά που είχαν εξασφαλίσει από τους
Γάλλους, Ζερμάν Ζαρντέν και Ντοριάν Μορτελέτ, τους επέτρεψε
να συνεχίσουν στον αγώνα όπως ακριβώς τον είχαν σχεδιάσει και
να ανταμειφθούν με την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, τερ-
ματίζοντας σε χρόνο 6:23.01. Την πρώτη θέση και το χρυσό με-
τάλλιο κατέκτησαν οι Νεοζηλανδοί Ερικ Μάρεϊ και Χάμις Μποντ
(6:15.93), ενώ το ασημένιο μετάλλιο πήραν οι Ολυμπιονίκες του
Πεκίνου, Πϊτερ Ριντ και Άντριου Τριγκς (6:17.45).

19 Σεπτεμβρίου 2009

Οι αδελφοί Γκουντούλα το χρυσό 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Πέντε μετάλλια εκ των οποίων τα τέσσερα είναι χρυσά κατέ-
κτησαν τα ελληνικά πληρώματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο
Μπρεστ της Λευκορωσίας…

…Οι αδερφοί Απόστολος και Νίκος Γκουντούλας ήρθαν πρώ-
τοι στον τελικό στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου και κατέκτησαν το
χρυσό μετάλλιο. Με χρόνο 6 λεπτά και 48.53 δευτερόλεπτα επι-
κράτησαν των Σέρβων Νίκολα Στόιτς και Γκόραν Τζάγκαρ (6:52.34)
και των Γάλλων Λοράν Καντό και Ζαν Νταβίντ Μπερνάρ (6:54.88).

Διάπλους Λίμνης Πολυφύτου
Με επιτυχία διεξήχθη ο 5ος Διεθνής Κολυμβητικός Διάπλους της

λίμνης Πολυφύτου, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2009. Η εκκίνηση δό-
θηκε από την πλωτή εξέδρα του Ναυτικού Ομίλου και οι κολυμβητές-
τριες κάλυψαν την απόσταση των 4.5 Km (2.43 ναυτικά μίλια) μέχρι
την απέναντι όχθη της πλευράς των Σερβίων και την επιστροφή τους
στην εξέδρα εκκίνησης.

Η κατάταξη των νικητών έχει ως εξής:
1ος, Αρχάκης Δημήτρης, από την Καλαμαριά, με χρόνο 1:01:05 
2ος, Μπαντουβάνης Παναγιώτης, από την Αθήνα, με χρόνο 1:05:00  
3οι, Από κοινού, Χειλά Χριστίνα και Πούλιος Αχιλλέας, από την

Αθήνα, με χρόνο 1:13:13
Από τους τοπικούς κολυμβητές την καλύτερη επίδοση είχε ο Παρ-

τώνας Χάρης του Κ.Ο. Κοζάνης με 1:24:49, που κατετάγη 9ος.
Αξιοσημείωτη πάντως ήταν η συμμετοχή στον αγώνα δύο κο-

λυμβητών και μιας κολυμβήτριας με ειδικές ανάγκες.

Είχε προηγηθεί ο Μικρός Διάπλους της λίμνης για παιδιά, όπου
πρώτευσαν:

1η, Χασάπη Γλυκερία, 10 ετών, του Ποσειδώνα Κοζάνης 
2ος, Σγουρόπουλος Οδυσσέας του Χρ., 14 ετών, του Ν.Ο. Κοζάνης
3ος, Αγγελίδης Φραγγίσκος, 9 ετών, από τη Νεάπολη Θεσ/κης
Το πρόγραμμα της ημέρας συμπλήρωσαν οι παράλληλες εκδη-

λώσεις που ήταν η επίδειξη διάσωσης από μέλη της Λέσχης Ειδικών
Δυνάμεων Κοζάνης καθώς και οι επιδείξεις θαλάσσιου σκι και κωπη-
λασίας. Στην επίδειξη κωπηλασίας πήρε μέρος και ο Οδυσσέας Σγου-
ρόπουλος από το Τριγωνικό που ήταν και ο 2ος νικητής του Μικρού
Διάπλου.

Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Κοζάνης-ΕΠΤΑΚ, ο Δήμος Σερβίων και το «Σπίτι της Ευρώ-
πης», με την υποστήριξη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Κοζάνης,
της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Κοζάνης και του Ναυτικού Ομίλου
Κοζάνης.

Παρακαλούμε τους φίλους της ποδοσφαιρικής ομάδας
για την οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Σωματείου ΑΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, με κατάθεση στον παρακάτω Τρα-
πεζικό Λογαριασμό που ανοίχτηκε στην EUROBANK EFG

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
0026 0239 79 0200784741
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ΕΚΛΟΓΕΣ

Aυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ, μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας
που προκάλεσε την παραίτηση του προέδρου της Κώστα Καραμανλή
και πεντακομματική εκπροσώπηση και πάλι στη Βουλή, μας επεφύ-
λασσε το αποτέλεσμα των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009.

Συγκεκριμένα στην επικράτεια είχαμε:

Εγγεγραμμένοι: 9.933.385
Ψήφισαν: 70,92 %
Άκυρα/Λευκά: 2,64 %

Στο 100 % των εκλογικών τμημάτων [ενσωμάτωση 100 %] είχαμε:
ΠΑΣΟΚ 43,92 % και 160 έδρες
ΝΔ 33,48 % και   91 έδρες
ΚΚΕ  7,54 % και   21 έδρες
ΛΑΟΣ 5,63 % και   15 έδρες
ΣΥΡΙΖΑ  4,60 % και   13 έδρες
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,53 % και     0 έδρες (εκτός Βουλής)

Στο Nομό Kοζάνης από το σύνολο των 164.758 εγγεγραμμένων,
ψήφισαν 121.210, έγκυρα ψηφοδέλτια 118.051.

Είχαμε:
ΠΑΣΟΚ      52.027 ψήφοι, ποσοστό 44,07 %, έδρες 3
ΝΔ         46.889 ψήφοι, ποσοστό 39,72 %, έδρες 2
KKE        6.796 ψήφοι, ποσοστό 5,76 %
ΣYPIZA      3.865 ψήφοι, ποσοστό 3,27 %
ΛAOΣ       4.331 ψήφοι, ποσοστό 3,67 %
OIKOΛ.  ΠPAΣINOI   1.931 ψήφοι, ποσοστό 1,64 %
ΛOIΠA KOMMATA  2.216 ψήφοι, ποσοστό 1,87 %

Τις πέντε έδρες -3 για το ΠΑΣΟΚ και 2 για τη ΝΔ- του νομού κα-
τέλαβαν, για το ΠΑΣΟΚ οι, Πάρις Κουκουλόπουλος, Αλέκος Αθανα-
σιάδης και Γιάννης Βλατής και για τη ΝΔ οι, Γιώργος Κασαπίδης και
Μιχάλης Παπαδόπουλος. 

Αναλυτικά οι σταυροί προτιμήσεις που συγκέντρωσαν οι υποψή-
φιοι βουλευτές σε σύνολο 372 από τα 376 εκλογικά τμήματα του
νομού έχουν ως εξής: 

ΣYNΔYAΣMOΣ ΠAΣOK
Κουκουλόπουλος Πάρις    20.132 
Aθανασιάδης Αλέξανδρος 18.927 
Bλατής Ιωάννης                  12.877 
Λωτίδης Λάζαρος                11.643
Kωνσταντόπουλος Βασίλειος       11.285
Mπούρτσου Tάσα                         6.707
Σπόντη Ελισάβετ                  5.377

ΣYNΔYAΣMOΣ NΔ
Kασαπίδης Γεώργιος              18.027 
Παπαδόπουλος Mιχάλης        14.781 
Tσιαρτσιώνης Nικόλαος               10.324
Φωτιάδου Έλσα                 9.800
Nανοπούλου Άννα           8.522
Λαμπρόπουλος Δημήτριος    7.375
Kεχαγιάς Φώτης                    6.343

Από τους υπόλοιπους συνδυασμούς οι 2 πρωτεύσαντες στο Ν. Κο-
ζάνης είναι:

ΚΚΕ
Tσίγκα Eυθυμία              1.933
Στολτίδης Νώντας              1.442

ΛAOΣ
Aθανασιάδης Kων/νος   1.419
Γκανίδης Aθανάσιος            825

ΣYPIZA
Tσικαρδάνη Θεοδώρα        965
Μητλιάγκας Γιώργος         882

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Tσικριτζής Λάζαρος          606
Σιούστη-Γαύρου Ελένη       440

Στο Δήμο Kαμβουνίων τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι: 2.964
Ψήφισαν: 2.341 ποσοστό 78,98 %
Έγκυρα: 2.290
Άκυρα/Λευκά: 51 ποσοστό 2,23 %
Έλαβαν:
ΠΑΣΟΚ 1.023 ψήφοι, ποσοστό 44,67 %
ΝΔ 836 ψήφοι, ποσοστό 36,51 %
ΚΚΕ 236 ψήφοι, ποσοστό 10,31 % 

ΛΑΟΣ 72 ψήφοι, ποσοστό   3,14 %
ΣΥΡΙΖΑ 67 ψήφοι, ποσοστό   2,93 %
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 36 ψήφοι, ποσοστό   1,57 %
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 20 ψήφοι, ποσοστό   0,87 %

Aναλυτικά τα αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα έχουν ως εξής:

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Oι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων βουλευτών των κομμά-
των του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στο Δήμο Kαμβουνίων έχουν ως εξής:

ΠΑΣΟΚ/ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ

Ν.Δ./ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ

Τα συνοπτικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών των όμορων
Δήμων Σερβίων, Aιανής και Δεσκάτης καθώς και της κοινότητας Λι-
βαδερού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τέλος τα αποτελέσματα στο Δήμο Κοζάνης έχουν ως εξής:

Εγγεγραμμένοι: 37.786
Ψήφισαν: 29.248 [ποσοστό 77,40%]
Άκυρα/Λευκά: 777 [2,65 %]
Έγκυρα: 28.471

Στα 77/77 Εκλ. Τμήματα (ενσωμάτωση 100 %) είχαμε:
ΠΑΣΟΚ       13.136 ψήφοι, ποσοστό 46,14 %
ΝΔ               10.462 ψήφοι, ποσοστό 36,75 %
ΚΚΕ              1.331 ψήφοι, ποσοστό   4,67 %
ΛΑΟΣ          1.149 ψήφοι, ποσοστό   4,04 %
ΣΥΡΙΖΑ            1.101 ψήφοι, ποσοστό   3,87 %
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 721 ψήφοι, ποσοστό   2,53 %
Λοιπά Κόμματα       571 ψήφοι, ποσοστό   2,05 %

ΚΟΜΜΑ ΜΙΚΡ.1 ΜΙΚΡ.2 ΤΡΑΝ.1 ΤΡΑΝ.2 ΛΑΖ. ΦΡΟΥΡ. ΕΛΑΤ.1 ΕΛΑΤ.2

Εγγ/μένοι 377 389 492 519 225 134 422 406

Έγκυρα 300 309 403 420 189 103 284 282

ΠΑΣΟΚ 136 133 159 150 98 67 152 128

ΝΔ 121 99 142 172 79 24 94 105

ΚΚΕ 26 34 83 67 2 5 10 9

ΣΥΡΙΖΑ 6 12 6 1 1 4 11 26

ΛΑΟΣ 5 15 8 17 6 1 11 9

ΟΙΚ. ΠΡ. 4 6 4 8 3 2 6 3

ΛΟΙΠΑ 2 10 1 5 0 0 0 2

ΥΠ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡ.1 ΜΙΚΡ.2 ΤΡΑΝ.1 ΤΡΑΝ.2 ΛΑΖ. ΦΡΟΥΡ. ΕΛ.1 ΕΛ.2 Σύνολο 

Αθανασιάδης Α. 33 48 40 42 17 7 37 37 261

Βλατής Ι. 27 21 53 29 63 14 62 36 305

Κουκουλόπουλος Π. 47 28 55 75 28 27 62 56 378

Κωνσταντόπουλος Β. 98 78 73 57 39 43 48 59 495

Λωτίδης Λ. 20 43 21 24 2 2 52 29 193

Μπούρτσου Τ. 13 17 19 16 12 21 14 9 121

Σπόντη Ε. 2 1 3 3 8 2 3 4 26

ΥΠ.ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡ.1 ΜΙΚΡ.2 ΤΡΑΝ.1 ΤΡΑΝ.2 ΛΑΖ. ΦΡΟΥ. ΕΛ.1 ΕΛ.2 Σύνολο

Κασαπίδης Γ. 42 32 76 95 29 14 28 35 351

Κεχαγιάς Φ. 62 64 65 68 23 13 45 27 367

Λαμπρόπουλος Δ. 20 13 8 8 12 0 6 7 74

Νανοπούλου Α. 31 8 16 25 9 7 27 41 164

Παπαδόπουλος Μ. 25 24 33 24 39 4 26 25 200

Τσιαρτσιώνης Ν. 20 18 15 24 14 5 8 24 128

Φωτιάδου Ε. 10 10 20 37 7 0 9 14 107

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤ. ΛΙΒΑΔ. ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤ.

ΣΥΝΔ. Ψήφοι Ποσ. % Ψήφοι Ποσ. % Ψήφοι Ποσ. % Ψήφοι Ποσ. %

ΠΑΣΟΚ 4.360 46,98 % 527 39,09 % 1.714 46,97 % 2.312 54,11 %

ΝΔ 3.533 38,07 % 628 46,59 % 1.178 32,28 % 1.280 29,96 %

ΚΚΕ 534 5,75 % 68 5,04 % 294 8,08 % 368 8,61 %

ΣΥΡΙΖΑ 360 3,88 % 53 3,93 % 181 4,96 % 87 2,04 %

ΛΑΟΣ 267 2,88 % 38 2,82 % 108 2,96 % 122 2,86 %

ΟΙΚ.ΠΡ. 78 0,84 % 14 1,04 % 93 2,55 % 35 0,82 %

ΛΟΙΠΑ 149 1,60 % 20 1,48 % 81 2,22 % 69 1,61 %
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Πέμπτη, 29 Οκτώβριος 2009

Νέο προεδρείο
στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Εργατικού Κέντρου Ν. Κοζάνης
που προέκυψε μετά από δύο
αναβολές συνεδριάσεων, λόγω
μη απαρτίας και μη προσέλευ-
σης μελών. Βασίστηκε στη συμ-
φωνία που είχαν κάνει 18 μή-
νες πριν, την περίοδο που διε-
ξήχθησαν οι εκλογές για την
ανάδειξη προεδρείου, για «μοί-
ρασμα» της εξουσία από τις δύο παρατάξεις, λόγω ισοψη-
φίας. 

Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου
έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κουρκούτας Άρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βόμβας Κωνσταντίνος
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τολιόπουλος Αθανάσιος
ΤΑΜΙΑΣ: Ζαρκοδήμος Ιωάννης
ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρούσσος Αθανάσιος
Β΄ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεοχάρης Κωνσταντίνος
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ: Λεύκου Ελένη
ΕΦΟΡΟΣ: Καραγιαννίδης Σωφρόνιος
ΜΕΛΟΣ: Δεληολάνης Ευάγγελος
ΜΕΛΟΣ: Λαγιώτης Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ: Μανές Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ: Μάστορας Αθανάσιος
ΜΕΛΟΣ: Πράσσος Στέφανος
ΜΕΛΟΣ: Τσαουσίδης Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ: Φίλιππας Δημήτριος

ΝΕΟ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΩΝ

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτι-

στικού και Μορφωτικού συλλόγου Μικροβαλτινών Ν. Κοζά-

νης και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που προέκυψαν από

τις εκλογές της 23ης Νοεμβρίου 2009, έχουν ως εξής: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαστρογιαννόπουλος Γιώργος

2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τζιούτζιος Αθανάσιος του Χρ.

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τζιούτζιος Κώστας του Αθ.

4. ΤΑΜΙΑΣ Σταθόπουλος Τάκης του Αχ.

5. ΜΕΛΟΣ Παπαδημητρίου Δημήτρης του Σπ.

Αναπληρωματικά μέλη 
1. Καβουρίδης Ευάγγελος

2. Χαρισόπουλος Ιωάννης του Ευ.

3. Δαρδούμπας Σάκης

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Παλιανόπουλος Γιώργος του Νικ.

2. Παλιανόπουλος Γιάννης του Δημ.

3. Παλιανόπουλος Κώστας του Αθ.
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ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Έργα που περατώθηκαν 
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση κεντρικής

θέρμανσης στο βρεφονηπιακό σταθμό του Δ.Δ. Τρανοβάλτου, δα-
πάνης 39.163 €. Τα έργο ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ
(2009).

2. Έργα οδοποιίας, -ασφαλτοστρώσεις 2009- σε όλα τα ΔΔ του
Δήμου, δαπάνης 150.000 € -α’ φάση-. Το έργο χρηματοδοτήθηκε
από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης (ανταποδοτικό τέλος ΔΕΗ). 

3. Έργα οδοποιίας-ασφαλτοστρώσεις της περιφερειακής οδού
προς γήπεδο Τρανοβάλτου-λατομεία και της πρόσβασης προς το
εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου Τρανοβάλτου, δαπάνης 91.139 €.
Ήταν ενταγμένο στον Τοπικό Πόρο και έχει περατωθεί το 2007.

Έργα σε εξέλιξη

1. Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων -διευρυμένη πλατεία-
στο Δ.Δ. Τρανοβάλτου, προϋπολογισμού 340.000 €. Το ποσό των
290.000 € διατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ -πρόγραμμα Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.-
και το υπόλοιπο των 50.000  € από το πρόγραμμα Σ.Α.Τ.Α.

2. Κατασκευή γηπέδου Ελάτης -πλην χλοοτάπητα-, προϋπο-
λογισμού 135.000 €. Χρηματοδοτήθηκε από τα προγράμματα
«2004» και ΣΑΤΑ.

3. Τοποθέτηση πινακίδων στα ΔΔ του Δήμου, προϋπολογισμού
7.000€.

Έργα που δημοπρατήθηκαν και εγκαθίσταται εργολάβος
1. Αντιπλημμυρικά έργα στο ΔΔ Μικροβάλτου -πλακοσκεπή ρέ-

ματος δίπλα στο δημόσιο δρόμο-, προϋπολογισμού 108.000 €. Θα
διατεθούν 80.000 € από τον Τοπικό Πόρο και 28.000 € από «ιδίους
πόρους» του Δήμου.

2. Διευθέτηση όμβριων υδάτων κεντρικής οδού οικισμού Λα-
ζαράδων, προϋπολογισμού 135.000 €. Χρηματοδοτείται από τον

Τοπικό Πόρο και το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
3. Η δημοπράτηση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου αποχέ-

τευσης -επέκτασης από το Γκεφύρι προς τα κάτω-, προϋπολογι-
σμού 27.000 €, υπήρξε άγονος λόγω μη προσέλευσης
ενδιαφερομένων εργολάβων. Το ποσό του έργου μεταφέρθηκε σε
άλλο και η δημοπρασία του εν λόγω έργου θα επαναληφθεί με την
εξεύρεση νέων πόρων χρηματοδότησης..

Έργα για άμεση δημοπράτηση
1. Έργα οδοποιίας Δήμου Καμβουνίων -β΄ φάση-, προϋπολο-

γισμού 100.000 €. Θα χρηματοδοτηθούν από τον Τοπικό Πόρο.
2. Επέκταση-αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης

στα ΔΔ του Δήμου Καμβουνίων, προϋπολογισμού 100.000 €. Εν-
τάσσεται και αυτό στον Τοπικό Πόρο.

3. Ανακατασκευή Κ.Ε.Φ.Ο. (Σπίτι Παιδιού) Μικροβάλτου, προ-
ϋπολογισμού 108.000 €.

Εκπόνηση Μελετών
1. Μελέτη Υδραυλική, Τοπογραφική, Περιβαλλοντική  του

έργου: «Εξωτερικός αγωγός ύδρευσης ΔΔ Μικροβάλτου» -από
αντλιοστάσιο θέση Ισιώματα προς τον υδατόπυργο-, δαπάνης
18.445 €. Προϋπολογισμός του έργου περί τις 110.000 €.

2. Μελέτη «Διαμόρφωσης εισόδου, Ανάδειξης Γεφυριού και
μιας κρήνης στο ΔΔ Μικροβάλτου», δαπάνης 10.226 €.

3. Μελέτη οδοποιίας -τοπογραφική, υδραυλική- του έργου
«Βελτίωση οδού Φρουρίου-Λαζαράδων», δαπάνης 37.700 € (σε
εξέλιξη).

3. Αρχιτεκτονική μελέτη ( της αρχιτέκτονος Γεωργίας Ε. Κα-
βουρίδου) του έργου «Διαμόρφωση πλατείας στο ΔΔ Μικροβάλ-

του», δαπάνης 7.895 €, από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
4. Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Διαμόρφωση περιβάλ-

λοντος χώρου κεντρικής πλατείας στο ΔΔ Ελάτης», δαπάνης
7.895 €, από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

5. Μελέτη οδοποιίας -υδραυλική, τοπογραφική- του έργου
«Βελτίωση οδού ΜΑΒΕ-Τρανόβαλτο-Μικρόβαλτο, δαπάνης 25.026
€ (ανατέθηκε η μελέτη).

6. Μελέτη «Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών κλειστής αί-
θουσας άθλησης στο ΔΔ Τρανοβάλτου», δαπάνης 3.960 €. Ο προ-
ϋπολογισμός του έργου είναι 285.000 €. 

7. Μελέτη του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο ΔΔ Τρανο-
βάλτου», δαπάνης 12.495 €. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι
περί τις 350.000 €.

8. Μελέτη διαχειριστική Δημοτικού Δάσους Ελάτης, δαπάνης
24.000 € (παραδόθηκε η μελέτη το 2008).

9. Μελέτη του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο ΔΔ Μι-
κροβάλτου», πρϋπολογισμού 170.000 €. 

10. Διαδημοτική Μελέτη με την Κοινότητα Λιβαδερού του
έργου «Βελτίωση οδού Λιβαδερού-Μπουχαριών», δαπάνης μελέ-
της 178.000 €.

Αγορά ακινήτου
Αγορά ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του

Δήμου, αντί του ποσού των 60.000 €

Προμήθεια μηχανοκίνητου εξοπλισμού

1. Προμήθεια επιβατικού οχήματος μεταφοράς προσωπικού,
αντί του ποσού 24.000 € (ΘΗΣΕΑΣ).

2. Προμήθεια χλοοκοπτικού μηχανήματος (τρακτέρ), αντί του
ποσού των 8.000 € (ΘΗΣΕΑΣ).

3. Προμήθεια αλατοδιανομέα, αντί του ποσού των 30.000 €.
4. Επίσης σε διαδημοτική συνεργασία με την κοινότητα Λιβα-

δερού, προμήθεια GRADER (από το 2007) και απορριμματοφόρου
(από το 2008)

Τέλος θα αναφέρουμε και τις χρηματοδοτήσεις έργων της Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι η κατασκευή κερκίδας και
σκέπαστρου στο Δημοτικό γήπεδο Τρανοβάλτου (ολοκληρώθηκαν)
και μηχανοστασίου (ΤΟΛ) του Δήμου (σε εξέλιξη).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

07/08/2009 Πρωινός Λόγος

Οριστικοποιείται η μελέτη
της Εθνικής Οδού Κοζάνης-Ρυμνίου
Την Πέμπτη 6 Αυγούστου ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέ-

ρειας Δυτικής Μακεδονίας Ανδρέας Λεούδης παραχώρησε συνέν-
τευξη τύπου για την εκπόνηση μελέτης-οδοποιίας για το τμήμα
Κοζάνης-Ρυμνίου, συνολικού μήκους 16χλμ. Το υπόλοιπο κομμάτι
(Ρύμνιο-Λάρισα) αναλαμβάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Γενικός Γραμμα-
τέας μίλησε για μια σημαντική μέρα, αφού ανατίθεται η εκπόνηση
της οριστικής μελέτης του κάθετου άξονα. «Η περιφέρεια θα βγει
απ’ την απομόνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ αναμένεται η
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.040.000 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε
16 μήνες και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

«Το υπό μελέτη τμήμα αναπτύσσεται στο σύνολό του σε πε-
δινές ως λοφώδεις εκτάσεις με ομαλές κλίσεις ανάμεσα στους οι-
κισμούς Κρόκου, Καρυδίτσας, Άνω Κώμης, Κάτω Κώμης, Μηλιάς,
Καισαρειάς και Αιανής. Η οδός διαβαίνει από καλλιεργήσιμες εκτά-
σεις ανάμεσα από τα αγροκτήματα των κείμενων οικισμών και απο-
καθιστά την υφιστάμενη κυκλοφορία με προτεινόμενες κάτω/άνω
διαβάσεις. 

Η οδός θα μελετηθεί με τυπική διατομή τύπου «β4v». Το συ-
νολικό προτεινόμενο πλάτος της διατομής είναι 17μ. αποτελού-
μενη από δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση και με τα εξής
χαρακτηριστικά: πλάτος λωρίδας 3,50μ., λωρίδες καθοδήγησης
0,50μ., κεντρική διαχωριστική ζώνη πλάτους 2,0μ., και έρεισμα
εκατέρωθεν της οδού 1,0μ.».

19/11/2009 |www.kozan.gr 
Στις αρχές του 2011 θα ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη του

έργου «Κοζάνη − Ρύμνιο». Την Τρίτη (24/11) θα πραγματοποιηθεί
διαγωνισμός για την ανάθεση εκπόνησης και του τελευταίου τμή-
ματος της μελέτης, που αφορά σε γεωτεχνικές έρευνες του
έργου, δηλαδή σε ερευνητικές εργασίες υπαίθρου και εργαστη-
ριακές δοκιμές, συνολικού προϋπολογισμού 173. 953 €. 

Αναδασμός 1.171 στρεμμ. στους Λαζαράδες

Τους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερί-
σματος Λαζαράδων για την έναρξη της Β’
φάσης του αναδασμού που αφορά 1.171
στρέμματα, ενημέρωσε την Παρασκευή 16
Οκτωβρίου 2009, ο αντινομάρχης Αγρ. Ανά-
πτυξης, Γ. Μαργαρίτης μαζί με τα στελέχη
της Τοπογραφικής Υπηρεσίας και του Τμήμα-
τος της Πολιτικής Γης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζά-
νης. Ο κ. Μαργαρίτης αναφέρθηκε εκτενώς στο σημαντικό
ρόλο του αναδασμού που είναι η βελτίωση των γενικών συν-
θηκών παραγωγής και ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Στην πράξη, αυτό εκφράζεται με τη συγκέντρωση και ανα-
διανομή των διασκορπισμένων αγροτεμαχίων, με την καλύτερη
αναδιάταξη των οδών προσπέλασης και μερικές φορές, με την
εκτέλεση ορισμένων άλλων βελτιώσεων γεωργικού ενδιαφέ-
ροντος (πχ αρδευτικών, αποστραγγιστικών έργων). 

Ο αναδασμός συνιστά λοιπόν μια ανασύσταση της αγροτι-
κής δομής που γίνεται για να ευνοηθεί η υιοθέτηση νέων τε-
χνικών, όπως η εκμηχάνιση, και για να δημιουργηθούν
συνθήκες παραγωγής που προάγουν την παραγωγικότητα της
γεωργικής εργασίας.

Στα Σέρβια η 24η Πανελλήνια Αμφικτιονία
των Εθελοντών Αιμοδοτών

Με ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων
Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), ανατέθηκε η διοργάνωση της 24ης Πα-
νελλήνιας Αμφικτιονίας έτους 2010 στο σύλλογο Εθελοντών Αιμοδο-
τών περιφέρειας Σερβίων «Οι Άγιοι Ανάργυροι».

Η εκδήλωση αντανακλά ποικίλα σε όλη την ευρύτερη περιοχή και
πέρα από τις προσπάθειες του συλλόγου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
στήριξη από τους φορείς και τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας ώστε
να διασφαλιστεί επιτυχία της.

Το προσεχές διάστημα θα καθοριστούν από την ΠΟΣΕΑ οι ημερο-
μηνίες διεξαγωγής της Αμφικτιονίας (τρεις ημέρες). 

Eλάτη
Τα καλά να…γράφονται!

Εμφανείς είναι οι
παρεμβάσεις συντήρη-
σης και βελτίωσης του
κτιρίου του Δημοτικού
Σχολείου Ελάτης.
Ίσως να “μέτρησε” και
η σχετική παρατήρηση
του φίλου Β.Π., μέσω
της εφημερίδας μας…

Το κιόσκι και η
βρύση μετά το γεφυ-
ράκι της Ποταμιάς,
πριν την Ελάτη, τοπο-
θετήθηκαν από τον
Κυνηγετικό Σύλλογο

Σερβίων Η ΔΙΑΝΑ. Μας το υπενθύμισε
ο φίλος και μέλος του ως άνω κυνη-
γετικού συλλόγου Ελατιώτης Α.Γ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Καμβουνίων ευχαρι-
στούν την Κατασκευαστική Εταιρεία ΑΛΚΤΗΡ, για την άμεση αντα-
πόκριση της στο αίτημά μας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή
τεσσάρων ξύλινων κατασκευών (τύπου κιόσκια) και διάφορες επι-
σκευές συντήρησης που έγιναν στις δύο ενορίες του Δήμου μας,
στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης και στον Ι.Ν. Αγίας Παρα-
σκευής Βογγόπετρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
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Ο φόβος και πόνος της κατοχής
Αρχεύω από τον πόλεμο του 40. Ήμουνα τρίτη  τάξη Δημοτικού, θυμάμαι, και

μαθαίναμε τα γεγονότα από τους κατοίκους του χωριού. Μια μέρα, κάτι δεν πή-
γαινε καλά. Να φωνάζουν  οι γονείς. Να κλαίνε οι μανάδες και εμείς να ρωτάμε
τι γίνεται. Μας τα είπανε, ότι οι Ιταλοί μας κήρυξαν πόλεμο. Και γίνεται μεγάλη
επιστράτευση και γι’ αυτό έκλαιγαν όλες οι γυναίκες του χωριού. 

Εκείνη την ημέρα  που ήρθανε τα σκληρά μαντάτα, ήμασταν στο σχολείο.
Την άλλη μέρα έπρεπε οι άντρες να φύγουνε. Τότες μας φωνάζει η δασκάλα,
τρία παιδιά, εμένα (Γιάννη Καβουρίδη), τον Αντώνη τον Κουτούλα και τον άλλον
δεν τον θυμάμαι, να με συγχωρέσει, αν θυμάται αυτός, να μας  το πει. Και μας
δίνει η δασκάλα ένα σημείωμα για να πάμε κάτω στα αναβρυκά, στο ποτάμι. Γιατί
δούλευε ο άνδρας της, ήταν υλοτόμος, έκοβε δέντρα, καβάκια και είχε και δύο
άτομα εργάτες, ο ένας ήταν ο αδερφός μου Αχιλλέας Καβουρίδης, ο άλλος ο
Τζιώνας Γεώργιος και το αφεντικό λεγότανε Θανάσης Μητσοκάπος. Αυτοί
έπρεπε να έρθουνε στο χωριό για να φύγουνε την άλλη μέρα μαζί με τους άλ-
λους. Και πήγαμε με φόβους, που ήμασταν μικρά παιδιά, περισσότερο φοβόμα-
σταν από λύκους στο δρόμο και από σκυλιά, γιατί ο τόπος ήταν γεμάτος κοπάδια
με γίδια. Τους βρήκαμε να εργάζονται χωρίς να ξέρουν τίποτα. Μόλις μας εί-
δανε, κατάλαβαν και αυτοί, πως κάτι κακό γίνεται. Το αφεντικό διάβασε το ση-
μείωμα και αμέσως σταμάτησαν να δουλεύουν και γύρισαν μαζί μας στο χωριό.

Και ήρθε η άλλη μέρα. Για να φύγουνε και να δεις τι γινότανε. Γυναίκες να
χαιρετάνε τους άνδρες, μάνες τα παιδιά, όλοι με δάκρυα στα μάτια και να τους
φωνάζουν καλή νίκη και καλή λευτεριά. Τότες φεύγανε με τα πόδια για τα Σέρ-
βια και τους πήγαιναν μέχρι το Γκεφύρι, που είναι η βρύση τώρα,  κλαίγοντας. Και
εμείς, σαν παιδάκια πηγαίναμε κοντά στις μάνες μας και με δάκρυα στα μάτια,
άλλος είχε τον πατέρα του, άλλος τον αδερφό του, κάποιον είχαμε όλοι.

Αλλά από την ημέρα που φύγανε, αρχέψανε οι γυναίκες όλες του χωριού
να τρέχουν να ανάβουν τα καντήλια στα εξωκκλήσια και  να μην προλαβαίνουν.
Μια ομάδα γυναίκες να γυρίζουν από το εκκλησάκι, άλλες πήγαιναν, δεν άφηναν
τα καντήλια να σβήσουν καθόλου και πράγματι, μας βοήθησε ο Θεός και δεν αφή-
σαμε κανέναν στα βουνά της Αλβανίας, ούτε τραυματία. Τώρα σαν παιδιά που
ήμασταν, ακούγαμε από τους μεγάλους πως πάμε καλά, τους νικάμε τους Ιτα-
λούς και χαιρόμασταν. 

Ώσπου ήρθε η άνοιξη του 41, μπήκανε οι Γερμανοί στην Ελλάδα και τότε
εξαναγκάστηκαν οι δικοί μας να τα αφήσουν όλα και να γυρίσουν στα σπίτια
τους, όπου τους περίμεναν όλοι με μεγάλη χαρά, περισσότερο που δεν είχαμε
κανένα θύμα.

Μέσα σε όλα αυτά, με τον πόλεμο, μας κάνανε και συσσίτια για τα μικρά παι-
διά. Είχε έρθει μια ομάδα στρατιώτες και έστησαν ένα μαγειρείο μπροστά στης
μπάμπω Λάμπραινας το σπίτι, εκεί που είναι σήμερα το σπίτι του Βαγγέλη Που-
λιόπουλου. Πηγαίναμε με μία μισούρα ή ξύλινη γκούμπζα και μας έδιναν μια κου-
ταλιά το καθένα, όπως βλέπω να κάνουν τώρα στα παιδιά του Ιράκ. 

Συνεχίζουμε. Την άνοιξη του 41 ήρθανε και στρατιώτες Εγγλέζοι, είχαν γε-
μίσει τα παλιάμπελα, η Αγία Παρασκευή και τα βλαγάδια, αμπέλια, καλάμι,  με
στρατό και αυτοκίνητα. Ήταν να σταματήσουν τους Γερμανούς. Εμείς τα παιδιά
πηγαίναμε κοντά τους και αυτοί μας έβλεπαν ξυπόλητα, έδιναν και κανένα ζευ-
γάρι άρβυλα και περισσότερο γαλέτες, έτσι έλεγαν τις μπισκότες. Αλλά ο ουρα-
νός είχε γεμίσει γερμανικά αεροπλάνα και φοβούμασταν να κυκλοφοράμε έξω
στους δρόμους μικροί και μεγάλοι, ώσπου ήρθε η διαταγή να αδειάσει το χωριό
και πήρε απόφαση κάθε οικογένεια να αδειάσει το σπίτι και να πάρει λίγα τρόφιμα
και να φύγει. Συνήθως πηγαίναμε  πίσω από τον προφήτη Ηλία. Έπρεπε να φύγει
όλο το χωριό, να μη μείνει κανένας. Γιατί υπήρχε φόβος από βομβαρδισμό από
τα γερμανικά αεροπλάνα. Καθίσαμε εκεί κάπου 10-15 ημέρες, ώσπου έφυγαν σε
μια νύχτα οι εγγλέζοι, γιατί κόντευαν να τους αποκλείσουν στην περιοχή μας οι
Γερμανοί από τα Γρεβενά και έτσι δεν πήραν τίποτα μαζί τους, αποθήκες, καύ-
σιμα, τρόφιμα, ρούχα, τα άδειασαν από τα αυτοκίνητα και έφυγαν. Την άλλη μέρα
όλο το Μικρόβαλτο πήγε εκεί και μάζευε ότι έβρισκε. 

Γερμανική Κατοχή
και η οργάνωση της Εθνικής Αντίστασης

Το χινόπωρο του 42, μικρά παιδιά, παίζαμε στα σπίτια τα Τζιωνάδικα. Αργά
το βράδυ, βλέπουμε μια παρέα ίσα με έξι άτομα και ένας από αυτούς φορούσε
φουστανέλα και σπαθί κρεμασμένο μπροστά. Εμείς σαν παιδιά φοβηθήκαμε, γιατί
χωρίς να ξέρουμε τι ήθελαν, νομίζαμε πως ήταν κλέφτες όπως ακούγαμε παλιά.
Την άλλη μέρα μάθαμε από ψιθυρίσματα πως ήρθαν να οργανώσουν το χωριό
κατά των Γερμανών. Και μπήκαν υπεύθυνοι κι έκαναν ομάδες. Ο πρώτος ήταν ο
Σκαριμποζιώγας -Παπαδόπουλος Γεώργιος, ο Κωτούλας Κωνσταντίνος και σχε-
δόν όλο το χωριό. Κάνανε ομάδες και φύλαγαν μέρα-νύχτα το χωριό, να μην έρ-
χονται οι Γερμανοί, ενώ τα παιδιά, που ήταν σε ηλικία κάτω των 15 ετών, μας
είχαν μοιράσει 2-3  σε κάθε ομάδα. Για συνδέσμους, δηλαδή ταχυδρόμους.  Πη-
γαίναμε σημειώματα από έξω τους αντάρτες να τα πάμε στα γύρω χωριά, όπως
και από τα άλλα χωριά κάθε μέρα πήγαιναν δύο άτομα στην Τούμπα, έτσι ονο-
μάζεται το μέρος, να βλέπουν τη Μαύρη Ράχη. Και άμα έβλεπαν να έρχονται Γερ-
μανοί φώναζαν στο δεύτερο φυλάκιο, που ήταν άλλα δύο άτομα στην κορυφή
στα Μπατσιλίκια και εκείνοι φώναζαν στο χωριό για να φύγουν, να μην τους
βρουν οι Γερμανοί. 

Την άνοιξη του 43 ήταν και η αστυνομία μέσα στο χωριό, όπως ήταν παλιά.
Το Μάρτιο ήρθε μία ομάδα αντάρτες και τους αφόπλισαν και τους έδιωξαν τους
αστυνομικούς κι έληξε από αστυνομία. Αλλά μετά από λίγες μέρες μάθανε οι
Γερμανοί και βγήκαν στο χωριό και ζητούσαν τους υπεύθυνους του χωριού και
τότε πρότειναν όλοι μόνο το Σκαριμποζιώγα. Τον πιάνουν οι Γερμανοί, του δέ-
νουν τα χέρια για να τον πάρουν για τα Σέρβια και κίνησαν για κει με τα πόδια,
γιατί το αυτοκίνητο το είχαν αφήσει πίσω στη Μαύρη ράχη, ήταν χαλασμένος ο

δρόμος. Μόλις κίνησαν οι Γερμανοί, μία ομάδα από χωρικούς πήραν τα όπλα να
πάνε να τον ελευθερώσουν. Οι Γερμανοί από το δημόσιο, η ομάδα από διάφορα
μονοπάτια, βρέθηκαν πιο γρήγορα από τους Γερμανούς στο Μύλο του Παπαμίκα,
έπιασαν τις κορυφές και μόλις έφτασαν οι Γερμανοί φώναξαν άλτ, δε μπορείτε
να πάτε άλλο και έριξαν και κανα δυό στον αέρα. Αυτοί αμέσως σήκωσαν τα
χέρια, ελευθερώθηκε ο Σκαριμποζιώγας και αυτούς τους άφησαν και έφυγαν
χωρίς να γίνει κανα κακό. Στο φυλάκιο στα μπατσιλίκια πάθανε ένα ατύχημα,
πήγε ένας πιτσιρικάς ο Κώστας Γιαννόπουλος του Αθανασίου και σκοτώθηκε
εκεί, χωρίς να μάθουμε ακόμα την αιτία.

Αυτά όπως είπαμε ανοιξιάτικα. Και έρχεται το καλοκαίρι το μαύρο και λυ-
πητερό. Κατά τις 20 Αυγούστου έρχεται ένας λόχος Γερμανών από το Λιβαδερό
προς το Τρανόβαλτο μέσω Βογγόπετρας (η λεγόμενη Πάδη). Οι λίγοι αντάρτες
που ήταν γύρω στην περιφέρεια έμασαν και λίγες ομάδες από τα χωριά και πήγαν
και τους πυροβόλησαν σε ένα εξωκλήσι του Αη Γιώργη. Αλλά χωρίς οι αντάρτες
να έχουν βαρύ οπλισμό πήγαν, τους κύκλωσαν, έριξαν λίγες σφαίρες, σκότωσαν
έναν Γερμανό και κανα δυό τραυμάτισαν και σηκώθηκαν και έφυγαν. Τότες τραυ-
ματίστηκε και ο Δημήτριος Καβουρίδης ελαφρά. Ήθελαν οι αντάρτες μόνο και
μόνο να ξεσηκώσουν τα χωριά, να βγούνε τα παιδιά έξω. Θύμωσαν οι Γερμανοί,
κατηφορίζοντας για την Πάδη την καίνε. Φτάνουν και στο Τρανόβαλτο, το δίνουν
κι αυτό φωτιά, παίρνουν καμιά δεκαπέντε άτομα, τους σκότωσαν στα κέδρα. 

Οι δικοί μας, οι Μικροβαλτινοί, πάντα αθώοι και μαλακοί, σκέφτηκαν να πάνε
να τους δεχτούνε έξω από το χωριό. Μαζεύτηκαν όλοι οι άνδρες και πήγαν στο
στόμα του λύκου. Οι Γερμανοί όπως ήταν θυμωμένοι που είχαν σκοτωμένους και
τους τραυματίες τους μάζεψαν όλους καλά, τους φορτώνουν και τα φορεία με
τους σκοτωμένους και τους λένε μπρος για την Αιανή. Εκεί έμειναν. Πήραν και
όσους έβρισκαν στους δρόμους και μόλις τους έβγαλαν έξω από το χωριό γύρι-
σαν μερικοί πίσω και άρχεψαν να δίνουν τα σπίτια φωτιά και να σκοτώνουν όσους
έβρισκαν ιδίως γέρους και όσους ήταν άρρωστοι. Και να γίνεται από φωνές, από
φλόγες που καίγονταν τα σπίτια, να μην προλαβαίνουν να βγαίνουν μάνες με
παιδιά έξω από το χωριό, να πιάσουν τα βλαγάδια. Ακόμα και πολλά παιδιά βρέ-
θηκαν σε άλλη γειτονιά και δεν μπορούσαν να γυρίσουν στο σπίτι τους, δεν τους
επέτρεπαν οι μεγάλες φλόγες, έκλειναν οι δρόμοι. Την άλλη μέρα βρέθηκαν οι
χαμένοι. 

Συνεχίζω, οι άνδρες που πήραν οι Γερμανοί ήταν κάπου σαράντα πέντε
άτομα, αλλά τους πήρε η νύχτα και μπορούσαν και έφευγαν, ξέφευγαν, γυρνού-
σαν πίσω και μέχρι να τους πάνε στην Αιανή οι μισοί είχαν φύγει. Εκεί τους
έκλεισαν κάπου σε ένα προαύλιο, ο φρουρός ήταν καλός, έκανε τα στραβά μάτια,
δραπέτευσαν κι άλλοι  μέσα στο σκοτάδι και στο τέλος απόμειναν, βρέθηκαν
όπως έλεγαν οι ίδιοι τους λίγοι. Αυτούς τους πήγανε στη Θεσσαλονίκη στις φυ-
λακές και από εκεί έπαιρναν ομάδες για εκτέλεση ή για τη Γερμανία. Αλλά ευ-
τυχώς, στο χωριό μας ήταν ο Δημήτρης Σταθόπουλος (Μίκας), δεν θυμάμαι αν
ήταν και πρόεδρος του χωριού, νομίζω ήταν, αλλά ήταν καλός άνθρωπος. Γνώ-
ριζε τον αρχηγό των ΠΑΟτζήδων Μιχάλαγα τον λέγανε. Ο Μίκας λοιπόν έβαζε
εκείνα τα χρόνια το κεφάλι στον τροβά και πήγαινε και παρακαλούσε τον Μιχά-
λαγα να τους αφήσουν και όπως και έγινε. Με μέσον τους άφησε ελεύτερους,
χάρη στο Σταθόπουλο Δημήτριο.

Τώρα την άλλη μέρα κάθε οικογενειάρχης και γειτονιά έχουν σκορπίσει στα
δάση ή όπου είχε μαντριά ο καθένας. Για να κάνουν χωριό ο καθένας.

Αρχεύω πού έγιναν χωριά αλλού μικρά και αλλού μεγάλα. Πρώτο χωριό
ήταν στο Προσήλιο δίπλα από τα Μπουχάρια, ήταν οι Τζιωνάδες, Παπαδόπου-
λος Γεώργιος, Κωτούλας Νικόλαος και πολλοί άλλοι. Άλλο χωριό Κυριακάδικο,
ζούσαν οι Παπαδημητράδες, Κοτούλας Κώστας, Μπατσιάκας και άλλοι που δεν
τους θυμάμαι. ΄Αλλος μαχαλάς στα Ξηράδια, ήταν οι Τσιουβακέοι, οι Χαρισο-
πουλέοι, οι Φακέοι Νατσιοπουλαίοι, πάμε κατηφόρα προς το Παλιμανάστερο,
εκεί ήταν το μεγαλύτερο χωριό, ήταν Σταθοπουλέοι, ήταν Γιαννοπουλέοι, Πα-
παδοπουλέοι, πιό   κάτω ήταν άλλοι Σταθοποπουλέοι, Χαϊδάρης και άλλοι πολ-
λοί, Τράτσας. Γυρίζουμε λίγο προς τα απάνω στη Ρίζα,  ήταν Καβουροπουλέοι,
Βέττας Δημήτριος, Βέττας Γεώργιος, Γιαννόπουλος Χαρίσιος και πιό απάνω λίγο
ήταν Παπαγεωργίου, Παπανικολάου και ο Γιαννίδης, ο Βαγγέλης Κουκουλου-
βαγγέλης, ο οποίος πέθανε και τον θάψανε εκεί. Εκεί πέθανε και  ο παπούς ο
Βέτας ή ο Ζούλφος και η Ντραγατομήτρινα του Μίκα του Βέτα η γυναίκα. Όλους
αυτούς τους βγάλανε στο χωριό στο νώμο, κάνανε δίχτυα με το φόρτωμα σε δύο
ξύλα μεγάλα.

Και συνεχίζω. Άλλο χωριό ήταν πολύ χαμηλά στη Φτέρη, πολύ κάτω από
τον Κρόκο και άλλος μαχαλάς στο Γαϊτανόλακκα, στην Κομμένη ράχη. Εκεί ήταν
οι Τσιαντωνάδες, ο Θανάσης Τζιώνας, στη Φτέρη ήταν Νατσιόπουλος Κωνσταν-
τίνος, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Λαμπρόπουλος Πασκάλης και άλλοι που
δε  θυμάμαι. 

Τώρα σε αυτά τα χρόνια ήταν και παιδιά αρραβωνιασμένα, που αρχέψανε οι
γάμοι. Θυμάμαι το Δημήτριο Τζιώνα, είχα τα γουρούνια στον Αη Λιά και ακούω
τραγούδια και πολλούς ανθρώπους να βγαίνουν από το προσήλιο και να γυρί-
ζουν προς τα  ισιώματα, τέλος μάθαμε πήγαιναν στο Κυριακάτικο να πάρουν τη
νύφη τη Γλυκερία, αλλά ήταν ένα ωραίο πράγμα όταν έβγαιναν στη Ράχη, ακου-
γόταν τα καλά τραγούδια και άμα έμπαιναν σε κάνα ρέμα χανότανε τα τραγού-
δια και ο κόσμος πολύς στην άλλη ράχη, τους βλέπαμε. Τέλος φτάσανε στη
νύφη, τους δεχτήκανε κι αυτοί με τραγούδια, τους πάντρεψε ο Παπαντώνης κα-
θίσανε χορό από κάτω από τα δέντρα να έχουν και ίσκιο, τους βάλανε να φάνε
κάτω στα χόρτα, δεν είχαν και πιάτα να τους βολέψουνε, είχανε πήλινα, μούσ-
ρες τις λέγανε και καμιά ξύλινη κούζλα και κουτάλια δεν βρίσκονταν πολλά, τρώ-
γανε με ένα κουτάλι δύο  και τρία άτομα και βολεύονταν, καθίσανε μέχρι το
απόγευμα και κινήσανε πάλι για το Προσήλιο, βογκούσαν οι ρεματιές από τρα-
γούδι και χαρά, φτάνουν εκεί, τους δέχονται πάλι με τραγούδι και φωνές και

χαρές, κάθονται, τρώνε και εκεί τα ίδια που έγραψα. Αλλά εκεί το γλέντησαν όλη
νύχτα, γιατί ήταν  η βραδιά που είχε φεγγάρι. Είχαν και τον Πασκάλη με το βιολί
και το ξημερώσανε. 

Δεύτερος γάμος. Παντρεύτηκε ο Δημήτριος Παπαδόπουλος, ο Μιτσιάκος.
Αυτός έκανε λίγο κόπο παραπάνω. Γιατί από το Παλιμανάστηρο ήρθε να πάρει τη
νύφη από τα Ξεράδια, όπου καθότανε η Βάγια Σταθοπούλου.

Τρίτος γάμος ήταν του Θανάση Καβουρίδη του Χρήστου. Κινήσαμε από τη
Ρίζα να πάμε στις Βαμπακιές, εκεί καθότανε οι Τσιτσιλιανάδες , οι Τζιτζιάδις. Σε
αυτό το γάμο ήμουνα και εγώ σαν είδος μπράτιμος. Γιατί δεν ήταν και μεγάλα
παιδιά, φεύγουμε από τη Ρίζα, βγάλαμε την πλαγιά και περάσαμε ένα μονοπάτι
μέσα από το τρανό Ανήλιο, μέσα από λιφτοκαριές και φτάσαμε. Εκεί μας δέχτη-
καν καλά, είχαν και καλό χώρο για χορό, είχαν μια αχυρώνα ψηλή και χορέψαμε
καλά, μας  βάλανε να φάμε και είχαν κρέας, γιατί είχαν γίδια πολλά, αλλά είχαν
και γελάδια κι εμείς όλοι του γαμπρού κοιτιούμασταν στα μάτια, φοβούμασταν
να μην ήταν το κρέας από κανά Βόιδι. Γιατί τότε τα βόιδια δεν τα τρώγαμε, αυτό
ακόμα το θυμάμαι. Τέλος  πήραμε τη νύφη την Κατερίνα ή Λίνα Τζιούτζιου και
πάμε για τη Ρίζα, φτάσαμε, γλεντήσαμε όλη τη νύχτα χωρίς φεγγάρι, είχαμε κέφι
μεγάλο και τα περάσαμε καλά.

Και συνεχίζουμε. 
Όλο το Χινόπωρο και χειμώνα, καθόμασταν ήσυχοι. Αλλά το 44 το Φε-

βρουάριο μήνα βγήκε ένας λόχος Γερμανοί στο Μικρόβαλτο και Τρανόβαλτο. Για
να ελέγχουν την περιφέρεια και καθίσανε 15-20 ημέρες. Εκεί την πατήσαμε. Κί-
νησαν πέντε γυναίκες από τα Καλύβια τη Ρίζα να πάνε στο χωριό χωρίς να ξέ-
ρουν πως είναι Γερμανοί. Βγήκαν μέχρι χαμηλά στο χωριό. Πίσω στο Λουμάκι,
τοποθεσία εκεί που έχει τώρα τα μαντριά ο Σταθόπουλος Αριστείδης. Τέλος είδαν
τους Γερμανούς να κυκλοφορούνε πίσω από τα σπίτια τα Καβουράδικα και γύρι-
σαν πίσω. Αλλά και οι Γερμανοί τις είδαν τις γυναίκες και αρχίσανε νε τις κυνη-
γάνε. Αυτές πήγαν πίσω από  το χωράφι και  μπήκαν μέσα στο δάσος.  Νόμιζαν
δεν θα τις βρούνε αλλά οι Γερμανοί κατάλαβαν πως δεν έφυγαν και έψαξαν και
τις βρήκαν, αλλά δεν τις πείραξαν, μόνο που έμαθαν πού καθόταν. Ήταν η Κα-
βρουζιώγινα, η Καβρουβαγγέλινα, η Θοδώρα η Πούτινα, η Κουκόλινα, η Βασίλου
Γιαννίδου, αυτές θυμάμαι. Ήρθαν στα καλύβια και μας έλεγαν όλη την  ιστορία.
Οι Γερμανοί έμαθαν καλά πού καθόμασταν, αλλά στο γυρισμό στο Λουμάκι από
κάτω ήταν ένας πελώριος βράχος, αυτοί ανέβηκαν απάνω στο βράχο που φαι-
νόταν όλο το μέρος, είδαν το Βασίλη τον Ζαραβίγγα απέναντι στην Κρυόβρυση
και τον ματιάζουν και τον σκοτώνουν. Περίμεναν οι δικοί του να γυρίσει το βράδυ,
αλλά δεν γύρισε, τότες βγήκαν θυμάμαι νύχτα να τον βρούνε και τον βρήκανε
σκοτωμένο. Τον έθαψαν μέσα σε μιά πλαγιά, όπως όπως. Γατί έβρεχε και φο-
βούνταν να μην τους πάρει και η μέρα και τους δούνε οι Γερμανοί. Αυτά μας τα
λέγανε αυτοί που πήγαν και τον θάψανε. Πέρασαν από τη Ρίζα και τα λέγανε
στην ανηψιά τους την Κωνσταντινιά Σταθοπούλου. Τότες και έναν άλλο σκοτωμό
είχαμε και  στην Ιτιά, ονομασία. Καθόταν ο Θωμάς Γιαννόπουλος στα Καλύβια και
οι Γερμανοί βγήκαν απάνω στην Μαντρινιά, την είδαν την Ιωάννα Γιαννοπούλου
του Αθανασίου την ρίξανε και τη σκοτώσανε. Και έτσι αυτή η οικογένεια Γιαννο-
πούλου του Αθανασίου είχε δύο θύματα, τη μάνα και το γιό της, που έπαθε το
ατύχημα στο φυλάκιο στα Μπατζιλίκια.

Συνεχίζουμε. 
Οι Γερμανοί, που βρήκαν τις γυναίκες και έμαθαν καλά πού καθότανε, την

άλλη μέρα τρία άτομα Γερμανοί, κάνουν προς τα κάτω να βρουν τη Ρίζα με τα κα-
λύβια κατά τις πέντε η ώρα φτάνουν στα καλύβια, αλλά οι οικογένειες τους
πήραν χαμπάρι από πιό πάνω και φύγαμε όλοι, δε μας πρόλαβαν αυτοί, κατέβη-
καν, δε βρήκαν κανένα, δίνουν φωτιά όλα τα καλύβια, σκοτώνουν και τρία βόδια
και φύγανε από το δρόμο Σταθαλόνι. Εμείς πάλι μείναμε χωρίς σπίτια, τη βγά-
λαμε κανα δυό βραδιές κάτω στο καραούλι, είχαν κάτι μαντριά ματέρια και τη
βγάλαμε εκεί, ώσπου κάναμε άλλα καλύβια πάλι και συνεχίσαμε τη ζωή μας την
πικρή. 

Πήγαμε βρήκαμε τα βόδια σκοτωμένα, το ένα ήταν δικό μας, το γδάραμε
και το κόψαμε κομμάτια, το έβρασε  η μάνα μας και τρώγαμε αφού δεν είχαμε τί-
ποτες άλλο, αλλά η ανέχεια τα τρώει όλα. Και τέλος το 1944 φεύγουν οι Γερμα-
νοί και αρχίσαμε να βγαίνουμε στο χωριό, εγώ είχα παρέα τον Αντώνη Καβουρίδη
καθόμασταν μαζί. Και πήραμε την απόφαση να βγούμε στο χωριό. Βγαίνουμε και
ψάξαμε να βρούμε κανένα πράμα να μας βολεύει. Πήγαμε κάτω στο ρέμα που
είναι το εργοστάσιο τώρα και  πήραμε το λάκκο επάνω, φτάσαμε στη γκέφυρα
που ήταν πιό κάτω από το σπίτι το δικό μου, μόλις περνάμε τη γκέφυρα κάτι να
βρούμε, βρήκαμε δύο Γερμανούς σκοτωμένους κι όχι καλά θαμμένους μέσα στο
ρέμα, λίγο ακόμα θα τους πατούσαμε και από το φόβο που κάναμε όπου φύγει
φύγει, ούτε μέσα απ’ το χωριό δεν περάσαμε, φύγαμε για τα καλύβια τροχάδην.

Το 1945 την άνοιξη, αφού έφυγαν οι Γερμανοί, άρχισε ο κόσμος να γυρίζει
στο χωριό, έφκιανε ο καθένας όσο σπίτι μπορούσε. Σε λίγο καιρό μας έστειλαν
οι  Αμερικάνοι βοήθεια, χρήματα στο κράτος να κάνουμε  σπίτια με πισόχαρτο
από πάνω για σκεπή και ρούχα μας έδιναν για να ξεχάσουμε όλα αυτά που είχαμε
περάσει τα 3-4 χρόνια. 

Κι αρχίσαμε να ξαναχτίζουμε το χωριό μας. Ένα πράμα θυμάμαι πως για να
κάνουμε την εκκλησία δούλευαν όλοι οι Μικροβαλτινοί εθελοντές, να καθαρί-
ζουν τα μπάζα από μέσα, να καθαρίσουν όλο το μέρος, να χτίσουν την εκκλησιά
μας. 

Τέλος περάσαμε και άλλα 4-5 χρόνια με τον εμφύλιο πολύ δύσκολα αλλά με
την άρση του εμφυλίου πολέμου τελείωσαν όλα καλά.

Ο γράφων 
Ιωάννης Καβουρίδης του Γεωργίου

Ο Σωφέρ
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Μετανάστες στην Αμερική
Το παρακάτω κείμενο μας έδωσε ο συγχωριανός μας Αντώνης

Τζιώνας, που από το 1968 περίπου ζει  στο  Λόουελ της Μασσαχου-
σέτης των ΗΠΑ, δεν έχασε όμως ποτέ την επαφή του με τον τόπο που
τον γέννησε. Έρχεται στην Ελλάδα σχεδόν κάθε χρόνο, έχτισε δικό
του σπίτι στο Μικρόβαλτο, συμπαραστέκεται στη μεγάλης ηλικίας μη-
τέρα του, ενώ η σύζυγος, τα παιδιά του, η δεύτερη ζωή του βρίσκεται,
κυλάει υπερατλαντικά. Ο Αντώνης παρακολουθεί ανελλιπώς την εφη-
μερίδα μας κι έφερε μαζί του άφθονα στοιχεία που θα δημοσιεύονται
κατά καιρούς.

Ε.Λ.

H
πολιτεία της Mασσαχουσέτης των ΗΠΑ είναι γνωστή σήμερα
κυρίως για τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας καθώς και για το
Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΜΙΤ), που διαθέτει. Η Μασσαχουσέτη

είναι η πατρίδα της οικογένειας Κέννεντυ.
Παλαιότερα, από το 1839 και μετά, ειδικότερα οι πόλεις Lowell και

Lowrense, όπου ζω και εγώ σήμερα εδώ και σαράντα χρόνια, ήταν οι
πόλεις με τη μεγαλύτερη βιομηχανία στον τομέα υφαντουργίας, υφα-
σματοποιίας (textile)  και υποδηματοποιίας. Αυτό συνεχίστηκε και έως
το 1965 με ΄70. Στην περιφέρεια των δύο αυτών πόλεων, που ονομά-
στηκαν και δίδυμες πόλεις,  ήρθαν οι πρώτοι μετανάστες και συνέχιζαν
να έρχονται κατά χιλιάδες από ολόκληρο τον κόσμο. 

Οι βιομηχανίες σαν κινητήρια δύναμη χρησιμοποιούσαν το νερό,
στηρίζονταν από το 1839 και μετά στην υδροκίνηση, λόγω των πολ-
λών ποταμών και των άφθονων υδάτων που υπάρχουν στις περιοχές
αυτές. Πολλά κτίρια χτίστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις βιομηχανίες
που προανέφερα. Βλέπετε στις φωτογραφίες που σας στέλνω πως
έχουν πολλά παράθυρα, απλώς και μόνον για να αφήνουν όσο το δυ-
νατόν περισσότερο φως της ημέρας να περνάει για να βλέπουν οι ερ-
γάτες, διότι τότε δεν υπήρχε ο ηλεκτρισμός. Λεπτομέρειες για την
ιστορία της βιομηχανίας των πόλεων αυτών βρίσκει κανείς στα σημε-
ρινά μουσεία και τα στοιχεία είναι πολλά, λόγω της μεγάλης εργατικής
εισροής που υπήρχε τότε στην περιοχή.

Ας υπενθυμίσουμε πως και ο κ. Χρίστος Νατσιόπουλος, θείος μου

(αδερφός της γιαγιάς μου), Μικροβαλτινός, εργάστηκε 45 χρόνια στα
υφαντουργεία Stevens Textil, που πρόλαβα και εγώ ως εργαζόμενος
για ένα μικρό διάστημα πριν κλείσουν τις πόρτες τους για πάντα. 

Ο Ελληνισμός του Λόουελ (Lowell) κυμαίνεται περίπου στις σα-
ράντα χιλιάδες.

Στην πόλη Lowell όπου ζω κι εγώ σήμερα, διαμένουν και οι οικο-
γένειες των Νατσιοπουλαίων και Τσακνοπουλαίων, όπως και οι οικο-
γένειες από το Λιβαδερό Κοζάνης Σαράντος και Πουρνάρας. Εδώ
υπάρχουν τέσσερις ενορίες, τέσσερις εκκλησίες. Η αρχαιότερη είναι η
Αγία Τριάδα. Ιδρύθηκε το 1908. Κόστισε τότε 2800 δολάρια. Δεύτερη
έρχεται η Μεταμόρφωση, έτος ιδρύσεως 1924, όπου ήταν εφημέριος
και ο μακαρίτης πατήρ Ιωάννης Σαράντος για 37 έτη με καταγωγή από
το Λιβαδερό. Ας υπενθυμίσω πως η οικογένεια Σαράντου ήταν στενά
συνδεδεμένη με την οικογένεια των Νατσιοπουλαίων και εκ συγγε-
νείας (ξαδέρφια). Τρίτη εκκλησία, ο Άγιος Γεώργιος, τέταρτη η Αγία
Κοίμηση της Θεοτόκου, όπου εκκλησιάζομαι ο ίδιος.

Στην πόλη του Lowell υπάρχει και λειτουργεί από το 1906 και το
6τάξιο Ελληνικό-Αμερικανικό σχολείο, που στις 13 Φεβρουαρίου του
2005 μετονομάστηκε σε Ελληνική Αμερικανική Ακαδημία. Έως τώρα
ήταν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της ενορίας της Αγίας Τριάδας.

Ο πρώτος Έλληνας  ήρθε στο Lowell το 1874.
Ήμουν τυχερός που βρέθηκα εδώ σ’ αυτήν την πολιτεία, γιατί

είχαν την τύχη τα παιδιά μου να φοιτήσουν σε αυτό το σχολείο και να
μάθουνε τη γλώσσα μας, θρησκεία, ιστορία, κουλτούρα κλπ, όλα για
τη φυλή μας. Στο σχολείο αυτό φοίτησαν και έμαθαν Ελληνικά και τα
παιδιά των Νατσιοπουλαίων, των Τσακνοπουλαίων και των Σαραντά-
δων του Λόουελ.

Εν συνεχεία έρχομαι να αναφερθώ και στην τελευταία μας κατοι-
κία, το Ελληνικό ορθόδοξο νεκροταφείο του Λόουελ.

Θα σας διηγηθώ εδώ μια ιστορία. Στο ίδιο Ελληνικό νεκροταφείο
είχα ακουστά ότι υπάρχει ένας παραμελημένος τάφος ενός χωριανού
μας Μικροβαλτινού. Δεν τον είχε επισκεφτεί κανένας στα χρονικά. Κατ’
αρχήν τον έψαχνα με το όνομα Αλεξόπουλος Αντώνιος και αυτό ήτανε
που με μπέρδευε, διότι ήξερα πως ήτανε ο αδελφός κάποιας μπάμπως
Γκαλτσαντώναινας (Αθανασία), όπως την ξέραμε όλοι μας στο χωριό.
Τελικά το όνομά του ήτανε  Νατσιόπουλος Αντώνιος και  με μεγάλη
μου προσπάθεια κατόρθωσα και βρήκα τον χορταριασμένο τάφο του,
με αγωνία και υπομονή καθάρισα τα φυτρωμένα χόρτα και τελικά σε

ένα συμπαγές μπλόκο από μάρ-
μαρο γρανίτη 20” x 22” είδα το
όνομά του ολοκάθαρα Νατσιό-
πουλος Αντώνιος. ΦΑΝΤΑ-
ΣΤΕΙΤΕ. Aυτή τη στιγμή, αν το
πνεύμα των νεκρών μας βλέπει,
βλέπει τον μοναδικό επισκέπτη
στον τάφο του. Ποιά είναι η αί-
σθηση όλων μας αυτή τη στιγμή
της επισκέψεως για πρώτη

φορά ενός χωριανού σε μια μα-
κρινή γη. Ξένος ανάμεσα στους
ξένους, χωρίς κανένα έλεος,
ούτε ένα κερί.  Του έριξα τρισά-
γιο,  του άναψα ένα κερί, τοπο-
θέτησα μια  γλάστρα με
λουλούδια. Ταράχτηκε η ψυχή
μου φουσκώσανε τα μάτια μου.
Βουτηγμένος σε βαθειά περι-
συλλογή έφυγα σιωπηλός και

μόνος. Μόνο είπα μέσα μου «θα ξανάρθω χωριανέ». 
Τότε θυμήθηκα τα γραφόμενα του κυρίου Ηλία Λαμπρέτσα στο βι-

βλίο του Μικρόβαλτο, που είπε, είναι πολύ δύσκολο να πεθαίνει κανείς
μόνος του, σε ξένο τόπο, χωρίς κανέναν γύρω του, χωρίς συμπόνια
και παρηγοριά από κανένα. Τότε  επίσης θυμήθηκα και τα λόγια του
πρωτοπόρου μετανάστη θείου μας και μακαρίτη Χρίστου Νατσιόπου-
λου, που μου διηγόταν τη ιστορία της τελευταίας επιθυμίας του χω-
ριανού του και ξαδέρφου του, που ήταν ανύπαντρος, μόνος κι
αισθάνονταν σαν απόκληρος απ’ τη ζωή. Όταν  λοιπόν πρόβλεπε τα
τελευταία του, του είπε: «άσε με να πεθάνω κοντά σας, έστω και έξω
στην αυλή, κάτω απ’ τη μηλιά σας».  Όπως είναι γνωστό σε πολλούς,
ο παππούς Χρίστος Νατσιόπουλος πήρε την τελευταία φορά που επι-
σκέφτηκε την Ελλάδα μαζί του κι έφερε στην Αμερική χώμα ελληνικό,
χώμα αγιασμένο, χώμα από την Αγία μας Ελλάδα που ζήτησε και ρί-
ξαμε στον δικό του τάφο. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του, 
όποιος το είπε δεν το είπε ψέμα πως 
βαρύς είναι ο θάνατος, 
βαρύ είναι και το χώμα, 
μα και η ξενιτιά βαρύτερη ακόμα. 
Επίσης δύσκολη αλλά και αναπόφευκτη είναι και η εκλογή αγοράς

του τάφου σου σε μια ξένη και μακρινή γη. Υποκύπτοντας έτσι, θύμα
της ξενιτιάς, όταν υπογράφεις τη συμφωνία αγοράς του τάφου σου,
το χέρι σου τρέμει και η καρδιά σου αγχώνεται βαριά, είναι σαν να υπο-
γράφεις την εκτέλεσή σου ή σαν να ανοίγεις τον τάφο μόνος σου. 

Επίσης δε νομίζω να νιώθει ο καθένας πόσο δύσκολο είναι όταν ο
άνθρωπος γνωρίζει δύο πατρίδες, πονάει κι εδώ, πονάει και κει.

Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
Αντώνιος Χαρισίου Τζιώνας

Αυτό το καλοκαίρι είχαμε δύο γάμους απογόνων ξενητε-
μένων συγχωριανών μας. Της εγγονής του Βαγγέλη Χαρισό-
πουλου και της κόρης του Αντώνη Τζιώνα.

Αριστερά, φωτογραφία από το γάμο της εγγονής του Βαγ-
γέλη Χαρισόπουλου, στις 29 Αυγούστου 2009 στην Οχρίδα των
Σκοπίων. 

Από αριστερά Κύρος και Μίρκα, Μίμο και Ασημούλα, οι
κόρες του Βαγγέλη Χαρισόπουλου με τους συζύγους τους.
Κάτω αριστερά Αλεξάνδρα και Βαγγέλης Χαρισόπουλος, δίπλα
τους η εγγονή τους και νύφη Αλεξάνδρα και όρθιος πίσω της
ο γαμπρός.  

Δεξιά, φωτογραφία από το γάμο της Χάριετ, κόρης του Αν-
τώνη και της Μαρίας Εσπεράντζα  με τον Jason Jedlica στις 31
Ιουλίου 2009. 

Οικογένεια Αντώνη Τζιώνα στο Λόλουελ της Μασαχουσέ-
της. Από αριστερά, Γιώργος Τζιώνας (γιός του Αντώνη), Μαρία
–Εσπεράντζα, Αντώνης Τζιώνας, Χάριετ (Χαρισία) και Τζέησον.

Μετά το γάμο οι νεόνυμφοι πραγματοποίησαν γαμήλιο τα-
ξίδι στο Βατικανό και άλλες πόλεις της Ιταλίας, Ελληνικά νησιά

του Αιγαίου, Μακεδονία (Μικρόβαλτο), Κων/πολη και επι-
στροφή στη Ν.Υόρκη.

Αγαπητοί φίλοι

Αυτή τη φορά είχαμε πολλές συνεργασίες από συγχωριανούς και όχι μόνο. Γρά-
φουν ο  Γιάννης Καβουρίδης (Σωφέρ) και ο Θανάσης Παλιανόπουλος (μπαρμπα-Νά-
τσιος) που με τις αναμνήσεις τους  μας φέρνουν κοντά σε παλιότερες εποχές και έχει
η διήγησή τους αμεσότητα και ζωντάνια. 

Ακόμα έχουμε το φίλο Αντώνη Τζιώνα, που μας παρακολουθεί από το Λόουελ της
Μασσαχουσέτης των ΗΠΑ και στο φετινό του ταξίδι στην πατρίδα, μας σκέφτηκε κι
έφερε πολλά στοιχεία τόσο για τη ζωή εκεί, όσο και για τους πρώτους Μικροβαλτι-
νούς μετανάστες και μας υποσχέθηκε διαρκή ανταπόκριση από τις ΗΠΑ. 

Την Κ.Ν., που αργήσαμε να δημοσιεύσουμε τις συνεργασίες της και την ευχαρι-
στούμε που δεν παραπονέθηκε γι αυτό, αλλά και σταθερά τη Σοφία την Τσινίκα, που
από μακριά όχι μόνο μας θυμάται ανελλιπώς, αλλά  μας φέρνει σε επαφή και με άλλο
κόσμο, όπως με το φίλο Γεώργιο Κυρατζή (γαμπρό του κ.Α.Βαρβίτσα), γεωπόνο από το
Πολυνέρι Γρεβενών,  που μας έστειλε ποιήματά του.  Κι ακόμα ήταν η Σοφία που μας
πρότεινε να πάμε στα Μπουχάρια, να δούμε τα μερακλίδικα έργα του Σπύρου Παπα-
δημητρίου. 

Δεν  ξέρω αν μέσα σε μια ευρύτερη «οικογένεια» έχουν νόημα οι ευχαριστίες,
θέλω να σας πω,  πως χαίρομαι πολύ για την επαφή μας. 

Έλλη Λαμπρέτσα



Μνήμες
Είμαι γεννηθείς το 1928. Η ταυτότητά μου

γράφει 25 Μαΐου, το 1928. Η μάνα μου μου
έλεγε ότι γεννήθηκα το Πάσχα, αλλά δεν
ήξερε το μήνα, γιατί οι γυναίκες εκείνα τα χρό-
νια δεν πήγαιναν στο σχολείο και ήτανε όλες
αγράμματες και τους μήνες τους λογαριάζανε.
Έλεγαν Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης,
Μάης, Θεριστής, Αλωνάρης, Αύγουστος, Σταυ-
ρός, Αηδημήτρης, Παχνιστής και Αντριάς. 

Το πότε αρχίσανε να πηγαίνουν  τα κορί-
τσια στο σχολείο δεν το γνωρίζουμε, περίπου
στο 1920. Ενώ στα δικά μας χρόνια πηγαίναμε
όλα μαζί παιδιά και κορίτσια. Είχαμε ένα δά-
σκαλο από το Βελβενδό, ονόματι Δημήτριος
Δημουλάς. Ήταν λίγο αυστηρός, αλλά πάρα
πολύ καλός δάσκαλος και έμεινε πάρα πολλά
χρόνια εδώ στο χωριό μας, πολλές δεκαετίες. 

Εκείνα τα χρόνια όλες οι οικογένειες ήταν
πολύτεκνες και ήταν πολλά τα παιδιά, περίπου
120 και είχε πρωί και απόγευμα σχολείο, το
πρωί πήγαινε στο σχολείο η πέμπτη, η έκτη και
η πρώτη τάξη, το απόγευμα η δευτέρα, η τρίτη
και η Τετάρτη τάξη και όλες τις τάξεις τις δί-
δασκε ο ίδιος δάσκαλος. Είχε έναν μεγάλο
τόμο, κι εκεί μέσα ήταν όλα τα μαθήματα.
Εμείς οι μαθητές είχαμε από μια πλάκα να γρά-
φουμε και να σβήνουμε. Κάπου κάπου κανένας
καλός μαθητής ζητούσε το βιβλίο από το δά-
σκαλο και διάβαζε τα μαθήματα. Οι ποινές ήταν
αυστηρές. Αν δεν ξέραμε το μάθημα μας έβαζε
νηστεία. Δεν μας άφηνε να πάμε στο σπίτι για
να φάμε, απαγόρευε και τις μανάδες να μας
φέρουνε ψωμί, γιατί μας είχε κλειδωμένους
στο υπόγειο. Αλλά και αν δεν ήξερες καθόλου
τα μαθήματα, σε άφηνε στην ίδια τάξη μια χρο-

νιά ή και δύο χρονιές και παρακινούσε τους γο-
νείς να στείλουν τα παιδιά στο γυμνάσιο. Αλλά
λόγω φτώχειας και ανέχειας δεν μπορούσαν οι
γονείς να τα στείλουν.

Κείνα τα χρόνια, γενικά βέβαια, όχι μόνο
το χωριό μας, σ’ όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαί-
τερα τα δικά μας τα χωριά που ήταν πολύ
άγονα και δεν είχαν μεγάλη παραγωγή, είχαμε
μεγάλη φτώχεια.

Σπίτια επιπλωμένα δεν υπήρχαν. Ούτε
ασβεστωμένα. Όλα ήτανε με χώμα αλειμμένα.
Όταν χτίζονταν ένα σπίτι, μόλις τελειώναν οι
μαστόροι και έφευγαν, την άλλη μέρα συγ-
κεντρώνονταν οι γείτονες και οι συγγενείς και
αλείβανε το σπίτι με λάσπη, βάζανε βουνιές
από τα βόδια, κόκκινο χώμα, έριχναν ζεστό
νερό και άχυρο, δούλευαν καλά τη λάσπη και
συνέχεια άλειβαν μ’ αυτό όλο το σπίτι μόνο
από μέσα. Απ’ έξω ήταν χωρίς ασβέστωμα.
Σπάνια έβλεπες κανένα σπίτι ασβεστωμένο
απ’ έξω. Κουζίνα δεν υπήρχε όπως είναι σή-
μερα, γιατί δεν υπήρχε νερό. Ρεύμα δεν
υπήρχε, τηλέφωνο δεν υπήρχε, υπόνομοι δεν
υπήρχαν. Οι υπόνομοι ήταν στο φράχτη και
γύρω από τις αχερώνες. Όσο για τα σκουπί-
δια, είχαμε τις γουρούνες, εκείνα τα χρόνια
κάθε σπίτι είχε από μια, δύο ή και περισσότε-
ρες και ήταν όλα ελεύθερα και κάθε πρωί όπου
πήγαιναν οι άνθρωποι να ουρήσουν, οι γου-

ρούνες ήταν έτοιμες και καθάριζαν το περι-
βάλλον. 

Κοιμόμασταν μαζί με τα ζώα, στο ένα το
δωμάτιο η οικογένεια, στη σάλα τα ζώα. Κάθε
πρωί οι γυναίκες μάζευαν τις κοπριές από τα
ζώα και τις έριχναν μπροστά στην αυλή και
την άνοιξη την έπαιρναν και την κουβαλούσαν
με τα ζώα και την έριχναν στα χωράφια για λί-
πασμα.

Από τις κοπριές και από τις ακαθαρσίες
γεμίζαμε όλο λέρα και βρωμιά, αυτά δημιουρ-
γούσαν ζωύφια, είχαμε τις ψίρες, κόντες,
τσιμπούρια, κοριούς, ψύλλους, όλο φαγούρα
και κακό. Νερό δεν υπήρχε όπως είναι σήμερα.
Μια βρύση είχε όλο το χωριό, την Αργαστα-
ριά. Εκεί πήγαιναν οι γυναίκες και έπαιρναν το
νερό με τα φτσέλια, με τις στάμνες και με τις
μπραγάτσες στο κεφάλι. Το καλοκαίρι με τις
δουλειές, που έβγαιναν στο θέρο, στο στούμ-
πισμα της βρίζας, στο αλώνισμα, πήγαιναν όλη
τη νύχτα για να μην έρθουν πολλές γυναίκες
και καθυστερήσουν. Και το χειμώνα πάλι με το
κρύο, με παγωνιά, με λάσπες έπαιρναν και τα
ζώα για να τα φορτώσουν τα φτσέλια. Αλλά
και για να τα ποτίσουν. Και όταν μαζεύονταν
πολλά ζώα, άλογα, μουλάρια, γαϊδουράκια
κλωτσιούνταν και γίνονταν μεγάλος καυγάς,
τυράνια μεγάλη και φτώχεια πολλή.

Όλες οι οικογένειες τότες κοιμόντουσαν

όλοι μαζί με τα παιδιά στη μια άκρη, ο πατέ-
ρας στην άλλη άκρη, η μάνα στη μέση με τα
παιδιά. Όσα ανδρόγυνα και αν ήταν, όλοι μαζί
κοιμόταν, γιατί δεν υπήρχαν ξεχωριστά δωμά-
τια. Όπως είπα, εκείνα τα χρόνια όλες οι οικο-
γένειες ήταν πολύτεκνες και όσα παιδιά
παντρεύονταν δεν είχαν ξεχωριστό δωμάτιο.
Ούτε να ξυστείς δεν μπορούσες. Μπάνιο δεν
ξέραμε να κάνουμε ποτέ, γιατί δεν υπήρχε
νερό, ούτε λουτρό, μόνο ένα λούσιμο στο κε-
φάλι και αυτό κάθε δεκαπέντε μέρες, όταν αλ-
λάζαμε και ήθελαν οι γυναίκες να πάνε να
πλύνουν έξω στα ρέματα. Κείνα τα χρόνια όλα
τα ρέματα είχαν πολλά νερά, γιατί έπεφταν
πολλά χιόνια και πολλές βροχές και πλημμύ-
ριζε  ο τόπος και κρατούσαν  τα ρέματα νερό
όλο το καλοκαίρι.

Μ’ αυτήν την ταλαίπωρη ζωή μεγαλώ-
σαμε εμείς. Ξυπόλητοι, νηστικοί, χωρίς ενδυ-
μασία και με κάθε είδους δοκιμασία. Μια ζωή
που σήμερα δεν φαντάζεστε και δε βάζετε με
το νου σας.

Από το 1950 και μετά άλλαξε η ζωή. Ήρθε
και το ρεύμα το 1970, το τηλέφωνο το 1975
και ο υπόνομος το 1978.

Σήμερα η κάθε οικογένεια έχει όλα τα
καλά.

Θανάσης Παλιανόπουλος
ο Γκουβρουνάτσιος
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ΠΡΟΣΩΠΑ - ΜΝΗΜΕΣ

της Κατερίνας Μ. Μάτσου

«O μόνος αξιόπιστος μάρτυρας ότι ζήσαμε είναι η απουσία
μας…». 

Αυτό έγραψε σε μία μεταμεσονύχτια εξομολόγηση
ένας φίλος στο facebook. Δεν ξέρω από πού πήρε αφορμή
ή τι σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή, μα, όπου κι αν ήταν το
μυαλό του, τελικά έχει δίκιο. O μόνος αξιόπιστος μάρτυρας
του ότι ζήσαμε είναι η απουσία μας. Η απουσία του Χρήστου
Χαραχλέ από την καθημερινότητα της δικής μας πόλης είναι
ο μόνος αξιόπιστος μάρτυρας της ύπαρξης και τη συμβολής
του στο τώρα. 

Η είδηση της απότομης φυγής του ακούστηκε αρχικά
σαν αστείο. Πού ακούστηκε να πεθαίνει ο γιατρός που ορ-
κίστηκε να νικά τις αρρώστιες και το θάνατο; Ο γιατρός που
νικούσε πάντα τη δική σου αρρώστια κι ήσουν μετά καλύ-
τερα από πριν.

Μετά, καθώς τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά και οι ώρες
περνούν κι η διάψευση δεν έρχεται, η αλήθεια, τρομερή, αρ-
χίζει να σχηματίζεται με πάσα ακρίβεια μπροστά στα έν-
τρομα μάτια σου. Η αλήθεια, ξέρετε, έχει έναν δικό της
τρόπο επιβολής. Όσο κι αν σε πονά, όσο κι αν εύχεσαι να
είναι ψέμα, δεν μπορείς να την αποφύγεις. Ούτε να την αλ-
λάξεις. Η αλήθεια είναι απλά αλήθεια. Πρέπει να τη δεχτείς.
Κι ας γίνεσαι κομμάτια. 

O μόνος αξιόπιστος μάρτυρας ότι ζήσαμε είναι η απου-
σία μας. Και μέσα σ’ ένα λεπτό αναδύονται από το υποσυ-
νείδητο λέξεις και πράξεις που δε θυμόσουν πιο πριν ότι
είχες ακούσει, ότι είχες ζήσει, γιατί ακόμα κι ένα λεπτό πριν
ήταν ασήμαντες. Αυτός που σου τα είχε πει, ήταν εκεί, ήταν
ζωντανός και μπορούσε να τα επαναλάβει ανά πάσα στιγμή.
Η λέξη και η πράξη που μπορεί να επαναληφθεί δεν έχει
αξία. Η μοναδικότητα την κάνει ξεχωριστή. Ο γιατρός ανα-
λαμβάνει τη διόρθωση των σφαλμάτων της υγείας του
ασθενούς του, μαζί και την ψυχολογική του στήριξη, σε
στιγμές της ζωής του τουλάχιστον περίεργες. Κι όταν η δυ-
σκολία περάσει, μαθαίνεις να τον ευγνωμονείς. Κάπως έτσι
έμαθα κι εγώ να ευγνωμονώ το Χρήστο Χαραχλέ. Και νιώθω
τυχερή που σε μία τουλάχιστον περίεργη στιγμή της ζωής
μου, βρήκα δίπλα μου έναν άνθρωπο με απόλυτη κατανόηση
και δε φταίει μόνο η κοινή μας καταγωγή. Σε όλους τους αν-
θρώπους έδειχνε απόλυτη κατανόηση. «Τι κάνεις, κατσι-
κάκι», μου έλεγε κάθε φορά που τύχαινε ή επιδίωκα να τον
συναντήσω -επηρεασμένος μάλλον από τον παππού μου
τον Κατσίκα το δάσκαλο στο Βυθό, ο δικός του τόπος, ο
Πεντάλοφος, είναι μόλις 2 χλμ. από το χωριό μας- και φρόν-
τιζε να μου υπενθυμίζει συνέχεια πόσο καλά με βρίσκει και
πως έφτιαξε το χρώμα μου. Κάποτε συναντηθήκαμε στο
γάμο μιας κοινής μας φίλης. «Στο δικό μου γάμο θα έρθετε,
γιατρέ», τον ρώτησα και βάλαμε και οι δύο τα γέλια. Ήταν
χαρούμενη στιγμή και γελούσαμε με κάθε κουβέντα. Όχι
μόνο εμείς, όλος ο κόσμος. Τώρα κάθε κοινή μας ανάμνηση
μοιάζει να τη σκέπασε η ομίχλη του Πενταλόφου τα απο-
γεύματα του καλοκαιριού που βρέχει. 

O μόνος αξιόπιστος μάρτυρας ότι ζήσαμε είναι η απου-

σία μας. Και μπροστά σε κάτι τέτοιες αναχωρήσεις και μό-
νιμες πλέον απουσίες ο πάνσοφος Θεός μας, που στη σοφία
Του αναζητούμε παρηγοριά, μοιάζει λίγο άδικος, μα δεν
αγαπούμε τη βλασφημία κι αλλάζουμε αμέσως τις σκέψεις
μας. Κάτι ξέρει ο Θεός και τα φέρνει έτσι, σκεφτόμαστε και
συνεχίζουμε να ζούμε, έστω και με μία ακόμη απουσία. Το
γιατί θα μένει πάντα αναπάντητο, κάπου εκεί, στην άκρη συ-
νείδησης και υποσυνειδήτου, μα ο άνθρωπος δεν ψάχνει πια
να εξηγήσει όσα δεν μπορεί να επέμβει. Κάθε χρόνο στους
δρόμους του Πενταλόφου, που επισκέπτομαι με ακρίβεια
κάθε καλοκαίρι, κάθε Αύγουστο, ανακαλύπτω νέες μικρές
και μεγάλες απουσίες. Έτσι είναι η ζωή, λέω για να παρη-
γορούμαι, τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν σ’ ένα διαφορετικό
κόσμο από εμένα, με διαφορετικούς ανθρώπους, μα κάποιες
αναχωρήσεις πονούν πολύ.

Μοιάζουν παράλογες, γι’ αυτό κάθομαι τώρα και
γράφω, γράφω χωρίς σειρά, χωρίς σκέψη, μήπως και ξορ-
κίσω έτσι τον πόνο. Γιατρέ μου, σου έλεγα πόσο ωραία κι
επιβλητική φαίνεται η Γκραντίτσκα από το σπίτι μας στο
χωριό κι ονειροπολούσαμε παρέα για τον κοινό μας τόπο.
Τον τόπο που πόνεσε τόσες φορές, αμέτρητες φορές και
τόσο αφόρητα από άδικες αναχωρήσεις και απουσίες. Προ-
χτές που θαύμαζα τη Γκραντίτσκα από το σπίτι στο Βυθό,
δεν ξέρεις πόσο μου έλειψε αυτό το κοινό μας όνειρο. Η
Γκραντίτσκα θα μένει πάντα εκεί, επιβλητική, κάστρο και
φρουρός της Μακεδονίας. Οι άνθρωποι που περπατούν στη
σκιά της θα αλλάζουν, μα έτσι γίνεται πάντα κι είναι αυτό
κανόνας απαράβατος. Γιατρέ μου, θυμάσαι τον αετό που
έσκιζε την ομίχλη και αναδύονταν περήφανος πάνω από τα
σύννεφα στον καλοκαιρινό ήλιο; Τον αετό που πετούσε
πάνω απ’ τη Γκραντίτσκα και τους πέντε λόφους του Πεν-
ταλόφου και το Καραούλι του Βυθού. Τον είδα και φέτος και
μέσα στη θλίψη η παρουσία του μου έδωσε μια παρηγοριά.
Μας λείπεις, γιατρέ μου, μου λείπεις πολύ, μα οι ξεχωριστοί
άνθρωποι δεν περνούν στη λήθη. Τις συμβουλές σου τις θυ-
μάμαι όλες και έχω πλέον μάθει πως να νικώ την αρρώστια.
Δε θα σε ξαναδώ, μα δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να το
αλλάξω αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που τους λείπεις πε-
ρισσότερο απ’ όσο λείπεις σε μένα. Εγώ θα θυμάμαι πάντα
τα λόγια σου και το θάρρος που μου έδινες, οι λόγοι για
τους οποίους θα σ’ ευγνωμονώ αιώνια. 

Καλό ταξίδι, γιατρέ! Ο αετός που θα πετάει αιώνια
πάνω απ’ τη Γκραντίτσκα θα σου φέρνει τα χαιρετίσματα και
τους πόθους μας. Και είτε εδώ στην Κοζάνη, είτε πάνω στον
Πεντάλοφο θα σε θυμόμαστε πάντα. Με αγάπη. Αφόρητη.
Όπως μας θυμόσουν πάντα και μας περιέθαλπες κι εσύ κι
ήσουν πάντα πιστός στον όρκο στον Ιπποκράτη. Καλό τα-
ξίδι, γιατρέ μου! Ο αετός που θα πετάξει αύριο πάνω απ’ τη
Γκραντίτσκα θα σου φέρει τις ευχές μας. Και μακάρι το τα-
ξίδι σου να είναι έτσι, σταθερό, ατάραχο και περήφανο σαν
το πέταγμα του. 

Εις μνήμην και ανάμνησιν 
Χρήστου Χαραχλέ 

Κοζάνη, Αύγουστος 2009 

Σ.Σ. Καλό «ταξίδι» φίλε Χρήστο...  Γ.Μ.

Στις 14 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο εκοιμήθη ο
πολύ σεβάσμιος ιερεύς αρχιμανδρίτης Ιωσήφ κατά
κόσμον Ιωάννης Νικολάου Τζάλλας. Ο π. Ιωσήφ κα-
ταγόταν από το χωριό Παλιουριά Γρεβενών.

Γεννήθηκε το 1938 στην Παλιουριά όπου και
παρακολούθησε τα μαθήματα του Δημοτικού Σχο-
λείου και στη συνέχεια το Γυμνάσιο Δεσκάτης.
Μετά το στρατό αναζητούσε κάτι ανάμεσα σε πνευ-
ματικό περιβάλλον και μόρφωση. Για μερικά χρόνια
3-5 περίπου, εργάστηκε στο μαθητικό οικοτροφείο
Κοζάνης των Τεσσαράκοντα (40)  Μαρτύρων του π.
Αυγουστίνου Καντιώτου. Στο οικοτροφείο η σχέση
συμπεριφοράς του με τους μαθητές υπήρξε πολύ
καλή. Πολλοί από τους μαθητές της εποχής εκεί-
νης οι οποίοι σήμερα είναι άλλοι κληρικοί, άλλοι
στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί κλπ, όλοι έχουν να λέ-
γουν τα καλύτερα λόγια για τον π. Ιωσήφ. Εγώ
εκείνα τα χρόνια 1960 -1962 και 1963-1964 βοη-
θούσα ως επιμελητής στο εκκλησιαστικό οικοτρο-
φείο της Ι. Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, των
Αγίων Αναργύρων, οι σχέσεις μας δεν ήταν και
πολύ στενές, ένας απλός χαιρετισμός. Στο τέλος
του 1964 βρισκόμαστε μαζί στο φοιτητικό οικοτρο-
φείο “ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ”. Από το τέλος του 1964 μέχρι
το 1968 που τελειώσαμε τη Θεολογική Σχολή οι
σχέσεις μας ήταν πολύ στενές αδελφικές. Είχαμε
κοινή τράπεζα φαγητού και ίδια υπνοδωμάτια.
Πολλά θα μπορούσα ν’ αναφέρω σ’ αυτή την πε-
ρίοδο. Ασχολούνταν με το διάβασμα, εκκλησιασμό
και εξωτερική Ιεραποστολή. Ήταν συνεργάτης με
τα μέλη της Θεσσαλονίκης που ασχολούνταν με
την Εξωτερική Ιεραποστολή κυρίως της Αφρικής,
Κένυα, Ουγκάντα, Τανγκανίκα κλπ.

Το 1968 τέλειωσε το Πανεπιστήμιο και ανέ-
λαβε τη διεύθυνση του οικοτροφείου των 40 Μαρ-
τύρων. Οι σχέσεις του με τον π. Αυγουστίνο,
Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας
ήταν στενές. Με τον κύκλο της εξωτερικής Ιεραπο-
στολής Θεσσαλονίκης ήταν επίσης μεγάλες. Μάλι-
στα είχε και αλληλογραφία με τον π. Χρυσόστομο
Παπασαραντόπουλο. Το όνειρο του ήταν να πάει
για εξωτερική Ιεραποστολή.

Σε κάποια σύναξη που έκανε ο π. Αυγουστίνος
των πτυχιούχων και άλλων στην Αθήνα, στην Παι-
ανία, στον Αγ. Σάββα, σε κάποια στιγμή ο τότε
Ιωάννης Τζάλλας, μίλησε πολύ θερμά για την εξω-
τερική Ιεραποστολή. Τότε πολλά από τα πνευματικά
παιδιά του π. Αυγουστίνου τον περιέλαβαν ο ένας
κατόπιν του άλλου για να τον αποτρέψουν να πάει
για εξωτερική Ιεραποστολή, ενώ η απόφαση του
ήταν σχεδόν παρμένη. Ύστερα από αυτές τις πιέ-
σεις αναγκάστηκε να προσγειωθεί και να προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες του ως ιεροκήρυκας στο
οικοτροφείο της Κοζάνης των 40 Μαρτύρων. Σιγά-
σιγά τα πράγματα άλλαξαν και τα οικοτροφεία άρ-

χισαν να μαραζώνουν
και να κλείνουν το ένα
κοντά στο άλλο. Τότε ο
π. Ιωσήφ εργάστηκε
για ένα διάστημα ως
καθηγητής στις τότε
Τεχνικές Σχολές. Το
1978, στις 7 Σεπτεμ-
βρίου στον εσπερινό
στην Ι. Μονή Ζιδανίου
έγινε μοναχός, διάκο-
νος, ιερεύς και στη συ-
νέχεια τοποθετήθηκε ως γενικός αρχιερατικός
επίτροπος στο Ιερόν επισκοπείο Σερβίων, τον ίδιο
χρόνο διορίστηκε και ως καθηγητής Θεολόγος.
Έτσι στα Σέρβια εργάσθηκε ως καθηγητής και ως
ιερεύς. Η προσφορά του ήταν μεγάλη. Έδειξε με-
γάλη αγάπη και ενδιαφέρον στα παιδιά, τα οποία
τον αγάπησαν πολύ. Όλοι οι μαθητές που πέρασαν
από τις αίθουσες διδασκαλίας όπου δίδασκε ο π.
Ιωσήφ έχουν να λέγουν τα καλύτερα λόγια. Έβλε-
παν ένα διδάσκοντα να τον διακρίνει η αγάπη για
το παιδί, το πάθος της διδασκαλίας και η πειστικό-
τητα του.

Στο ιερό επισκοπείο είχε άλλη μεγάλη πνευ-
ματική δραστηριότητα. Για την κάθε ηλικία είχε να
προσφέρει κάτι. Άλλοτε με το μαγνητόφωνο, με
μαγνητοφωνημένες ομιλίες από μεγάλους πνευμα-
τικούς πατέρες, άλλοτε με φωτεινές διαφάνειες
(σλάιντς) από το Άγιο Όρος ή από τους Αγίους Τό-
πους, εργασία που την πρόσφερε και στα χωριά της
περιοχής των Σερβίων. Υπήρξε μεγάλος πνευματι-
κός (εξομολόγος), επισκεπτόμενος τα χωριά κάτω
από δύσκολες καιρικές συνθήκες βάδιζε στα ίχνη
του Αποστόλου Παύλου “ τοις πάσι γέγονα το παν,
ίνα πάντως σώσω τινάς” δηλ σ’ όλους έχω κάνει τα
πάντα για να μπορέσω να σώσω μερικούς.

Ο π. Ιωσήφ υπήρξε καλός εκπαιδευτικός και
πολύ καλός κληρικός.

Αν η υγεία του δεν του δημιουργούσε προβλή-
ματα τα τελευταία χρόνια, θα είχε προσφέρει
ακόμη κάτι περισσότερο και θα μπορούσε να ανα-
φωνήσει το λόγια του Απ. Παύλου “Τον αγώνα τον
καλόν ηγώνισμαι, το δρόμο τετέλεκα, την πίστη τε-
τήρηκα, λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης
στέφανος”.

Ο πανάγαθος Θεός ας το αμείψει ανάλογα και
ας κατατάξει στη χορεία των αγίων αγγέλων. Και
από εκεί ας δέχεται και ας στέλνει στους δικούς
του και στα πνευματικά παιδιά του, μηνύματα ελπί-
δας, πίστης και παρηγοριάς.

Π. Ιωσήφ, καλόν παράδεισο, καλή ανάσταση.
Ο εν Χριστώ αδελφός

Μανάδης Δημήτριος του Παπανικόλα
συνταξιούχος θεολόγος-φιλόλογος

Ο ΑΕΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΗ ΓΚΡΑΝΤΙΤΣΚΑ «Εκοιμήθη» ο πατήρ Ιωσήφ Τζάλλας

Στίχοι Τραγουδιών
ΟΤΙ ΠΕΡΝΑ

Τις αναμνήσεις μην πετάς
χωρίς αυτές δεν περπατάς
δρόμος μακρύς είναι η ζωή

με άγνωστη διαδρομή

Ότι περνά μην το ξεχνάς
πάντα να το θυμάσαι

κι ότι θα ‘ρθει καλώς να ‘ρθει
να ‘ρθει μην το φοβάσαι

Τις αναμνήσεις μην σκορπάς
θα ‘ρθουν και μέρες μοναξιάς
θα ’ναι η ψυχή σου αδειανή 
και η σκέψη στο μυαλό κενή

Ότι αγαπάς μην το ξεχνάς
κράτα το στην καρδιά σου
κι ότι δεν παίρνει η καρδιά

βάλτο στα όνειρά σου

Αντώνης Γ. Σταθόπουλος 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ
Για την «Εν Μικροβάλτω…»

Αγαπητέ Γιώργο Μαστρογιαννόπουλε, Πρόεδρε του Συλλόγου Μικροβαλτι-
νών Κοζάνης και υπεύθυνο της εφημερίδας « Εν Μικροβάλτω», καλημέρα.

Σου έχω γράψει νοερά πολλές φορές. Σχημάτιζα στο μυαλό μου κείμενο-
επιστολή για την εφημερίδα σας και όλο το ανέβαλλα χωρίς ουσιαστική δικαιο-
λογία. Αυτό γίνεται όταν στα χέρια μου παίρνω την εφημερίδα του Πολιτιστικού
σας Συλλόγου. Τότε που με κυριεύει μια γλυκιά αγωνία γιατί ξέρω πόσο ευχά-
ριστα θα σκιρτήσω, θα προβληματιστώ, θα επικροτήσω, θα βρεθώ στο πλευρό
σας, θα γίνω κι εγώ Μικροβαλτινός. Ναι, εγώ είχα βάλλει  όριο τα 3 φύλλα. Γιατί
φίλε Γιώργο, αυτό δεν είναι εφημερίδα. Είναι λεύκωμα, είναι επετειακή έκδοση.
Θεώρησα το πρώτο φύλλο τόσο πλήρες και ολοκληρωμένο και πως με άλλα δυο
εξαντλείται το Μικρόβαλτο στο χώρο και στο χρόνο. Εσύ όμως και οι συνεργά-
τες σας μας διαψεύσατε εκπλήσσοντας μας. 

Χίλια μπράβο σας. Μεγάλη προσπάθεια θέλει δύναμη, αντοχή και προπαν-
τός ψυχή, καρδιά και αγάπη. Αυτή που νιώθω να βγαίνει εκεί στον τίτλο της « Εν
Μικροβάλτω», όπου το χωριό σας σε παλαιά φωτογραφία σκεπάζουν, αγκαλιά-
ζουν τα πολύ ακριβά λόγια σαν κάλεσμα, σαν προσταγή «Κάτι μας ενώνει όλους.
Είδαμε τον ήλιο ν’ ανατέλλει απ’ τον Α ϊ Λιά».

Ύστερα πόσο βαρύ και καθαρό το -κατά κάποιο τρόπο- κύριο άρθρο. Θυμά-
μαι μερικούς τίτλους: «Ο άνθρωπος έχει ρίζες», «Ενεργοί πολίτες», «Μπήκαν
στην πόλη οι οχτροί». Κι ύστερα όλη η εφημερίδα να προβάλλει τον τόπο, να
προτείνει, να διεκδικεί, να απαιτεί λύσεις, να φωτίζει, να παιδαγωγεί, να φέρνει
θύμησες και αναμνήσεις πλούσιες κι όλα αυτά ήρεμα, απλά, σεμνά. Γιατί γίνον-
ται από αγάπη, μεράκι, ανιδιοτέλεια, εθελοντισμό.

Οφείλει ο τόπος κι όλοι μας σε σένα και στους συνεργάτες σου στην «Εν
Μικροβάλτω» για τα παρακάτω:

• Ανάδειξη Μπουχαριών- Νοχταριών- Δημιουργία Γεωπάρκου
• Αποκατάσταση αποθέσεων, μεταλλείων ΜΑΒΕ
• Δρόμος Κοζάνη- Λάρισα (Κήπος, Καισαρειά, Ρύμνιο)
• Περιβαλλοντική μελέτη ΥΗΣ Ιλαρίωνα
Και τόσα άλλα μικρά και μεγάλα…
Όλα τα παραπάνω Γιώργο περάσανε πολλές φορές από το μυαλό μου. Σου

τα εκμυστηρευόμουνα κάθε Δευτέρα στο Συντονιστικό εκεί στη Νεφέλη του
Αποστόλη. Δεν αποφάσιζα όμως να τα γράψω. Γιατί; Να, είπα καταρχήν πως
είμαι αγνώμων που δε λέω μια καλή κουβέντα στην τόσο αξιόλογη προσπάθεια.
Κι ύστερα να δώσω κι εγώ το ελάχιστο που μπορώ σε κουράγιο, δύναμη και αν-
τοχή σ΄ αυτούς  τους ανθρώπους… 

Ακόμη αν την άλλη φορά είχα πει για τα 3 φύλλα είναι πως δεν γνώριζα ή
καλύτερα μου διέφευγε το συγκεντρωμένο πλούσιο δυναμικό του Μικροβάλτου
στα γράμματα, τις επιστήμες, τις επιχειρήσεις, τον πολιτισμό.

Κάποια φορά είπα πως ο φίλος Γιώργος θα πρέπει να φύγει από τα στενά
σύνορά μας. Αλλά μήπως δεν είναι γνωστό σ’ όλο τον κόσμο το Μικρόβαλτο.
Δεν είναι πασίγνωστα τα Μπουχάρια, η ΜΑΒΕ, η Παναγιά η Ζιδανιώτισσα, ο πα-
τέρας Νικηφόρος Μανάδης, ο Κώστας Καβουρίδης και οι δάσκαλοί σας Ηλίας και
Σοφία Λαμπρέτσα που «έφυγαν…

Αγάπησα κι εγώ τον τόπο εκείνο του Ελατοδάσους, της σκήτης του Αγίου
Νικάνορα, της Πατλιάς, της λεβεντιάς, του  ασυμβίβαστου των ανθρώπων, εκεί-
νων που κάνουν «σαράντα δίπλες στο χορό». Με συγκινούν οι ιστορικοί τόποι
της Μάχης των Λαζαράδων, ο Κωνστάντιος, τα περάσματα των Μακεδονομά-
χων του Αλιάκμονα, η σπαρτίνα, η πεζογέφυρα, η Βογγόπετρα, η Λογγά...

Καλή δύναμη αγαπητέ μου φίλε σε σένα και στους καλούς σου συνεργάτες.
Συνεχίστε ακατάπαυστα  εκεί στο χρέος για το γενέθλιο τόπο και τον κόσμο
όλο.

Υ.Γ: Νιώθω την ανάγκη να χαιρετήσω τον φίλο μου Δήμαρχο Αχιλλέα τον
Βογγοπετρίτη, τον Λευτέρη, τα μέλη του συντονιστικού Αχιλλέα, Νίκο, Γιάννη,
τον Φόρη, τον Κώστα, τον Σάββα, τον κυρ Βαγγέλη, τον κυρ Γιάννη, τον κυρ Πα-
ναγιώτη κι όλους τους καλούς φίλους του Δήμου Καμβουνίων.

Ευάγγελος Σιαμπανόπουλος
Γραμματέας Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης

Ένας ωραίος ιστοχώρος για το Μικρόβαλτο

Ένας νέος ιστοχώρος για την περιοχή μας και

ειδικότερα για το Μικρόβαλτο άρχισε να λειτουρ-

γεί εδώ και μερικές μέρες. Θα βρείτε εύκολα στην

περιήγησή σας οτιδήποτε ενδιαφέρει έναν επι-

σκέπτη τοπικής ιστοσελίδας και όσο για τους

“εντός ή εκτός των τειχών” Μικροβαλτινούς: Το-

πικές ειδήσεις, Φωτογραφίες,  forum, κ.α. Επι-

σκεφθείτε τον: www.mikrovalto.gr

Από μας ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ και καλή δύναμη!

Servianet 19.8.2009

Κάτι μας ενώνει όλους μας... Είδαμε τον ήλιο

ν’ ανατέλλει απ’ τον Αϊλιά

Νέος ιστοχώρος από και για το Μικρόβαλτο:

www.mikrovalto.gr

Καλή αρχή και καλή επιτυχία!

8/16/2009 08:10:00 μμ aivreS

LAZARADES facebook

Vagelis Papaxrisopoulos: ευχαριστούμε τον κ.

Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο, Πρόεδρο του Συλ-

λόγου Μικροβαλτινών Ν. Κοζάνης για την παρου-

σίαση του χωριού μας!

03/08/09
George H. Tjionas (GTjionas@yahoo.com): Καλή

αρχή 
Είναι το πρώτο μήνυμά μου ως μέλος σε αυτόν τον

ιστοχώρο. Σας εύχομαι μια καλή έναρξη και μια καλή
τύχη από τώρα και στο εξής. Με τους πολλούς θερμούς
σεβασμούς μου σε σας για την καλή εργασία σας 

04/08/09
Πούλιος Πουλιόπουλος (ppoulio@sch.gr): Συγχα-

ρητήρια
Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία προσπάθεια που

ξεκινάτε. Ελπίζω να έχει και συνέχεια.
Πουλιόπουλος Πούλιος

09/08/09
ΜΠΑΤΣΙΑΚΑ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ (GMPAT@FREEMAIL.

GR):  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ! ΒΟΗΘΑΤΕ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙ-
ΚΤΥΟΥ! ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!!

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΜΠΑΤΣΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

10/08/09
Anatsiopoulos (anatsiopoulos@lazaridismarmor.gr):

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
Μαζί με το καλωσόρισμα στέλνω τους χαιρετι-

σμούς μου σε όλους ανά τον κόσμο Μικροβαλτινούς

10/08/09
(kottias@windowslive.com): kali arxi
Καλή αρχή και καλή συνέχεια στο ήδη πολύ καλό

έργο που μας προσφέρετε μέσω της εφημερίδας σας.
Είναι θαυμάσιο αυτό που κάνετε. Τώρα θα μπορούμε
να δείξουμε σε γνωστούς και φίλους τον τόπο μας
(υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο ομιλίας και
για διάφορες λέξεις της περιοχής). Συγγνώμη αν έγινα
λίγο κουραστικός για αρχή.

Καλή συνέχεια 
ΚΟΤΤΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

10/08/09
(metaksiotis@hotmail.com):  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΣΑΣ Η ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 

13/08/09
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ (ost0456@gmail.gr):  ΚΑΛΗ

ΑΡΧΗ
ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ

13/08/09
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ (paylitsas2000@yahoo.

gr): ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΖΗΛΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.  

15/08/09
ΕΝΤΕΧΝΟΝ (ioannistzouk@yahoo.gr): !!!!!!!!!!!!!!!!! 
ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΟΥ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ

ΣΑΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ!!!!!! Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΘΕ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΟΥ.. ΘΕΛΩ
ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗ ΤΟ
ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ!!!!! ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!!!!!!! 

17/08/09
Ζιούζιος Δημήτρης (ziouziosd@gmail.com): Συγ-

χαρητήρια
Συγχαρητήρια γι’ αυτή σας τη προσπάθεια. Πραγ-

ματικά η περιοχή έχει πολλά να δείξει. Μετά από την
εφημερίδα έρχεται και η ηλεκτρονική προβολή και ενη-
μέρωση. Τα θερμά μου συγχαρητήρια και καλή δουλειά.

Η υποδοχή στην ιστοσελίδα µας: www.mikrovalto.gr
ΤΑ 10 ΠΡΩΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Θυμάμαι τον παππού μου 
Μεγάλωνα στο Μικρόβαλτο. Θάταν

πρωί θαρρώ. Πήγαινα δημοτικό στο σχολείο
του χωριού. Διάβαινα την πλατεία του χω-
ριού, τότε χωρίς νερά και συντριβάνια, οι
γίδες και τα πρόβατα περνούσαν από την
πλατεία. Μια χαρά να σε πω. Ζωή απλή,
όμορφη…Πήγαινα σχολείο λοιπόν και
περνώ από του Ζαραβίγκα το καφενείο. Με
πιάνει ο παππούς μου και μου λέει:

-Τι θες να φας, να πιεις κάτι;
Η κυρά Όλγα όμως μου λεγε, μην πά-

ρεις λεφτά από τον παππού σου και γω τον
κράταγα το λόγο της μάνας μου και λέω: 

-Παππού δεν θελω και κάνω να φύγω 
Ο παππούς τι κάνει. Κρατά στο χέρι τα κέρματα και μου τα πετάει στο

δρόμο. Σκύβω να τα μάσω και είναι πολλά για τα χρόνια μου.
Και του λέω: -Παππού! Και μου λέει: -Πάρτα να φας κάτι στο σχο-

λείο…
Όλα όσα είπα ήταν πρόλογος.
Ο παππούς μου ήταν ο Ζορμπάς του Νικόλα του Καζαντζάκη και γω

χαμπάρι, τίποτα σου λέω. Μεγάλος πολύ ο κλητήρας και γω τώρα τον κα-
ταλαβαίνω και τον αποζητώ παντού. 

Συμπαθάτε με χωριανοί, αλλά ο μπάρμπα Θωμάς ήταν σύννεφο και
ούτε ο ίδιος δεν το ήξερε. Σύννεφο με πανταλόνια, που λέει και ο Μαγια-
κόφσκι…

Τι να θυμηθώ, τι να γράψω ε;
Ζορμπάς ο παππούς και γω εγγόνι του. Τον θυμάμαι και με παίρνουν

τα δάκρυα και κλαίω σαν μικρό παιδί. Γιατί δεν τον χόρτασα ποτέ!
Και να σε πω, τους μεγάλους ανθρώπους κανείς δεν τους χορταίνει.

Στέκουν εκεί ανάμεσα στη ζωή και στο όνειρο και μας γνέφουν.
Έλα να σου δείξω τα πάντα, το όλο, που έλεγε και ο Κέρουακ με ιν-

δικό προφίλ, το τίποτα που είμαστε, το καθόλου…
Έ άνθρωποι, κάποιοι από μας ακόμα δακρύζουν, κάποιοι πονάνε όταν

η μέρα απλώνεται, καταλαβαίνουν…
Εσύ τι κάνεις άνθρωπε;
Τι κάνεις για μένα, για το γέρο Θωμά, για τον άνθρωπό σου, για την

κυρά σου ή για τον κύρη σου;
Να σε πω; Τίποτα…
Και έτσι κλείνω.
Το νόημα όλων των τεχνών είναι το τίποτα.
Να ξεχαστώ σαν των βουνών το περσινό το χιόνι…
Αυτά συχωριανοί Μικροβαλτινοί.

Ο γιος ο σερνικός του Άρη του Γιαννόπουλου

ΥΓ Αφιερωμένο στους γονείς μου, για όλους τους κόπους που έκαναν
για μένα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΣ

Αγαπητέ κ. πρόεδρε
Παρακαλώ δεχτείτε τα θερμά συγχαρητήρια για την έκδοση της εφη-

μερίδας σας, που ασφαλώς αποτελεί προσφορά του συλλόγου σε φίλους
και αναγνώστες της.

Συγχαρητήρια και στα μέλη της συντακτικής και στους υπεύθυνους
της έκδοσης της εφημερίδας. Με τις ιδέες, τις δράσεις και το έργο σας
έχετε δώσει μια αξιοθαύμαστη δυναμική στα πολιτιστικά πράγματα του
τόπου σας.

Διαβάζοντας το τελευταίο τεύχος θα θεωρούσα παράλειψη αν δεν
έδινα συγχαρητήρια στον Νι.Μ. ΒΑΛΤΙΝΟ, καθώς επίσης και στην κα ΤΣΙ-
ΝΙΚΑ που με τη γλαφυρότητα που τους διακρίνει, ρίχνουν ψιλοβελονιά στο
υφάδι του χρόνου, του χθες και του σήμερα, ώστε ο αναγνώστης να απο-
λαμβάνει τις ευχάριστες και εύθυμες αφηγήσεις.

Η ιστορία, ο πολιτισμός, τα ήθη και τα έθιμα αποτελούν μια σημαντική
πηγή στην ενημέρωση του αναγνώστη.

Με εκτίμηση
Ι.Ζ. Ο Γρεβενιώτης

Η κυρία Ελένη
Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να ζει μόνος;
Και πόσο εύκολο είναι για άλλους, που δεν γνωρίζουν από μοναξιά

να βλέπουν και να καταλαβαίνουν πώς νιώθει, πώς περνά αυτός ο άνθρω-
πος!

Τίποτα δεν ξέρει κανείς, αν δεν το νιώσει στο πετσί του, αν δεν το
ζήσει. 

Η κυρία Ελένη ζούσε πολλά χρόνια μόνη της, η μοναξιά και αυτή είχαν
γίνει ένα.  Έμαθε να περνά το χρόνο της μέσα στους τέσσερις τοίχους σιω-
πηλά, σχεδόν αθόρυβα. Παρέα της οι γάτες στον ακάλυπτο, που είχε την
έγνοια τους, για να μην πεινάσουν, το σπίτι της να τόχει συγυρισμένο, τα
βιβλία της, η τηλεόραση και μια  κυρία που ζούσε και αυτή στην ίδια οικο-
δομή.

Από τότε που ήρθε στην οικοδομή μας μετά το σεισμό, είδα στα μάτια
της την αγωνία να τη συμπαθήσουν οι γείτονές της. Και το προσπάθησε
πολύ. Δεν τα πολυκατάφερε με όλους, μόνο λίγοι στάθηκαν κοντά της. 

Διακριτική πάντα, προσπαθούσε να μην ενοχλεί, το μόνο που ζήταγε
ήταν λίγη κουβέντα, λίγη συντροφιά. Κάθε κουβέντα της είχε την πίκρα
της μοναξιάς, πολλές φορές έμοιαζε με κραυγή αγωνίας για το μέλλον
της. Τι θα κάνει καθώς τα χρόνια περνούν και είναι μόνη της. 

Η ζωή της έδωσε περισσότερες πίκρες παρά χαρές. Έχασε πολύ
νωρίς τα αγαπημένα της πρόσωπα, που μαζί τους ένιωθε σιγουριά και αυτό
τη φόβιζε. Η μοναξιά και η έλλειψη των αγαπημένων της προσώπων της
έφερναν μελαγχολία κάθε μέρα και πιο πολύ.

Μάζευε, μάζευε, ώσπου ο φόβος του θανάτου κυριάρχησε. Άρχισε να
δίνει τα τηλέφωνα των συγγενών ή κάποιων γιατρών στους γειτόνους, μην
πάθει κάτι, για να ειδοποιήσουν και άρχισε να τους γκρινιάζει να της δί-
νουν περισσότερη σημασία. Κανείς δεν το πήρε και πολύ στα σοβαρά, ούτε
οι συγγενείς της, ούτε οι γείτονες. 

-Έχει γεράσει, είπαν, και γίνεται κουραστική, θέλει να αρπαχτεί από
κάπου. 

Αυτή όμως απογοητευμένη  από την αδιαφορία όλων, το μυαλό της

θόλωσε. Αποφάσισε να πεθάνει. Εγκατέλειψε τα φάρμακά της, τη δίαιτά
της, που με τόση ευλάβεια φρόντιζε, για να πεθάνει με αξιοπρέπεια. Έγινε
το μπαμ. Τότε κατάλαβαν οι γείτονες ότι πράγματι δεν είναι καλά, μάταια
προσπάθησαν να τη μεταπείσουν.

-Θέλω να πεθάνω, δεν μπορώ άλλο. Πώς έζησα τόσα χρόνια μόνη;
Πώς μπόρεσα μέσα στους τέσσερις τοίχους; Νομίζω ότι γυρίζουν να με
πλακώσουν. Δε μπορώ άλλο, θέλω να πεθάνω.

Η αποχή από τα φάρμακά της την οδήγησε στο νοσοκομείο με ελαφρύ
εγκεφαλικό και το σάκχαρό της σε ψηλά επίπεδα. Η φροντίδα από έναν
άνθρωπο ήταν απαραίτητη. Ποιος όμως; Κανείς. Δυό συγγενείς που είχε,
θεώρησαν πιο εύκολο να μπει σε μια κλινική για να έχουν την ησυχία τους.’

Ο φόβος της κυρίας Ελένης να μη χρειαστεί να μπει σε κλινική από
ανημποριά έγινε πραγματικότητα. Ο φόβος της απόρριψης απ’ αυτούς που
περίμενε να τη στηρίξουν επίσης. Τώρα κλεισμένη σ’ ένα δωμάτιο μιας κλι-
νικής, ανήμπορη να αντιδράσει, περιμένει το τέλος της. Το μόνο που έκανε
ήταν να κλείσει στο πίσω μέρος του μυαλού της όσα ήθελε, αρνούμενη να
δει το κρεβάτι όπου βρίσκεται και την κατάστασή της. Μόνο το σπίτι της θυ-
μάται και αυτούς που αγαπούσε.

Όταν έφυγε, τότε οι γείτονες ένιωσαν την απουσία της αισθητή. Στε-
ναχωρήθηκαν βλέποντας τα λουλούδια στη βεράντα της να μαραίνονται,
τις γάτες να νιαουρίζουν και περισσότερο την πόρτα της να είναι επιβλη-
τικά κλειστή και να τους θυμίζει πως θα μπορούσαν να χτυπάνε πιο συχνά
το κουδούνι, να της κάνουν λίγη παρέα, να είναι πιο πολύ άνθρωποι. Περ-
νούν απ’ την πόρτα και νιώθουν άσχημα.

-Αν ήμασταν καλοί γείτονες ίσως δεν κατέληγε εκεί, είπε η μια γειτό-
νισσα στην άλλη. 

–Δεν μπορούσαν οι γείτονες  να τη φροντίσουν, της απάντησε. 
–Συμφωνώ, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι μαζί της. 
Ελπίζω η κυρία Ελένη να μας συγχωρέσει. Δεν ξέραμε από μοναξιά,

ούτε από πίκρα και αυτό μας έκανε εγωιστές, ίσως και μικρόψυχους.
Λυπάμαι πολύ.

Κ.Ν.
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ΑΠΟΨΕΙΣ - ΕΡΓΑ

Δρόμος Καισαρειάς-Ρυμνίου
Νέα εμπλοκή και καθυστερήσεις…

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις  ότι η εκκρεμότητα της ασφαλ-
τόστρωσης του τμήματος των 550 μέτρων μετά την Καισαρειά προς το
Ρύμνιο θα τακτοποιούνταν άμεσα και το έργο, προϋπολογισμού
130.000 €, θα δημοπρατούνταν από τον περασμένο Οκτώβριο, οι τε-
λευταίες εξελίξεις έρχονται να ανατρέψουν την προοπτική αυτή, πα-
ραπέμποντας και πάλι την επίλυση στο …μέλλον.

Αναφερόμαστε φυσικά στην ολοκλήρωση και παράδοση στην κυ-
κλοφορία του δρόμου Κοζάνης-Κήπου-Καισαρειάς-Ρυμνίου, που θα
βελτιώσει αισθητά τις μετακινήσεις  των κατοίκων της ευρύτερης πε-
ριοχής των Καμβουνίων από και προς την Κοζάνη. Και παρότι έχουν
εκτελεστεί δυο εργολαβίες -ένα τμήμα Καισαρειάς-Ρυμνίου και η πα-
ράκαμψη Καισαρειάς-, παραμένουν σε εκκρεμότητα, η ασφαλτό-
στρωση των πρώτων 550 μ. από την Καισαρειά προς το Ρύμνιο, η
ένωση-κόμβος του ίδιου δρόμου με το δρόμο Αιανής-Ρυμνίου και κατά
δεύτερο λόγο η ασφαλτόστρωση της παράκαμψης του Κήπου.

Αναλυτικότερα σε προγραμματισμένη συνάντηση που είχαμε με
τον αντινομάρχη κ. Γιάννη Σόκουτη , μας ενημέρωσε ότι λόγω απότο-
μης στροφής -και κατά συνέπεια επικινδυνότητας- στη μετάβαση-στέ-
νωση από το υπάρχον τμήμα του δρόμου πλάτους 11 μ. στο νέο τμήμα
πλάτους 7 μ., ακυρώθηκε η πρόταση αυτή με την υπάρχουσα χάραξη
του υφιστάμενου δρόμου και η λύση θα προχωρήσει στην προέκταση
και χάραξη του κανονικού δρόμου των 11 μ., με προϋπολογισμό πάνω
από 300.000 €!  Στην περίπτωση αυτή θα εξεταστεί ακόμη και το εν-
δεχόμενο νέων απαλλοτριώσεων! Αν είναι δυνατόν!

Με απλά λόγια…περιμένετε, κάντε υπομονή!
Καμιά πρόταση και μελέτη δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει και

για την ένωση με το δρόμο Αιανής-Ρυμνίου, που θεωρείται μια “δύ-
σκολη περίπτωση”(;). Που να ρωτήσεις μετά για την παράκαμψη του
Κήπου…

Παρ’ όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ο δρόμος
ήδη χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των οδηγών με προορισμό
τα χωριά των Καμβουνίων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει αυξημένη
κυκλοφορία. 

Ανασκαφές στην Ελάτη
Έντονη ανασκαφική δραστηριότητα είχαμε την τρέχουσα περίοδο

στη θέση Λογγά  της Ελάτης. Η τοποθεσία αυτή θα κατακλυστεί από
τα νερά της -υπό δημιουργία-  λίμνης του Ιλαρίωνα. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες μας το πέρας της ανασκαφικής αυτής προσπάθειας θα φέρει
στην επιφάνεια σπουδαία ευρήματα που χρονολογούνται από το 3.000-
4.000 π.Χ., δηλαδή  είναι της τελευταίας περιόδου της Νεολιθικής Επο-
χής  και της αρχικής περιόδου της εποχής του Χαλκού.

Υπεύθυνη της ανασκαφής είναι η προϊσταμένη του Αρχαιολογικού
Μουσείου Αιανής κ. Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η δράση αυτή απασχολεί
περί τα 80 άτομα -εργατικό και επιστημονικό προσωπικό-, συμβάλλον-
τας έτσι και στην τόνωση της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή.
Ήδη, λόγω της χειμερινής περιόδου, έχουν διακοπεί οι εργασίες και
θα επαναρχίσουν κατά το μήνα Μάιο 2010.

Με απόφαση -από 4.8.2009- του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γιώργου
Σουφλιά,

θα διατεθεί το ποσό των 18.500.000 € “για την ολοκλήρωση της
αποκατάστασης του περιβάλλοντος των πρώην ΜΑΒΕ, στο Ζιδάνι Κο-
ζάνης”. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον» -Ε.Π.ΠΕΡ- και περιλαμβάνει, σύμφωνα με δήλωση του
Αντινομάρχη Κοζάνης Γιάννη Σόκουτη, “τη Β΄ φάση της αποκατάστα-
σης των αποθέσεων, την αποκατάσταση του ορυχείου καθώς και την
κατεδάφιση και τον ενταφιασμό των κτιριακών εγκαταστάσεων”.

Τη διαχείριση της υλοποίησης του έργου, θα έχει η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, στην ιδιοκτησία της οποίας έχει περιέλθει* η
συνολική έκταση των 4.144 στρεμμάτων των ΜΑΒΕ.

* Τελικά το συμβόλαιο πώλησης από την Τράπεζα Πειραιώς στη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αντί του συμβολικού τιμήματος του ενός
(1) €, υπογράφτηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2009, σε συμβολαιογραφείο
των Σερβίων. 

ΣΗΜ. ΣΥΝ. 9.12.2009
Για τη Β΄ φάση αποκατάστασης, έχει υποβληθεί από τη Νομαρ-

χιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, η σχετική μελέτη της ΑΝΚΟ στο

Δυστυχώς επαναλαμβανόμαστε!
Το ίδιο θέμα, η ίδια κατάσταση!
Οι βασικές εργασίες -διάδρομοι, κιόσκια-

του Γεωπάρκου Μικροβάλτου έχουν περατω-
θεί από το Νοέμβριο του 2008 και ακόμη δεν
έχει γίνει από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
που είναι και ο φορέας υλοποίησης, ούτε καν
η προσωρινή παραλαβή του έργου. Υπάρχουν
φυσικά κραυγαλέες ατέλειες όπως είναι η δι-
ευθέτηση των πρανών εκατέρωθεν των δια-
δρόμων, η πάκτωση-στερέωση των κιοσκιών,
η επανατοποθέτηση πετρών σε σημεία του
διαδρόμου που έχουν αποκολληθεί κα.

Πέραν αυτών βέβαια, επειδή το ζητού-

μενο είναι η παράδοση του έργου στην τοπική
κοινωνία-αυτοδιοίκηση για χρήση, δεν έχουν
δρομολογηθεί οι απολύτως απαραίτητες συμ-

πληρωματικές εργασίες που θα επέτρεπαν
κάτι τέτοιο. Κι αυτές είναι η διευθέτηση του
χώρου  προσπέλασης και parking των λεωφο-
ρείων και η λειτουργικότητα του οικίσκου
υποδοχής -νερό,WC-, με τις συνδέσεις του
ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού.

Για τα υπόλοιπα -προστασία σχηματι-
σμών, περιπατητικό μονοπάτι μέχρι τα Νο-
χτάρια Λιβαδερού, σήμανση, ασφαλτόστρωση
μέχρι το Λιβαδερό κ.α.- τι να περιμένουμε;

Και ο χρόνος περνάει. Το έργο απαξιώ-
νεται και υποβαθμίζεται και εμείς στην …ανα-
μονή! 

Μέχρι πότε…  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού
και Μορφωτικού Συλλόγου Μικροβαλτινών ευ-
χαριστεί θερμά τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κοζάνης και ειδικότερα τον αντινομάρχη Κο-
ζάνης κ. Γιώργο Μαργαρίτη για την οικονο-
μική ενίσχυση προς του σύλλογο.

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

κ. Δήμαρχε, η επιστολή μας 61/3.7.2009 που αφορά την αί-
τηση για έγκριση κατασκευής μνημείου θυμάτων λατομικών ερ-
γασιών, παραμένει αναπάντητη… 

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ: Το έργο απαξιώνεται

Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2009

Στο βιβλίο Γκίνες οι χαυλιόδοντες
της Μηλιάς Γρεβενών

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009 αναμένεται να γίνει η βρά-
βευση των χαυλιοδόντων της Μηλιάς Γρεβενών από το βιβλίο των
Ρεκόρ Γκίνες, σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει στην νομαρχία Γρε-
βενών. Ήδη το ρεκόρ των μεγαλύτερων προϊστορικών χαυλιοδόν-
των στον κόσμο έχει καταρριφθεί δύο φορές από τους χαυλιόδοντες
της Μηλιάς Γρεβενών. Η πρώτη ήταν με τους χαυλιόδοντες των 4
μέτρων και 39 εκατοστών, που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκα-
πάνη το καλοκαίρι του 1998 και η δεύτερη φορά με τους χαυλιό-
δοντες των 5 μέτρων και 3 εκατοστών, που ανακαλύφθηκαν πριν από
τρία χρόνια από την παλαιοντολογική ομάδα του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής την Ευαγγελία Τσου-
καλά.

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αναμένονταν η έγκρισή της τους μήνες Οκτώβριο-
Νοέμβριο 2009, προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση του
έργου. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και, σύμφωνα με επί-
σημη ενημέρωση που είχαμε, αυτό αναμένεται να γίνει το αμέσως προ-
σεχές διάστημα.      

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΒΕ

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ…ΠΑΡΑΔΟΞΑ!

1. Θα μπορούσε να είναι εκπαιδευτικό πάρκο οδικής κυκλοφορίας αφού συμπεριλαμβάνει πάνω από 40 πινακίδες!! 
Κι όμως είναι η νοτιοανατολική έξοδος της Αιανής προς το Ρύμνιο! Αντίστοιχοι κόμβοι στις εισόδους της Κοζάνης έχουν τις μισές!
Δεν παύει όμως να είναι ένα έργο και ας το δούμε από τη θετική πλευρά του…
2. Πινακίδα προς…ΟΤΛΑΒΟΝΑΡΤ! Έπρεπε κάπως να υποδειχτεί ότι στρίβεις αριστερά προς…ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ!
Αποσύρθηκε πάντως έγκαιρα…[ΦΩΤΟ Φόρης Γ.]

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Αρχίζουν να…ξεφυτρώνουν και στην περιοχή μας τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Ανήκουν στην κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας και βέβαια μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Πάντως όσο φιλικά και να είναι προς το περιβάλλον, για την αισθητική του
κάθε τοπίου που εγκαθίστανται δεν είναι και ότι…καλύτερο!

1. Βορειοανατολικά του Ρυμνίου -400~500 μ,-, στα “πόδια” του υψώματος του Αγίου Χριστοφόρου. 
2. Στη διασταύρωση του Μεταξά προς το Λιβαδερό.
Μαθαίνουμε ότι αναζητούν και ανάλογους χώρους στο Μικρόβαλτο… 
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2
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Συλλογή Αθανασίου Παλιανόπουλου

Συλλογή Νικολάου Παλιανόπουλου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Αρχείο: Νι. Μ. Βαλτινού
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 επισκέφτηκαν το Γεωπάρκο Μικροβάλτου μέλη του συλλόγου  Φίλων
του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας από την Αθήνα, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και
να θαυμάσουν τους γεωλογικούς σχηματισμούς των Μπουχαριών και των Νοχταριών.

Το εξαιρετικό ενδιαφέρον που έδειξαν
και η ικανοποίηση που εξέφρασαν στο πέρας
της ξενάγησης, καταδεικνύουν ως ένα
βαθμό και τη σπουδαιότητα του γεωλογικού
φαινομένου και ασφαλώς οι θετικές εκτιμή-
σεις και γνώμες των Φίλων του Μουσείου
Γουλανδρή, ανθρώπων με ιδιαίτερη εμπειρία
από ανάλογες οικοτουριστικές και περιβαλ-
λοντικές εξορμήσεις, έχουν κάποια βαρύ-
νουσα σημασία.

Πέρα βέβαια από τη θετική πλευρά, φά-
νηκαν -επισημάνθηκαν και από τους επισκέ-
πτες- και τα προβλήματα που εξακολουθούν
να υφίστανται στο χώρο και είναι:

-η έλλειψη πινακίδων σήμανσης προς το Γεωπάρκο από τους κεντρικούς οδικούς άξονες του νομού -
στην παρούσα περίπτωση έλλειψη πινακίδων στο δρόμο Σερβίων/Λάρισας-

-η μη διευθέτηση του χώρου εισόδου και parking και λόγω των βροχοπτώσεων, δημιουργεί προβλήματα
στην προσέγγιση, κυρίως για τα λεωφορεία

-η μη λειτουργία του οικίσκου υποδοχής (έλλειψη νερού, WC)
-η έλλειψη στοιχειώδους επιτήρησης του χώρου, με ότι μπορεί να συνεπάγεται
-η  μη οργανωμένη υποδοχή και ξενάγηση στο χώρο κυρίως για τα γκρουπ και η διάθεση ενημερωτι-

κού φυλλαδίου
ΥΓ Θα θυμίζουμε ότι το έργο των βασικών υποδομών του Γεωπάρκου έχει περατωθεί από το Νοέμβριο

του 2008 αλλά ακόμη δεν έχει παραληφθεί από τη Ν.Α.(;;), γεγονός που μπορεί να αποτελεί  και την επί-
σημη “δικαιολογία” για τα παραπάνω…

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ στο Μικρόβαλτο

Στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Μικρο-
βάλτου πραγματοποιήθηκαν τα μα-
θήματα Μαγειρικής/ Ζαχαροπλα-
στικής που συμπεριλαμβάνονταν
στα μη επιδοτούμενα προγράμματα
του Β΄ εξαμήνου 2009 της ΝΕΛΕ
Κοζάνης και χρηματοδοτούνταν
από τη Γενική Γραμματεία  Δια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα στο οποίο συμ-
μετείχαν περίπου 45 γυναίκες του
χωριού, υποστηρίχτηκε από το
Δήμο Καμβουνίων (υλικά) και συν-
τονίστηκε από την πρόεδρο του Τ.Σ. Μικροβάλτου (αίθουσα, παρουσίες, σκεύη κ.α.). Ήταν διάρκειας 75
ωρών, ξεκίνησε στις 19 Οκτωβρίου 2009 και ολοκληρώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2009, με μια ιδιαίτερα πανη-
γυρική εκδήλωση. Παραβρέθηκαν ο αντινομάρχης Κοζάνης Παύλος Τσότσος,  ο δήμαρχος Καμβουνίων
Αχιλλέας Ντοβόλης, ο αντιδήμαρχος Αποστόλης Θεοχάρης, ο δημοτικός σύμβουλος Άρης Τζιούτζιος και πο-
λυμελής ομάδα της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) Κοζάνης. “Οικοδέσποινα” η πρό-
εδρος του Τ.Σ. Μικροβάλτου Μαρία Βέττα-Μπατσιακοπούλου. 

Και πάνω απ’ όλα η πολυπληθής, δημιουργική και μελωδική παρουσία των γυναικών του Μικροβάλτου...

Επίσκεψη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα (Φυλακές) στο Φελλί Γρεβενών  πραγματοποίησε το Σάβ-
βατο 31 Οκτωβρίου 2009 ο σύλλογος  Κοζάνης “ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ”.

Στην εκδήλωση που οργανώθηκε σε μία από τις πτέρυγες των φυλακών μίλησε ο πρόεδρος του συλ-
λόγου, συγγραφέας Απόστολος Παπαδημητρίου, με θέμα την έννοια της ελευθερίας. Ακολούθησε σύν-
τομο ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τραγούδια από μέλη της κατασκήνωσης Αγίας Τριάδος Βελβενδού  με
επικεφαλής το Γιάννη Μαστρογιαννόπουλο, στην οποία συμμετείχαν και τα μέλη της χορωδίας του συλ-
λόγου Μικροβαλτινών Θανάσης Τζιούτζιος, Πέτρος Νάτσης, Θανάσης Νάκας, Οδυσσέας Καρανάτσιος και
Γιάννης Σαράφας.

Ασφαλώς σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον η έννοια της προσφοράς λίγης χαράς και ελπίδας, αποκτά την
πραγματική της σημασία και διάσταση…

Οι Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή στα Μπουχάρια!

Επίσκεψη στις φυλακές ΓρεβενώνΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΕΣ

Συνεχίζονται με εντατικούς
ρυθμούς οι πρόβες της χορευτικής
ομάδας γυναικών και  της χορωδίας
του συλλόγου.

Για τη χορευτική ομάδα προ-
έχει η εμφάνιση στον ετήσιο χορό
του συλλόγου στις 6 Φεβρουαρίου
και η ανταπόκριση σε οποιαδήποτε
άλλη πρόσκληση…   

Για τη χορωδία προκειμένου να
ηχογραφηθεί και να κυκλοφορήσει
ένα CD με 20 περίπου παραδοσιακά
τραγούδια του Μικροβάλτου και της
ευρύτερης περιοχής. Για το στόχο
αυτό έχει προσφερθεί εθελοντικά
να βοηθήσει και ο δικός μας κλαρι-
νίστας Νίκος Τζουκόπουλος.

Ο Δήμαρχος, 
το Δημοτικό
Συμβούλιο

και οι εργαζόμενοι
του Δήμου Καμβουνίων 

εύχονται σε όλους το 2010
να είναι μια χρονιά
γεμάτη επιτυχίες

& δικαίωσης
για τον καθένα ξεχωριστά.

Καλά Χριστούγεννα, 
ευτυχισμένο & δημιουργικό 

το νέο έτος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δ. ΝΤΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ: Η χρωματική πανδαισία του Φθινόπωρου... ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στον ετήσιο
χορό του συλλόγου μας που θα γίνει
το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010 στο
κέντρο διασκέδασης ΠΟΛΙΤΕΙΑ (6ο
χλμ Κοζάνης-Πτολεμαΐδας) και περι-
λαμβάνει:

• κοπή πίτας
• βράβευση επιτυχόντων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

το 2009
• εμφάνιση χορευτικής ομάδας και

χορωδίας του συλλόγου
• γλέντι με τη δημοτική ορχήστρα του

Νίκου Τζουκόπουλου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ενα ξεχωριστό ημερολόγιο
που θα μείνει στη βιβλιοθήκη σας


