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Δρόμος Καμβουνίων-Κοζάνης μέσω Καισαρειάς

Αναβολές στα όρια

της κοροϊδίας…
“Ο τόπος μας είναι κλειστός, όλο βουνά που έχουν σκεπή το χαμηλό

ουρανό μέρα και νύχτα… Μας φαίνεται παράξενο που κάποτε μπορέ-
σαμε να χτίσουμε τα σπίτια τα καλύβια και τις στάνες μας... Πως γεννή-
θηκαν πως δυναμώσανε τα παιδιά μας;

Ο τόπος μας είναι κλειστός.
Τον κλείνουν οι δυο μαύρες Συμπληγάδες…”

Γιώργου Σεφέρη “Ο τόπος μας είναι κλειστός” 

Όταν το αυτονόητο, το πασιφα-
νές και το επιβεβλημένο δεν έχουν
εφαρμογή, τότε μιλάμε και βρισκό-
μαστε πάλι μπροστά στο πρόβλημα
της ολοκλήρωσης του δρόμου Ρυ-
μνίου-Κοζάνης μέσω Καισαρειάς!
Του δρόμου που σήμερα εξυπηρετεί
τις μετακινήσεις του 90% των κατοί-
κων της ευρύτερης περιοχής των
Καμβουνίων προς την Κοζάνη. 

Εστιάζουμε στην ασφαλτό-
στρωση των 550 μ., υπόλοιπο εργο-

λαβίας που έχει περατωθεί από το 2008, μετά την Καισαρειά προς τη
γέφυρα Ρυμνίου, που παρά τις αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις αρμοδίων
δεν λέει να προχωρήσει! 

Το Νοέμβριο του 2008 μας λέγανε ότι θα δοθεί με συμπληρωματική
ανάθεση στον εργολάβο που έκανε το βασικό τμήμα του ίδιου δρόμου
των 2,2 χλμ. 

Το Φεβρουάριο του 2009 ότι θα συμπεριληφθεί στην εργολαβία της
παράκαμψης της Καισαρειάς.

Τον Οκτώβριο του 2009 ότι το έργο προϋπολογισμού 130.000 € δη-
μοπρατείται “την επόμενη εβδομάδα”! 

Το Δεκέμβριο του 2009 ότι θα δημοπρατηθεί “το προσεχές διά-
στημα” και ότι είναι πλέον προϋπολογισμού 300.000 €. 

Τον Απρίλιο του 2010 ενημερωθήκαμε ότι ορίστηκε η δημοπράτηση
του έργου για τον προσεχή Ιούλιο! 

Και πριν λίγες ημέρες λάβαμε την περίληψη της μελέτης που είναι
πλέον προϋπολογισμού 193.000 € αλλά και την πληροφορία ότι δεν έχει
οριστεί ημερομηνία διαγωνισμού γιατί “προέκυψε ένα πρόβλημα με την
Περιφέρεια”!!

Στην ουσία βέβαια και ενώ μπαίνουμε στη θερινή περίοδο, δεν έχει
δρομολογηθεί τίποτε. 

Επαναλαμβανόμαστε αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Η “ιστορία” ξεκίνησε από το 2005. Η πρόταση βελτίωσης του δρόμου

Κοζάνης-Ρυμνίου μέσω Καισαρειάς που θα έβγαζε τα Καμβούνια από
την απομόνωση, αίτημα όλων των φορέων και των κατοίκων, δημιούρ-
γησε ελπίδες και προσδοκίες ότι επιτέλους κάτι θα γίνει και σ’ αυτή την
πολύπαθη περιοχή. Η κατάτμηση όμως ενός έργου που συνολικά αφο-
ρούσε ασφαλτόστρωση περίπου 5χλμ, σε πέντε επιμέρους εργολαβίες -
ίσως αυτό να μην έχει προηγούμενο- δημιούργησε αλυσιδωτά
προβλήματα και καθυστερήσεις. Από τότε έχουν ολοκληρωθεί οι δυο βα-
σικές εργολαβίες που αφορούν την παράκαμψη της Καισαρειάς (1300 μ.)
και το μεγαλύτερο τμήμα (2.200 μ. από τα 2.750 μ.) από την Καισαρειά
προς το Ρύμνιο που πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχουν διευκολύνει κατά
πολύ τις μετακινήσεις μας. Απομένουν, τα υπόλοιπα 550 του τμήματος
που προαναφέραμε, η σύνδεση -κόμβος- του ίδιου δρόμου με το δρόμο
Αιανής-Ρυμνίου (50 μ.) και η παράκαμψη του Κήπου μήκους 1200 μ. Με
βασικότερο το τμήμα των 550 χωρίς να παραβλέπουμε και την ανα-
γκαιότητα αποκατάστασης της σύνδεσης -κόμβου- των 50 μ. Στο σημείο
αυτό σήμερα, παρότι είναι γνωστό ότι κινείται το σύνολο των οχημάτων
προς την Κοζάνη δεν έχει τοποθετηθεί καμιά πινακίδα με την αλλαγή κα-
τεύθυνσης σε ένα δύσκολο και επικίνδυνο σημείο ή έστω αυτή “ΕΙΣΕΡ-
ΧΕΣΤΕ ΥΠΟ ΙΔΙΑΝ ΕΥΘΥΝΗΝ”!

Επιτέλους ας δοθεί μια άμεση λύση τώρα…
Η περιοχή των Καμβουνίων ήταν, διαχρονικά από την πολιτεία, σε

δεύτερη μοίρα από πλευράς υποδομών. 
Ως πότε θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση…
Ως πότε θα υποβαθμίζεται, θα παραγκωνίζεται και θα υποτιμάται μια

ολόκληρη κοινωνία…
Ως πότε θα την “κλείνουν οι Συμπληγάδες”…

“Ο κύβος ερρίφθη!”. Ο Δήμος Σερβίων, ο Δήμος Βελβεντού, ο
Δήμος Καμβουνίων και η Κοινότητα Λιβαδερού, συνενώνονται -το
νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί “επί της αρχής”- και θα αποτελέσουν
πλέον το νέο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού με έδρα τα Σέρβια! Ο
Δήμος Αιανής -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στην τελική ψή-
φιση- θα υπαχθεί στο Δήμο Κοζάνης, διατηρώντας τον τίτλο της
ιστορικής έδρας του  νέου δήμου! 

Οι προτάσεις και  οι αποφάσεις
της κεντρικής διοίκησης το τελευταίο
διάστημα, οι παλινωδίες και  οι ανα-
τροπές για όλο το νομό, πυροδότησαν
παντού αντιδράσεις και δημιούργησαν
ένα σκηνικό εμφυλιοπολεμικό. Δεν θα
ασχοληθούμε με τις επιμέρους κινητο-
ποιήσεις, θα επισημάνουμε όμως -όσο
κι αν ακούγεται αντιφατικό- ότι όλες
ήταν -και είναι-δικαιολογημένες. Και
βέβαια θα υπήρχαν σε πολύ μικρότερο
βαθμό, αν από την αρχή το νομοσχέδιο
κατέβαινε με τη σημερινή του μορφή,
που -όσο και διαφωνεί κανένας- έχει
κάποια ορθολογική βάση.

Ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης δημιουργεί σε όλους μας εύ-
λογα ερωτήματα για το τι μέλλει γεννέσθαι. Οι ερμηνείες και οι
τοποθετήσεις ποικίλουν. Κατά πόσο θα θέσει σε μια αναπτυξιακή
τροχιά τους νέους δήμους ή, στον αντίποδα, θα φέρει το χάος.

Πως θα συνυπάρξουν κοινωνίες που διαχρονικά διακατέχονται
από υπερβάλλουσα αντιπαλότητα. Θα είναι προς το καλύτερο ή
προς το χειρότερο για το μέσο δημότη. 

Πάνω σ’ αυτά θα προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε κάποιες
σκέψεις, απαλλαγμένοι πλέον από τις στενά τοπικιστικές αντιλή-
ψεις. 

Εξετάζοντας τα δεδομένα με τη σημερινή έννοια των μικρών
δήμων, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η λειτουργία τους ως ένα
μεγάλο βαθμό βοηθούσε στην επίλυση των προβλημάτων της κα-
θημερινότητας και αναλόγως  με τις δυνατότητες και “ευκαιρίες”
της εκάστοτε δημοτικής αρχής, διαμόρφωνε μια ανισόρροπη ανά-
πτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Και γι’ αυτό, παραβλέποντας το κί-
νητρο της εκλογιμότητας, δικαιολογούμε τον αγώνα όλων των
αυτοδιοικητικών της περιοχής μας, για κατοχύρωση της αυτονο-
μίας του δήμου τους. Και κρίνοντας, πάντα με την παρωχημένη
έννοια του δήμου, τις αντιδράσεις, οι Βελβεντινοί και οι Αιανιώ-

τες ορθά διεκδίκησαν -και διεκδικούν- να παραμείνουν ως ανε-
ξάρτητοι δήμοι, έχοντας να παραθέσουν θετικά στοιχεία για τα οι-
κονομικά τους, τις δράσεις τους, την ιστορία και την κουλτούρα
τους. Οι Σερβιώτες εγκλωβισμένοι στα εσωτερικά τους προβλή-
ματα, φάνηκαν να κινούνται σε μια σωστή κατεύθυνση αλλά δεν
έπεισαν κανένα και τέλος οι Λιβαδεριώτες και οι Καμβουνιώτες
“για την τιμή των όπλων”, αρκέστηκαν σε ανακοινώσεις, ψηφί-

σματα και απειλές …δυναμικών κινη-
τοποιήσεων! 

Θα αναφερθούμε ειδικότερα για
την περιοχή μας, χωρίς καμιά αντιπο-
λιτευτική και κριτική διάθεση για τα
συμβούλια που πέρασαν διαχρονικά,
που στο μέτρο του δυνατού προσπά-
θησαν. Άλλωστε Καμβούνια είμαστε
όλοι αυτοί που γεννηθήκαμε, που μέ-
νουμε, που ενδιαφερόμαστε γι’ αυτόν
τον τόπο και οι ευθύνες επιμερίζονται
ανάλογα στον καθένα μας. Παρότι -με
το Λιβαδερό- θα μπορούσαμε να διεκ-
δικήσουμε την αυτονομία της, με το

βασικό κριτήριο της ορεινής ζώνης, θεωρούμε -λυπάμαι που το
λέω- ότι δεν το δικαιούμασταν. Δεν καταφέραμε να δώσουμε ου-
σιαστικό παρών, να τονίσουμε την παρουσία μας στα δρώμενα του
νομού, να πείσουμε, να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν.
Γιατί: 

Δεν καταφέραμε να συγκρατήσουμε τη φθίνουσα πορεία και
τη συρρίκνωση των επιχειρήσεων μαρμάρου, ούτε καν να εξα-
σφαλίσουμε άδειες λειτουργίας. Για το προϊόν που αποτέλεσε για
δεκαετίες τον βασικό άξονα της ανάπτυξης της περιοχής.

Δεν καταφέραμε να επιτύχουμε την οδική διασύνδεση μέσω
Καισαρειάς με την Κοζάνη, για λίγες εκατοντάδες μέτρα ασφαλ-
τόστρωσης. 

Δεν καταφέραμε να επιτύχουμε το ελάχιστο ανταποδοτικό
τέλος από τη ληστρική επίθεση της ΔΕΗ στον υγροβιότοπο των
Αναβρυκών, απ’ όπου εξορύχτηκαν εκατομμύρια κυβικά αμμοχάλι-
κου. Και εκεί που μας χρώσταγαν μας …έκοψαν και το ρεύμα στο
Δημαρχείο!

Δεν καταφέραμε να παραλάβουμε και να διαχειριστούμε ένα
ημιτελές Γεωπάρκο, απαιτώντας παράλληλα την ολοκλήρωσή του,
με προφανή τον κίνδυνο της απαξίωσής του. 

Συνέχεια στην 3η σελίδα

«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 

Χάθηκε η ευκαιρία για ευρύτερη συνένωση 

Στα Καμβούνια δικαιούμασταν κάτι περισσότερο; 

Τελικά στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού!

ΑΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
Απολογισμός και

αγωνιστική δράση
2009 - 2010

Σελ. 23

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΜΕΤΑΞΑΣ
Η «αετοφωλιά» των Καμβουνίων 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

«Έφυγαν» η Καίτη Π.
και ο Οδυσσέας Ν. (σελ. 2)

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΖΑΒΟΡΔΑ
Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ 1923 (σελ. 7)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Σελ. 10-11

Τώρα και... www.mikrovalto.gr



ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1. Αλεξόπουλος Αντώνιος του Γεωργίου (του Χαρ.), πτυχιούχος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
2. Καβουρίδου Αθανασία του Γεωργίου, πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης Οικονομικού τμήματος Πάντειου

Πανεπιστήμιου 
3. Καβουρίδου Δήμητρα του Νικολάου, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
4. Καμπερίδης Παναγιώτης του Στέφανου [και της Χρυσούλας Καβουρίδου του Χαρ.], πτυχιούχος Μορια-

κής Βιολογίας,  κάτοχος μεταπτυχιακού Ανοσολογίας στην Ιατρική Σχολή του University of Liverpool της
Αγγλίας και διδακτορικού διπλώματος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Gueen Mary of London
στον τομέα της Μοριακής Ανοσολογίας-Ρευματολογίας

5. Μαστρογιαννόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη, πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [22.3.2010]

6. Νατσιόπουλος Θωμάς του Νικολάου, πτυχιούχος Στρατιωτικής Ιατρικής (ΣΣΑΣ) Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης

7. Παλιανοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Πανεπιστημίου
Αλεξανδρούπολης

8. Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου, πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας

Το Δ.Σ. του συλλόγου Μικροβαλτινών Κοζάνης τους συγχαίρει θερμά και τους εύχεται καλή σταδιοδρο-
μία.

Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 2 Μάιος 2010

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Έως 23.05.2010

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 Απόστολος του Λεωνίδα (και της Ευτυχίας Αλεξοπούλου) και η Ακριτίδου
Αλεξία

2. Πιτσιλόπουλος Νίκος του Αθανασίου και η Ευαγγελία Μελιανού

Tους ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

1. Αγγελάκη-Νατσιοπούλου Ζουμπουλία, συζ. Βασιλείου (του Νικ.), αγόρι
2. Βατάλη-Παπαδοπούλου Κατερίνα, συζ. Ευθυμίου, κορίτσι 
3. Κούρα-Αλεξοπούλου Ιωάννα, συζ. Νικολάου, κορίτσι 
4. Κουτσοδήμου-Ζαραβίγκα Δώρα, συζ. Βασιλείου, αγόρι
5. Νατσιοπούλου-Παπαδοπούλου Ντίνα του Φωτ., συζ. Αγγελή, αγόρι
6. Παπαδημητρίου-Παπανικοπούλου Δέσποινα του Σπ., συζ. Ευαγγέλου, αγόρι
7. Σούση-Τζιώνα Νεκταρία, συζ. Κων/νου (της Ευαγγελίας Τζιώνα), κορίτσι 

Tους ευχόμαστε να τους ζήσουν.

1. Δότσιος Νικόλαος (συζ. Αθανασίας Χαρισοπούλου-Άνω Κώμη), ετών 63 (Φεβρ. 2010) 
2. Καβουρίδης Παναγιώτης του Γεω., ετών 84 (18.4.2010) 
3. Νατσιόπουλος Οδυσσέας, ετών 71 (4.3.2010) 
4. Παπαδημητρίου Καίτη (Κατερίνα) του Σπ., ετών 45 (19.4.2010)

Επίσης «έφυγαν» πρόωρα οι κοντινοί μας άνθρωποι:
1. Τζόκας Αθανάσιος ετών 62 από Λιβαδερό, αδελφός της παπαδιάς κ. Ελένης
2. Λιάκου Βασιλική ετών 59, σύζυγος Σπύρου Λιάκου από Φρούριο 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

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

ΓENNHΣEIΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ

Αναδρομική…καταχώρηση
ΓΑΜΟΣ (2007) - Αλεξοπούλου Παναγιώτα του Ευθυμίου και ο Παπαλεξίδης Νικόλαος
ΓΕΝΝΗΣΗ (2008) - Αλεξοπούλου-Παπαλεξίδη Παναγώτα του Ευθ., συζ. Νικολάου, αγόρι

Ζητούμε την κατανόησή σας για την καθυστέρηση, αλλά είναι ευνόητο ότι δεν είχαμε την
ανάλογη ενημέρωση. 

Αγαπητή Κατερίνα
Κυρία Κατερίνα, όπως σας επικαλούνταν όλα τα

παιδιά του χωριού μας την δεκαετία του 1980.
Ήσουνα κυρία και έφυγες κυρία.
Ως ένα μικρό αντιδώρημα εις την μεγάλην σου

προσφορά εις την κοινωνία και εις τα παιδιά όλης
της περιοχής των Σερβίων, εμείς οι Μικροβαλτινοί
είμαστε περήφανοι για σένα και θα μείνεις μέσα στη
μνήμη μας ως ένα πρόθυμο και χαμογελαστό κορί-
τσι και θα σε μακαρίζουμε για την αγάπη και τη
στοργή που προσέφερες στα παιδιά μας.

Να είναι περήφανοι οι γονείς σου, ο σύζυγός
σου και τα παιδιά σου και όχι να γογγύζονται κατά

του θεού. Ανεξιχνίαστοι αι βουλαί του Κυρίου.
Προσέφερες πολλά, είχες και άλλα να προ-

σφέρεις αλλά ο κύριος έτσι θέλησε να σε πάρει μαζί
του. Ευχώμεθα να σε έχει δεξιά του.

Καλή Ανάσταση, Χριστός Ανέστη

Θα σου αφιερώσω ένα τραγουδάκι που έλεγες
με περηφάνια στα παιδιά:

«Είμαστε όλοι μας παιδιά με αξία
είμαστε ομάδα καταπληκτική
Όλοι μας βλέπουνε και μας θαυμάζουν
Μι-κρο-βα-λτι-νοί!»

Παπαθανάσης - Μικρόβαλτο 

Καιτούλα μας καλό παράδεισο…
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση και συμμετοχή στο μεγάλο πόνο μας.
Ευχαριστούμε τους συμμαθητές από τα δυο εγγονάκια μου. Όλα τα νέα παιδιά που συμμετεί-

χαν στην κηδεία της Καιτούλας μας. Ο θεός να τα προστατεύει σε όλη τη ζωή τους.
Χριστός Ανέστη - Οικογένειες Σ.Π., Κ.Τ.

Μαστρογιαννόπουλος
ΛάμπροςΚαμπερίδης

Παναγιώτης

Αλεξόπουλος
Αντώνης

ΚΑΙΤΗ ΣΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (1965-2010)

«Έφυγε» από κοντά μας η καλοσυνάτη, η χαμογελαστή Καίτη, η
Καίτη της προσφοράς στο συνάνθρωπο…

Κόρη του Σπύρου Ν. Παπαδημητρίου, γεννήθηκε πριν από 45 χρόνια
στα Σέρβια, όταν ο πατέρας της έκανε εκεί τα πρώτα του επαγγελματικά
βήματα. Σαν παιδί ήταν υπάκουη, πρόσχαρη και καλή στα μαθήματά της.
Η αγάπη της για το συνάνθρωπο και η διάθεση για προσφορά την οδή-
γησε να σπουδάσει βρεφονηπιοκόμος, ασκώντας με απόλυτη επιτυχία το
λειτούργημα μέσα από υπηρεσίες παιδικών σταθμών και γενικότερης κοι-
νωνικής μέριμνας. Τη δεκαετία του ’80 τη βρίσκουμε να υπηρετεί στον
Παιδικό Σταθμό Μικροβάλτου, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στο
χωριό της  αφού καυχιόταν ότι είναι Μικροβαλτινή, ενώ μέχρι τελευταία

εργαζόταν στο Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.Φ.Ο.) Σερβίων. 
Σεμνή, ευαίσθητη και με καλλιτεχνικές ικανότητες, αφιέρωνε το λιγοστό ελεύθερο χρόνο της στο αγα-

πημένο της χόμπι, τη ζωγραφική…
Ήταν παντρεμένη με τον Κώστα Τόλιο, υπάλληλο της ΔΕΗ, με τον οποίο απέκτησαν δυο παιδιά, την

Αίγλη που είναι τελειόφοιτη Λυκείου και το Σάκη μαθητή στην πρώτη Λυκείου.
Ήταν περήφανη και θαρραλέα μέχρι την τελευταία στιγμή. Την «αποχαιρετήσαμε» με οδύνη στις 20

Απριλίου 2010. 
Καλό «ταξίδι» Καίτη…

Οδυσσέας Νατσιόπουλος (1939-2010) - Ο πολυμήχανος

Γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1939 στο Μικρόβαλτο Κοζάνης. Πέ-
ρασε τα πρώτα μαθητικά του χρόνια στο αγαπημένο του χωριό, λιποτα-
κτώντας καθημερινά από το σχολείο και βόσκοντας τα πρόβατα του
πατέρα του.

Ως πρωτότοκος γιος της οικογένειας μετά την ηλικία των 12 ετών,
μετανάστευσε στην Κεφαλονιά, για να εξασφαλίσει τα προς το ζην στην
οικογένειά του. Ακόμα θυμάμαι την ιστορία του με τον τρουβά το ψωμί
που το κρεμούσε στο ταβάνι του σπιτιού που έμενε για να μην το φάνε τα
ποντίκια. Η αγάπη του για το χωριό τον κράτησε μόλις έξι μήνες μακριά
του. Επέστρεψε και συνέχισε να κάνει ό,τι έκαναν στην πλειοψηφία τους
οι κάτοικοι του χωριού. Έβοσκε πρόβατα.

Τα γαλανά (όπως έλεγε) μάτια της μικρής Παλιανοπούλου Χ. Μαρίας τον πλάνεψαν και τον οδήγησαν
μαζί της στα σκαλιά του Αϊ Γιώργη.

Τότε ξεκίνησε την εργασία σαν εργάτης στα λατομεία του Τρανόβαλτου. Η ανησυχία του όμως σύν-
τομα τον οδήγησε σε συνεταιρισμό με τους Καβουρίδη Θωμά & Παπαδημητρίου Αθανάσιο. Το 1973 αποφά-
σισε να γίνει πλανόδιος μανάβης, προκειμένου να μπορέσουν όπως έλεγε τα παιδιά του να μάθουν
γράμματα. Έτσι μετακόμισε στην Κοζάνη. Αισθανόταν όμως ξένος σ’ αυτή τη πόλη. Το 1979 ίδρυσε μαζί με
τους δυο προηγούμενους συνεταίρους του και τον Νακόπουλο Γεώργιο από το διπλανό χωριό, την εταιρία
ΒΙΟΜΑΡΜ Ο.Ε., με τους οποίους πορεύτηκε μαζί μέχρι το 1996, έχοντας μια ακόμα επιτυχημένη πορεία σαν
επιχειρηματίας.

Το 1999 χτύπησε το πρώτο καμπανάκι για την υγεία του, όπου νοσηλεύτηκε για έξι περίπου μήνες στο
νοσοκομείο. 

Κάπου εκεί άρχισε η επαφή του με την άλλη μεγάλη του
αγάπη το σκάλισμα της γκλίτσας, πράγμα που το συνέχισε
μέχρι πρόσφατα. Κατάφερε να διακριθεί ιδιαίτερα στην ενα-
σχόλησή του αυτή, με αποτέλεσμα η φήμη του να ξεπεράσει
τα όρια της Δ. Μακεδονίας. Συμμετείχε με δημιουργήματά
του σε τοπικές εκθέσεις ενώ τον «φιλοξένησαν» τα τοπικά
μέσα ενημέρωσης -WEST Channel, εφημερίδες ΓΡΑΜΜΗ,
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ κα- καθώς και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ με εκτενή αναφορά στο έργο του.

Έφυγε από κοντά μας στις 4/3/2010 μετά από 15 μήνες νοσηλείας σε δημόσια & ιδιωτική κλινική.
Ήταν άνθρωπος φιλικός, δίκαιος, εχθρός του ψεύδους και προπάντων πολυμήχανος.
«Καλό σου ταξίδι πολυμήχανε Οδυσσέα»
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τελικά στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού!
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε υποδομές στο πανέ-

μορφο δάσος της Ελάτης και αντί αυτού δεχόμαστε απειλές για
κατεδάφιση και επιβολή προστίμου ενός κτιρίου-καταφυγίου 40
τ.μ. που έκανε ο σύλλογος. 

Δεν καταφέραμε να στήσουμε ένα αξιοπρεπές μνημείο στους
Λαζαράδες, όπου έγινε μια από τις σπουδαιότερες μάχες της νε-
ότερης ιστορίας μας.

Δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε οριστικά(;) την πιθανότητα
δημιουργίας ΧΥΤΑ αμιάντου, στην περιοχή του Ζιδανίου. 

Δεν καταφέραμε να συνδέσουμε με άσφαλτο, τον οικισμό του
Φρουρίου με την έδρα του δήμου.

Δεν καταφέραμε να συνδεθούμε με ασφαλτόδρομο με το Λι-
βαδερό…           

Άποψή μας είναι ότι ο “Καλλικράτης” φέρνει νέα ουσιαστικά
δεδομένα στην αυτοδιοικητική δομή της χώρας και πρέπει να τα
δούμε από μια άλλη οπτική γωνία που να ξεφεύγει από την …πε-
πατημένη. Οι νέοι δήμοι καλούνται να παίξουν το ρόλο μικρών
νομών, αφού με την κατάργηση των νομαρχιών θα περιέλθουν σ’
αυτούς πολλές από τις αρμοδιότητες και της νομαρχίας. Αυτό ενι-
σχύει και δίνει προβάδισμα στους μεγάλους δήμους. Το ενιαίο γε-
ωγραφικό νοτιοανατολικό τόξο του Ν. Κοζάνης που περιλαμβάνει
το Βελβεντό, τα Σέρβια, το Λιβαδερό, τα Καμβούνια και την Αιανή
είναι προικισμένο από τη φύση και την Ιστορία. Τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα της περιοχής είναι αναμφισβήτητα μεγάλα και δεν
είναι του παρόντος να τα αναφέρουμε. Το ανθρώπινο δυναμικό, οι
παραδόσεις και η κουλτούρα έχουν μια ομοιογένεια που όμως εν-
δοαμφισβητείται από αστήρικτους ανταγωνισμούς, αντιπαλότητες

και προκαταλήψεις. Και απ’ αυτό το πρίσμα πιστεύουμε ότι χάθηκε
η μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσουμε έναν ισχυρότατο δήμο με
αναπτυξιακή προοπτική. Αυτή άλλωστε ήταν και η εναλλακτική
επιστημονική πρόταση από τη σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. 

Η επαναφορά στο “δια ταύτα” είναι επιβεβλημένη. Ο νέος
Δήμος Σερβίων-Βελβενδού από τη χρονιά που έρχεται, θα πρέπει
να θεωρείται γεγονός. Ίσως θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά,
ίσως και καλύτερα. Ας μη μείνουμε σ’ αυτό. Ας αφήσουμε πίσω
αυτά που μας χώριζαν και ας συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να
συμπορευτούμε για το καλό όλης της περιοχής. Και ο Βελβεντός
πιστεύουμε ότι θα ωφεληθεί μακροπρόθεσμα από τη συνένωση
αυτή. Η τάση απομόνωσης και ανάπτυξης που συντηρούσε με επι-
τυχία για πολλά χρόνια, θεωρείται πλέον ξεπερασμένη.

Ίσως το “τοπίο” στη συγκεκριμένη συγκυρία να είναι το χει-
ρότερο. Οδηγούμαστε σε ένα δήμο -Σερβίων- που, σύμφωνα με
παραδοχές μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι υπερχρεωμέ-
νος, ενώ η πρόσφατη οικονομική κρίση σίγουρα θα επηρεάσει αρ-
νητικά και τις χρηματοδοτήσεις της κεντρικής εξουσίας. Η
προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα προβλέπεται δύσκολη. Ο
νέος δήμος θα αργήσει να βρει την …περπατησιά του. Αλλά θα τη
βρει. Μεμψιμοιρία και απογοήτευση δεν αρμόζουν και δεν βοη-
θούν. 

Στη νέα αυτοδιοικητική μάχη αναμένεται να στρατευτούν
άτομα που πρωταγωνίστησαν τουλάχιστον σε νομαρχιακό επίπεδο
τα τελευταία χρόνια, κάτι που δίνει την ελπίδα για αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού της αυτοδιοίκησης. Αναβαθμισμένο ρόλο
καλούνται επίσης να διαδραματίσουν τα τοπικά συμβούλια και οι

ενεργοί πολίτες του κάθε τοπικού διαμερίσματος. Τα ζητούμενο
βέβαια είναι να υπάρξει συγκράτηση του πληθυσμού στα χωριά
μας. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να επικροτούμε -έστω και τις αυθόρ-
μητες- κραυγές που διατείνονται ότι πρέπει να πάρουμε -όσοι δεν
μένουμε μόνιμα- τα “δικαιώματά” μας από το δήμο…

Η νέα πρόκληση που λέγεται Δήμος Σερβίων-Βελβεντού (ο
τίτλος δεν περιλαμβάνει τα Καμβούνια, αλλά τώρα λίγη σημασία
έχει) είναι μπροστά μας. 

Ας δώσουμε ο καθένας μας τον αγώνα για το καλύτερο!
Γ.Μ. 22.5.2010 

ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

1. EXPRESS SERVICE 200 €

2. Αλεξόπουλος Τάσος 15 €

3. ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜ ΑΕ 100 €

4. Γιαννάδης Αντώνης 20 €

4. Γιαννόπουλος Γεώργιος του Κ. 20 €

6. Δαρδούμπα Ντίνα 20 €

7. Ζαραβίγκας Βασίλης του Γ. 20 €

8. Καβουρίδης Αντώνης του Ι. 15 €

9. Καβουρίδου Όλγα του Δ. 20 €

10. Καβουρίδου-Ιγνατίδου Πανάγιω 20 €

11. Καρανάτσιος Οδυσσέας 50 €

12. Κούρας Θύμιος 20 €

13. Κωνσταντόπουλος Τάκης 20 €

14. Κωτούλας Αριστείδης 50 €

15. Μπαλταδώρου Ελένη 50 €

16. Μπατσιάκα Γεωργία 50 €

17. Μπατσιακόπουλος Αντώνης 50 €

18. Νατσιόπουλος Γεώργιος 20 €

19. Παλαμήδους Μαριέττα 50 €

20. Παλιανόπουλος Γιώργος του Ν. 20 €

21. Παπαβασιλείου Κώστας 20 €

22. Παπαγεωργίου Μαρία 40 €

23. Παπαγεωργίου Στάθης 100 €

24. Παπαδημητρίου Αθανάσιος του Δ. 10 €

25. Παπαδημητρίου-Μουμουλίδου Παναγιώτα 30 €

26. Παπαδημητρίου Σπύρος του Ν. (Σέρβια) 30 €

27. Παπαδημητρίου Σπύρ. του Ν. (Σέρβια) στη μνήμη της κόρης του Καίτης 50 €

28. Παπανικολάου Τάκης του Αθ. 50 €

29. Παυλίτσας Κώστας 20 €

30. Σκαρκαλά-Σταθοπούλου Δώρα 20 €

31. Σταθόπουλος Αθανάσιος του Γ. 20 €

32. Σταθόπουλος Αντώνιος του Αθ. 100 €

33. Σταθοπούλου-Ντάλα Μαρία 50 €

34. Τζιούτζιου-Τζημούρτα Όλγα 50 €

35. Τζιώνα Ελένη & Αρετή 20 €

36. Τζιώνα Βάια του Χαρ. 20 €

37. Τζιώνα Ντίνα του Χαρ. 60 €

38. Τζιώνας Ηλίας του Β. 50 €

39. Τζουκόπουλος Αγησίλαος του Ι. 20 €

40. Τζουκόπουλος Αποστόλης 50 €

41. Τρευλόπουλος Βασίλης 20 €

42. Τσιανάκας Δημήτριος 100 €

43. Χαρισόπουλος Φίλιππος του Χαρ. 20 €

44. Συνδρομή γυναικών εκδρομής 9.5 165 €

45. Ανωμύμως (Κ.Σ.) 50 €

46. Ανωνύμως (Ν-Ν.Σ.) 50 €

Το ΔΣ του συλλόγου τους ευχαριστεί θερμά όλους. 

Επίσης ευχαριστεί τους χορηγούς των δώρων για τη λαχειοφόρο αγορά του ετήσιου

χορού του συλλόγου στις 6.2.2010

Το προωθούμενο σχέδιο για τη διοικητική αναδιάρθρωση της
χώρας με την επωνυμία “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, βρίσκει κάθετα αντίθετους
τους κατοίκους του Δήμου Καμβουνίων και της Κοινότητας Λιβαδερού
του Νομού Κοζάνης. 

Η δρομολογούμενη απορρόφηση του Δήμου Καμβουνίων και της
Κοινότητας Λιβαδερού από το Δήμο Σερβίων σχεδιάστηκε χωρίς να
ληφθούν υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες, η συνάφεια των ανθρώπων,
η ιδιαίτερα μεγάλη χιλιομετρική απόσταση που μας χωρίζει από το
Δήμο Σερβίων, κυρίως δε χωρίς να εισακουσθεί η άποψη και η βούληση
του συνόλου των κατοίκων, των αρχών και των φορέων της περιοχής
μας. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι να προτείνεται η δημι-
ουργία ενός τεράστιου Δήμου, χωρίς συνεκτική δομή, ενός Δήμου δυσ-
λειτουργικού και απομακρυσμένου από εμάς και τα καθημερινά
προβλήματά μας. 

Απέναντι στην παραπάνω περιγραφόμενη πρόταση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, «Αποκέντρωσης» και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, και μετά από ώριμη σκέψη και επισταμένη μελέτη όλων των
περαμέτρων ενός τόσο σοβαρού και καθοριστικού για το μέλλον του
τόπου μας θέματος, ο Δήμος Καμβουνίων και η Κοινότητα Λιβαδερού,
σε συνέχεια των παραδοσιακά συνεκτικών δεσμών τους, προτείνουν
από κοινού τη συγχώνευσή τους και τη δημιουργία ενός ενιαίου ορει-
νού Δήμου. 

Η πρότασή μας αυτή συμβαδίζει με το σκεπτικό του πρώτου Σχε-
δίου για Διαβούλευση που είχε δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Εσω-
τερικών στις 10-1-2010, στο οποίο γινόταν ειδική πρόβλεψη για τις
ορεινές περιοχές, για τις οποίες προβλεπόταν η δημιουργία ορεινών
Δήμων με βάση τις ειδικές ανάγκες των ορεινών περιοχών.

Με την κοινή αυτή πρότασή μας δημιουργείται ένας ορεινός
Δήμος με πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκων, με μικρή χιλιομετρική
απόσταση του ενός χωριού από το άλλο, με εκπεφρασμένη τη θέληση
των κατοίκων τους να συνυπάρξουν, ενός Δήμου με βιώσιμη προοπτική
και με ιδιαίτερες αναπτυξιακές δυνατότητες. Αναπτυξιακές δυνατότη-
τες οι οποίες στηρίζονται κατά βάση στην παραγωγή των φημισμένων
πρωτογενών προϊόντων μας, όπως τα μάρμαρα Τρανοβάλτου και τα
αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα Λιβαδερού. 

Στο ιστορικό και κομβικό σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, ήρθε
επιτέλους η ώρα να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας: οι “αναπτυ-
ξιακές δυνατότητες” που είναι το ζητούμενο στη δρομολογούμενη δι-
οικητική αναδιάρθρωση της χώρας, θα παραμείνουν δύο άψυχες λέξεις
κενές περιεχομένου, εάν οι κάτοικοι των ορεινών και απομακρυσμέ-
νων χωριών της ελληνικής περιφέρειας εγκαταλείψουν τον τόπο τους
και μετακινηθούν προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αναπτυξιακές δυ-
νατότητες χωριά ερημωμένα δεν έχουν. Και η πρόταση του Υπουρ-
γείου που προσφάτως δημοσιοποίθηκε, μοιραία προς τα εκεί
κατατείνει. 

Αντιθέτως, η δική μας κοινή πρόταση αποτελεί μονόδρομο ώστε να
μην εγκαταλειφθεί ο τόπος μας από τους κατοίκους του, να μη μετα-
φέρουν αυτοί αποκαρδιωμένοι τα πολιτικά τους δικαιώματα, να μην
ερημώσει μια περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, μια περιοχή ιστο-
ρική, η οποία σήμερα ενάντια στα σημεία των καιρών παραμένει ζων-
τανή και ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη. Μόνο η κοινή μας πρόταση
αποτρέπει τη μείωση των αναγκαίων πόρων για τη συνέχιση των απα-
ραίτητων έργων υποδομής και ανάπτυξης, αποτρέπει το οριστικό κλεί-
σιμο των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, αποτρέπει το κλείσιμο
των σχολείων μας. 

Εν όψει της επιχειρούμενης κατάργησης του Δήμου Καμβουνίων
και της Κοινότητας Λιβαδερού, πρέπει να αναλογιστούν τις ιστορικές
τους ευθύνες όλοι οι πολιτικοί και βουλευτές της περιοχής μας αλλά
και ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας και να είναι έτοιμοι να ανα-
λάβουν το πολιτικο-κοινωνικό κόστος των επιλογών τους. 

Κύριοι, 
- Είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε τη φυσιογνωμία και

την ανάπτυξη της περιοχής μας. 
- Πιστεύουμε ακράδαντα πως η διοικητική αναδιάρθρωση της

χώρας μας πρέπει να στηριχθεί στη συναίνεση των τοπικών κοινω-
νιών και να λάβει υπόψη της τα ιδιαίτερα ιστορικά, γεωγραφικά, πο-
λιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του κάθε
υφιστάμενου Δήμου ή Κοινότητας.

- Αρνούμαστε απόλυτα και αμετακίνητα την απορρόφησή μας
από το Δήμο Σερβίων και επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω δυναμική
κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας, σε περίπτωση που δεν εισα-
κουσθεί η πρότασή μας. 

- Αποδεχόμαστε ως μόνη λύση τη δημιουργία ενός ενιαίου ορει-
νού Δήμου, μετά από συγχώνευση του Δήμου Καμβουνίων με την Κοι-
νότητα Λιβαδερού.  

- Την απόφαση που σήμερα υπεύθυνα ανακοινώνουμε, οφείλει να
σεβασθεί κάθε βουλευτής ή πολιτευόμενος, κάθε δημοκρατικός θε-
σμός ή φορέας. 

Κοζάνη, 12 Μαϊου 2010
Ο Δήμαρχος                               Ο Πρόεδρος 
του Δήμου Καμβουνίων             της Κοινότητας Λιβαδερού

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

4 τελικά οι δήμοι στο Ν. Κοζάνης
Νέα δεδομένα για την περιοχή μας με το νομοσχέδιο που ψη-

φίστηκε “επί της αρχής” στη βουλή. 
Για το νομό Κοζάνης συνιστώνται οι παρακάτω δήμοι:
1. Δήμος Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη και ιστορική έδρα την

Αιανή αποτελούμενος από τους δήμους α. Κοζάνης β. Αιανής γ. Ελι-
μείας δ. Δημητρίου Υψηλάντη ε. Ελλησπόντου, οι οποίοι καταρ-
γούνται.

2. Δήμος Βοΐου με έδρα τη Σιάτιστα αποτελούμενος από τους
δήμους α. Σιάτιστας β. Νεάπολης γ. Τσοτυλίου δ. Ασκίου και τη κοι-
νότητα Πεντάλοφου, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Εορδαίας με έδρα τη Πτολεμαΐδα αποτελούμενος από
τους δήμους α. Πτολεμαΐδας β. Βερμίου γ. Μουρικίου δ. Αγίας Πα-
ρασκευής και τη κοινότητα Βλάστης, οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος Σερβίων-Βελβεντού με έδρα τα Σέρβια αποτελούμε-
νος από τους δήμους α. Σερβίων β. Καμβουνίων γ. Βελβεντού και
τη κοινότητα Λιβαδερού, οι οποίοι καταργούνται.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

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

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ

ΕΔΩ ΣΕ ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΑ
Εδώ σε τούτη τη στράτα σ’ αυτό το μονοπάτι
έχασα το γαϊτάνι, να μην το βρήκες Γιάννη

Για δώστου μ’ δώστου μ’ Γιάννη, για να σε φκιάσω πίτα
πίτα καναβουρόπτα κι ας είν’ και τσουκνιδόπτα…

ΗΡΘΕ Ο ΛΑΖΑΡΟΣ
Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα βάγια

ήρθε η Κυριακή που τρων τα ψάρια

Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι
ήρθε η μάνα σου από την πόλη
σου ‘φερε χαρτί και κομπολόι

Γράψε Θόδωρε γράψε Δημήτρη
γράψε λεμονιά και κυπαρίσσι

Οι κοτούλες μας αυγά γεννάνε
κι ένα αυγό μέσ’ στο καλάθι βάλε…   

ΕΒΓΑΤ’ ΕΣΕΙΣ ΛΑΖΑΡΕΣ
Εβγάτ’ εσείς Λαζάρες και Λαζαροπούλες

να πολεμηθούμε ποιος για να νικήσει
Η πρώτη Λαζαρίνα που ‘κλεψε το ψάρι

μέσα απ’ το πανέρι κι το πάει στο Γιάννη
-Να Γιάννη μ’ το ψάρι να το μαγειρέψεις
να το φάμε βράδυ κι ταχιά το βράδυ…

ΚΑΤΩ ΣΤΑ ΤΣΙΑΪΡΙΑ
Κάτου στα τσιαΐρια στα τσιαϊροχώρια

βόσκουν μούλες βόσκουν, βόσκουν κι αριβόσκουν
Και μια μούλα στέκει, στέκει και δε βόσκει

κι άλλη τη ρωτάει: 
-Γιατί μούλαμ’ στέκεις, στέκεις και δε βόσκεις;

-Πέθανε ο αγάς, χάθηκε η κυρά
που με τάιζε ρύζι, ρύζι και κριθάρι

ρύζι και κριθάρι και νερό στην κούπα…

ΕΔΟΥΣΙΝ ΟΥ ΗΛΙΟΥΣ
Έδουσιν ου ήλιους, έσκασε η κόρη

Έκανε τ’ αγόρι, παν να το βαφτίσουν

Πως για να το πούνε, να το πούνε Γιάννη
Να το πούνε Γιάννη, γλύφτει το τηγάνι  

Πως για να το πούνε, να το πουν Βαγγέλη
Να το πουν Βαγγέλη, γλείφτει το λιγκέρι

Πως και να το πούνε, να το πουν Βασίλη
Να το πουν Βασίλη, θα το φάν οι ψύλλοι

Πως για το πούνε, να το πούνε Ζήση

Να το πούνε Ζήση, ζήση δε θα ζήσει

Πως για να το πούνε, να το πούνε Στέργιο
Να το πούνε Στέργιο, Στέργιο να στεριώσει

ΜΠΕΪΝΑ
Πέρασα τα πέλαγα, βρίσκω πελαργιότισσες

έλεγαν ορμήνευαν τη Μπεΐνα έλεγαν

-Δεν ακούς Μπεΐνα μου τι σου λέει η μάνα σου
σ’ ορμηνεύει ο αφέντης σου, μη λουστείς να μη

χτεν(ι)στείς

Στο χουρό μην κατεβείς, είν’ ο Βόιβοτας* εκεί
με τα παλικάρια του, με τους λεβεντάδες του

Με τους λεβεντάδες του κι η Μπεΐνα δεν ακούει 
λούστηκε χτενίστηκε, στο χουρό κατέβηκε…

Σαν την είδε ο Βόιβοτας, τον πρωτόγυρο καλεί
-Κέρνα μας γλυκό κρασί, να κεράσεις το χουρό

Σ’ όλους από δυο γυαλιά, τη Μπεΐνα τέσσερα
τη Μπεΐνα τέσσερα, πάει στα δεκατέσσερα…

*Βόιβοτας = Βοεβόδας = αρχηγός, διοικητής (σλαβ.)

Επιμέλεια: ΓΙΑ-ΜΑΣ
Περιέχονται στο DVD ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ 2008

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ

να τάχει ουιπάν απ’ του κιφάλι κι να μη κνιέτι ντιπ. Έστιβαν του βαμ-
πάκι να μη στάζει κι καεί η πλάτη κι τότσουζαν φουτιά. Κρατούσαν
του πηρούνι στου ζιρβί του χέρι κι μι του διξί έπιρναν ένα ένα τα που-
τήρια, πιρνούσαν λίγου τφλόγα μέσα στου πουτήρι κι ένα ένα τα-
κουμπούσαν σνπλάτη πτουν άρρουστου. ‘Όλα τα πουτήρια μι ναράδα
τάφναν που λίγου (λίγα λεπτά), αυτά ήταν οι βιντούζις. Έπιρναν
ύστιρα σιγά σιγά πρώτα νπρώτη κι μία μία τσάλις. Ξανάβαναν πάλι
τφλόγα κι ξαναμανά μι ναράδα. Έβαναν, έβγαναν. Στουν πάτου έτρι-
βαν μι του ζιστό του νόπλιμα τουν άρρουστου, τουν άφηναν έτσια τα
πίπκα σκιπασμάνου, κουκουλουμένου μι του σάισμα ή μι τβιλέντζα κι
ήλιγαν τνοικουκυρά άμα ιδρώσ’, να τουν σφουγγίσ’ σιγά κι να τουν
ντύσει γιρά άμα σκουθεί.

Βιντούζις κουφτές
Έπριπι να ξέρς καλά κι γιατάφτου φώναζαν αυτοί απ’ ήξιρναν.

Αλλού τσέβαναν για του κρύουμα κι σιάλλου μέρους για του γαίμα
(αφαιμάξεις). Τρεις ή τέσσερις βιντούζις (πουτήρια) μούγκι  έπιρναν.
Του κόψιμου γένουνταν μι βρασμένου τρανό ξουράφ, μι αυτό απ’
μπαρμπιρίζουνταν οι τρανοί. Χιρνούσαν, έπιρναν ζμπλάτ δυό τρεις
κούφιις στου μέρους όπ’ θα έπιρναν κουφτές κι παγάλια παγάλια
έκουβαν σιγά ένα σταυρό να βγάλ’ λίγου γαίμα κι ουιπάν απ’ τσχαρα-
κιές έβαναν μια κούφια βιντούζα. Τάφναν καμπόση ώρα για να τρα-
βήξει του αίμα. Άμα σταματούσι, χάραζαν σι άλλου μέρους, έτσια
έσουναν. Του σκούπζαν του μέρους, έβαναν ουιπάν μια πιτσέτα πλυμ-
μέν’ κι άφναν τουν άνθρουπου ξιλαφρουμένου.

Μια περιπέτεια
Ένας φτουχός άνθρουπους, μαραγκός ήταν η χουριανός μας κι

έφκιανι πλαστήρια, μάνταλου για τσπόρτις, κάρφουνι τα παραθύρια κι
πλιαρώνουνταν μι καλαμπούκι, αυγά, στιάρι κι φασούλια, παράδις πού
να βρουν οι χουριανοί, ούτι τσίξιρναν. Ήρθι στθιάκουμ Ναντώνινα να
καρφώσει μπόρτα, χμώνας κιρός, τουν πλέρουσι μι δυό αυγά η θιά-
κουμ. Κίντσι να φύγει, γλύστρισι η μπάρμπας στου χιόνι, έσπασαν
ταβγά. Αρχίντσι να γουιάζ τθιάκουμ. Αραγιατί νασκίρτσις θεια του
χιόνι, να μην του σκιρνάς. Κι η θιάκουμ Κι συ άλλη φουρά να τηράς. 

Μια μέρα η ίδιους πήρι χαμπάρι να παένει στου Δέλνου, τουν χά-
λιβαν για δλιά να καρφώσει ένα σκαφίδι, πούλτσι κι δυό ρόκις για να
γνέθν οι γνέκις. Άρξι, τουν  πήρι η νύχτα κι τουν λέει ένας Διλνιώτς.
Αρα κάτσι ιδώ, πού θα παέντς. Ξέρς πως στου Λάκκου  τα Κατιρίντς
έχν λιμέρ οι κλέφτις κι όποιους πιρνάει τουν πέρν ότι έχει; Δεν άκσι
η μπάρμπας κι άμα νύχτουσι κουντά στου Λάκκου  φουβήθκι κι αρχίν-
τσι να φουνάζι. Έ κλέφτις, μη βγέντι ντιπ απ’ του γιατάκι σας είμι ένας
φτουχός άνθρουπους, παράδις δεν έχου, δλέβου μι καλαμπούκι, τα
τσαρούχια κι του ταλαγάκι είνι τρύπια, μην κνιέστι ντιπ. Έλα μου που
τα κλαδιά κουνήθκαν. Σιάστσι η μπάρμπας. Κι αρχίντσι να πλαλάει
τουν ανήφουρου. Τουν αντάμουσι ένας χουριανός. Αρα τι πλαλάς; Μι
κυνηγούν οι κλέφτις, μην κατιβέντς ντιπ κασιακάτ. Γύρσι κι άλλους η
χουριανός, αρχίντσι κι κείνους να χτυπάει του γουμάρι να φύγει αγλή-
γουρα να μην τουν προκάν κι αυτόν οι κλέφτις., ήταν η φαντασία
τμπάρμπα.

Σοφία Τσινίκα-Τέλιου

Άνοιξη
Όταν ήμουν παιδί, την περίμενα αυτήν την εποχή, γιατί όλα χα-

μογελούσαν. Θάρχονταν τα χελιδόνια και θα μας έφερναν τα κουρ-
δέλια (παπούτσια). Έρχονταν κι έφευγαν τα χελιδόνια και κορδέλια
δεν μας έφερναν, εμείς όμως τα ξεχνούσαμε και τρέχαμε ξυπόλυτα
στ’ αμπέλια. Εκεί δούλευαν οι μάνες μας, η κάθε μια στο δικό της αμ-
πέλι. Την Κυριακή όμως όλες μαζί μετά την εκκλησιά πήγαιναν να σκά-
ψουν το μεγαλύτερο, το αμπέλι της εκκλησίας. Κάθε φθινόπωρο
μαζεύαμε τα σταφύλια μέσα στα γαλίκια, τα φόρτωναν στα μουλάρια
και τα μετέφεραν στα σπίτια μας. Εκεί κοντά, ήταν πολλά δέντρα, απ’
όλα τα φρούτα, μέχρι και καστανιές είχαν. Πάει το πνευμόνι του χω-
ριού, τόφαγε ο αναδασμός. Ακόμα και  τα δέντρα, κι αυτά τάκοψαν.
Όταν φυσούσε ο αέρας είχε λογιών λογιών μυρουδιές, όλος ο τόπος
μοσχοβολούσε. Τώρα πιά, τίποτα. Όλα χάθηκαν με το πέρασμα του
χρόνου. Έρημο το χωριό. Δεν ακούγονται οι φωνές των παιδιών και το
γαύγισμα των σκυλιών, βουβαμάρα, μόνο ηλικιωμένοι, που περιμένουν
το Σαββατοκύριακο ναρθεί κανένα παιδί τους…

Χάρυ Πάπας
‘Όταν στις αρχές του περασμένου αιώνα, γύρω στο 1910 ξεκίνη-

σαν τα παλικάρια του χωριού μας για την Αμερική, τους πήρε ο Πα-
παθανάσης και τους συνόδεψε μέχρι τη Μελούνα, που ήταν τότε τα
σύνορα Ελλάδας Τουρκίας. Τους έδωσε για το δρόμο  μια μπαμπούκα
(προσφορά) να φάνε, τόσα άτομα που ήταν. Όταν έφτασαν στην
Αθήνα πήγαν στο σπίτι της χωριανής μας Καλλιόπης Τσαμοπούλου.
Την άλλη μέρα τους έβαλε στο καράβι, που όμως ήταν ένα μεγάλο
φορτηγό. Τους έβαλαν στα αμπάρια του κι όταν έφτασαν μετά από
καιρό στην Αμερική και βγήκαν, ο ένας δε γνώριζε τον άλλο απ’ τη
βρωμιά, ήταν κατάμαυροι. Τους έβαλαν και πλύθηκαν κι άρχισαν τη
δουλειά, στην αρχή έπλεναν πιάτα και μάθαιναν και τη γλώσσα. Αυτά
μου τα διηγήθηκαν ο Χρίστος Νατσιόπουλος και ο Χαρίσης Παλιανό-
πουλος.

Σε λίγο καιρό ο Χαρίσης Παλιανόπουλος αρρώστησε και τον
πήγαν στο γιατρό, που αποφάνθηκε πως πρέπει να γυρίσει στην Ελ-
λάδα, γιατί το κλίμα στην Αμερική ήταν υγρό και αυτό τον έφερε σ’
αυτό το χάλι. Αν δε φύγει, θα πεθάνει, είπε.Έτσι ο Χαρίσης ξαναγύ-
ρισε στο χωριό μας, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια μεγάλη, έγινε
καλά κι ασχολήθηκε με τη γεωργία και με την κτηνοτροφία.

Το 1940 έξω από το χωριό μας έμειναν Άγγλοι στρατιώτες. Μια
μέρα, ένας απ’ αυτούς, καθόταν λυπημένος και σκέφτονταν και με-
γαλόφωνα είπε στη γλώσσα του: αχ μανούλα μου και νάξερες πού
είναι ο γιός σου. Φαντάζεστε την έκπληξή του, όταν άκουσε έναν ντό-
πιο να του απαντά σε άπταιστα αγγλικά : να παρακαλάς  να γυρίσεις
στην πατρίδα σου για να τα διηγηθείς στη μάνα σου πώς πέρασε εδώ.
Ο στρατιώτης  πλησίασε το χωριανό μας και τον ρώτησε πού έμαθε τη
γλώσσα του κι εκείνος του εξήγησε πως τάμαθε στην Αμερική που
πήγε και δεν τα ξέχασε,  άσχετα που δεν τα μιλούσε πιά με κανέναν
γιατί κανένας στον τόπο του δεν ήξερε να τα μιλάει. 

Το περιστατικό μου το διηγήθηκε ο ίδιος ο Χαρίσης Παλιανόπου-
λος, που το παρατσούκλι του στο χωριό ήταν Χάρυ Πάπας, όπως τον
φώναζαν στην Αμερική. Ένας άνθρωπος πανέξυπνος, εργατικός και
προσεκτικός στην κουβέντα του.

Σοφία Νατσιοπούλου-Λαμπρέτσα

Σας γράφω ένα τραγούδι,
έτσια του τραγδούσι η μάναμ

Ιγώ σι λέου Χάιδουμ δε μπουρώ
κι συ χαλέβς πιγνίδια

χαλέβς μες γκούνια  Χάιδουμ βάλι μι
χαλέβς μες τσαρμανίτσα

μι του πουδάρις τόνα κούναμι
κι μι τα χέριας γνέσι

κι μι του στόμας Χάιδουμ του γλυκό
πέμι γλυκά τραγούδια

Γιατί δε βγαίν Χάιδουμ τάσπρα στου χουρό
ούτι κι στου σιργιάνι

Μούγκι  η άντρας Χάιδουμ η γιρός
κι τάξιου παλικάρι.

Έτσια γκανταλνούσαν οι μπάμπις τα κούτσικα (αυτό είναι πολύ
παλιό, ίσως κι από διακόσια  χρόνια, το έλεγε η μπάμπω η Τσιλιαν-
τώναινα)

Αρχινούσαν απ’ τα μάτια.
Δυό φυγκούλια.  δυό τρυπούλια (μύτης)
γκουρτσιλιάνος, μια τζιουτζούκα (κοιλιά)

θια μαρίγια στα κουρίτσια 
μια βρυσούλα στα αγόρια

Νικουλός (πισινός).

Τα ιλιάτσια του χουριού μας
Οι μπάμπις ήταν γιατρίνες, τι θα πει γιατρός. Είχαν πέκουρ στου

κιφάλι τα κούτσικα, λάδι αυτού κι αυτού. Εβγαζάμι αρέτσκα στα χέρια
ή φουλτακίδις, σκόρδου στουμπζμένου. Έφιβγι η νουφαλός, φώναζι
η μάναμ τμπάμπου νΚυρατσού, τουν έτριβι, τουν έβανι στου ντόπουτ
κι τουν διάβαζι μι κάτ λόια που λίγα πήρι ταυτίμ, τάλιγι πουλύ σιγά.
Άκσα μούγκι όφιους σν τρύπα, νουφαλός στουν τόπουτ’ κι διάφκι η
κλιά ουδιτότι. Άμα ήταν η άνθρουπους πουλύ κρυουμένους, τουν έρ-
χναν κούφκις ή κουφτές βιντούζις, πίσου ζμπάλτιτ. Όλις οι γνέκις
ήξιρναν να ρίχν κούφικις. Αλλά μουναχά κάτ τρανές μπάμπις ήταν
αυτές που ήξιρναν  καλά να ριχν κουφτές.

Πώς γένουνταν οι κούφιις βιντούζις.
Έπιρναν 6 μι 8 πουτήρια να έχν τρανό άνοιγμα απουιπάν. Ένα κτι

σπίρτα, μια βίλα (πηρούνι), έδιναν ουιπάν ένα βαμπάκι μι σκνί. Ένα
κατουστάρ μι λίγου οινόπλιμα. Πρώτα, όντας δεν ειχάμι βαμπάκι κι οι-
νόπλιμα, έπιρναν πανί απού πκάμσου άσπρου κι τσίπουρου αψύ απ’
του πρώτου. 

Έπιφτι μπρούμτα η άρρουστους κι χιρνούσαν πρώτα τουν έτρι-
βαν λίγου τμπλάτ κι ύστιρα τουν σήκουναν τα σντράνιατ ως του λιμό
κι έτσουζαν φουτιά του βαμπάκι ή του πανί, αφού πρώτα τόβαναν
μές του οινόπλιμα ή του τσίπουρου. Η άρρουστους, τα χέριατ έπριπι



Οἱ κάτσιδις 
Πάηνάμι ἰκείνουν τοὺν κιρὸ σιαπέρα κα’ τὰ κέδρα στὰ προ-

υσηλιακὰ πλάϊα κι ἔβγαζάμι κάτσιδις. Αὐτὲς φύτρουναν
ἰτούτουν τοὺν κιρὸ κα’ τς 20 ἀπ’ τοὺ Φλιβάρ’ κι κρατοῦσαν ὡς τς
ἀρχὲς ἀπ’ τοὺ Μάρτ’. Ἅμα ἔμπηνι ἡ Μάρτς, ἴλιγαν οἱ παπποῦδις,
τς μπουμπουνοῦσι μνιὰ ... κι αὐτὲς μαραίνουνταν. “Ἄει, ἴλιγαν, ἡ
Μάρτς ἔκλασι τς κάτσιδις”. Ἔβγηναν ντάμκις ντάμκις πουλλὲς
μαζί. Εἶχαν χρῶμα σὰν τοὺν κρόκου. Ἔφκιανάμι ἕναν
σκάφτουρα μυτιρὸ κι ἔτσ’ π’ τοὺ χῶμα ἦταν χουρτάτου ἀπ’ τὰ
νιρὰ τς ἔβγαζάμι εὔκουλα. Τίναζάμι τοὺ χῶμα. Ξέπλυνάμι ὅ,τ’
ἄλλου εἶχαν ἀποὺ γύρου. Καθάρζαμι τ’ ἀντύματα. Πέταζάμι τοὺ
λούδ’ κι τοὺ κουτσιάν’ κι ἔτρουγάμι ‘μ πατάτα, ἀπ’ εἶχαν στοὺν
πάτου κάτ’ στ’ ρίζα τις.

Ὕστιρα καρτιρούσαμι νὰ ἀραδίσ’ ἕνας οὑλόκληρους χρόνους
κι νὰ νὰ ρθῆ ἡ Φλιβάρς, γιὰ νὰ ξανἄβγηναν οἱ κάτσιδις. 

Μάρτς γδάρτς κι κακὸς παλουκουκάφτς 
Ὅλ’ οἱ νοικουκύρδις παλιὰ στὰ χουργιά μας ἔβαναν στ’

ἀμπάργια τς κι στοὺ κατώη, ὅσα τς χρειάζουνταν, γιὰ νὰ βγάλν
τοὺ χειμῶνα μὶ τ’ φαμπλιά τς. Αὐτάϊας ἦταν τ’ ἀλεύρ’ γιὰ τοὺ
ψουμί, τὰ τουρσιά, τὰ λάπατα σὶ βαμπακιρνὸ τσιουβάλ’, τὰ τρα-
χανάδγια σὶ πανίσιου σακκί, γιὰ νὰ παίρ’ ἀέρα κι νὰ μὴ μου-
χλιάσ’, τὰ φασούλια, ἡ φακῆ, οἱ βαμποῦλις, τοὺ τυρί, τοὺ
ξινουτέρ’, ἡ λίγδα κι ἄλλα γιὰ ‘ν οἰκουγένεια. Ἀποθήκιβαν κι ζου-
τρουφίις γιὰ τὰ ζουντανά τς. Ἔβαναν κλαδαριές, ἄχυρου, κθα-
ριά, καλαμκόφυλλα, χουρτάργια, γιουντζέδγια,  κι ἄλλα. Ἦρθι
μνιὰ φουρὰ ἕνας Μουκριώτς στοὺ χουργιό μας, Φλιβάρ’ κιρό, κι
ντάβζι ἄχυρου. Κι ἡ ἄλλους τοὺν εἶπι νὰ πααίν’ κι νὰ τοὺν φέρ’
ἕναν τζίτζικα κι ὕστιρα θὰ τοὺν ἔδουνι...

Ὅσου ὅμους κι ἂν ἀπουθήκιβαν, καμπόσ’ δὲν τὰ κατάφιρναν
νὰ βγάλν τοὺ χειμώνα κι κα’ τοὺ Μάρτ’ ἀρχινοῦσαν νὰ λιέν’ τοὺν
ἕνα κι τοὺν ἄλλου νὰ τς δώσν ὅ,τ’ κι ἀντί. Γιατιαὐτὸ εἶπαν τοὺ
Μάρτ’ γδάρτ’.

Μέσα στς ἱτοιμασίις γιὰ τοὺ χειμώνα ἦταν τὰ ξύλα γιὰ τ’
σόπα, τὰ γκτζιούπχια γιὰ τοὺ τζιάκ’ κι τὰ τσάκνα γιὰ τοὺ
φούρνου. Ἴβλιπνις καμπόσ’ ἀνηπρόκουπ’ νὰ πααίν’ μὶ τὰ χιόνια
νὰ φέρν ξύλα ἢ τσάκνα ἀπ’ τοὺ σμάρ’ κι φαντάσ’ τὶ κακουκάψι-
μου ἔφκιαναν τὰ τζιριμέθκα, ἀφοῦ ἦταν νουτζμένα! Ἄλλ’ πάλι
ἀντὶ νὰ πααίν’ νὰ φέρν’ ξύλα ἀπ’ σιακάτ’ χαλνοῦσαν καμνιὰ
φράχτ’ κι ἔκιγαν τὰ κιδρουπάλουκα. Ἀπουτιαυτὸ εἶπαν τοὺν
Μάρτ’ κι παλουκουκάφτ’. Ἔτσιας ἔβγαλαν κι ‘μ παροιμία,
“Μάρτς γδάρτς κι κακὸς παλουκουκάφτς”. 

Τοὺ χρέους θέλ’ δόσιμου ...
Ἅμα ἄκουγι γιὰ χρέους κι δάντζμα ἀπ’ τς Τραπέζις, ἴλιγι

ἀράδα ἡ θκόζμας ἡ Τρανός. “Τοὺ χρέους θέλ’ δόσιμου κι ἡ στράτα
θέλ’ πιρπάτμα”. 

-Ὦ ρα, ‘ναθιμά τ’ τοὺν πατέρα τ’ ‘ναθιμά τ’. Τὶ μὶ λιέτι ὅτ’
αὐτὸς εἶνι γιρὸς τσέλιγγας κι ἔχ’ τρανὸ κουπάδ’ μὶ τόσα πρόβατα
κι γίδγια, ἢ ἡ ἄλλους ἔχ’ πουλλὰ χουράφχια κι μηχανήματα;
Ἀφοῦ ρὰ τὰ χρουστάει ὅλα κι ἄλλα τόσα σν Τράπιζα. “Τοὺ χρέους

θέλ’ δόσιμου κι ἡ στράτα θέλ’ πιρπάτμα”. Ἅμα στ’ στράτα δὲν
φτάεις στοὺ τέλους δὲν ἔφκιασις καντίπουτας. Κι στοὺ χρέους
ἅμα δὲν τοὺ στραγγίεις ὅλου δὲν κατάφιρις τίπουτας. Εἶσι ἀκόμα
χριουμένους κι σὺ κι τ’ ἀγγόνιας.

Ὄϊ. Φουκαράδις μ’. Βάλτι μνυαλὸ κι νὰ  πιρτατᾶτι μὶ νοῦν.
Κατσίτι καλὰ κι μὴν βάντι χρέα. Εἶνι σὰ νὰ βάντι τοὺ κιφάλι
σας στ’ θλειά.

Ἡ παπποῦζμ ἡ Στέργιους
Γηννῆθκι τοὺ 1883. Πατέρας τ’ ἦταν ἡ Παναϊώτς.Πῆγι μὶ ἄλλ’

χουργιανοί μας σν Ἀμιρική. Γύρσι ἀποὺ κεῖ κα’ τοὺ 1912. Ἀποὺ
νουρίτιρα δούλιβι στς Κουϊμτζουπουλαῖοι στὰ Σέρβγια.
Ἰρχοῦντας ἀπ’ ‘ν Ἀμιρικὴ ἦταν ἀντμένους μὶ φουρέματα Ἀμι-
ρικάνκα. Ἅμα ὅμους ἀρραβουνιάσκι τ’ Βαγγιλὴ τ’ Χαϊνταρουϊάνν’
ἡ πιθιρός τ’ τοὺν εἶπι. “Ἄ γαμπρέ, ἰδώϊα ἀπ’ ἦρθις τώρα νὰ τιμήεις
‘μ προυβατίνα. Νὰ βγάλτς αὐτάϊα τὰ φράγκκα τὰ φουρέματα κι
νὰ βάλτς τὰ θκά μας τὰ σαϊάκια”. Ἔβαλι ἡ ἔρμους ἡ παπποῦς ἡ
Στέργιους ξανὰ τὰ τσιπούνια κι τὰ χουλέβγια κι ἵδρουνι κι
ξίδρουνι ἀράδα. Παντρεύκι μὶ τ’ Βαγγιλὴ τ’ Χαϊντάρ’ (1859) κι εἶχι
πιδὶ τοὺν Θανά’ισ’. Αὐτόϊα τοὺ πιδὶ τ’ πάηνι σν Κατιρίν’ σι σκου-
λιὸ γιὰ νὰ γέν’ παπᾶς. Ἰκεῖ ἔδουσαν οἱ κλέφτις ἕνα σημείουμα
στοὺν ἀγουγιάτ’ κι αὐτὸς τὄδουσι στοὺ πιδὶ π’ ἤξιρνι γράμματα.
Στοὺ δρόμου τς τσάκουσαν τ’ ἀπουσπάσματα κι βρῆκαν τοὺ ση-
μείουμα ἀπάν’ στοὺ πιδί. Τοὺν ἔρξαν στ’ φυλακὴ κι ἰκεῖ ἴλιγαν
πὼς πέθανι, ἀλλὰ μάλλουν τοὺν φαρμάκουσαν. 

Ὅταν χήριψι, πῆρι τ’ μπάμπου τ’ Στέργινα ἀπ’ εἶχι χηρέψ’ ἀπ’
τοὺ Γκουντῆ τοὺν Θιουχάρ’. Αὐτὴν εἶχι πιδγιὰ τοὺν Πουστόλ’ κι
τοὺν Δημητράκ’. Ὕστιρα γένντσαν τ’ Φουρδήτου, τοὺ Νικόλα κι
‘μ Πανάϊου.

Σν οἰκουγένεια ἀπ’ τς Κουϊμτζουπουλαῖοι, ὅπ’ δούλιβι ἡ παπ-
ποῦς, ἀφιντικὰ ἦταν ἡ Ἀγησίλαους κι ἡ Φιλουμέν’. Πιδγιὰ εἶχαν
τοὺν Νικουλάκ’, ἀπ’ ἦταν κτηνίατρους σν Αἴγυπτου, ‘ν Ξανθίππ’,
π’ παντρεύκι ἕναν Ἰταλὸ κι τοὺν Κίμουνα. Αὐτοὶ πλοῦσαν
ὑφάσματα. 

Ἡ παπποῦς ἡ Στέργιους βάφτσι κα’ τοὺ 1912 τοὺν Ἀγησίλαου
τοὺ Τζουκόπουλου, π’ τοὺν ἴλιγάμι στοὺ χουργιὸ Γκισιλούλ’. Στοὺ
Τρανόβαλτου πάλι βάφτσι ἕνα κουρίτσ’ τ’ Πουλιουγκουντῆ κι
τὄδουσι τὄνουμα τς γναῖκας τ’ ἀφιντικοῦ τ’, Φιλουμέν’. Στοὺ
χουργιὸ ὅμους δὲν κατάφιρναν νὰ ‘μ ποῦν μιτιαὐτόϊα τοὺ ζόρκου
τὄνουμα τς. Κι ἔτσ’ σιγὰ σιγὰ ‘μ παράλλαξαν τὄνουμα τς κι ἀποὺ
Φιλουμέν’ ‘ν ἴλιγαν Θηλουμία. Αὐτὴν εἶνι ἡ μάννα τ’ Θουμᾶ τ’
Γκράνα κι ἀδιρφὴ τς Ἀλιξουτζιμουζιώγινας ἀπ’ τοὺ χουργιό μας,
π’ κι αὐτὴν εἶνι μάννα τ’ Θύμνιου π’ βγῆκι ἡ τιλιφταίους πρόϊδι-
ρους στοὺ Μκρόβαλτου, προυτοῦ ἀπ’ τοὺν ἔρμου τοὺν Κα-
πουδίστρια. 

Ἡ παπποῦς ἡ Στέργιους ἦταν ἀγαθὸς ἄνθρουπους. Κάπουτι
πάηνι στ’ ἀμπέλ’ ἀπάν’ στὰ Κουκκινόϊα. Ἰκεῖ ὄργουνι τοὺ χουράφ’
ἡ γιός τ’ ἡ Νικόλας. ‘Ν ὥρα π’ ἔφτασι ἰκεῖ ἡ παπποῦς ἡ θχειός μ’
ἡ Νικόλας ἔβριζι ὅσα προυλάβισκνι. Γιατιαὐτὸ κι ἡ παπποῦς
γύρσι πίσου κι δὲν ἰμφανίσκι. Ὅταν ἀντάμουσαν ρώτσι ἡ θχειόζμ
τοὺν πατέρα τ’ γιατὶ δὲν ἦρθι. Κι ἡ παπποῦς τοὺν ἀπάντσι “Ὦ ρὰ
πιδί μ’, ὅταν ἦρθα στ’ ἀμπέλ’ ἰσὺ εἶχις κατιβάσ’ ὅλ’ τς ἁγίοι κι τὰ
καντήλια. Γιατιαὐτὸ κουντουστάθκα, ἀντιρρήθκα κι δὲν ἦρθα
σμά σ’.

Ἔρχουνταν στοὺ σπίτι μας στὰ γιουρτάσια. Κα’ τοὺ δειλνὸ
ἔναργα ἔναργα ζύγουνι, γιὰ νὰ μᾶς γιουρτάσ’. Κιρνιοῦνταν
λίγου, ἔβανι ἀπάν’ στ’ σόπα λίγου καπνὸ κι ἅμα στέγνουνι τοὺν
ἔτριβι, τοὺν ἔφκιανι νταμπάκου κι τοὺν ρουφοῦσι ἀπ’ τ’ μύτη τ’.

Στοὺν ἉηΓιώρ’ στέκουνταν ἀμπρουστὰ στοὺ πρώτου
στασίδ’ σν εἰκόνα τς ἉγιουΠαρασκιβῆς. Τοὺν θυμοῦμι ἀπ’ ἦρθι
κι τ’ Μιγάλ’ Παρασκιουβὴ σν Ἰκκλησιὰ κι Μέγα Σάββατου
βράδ’ τιλείουσι. Ἀνήμιρα μ’ Πασκαλιὰ τ’ 1961 γίνκι ἡ κηδεία τ’.
Ἦμαν κι γώ.

Τοὺ μόλαβου τ’ ἀρνί...
Ἴλιγαν οἱ τζιουμπαναραῖ’ στοὺ χουργιό, πὼς τοὺ μόλαβου τ’

ἀρνὶ βζαίν’ ἀποὺ δυὸ μάννις. Ἅμα κάνα ἀρνὶ ἦταν ἥσυχου πάηνι
ἁπαλᾶ κι βύζινι κι ἀπ’ ἄλλ’ προυβατίνα.

Αὐτόϊα ὅμους τοὔλιγαν ὄχ’ τόσου γιὰ τ’ ἀρνιὰ ἄλλὰ ὅσου γιὰ
τς ἥσυχ’ τς ἀνθρῶπ’. Ἅμα ἦταν ἥσυχους κι καλόκαρδους ἕνας,
δὲν εἶχι ἰχθροί. Κι ἔτσ’ τοὺν δέχουνταν κι τοὺν βουηθοῦσαν ὅλ’.

Ἡ δλιά μας δλιά...
Ἴλιγι ἡ Νένις ἅμα ἤθιλνι νὰ μᾶς ζμπρώξ’ στς δλιές. “ Ἡ δλιά

μας δλιά, κι ἡ χουρὸς γαϊτάν’”. Δηλαδὴ ὅλα νὰ γένουντι μὶ ‘ν ὥρα
τα. Νὰ χόριβάμι τόσου π’ νὰ μὴν ἀμπουδοῦν τς δλιές μας, ποὺ κι
αὐτὲς ἔπριπι νὰ γέν’ ὅλις.  Τοὺ γαϊτάν’  στ’ ρακὶ μᾶς ἴλιγι ἡ Νένις
ὅτ’ εἶνι ἴσια μὶ τοὺ λιανὸ τοὺ δάχτυλου. Λίγου, ἴσια γιὰ μυρουδιὰ
γιὰ νὰ μὴν βαραίν’ τοὺ κιφάλ’. 

Ποῦ πααίντι ἔρμα...
Ρώτσαν λιέει ἡ παροιμία αὐτὴν τὰ ἔρμα, σιαποῦ πααίντι; Κι

αὐτάϊα ἀπάντσαν “πᾶμι νὰ ἰρμώσουμι”. Ἀφοῦ εἴμιστι ποὖμιστι
ἔρμα, σὰν τὶ ἄλλου καλλίτιρου ἢ χειρότιρου μπουροῦμι νὰ
γίνουμι παραξουτὶς ἀποὺ ἔρμα; “Ποῦ πααίντι ἔρμα; Πᾶμι νὰ
ἰρμώσουμι”.

Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 5 Μάιος 2010

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

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

ΤΑ ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ

1880
Βητόπουλος Δ. του Βασ.
Παπαδημητρίου Δ. του Γ.
Σταθόπουλος Ιω. του Γ.

1881
Παπαπαύλος Στέργιος του Πούλιου

1882
Νατσιόπουλος Ευάγγ. του Νικ.

1883
Πιτσιλόπουλος Αστ. του Παναγ.
Σταθόπουλος Ιω. του Ευστ.
Τζιούτζιος Κων. του Στυλ.
Τζουκόπουλος Λάμπρος του Ιω.

1884
Αλεξόπουλος Γ. του Αθ.
Παλιανόπουλος Χαρίσιος του Κων.

1885
Μανάδης Ευθύμιος του Κων.
Παλιανόπουλος Ιω. του Δ.
Σταθόπουλος Γ. του Αντ.

1887
Γιαννόπουλος Αθ. του Παναγ.
Καβουρίδης Αντ. του Βασ.
Παπαδόπουλος Αντ. του Βασ.
Σταθόπουλος Ιω. του Αντ.
Τσακνόπουλος Ιω. του Αλεξίου

1888
Νατσιόπουλος Αντ. του Γ.
Νατσιόπουλος Χρ. του Γ.

1889
Χαρισόπουλος Χαρίσιος του Ιω.

1890
Παπαδημητρίου Χρ. του Ιω.

1892
Κουτσιώνας Ευάγγ. του Ευθ.
Κουτούλας Γ. του Νικ.
Μαστρογιαννόπουλος Γεώργιος
Παλιανόπουλος Αθ. του Ιω.
Τζόνας Αντ. του Κων.

1893
Καβουρίδης Γ. του Β.
Παπαδόπουλος Γ. του Β.
Σταθόπουλος Ευστ. του Πέτρου

1894
Γιαννάδης Αντ. του Γ.

Πως προήλθε το επώνυμο «Καβουρίδης»;

Βάσιμες πιθανότητες για την προέλευση του επωνύμου «Καβουρίδης» δημιουργεί η παράθεση και η ερμηνεία του λήμματος «καβούρ-κα-
βούρηδες» στο «Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669» του Εμμανουήλ Κριαρά, τόμος Ζ’, σελίς 406, έκδοση
Θεσσαλονίκης 1980, που στηρίζεται σε παραθέματα του βυζαντινού Δούκα -ως συνημμένα-.

Και ασφαλώς πρόκειται για μια τιμητική εκδοχή προέλευσης του επωνύμου, τόσο ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου ύπαρξής του, όσο
και για την εννοιολογική του ερμηνεία αφού συνεκδοχικά «Καβουρίδης» σημαίνει χριστιανός!
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ΙΣΤΟΡΙΑ

N. ΣTAΘOΠOYΛOΣ
XΩMATOYPΓIKEΣ 

EPΓAΣIEΣ

THΛ.: 24610 29528, 
FAX: 24610 29533

ANTAΛΛAKTIKA

«ΣOYΛA»

ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ ΣΤΟΝ 1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Όπως είδαμε, η Ελλάδα στις αρχές του μεγάλου αυτού πολέμου

παρέμεινε ουδέτερη, λόγω σοβαρής διαφωνίας που είχε προκύψει με-
ταξύ του βασιλιά Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελευθερίου
Βενιζέλου. Ο βασιλιάς είχε ταχτεί υπέρ της ουδετερότητας της πατρί-
δας μας, ο δε Βενιζέλος προβλέποντας νίκη της Αντάντ ήθελε τη συμ-
μετοχή μας στον πόλεμο στο πλευρό της, ελπίζοντας σε εδαφικά
κέρδη μετά τον πόλεμο. Μη μπορώντας όμως να εφαρμόσει την πολι-
τική του αυτή με τον κοινοβουλευτικό δρόμο παραιτήθηκε και στις 9-
9-1916 ήρθε στη Θεσ/νίκη και με το στρατηγό Π. Δαγκλή και του
ναύαρχο Π. Κουντουριώτη σχημάτισαν επαναστατική κυβέρνηση, που
κήρυξε αμέσως τον πόλεμο εναντίον των κεντρικών δυνάμεων και άρ-
χισε τη στρατολογία για τη δημιουργία στρατού, που θα πολεμούσε
στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ.

Στον “στρατό της αμύνης” που σχηματίστηκε τότε από τη στρατο-
λογία Μακεδόνων, των Θεσσαλών και Νησιωτών, πρόθυμα έσπευσαν
και κατατάχθηκαν 13 νέοι του Μικρόβαλτου, οι οποίοι πολέμησαν
ηρωικά τόσο στην φονική μάχη του Σκρα (30 Μαϊου 1916), που άνοιξε
το δρόμο για την κατάρρευση των κεντρικών δυνάμεων, όσο και
σ΄άλλες πολεμικές επιχειρήσεις του Βαλκανικού μετώπου στη Μακε-
δονία, κατατροπώνοντας τους Βούλγαρους.

Τα παλικάρια αυτά ήταν τα εξής:
1. Αλεξόπουλος Αναστάσιος του Αθανασίου
2. Γκιάτας Ιωάννης του Γεωργίου
3. Καβουρίδης Ιωάννης του Χρήστου
4. Κουτούλας Χαρίσιος του Νικολάου
5. Παλιανόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου
6. Παπαδημητρίου Γεώργιος του Αθανασίου
7. Σταθόπουλος Αντώνιος του Κων/νου
8. Σταθόπουλος Ευστάθιος του Χαρισίου
9. Σταθόπουλος Ιωάννης του Κων/νου
10. Σταθόπουλος Χαρίσιος του Κων/νου (αδέλφια)
11. Τζιούτζιος Κων/νος του Ιωάννου
12. Τζιώνας Γεώργιος του Βασιλείου και 
13. Παλιανόπουλος Κων/νος του Δημητρίου.

Δύο από τα παλικάρια αυτά, τα αδέλφια Σταθόπουλος Ιωάννης και
Σταθόπουλος Χαρίσιος σκοτώθηκαν στη φονική μάχη του Σκρα, στην
οποία είχαν πάρει μέρος.

Τον Ιανουάριο του 1919 και ενώ ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος
είχε τελειώσει, οι σύμμαχοί μας Αγγλογάλλοι αποφάσισαν να βοηθή-
σουν αντεπαναστατικά κινήματα, που είχαν εκδηλωθεί στη Σοβιετική
Ρωσία, τα οποία επιδίωκαν να ανατρέψουν το Οκτωβριανό καθεστώς
και να επαναφέρουν το παλιό τσαρικό στην εξουσία. Στην επέμβαση
εκείνη των δυτικών μας συμμάχων συμμετέσχε και η Ελλάδα, στέλ-
νοντας στην Ουκρανία, ένα σώμα στρατού. Προέβει στην ενέργεια
αυτή η Ελληνική Κυβέρνηση, ύστερα από υπόσχεση της γαλλικής κυ-
βέρνησης, πως θα την υποστήριζε στις αξιώσεις της επί της Θράκης
και της Σμύρνης με την ενδοχώρα της. Στο ελληνικό εκστρατευτικό
σώμα υπηρετούσε και ο Παλιανόπουλος Κων/νος, ο οποίος πολέμησε
στην Ουκρανία εναντίον των Μπολσεβίκων. Εκεί τραυματίστηκε στο
αριστερό πνευμόνι. Λόγω του τραύματος αυτού πέθανε λίγο αργότερα
στη Θεσ/νικη όπου είχε μεταφερθεί.

Όλοι οι άλλοι πέρασαν το 1919 από τη Μακεδονία στη Μικρά Ασία,
όπου ο στρατός μας αποδύθηκε τότε για μια ολόκληρη τριετία (1919-

1922) σ’ ενα αιματηρό και άγριο αγώνα εναντίον των Τούρκων, που με
αρχηγό τους τον Κεμάλ Μουσταφά (Ατατούρκ) είχαν οργανώσει εθνική
άμυνα με σκοπό τη ματαίωση της εφαρμογής της Συνθήκης των Σε-
βρών. Ο στρατός μας αβοήθητος και εγκαταλειμμένος από τους μέχρι
τότε συμμάχους του, με απαράμιλλη γενναιότητα, ύστερα από σκλη-
ρές μάχες κατόρθωσε να συντρίψει την τουρκική αντίσταση στα υψί-
πεδα της Μικράς Ασίας και να φτάσει ως τις όχθες του Σαγγαρίου
ποταμού, στα πρόθυρα της Άγκυρας. Στην μακρινή αυτή Ανατολή σε
μάχη στο Σαγγάριο σκοτώθηκε πολεμώντας ο Παπαδημητρίου Γεώρ-
γιος του Βασιλείου.

Τον καιρό που ο γράφων συγκέντρωνε το υλικό του βιβλίου αυτού
βρίσκονταν ακόμα στη ζωή οι περισσότεροι από τους παραπάνω πο-
λεμιστές, που διατηρούσαν ζωηρή την ανάμνηση των μαχών του σκλη-
ρού εκείνου πολέμου και της φοβερής καταστροφής, που ακολούθησε.
Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό
7 με 8 συνεχή χρόνια.

Ο Γιάννης Καβουρίδης αφηγούνταν πως πήρε μέρος σε δύο πα-
ράτολμες επιχειρήσεις έξω από το Εσκί-Σεχίρ. Νύχτα με συναδέλφους
του πλησίασαν αθόρυβα τουρκικά φυλάκια, έκοψαν τα συρματοπλέγ-
ματα τους, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, σκότωσαν τους σκοπούς κι συ-
νέλαβαν αιχμαλώτους όλους τους άνδρες των εχθρικών αυτών
φυλακίων. Για τα κατορθώματα του αυτά του είχαν απονεμηθεί παρά-
σημα, τα οποία με περηφάνια έφερε στο πέτο του σακακιού στις εθνι-
κές γιορτές.

Παρ’ όλες τις επιτυχίες, που αρχικά είχε ο στρατός μας, τελικά η
μικρασιατική εκστρατεία κατέληξε σε εθνική συμφορά. Μετά την απο-
χώρηση του στρατού μας 300.000 Έλληνες της Μικράς Ασίας σφά-
χτηκαν από τους Τούρκους.

Ύστερα από τη Μικρασιατική καταστροφή η πατρίδα μας νικημένη
υποχρεώθηκε να υπογράψει τη συνθήκη της Λωζάνης (24.7.1923), με
την οποία έδωσε στους Τούρκους τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη
και τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. Με την ίδια συνθήκη έγινε και η ανταλ-
λαγή των πληθυσμών 1.500.000 Έλληνες άφησαν τις προγονικές τους
εστίες και ήλθαν στην Ελλάδα, ως πρόσφυγες, έναντι 350.000 Τούρ-
κων και εγκατέλειψαν την Ελλάδα. Από την ανταλλαγή εξαιρέθηκαν οι
Έλληνες της Κων/πολης, της Ίμβρου και Τενέδου και οι Τούρκοι της
Δυτικής Θράκης.

Από το Βιβλίο του Η. Λαμπρέτσα ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ

Ο  Κωτούλας Χαρίσιος του Νικ.

που συμμετείχε στο Βαλκανικό μέτωπο

Ένα επεισόδιο το 1943

… όταν το 1940 στις 28 Οκτωβρίου μας κήρυξε η Ιταλία τον πό-
λεμο μεσ’ τα Αλβανικά βουνά ο Ελληνικός στρατός τους νίκησε.

Την Άνοιξη του 1941τον Απρίλιο μήνα κήρυξε και η Γερμανία τον
πόλεμο κατά της Αγγλίας και της Ρωσίας και σκλάβωσε όλα τα Βαλ-
κάνια. Το ίδιο και εμάς εδώ στην Ελλάδα και κατέρρευσε το Ελληνοϊ-
ταλικό μέτωπο γιατί η Ελλάδα δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με δύο
μεγάλες δυνάμεις, η Γερμανία ήταν πανίσχυρη με πολύ εκπαιδευμένο
στρατό και πάρα πολύ πολεμικό υλικό και πάρα πολλά αεροπλάνα.

Η Γερμανία κυρίεψε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη, πήρε όλο το ει-
σόδημα και η Ελλάδα έμεινε στα κρύα τα νερά χωρίς εμπόριο, εισό-
δημα μηδέν, υπέφερε ο κόσμος πάρα πολύ και πλάκωσε η μεγάλη
πείνα, δεν είχε ο λαός να φάει, δεν υπήρχε αγορά, δεν υπήρχε δου-
λειά, δεν υπήρχε χρήμα, πείνα και χάος παντού. Ο λαός πεινούσε που-
λούσαν τις περιουσίες για ένα κομμάτι ψωμί, ιδιαίτερα οι μεγάλες
πόλεις υπέφεραν τα πάνδεινα, πέθαιναν στους δρόμους νηστικοί, χι-
λιάδες, ο λαός δε μπορούσε να αντέξει αυτή τη βαρβαρότητα και τη
σκλαβιά κι επιθυμούσε την ελευθερία.

Το φθινόπωρο του 1942 οργανώθηκε η Ελλάδα, έκανε το ΕΑΜ-
ΕΛΛΑΣ, το ΕΑΜ ήταν η πολιτική οργάνωση, το ΕΛΛΑΣ ήταν ο Ελληνι-
κός στρατός.

Σε μηδέν χρόνο έγινε η οργάνωση και βγήκαν εθελοντές να πο-
λεμήσουν τον κατακτητή το Γερμανό. Υπέστησαν πολλές καταστρο-
φές οι Γερμανοί. Η καθυστέρηση στην Κρήτη, το σαμποτάζ στη γέφυρα
της Παπαδιάς στο Σαραντάπορο και σε πολλά μέρη, οι Ελλασίτες έκα-
ναν πάρα πολλά σαμποτάζ.

Εδώ στην περιοχή μας είχαν έδρα στην Αιανή και στα Σέρβια και
από εκεί έκαναν πολλές επιδρομές σε όλους τους τομείς στο νομό Κο-
ζάνης. Ο ΕΛΛΑΣ είχε οπλίσει τα χωριά με λιανοντούφεκα, το ίδιο και
στο χωριό μας το ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ. Ήταν όλοι σχεδόν οι χωριανοί οπλι-
σμένοι, μερικοί είχαν τα όπλα από το μέτωπο της Αλβανίας.

Μια μέρα οι Γερμανοί, το Μάρτιο μήνα του 1943, η Διοίκηση των
Σερβίων συγκεκριμένα, πήρε απόφαση και έστειλε μια μικρή ομάδα
εδώ στο Μικρόβαλτο, μια ομάδα από περίπου οκτώ άτομα για να συλ-
λάβουν τον αγροφύλακα τον Γεώργιο Παπαδόπουλο που είχε το πα-
ρατσούκλι Σκαρίμπας, για ποιο λόγο δεν το ξέραμε.

Οι Γερμανοί είχαν και διερμηνέα για να συνεννοούνται κι όταν
έφτασαν στο χωριό συγκεντρωθήκαμε όλοι και φώναξε ο διερμηνέας
και είπε ότι θέλουν να συλλάβουν τον αγροφύλακα, που ήταν και ο
ίδιος παρών και τον πήραν αμέσως μαζί τους.

Μόλις έφυγαν οι Γερμανοί, οι χωριανοί έκαναν σύσκεψη σε μηδέν
χρόνο για να πάρουν τον αγροφύλακα πίσω. Μια ομάδα από το χωριό
πήρε τα όπλα και από πλαγιές και μονοπάτια , -οι Γερμανοί πήγαιναν
από τον κανονικό δρόμο-, έκοψαν, προχώρησαν πολύ μπροστά και
πήγαν κι έπιασαν εκεί που είναι σήμερα το εργοστάσιο στο Λάκκο της
Κατερίνης. Εκείνη η τοποθεσία λέγεται Μπίμπασι. Εκεί ήταν ένα με-
γάλο ανάχωμα, έτρεξαν οι χωριανοί κι έπιασαν αυτήν την τοποθεσία.

Μόλις πλησίασαν οι Γερμανοί με τον αγροφύλακα σηκώνονται οι
χωριανοί και λένε στους Γερμανούς: εδώ Έλληνες αντάρτες. Οι Γερ-
μανοί ξαφνιάστηκαν, οι χωριανοί ρίχνουν μερικές ριπές στον αέρα, οι
Γερμανοί τα έχασαν. Έτρεξαν να κρυφτούν δεξιά και αριστερά στις χα-
ράδρες. Σηκώνονται οι χωριανοί και λένε στο διερμηνέα: μη φοβάστε,
δεν θα σας κάνουμε απολύτως τίποτα, εμείς οι αντάρτες αγαπάμε τους
Γερμανούς, φώναξε τους συναδέλφους να έρθουν όλοι , δεν σας πει-
ράζουμε, μόνο θέλουμε να μας αφήσετε τον αγροφύλακα κι εσείς να
πάτε στο καλό σας. Αφού ο διερμηνέας πήρε  θάρρος, φώναξε στα
γερμανικά, βγήκαν όλοι τους, έβαλαν τα όπλα πυραμίδα, έκαναν χει-
ραψία αντάρτες και Γερμανοί, άφησαν τον αγροφύλακα, τον παρέδω-
σαν, χαιρετήθηκαν μ’ αυτούς που έκαναν τους αντάρτες κι έφυγαν
ανενόχλητοι, χωρίς να τους πειράξουν.

Τα άτομα που έλαβαν μέρος σ’ αυτή τη φοβερή απόφαση και βρή-
καν το κουράγιο να τολμήσουν να τα βάλουν με τους Γερμανούς, τα
γράφω παρακάτω, δεν τα θυμάμαι βέβαια όλα.

Ιωάννης Νατσιόπουλος, ανθυπολοχαγός στρατού
Θωμάς Γιαννόπουλος, δεκανέας στρατού
Τζιώνας Ηλίας, αρχηγός ομάδας
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, αδελφός αγροφύλακα
Καβουρίδης Αχιλλέας
Δαρδούμπας Αθανάσιος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, ο Νταλαμπόσης, αυτός κρατούσε το

οπλοπολυβόλο και έριξε μερικές ριπές προς την κατεύθυνση όπου
ήταν οι Γερμανοί

Τζιώνας Ευάγγελος
Μανάδης Μιχάλης
Νικόλας Σταθόπουλος του Γεωργίου, Κεραυνός
Κωνσταντίνος Κουτούλας του Γεωργίου
Καβουρίδης Δημήτριος του Χρήστου. 
Ο Καβουρίδης Δημήτριος τραυματίστηκε στη μάχη στη Βογκόπε-

τρα στις 23 Αυγούστου, όταν οι Γερμανοί μας έκαψαν τα τρία χωριά,
Βογκόπετρα, Τρανόβαλτο και το χωριό μας Μικρόβαλτο.

Παλιανόπουλος Αθανάσιος

ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ’40-’44

‘Ηρωες η πατρίδα μας όλους σας ευλογεί…
Γιατί την εφυλάξατε σε δύσκολους καιρούς
στη στάχτη μέσα πέσατε, στη μάχη τη σκληρή
και φόβο εσκορπίσατε στους δόλιους εχθρούς

Και τη σημαία πάντοτε την είχατε ψηλά
λάβαρο ψυχής, στη μανία της μάχης
Αυτή οδηγός, σημάδι της νίκης
στου άνδρα το χέρι, αυτή ν’ ανεμίζει

Το πνεύμα μεγάλο στης μάχης το κίνητρο
μεγάλη καρδιά ζητούσε ο πόλεμος,
άνδρες θηρία, με μεγάλη ψυχή,
ανδρεία το λένε αυτοί που σας ύμνησαν

Στο χιόνι, στο κρύο, στου αγέρα το φύσημα
Κόντρα επήγατε, στου καιρού τα κακά,
στις παγερές κοιλάδες «παρών» φωνάξατε
τι κι αν εφύσαγε με λύσσα ο αγέρας 

Φωτιά και τσεκούρι, παντού αντηχούσανε
θύελλα ανατριχίλας, του εχθρού σου το βόλι.
Ξυστά σας πέρναγε δίπλα ο θάνατος
όμως του λέγατε πως δεν τον φοβάστε

Και όταν η γη από βόμβες κουφάθηκε
τα βλήματα σκάζανε μεσ’ στη φωτιά
κι αν το θάρρος μεμιάς σας ξαστόχιζε 
θα μιλούσε σε λίγο μεμιάς θαρρετά.

Το πεδίο της μάχης για εσάς τραπέζι
να καθήσετε γύρω, κουβέντες ν’ αλλάξετε.
Ένας για όλους και όλοι για έναν
στου πολέμου την πείνα όλοι γροθιά

Και η χλαίνη κομμένη σε δυο κομμάτια
άδειο το κράνος, λασπωμένο με αίμα
το όνειρο τέλειωσε, έκλεισε για σένα…
Στη θύμησή σου πικρό το τραγούδι…

Δεν πρέπει στους ήρωες κλάμα και δάκρυ
τους πρέπει προσκύνημα, τους πρέπει τιμή
Τους πρέπουνε δάφνες, με βάγια και στέφανα
ανδριάντες, μνημεία να μπουν στη σειρά…

Κι ας μιλήσει γι’ αυτούς η Ιστορία…

Μιχάλης Μανδραβέλης Αιανή Κοζάνης
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Τα μοναστήρια της περιοχής μας αποτελούν αναπόσπαστο κομ-
μάτι της ζωής του τόπου και η ιστορία τους πλέκεται με την ιστορία
των χωριών με μοναδικό τρόπο. Στην περιοχή των Καμβουνίων,  είχαμε
δύο μεγάλα μοναστήρια. Το μοναστήρι Ζιδανίου και το μοναστήρι της
Ζάβορδας. Και παρ’ όλο που η Ελάτη και το Μικρόβαλτο δεν απέχουν
παρά καμιά δεκαριά χιλιόμετρα, η Ελάτη προσανατολίζονταν περισ-
σότερο στη «Ζάμπορτα», όπως και πολλά χωριά των Γρεβενών, ενώ το
Μικρόβαλτο στο «δικό του» μοναστήρι, το «Ζντιάνι», όπως πολλά
χωριά προς την Κοζάνη και η ίδια η πόλη της Κοζάνης.

Το μοναστήρι τη Ζάβορδας, Ζάμπουρντα την έλεγαν οι παλιοί, βρί-
σκεται σε πρόβουνο της Βουνάσιας, σε ορεινή και απόκεντρη τοποθε-
σία, στην απέναντι όχθη του ποταμού από την Ελάτη. Χτίστηκε το 1534
από τον Θεσσαλονικέα άγιο Νικάνορα και με το πέρασμα του χρόνου
απόχτησε τεράστια κινητή και ακίνητη περιουσία, κειμήλια και πλού-
σια βιβλιοθήκη. 

Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας το Πατριαρχείο σχεδίαζε
την ίδρυση ιερατικής σχολής εκεί, θεωρώντας πως η μονή βρίσκεται
στο κέντρο περίπου των Μητροπόλεων Κοζάνης, Γρεβενών, Σισανίου
και Σιατίστης και Ελασσόνας. Η σχολή αυτή δεν λειτούργησε ποτέ. 

Η μονή χρησίμευε ως πρώτος σταθμός και ορμητήριο των ανταρ-
τικών σωμάτων που εισέρχονταν από την ελεύθερη Ελλάδα τους τε-
λευταίους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Το ότι απείχε περίπου 12ωρη
πορεία από τα Γρεβενά, Κοζάνη και Ελασσόνα βρίσκονταν δηλαδή αρ-
κετά μακριά, και απόμερα, σε δύσβατη περιοχή, την καθιστούσε εύ-
κολο στόχο των ληστών, Ελλήνων και Τούρκων, που μαίνονταν στην
περιοχή.

Έχουμε ξανααναφερθεί στη ληστεία στην περιοχή μας στην αρχή
του περασμένου αιώνα. Ήταν μια κατάσταση δύσκολη, απ’ την οποία
δεν ήταν εύκολο να ξεφύγουν ούτε ο λαός, ούτε τα μοναστήρια.  «Οι
μεγαλοκτηνοτρόφοι βρίσκονταν ανάμεσα σε δύο πυρά. Από τη μια οι
ληστές που τους χαράτσωναν και τους ανάγκαζαν να συνεργάζονται
μαζί τους, από την άλλη τα αποσπάσματα, που κυνηγούσαν εκτός από
τους ληστές και τους τροφοδότες τους», αναφέρει ο Η. Λαμπρέτσας.
«Αλλά τις θα είχε την τόλμην να καταδώση τον ληστήν, όταν ήτο πε-
πεισμένος ότι διαφεύγων ούτος θα κατέφερεν είτα  αμειλίκτως το φάσ-
γανον κατά της κεφαλής του; Και πώς θα ετόλμα να πράξη τοιούτον τι
άνθρωπός τις ών διαρκώς εν υπαίθρω, δασώδει μάλιστα και αποκέν-
τρω, μετά των ποιμνίων ή άλλων εργασιών του, όταν εγνώριζεν ότι και
εν μόνον μέλος της συμμορίας διαφεύγον ήτο εις θέσιν να κατακόψη
αυτόν τε και τους ποιμένας και τα ποίμνιά του, πράγματα τα οποία
συχνά συνέβησαν καθ’ όλον το τριετές διάστημα της ληστοεπικρα-
τείας; Διό και πάντες εσιώπων εν αναμονή ευνοϊκωτέρας εποχής»,
αναφέρει ο Νικηφόρος ο Ζαβορδινός.

«Πες τους καλογήρους να προσέξουν καλά, να μην ειδοποιήσουν
τα αποσπάσματα, διότι τα μεν αποσπάσματα δέρνουν, αλλ’ ημείς κό-
βουμε κεφάλια» ήταν το μήνυμα του ληστή Γκαντάρα το 1923 προς τη
Μονή της Ζάβορδας, με εντολή να δοθούν τρόφιμα για τους ληστές.

Tο  Μάρτιο του 1923 , η ληστοσυμμορία του Θωμά Γκαντάρα πήγε
στο χωριό Τόρστα (σημ. Ποντινή)  Γρεβενών, πήρε 730 γιδοπρόβατα
και 6 άλογα, σκότωσε τέσσερες ποιμένες, μαζί με τα ζωντανά πέρασαν
το ποτάμι από το πέρασμα της Ζάβορδας (4.03.23)  (τα πούλησαν στη
συνέχεια σε ζωεμπόρους των Τρικάλων). Το περιστατικό περιγράφε-
ται σε εφημερίδες της εποχής. Η συμμορία σκότωσε και τον Αθανάσιο
Λιόλιο, ποιμένα του μοναστηριού της Ζάβορδας. Στη συνέχεια πήγαν
στη Λουζιανή όπου και φιλοξενήθηκαν. Η αστυνομία έσπευσε εναντίον
τους, στη συμπλοκή σκοτώθηκαν οι ενωμοτάρχης Καραβέλης, και χω-
ροφύλακες Η. Κουρετάκος, Ι. Γρανίκας και Ι. Κουταράκος. Ήλθαν αμέ-
σως (δύο ώρες μετά) στη Λουζιανή για ενίσχυση ο ανθυπομοίραρχος
Αποστόλου και ο ενωματάρχης Ξυπολίτης και επτά ακόμα χωροφύλα-
κες κα συγκρούστηκαν με τους ληστές, αλλά αυτοί κατόρθωσαν να
διαφύγουν προς τη δασώδη περιοχή της Δεσκάτης. 

Τα γεγονότα αυτά δεν έμειναν χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Έγι-
ναν συλλήψεις των φιλήσυχων εμπλεκομένων και τον Αύγουστο του
1923 ακολούθησε η πολύκροτη τριήμερη δίκη στο Έκτακτο Στρατοδι-
κείο Κοζάνης πολλών χωρικών από την Ελάτη  (Λουζιανή) «διά τον
εκεί επισυμβάντα φόνον των χωροφυλάκων» και έξι αδελφών της
Μονής και δύο αγροφυλάκων της  «δια τον εις τα  μεθόρια περιφερείας
Μονής Τορίστης φόνον των Τοριστηνών». Υπήρχε ανέκαθεν μια δια-
φορά της Μονής με το χωριό Τόριστα για βοσκοτόπια κι αυτό καθι-
στούσε τους μοναχούς ύποπτους, πως αυτοί κατεύθυναν προς την
Τόρστα τους ληστές. Οι μοναχοί θεωρήθηκαν συνεργοί των ληστών.
Συγκεκριμένα οι Γεννάδιος Γκανόπουλος, ηγούμενος, Διονύσιος Ντι-
νόπουλος, προηγούμενος, θεωρήθηκαν από το δικαστήριο ηθικοί αυ-
τουργοί και καταδικάστηκαν σε εξαετή φυλάκιση. Οι μοναχοί Κοσμάς
Καραπατάκης, Θεοφάνης Νταγκόπουλος, Κύριλλος Μητράγκας και
Χρύσανθος Θεοδωρόπουλος καταδικάστηκαν σε διετή φυλάκιση. Ανά-

μεσα στους κατηγορούμενους ληστές και μοναχούς και  οι απλοί πο-
λίτες Ζήσης Παπαστάμος, αγροφύλακας, Κων. Κόγιος, κάτοικος Δε-
σκάτης, Δημ. Αθαν. Γρίβας, Παν. Τσιμπούκας, Ι.Ευθ.Γρίβας, Αθαν. Λ.
Κατσέλης, Ι. Δ. Δήμου, Δάφνη Π. Μάρκου, Αικ. Συζ. Παν. Τσιμπούκα,
Γιάννου, συζ. Αθ. Κατσέλη, Μαρία συζ. Δ. Γρίβα, Τριανταφυλλιά Στάθη,
κάτοικοι Λουζιανής, πολλοί από τους οποίους αθωώθηκαν.

Τα γεγονότα περιγράφει ζωντανά ο Πατριαρχικός Έξαρχος της
Μονής Ζάβορδας Νικηφόρος : «Κακή τη μοίρα κατά τα τελευταία τρία
έτη, ενέσκυψεν εις τα μέρη μας φοβερά ληστοσυμμορία υπό την αρ-
χηγίαν Θωμά τινος Γκαντάρα εκ Μπισιρτσάς επαρχίας Ελασσώνος κα-
ταγομένου και διαπράξαντος ανήκουστα κακουργήματα καθ’ άπασαν
σχεδόν την Δυτ. Μακεδονίαν.

Αφ’ ου κατελήστευσεν άπασαν την πέραν του ποταμού Αλιάκμο-
νος χώραν, απεφάσισε κατά παρελθόντα Μάρτιον να διέλθη και εν-
τεύθεν του ποταμού, αρχήν ποιούμενος από της πεντάωρον της Μονής
απεχούσης Τορίστης. Επειδή δε ο ποταμός ήτο πλημμυρισμένος την
εποχήν εκείνην, δεν ήτο δυνατόν να διέλθη αλλαχόθεν ει μη δια του εις
ημίωρον από της Μονής τοποθετημένου σύρματος, χρησιμεύοντος ως
πρόχειρος γέφυρα της δια του ποταμού διαβάσεως τω τε ποιμνίων της
Μονής και των εκ Λουζιανής υπαλλήλων της Μονής, καθ’ ον χρόνον ο
ποταμός ήτο αδιάβατος. Δια του σύρματος τούτου ο Γκαντάρας, ορ-
μηθείς εκ των παρά την Λουζιανήν δασών, διήλθε και μετέβη εις τα
ποιμνιοστάσια των Τοριστηνών, ένθα, διαπράξας φρικαλέα κακουργή-
ματα, επανήλθε και αύθις δια του αυτού σύρματος μετά 700 αιγοπρο-
βάτων, συμπαρασύρας δια της σπάθης και του υποκοπάνου όσους
εύρεν έξωθεν της Μονής υπαλλήλους και μοναχούς αυτής, ίνα βοη-
θήσωσιν αυτώ εις το πέραμα των αιγοπροβάτων. Εντεύθεν και απήχ-
θησαν εις τας φυλακάς εξ των Πατέρων της Μονής…»(Απόσπασμα
επιστολής Νικηφόρου προς Μητροπολίτην Κορυτσάς).

Το ότι η επίσημη Πολιτεία στράφηκε έντονα και καταδικαστικά
κατά μιας ιστορικής Μονής της περιοχής, που συνέβαλε ενεργά στο
Μακεδονικό Αγώνα και στην απελευθέρωση, δείχνει το αδιέξοδό της
στο να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ληστείας και την απόστασή της
από τις τοπικές κοινωνίες.

Το Στρατοδι-
κείο ήταν περισσό-
τερο από αυστηρό,
ο βασιλικός επίτρο-
πος ζήτησε την κα-
ταδίκη σε θάνατο
του ηγουμένου και
προηγουμένου και
ισόβια κάθειρξη
των υπολοίπων. Η
πρόθεση για εκφο-
βισμό του ευρύτε-
ρου πληθυσμού για
τιμωρία τους σε πε-
ρίπτωση που θα
βοηθούσαν τους
ληστές, ήταν ολο-
φάνερη. Τους κα-
τηγορούμενους
υπερασπίστηκαν οι
δικηγόροι: Γεώρ-
γιος Πολυζούλης,

Ιωάννης Τσιριμώκος, Ιωάννης Λαβίδας, Ιωάννης Νάτσινας, Γεώργιος
Κατσέλης, Ευστάθιος Χριστοδούλου, Γεώργιος Βαρβούτης. Ο Ιωάννης
Τσιριμώκος, διακεκριμένος δικηγόρος Αθηνών, βουλευτής και πρώην
υπουργός, υπεράσπισε τους κατηγορουμένους αφιλοκερδώς, λέγεται
δε πως η αγόρευσή του ήταν μεγαλειώδης .

Η δίκη και καταδίκη των μοναχών αλλά και αρκετών συγκατηγο-
ρουμένων τους πολιτών, συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και τόσο τα
πρακτικά της όσο και οι μετέπειτα αντιδράσεις σώζονται στο αρχείο
της Ι.Μητρόπολης Γρεβενών. Οι καταθέσεις των μαρτύρων ζωντανές,
δίνουν την εικόνα των γεγονότων. Μάρτυρας κατηγορίας από την Τό-
ριστα, αναφέρει :«…όταν επέστρεψε εις το χωριό έμαθε τα καθέκα-
στα από τον συγχώριόν του Μπεζάτ, όστις εγλύτωσεν, ότι δηλαδή οι
λησταί του εφόνευσαν τους αδελφούς και του πήραν τα αιγοπρόβατα,
τα οποία ως έμαθεν οι λησταί επέρασαν από το σχοινί (καρούλι), τη
βοηθεία των καλογήρων. Οι φονευθέντες ήσαν οκτώ, εξ ων οι τέσσα-
ρες αδελφοί του, ήσαν δε χτυπημένοι με μαχαίρια. Όταν πήγε, τους
βρήκε με πεταγμένα τα κεφάλια… Η συμμορία του Γκαντάρα δεν πήγε
άλλοτε στα μέρη των, ούτε δε κανείς από το χωριό τους είχε έχθραν
με τους ληστάς. Μερικά εκ των αρπαγέντων αιγοπροβάτων τα εύρον
εις τα Τρίκαλα. Ποία πρόσωπα ήσαν εις την ληστείαν δεν γνωρίζει. Το
χωρίον Λουζιανή είναι πέραν του ποταμού, η δε Τόριστα εντεύθεν. Ως
έμαθαν οι λησταί έμασαν τους υπαλλήλους και καλογήρους της Μονής
και πέρασαν τα πρόβατα. Οι καλόγηροι δε θρέφουν τους ληστάς. Ο
αδελφός του ήταν υπάλληλος της Μονής, εφονεύθη δε την Δευτέραν
μετά των άλλων…» 

Μάρτυρας υπεράσπισης από τη Σιάτιστα αναφέρει: «…τους Μο-
ναχούς τους γνωρίζει από το 1914, ότι ήτο μέλος της επιτροπής ήτις
υπεδέχετο και εξέπεμπεν τα διάφορα ανταρτικά σώματα και πήγαινε
προς τον σκοπόν τούτον εις την Μονήν, οπόθεν διήρχοντο όλα τα σώ-
ματα. Η Τόριστα συνεκέντρωνε τα πλέον κακοποιά στοιχεία, ο δε λη-
στοσυμμορίτης Γκρόζιος όστις ήτο από εκεί έλαβε μέρος εις την
δολοφονίαν του Αιμιλιανού. Η ενεργητική δράση των καλογήρων
έσωσε την Τόρισταν κατά το 1912, θεωρεί δε τους Μοναχούς ως ανι-
κάνους δια τοιούτον έγκλημα». Άλλος: «..ως επληροφορήθην οι λη-
σταί συνέλαβον τον Λιόλιον και επειδή ηρνήθη να τους οδηγήση εις

τα πρόβατα των Τορστινών τον εφόνευσαν και έφυγαν…»
Άλλος μάρτυρας. «οδηγός των διαφόρων ανταρτικών σωμάτων α

έδρων εν Μακεδονία»: «Κάποτε το Σώμα του Μάλλη και του Γκούντα
ηθέλησαν να κάψουν την Τόρισταν και τους ημπόδισαν οι καλόγηροι.» 

Το δικαστήριο τελειώνει στις 10  Αυγούστου. Ο Κοζάνης Ιωακείμ
στέλνει αμέσως στις 11 Αυγούστου επιστολή διαμαρτυρίας προς τον
Στρατιωτικό Διοικητή Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας μη εφαρμογή της
απόφασης. Το Πατριαρχείο όρισε πατριαρχικό έξαρχο στη Μονή τον
ιεροδιάκονο Νικηφόρο Παπασιδέρη, που απέστειλε πλήθος ενημερω-
τικών επιστολών, σε διάφορους μητροπολίτες καθώς και προς τον Αθη-
νών Χρυσόστομον, ζητώντας τη συμπαράστασή και μεσολάβησή τους
με όποιο τρόπο για την αθώωση των κατηγορουμένων και άρση της
ποινής. Η εκτενής και λεπτομερειακή έκθεσή του  προς το Πατριαρ-
χείο «περί της ληστρικής επιδρομής του Θωμά Γκαντάρα εις την περι-
φέρειαν της Μονής κατά Τοριστηνών Τούρκων και της συνεπεία ταύτης
φυλακίσεως εξ των πατέρων της Μονής εις τας φυλακάς Κοζάνης»
διαφωτίζει όποιον την αναγνώσει όχι μόνον στα θέματα της δίκης,
αλλά και της ληστείας γενικότερα.

Το θέμα όμως δε μένει μόνο εκεί. Η επιστολή 51 επιφανών πολι-
τών της Κοζάνης προς «την Στρατιωτικήν Διοίκησην», τονίζει τον ρόλο
της Μονής και των Μοναχών κατά το Μακεδονικό Αγώνα και διπλω-
ματικά, λέγοντας πως δεν προτίθενται να κρίνουν και επικρίνουν μια δι-
καστική απόφαση δηλώνουν πως «εις ανθρώπους εργασθέντας και
εργαζομένους ως ανωτέρω αναφέραμεν, δεν δυνάμεθα να εύρωμεν
ελατήριον και βουλήσεις εγκληματικάς» και ζητούν «όπως ενεργή-
σετε ότι δεί ίνα ανασταλή η εκτέλεσις της επιβληθείσης εις τους άνω
Πατέρας ποινή ή χαρισθή αύτη». Υπογράφουν μεταξύ άλλων Αλκιβιά-
δης Οικονομίδης, απόστρατος υποστράτηγος, Νικόλαος Ρεπανάς, ια-
τρός, Νικόλαος Γκιουλέκας, ιατρός, Νικόλαος Μουμουζιάς, ιατρός,
Αστέριος Τέρπου, φαρμακοποιός και τέως δήμαρχος, Κων/νος και
Ιωάννης Γκοβεδάρου, Νικόλαος Κανδήλης, Μιλτιάδης Τζώνος, διευ-
θυντής εφημερίδας, Στέργιος Παπαργυρούδης , Δημήτριος Πράπας,
συμβολαιογράφος και άλλοι, όλοι σημαντικά ονόματα της πόλης της
Κοζάνης, πολλοί δε απ’ αυτούς αναφέρεται σε άλλες πηγές πως είχαν
λάβει οι ίδιοι μέρος φανερά ή κρυφά στο Μακεδονικό Αγώνα.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών ήταν η αναστολή της
ποινής των μοναχών και η απόδοση των ατόμων στην κοινωνία χωρίς
τη μομφή της εγκληματικότητας.

Ο απόηχος ωστόσο των γεγονότων αυτών φτάνει ως τις μέρες
μας.

Υπάρχουν πολλά γεγονότα, που μένουν στη μνήμη του κόσμου,
που τα διηγούνται οι γονείς στα παιδιά σαν παραμύθι, όσα χρόνια κι αν
περάσουν. 

Λίγο καιρό πριν, ο Χρίστος Χριστόδουλος από την Ελάτη, μου ανέ-
φερε το περιστατικό αυτό, μου υπέδειξε άτομα από το χωριό του, απο-
γόνους και συγγενείς  των προσαχθέντων στη δίκη που θυμούνται το
περιστατικό, μου παρέδωσε επίσης κι ένα βιβλίο της Μητρόπολης Γρε-
βενών σχετικό, που περιγράφει τα γεγονότα και συμπίπτει με όσα έλε-
γαν οι παλιοί. Η δική του διήγηση μου έδωσε το ερέθισμα για το
σημερινό δημοσίευμα και τον ευχαριστώ για τη συμβολή του.

Πηγές
-Η. Λαμπρέτσα, Μικρόβαλτο σελ.152.
-Μητροπ. Γρεβενών Σεργίου Σιγάλα,  «Μια άγνωστη πτυχή της Νε-

ότερης Ιστορίας της Ιεράς Μονής Ζάβορδας- Η ληστεία του 1923»,
Γρεβενά 2006..

Έλλη Λαμπρέτσα
labretsa@otenet.gr

«Πολλαί ληστοσυμμορίαι ανεφάνησαν κατά το διάστημα τούτο,
τουρκικαί και ελληνικαί, ών αι διασημότεραι αι του Καρά Αλή και
Πατσιούρα (τουρκικαί εξοντωθείσαι ήδη) και αι του Φώτη Γιανκούλα
και Θωμά Γκαντάρα (ελληνικαί). Αλλ’ εκ τούτων η μάλλον διαβόητος
υπήρξεν η του Θ. Γκαντάρα.

Ούτος, εκ Μπισιριτσάς επαρχίας Ελασσώνος καταγόμενος με-
τήλθεν μεν και άλλοτε τον ληστρικόν βίον, αλλά το 1919 προσκυ-
νήσας, συνελήφθη και αύθις υπό των Αρχών και κατεδικάσθη εις
ισόβια δεσμά εγκλεισθείς εις τας φυλακάς Λαρίσης. Δυστυχώς
όμως αποδράς των φυλακών μετ’ ου πολύ, ετράπη ακολούθως ανά
τα όρη και τα δάση ένθα συναθροίσας περί εαυτόν 5-10 ομοϊδεάτας
εκ των περί την πατρίδα του χωρίων και δη του Λουτρού και της
Λουζιανής, εσχημάτισε την φοβερωτέραν ληστοσυμμορίαν, απει-
λών τους πάντας και τα πάντα και αυτοτιτλοφορούμενος «βασιλεύς
των ορέων», τουθ’ όπερ επανελάμωανε μετά της υπογραφής του
εις όλας τας οπουδήποτε στελλομένας επιστολάς του προς φορο-
λογίαν: «Θωμάς Γκαντάρας, βασιλεύς των ορέων».

Φοβερός ιδίως ήτο κατά των τυχόν προδιδόντων ή τολμώντων
ν’ αντισταθώσιν αυτώ οπωσδήποτε…

…Ο   διαληφθείς λήσταρχος Γκαντάρας, παρά την άλλην αυτού
αγριότητα, είχέ τι το εξαιρετικόν δι’ ένα ληστήν: ελήστευε μόνον
τους λίαν πλουσίους και δι’ αυτών ευηργέτει τους πτωχούς. Επρο-
ίκιζε λέγουσι και πτωχά κοράσια. Επίσης εξηνάγκαζε τους έχοντας
τας αποθήκας πλήρεις σίτου να δίδωσι και εις τους μη έχοντας, ως
και τους έχοντας άφθονα αιγοπρόβατα να δίδωσι και εις τους μηδέν
έχοντας και τοιουτοτρόπως είχεν εξησφαλισμένην την εύνοιαν του
πλείστου των λαϊκών τάξεων της περιοχής του…» (απόσπασμα επι-
στολής Νικηφόρου Ζαβορδινού προς Πατριαρχείο).



Του Γιώργου Κίρκου 

Γ.Γ. Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας

Η εξόρυξη, επεξεργασία και διάθεση
μαρμάρων, είναι μία από τις πλέον ανα-
πτυσσόμενες δραστηριότητες με τις προ-
οπτικές της σε παγκόσμιο επίπεδο να είναι
καλύτερες από ποτέ. Αυτό ειδικά στον
τομέα των εξαγωγών με προσανατολισμό
την αγορά της Κίνας, που αναδεικνύεται ο
καλύτερος εμπορικός εταίρος μας. Απορ-
ροφά περίπου το 50% των εξαγωγών της
χώρας, με τα ελληνικά μάρμαρα να καλύ-
πτουν το 26% από το 95% των κινέζικων ει-
σαγωγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα
αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εξαγωγέα
μαρμάρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με με-
ρίδια που κυμαίνονται πάνω από 13% και
μέσες ετήσιες αυξήσεις που κινούνται
κοντά στο 14%, τη στιγμή που κατατάσσε-
ται 10η παγκοσμίως ως προς την παρα-
γωγή. Επισημαίνω ότι αυτά ισχύουν χωρίς
να έχουμε κατακτήσει αγορές όπως των
Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας, της
Νότιας Κορέας και πολλών άλλων σημαν-
τικά ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων
χωρών. Δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο και για

την εσωτερική αγορά που ακολουθεί την
πτωτική πορεία της οικοδομικής δραστη-
ριότητας, η οποία κυμαίνεται σε ιδιαίτερα
υψηλό ποσοστό. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και
ο νομός Κοζάνης με την περιοχή Τρανο-
βάλτου, αποτελούν για την Ελλάδα κύριες
περιοχές μαρμαροφόρων κοιτασμάτων άρι-
στης ποιότητας, περιλαμβάνοντας ποικιλία
λευκών και έγχρωμων μαρμάρων, όπως επί-
σης πολλών άλλων πετρωμάτων.

Τα μάρμαρα Τρανοβάλτου λοιπόν,
αλλά και της περιοχής γενικότερα, αποτε-
λούν έναν ακόμη πολύ σημαντικό και καθο-
ριστικό παράγοντα ανάπτυξης για το νομό
Κοζάνης έπειτα από εκείνον της ενέργειας,
με παραγωγή που υπερβαίνει τα 10.000 m3
και με αριθμό απασχολούμενου προσωπι-
κού πάνω από 350 άτομα στον ορεινό όγκο
των Καμβουνίων, που όμως δε δίνει άλλες
επαγγελματικές διεξόδους. Ο κλάδος του
μαρμάρου για την περιοχή του Τρανοβάλ-
του, από την εποχή της αρχικής λατομικής
δραστηριότητας το 1954 ακόμη, αναπτύχ-
θηκε στη λογική της άναρχης εκμετάλλευ-
σης δίχως αύριο, δίχως προγραμματισμό
και σχέδιο. 

Σήμερα, απαιτείται μία σειρά παρεμβά-
σεων που θα τον καταστήσουν ανταγωνι-
στικό και θα του δώσουν νέες δυνατότητες
επέκτασης και ανάπτυξης. Η απουσία λοι-
πόν ενός συγκεκριμένου σχεδίου που θα
στοχεύει στην ορθολογική εκμετάλλευση
των κοιτασμάτων, στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος και στη διαχείριση των στεί-
ρων, οδήγησε τα πράγματα σε οριακές
καταστάσεις και αδιέξοδα που καθιστούν
επιτακτική ανάγκη την αντιμετώπισή τους.
Κύρια προβλήματα είναι α) η μικρή απολη-
ψιμότητα των λατομείων που εξάγει μεγά-
λες ποσότητες στείρων δύσκολα
διαχειρίσιμων, β) ο εμπειρικός εντοπισμός
νέων μαρμαροφόρων περιοχών που απαι-
τούν τη δαπάνη τεράστιων ποσών σε δια-
νοίξεις λατομείων, τις περισσότερες φορές
μη εκμεταλλεύσιμων, γ) η επιδίωξη γρήγο-
ρης αποκάλυψης περιζήτητων λευκών μαρ-
μάρων που καταστρέφουν ογκομάρμαρα
άλλων αποχρώσεων και μειώνουν το βαθμό
αποληψιμότητας του προϊόντος.

Ταυτόχρονα, δημιουργείται πολύ με-
γάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα που συγ-
χρόνως κινδυνεύει να γίνει μη
αναστρέψιμο και απαιτεί ιδιαίτερης κλίμα-

κας παρεμβάσεις για την αποκατάστασή
του. Εκτός όμως από αυτά τα προβλήματα
που έχουν σχέση με τη λατόμηση και την
παραγωγή των μαρμάρων, υπάρχουν και
μία σειρά άλλων που έχουν να κάνουν με
μέτρα και αποφάσεις που πρέπει να λάβει η
πολιτεία για την καλύτερη οργάνωση και
λειτουργία των επιχειρήσεων, ώστε να προ-
χωρήσουν και ανάλογες επενδυτικές προ-
σπάθειες δίνοντας νέα πνοή στον κλάδο.

Πρώτα και κύρια πρέπει να αντιμετω-
πιστεί το ζήτημα τόσο των νέων αδειοδο-
τήσεων και της διαφύλαξης του φυσικού
περιβάλλοντος, όσο φυσικά και της ανανέ-
ωσης αδειών των παλαιών εκμεταλλεύ-
σεων, ενώ για την ανταγωνιστικότητα του
προϊόντος η δημιουργία των απαραίτητων
οδικών υποδομών που απαιτούνται, αποτε-
λεί σημαντικό παράγοντα μείωσης του κό-
στους. Πρέπει επίσης να αξιοποιηθούν τα
υποπροϊόντα μαρμάρου που υπάρχουν σε
αφθονία, δίνοντας νέα πνοή ανάπτυξης σε
όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Με
αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθεί και η προ-
στασία του περιβάλλοντος αφού δεκάδες
χιλιάδες τόνοι από υπολείμματα μαρμάρου
θα κατευθυνθούν στην παραγωγή μειώνον-

τας την επιβάρυνση που υπάρχει σήμερα
και φυσικά θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας και οικονομία κλίμακας για το
νομό Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας. Επίσης πρέπει να σημειώσω
ότι η ολοκλήρωση της κατασκευής της
«Εγνατίας Οδού» έφερε κοντύτερα από
ποτέ στις λατομικές επιχειρήσεις του Τρα-
νοβάλτου τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και
της Ηγουμενίτσας, μειώνοντας δραστικά το
κόστος μεταφοράς και καθιστώντας τα
μάρμαρα της περιοχής ακόμη περισσότερο
ανταγωνιστικά και ελκυστικά. Πέρα όμως
από τα παραπάνω, καθίσταται αδήριτη ανα-
γκαιότητα η μακρόχρονη στρατηγική
«ανοίγματος» νέων αγορών ώστε να προ-
ωθηθούν εκεί τα άριστης ποιότητας μάρ-
μαρα Τρανοβάλτου. 

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ), θα δημιουργήσουν τους όρους για
μια πραγματική επανάσταση στον τομέα
του μαρμάρου για το νομό Κοζάνης. Έτσι
θα προχωρήσουν οι επιχειρήσεις στο επό-
μενο βήμα των επενδυτικών δράσεων που
απαιτούνται, και θα εισέλθουν σε μια πραγ-
ματικά νέα εποχή με στόχο την άνθηση του
κλάδου και τη συνεισφορά του στη γενικό-
τερη ανάπτυξη του νομού Κοζάνης. Η Γε-
νική Γραμματεία της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας στο αμέσως επόμενο διά-
στημα, πρόκειται να εξειδικεύσει πλήρως
όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαι-
τούνται ώστε ο τομέας του μαρμάρου να
βγει από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλ-
θει.

Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 8 Μάιος 2010

ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα μάρμαρα Τρανοβάλτου, οι προοπτικές και τα προβλήματα του κλάδου

ΣΧΕΔΙΟ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”

ΧΘΕΣ – ΣΗΜΕΡΑ – ΑΥΡΙΟ
Ναι αγαπητοί και φίλοι Βελβεντινοί,  Καμβουνιώτες,

Λιβαδεριώτες έχετε δίκιο που αγωνίζεσθε για την αυ-
τονομία σας και δεν θέλετε συνένωση με τον σημερινό
Δήμο Σερβίων. 

Στη θέση σας και εγώ το ίδιο θα έκανα. 
Οι διοικούντες το Δήμο Σερβίων κατάφεραν το ακα-

τόρθωτο. Να κάνουν τον Δήμο Σερβίων το μαύρο πρό-
βατο σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Οι ευθύνες είναι
τεράστιες. Για μια χούφτα πολιτικά ανικάνων, πατριώ-
τες, γείτονες,  κοντοχωριανοί εδώ και εκατοντάδες χρό-
νια αρχίσαμε να βγάζουμε τα εσώψυχά μας. Εκεί μας
κατάντησαν. Όμως δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Συνδημότες του Δήμου Σερβίων, ας κοιταχτούμε
στον καθρέφτη με ειλικρίνεια και ας αναρωτηθούμε
γιατί; Δεν είναι δυνατόν όλοι να έχουν τον Δήμο μας,
στην κυριολεξία,  στο «φτύσιμο» και εμείς να σφυρί-
ζουμε αδιάφορα. Πιάσαμε πάτο αυτή είναι η αλήθεια και
ας την παραδεχτούμε. Ο στείρος τοπικισμός επιστρα-
τεύεται από αυτούς που έχουν ευθύνες για την κατάν-
τια μας. 

Κανείς  άλλος δε φταίει  για την κακοδιαχείριση.
Φτάσαμε στο σημείο να μην γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι το χρέος του Δήμου. Οι απολογισμοί ψηφίζονται
με καθυστέρηση δύο και τριών χρόνων με συνοπτικές
διαδικασίες και χωρίς πολλές επεξηγήσεις.

Οι δημοκρατικές διαδικασίες που είναι η βάση λει-
τουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι άγνωστες
διαδικασίες για την Ομάδα που διαχειρίζεται την εξου-
σία στο Δήμο Σερβίων. Εφτά και μισό χρόνια δεν έγινε
ούτε μια φορά δημόσιος απολογισμός πεπραγμένων
όπως προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

Το παραγοντηλίκι έχει υποκαταστήσει κάθε θεσμική
λειτουργία και διαφάνεια.

Η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής φαίνεται από χι-
λιόμετρα μακριά.

Με αυτά (είναι μερικά μόνο) τα χαρακτηριστικά λει-
τουργίας, ποιος θα εγγυηθεί και πώς να πεισθούν οι γεί-
τονές μας για κοινή πορεία στο μέλλον;

Όμως, εν δυνάμει συνδημότες, 
Ο Καλλικράτης σε λίγες ημέρες, ανεξάρτητα από

τις πολιτικές υπαναχωρήσεις - προσθαφαιρέσεις, θα
είναι νόμος του κράτους. Πολιτικές διαφωνίες για τον
Καλλικράτη υπάρχουν πολλές, αλλά ο νόμος θα εφαρ-
μοστεί και θα επηρεάσει τη ζωή μας όχι για μια τετραε-
τία αλλά για πολλές δεκαετίες. 

Ας μην αφήσουμε επώνυμους διαχειριστές  εξου-
σίας και ανώνυμους σχολιαστές, να συνεχίζουν να δη-
λητηριάζουν τις σχέσεις μας. Οι κοινωνίες μας, με τις
όποιες τοπικές ιδιαιτερότητες, έχουν πολλούς δεσμούς

ιστορικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς, οικονομικούς,
πολιτιστικούς. Τις σχέσεις μας πρέπει να τις καθορίζει η
αμοιβαία εκτίμηση και η ισοτιμία και όχι η υπεροψία και
ο μικρομεγαλισμός. 

Όποια και αν είναι η κατάληξη του Καλλικράτη,
είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα αναδειχθεί νέο πο-
λιτικό προσωπικό (ευτυχώς η περιοχή το διαθέτει)  με
ξεκάθαρο πολιτικό- αναπτυξιακό όραμα για τον τόπο ,
ήθος και συνέπεια. 

Το σημερινό πολιτικό προσωπικό θα αποτελεί πικρή
ανάμνηση του χθες. Το αύριο θα το καθορίσουν ζητή-
ματα προτεραιότητας που πρέπει να αντιμετωπισθούν :

Οργανωτική συγκρότηση του νέου Δήμου. Ο νέος
Δήμος πρέπει άμεσα να καταρτίσει Οργανισμό Υπηρε-
σιών που θα αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό το προσω-
πικό που είναι διαθέσιμο και θα κατανέμει ρόλους και
αρμοδιότητες σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας. Παράλ-
ληλα επιβάλλεται ο ανασχεδιασμός και η ανασυγκρό-
τηση των Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων, με
γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους δημό-
τες και την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.

Οικονομικός σχεδιασμός σε δυο επίπεδα. Στο βρα-
χυπρόθεσμο που θα είναι ένα σχέδιο για να αντιμετωπι-
σθούν τα άμεσα οικονομικά προβλήματα και οι
υποχρεώσεις. Στο μεσοπρόθεσμο που θα αφορά τον οι-
κονομικό προγραμματισμό και τη λογιστική παρακολού-
θηση με κανόνες αξιοπιστίας και διαφάνειας.

Ποιότητα ζωής αναπτυξιακή προοπτική. Η ποιότητα
ζωής είναι το μεγάλο στοίχημα για να ξαναζωντανέψει
ο τόπος μας. Οι κάτοικοι πρέπει να αισθανθούν στην κα-
θημερινή ζωή τους την παρουσία του Δήμου. Άμεση κα-
τάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου με τη συμμετοχή όλων
των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου έτσι ώστε να κι-
νητοποιηθεί η τοπική οικονομία και δημιουργηθεί κλίμα
αισιοδοξίας κυρίως στους νέους. Αξιοποίηση όλων των
διαθέσιμων προγραμμάτων ώστε να εισρεύσουν  στο
Δήμο επί πλέον χρηματικά κεφάλαια για έργα ανάπτυ-
ξης. Ενίσχυση όλων των ατομικών και κυρίως συλλογι-
κών μορφών οικονομικής δραστηριότητας. 

Όλα τα προηγούμενα προϋποθέτουν την ανάκτηση
της εμπιστοσύνης των δημοτών στο θεσμό της τοπικής
αυτοδιοίκησης και την καθημερινή ενεργό συμμετοχή
και κινητοποίηση τους. 

Το Αύριο διαμορφώνεται Σήμερα. Ας αφήσουμε
πίσω το Χθες.  

Σέρβια  19/05/2010
Λαζαριώτης Νίκος

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Παρακολουθώντας τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας και αφορούν το νέο «ΚΑΛΛΙΚΡΑ-
ΤΙΚΟ» δήμο με καταλαμβάνουν συναισθήματα φόβου, αγωνίας, άγχους, απελπισίας, εκνευρισμού,
δυσπιστίας, οργής και αβεβαιότητας.

Η δημιουργία του νέου δήμου ξεκίνησε με πολλές αντιδράσεις από όλους τους υπό συγχώ-
νευση δήμους Βελβεντού, Καμβουνίων και της κοινότητας Λιβαδερού. 

Ο καθένας για τους δικούς του λόγους προβάλει επιχειρήματα για να παραμείνει αυτόνομος
(Βελβεντό) ή ακόμα και να υπάρξει ένας άλλος χωροταξικός σχεδιασμός (Καμβούνια-Λιβαδερό),
ο οποίος θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας.

Έτσι το Βελβεντό ζητά να παραμείνει αυτόνομος δήμος, Τα Καμβούνια και το Λιβαδερό ζη-
τούν να ενωθούν και να δημιουργήσουν έναν Καλλικρατικό ορεινό δήμο.

Κατανοώ απόλυτα το δίκιο τους και το αίτημά τους και τους λόγους που επικαλούναι.
Όμως τα χρονικά όρια για να πετύχουν το στόχο τους στενεύουν. Διαμορφώνεται μια νέα

πραγματικότητα την οποία οφείλουν και πρέπει να αντικρίσουν κατάμουτρα. 
Ήδη με την ανακοίνωση του νομοσχεδίου και την ονομασία «Βελβεντού – Σερβίων» δημι-

ουργήθηκε ένα ακόμα πρόβλημα.
Ξεκίνησε, έτσι, μια ακόμα διαμαρτυρία, από το δήμο Σερβίων αυτή τη φορά, ο οποίος ζητά μία

και μοναδική ονομασία και αυτή να είναι «Δήμος Σερβίων»
Αντιδράσεις και φωνές υπάρχουν για το όνομα και στο δήμο Καμβουνίων και στην κοινότητα

Λιβαδερού, αλλά με άλλο αίτημα. Ζητούν ονομασία που να καλύπτει όλη την περιοχή.
Δυστυχώς η έλλειψη διαβούλευσης μεταξύ των υπό συνένωση δήμων, καθώς και η έλλειψη

διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, μας βρίσκει χωρίς ενιαία πρόταση.
Όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, άλλα με ευθύνη του υπουργείου και άλλα με ευθύνη

των τοπικών αυτοδιοικητικών, αναστάτωσαν και διαίρεσαν την τοπική κοινωνία σε επικίνδυνο
βαθμό και πολύ φοβούμαι ότι θα σημαδέψουν ανεξίτηλα και το μέλλον της περιοχής. 

Καλή και θεμιτή η κάθε διεκδίκηση, αλλά όταν αυτή αποτύχει πρέπει να υπάρχει και η ΑΛΛΗ
ΛΥΣΗ. Δεν επιτρέπεται να συμπαρασύρουν οι θεμιτές ή μη διεκδικήσεις, ολόκληρη την περιοχή σε
έναν κατήφορο χωρίς επιστροφή.

Έχουν το ΧΡΕΟΣ οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, όχι μόνο στην τοπική τους κοινωνία, αλλά
απέναντι στην κοινωνία ολόκληρης της περιοχής. Ας ανοίξουν τουλάχιστον ένα διάλογο για ένα
όνομα που να μην θεωρούνται κάποιοι παρείσακτοι στο νέο Καλλικρατικό δήμο. Πρέπει να απορ-
ρίψουμε τη διπλή ονομασία Βελβεντού – Σερβίων και να βρεθεί ονομασία αποδεκτή από όλους.

Το αίτημα των Σερβίων για «Δήμος Σερβίων» μπορεί να μπει στο διάλογο. Τα Σέρβια πράγματι
αποτελούν διοικητικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής. Όμως η ταύτιση του ονόματος της
έδρας με το όνομα του δήμου δεν είναι απαραίτητη. Το όνομα του νέου δήμου πρέπει να εκφρά-
ζει κάτι το γενικότερο. Ο νομός Λακωνίας δεν λέγεται Σπάρτη, ο νομός Αττικής δεν λέγεται Αθη-
νών! Ο δήμος Εορδαίας δε λέγεται Πτολεμαΐδα, ούτε ο δήμος Βοΐου λέγεται Νεάπολης ή
Σιάτιστας.

Μια ιστορική ή γεωγραφική ονομασία θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα.
Ως ιστορική ονομασία θα μπορούσε να ονομαστεί «Δήμος Ελιμιώτιδας».
Η περιοχή ιστορικά ανήκε στο βασίλειο της Ελιμειώτιδας, η δε πρωτεύουσα Ελίμεια κατά τον

Στράβωνα βρισκόταν νότια του Αλιάκμονα ως προπύργιο κατά των Θεσσαλών και των Ηπειρω-
τών. 

Ως γεωγραφική ονομασία θα μπορούσε να ονομαστεί «Δήμος Αλιάκμονος».
Ο ποταμός Αλιάκμονας διαρρέει ολόκληρη την περιοχή από την Ελάτη μέχρι το Βελβεντό και

αποτελεί πηγή ζωής και σημείο αναφοράς για την περιοχή.
Ας βρούμε επιτέλους ένα κοινά αποδεκτό όνομα για να αρχίσουμε να ξεπερνάμε τις διαφο-

ρές και τις αντιδικίες για το καλό του τόπου.

Τάκης Παπαθανασίου
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ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

ΕΛΑΤΗ – ΛΟΥΖΙΑΝΗ (Αμπελότοπος)              

Ελάτη – Λουζιανή. Τυχαία και τα δυο ονόματα η όχι;   
ΕΛΑΤΗ. Αυτονόητο ότι προέρχεται από τα έλατα. 
ΛΟΥΖΙΑΝΗ = Αμπελότοπος;

Ακόμα υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο τόπος μας είχε μεγάλη δραστηριό-
τητα στα αμπέλια, στα κρασιά και στα τσίπουρα. Στην περιοχή του Αγίου
Γεωργίου ακόμα και σήμερα σώζονται αμπέλια και σε πολλά σημεία καλο-
διατηρημένο το πετροντούβαρο (ξερολιθιά) του χωραφιού. Επίσης το υπό-
γειο αψιδωτό κτίσμα ΚΤΙΣΜΑ που θα μπορούσε να κηρυχτεί διατηρητέο
μνημείο για τον τόπο μας αφού είναι ένα από τα λιγοστά παλιά πέτρινα κτί-
σματα του χωριού μας. Η χρονολόγηση του άγνωστη. Η αψίδα είναι από
σχιστόλιθο με ένα τόξο κατασκευής όπως τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Η
σκεπή του είναι περίπου μισό μέτρο πάνω από το επίπεδο του χωραφιού. Ο
προσανατολισμός του είναι βοράς – νότος με παράθυρα στο βορά και πόρτα
προς το νότο για να είναι πιο ψυχρός ο χώρος αφού η χρήση του ήταν κε-
λάρι.  Έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που κεντρίζει το ενδιαφέρον κάθε
επισκέπτη. Για την χρονολόγηση, την ιστορία, την κατασκευή και ό,τι άλλο
κρύβει αυτό το καλό κατασκευασμένο υπόγειο κτίσμα που έμεινε άθικτο
στο χρόνο μέχρι και σήμερα θα μας το πουν διάφοροι επιστήμονες αφού
πρώτα το επισκεφτούν. Ο Θωμάς Καράβας, ετών 82, θυμάται ότι σε ηλικία
10 ετών πήγαινε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου που ήταν γεμάτο με αμ-
πέλια που όλα ανήκαν στο μετόχι του Αγίου Γεωργίου. Στο χώρο του κτί-
σματος υπήρχε ποδαράης για 1000 οκάδες όλο ξύλινο χωρίς κανένα καρφί.
Υπήρχε τσιπουριό και δωμάτιο που έμενε καλόγερος του Αγίου Γεωργίου.
Στο υπόγειο είχαν τα βαρέλια με τα κρασιά. Η εργασία στα αμπέλια γινό-
ταν από τους κατοίκους του χωριού, προσφορά προς τον Άγιο Γεώργιο. 

Στην ίδια περιοχή βρέθηκε χάλκινο κυπρί με επικάλυψη μπρούντζου
που έχει γείσο με διάκοσμο και δυσανάγνωστη σφραγίδα.

Στο ημερολόγιο του 2009 του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης « Το καλαντάρι του
Αμπελουργού » η Φανή Φτάκα αναφέρει ότι : 

«Στο Ν. Κοζάνης ιδιαίτερα η καλλιέργεια της αμπέλου γνώρισε μεγάλη
ανάπτυξη. Σε ανέκδοτο κατάστιχο της Βιβλιοθήκης της Σοφίας του 1528
σχετικό με την καταγραφή των φορολογικών προσόδων της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία αναφέρεται η καλ-
λιέργεια των αμπελιών και η παραγωγή κρασιού στον Καζά των Σερβίων,
που περιλάμβανε την περιοχή της Κοζάνης, χωριό τότε με 100 περίπου σπί-
τια, το Βελβεντό με πάνω από 580 σπίτια και τα Σέρβια με 860 περίπου σπί-
τια. Με βάση τη μαρτυρία αυτή περίφημο ήταν το κρασί που παράγονταν σε
αυτόν τον καζά, στον οποίο τη μεγαλύτερη παραγωγή είχε το Βελβεντό,
ακολουθούμενο από την Αιανή, την Ελάτη και τα Σέρβια.

Δεν ήρθαμε για φάι για πιει Μον’ ήρθαμι για την αγάπη
Ρουιδούλα μ’ Ρουιδούλα μ’ για την αδερφοσύνη,
ώρε να φάμι κι να πιούμι μας παίνισαν κι του κρασί
Μαϊός-Μαϊός μι τα λουλούδια κι ήρθαμι να του πιούμι
Μαϊός-Μαϊός μι τα καλούδια (Τραγούδι του γάμου Ελάτης)»

Όλα αυτά αποδεικνύουν το προηγούμενο όνομα του χωριού μας και
πιστεύω ότι σε επόμενη αναφορά μου στο υπόγειο κτίσμα (κελάρι) θα έχω
πληροφορίες από επιστήμονες.

Γκούμας Χριστόφορος 
Ελάτη   15-4-2010

ποδοσφαιρο καμβουνιων

Νεκρός σε τροχαίο, 24χρονος από την Ελάτη

Τραγική κατάληξη είχε για τον 24χρονο ΕΠ.ΟΠ. (Επαγγελματία
Οπλίτη) Ντίνα Λάζαρο του Κων. από την Ελάτη, που υπηρετούσε σε
στρατιωτική μονάδα της Λήμνου, η έξοδος του Σαββατοκύριακου. Το αυ-
τοκίνητο που οδηγούσε, τις πρώτες πρωινές ώρες -ξημερώματα Κυρια-
κής- της 10ης Ιανουαρίου 2010 σε δρόμο της Λήμνου, εξετράπη της
πορείας του, ανατράπηκε με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του
24χρονου παλικαριού.

Νεκρή 44χρονη από πυρκαγιά στο διαμέρισμά της…

Πυρκαγιά μικρής έκτασης σε διαμέρισμα επί της οδού Ομήρου 6
στην πόλη της Κοζάνης, είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο της 44χρονης
Ελένης Σαμαρά του Αθ. που καταγόταν από την Ελάτη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 23.1.2010
και οι πυροσβέστες που κλήθηκαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά μετέ-
φεραν την άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνα-
τός της. Πιθανολογείται ότι αιτία του θανάτου ήταν οι αναθυμιάσεις από
την πυρκαγιά, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το ανακριτικό
τμήμα της Πυροσβεστικής.

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Βρε πως αλλάξαν οι καιροί, πως άλλαξαν τα χρόνια
πλάκωσαν πάλι στεναγμοί, πλάκωσε καταφρόνια

Ήρθανε χρόνια δύσκολα για την οικονομία
χειρότερα από ΚΑΤΟΧΗ και από πανδημία

Οι περισσότεροι Έλληνες μιλάνε μοναχοί τους
από το άγχος το πολύ μαύρισε η ψυχή τους

Ο κόσμος τρέχει γενικώς τρέχουν κι οι προθεσμίες
όπου κι αν πας σε κυνηγούν σαν να’ ναι Ερινύες

Δευτέρα λήγει η επιταγή την Τρίτη και το ρεύμα
Τετάρτη δεν θα έχουμε ούτε για ένα γεύμα

Τέλος του μήνα η τράπεζα, αρχές του μήνα πάλι 
έρχεται το τηλέφωνο μας πιάνει παραζάλη

Έληξε η ασφάλεια έληξε και το ΚΤΕΟ
μακάρι να ήτανε αυτό έξοδο τελευταίο

Πληρώσαμε και το νερό φαρμάκι μοιάζει σκέτο
αν έρθει και το κινητό αυτό να δεις μπουλέτο

Νοίκια, σπουδές, ασφάλειες, τέλη κυκλοφορίας
μας έλειπε και το ΕΤΑΚ «δώρο» της Εφορίας

Αν είναι να σου δίνουνε σου βγάζουνε το λάδι
μα αν είναι να στα πάρουνε, στα παίρνουν σ’ ένα βράδυ

Καινούργιος φόρος στα ποτά, φόρος και στα τσιγάρα
φόρος βαρύς στα καύσιμα και γίναμε μαντάρα

Αύξηση και στον ΦΠΑ, η εύκολη η λύση
τα λαϊκά νοικοκυριά έχουνε γονατίσει

Υπέρ ΕΛΟΓ, υπέρ ΕΛΓΑ, υπέρ δημόσιου χρέους
εν τέλει καταλήξαμε μεταξύ σοκ και…δέους

Μοιάζουμε με το γάιδαρο που βαρυφορτωμένος
δεν άντεξε ο φουκαράς κι έλεγε εξαντλημένος:

-Εγώ σηκώνω εκατό αϊ το πολύ άλλα τόσα
Τα χίλια που μου βάλανε μου βγάλανε τη γλώσσα!

ΚΑΙ ΞΕΨΥΧΗΣΕ…
Κώστας Γκαραβέλας
Ελάτη-Απρίλης 2010

Α.Ο. Τρανοβάλτου
Κυριολεκτικά την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, απέ-

φυγε τον υποβιβασμό ο Α.Ο. Τρανοβάλτου, αφού είχε ανακάμψει αγω-
νιστικά το τελευταίο διάστημα και τερμάτισε στην 13η θέση του
πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας 2009-2010 της ΕΠΣ Κοζάνης με 25
βαθμούς, ένα βαθμό πιο πάνω από την ομάδα του Μικροκάστρου (24
βαθμοί) που υποβιβάστηκε μαζί με τις ομάδες των Ακριτών Κοζάνης
και της ΑΕ Καισαρειάς-Κήπου-Σπάρτου. Στην κατηγορία πρωταθλήτρια
αναδείχτηκε η ομάδα της Γαλατινής με 73 βαθμούς, που ανέβηκε στη
Δ’ Εθνική.

Έλατος Ελάτης
Με ένα σερί καλών αποτελεσμάτων τις τελευταίες αγωνιστικές

του πρωταθλήματος της Β’ Κατηγορίας/2ου Ομίλου της ΕΠΣ Κοζάνης,
η ομάδα της Ελάτης κατάφερε να «σώσει» μια μετριότατη χρονιά και
να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Στην τελική βαθμολογία του Ομίλου, η ομάδα της Ελάτης κατέ-
λαβε την 7η θέση με 24 βαθμούς. Στην Α’ Κατηγορία ανέβηκε η ομάδα
του Αργίλου. Η ομάδα του Τιτάνα Σερβίων θα διεκδικήσει την άνοδό
της σε αγώνες μπαράζ, ενώ υποβιβάστηκαν στη Γ’ Κατηγορία οι ομά-
δες των Αυλών και του Μεταξά.

ΕΜΑΣ Πρόοδος Μεταξά
Δεν τα κατάφερε η ποδοσφαιρική ομάδα του Ε.Μ.Α.Σ. Πρόοδος

Μεταξά, να παραμείνει στη Β’ Κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης και με τους
10 βαθμούς που συγκέντρωσε, τερμάτισε στην τελευταία θέση του
βαθμολογικού πίνακα στον 2ο Όμιλο, με συνέπεια τον υποβιβασμό της
στη Γ’ κατηγορία. 

Κατανομή  3.410.151,64 € από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Δήμων

& Κοινοτήτων στο Νομό Κοζάνης 

Στην καταβολή ύψους 3.410.151,64 € για το Νομό Κοζάνης,
της 2ης από τις οχτώ ισόποσες ετήσιες δόσεις προχώρησε το
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δή-
μους και Κοινότητες) για την εξόφληση των πάσης φύσεως
οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. Αυτό το ποσό
διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, καθώς και επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων–έργων των δικαιούχων Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης.

Από το παραπάνω ποσό για το Δήμο Καμβουνίων, την Κοινό-
τητα Λιβαδερού και τους όμορους Δήμους θα διατεθούν -συνολικά
555.915,91 €- ως εξής:

Δήμος Καμβουνίων 65.951,85 €
Δήμος Σερβίων 237.278,20 €
Δήμος Βελβενδού 115.888,20 €
Δήμος Αιανής 93.368,85 €
Κοινότητα Λιβαδερού 43.428,84 €

Μάρτιος 2010

Απαγορεύση χρήσης νερού προς πόση
στο Δ.Δ. Λαζαράδων,

λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης νιτρικών 

Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης ανακοινώ-
θηκε, ότι με την υπ’ αριθμ.1966/12-03-2010 απόφαση του Νο-
μάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή, απαγορεύεται η χρήση νερού
προς πόση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λαζαράδων, του Δήμου
Καμβουνίων, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης νιτρικών
ΝΟ3.

Κι αυτό λίγες μέρες μετά την ανάλογη απαγόρευση, για
το ίδιο πρόβλημα, στο Δ.Δ. Πολυράχου.

Δεκέμβριος 2009
Υπογραφή σύμβασης δύο έργων

για το Λιβαδερό

Δύο σημαντικά έργα που επιλύουν χρόνια προβλήματα της
Κοινότητας Λιβαδερού υλοποιεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κοζάνης. 

1. «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Κοινότητας Λιβα-
δερού», προϋπολογισμού 117.000,00 €, το οποίο συγχρημα-
τοδοτείται από το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου» του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και από ίδιους πόρους της Νομαρχιακής Αυτοδι-
οίκησης Κοζάνης και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε πέντε (5)
μήνες. 

2. «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Λιβαδερού», προϋπο-
λογισμού 70.000,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους
πόρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί σε εξήντα (60) ημέρες. 

Οι συμβάσεις με τους αναδόχους των έργων υπογράφτη-
καν σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009 από το Νομάρχη Κο-
ζάνης Γιώργο Δακή παρουσία και του Προέδρου της
Κοινότητας Λιβαδερού Ευθύμιου Δισερή, ο οποίος ευχαρί-
στησε το Νομάρχη και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης
για το ενδιαφέρον τους για την Κοινότητα Λιβαδερού και την
αντιμετώπιση των προβλημάτων της.

Αναμνήσεις από το Φρούριο

Συλλογή: Παυλίτσας Κώστας

Συλλογή: Λιάκος Αντώνης
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Συνεχίζοντας το οδοιπορικό στα χωριά της ευρύτερης περιοχής
των Καμβουνίων, ήρθε η σειρά του Μεταξά. Της αετοφωλιάς των Καμ-
βουνίων που κέντριζε εδώ και καιρό το ενδιαφέρον και την περιέργεια
να γνωρίσω.

Ξεκίνησα νωρίς και με καλό καιρό
το ανοιξιάτικο απόγευμα του Σαββά-
του της 18.4.2010 από την Κοζάνη.
Πρώτο μέλημα η φωτογράφηση του
χωριού από τη δημοσιά και τον παρα-
κείμενο λοφίσκο καθώς έστριψα δεξιά
πριν την τρίτη είσοδο. Οι πρώτες εν-
τυπωσιακές εικόνες ήδη καταγράφον-
ται μπροστά μου και με προϊδεάζουν

θετικά για τη συνέχεια. Είναι χτισμένο πάνω σε τέσσερα τουλάχιστον
απόκρημνα βραχώδη επίπεδα, προφυλαγμένα από το βορρά. 

Ιστορικά ο Μεταξάς φέρεται να έχει κατοικηθεί πρώτα σε μικρούς
οικισμούς και μετέπειτα στη σημερινή του θέση επί τουρκοκρατίας,
τουλάχιστον από το 14ο-15ο αιώνα. Χειρόγραφος κώδικας της Μονής
Μεταμόρφωσης των Μετεώρων Φ.70β με έτος αρχικής γραφής το έτος
1592-1593 φέρει αναγεγραμμένα τα ονόματα 7 αφιερωτών από το Με-
ταξά -περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, τόμος 32ος/1999|2000, Β.Κ. Σπανού-,
που καταδεικνύει ότι η δημιουργία του Μεταξά ήταν αρκετά προγενέ-
στερη. Ανάλογη αναγραφή αφιερωτών-προσκυνητών αναφέρεται και
σε χειρόγραφο κώδικα της Μονής Αγίου Νικάνορα της Ζάβορδας με
έτος γραφής το 1692. Για πολλά χρόνια ήταν από τα κεφαλοχώρια της
περιοχής με μεγάλη ανάπτυξη. Σταθμοί στην ιστορία του Μεταξά θε-
ωρούνται, ότι ήταν έδρα των αρματολών Μπζιωτέων, η σφαγή 44 κα-
τοίκων, από τους οποίους οι 3 κληρικοί, από του Τούρκους στις
φυλακές των Σερβίων τη νύχτα της 9ης προς 10η Οκτωβρίου 1912 -τι
ειρωνεία, το βράδυ της απελευθέρωσης!- και το γεγονός ότι ήταν η γε-
νέτειρα του αρχιληστή Φώτη Γιαγκούλα του «βασιλιά των ορέων». 

Επανέρχομαι και από την πρώτη είσοδο ανεβαίνω για το χωριό.
Στην πετρόκτιστη βρύση αριστερά συναντώ το φίλο Α.Χ., συνεπή στο
ραντεβού που είχαμε δώσει. Καταρτίσαμε σύντομα το πρόγραμμα γιατί
η ώρα περνούσε. Θα καλύπταμε πρώτα τα πλέον μακρινά. Και ξεκινή-
σαμε για το σημείο που κατέπεσε το αεροπλάνο της Ο.Α. πριν από 34
χρόνια. Αφήσαμε δεξιά το χωριό και από ένα ανηφορικό και στενό

δρόμο ανηφορίσαμε για το βουνό.
Φτάσαμε στην κορυφή Ντοβρά των
Καμβουνίων σε υψόμετρο 1230 μ.
και απολαύσαμε τη θέα. Μπροστά
μας απλώνεται ένα άγονο πετρώ-
δες οροπέδιο με τα λίγα κακτώδη -
ασυνήθιστα για την ευρύτερη
περιοχή- αγριολούλουδα να σπάνε
τη μονοτονία του γκρίζου τοπίου.

Νότια ο Αμάρμπης, δυτικά ο Μπούρινος και η πεδιάδα της Κοζάνης,
ανατολικά ο Όλυμπος, βόρεια νεφοσκεπασμένο το μέρος που αναζη-
τούμε. Προχωρώντας, εντύπωση μου προκάλεσαν ερείπια από πέτρινα

μαντριά, διασκορπισμένα
σε μικρή έκταση, απόδειξη
της ανεπτυγμένης κτηνο-
τροφίας της περιοχής. Η -
δύσκολη με το αυτοκίνητο-
προσέγγιση στο σημείο
που κατέπεσε το αερο-
πλάνο με γέμισε δέος και
συγκίνηση. Δεν περίμενα
να δω τα υπολείμματα του
αεροπλάνου. Το εκκλησάκι

των Αγίων Πάντων που κτίστηκε μετά την τραγωδία, ημιτελές και σε
πλήρη εγκατάλειψη. Πενήντα
άνθρωποι το συννεφιασμένο
εκείνο μοιραίο πρωινό της 23ης

Νοεμβρίου 1976, άφησαν την
τελευταία τους πνοή στη βρα-
χώδη αυτή εσοχή των Καμβου-
νίων σε υψόμετρο 1280 μ.,
γεγονός που είχε συνταράξει
το πανελλήνιο.

Επιστρέφοντας πλησιάσαμε στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Αλ-
λάζει και η διάθεσή μας, καθώς απολαμβάνουμε τη χωροταξική διά-

ταξη του χωριού σε πανοραμική άποψη που αναδεικνύει την ομορφιά
και τη μαγεία του. Κατηφορίσαμε για το χωριό. Από τη σύντομη ενη-

μέρωση-προετοιμασία που είχα κάνει η κύρια αναζήτηση για αξιοθέ-
ατα θα εστιάζονταν στις πολλές εκκλησίες, δείγμα του έντονου θρη-
σκευτικού συναισθήματος των Μεταξιωτών. Ο Άγιος Γεώργιος (1992)
που συναντούμε στην αρχή του χωριού, είναι ένα τυπικό δείγμα κα-

λαίσθητου εξωκλησιού. Την προσοχή μας αποσπά λίγο παρακάτω ένα
εγκαταλειμμένο κτίσμα, αρχοντικό παλιότερης εποχής με έξοχη αρχι-
τεκτονική, δείγμα της ευημερίας του Μεταξά του παρελθόντος. Ανα-
ζητώ κάτι σχετικό με την κατοικία του αρχιληστή Γιαγκούλα. Δεν
υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Η διαπίστωσή μου τελευταία, ότι οι περισ-

σότεροι στο Μεταξά δεν θέλουν να ακούνε και να αναφέρονται στο
Γιαγκούλα, ενισχύεται… Θα πρέπει όμως να δεχόμαστε την ιστορία
όπως είναι…

Από το πάνω μέρος του χωριού φαίνονται καλύτερα οι γειτονιές
του χωριού, φαίνεται καλύτερα το ανάγλυφο του με τα διαφορετικά

Μεταξάς: Η “αετοφωλιά” των Καμβουνίων
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επίπεδα και τα ρέματα, φαίνεται καλύτερα η μοναδικότητα του. Το πέ-
ρασμα από το Δημοτικό Σχολείο και το Σπίτι Παιδιού, μόνο προβλημα-

τισμό μπορεί να προκαλέσει, αφού εδώ και χρόνια δεν λειτουργούν
λόγω έλλειψης παιδιών. Στο Δημοτικό που πριν περίπου 40-50 χρόνια
φοιτούσαν πάνω από 300 μαθητές! Δίπλα στο σχολείο το μικρό ναΐ-
δριο της Μεταμόρφωσης
(1962), κτισμένο πάνω σε πα-
λιότερο εκκλησάκι και από το
οποίο διασώθηκε εικόνα χρο-
νολογημένη από το 1818 που
φυλάσσεται στον ενοριακό
ναό. Πιο κάτω -δίπλα από το
Σπίτι Παιδιού- το εκκλησάκι
του Αγίου Νεκταρίου (1972).
Κατηφορίζοντας προς την

αριστερή έξοδο του χωριού βλέπουμε το νέο κοιμητηριακό ναό της
Αγίας Παρασκευής (1979) όπως και το ομώνυμο παλιό εκκλησάκι που
χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930.

Επόμενος προορισμός το εξωκλήσι της Παναγίας -Κοίμησης της
Θεοτόκου- (1982). Το συναντούμε περίπου 1,5 χλμ στο δρόμο προς

Λάρισα και λίγες δεκάδες μέτρα δεξιά. Εκεί πλάι βρίσκεται και το παλιό
ξωκλήσι της Παναγίας που
χρονολογείται από την
εποχή της τουρκοκρατίας.
Η ώρα περνάει και στρί-
βοντας στο δρόμο προς
Λιβαδερό και μετά δεξιά
σε βατό χωματόδρομο,
φτάνουμε σε ένα άλλο
ξωκλήσι, αυτό της Αγίας
Τριάδας με τα ίδια χαρα-

κτηριστικά. Κατά-
λευκο, περιποιημένο.
Και τελευταίο αφή-
σαμε το εξωκλήσι του
Αγίου Νικολάου που
βρίσκεται ακριβώς
απέναντι-δυτικά του
χωριού. Κτίστηκε το
1984 στα θεμέλια πα-
λιότερου ναού όπου
είχε βρεθεί κτητορική
επιγραφή χρονολόγησης από το 1762! Στη γιορτή της ανακομιδής των
λειψάνων του Αγίου Νικολάου στις 20 Μαΐου, παλιότερα πανηγύριζε
επίσημα ο Μεταξάς.

Περνάμε τη δημοσιά, κάνουμε μια στάση στο γήπεδο και κατευ-
θυνόμαστε στο κέντρο του χωριού, για τον ενοριακό ναό του Αγίου
Δημητρίου στην πλατεία. Ο εσπερινός δεν έχει τελειώσει ακόμη και
καταγράφω τα υπόλοιπα. Το «Κοινοτικό Κατάστημα» από τη δεκαετία

του 1950, όπου στεγάζεται και ο Φυ-
σιολατρικός σύλλογος «Ο Κέδρος», τα
γραφεία του Μορφωτικού-Αθλητικού
Συλλόγου ΕΜΑΣ «Η Πρόοδος», το
Αγροτικό Ιατρείο, το Μνημείο Πεσόν-
των και μια πετρόκτιστη βρύση. Είμα-
στε στο κέντρο του χωριού. Το
υψόμετρο στο σημείο αυτό είναι περί
τα 1040 μ. ενώ στα ψηλότερα σημεία
του χωριού τα 1150 μ. 

Σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι του Μεταξά δεν ξεπερνούν του 200,
αλλά τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται,
αφού οι Μεταξιώτες αγαπούν και τιμούν το χωριό τους. Το αποδει-
κνύουν άλλωστε και με τα σύγχρονα σπίτια που έγιναν τα τελευταία
χρόνια, πολλά από τους μετανάστες που νοσταλγούν τον τόπο τους.
Άνθρωποι περήφανοι, εργατικοί, φιλόξενοι και ντόμπροι σε κερδίζουν
από την πρώτη στιγμή. Στην Κοζάνη όπου ζουν και εργάζονται πάρα
πολλοί, δραστηριοποιείται με επιτυχία ο Σύλλογος Μεταξιωτών Κοζά-
νης, με έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του νομού. Ο Με-
ταξάς υπάγεται διοικητικά με το χωροταξικό νόμο  «Καποδίστριας»
(2539/97) στο δήμο Σερβίων και θα παραμείνει στο διευρυμένο πλέον
δήμο Βελβεντού-Σερβίων, σύμφωνα και με το νέο χωροταξικό σχέδιο
«Καλλικράτης» (2010) που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες.
Απέχει από τα Σέρβια 17 χλμ και από την Κοζάνη -μέσω Σερβίων- 47
χλμ. Από την Κοζάνη μέσω Ρυμνίου-Καισαρειάς απέχει μόλις 36 χλμ,
αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ασφαλτόστρωση σε τμήμα του
δρόμου 600-700 μ.  Στο χωριό λιγοστοί πλέον απασχολούνται με την
κτηνοτροφία και τη γεωργία.

Επανερχόμαστε στον ναό του Αγίου Δημητρίου. Φέρεται κτισμέ-

νος το 1848 και αγιογραφη-
μένος από το 1919 σύμφωνα
με σχετική επιγραφή. Σχε-
δόν οι περισσότερες εικόνες
-εξαιρετικές- του τέμπλου
φέρουν σαν έτος εικονογρά-
φησης το 1861. Το καμπανα-

ριό είναι κτισμένο
από το 1914. Τα
τελευταία χρόνια
έγιναν εργασίες
συντήρησης της
κεραμοσκεπής
του ναού καθώς

και του καμπαναριού.
Ήδη έχει σουρουπώσει. Αποχαιρέτησα το φίλο μου αφού τον ευ-

χαρίστησα και κατευθύνθηκα στην τελευταία εκκλησία, προς την έξοδο
του χωριού. Στην
εκκλησία του
Αγίου Αθανασίου,
την πλέον εντυ-
πωσιακή εξωτε-
ρικά. Δεν μπόρεσα
να τη φωτογρα-
φήσω αφού πλέον
είχε νυχτώσει. Το
άφησα για την
επόμενη…

Φεύγοντας ανακεφαλαιώνω μέσα μου τις εντυπώσεις. Σαν πιο
πρόσφατες είναι ιδιαίτερα έντονες. Με κάποιες ενοχές που άργησα να
γνωρίσω το Μεταξά…  

Την αετοφωλιά των Καμβουνίων με την τόση ομορφιά, την τόση
ιστορία…

Γιώργος Μαστρ.

Πηγές:
-Ι.Δ. Δημόπουλου ΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
-Περιοδικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ τόμος 32ος/1999-2000             

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ!

Μας δόθηκε τις τελευταίες ημέρες από το μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Μεταξιωτών και φίλο Οδ.Καρ. ένα DVD διάρκειας
περίπου 18 min, που περιλαμβάνει ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής
της Ελβετικής τηλεόρασης, από την καθημερινότητα του Με-
ταξά που έχει γυριστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1950!!!

Ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο από τη ζωή εκείνης της
εποχής που ξυπνά μνήμες… 

Το ανεβάσαμε στο διαδίκτυο -μέσω youtube- και μπορείτε
να το δείτε στην ιστοσελίδα μας και στο ειδικό αφιέρωμα του
Μεταξά: www.mikrovalto.gr Γειτονικά Χωριά-Μεταξάς

ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΙΩΤΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τη διετία
2010- 2011 απαρτίζουν τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος : Παναγιώτης Μπασιάς
Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Πιστόλας
Γραμματέας : Χρήστος Μπλιούμης
Ταμίας : Θωμάς Μπασδέκης
Μέλος : Οδυσσέας Καρανάτσιος

(Υπεύθυνος της βιβλιοθήκης, συγκέντρωσης λαο-
γραφικού υλικού, παραδοσιακών Μεταξιώτικων
τραγουδιών, φωτογραφιών και διαφόρων παραδο-
σιακών αντικειμένων)

Μέλος : Χρυσούλα Νήτσιου 
(Υπέυθυνη των χορευτικών τμημάτων )

Μέλος : Φούλα Πιστόλα 
(Υπεύθυνη των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων)

Εξελεγκτική Επιτροπή 
Πρόεδρος: Γκουτζιώτης Δημήτριος
Γραμματέας : Μπλαχάβας Ιωάννης
Μέλος : Παπακυταρίου Απόστολος

Σημείωση :
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης : Κυριακή 28-2-2010
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Φλας στα γεγονότα
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009
2ο Φεστιβάλ Χορωδιών Ελληνικού Τραγουδιού

Στην κατάμεστη από κόσμο Αίθουσα Τέχνης του Πνευματικού Κέν-
τρου Αιανής, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009, το
2ο Φεστιβάλ Χορωδιών Ελληνικού Τραγουδιού.

Συμμετείχαν με τη σειρά παρουσίασης:
-Η μικτή χορωδία Παραδοσιακών Δημοτικών Τραγουδιών του ΠΜΣ

Αιανής «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
-Η μικτή χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοζάνης «ΟΙ ΜΑ-

ΚΕΔΝΟΙ». Τη χορωδία του συλλόγου διηύθυνε ο Γιάννης Μαστρο-
γιαννόπουλος που αναπλήρωσε το μαέστρο και μουσικό Βαγγέλη
Βέττα.

-Η μικτή χορωδία του Δήμου Μακεδνών του Ν. Καστοριάς.
-Η μικτή χορωδία Έντεχνου, Λαϊκού και Παραδοσιακού Τραγου-

διού της ΔΕΑΤΠΑ Αιανής.  
Το χαρακτηριστικό της εκδήλωσης ήταν η πολυπληθής παρουσία

του κόσμου που χειροκρότησε με θέρμη όλες τις χορωδίες που η κα-
θεμιά παρουσίασε κάτι το ξεχωριστό.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έκανε η Δημοτική Επιχείρηση Πο-
λιτισμού του Δήμου Αιανής. 

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009
Κάλαντα από τη χορωδία του Αγίου Νικάνορα Κοζάνης

Περίσσευμα κοινωνικής ευαισθησίας και ανθρωπιάς επέδειξαν
αυτές τις μέρες τα μέλη της χορωδίας του Αγίου Νικάνορα Κοζάνης,
αφού ήρθαν κοντά σε συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά
ανάγκη.

Πρώτα τις μέρες των Χριστουγέννων και πριν την Πρωτοχρονιά,
όταν επισκέφτηκαν, μοίρασαν δώρα και έψαλλαν τα κάλαντα σε ασθε-
νείς στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης και στις κλινικές “Σπι-
νάρη”, “Κοντογούνη” και Euromedica (πρώην “Κωνσταντινίδη”).

Και τελευταία -26.1.2010- στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο
Κοζάνης, χάρισαν με την αγάπη τους, το χάδι τους και τα τραγούδια
τους, λίγες στιγμές ξενοιασιάς και οικογενειακής θαλπωρής στους
απόμαχους της ζωής…

Υπεύθυνος της χορωδίας είναι ο Γιάννης Μαστρογιαννόπουλος.

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009 

Παρουσίαση στο Κοβεντάρειο του βιβλίου-λευκώματος του Απο-
στόλη Διανέλου «Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ»

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2009

Δενδροφύτευση 1200 δενδρυλλίων στο ύψωμα του Αγίου Αθα-
νασίου Τριγωνικού, από το Τοπικό Συμβούλιο Τριγωνικού, τον Πνευ-

ματικό Όμιλο «το Δέλινο» και την Επιτροπή Αγώνα Ενάντια στο Ορυ-
χείο Προσηλίου.  

Μια πρωτοβουλία που είχε και συμβολικό χαρακτήρα για την προ-
στασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, απέναντι στα σχέδια επέ-
κτασης του Ορυχείου Προσηλίου.  

Πρωτοχρονιά-Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2010
Αναβίωση των Ραγκατζαριών στο Μικρόβαλτο

Για μια ακόμη χρονιά αναβίωσε με επιτυχία το έθιμο των Ραγκα-
τζαριών στο Μικρόβαλτο.

Συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Καμβουνίων, το Τοπικό Συμβούλιο
Μικροβάλτου, τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο «Η ΕΛΠΙΣ» και τον
αθλητικό σύλλογο Μικροβάλτου «ΑΙΑΣ».

Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στον αθλητικό σύλλογο του
«Αίαντα» Μικροβάλτου.

Πρωτοχρονιά-Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2010
Αναβίωση των Ραγκατζαριών στο Τρανόβαλτο

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2010

Σε Café της Κοζάνης συγκεντρώθηκαν πάνω από 40 γυναίκες του
Μικροβάλτου -που ζουν στην Κοζάνη- και έκοψαν τη Πρωτοχρονιάτικη
πίτα τους.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2010

Θεοφάνεια-Αγιασμός των υδάτων στην Ι. Μονή Παναγίας Ζιδα-
νίου

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010

Μουσικό ταξίδι-αφιέρωμα στους μουσικοσυνθέτες Κώστα Βίρβο,
τον Απόστολο Καλδάρα και τον Σταύρο Κουγιουμτζή στην Αίθουσα
Τέχνης Κοζάνης από την Ορχήστρα των Αφιερωμάτων, σε μια μουσική
συναυλία που διοργανώθηκε από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της
Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. 

Το πρόγραμμα της συναυλίας ήταν έντεχνο και λαϊκό και ερμη-
νευτές ήταν οι: Κώστας Γεροκώστας, Θάνος Γιαννόπουλος, Ανθή Κο-
λέτση, Εύα Σταμπουλίδου και Σαράντης Τσαρελάκης. 

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010

Κοπή πίτας του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών (ΣΕΟ) Κοζάνης,
στο καταφύγιο του συλλόγου στη θέση «Σμάθκο»
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Φλας στα γεγονότα
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010

Κοπή πίτας του συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης στο
δημοτικό αναψυκτήριο Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. 

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010

Κοπή πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικροβάλτου «Η ΕΛΠΙΣ»,
στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Μικροβάλτου

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010

Ετήσιος χορός του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ).
Κοπή πίτας. (σελ. 17)

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010

Κοπή πίτας της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης, στον «Ψηλό
Αϊλιά»

Σάββατο 30 Ιανουαρίου, των Τριών Ιεραρχών

Εκδήλωση «Απονομής Επαίνων και Βραβείων» από τα έσοδα του
κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ», στους μαθητές της Γ’ Τάξης
του Γυμνασίου Αιανής που αρίστευσαν το Σχ. Έτος 2008-2009.

Διοργανώθηκε από το Δήμο Αιανής.

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2010

Ετήσιος χορός συλλόγου Μεταξιωτών Κοζάνης

Τσικνοπέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010

Κοπή πίτας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

Τσικνοπέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010

Εμφάνιση χορευτικής ομάδας του συλλόγου Μικροβαλτινών Κο-
ζάνης, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, στα πλαίσια των απο-
κριάτικων εκδηλώσεων. 

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010

Εμφάνιση χορευτικής ομάδας του πολιτιστικού συλλόγου Τρανο-
βάλτου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, στα
πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων. 

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010

Ετήσιος χορός του συλλόγου Μικροβαλτινών Κοζάνης. (σελ. 17)

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010

Εμφάνιση χορευτικής ομάδας του συλλόγου Μεταξιωτών Κοζά-
νης, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, στα πλαίσια των αποκριάτι-
κων εκδηλώσεων. 

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Τρανόβαλτο.

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Μικρόβαλτο, υπό την αιγίδα του
δήμου με διοργανωτές τον τοπικό σύλλογο και το Τ.Σ. Μικροβάλτου.

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2010

Ετήσιος χορός του συλλόγου «Μακεδνών», σε γνωστό κέντρο
της Κοζάνης.
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Φλας στα γεγονότα
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην πόλη της Κοζάνης.

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2010

Κούλουμα στη γέφυρα Σερβίων. 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου
2010

Επίσκεψη του υπουργού Πολι-
τισμού Παύλου Γερουλάνου στην
Αιανή  (σελ. 17)

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010
Εκλογές στο Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Ν.Κοζάνης-Κοπή

πίτας

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010, πραγματοποιήθηκε στο χώρο
εκδηλώσεων του Ιστορικού-Λαογραφικού & Φυσικής Ιστορίας Μου-
σείου Κοζάνης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γραμμά-
των και Τεχνών Ν. Κοζάνης.

Η όλη διαδικασία περιλάμβανε:
-Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου από τον πρόεδρο Αγγέλη Πο-

λυνείκη
-Οικονομικό Απολογισμό χρήσης 2009 από τον ταμία Χαραλαμ-

πίδη Κώστα
-Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από το μέλος της Ε.Ε. Στούκη

Ιωάννη
-Έγκριση πεπραγμένων 2009 με ψήφους «υπέρ» (ΝΑΙ) 109 και

«κατά» (ΟΧΙ) 10, που έγινε με μυστική ψηφοφορία
-Ομόφωνη -με ανάταση του χεριού- ψήφιση προϋπολογισμού 2010
-Συζήτηση-διάφορες προτάσεις που επικεντρώθηκαν στον εκσυγ-

χρονισμό του Μουσείου, στην αλλαγή του καταστατικού και στις ανάγ-
κες δημιουργίας και νέου Μουσείου.

-Κοπή πίτας του Συνδέσμου
-Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξε-

λεγκτικής Επιτροπής

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

Ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία της ΑΝ.ΚΟ. ΑΕ, μεταξύ

στελεχών της ΑΝΚΟ, εκπροσώπων του Διανομαρχιακού Φορέα Παρα-
κολούθησης, Προστασίας και Ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής Τα-
μιευτήρα Λίμνης Ιλαρίωνα, εκπροσώπου της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Γρεβενών και μελών του Συντονιστικού Οργάνου Ενερ-
γών Πολιτών διάσωσης του μνημείου της σκήτης του Αγίου Νικάνορα
και κατασκευής πεζογέφυρας. (σελ. 26)

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2010

Πρόβα της χορωδίας του συλλόγου Μικροβαλτινών με την πα-
ρουσία των μουσικών Νίκου Τζουκόπουλου και Βαγγέλη Βέττα. Προ-
ετοιμασία -κάθε Τετάρτη- για την παραγωγή CD με παραδοσιακά
τραγούδια της περιοχής των Καμβουνίων.

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010
Παρουσίαση στο Κοβεντάρειο του βιβλίου του Τάσου Τέλλογλου

«Το Δίκτυο-Φάκελος Siemens». Του βιβλίου των «διαδρομών του μαύ-
ρου πολιτικού χρήματος» που συντάραξε τα τρία τελευταία χρόνια την
ελληνική κοινωνία.

Την παρουσίαση του βιβλίου έκαναν οι δημοσιογράφοι Πάσχος
Μανδραβέλης, Χρήστος Βήτας και Μιχάλης Πιτένης και το συντονισμό
είχε ο δημοσιογράφος Σπύρος Κουταβάς, παρουσία του συγγραφέα
Τάσου Τέλλογου. Ακολούθησαν τοποθετήσεις, διαλογική συζήτηση και
ερωτήσεις στις οποίες απάντησε ο ίδιος ο συγγραφέας.

Η παρουσίαση διοργανώθηκε από το VETO 91FM, το ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ-
ΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ και το ΣΚΑΪ ΒΙΒΛΙΟ.

Κυριακή 14 Μαρτίου 2010
Ομιλία του καθηγητή Αχιλλέα Λαζάρου στα Σέρβια

Εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Μορφωτικό Όμιλο Σερβίων
«Τα Κάστρα», την Κυριακή 14 Μαρτίου 2010 στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου, με ομιλητή το Βαλκανολόγο-Ρομανιστή καθηγητή
Αχιλλέα Λαζάρου που ανέπτυξε το θέμα: «Τα ελλείμματά μας στο
εθνικό θέμα Μακεδονία-Σκόπια».

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010
«Επαγγέλματα που χάθηκαν στο χρόνο»

Στην Κοβεντάρειο αίθουσα την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010, έγινε
η παρουσίαση του βιβλίου-λευκώματος «Επαγγέλματα που άντεξαν
στο χρόνο». Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν, η καθηγήτρια Φανή Φτάκα
που αναφέρθηκε στο ιστορικό της φθίνουσας πορείας παραδοσιακών
επαγγελμάτων της Κοζάνης, ο συγγραφέας του βιβλίου Πάνος Θεο-
δωρίδης και ο φωτογράφος Δημήτρης Ταλιάνης. Συντονίστρια της εκ-
δήλωσης ήταν η Τάσα Σιόμου, υπεύθυνη του Μουσείου Τοπικής
Ιστορίας Κοζάνης. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν παλιοί Κοζανίτες που

«κράτησαν» επαγγέλματα όπως αυτά του κουδουνά και του χαλκουρ-
γού μέχρι τις μέρες μας.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν, ο Δήμος Κοζάνης, το Μουσείο
Τοπικής Ιστορίας Κοζάνης και οι εκδόσεις ΤΟΠΙΟ.

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010
Από τους «Φίλους της Παράδοσης» 
«Εν Μακεδονία…στιγμές του Μεγάλου Αγώνα»

Μια ιδιαίτερα ευρηματική θεατροποιημένη μουσική παράσταση
είχε την ευκαιρία και την τύχη να παρακολουθήσει το πολυπληθές
κοινό που κατέκλυσε ασφυκτικά την Αίθουσα Τέχνης την Παρασκευή
19 Μαρτίου 2010. 

Το σενάριο βασιζόταν στη «ματιά» ενός φωτογράφου, σύγχρονου
της εποχής του Μακεδονικού Αγώνα 1904-1908, που απαθανάτισε
μέσα από την περιοδεία του σε περιοχές της Μακεδονίας -Σέρρες, Σιά-
τιστα, Φλώρινα-, ανθρώπινες στιγμές γλεντιού μέσα από δρώμενα αρ-
ραβώνα, γάμου και τοπικών εθίμων ενώ παράλληλα ανέδειξε το πάθος
και την αποφασιστικότητα των Μακεδόνων να διαφυλάξουν την ελλη-
νικότητά τους και να αγωνιστούν για την ελευθερία τους.

Η παράσταση εκτυλίχτηκε σε τέσσερις σκηνές και βέβαια κυριάρ-
χησαν οι χοροί από τις περιοχές που προαναφέραμε.

Αξίζει να σημειώσουμε τη συμμετοχή δυο Μικροβαλτινών γυναι-
κών στην παράσταση, μελών της χορευτικής ομάδας των Φίλων της
Παράδοσης. Της Δέσποινας συζύγου Τάκη Κ. Σταθόπουλου που είχε
το ρόλο της νύφης στη τρίτη σκηνή της αναβίωσης του γάμου στη Σιά-
τιστα και της Ιουλίας συζύγου Λάκη Κωτούλα, που συμμετείχε στην
ίδια σκηνή.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Λαογραφικός Όμιλος Φίλοι της Πα-
ράδοσης, με τη στήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και
της ΔΕΠΑΚ του Δήμου Κοζάνης. Συμμετείχαν, τα χορευτικά τμήματα
των Φίλων της Παράδοσης και το χορευτικό τμήμα Καλοχωρίου Θεσ-
σαλονίκης.  

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2010
Εκδήλωση-συνεστίαση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας-

Παραρτήματος Κοζάνης στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών  Φ. Κο-
ζάνης, το Σάββατο 20 Μαρτίου 2010.

Απέδωσε τραγούδια η χορωδία του συλλόγου «Μακεδνών» Κο-
ζάνης (στην οποία συμμετέχουν και μέλη του συλλόγου Μικροβαλτι-
νών).

Σάββατο 27 Μαρτίου 2010
Λαζαρίνες στην Αιανή

Η μαζικότερη αναμφισβήτητα λαογραφική εκδήλωση της ευρύτε-
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ρης περιοχής είναι ο «Τρανός χορός Τσιντσιρό» από τις Λαζαρίνες
όλων των ηλικιών της Αιανής, στο αποκορύφωμα του πολιτιστικού
τριήμερου του Λαζάρου και των Βαΐων, που για φέτος πραγματοποι-
ήθηκε στις 26, 27 και 28 Μαρτίου.

Διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό σύλλογο Αιανής
«Η Πρόοδος» και το Δήμο Αιανής.

Σάββατο 27 Μαρτίου 2010

Ημερίδα «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» με συνδιοργανωτές το Σύλ-
λογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης και τη ΔΕΠΑΚΠ Κοζάνης. (σελ. 22)

Κυριακή 28 Μαρτίου 2010

Αναβίωση του εθίμου των Λαζαρίνων στο Μικρόβαλτο, που χό-
ρεψαν στην πλατεία και «γύρισαν» σε όλα τα σπίτια του χωριού. Έτσι
για να κρατηθεί το έθιμο.

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010
Σιωπηρή διαμαρτυρία για την κατάσταση των νοσοκομείων

Σε μεγαλειώδη συγκέντρωση κραυγής αγωνίας, με ηχηρά μηνύ-
ματα προς όλες τις κατευθύνσεις, κατέληξε η …σιωπηρή διαμαρτυρία
στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010. Μια
διαμαρτυρία που οργανώθηκε από ενεργούς πολίτες, κυρίως μέσω του
διαδικτύου, για την τραγική κατάσταση από τις ελλείψεις προσωπικού
και μέσων, που επικρατεί στα νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας και που είχε σαν αποκορύφωμα το θάνατο, προ ολίγων ημε-
ρών, 12μηνου αγοριού...

Μεγάλη Πέμπτη 1 Απριλίου 2010

Στολισμός του επιταφίου στο Μικρόβαλτο-Μοιρολόγια

Μεγάλη Πέμπτη 1 Απριλίου 2010

Ακολουθία των Παθών στο Τρανό-
βαλτο, προεξάρχοντος του σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ.
Παύλου. 

Μεγάλη Παρασκευή 2 Απριλίου 2010
Η αναπαράσταση της Αποκαθήλωσης στο Δρυόβουνο

Αναπαράσταση -ανά το πανελλήνιο γνωστή-  της Αποκαθήλωσης
του Εσταυρωμένου σε παρακείμενο λόφο του χωριού Δρυόβουνου του
Δήμου Νεάπολης Κοζάνης, που γίνεται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρα-
σκευή.

Μετά την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής που τελέστηκε
στον Ι. Ναό Αγίου Μηνά του Δρυόβουνου, το πλήθος κόσμου με επι-
κεφαλής το Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλο, κατευθύν-
θηκε σε πομπή στο λόφο του «Γολγοθά» όπου μέσα σε κατανυκτική
ατμόσφαιρα έγινε η αναπαράσταση της Αποκαθήλωσης. 

Η τελετή αυτή έχει καθιερωθεί από το 1977 από τον ιερέα Στέ-
φανο Τσαντίρη.

Μεγάλη Παρασκευή 2 Απριλίου 2010

Απόδοση εγκωμίων Επιτάφιου Θρήνου από τις μαθήτριες, περι-
φορά του Επιτάφιου στο Μικρόβαλτο. 

Κυριακή του Πάσχα 4 Απριλίου 2010

Ανάσταση - Κυριακή του Πάσχα στο Μικρόβαλτο

Δευτέρα του Πάσχα 5 Απριλίου 2010

Χορός στην πλατεία του Μικροβάλτου, από το χορευτικό του το-
πικού συλλόγου.

Παρασκευή 9 Απριλίου 2010, Ζωοδόχου Πηγής

«Αναχώρηση» εικόνας της Παναγίας Ζιδάνιου, για τον Ι.Ν. των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κοζάνη, συνοδεία του σεβα-
σμιωτάτου μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης.  

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φλας στα γεγονότα
Παρασκευή 9 Απριλίου 2010
Λογοτεχνική-Μουσική βραδιά «Η Ανάσταση του έρωτα και της

Ζωής»

Διάβασαν αποσπάσματα από βιβλία του καθηγητή-συγγραφέα-
μουσικού Χρυσόστομου Σταμούλη η Κατερίνα Πενιρτζή-Ζαχαράκη και
η Έφη Γαβριηλίδου, ενώ τραγούδια του απέδωσαν ο Μανώλης Χατζη-
μανώλης και η Κωνσταντίνα Τέντογλου. Στο πιάνο ο Κώστας Δημηνά-
κης.

Διοργανώθηκε στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης από το γραφείο
Νεότητας και το περιοδικό «Λειμωνάριον» της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζά-
νης με συντονιστή-παρουσιαστή το Θεόφιλο Αμπατζίδη.

Κυριακή 11 Απριλίου 2010

Λιτάνευση της ιερής εικόνας της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας,
από την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μέσω κεντρικών
οδών προς το μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου της Κοζάνης, με
ιδιαίτερες τιμές όπως κάθε χρόνο το απόγευμα της Κυριακής του
Θωμά, 11 Απριλίου 2010. Χιλιάδες -στην κυριολεξία- κόσμου με αναμ-

μένες λαμπάδες συνόδευσαν τη θαυματουργή εικόνα, που θα παρα-
μείνει για προσκύνημα στους ναούς της πόλης μέχρι την 1η

Αυγούστου, οπότε και θα «επιστρέψει» στη Μονή Ζιδανίου.

Κυριακή 18 Απριλίου 2010

Διεξαγωγή Μαραθώνιου δρόμου «Μέγας Αλέξανδρος», Πέλλα-
Θεσσαλονίκη. Συμμετοχές ΣΔΥΚ. (σελ. 22)

Κυριακή 25 Απριλίου 2010

Εκδηλώσεις Ορεινού Αθλητισμού στον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών. 
Συμμετοχές ΣΔΥΚ. (σελ. 22) 

Κυριακή 2 Μαΐου 2010
Αναβίωση του εθίμου του «Κουρμπανιού», γιορτή της ανακομιδής

των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, στο λόφο του Αϊ Θανάση, που ορ-
γανώθηκε από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Δημητρίου Τριγωνι-
κού.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, προσφέρθηκε γεύμα στους πολλούς επι-
σκέπτες, ενώ ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τις
χορευτικές ομάδες γυναικών, του συλλόγου Τριγωνικού «Δέλινο» και
του συλλόγου Μικροβάλτου «Η Ελπίς». (σελ. 17)

Σάββατο 8 Μαΐου 2010

Πανηγυρικός εσπερινός στο λόφο του Αγίου Χριστόφορου Προ-
σηλίου -στο ομώνυμο ξωκλήσι-, παραμονή της γιορτής του Αγίου Χρι-
στόφορου. 

Κυριακή 9 Μαΐου 2010

Εκδρομή γυναικών του συλλόγου Μικροβαλτινών Κοζάνης στην
Καβάλα (σελ. 28)

Κυριακή 9 Μαΐου 2010
Ποδηλατοπορεία στους

δρόμους της Κοζάνης που συν-
διοργανώθηκε από το Σύλλογο
Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζά-
νης «Γέφυρα Ζωής» και το
τμήμα ποδηλασίας του Συλλό-
γου Δρομέων Υγείας Κοζάνης
(ΣΔΥΚ).

Δευτέρα 10 Μαΐου 2010

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο-Λαϊκή Συνέλευση στο Τρανόβαλτο
για το χωροταξικό σχέδιο «Καλλικράτης».

Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Συνεδρίαση του Διανομαρχιακού Φορέα Παρακολούθησης, Προ-
στασίας και Ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής Ταμιευτήρα Λίμνης
Ιλαρίωνα στη Δεσκάτη, με προεδρεύοντα το νομάρχη Γρεβενών και
παρόντες εκπροσώπους των όμορων δήμων, στελέχη της ΑΝΚΟ, μέλη
του Συντονιστικού Οργάνου διάσωσης της σκήτης και κατασκευής πε-
ζογέφυρας και κατοίκων της περιοχής. Δεν συμμετείχε εκπρόσωπος
της Ν.Α.Κοζάνης.

Παρασκευή 14 Μαΐου 2010

Έκθεση Φωτογραφίας (12-22.5.2010) από το Φωτογραφικό Εργα-
στήρι Δήμου Κοζάνης (ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΣ: Τμήμα Αποφοίτων 2010) στον
Εκθεσιακό Χώρο του Δήμου Κοζάνης (έναντι Μητρόπολης) με τον
τίτλο: 

“Η ζωή σ’ ένα χαρτί με στίχους και εικόνες…
…όταν η φωτογραφία συναντά την ποίηση”
Συμμετείχε και ο Λάμπρος Γ. Μαστρογιαννόπουλος 

Δευτέρα 17 Μαΐου 2010

5ος Ποδοσφαιρικός Αγώνας Αγάπης της ομάδας των βετεράνων
Κοζάνης και της μικτής ομάδας του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κο-
ζάνης (ΣΔΥΚ) και δημοσιογράφων της Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ στο Δημοτικό
Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης. Συνδιοργανώθηκε από τη ΔΕΠΑΚΠ Κοζά-
νης, τους Βετεράνους Ποδοσφαιριστές Κοζάνης, το Σύλλογο Γονέων-
Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Κοζάνης, το Σύλλογο
Γονέων-Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κοζάνης και το
ΔΑΚ Κοζάνης. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς
σκοπούς. 

Για την ιστορία ο αγώνας έληξε με σκορ 4-3 υπέρ της ομάδας των
Βετεράνων Κοζάνης. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε ο ετήσιος χορός του συλλόγου Μι-
κροβαλτινών Κοζάνης, το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010, στο κέντρο
ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Η δομή του προγράμματος, η καλή ορχήστρα και κυρίως η
διάθεση και το κέφι του κόσμου που δημιούργησε το αδιαχώρητο στην
αίθουσα -ξεπέρασε σε αριθμό τα 500 άτομα!!-, συντέλεσαν στην από-
λυτη επιτυχία της εκδήλωσης που κράτησε μέχρι το ξημέρωμα. Μια
ανεπανάληπτη σύναξη των Μικροβαλτινών που απέδειξαν ότι έχουν
και πολλούς φίλους.

Και ασφαλώς κατ’ αρχήν κυριάρχησαν οι πολλές-πολλές ευχές
από όλους για όλους…

Το πρόγραμμα ξεκίνησε η χορευτική ομάδα του τοπικού συλλόγου
του Μικροβάλτου, με πρωτότυπους χορούς που τους παρουσίασε
άψογα. Στη συνέχεια εμφανίστηκε η χορευτική ομάδα των Μικροβαλ-
τινών Κοζάνης με την ανάλογη επιτυχημένη παρουσίαση. Η εικοσαμε-

λής χορωδία του συλλόγου με την απόδοση παραδοσιακών τραγου-
διών, επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο της. Ακολούθησε η κοπή της
πίτας από το Δήμαρχο Καμβουνίων Αχιλλέα Ντοβόλη και τον πρόεδρο
του συλλόγου Μικροβαλτινών. Παράλληλα έκοψε και την πίτα του ο
Αθλητικός σύλλογος «ΑΙΑΣ» Μικροβάλτου που είχε τιμητική συμμε-
τοχή στη διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Στη σειρά -ίσως- το καλύτερο σημείο της βραδιάς που ήταν, σε
πρώτη φάση, η απονομή επαίνων και αναμνηστικών δώρων στους επι-
τυχόντες -18 σε αριθμό!!!- Μικροβαλτινούς μαθητές που εισήχθησαν
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2009 καθώς και στους σημαιοφόρους -2 σε αριθμό-

. Επιτυχίες που κρατούν τη «παράδοση» της αθρόας εισαγωγής των
Μικροβαλτινών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μας κάνουν υπερήφα-
νους και κυρίως μας αφήνουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον της πε-
ριοχής μας.

Και μετά χορός, ξέφρενος χορός και κέφι μέχρι -κυριολεκτικά- το
πρωί, με την εξαιρετική ορχήστρα του Μικροβαλτινού Νίκου Τζουκό-
πουλου. 

Πολύ μακρύς είναι και ο κατάλογος των επισήμως προσκεκλημέ-
νων που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση…

Και αξίζει να κλείσουμε με την αναφορά στο σύλλογο Μικροβαλ-
τινών από το σύντομο χαιρετισμό του δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μα-
λούτα:

“Δεν χρειαζόταν η μεγάλη παρουσία σας εδώ απόψε για να σας
γνωρίσουμε. Εμείς σας γνωρίσαμε μέσα από τα έντυπά σας, μέσα από
τις δράσεις για τον πολιτισμό και τις παραδόσεις, τις θέσεις σας για
την ανάπτυξη του τόπου σας και τις ανησυχίες σας για το περιβάλ-
λον…”

Ο Χορός των Μικροβαλτινών

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΠΑΚΑΚΟΡΥΖΟ
ΜΕ ΤΑ ΞΥΝΟΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΑΝΩΜΑΤΑ

Γκουρμπάν’(ι) στο Τριγωνικό

Στις 2 Μαΐου ημέρα μνήμης της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου
Αθανασίου, οι Τριγωνικιώτες, όπως εδώ και εκατοντάδες χρόνια, ανηφόρι-
σαν προς τον Άι-Θανάσ’(η) για να γιορτάσουν το γκουρμπάνι, μορφή δημο-
φιλούς θυσιαστικής εκδήλωσης που συνεχίζει την παράδοση πανάρχαιων,
αρχέγονων λατρευτικών δοξασιών και συνηθειών, τιμώντας την πρόσκληση
της εκκλησιαστικής επιτροπής που ήταν ο κύριος διοργανωτής της εκδή-
λωσης, καθώς ανέλαβε το οικονομικό της μέρος.

Άτυπος, αλλά ουσιαστικός συνδιοργανωτής ο πανταχού παρών Πολι-
τισμικός και Μορφωτικός Όμιλος Τριγωνικού το «Δέλινο», αφού έβαλε
πλάτη, κυριολεκτικά και μεταφορικά (μετέφερε και τοποθέτησε τις εκατον-
τάδες καρέκλες του, τα τραπέζια, διέθεσε και εγκατέστησε τη στερεοφω-
νική του συσκευή). Απ’ την άλλη, οι γυναίκες του χορευτικού, που είναι
τμήμα του Ομίλου το «Δέλινο», έβαλαν όλη τους τη δύναμη και τη μαγει-
ρική τους μαεστρία για να φτιάξουν τις ξεχωριστές σπανακόπιτες, δελνιώ-
τικου τύπου, αλλά και να ετοιμάσουν τη χορευτική τους παρουσία.

Μετά το πέρας της λειτουργίας ο κόσμος ξεχύθηκε στο καταπράσινο
πλάτωμα μπροστά από την εκκλησία όπου απόλαυσε το ατομικό πιάτο που
είχε ετοιμάσει για τον καθένα η εκκλησιαστική επιτροπή. Στην κοινή αυτή
εστίαση, χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκής εκδήλωσης, κυρίαρχη θέση κατείχε
το παραδοσιακό σπανακόρυζο με τα ξυνολάχανα και τα λιανώματα (ψιλο-
κομμένα συκωτάκια και έντερα αρνιού), ενώ μετά το γεύμα ακολούθησε
τρικούβερτο γλέντι με πρωταγωνίστριες τις γυναίκες των χορευτικών του
Ομίλου το «Δέλινο» και του συλλόγου Μικροβάλτου.

Η εκδήλωση κατά γενική ομολογία χαρακτηρίστηκε επιτυχής. Θερμά
συγχαρητήρια στον εφημέριο Παπαγιάννη, στην εκκλησιαστική επιτροπή,
στον άξιο χοροδιδάσκαλο κ. Νάτσιουλα Αθανάσιο, στις γυναίκες του χο-
ρευτικού τμήματος του Ομίλου.

Παιδιά μας κάνατε περήφανους.
Πάντα τέτοια και του χρόνου καλύτερα.

Για το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ομίλου το «Δέλινο»
Κούτσιανος Δ. Γεώργιος 

Σε έντονα πανηγυρικό σκηνικό, με την παρουσία του συνόλου των πο-
λιτειακών αρχών του νομού και πλήθους κόσμου, έγιναν το απόγευμα της
Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου 2010, από τον Υπουργό Πολιτισμού και Του-
ρισμού Παύλο Γερουλάνο στην πλατεία της Αιανής, τα αποκαλυπτήρια της
προτομής του Αείμνηστου Δασκάλου Κωνσταντίνου Σιαμπανόπουλου
(1923-2005). 

Του μεγάλου Δασκάλου που - όπως τονίστηκε - ήταν Οραματιστής-Δη-
μιουργός-Συγγραφέας. Γεννημένος στο Χρώμιο, υπηρέτησε σαν δάσκαλος
στην Αιανή από το 1946 έως το 1962. Υπήρξε ιδρυτής της Αρχαιολογικής
Συλλογής Αιανής, θέτοντας τις βάσεις για τη μετεξέλιξή της στο σημερινό
σπουδαίο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής. Ιδρυτικό στέλεχος του Συνδέσμου
Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης και Πρόεδρός του την τελευταία εικο-
σαετία της ζωής του. Δημιούργησε το Ιστορικό-Λαογραφικό και Φυσικής
Ιστορίας Μουσείο της  Κοζάνης και το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο
Μπούρινο. Ανέδειξε την Αιανή και την Ελιμειώτιδα γη.

Στο τελετουργικό της ημέρας ο δήμαρχος Αιανής Γιώργος Τζέλλος κα-
λωσόρισε τον υπουργό Πολιτισμού, τους άλλους επισήμους και τον κόσμο
για να ακολουθήσουν τα αποκαλυπτήρια της προτομής από τον υπουργό.
Στην συνέχεια τελέστηκε επιμνημόσυνος δοξολογία προεξάρχοντος του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου, κατάθεση
στεφανιών, σύντομος χαιρετισμός του κ. Γερουλάνου, για να κλείσει ο πρώ-
τος κύκλος με την  απόδοση παραδοσιακού τραγουδιού αφιερωμένο στον
Δάσκαλο, από τη χορωδία που ήταν παραταγμένη με τις παραδοσιακές εν-

δυμασίες. 
Η δεύτερη πράξη δόθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Αιανής με σύντομο

λαϊκό πρόγραμμα από ντόπιους καλλιτέχνες, προβολή VIDEO με ομιλία του
Αείμνηστου Δασκάλου, ομιλία του δημάρχου Αιανής για το έργο του Κων-
σταντίνου Σιαμπανόπουλου και άλλα ζητήματα κυρίως πολιτισμού και τέλος
επίδοση αναμνηστικών δώρων στον υπουργό.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της περιοδείας του υπουργού περιλάμ-
βανε την επίσκεψη του στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής όπου τον υπο-
δέχτηκε και τον ξενάγησε η προϊσταμένη Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη.
Εκεί βρήκε την ευκαιρία αντιπροσωπεία συμβασιούχων εργαζομένων στο
Μουσείο Αιανής να εκθέσει τα προβλήματά τους στον -καθ’ ύλη αρμόδιο-
υπουργό.

Από τον Υπουργό Πολιτισμού στην Αιανή

Αποκαλυπτήρια προτομής του Κωνσταντίνου Σιαμπανόπουλου

Τεράστια δυναμική φαίνεται ότι έχει ο σχετικά νέος -δεν έκλεισε καν
δυο χρόνια από την ίδρυση του- σύλλογος των Δρομέων Υγείας Κοζάνης,
αφού καταθέτει μια διαφορετική πρόταση που βασίζεται στο τρίπτυχο
ΑΣΚΗΣΗ-ΥΓΕΙΑ-ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ. Και αυτό αποδείχτηκε το Σάββατο 23 Ια-
νουαρίου το βράδυ στον -πρώτο- ετήσιο χορό του συλλόγου στο κέντρο
Event Plaza, τόσο από πλευράς παρουσίας του κόσμου, όσο και από την
προσέλευση των επίσημων προσκεκλημένων.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του συλλόγου Τάκης Σταθό-

πουλος αναφέρθηκε στις δραστηριότητες τη χρονιά που πέρασε, που πέρα
από συμμετοχές σε πολλούς αγώνες σε Ελλάδα και εξωτερικό με πολλές
διακρίσεις, επέδειξε και κοινωνικό έργο με τη διοργάνωση ημερίδας για την
άσκηση και τη διατροφή, πρωτοστάτησε στη δενδροφύτευση παράλληλα
του ποδηλατόδρομου Κοζάνης-Αργίλου κ.α. Στη συνέχεια το μέλος του ΔΣ
και υπεύθυνος του ποδηλατικού τομέα του συλλόγου Σάββας Χριστοδού-
λου, πήρε το λόγο και τοποθετήθηκε για τη σημασία της άθλησης.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν μέλη του συλλόγου που διακρίθηκαν τη
χρονιά που πέρασε, με τις επιδόσεις και το ήθος τους στους αγώνες που
συμμετείχαν. Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας από το δήμαρχο Κοζά-
νης Λάζαρο Μαλούτα και φυσικά πολύς χορός, κέφι και γλέντι, τόσο από
τους ήχους της δημοτικής μουσικής, όσο και από αυτές της ποντιακής
λύρας όπου τραγούδησε και ο αντιδήμαρχος Κοζάνης -και γνωστός καλλι-
τέχνης- Παναγιώτης Θεοδωρίδης. Παραβρέθηκαν -πέραν των προαναφερ-
θέντων-, οι βουλευτές του νομού Πάρις Κουκουλόπουλος και Γιάννης
Βλατής, οι αντινομάρχες Γιάννης Σόκουτης και Γιώργος Σβώλης, ο αντιδή-
μαρχος Κοζάνης Γιάννης Παπαγεωργίου, ο δήμαρχος Δ. Υψηλάντη Κυριά-
κος Μιχαηλίδης, οι πολιτευτές του νομού Φώτης Κεχαγιάς και Δημήτρης
Λαμπρόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων κ.α.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΣΔΥΚ)
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Η εποχή της μοναξιάς μας
Πολλοί από μας, οι περισσότεροι

ίσως, βιώνουμε στις μέρες μας τη μονα-
ξιά μας. Έρχονται μέρες και ώρες που
δυσκολευόμαστε να διαθέσουμε ευχά-
ριστα, το χρόνο στην καθημερινότητα
μας, μετά την κύρια-πρωινή εργασία
μας. Προτιμούμε «να στηνόμαστε» ώρες

ολόκληρες, μπροστά στην τηλεόραση και να βιώνουμε ένα
κουραστικό επιζήμιο απόγευμα. Αλλά κι εδώ, αντί να χαλα-
ρώσουμε, επιτυγχάνουμε με την ακινησία μας να κουράσουμε
το συναισθηματικό μας κόσμο.

Έτσι εξηγείται και η φυγή πολλών εκ των συμπολιτών
μας τα Σαββατοκύριακα στους πλησιέστερους και όχι μόνο
εκδρομικούς προορισμούς, προκειμένου  «να ηρεμήσουν ψυ-
χολογικά!». Είναι κοινή διαπίστωση κι όλοι το καταλαβαί-
νουμε, ότι ακόμα κι αυτή η διήμερη φυγή από τις εστίες μας,
δεν μπορεί να γεμίσει τη ζωή μας με πραγματική χαρά κι ευ-
χαρίστηση.

Τι πάθαμε λοιπόν και δε χαιρόμαστε; Γιατί τρέχουμε στα
βουνά και στα λαγκάδια να χαλαρώσουμε κι όμως νιώθουμε
πάλι «κουρασμένοι!». Όλοι μικροί και μεγάλοι προσπαθούμε
να ευχαριστηθούμε από τη ζωή μας, αλλά μάταια, το κενό πα-
ραμένει και καθημερινά μεγαλώνει!

Οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, έτσι που εμείς οι μεγα-
λύτεροι τις βιώναμε κάποτε «ζεστότερες κι ανθρωπινότε-
ρες», έχουν εκλείψει από τη ζωή μας. Αποτελούν παρελθόν
οι επισκέψεις και οι επαφές μεταξύ των συνανθρώπων, ακόμη
και των συγγενών μας και προτιμούμε να στηνόμαστε όλο το
απόγευμα μπροστά στην τηλεόραση, παρακολουθώντας τη-
λεοπτικά θέματα  χαμηλής, ενίοτε δε κι επιζήμιας ποιότητας!
Έτσι η ζωή μας κατάντησε βαρετή χωρίς νόημα.

Φαινόμαστε κουρασμένοι. Βαδίσουμε σκυθρωποί. Περ-

πατούμε βιαστικά και το μυαλό μας είναι κολλημένο στις πάμ-
πολλες και ποικίλες βιοτικές μας μέριμνες. Αποφεύγουμε να
κοιτάξουμε στα μάτια το συμπολίτη μας! Εγκαταλείψαμε την
καλή μας προαίρεση. Αποφεύγουμε την αθώα και καλοπρο-
αίρετη συναναστροφή, αφού τα πιεστικά προβλήματα της κα-
θημερινότητας, μας πιέζουν, προκειμένου να προλάβουμε
ασθμαίνοντας τη λύση τους. Χάθηκε η εντυπωσιακή εκείνη
φιλοξενία των προγόνων  μας, με την οποία υποδέχονταν ένα
συγγενικό τους πρόσωπο με ανυπόκριτη χαρά. Στα μικρά-
πλινθόκτιστα φτωχικά σπιτάκια υποδέχονταν με ντόμπρα και
φιλόξενα αισθήματα τον επισκέπτη-συνάνθρωπό τους, ενώ
σήμερα με τις εντυπωσιακές βίλες και τα πλούσια εξοχικά
μας, αδυνατούμε να φιλοξενήσουμε ακόμη κι ένα άτομο!

Προτιμούμε να τρέχουμε κι όχι να βαδίζουμε. Ομιλούμε
πολύ και δεν καταλαβαινόμαστε! Νομίζουμε πως σ’ όλα
έχουμε δίκιο, χωρίς ν’ ακούμε, ακόμα και την άποψη του ει-
δικού! Συζητούμε έντονα και πεισματικά, χωρίς να λογαριά-
ζουμε και την άλλη άποψη του συνομιλητή μας.

Το «Εγώ» είναι κυρίαρχο λεκτικό στοιχείο στις μέρες
μας. Οι αντιθέσεις μας είναι τόσο έντονες και πρωτόγνωρες,
σε σημείο που όλοι μας, να αλληλοκουραζόμαστε σε ατελεί-
ωτες συζητήσεις.

Στους σημερινούς καιρούς τους δύσκολους, τους κο-
σμογονικούς κι αντιφατικούς, το μέγα πρόβλημα είναι η αυ-
τογνωσία μας, η εσωτερική αναβάθμιση, ο εσωτερικός μας
έλεγχος. Την εσωτερική μας γαλήνη και ηρεμία πρέπει να την
αναζητήσουμε στον εσωτερικό μας εαυτό κι όχι μόνο στην
υλικοευδαιμονική απόκτηση υλικών αγαθών. Σε πείσμα της
υλικοευδαιμονικής μας εποχής, ας προσπαθήσουμε να βιώ-
σουμε την απλή, φιλόθεη και παραδοσιακή ζωή.

Πνευματικά εντρυφήματα

1. Είναι μεγάλη δύναμη να έχεις εξουσία και δικαίωμα και να μην κάνεις χρήση,
αλλά να βλέπεις παντού το χρέος.

2. Οι σημερινοί άνθρωποι έμαθαν να θεωρούν και να φωνάζουν μόνο το δι-
καίωμα. Πάνε να ξεγράψουν το χρέος και έκαμαν σημαία τους το δικαίωμα.

3. Και είναι πάντα περισσότερα τα χρέη στη ζωή, παρά τα δικαιώματα, παρόλο
που μας έμαθαν, ότι σε κάθε χρέος αντιστοιχεί ένα δικαίωμα.

4. Η εποχή μας είναι μια εποχή δικαιωματοκρατική. Όλοι μας σκεφτόμαστε, κα-
θημερινά, μόνο τι μας χρωστάνε οι άλλοι. Ας αρκεστούμε στα δικαιώματα
μόνο από την έντιμη εργασία μας.

5. Οι άνθρωποι σήμερα είναι κυριευμένοι από ένα πνεύμα αντεκδίκησης κι όλοι
προσπαθούν ποιος περισσότερο θα βλάψει τον άλλο.

6. Η Πολιτεία και η εκκλησία πρέπει πρώτα να ρωτάει για την ψυχή και ύστερα,
αν είναι ανάγκη να δίνει και το ψωμί. Υπάρχει έλλειμμα ψυχής και όχι τόσο
υλικών αγαθών.

7. Η καρδιά όλων μας χωράει πάντα περισσότερα απ' όσα χωράει το μυαλό μας.
8. Το καλό είναι εκείνο που λέει ο Θεός. Το κακό είναι εκείνο που ψιθυρίζει ο

διάβολος.
9. Είναι αδύνατη η θέωση του ανθρώπου χωρίς την άσκηση.
10. Εκείνος που ρίχνει συχνές ματιές στον εσωτερικό του κόσμο, έχει πολλούς

λόγους να είναι επιεικής για τα λάθη των άλλων.
11. Ο πραγματικά ανώτερος άνθρωπος είναι εκείνος που κρίνει αυστηρά τον εαυ-

τόν του και επιεικώς τους άλλους.
12. Ο καθένας την καμπούρα του οφείλει να κοιτάζει, και τα σφάλματα του άλλου

με αγάπη να σκεπάζει.
13. Η απληστία είναι αρρώστια της εποχής μας.
14. Οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη μόνο να πιστεύουν αλλά και να πράττουν.
15. Η αξιοπιστία των ανθρώπων εξαρτάται όχι από τα χαμόγελα και τα ωραία

λόγια, αλλά από την πρόθεση τους να υπηρετήσουν τον αδύναμο άνθρωπο.

ΚΟΖΑΝΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 10.2.2010
ΣΤΕΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ¨ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ¨

(ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ)

Η Ευαγγελία Βαλαγιάννη του Δημητρίου ανακηρύσσεται 
επίτιμο μέλος της «ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ».

Για τους πολύ κοντινούς η «Βαγγελούδα». Για τους οικοτρόφους
η Μάννα του λόχου. Για τον Μακαριστό Δεσπότη μας πατέρα Από-
στολο η μεγάλη αδερφή. Η Βαγγελούδα πολύ όμορφη. Ψηλή, ευθυτε-
νής, ξερακιανή, αυστηρή και ταυτόχρονα γλυκειά.

Τα καστανόξανθα μαλλιά της τυλιγμένα επιτηδευμένα γύρω από
το κεφάλι της. Στα χείλη της κατοικούσαν μονίμως οι ψαλμοί και τα
Χριστιανικά τραγούδια. «…Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν… υμνούμεν
πατέρα, υιόν και άγιον πνεύμα Θεού». Όλα αυτά πρόδιδαν την χρι-
στιανικήν, αρχοντικήν καταγωγή της.

Ο πατέρας της ο Παπαδημήτρης Βαλαγιάννης ήταν περήφανος για
τις κόρες του και για τους δύο γιατρούς γιούς του. Ο ένας προσέφερε
την ζωή του μαχόμενος στα μαύρα χρόνια της Μικρασιατικής κατα-
στροφής. Ο άλλος διακονήσας την ιατρική επιστήμη για πάρα πολλά
έτη, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 100 ετών.

Η Βαγγελούδα επηρεασμένη από το οικογενειακό της περιβάλλον
αγάπησε την εκκλησία. Παρακολούθησε τα κατηχητικά σχολεία και
τους κύκλους της Αγίας Γραφής.

Αρχές της δεκαετίας του 1950 μήνα Νοέμβριο του Αγίου Στυλια-
νού ο Θεός έστειλε στην Κοζάνη έναν νεαρό ιεροκήρυκα, που με τα πύ-
ρινα λόγια του για τον Ναζωραίο, έκλεψε τις καρδιές των Κοζανιτών.

Τότε η Βαγγελούδα, η Θωμαή η Γκιάτα , η Λιλή η Πισλή και άλλες
εκλεκτές κοπέλες που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, με αρχηγό την
κόρη του Δημάρχου Κοζάνης κ. Στέργιου Καραγκούνη, την κα Άννα,
πλαισιώνουν τον νεαρό Αρχιμανδρίτη πατέρα Απόστολο και θέτουν
τον εαυτό τους στην προσφορά προς τον πλησίον.

Κατά την διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης, άκουσα την κα Άννα
Καραγκούνη απευθυνόμενη στον κύριο Νομάρχη Γιώργο Δακή να του
λέει :

«Έκαστος εφ’ ω ετάχθη». «Η Βαγγελούδα Βαλαγιάννη ετάχθη».
Ιδρύουν αρχικά την ΓΕΧΑ και κατόπιν παίρνουν την απόφαση όλοι μαζί
να κτίσουν το οικοτροφείο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». Αυτός ο ενθου-
σιώδης νέος, ο αγαπητός όλων των Κοζανιτών, ήταν ο μετέπειτα Μη-
τροπολίτης Ζακύνθου και κατόπιν Μητροπολίτης Πολυανής – Κιλκισίου
και Αγίου Αθανασίου, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» Παπακωνσταντίνου. Αυτός που
στα πρώτα γυμνασιακά του χρόνια, για να ζήσει και να σπουδάσει, με
το κασελάκι του πουλούσε τσιγάρα και άλλα ψιλικά στους δρόμους
του Βόλου.

Το παράδειγμα προσφοράς των πρώτων κοριτσιών ακολουθούν
αργότερα, η Νένη η Νάτσινα, η Βρυσσά, η Μαρία η Πλιάκη, η Φανή η
Μόσχου και άλλες εκλεκτές κυρίες, όπως η Ζαχαρούλα, η Παρθένα
Χριστοφορίδου, η οικογένεια Γούλα και Τσιαρτσιώνη.

Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναφορά,
στην προσωπική μου περιπέτεια το έτος 1961 και πώς κατέληξα να
έρθω κοντά σε αυτούς τους ωραίους ανθρώπους που έθεσαν σκοπό
της ζωής τους να υπηρετήσουν εμένα το ασήμαντο και πάμφτωχο παιδί
από την Επαρχία Βεντζίων Γρεβενών. Αυτό θα το κάνω για να αντιλη-
φθείτε την ύψιστη σημασία του έργου όλων αυτών των κυριών, υπό το
άγρυπνο βλέμμα του πατρός Αποστόλου.

Κατάγομαι από το χωριό Παναγιά Γρεβενών… Το έτος 1961 μόλις
τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο, ανέλαβα και επισήμως τα καθήκοντα
του τσοπάνη στο κοπάδι. Ο πατέρας μου μού χάρισε μια γκλίτσα, μια
μικρή κάπα, το γαλοδέρματο και μια σιδερένια φλογέρα για να ψυχα-
γωγώ τα γιδοπρόβατά μου.

Μετά από λίγες ημέρες παρεκάλεσα τον πατέρα μου να μου δώσει
λίγες μέρες άδεια, να έρθω στην Κοζάνη για να δώσω εξετάσεις στο
Γυμνάσιο… 

…Ο δρόμος με έβγαλε μπροστά στα δημοτικά λουτρά, εκεί που
είναι τώρα το Λαογραφικό Μουσείο. Κάθισα για λίγο στα σκαλιά του
για να ξεκουραστώ και βλέπω λίγο πιο πάνω αριστερά μια ταμπέλα σε
σχήμα ημικύκλιο που έγραφε :

«ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». Μπαίνω μέσα στην
αυλή και κατευθύνομαι στο εσωτερικό του κτιρίου. Μέσα σε ένα θά-
λαμο υπήρχε μόνον ένα στρώμα στο πάτωμα. Γυρίζω πίσω και πριν την
έξοδο υπήρχε ένα γραφείο μέσα στο οποίο καθόταν μια κυρία.

Ήταν η κυρία Άννα Καραγκούνη. Μπήκα μέσα με θάρρος και ερώ-
τησα την κυρία Άννα «τι σημαίνει η λέξις οικοτροφείον;» Μου απάν-
τησε με καλοσύνη «εδώ παιδάκι μου έρχονται όλα τα φτωχά παιδιά
από την επαρχία και σπουδάζουνε στο Γυμνάσιο». «Κυρία μου» της
απαντάω «και εγώ ένα τέτοιο παιδί είμαι, θα με πάρετε και μένα στο οι-
κοτροφείο;» «Βεβαίως» και μου έδωσε ένα σημείωμα τι πρέπει να
φέρω μαζί μου. Μου έδωσε και ένα κλειδί της εξωτερικής πόρτας και
έτσι απέκτησα στέγη και τους θερινούς μήνες δωρεάν.

Βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και έτσι πήγα στην
πρώτη τάξη του Γυμνασίου. Αρχές Σεπτεμβρίου μαζευτήκαμε στο οι-
κοτροφείο γύρω στα 50 αγόρια. Πρωινό σπέσιαλ, μαρμελάδες, εληές,
τσάι, γάλα και βούτυρο παρακαλώ. Το μεσημέρι ζεστό και νόστιμο φα-
γάκι. Ο πατήρ Απόστολος ο πνευματικός μας πατέρας. Η κυρία Άννα
έδινε εντολές. Η κυρά Βαγγελιώ να φροντίζει για την τάξη. Να πλυ-
θούν τα σεντόνια, να καθαρισθούν οι θάλαμοι, οι χώροι υγιεινής. Η
Λιλή η Πισλή στην κουζίνα μαζί με την Μαρία και την Στεργιανή. Η κυρά
Βαγγελιώ λίγο αυστηρή στα πιτσιρίκια αλλά συνεχώς με το τραγούδι
και τον καλό λόγο στο στόμα, επόπτευε τα πάντα.

Μετά από λίγο καιρό μου ανετέθη μια μυστική αποστολή. Θα
έπρεπε μετά το φαγητό, μεσημέρι βράδυ να πηγαίνω φαγητό και ψωμί
σε δύο ανήμπορα και άρρωστα γεροντάκια ονόματι Τζάλια που καθό-
ταν σε μια μονοκατοικία παληά λίγο πιο πέρα από τον Άγιο Νικάνορα.
Αυτή η αποστολή μου άρεσε πάρα πολύ και κράτησε περίπου δύο χρό-
νια. Άλλα παιδάκια είχαν άλλες αποστολές. Η Βαγγελούδα μου έλεγε
«άντε Αποστολάκη πάρε το φαγητό να το πας στον Χριστό. Είναι άρ-
ρωστος και πεινασμένος»…

Το 1967 ο πατήρ Απόστολος εκλέγεται Μητροπολίτης Ζακύνθου
και μαζί του παίρνει και την ηλικιωμένη μητέρα του, την αγαπημένη
μας γιαγιά την κυρά Δήμητρα. Η Βαγγελιώ ευχαρίστως μεταβαίνει στην
Ζάκυνθο και αναλαμβάνει να συνεχίσει την διακονία της συντρο-
φεύοντας την μητέρα του Δεσπότη έως και τον θάνατό της. Στην Ζά-
κυνθο απέκτησε πολλές και λαμπρές φίλες. Στην εξορία του
Σεβασμιωτάτου και πάλι μαζί στην γενέτειρά της την Κοζάνη.

Όταν τοποθετήθηκε ο Δεσπότης στο Κιλκίς ως Μητροπολίτης Πο-
λυανής, Κιλκισίου και Αγίου Αθανασίου είχε χάσει την μητέρα του στην
Κοζάνη και πάλι δεν τον άφησε μόνο. Τον συνόδευσε  στο Κιλκίς για
να έχει την φροντίδα του. Εκεί εκτιμήθηκε το έργο της πάρα πολύ ως
η οικονόμος του Μητροπολίτου. Από το 1991 στο Κιλκίς επέβλεπε την
καθαριότητα, μαγειρική, επισκέψεις κάνοντας και πολλές προσωπικές
αγαθοεργίες.

Δεν θα έφευγε από κοντά του εάν δεν είχε εκείνο το ατύχημα.
Έπεσε, έκανε κάταγμα, οδηγήθηκε στην κλινική και μετά στο σπίτι της,
στην Κοζάνη όπου και παραμένει. Πόνεσε πολύ τελευταίως με την εκ-
δημία του Μητροπολίτου πατρός Αποστόλου. Άγει το 93ον έτος της
ηλικίας της και η σκέψις της ξυράφι. Θυμάται τα πάντα. Θυμάται που
της έλεγε ο Δεσπότης, «εμείς Βαγγελούδα δεν θα πεθάνωμε  ποτέ. Κι
αν τυχόν συμβεί αυτό εμείς την άλλη ημέρα θα αναστηθούμε».

ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΟΥΔΑ 
ΟΛΑ ΓΕΛΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΡΩΤΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝ’ Τ’ ΑΦΕΝΤΙΚΟ
ΜΟΥ ΛΕΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ.

ΚΑΒΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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Η καταστροφή των Αναβρυκών στο Φράγμα του Ιλαρίωνα
Σχολιάζοντας το αφιέρωμα προηγούμενου τεύχους της «ΠΥΛΗΣ» για

τα φράγματα θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
Καλά τα φράγματα και σημαντική  η συμβολή τους στην άρδευση και

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  Δημιουργούν όμως και σοβαρές επι-
πτώσεις στη γεωμορφολογία της περιοχής, στην ιχθυοπανίδα, κ.α.  Για αυτό
και δεν αποτελεί μονόδρομο  η κατασκευή τους.  Εάν το ισοζύγιο της επέμ-
βασης εμφανίζει περισσότερα θετικά σημεία από τα αρνητικά προχωρούμε,
αν όχι ματαιώνουμε την κατασκευή τους. 

Το ισοζύγιο αυτό πριν από μερικές δεκαετίες ήταν μόνο οικονομικό,
τώρα όμως είναι κυρίως ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ με μια ολιστική θεώρηση, η
οποία συμπεριλαμβάνει και οικονομικές παραμέτρους, αλλά όχι μόνο αυτές. 

Ο νομοθέτης έχει θεσπίσει για το σκοπό αυτό τις Μελέτες Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) οι οποίες αφού εγκριθούν συνοδεύονται από
τους Περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής και λειτουργίας των φραγμά-
των. Οι Περιβαλλοντικοί όροι οφείλουν να εφαρμόζονται και να ελέγχον-
ται αυστηρά, πράγμα που δυστυχώς στις περισσότερες των περιπτώσεων
δεν ισχύει. 

Και για να μην είμαστε γενικόλογοι θα αναφερθούμε σε ένα τοπικό πα-
ράδειγμα, το φράγμα του Ιλαρίωνα. Εκεί υπήρξαν διάφορα κενά κατά την
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κάτι που κόστισε σημαντικά
στα παραποτάμια οικοσυστήματα. 

Και μόνο το γεγονός ότι η κατασκευή του φράγματος σταμάτησε και
ξεκίνησε αρκετές φορές κρατώντας για πάνω από 15 χρόνια μαγαρισμένη
την περιοχή «Λαριούς & Αναβρυκών», έναν πανέμορφο τόπο, λέει πολλά.

Θα αναφερθούμε λοιπόν σε μια μόνο περίπτωση, στα Αναβρυκά, μια
περιοχή  στα κατάντη του φράγματος Ιλαρίωνα, που περιλαμβάνει (μάλλον
περιλάμβανε) ένα ωραιότατο παραποτάμιο δάσος και εκτείνεται μέχρι το
πλατανόδασος του Ρυμνίου.

Το όνομα «Αναβρυκά» προέρχεται από το ρήμα “αναβλύζω-αναβρύζω”,
γιατί η τοποθεσία είναι γεμάτη από πηγές που ενισχύουν τον Αλιάκμονα. Τα
πολλά νερά βοήθησαν στο να υπάρχει (υπήρχε) πλουσιότατη βλάστηση, κυ-
ρίως πλατάνια, που συνθέτουν (συνέθεταν) ένα δάσος εκπληκτικής ομορ-
φιάς και έναν πλούσιο υγροβιότοπο. Έχουν παρατηρηθεί μαυροπελαργοί
και λευκοπελαργοί, ερωδιοί, αγριόχηνες, κύκνοι και αγριοπάπιες. Τα τε-
λευταία χρόνια επισημάνθηκαν και αργυροπελεκάνοι  - ροδοπελεκάνοι  που
χρησιμοποιούν  την περιοχή σαν τόπο τροφοληψίας. Ορισμένα είδη πτηνών
μάλιστα μετακινούνται εδώ από τις λίμνες των Πρεσπών της Καστοριάς και
ειδικά το χειμώνα που οι συνθήκες εκεί είναι δυσκολότερες. Αντίθετα η
συγκεκριμένη τοποθεσία των Αναβρυκών είναι απάνεμη, σε χαμηλότερο
υψόμετρο και προστατεύεται από την κλίση του ποταμού και τις ορθοπλα-
γιές των Καμβουνίων. 

Η πρώτη καταστροφή των Αναβρυκών (κοπή πλατάνων) είχε γίνει στις
αρχές τις δεκαετίας του 1970, κατά την κατασκευή της τεχνητής λίμνης
Πολυφύτου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν ανεξέλεγκτες αμμοληψίες
από ιδιώτες. Παρόλα αυτά η κατάσταση του πλατανόδασους ήταν ικανο-
ποιητική. 

Το δεύτερο και πολύ πιο καταστροφικό χτύπημα ήρθε μετά την επι-
λογή της περιοχής ως «δανειοθαλάμου αμμοχάλικων” για την κατασκευή

του φράγματος Ιλαρίωνα στη ΔΕΗ. Το μόνο κριτήριο για την επιλογή του
χώρου ήταν η εγγύτητα προς το έργο. Τίποτα άλλο. Ούτε η βιοποικιλότητα,
ούτε η ομορφιά και η αναψυχή, ούτε η σπουδαιότητα του χώρου για τα που-
λιά.  

«... Η έκτασις του δανειοθάλαμου ανέρχεται στα 1.100.000 τετρ.
μέτρα, ο όγκος δε των απολήψεων ανέρχεται στα 8.000.000 κυβ. μέτρα.

Επιπτώσεις από τη φύση λειτουργίας του έργου : 
... αλλοίωση και εξαφάνιση ποτάμιων και παραποτάμιων βιοτόπων.
Η επέμβαση αυτή αναμένεται να διαταράξει ισχυρά την υφιστάμενη

κατάσταση ... και την εικόνα το ποτάμιου τοπίου ...»
Τα παραπάνω αναφέρονται στη μελέτη εφαρμογής του έργου της ΔΕΗ

!!! Εμείς τι να προσθέσουμε; Ότι η ΔΕΗ και η Πολιτεία (που ενέκρινε τη με-
λέτη), αναγνώρισαν μεν το πρόβλημα, αλλά στην πράξη εκείνο που έκαναν
ήταν να … αναγνωρίσουν την περιοχή ως ιδιωτικό τους «δανειοθάλαμο» ;

Τι άλλο από αγανάκτηση μπορεί να νιώσει κανείς για αυτή την προ-
σέγγιση;  Είναι δυνατόν ένας τόπος υψηλής αισθητικής, οικολογικής και
βιολογικής αξίας να θυσιάζεται και να γίνεται μπάζα για το Φράγμα του Ιλα-
ρίωνα ! Ας έπαιρναν τα αμμοχάλικα τους από άλλο σημείο με κάποια μικρή
επιβάρυνση. Θα τα μακελέψουμε όλα στο βωμό της μείωσης του κόστους
; Θα θυσιάσουμε τη βιοποικιλότητα και την ομορφιά του τοπίου, γιατί κά-
ποιοι κοστολογούν το κληρονομημένο φυσικό κεφάλαιο ως μηδενικής
αξίας.

Η ΔΕΗ βέβαια, για να ρίξει στάχτη στα μάτια, πρόβλεψε στη ΜΠΕ «να
αφήνονται κατά θέσεις (;;) νησίδες ελάχιστης επιφάνειας ενός στρέμματος
με σκοπό να λειτουργούν σαν προσωρινό καταφύγιο στην όποια (sic) πτε-
ρωτή κυρίως πανίδα της περιοχής ...»

Δηλαδή κοροϊδία ! Σε μια έκταση 1.100 στρεμμάτων να αφεθούν νησί-
δες συνολικής έκτασης 5, 10 ή έστω 20 στρεμμάτων; Ολική καταστροφή
για το 95% της συνολικής έκτασης. Φανταστείτε το μέγεθος της κατα-
στροφής και το τοπίο την επόμενη μέρα. Τι ειρωνεία!

Καθυστερήσεις και ευθύνες αρμόδιων Αρχών 

Δυστυχώς η Τοπική και Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε με το
θέμα αρκετά καθυστερημένα και αφού η ζημιά είχε γίνει σε σημαντικό
βαθμό. Οι ευθύνες της ξεκινούν από τη δεκαετία του 1990. Η άνευ όρων
αποδοχή του Φράγματος και η χαλαρή στάση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
και των παραλίμνιων Κοινοτήτων στο θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων και της ΜΠΕ «έστρωσε το δρόμο» για την καταστροφή των Αναβρυ-
κών και τη μετατροπή τους σε …μπάζα και υλικά κατασκευής ! 

Η Οικολογική Κίνηση είχε υποβάλει από το 1997 αναλυτικό υπόμνημα
με σοβαρές ενστάσεις για τη ΜΠΕ του Ιλαρίωνα, επιμένοντας ιδιαίτερα στο
θέμα των «δανειοθαλάμων», δηλαδή των τεράστιων κρατήρων που θα αφή-
σει πίσω της η κατασκευή του Φράγματος, αλλά και της καταστροφής ση-
μαντικών βιοτόπων. Δυστυχώς οι φόβοι αυτοί επαληθεύτηκαν.

Επτά χρόνια μετά, γύρω στο 2004, εμφανίστηκαν και άλλες αντιδρά-
σεις, τόσο από τους παραλίμνιους Δήμους Αιανής και Καμβουνίων, όσο και
από το Σύλλογο Μικροβαλτινών Κοζάνης και την Οικολογική Κίνηση που
ανέδειξαν από κοινού το πρόβλημα στα τοπικά ΜΜΕ. Ένα πρώτο άμεσο αί-
τημα ήταν να εξαιρεθεί από την καταστροφή το πλατανόδασος  Ρυμνιου.
(Την ίδια περίοδο κατατέθηκε και κοινό σχέδιο Οικολογικής Κίνησης & Κέν-
τρου Περιβάλλοντος για την ανακήρυξη και την ανάδειξη του υγροβιοτόπου
του Ρυμνίου ως προστατευόμενου). 

Τελικά η ΔΕΗ αναγκάστηκε να κάνει μια παρέκκλιση από τον αρχικό
σχεδιασμό και να δεχτεί το αίτημα. Έτσι σώθηκε το παραποτάμιο δάσος του
Ρυμνίου, που φιλοξενεί πλέον κάθε χρόνο και τις «γιορτές των νερών». 

Η υπόλοιπη όμως (και αρκετά μεγαλύτερη) περιοχή των Αναβρυκών
δεν γλύτωσε. Έγινε ένας απέραντος δανειοθάλαμος. Και εκτός της ΔΕΗ,
που ανέσκαψε και έκανε αγνώριστο το χώρο, κάτοικοι από τα γύρω χωριά,
λαθρο-υλοτόμοι και μικροεργολάβοι πετσόκοψαν αμέτρητα πλατάνια και
καταλήστεψαν το υπόλοιπο αμμοχάλικο, το φυσικό φίλτρο του ποταμού.

Κι εδώ οι ευθύνες των αρμόδιων Αρχών είναι σοβαρότατες, γιατί επέ-
τρεψαν άλλο ένα μεγάλο «φαγοπότι» σε βάρος του φυσικού περιβάλλον-
τος. 

Σήμερα όποιος πάει να επισκεφτεί την περιοχή των Αναβρυκών αισθά-
νεται θλίψη και αγανάκτηση. Ειδικά εάν γνώριζε την περιοχή πριν την κα-
τασκευή του φράγματος, τότε οι συγκρίσεις είναι οδυνηρές και η οργή
ξεχειλίζει. Από τις υποσχέσεις που δόθηκαν κατά καιρούς (περί πράσινων
οάσεων, δενδροφυτεύσεων, εξασφάλισης νερού για τον υγροβιότοπο και
σύνταξης σχετικής μελέτης της ΔΕΗ), σχεδόν τίποτα δεν έχει γίνει. 

Τελευταία γραμμή της άμυνας μας πρέπει να είναι η διάσωση αρκετών
νησίδων χλωρίδας και μικροπανίδας, ώστε να κρατηθεί ένας ομφάλιος
λώρος με το παρελθόν αλλά και να προχωρήσει μια μελετημένη ανάπλαση
των ανοιχτών παρόχθιων κρατήρων, από όπου εξορύχτηκαν εκατομμύρια
κυβικά μέτρα αμμοχάλικου. 

Εν κατακλείδι, ο κοινός στόχος των παραλιμνίων Δήμων και των Συλ-
λόγων που ασχολήθηκαν με τα Αναβρυκά είναι πλέον το τρίπτυχο:

Διατήρηση νησίδων πρασίνου
Ανάπλαση της παρόχθιας κατεστραμμένης περιοχής στα κατάντη του

φράγματος.
Λειτουργία βοηθητικής παροχής για τις ανάγκες διατήρησης του υγρο-

βιότοπου και παράλληλη εξασφάλιση της μετακίνησης των ψαριών.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ:  Το παλιό μας σύνθημα «τα Αναβρυκά και τα μάτια μας»
έμεινε γράμμα κενό, αφού τελικά σώθηκε μόνο το πλατανοδασος του Ρυ-
μνίου, ενώ η κυρίως περιοχή των Αναβρυκών καταστράφηκε. 

Η ιστορία αποτελεί μια ακόμη απόδειξη πόσο «σοβαρά» μελετώνται
και αντιμετωπίζονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φραγ-
μάτων στην Ελλάδα. Τα ερωτήματα παραμένουν ίδια και αναλλοίωτα: 

Πόσο αξιόπιστες είναι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
πόσο εφαρμόζονται στην πράξη;  

Πόσο  αξιοποιεί τις θεσμικές της δυνατότητες η Νομαρχιακή και το-
πική Αυτοδιοίκηση, ώστε να γνωμοδοτεί έγκαιρα και να προλαβαίνει τις πε-
ριβαλλοντικές ζημιές; 

Πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα αν δεν παρενέβαιναν οι οργα-
νώσεις των ενεργών πολιτών ; 

16/2/2010
Οικολογική Κίνηση Κοζάνης

Σύλλογος Μικροβαλτινών Κοζάνης

Το νέο Δ.Σ της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης

Το νέο Δ.Σ. της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης συγκροτήθηκε
την Τρίτη, 23/3/2010,  ως εξής:

1. Ρήγας Αντώνης, Συντονιστής
2. Σιούστη Ελένη, Γραμματέας 
3. Ιωαννίδης Λευτέρης, Ταμίας
4. Τσανακτσίδης Δημήτρης, μέλος, αρμόδιος για θέματα ηλε-

κτρονικής προβολής και επικοινωνίας
5. Κουκουμπέσης Σάκης, μέλος
6. Μπλιαχούτας Δημήτρης, μέλος
7. Τσικριτζής Λάζαρος, μέλος

Επίσης καθορίστηκαν οι αρμόδιοι για τις Επιτροπές του Δ.Σ. :
Α. Επιτροπή Ενέργειας, Κλιματικής Αλλαγής και ΔΕΗ: Τσι-

κριτζής Λ. & Ιωαννίδης Λ.
Β. Επιτροπή Πρασίνου, Αστικού Περιβάλλοντος και Άγριας

Ζωής: Κουκουμπέσης Σ. και Μπλιαχούτας Δ.

ΟΡΥΧΕΙΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ: Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ

Στη συνεδρίαση, στις 20 Ιανουαρίου 2010, η Νομαρχιακή Επιτροπή
γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων της
«Παράκαμψης του δρόμου Προσήλιο – Τρανόβαλτο» στη θέση του ορυ-
χείου Προσηλίου.

Η απόφαση αυτή της Ν.Ε. νομιμοποιεί εκ των υστέρων την παρα-
νομία της εταιρείας Μ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ  η οποία αφού κατέστρεψε αυθαίρετα
και παράνομα την επαρχιακή οδό Προσηλίου – Τρανοβάλτου, ως «κρά-
τος» χωρίς καμία άδεια, αποφάσισε και κατασκεύασε παράκαμψη, χωρίς
να ζητήσει την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. 

Η κατασκευή δρόμων είναι αντικείμενο του κράτους το οποίο με τις
υπηρεσίες του επιβλέπει την  υλοποίηση (σχεδιασμό, κατασκευή, επί-
βλεψη, έλεγχο   τηρήσεως   των   προϋποθέσεων  του  νόμου).

Στην περίπτωση του επαρχιακού δρόμου Προσηλίου – Τρανοβάλ-
του δεν τηρήθηκε καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και μετά την
αυθαίρετη κατασκευή της παράκαμψης από την εταιρεία, ζητά η ίδια
τώρα την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Το έργο που έγινε χωρίς κανέναν σχεδιασμό και χωρίς καμία επί-
βλεψη, έχει ήδη παρουσιάσει προβλήματα (κατολισθήσεις) και είναι επι-
κίνδυνο για τους διερχόμενους κατοίκους της περιοχής.

Η ίδια εταιρεία συνεχίζει να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες, σε
όλες της φάσεις εξόρυξης στο ορυχείο, αδιαφορώντας για τις βλάβες
που προκαλεί στην περιοχή και αψηφώντας τους νόμους της πολιτείας.
Χαρακτηριστικά δεν τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους των εγκεκρι-
μένων ΜΠΕ (άναρχη και επικίνδυνη για τους κατοίκους και τους εργα-
ζόμενους ανάπτυξη του ορυχείου), που αποδεικνύεται από τα
επανειλημμένα πρόστιμα που της επιβάλει η αρμόδια υπηρεσία της Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης. 

Παρόλα αυτά όμως η Νομαρχιακή Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά
για τους περιβαλλοντικούς όρους, που εκ των υστέρων έρχεται η εται-
ρεία να υποβάλλει για να νομιμοποιήσει το έργο.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν γιατί βλέπουν ότι αργά ή γρή-
γορα η εταιρεία θα ζητήσει να χαρακτηριστεί η «παράκαμψη» επαρχιακή
οδός και έτσι που φαίνεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα το εγκρίνει.

Γι’ αυτό ζητούμε από τον κύριο Περιφερειάρχη:
- Να μην υποκύψει στα τετελεσμένα της εταιρείας σε βάρος των

θεσμών, των πολιτών και του περιβάλλοντος. 
- Να ακυρώσει την παράνομη γνωμοδότηση της Νομαρχιακής Επι-

τροπής προς αποκατάσταση της νομιμότητας.
- Να μην εγκρίνει τους Περιβαλλοντικούς Όρους, που εκ των υστέ-

ρων έρχονται να νομιμοποιήσουν τις αυθαιρεσίες της εταιρείας.
- Να υποχρεώσει την εταιρεία να υποβάλει νέα Μελέτη για την απο-

κατάσταση του επαρχιακού δρόμου στην παλιά του χάραξη, μια και η
εξόρυξη στο συγκεκριμένο κομμάτι έχει ήδη τελειώσει. 

- Να διατάξει την αποβολή της εταιρείας από το συγκεκριμένο ορυ-
χείο, αν η εταιρεία συνεχίσει να αδιαφορεί για τους νόμους της πολι-
τείας και για την υγεία και ασφάλεια των κατοίκων.

- Να δεχτεί σε ακρόαση την Επιτροπή Αγώνα, όπως ζητήθηκε με
έγγραφο, για ενημέρωση, πριν την οποιαδήποτε απόφαση για έγκριση
ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σήμερα ο κλάδος των τροφίμων είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία

στην Ευρώπη  αλλά και στην ΕΛΛΑΔΑ, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρ-
χει μια στρατηγική πολιτική,  αλλά και  μόνο με  τον αυτόματο πιλότο
αποτελεί βασικό κλάδο της οικονομίας μας. Τα στοιχεία είναι κάτι πε-
ρισσότερο από αποκαλυπτικά: Το 2008 η  εγχώρια βιομηχανία τροφί-
μων συνεισέφερε το 2,8% του ΑΕΠ, παρήγαγε το 25,2% της συνολικής
προστιθέμενης αξίας και έδωσε εργασία στο 22,2% των απασχολου-
μένων στη μεταποίηση. Παράλληλα, για άλλη μια χρονιά αναδείχτηκε
πρωταθλητής στην εξωστρέφεια, συνεισφέροντας συνολικά το 17,9%
των ελληνικών εξαγωγών. Επιπλέον, σε ένα χρονικό διάστημα που το
σύνολο της εγχώριας μεταποιητικής παραγωγής μειώθηκε κατά 4,2%,
συνεπεία της χρηματοοικονομικής κρίσης, η βιομηχανία τροφίμων είδε
την παραγωγή της να αυξάνεται το 2008 κατά 1,2%. Ταυτόχρονα, οι
τιμές της συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, «τσιμπώντας» ένα επι-
πλέον 6,9% - τιμή χαμηλότερη μεν του +11,4% που κατέγραψε το σύ-
νολο της εγχώριας μεταποίησης, επηρεασμένη ωστόσο από το
αυξημένο κόστος των πρώτων υλών το περασμένο έτος. 

Επιπλέον είναι ο  κλάδος που μπορεί να στηριχτεί σε ήπιες μορφές
μικρών φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων. Η Ελλάδα είναι μια κατ’
εξοχήν αγροτική χώρα που  έχει ιδανικές συνθήκες παραγωγής τρο-
φίμων υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας   λόγω του κλίματος
(ηλιοφάνεια, μικροκλίματα, παράδοση στην οικογενειακή προσωπική
μορφή παραγωγής). Αναφέρω ενδεικτικά παραδείγματα. Το λάδι μο-
ναδικό και όμως το πουλάμε ακόμη σε βυτία και οι αγοραστές αφού το
νοθεύσουν το πουλάνε σαν φάρμακο ή έδεσμα. Τα δημητριακά μας που
έπρεπε να είναι σήμερα μόνο για παιδικές τροφές και προϊόντα επώ-
νυμα, πωλούνται  μαζί με της βόρειας Ευρώπης τα οποία είναι μόνο
για ζωοτροφές και αυτές χαμηλής ποιότητας και μεταλλαγμένα. Τα

φρούτα και λαχανικά μας. Η κομπόστα ροδάκινο ενώ είχαμε την πρώτη
θέση στην παγκόσμια αγορά, οι καταναλωτές βλέπουν στην ετικέτα
την αλυσίδα διανομής και πουθενά ελληνικό ροδάκινο. Τα κρέατα μας
που με τον τρόπο εκτροφής και τις ελληνικές ζωοτροφές άντεξαν σε
όλα τα σκάνδαλα των τελευταίων χρονών και όμως εισάγουμε το 75%
του μοσχαρίσιου κρέατος και 70% του χοιρινού. Τα γαλακτοκομικά με
την κατοχύρωση της  φέτας μας αποκλειστικά σε Ελληνικό προϊόν, η
Ελλάδα σαν  εισαγωγέας τροφίμων  μόνο για γαλακτοκομικά και κρέ-
ατα  πληρώνουμε σε συνάλλαγμα όσο και για πετρέλαιο. Ενώ για πα-
ράδειγμα η αγορά της φέτας  στην παγκόσμια αγορά είναι 500.000 τ.,
η Ελλάδα παράγει σήμερα 100.000 τ. από τους οποίους οι 80.000 κα-
ταναλώνονται στην εσωτερική αγορά. Μια σοβαρή πολιτική στρατηγι-
κής σημασίας, θα βάλει σαν στόχο την παραγωγή των 500.000 τόνων,
που  σημαίνει 30.000 χιλιάδες νέες κτηνοτροφικές μονάδες οικογε-
νειακής μορφής, με παραγωγή 50.000 κιλά γάλα ετησίως και θα έχει τα
παρακάτω αποτελέσματα:   

Α) Την δημιουργία  100.000 χιλιάδες θέσεις εργασίας άμεσα και
50.000 έμμεσα (στην παραγωγή ζωοτροφών, στις κατασκευές, στην
μεταποίηση του γάλακτος και σε υπηρεσίες στήριξης κ.λ.π.) .

Β ) Οι εισαγωγές κρέατος αποτελούν το 21% και οι εισαγωγές γά-
λακτος -γαλ/κών το 16% των συνολικών γεωργικών μας εισαγωγών.

Αποτέλεσμα περίπου 1,5 δισεκατ. ευρώ να δαπανώνται κάθε χρόνο για
εισαγωγές κρεάτων και γαλακτοκομικών Για αυτό απαιτείται ανατροπή
της σχέσης φυτικής-ζωικής παράγωγης 70/30.

Γ) Διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και την περιβαλλον-
τική στήριξη των ορεινών περιοχών.    

Γ) Εξοικονόμηση πολύτιμου συναλλάγματος (να πως θα βρεθούν
τα λεφτά). 

Δ) Το λάδι και η φέτα  μπορούν και πρέπει να γίνουν οι κράχτες τα
«γκεσέμια» στις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων να απευθύνονται
στην ελίτ της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς σαν προϊόντα ποι-
ότητας–πιστοποιημένα και διαφοροποιημένα από τα αντίστοιχα φθηνά,
μεταλλαγμένα, χαμηλής ποιότητας και επικίνδυνα των τρίτων χωρών
η ακόμη και της βόρειας Ευρώπης.  

Ε) Οι Έλληνες της διασποράς οι τουρίστες που επισκέπτονται την
χώρα μας αλλά και η μοναδική μας ιστορία είναι μοναδικά–αποκλει-
στικά πλεονεκτήματα για την προώθηση των προϊόντων μας στην παγ-
κόσμια αγορά. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΩΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ.
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΤΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝΕ ΜΕΧΡΙ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

Χαμπίδης Δημήτριος 
Γεωπόνος-Μελετητής 

Μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕ
(ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ)

Η πρόταση του αγροτικού κινήματος πρέπει να είναι:

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ
ΒΑΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το κύριο-πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος
της Κυριακής» της 16ης Μαΐου 2010, με θέμα «ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΥ
ΕΦΥΓΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ», φιλοξενεί -σελ. 24- δήλωση της Νάσιας
Γ. Μαστρογιαννοπούλου που τα δυο τελευταία χρόνια ζει και εργάζε-
ται στο Λονδίνο. Το ρεπορτάζ, που έγινε με αφορμή τα τελευταία
δραματικά γεγονότα, της λήψης των οικονομικών μέτρων στην Ελλά-
δα και των θανάτων των τριών εργαζομένων στην τράπεζα MARFIN. 

ΣΤΟΝ «Αγγελιοφόρο της Κυριακής» 16.5.2010

Ποιο είναι το καλύτερο μέλι;
Καλύτερο είναι το μέλι εκείνο που παράγει η μέλισσα με τους σω-

στούς μελισσοκομικούς χειρισμούς και που έχει δεχθεί την μικρότερη
επεξεργασία από τον άνθρωπο.

Όλα τα μέλια που παράγουν οι μέλισσες είναι καλά. Έχουν περί-
που τα ίδια θρεπτικά συστατικά που ωφελούν και κάνουν καλό στην
υγεία μας. Διαφέρουν στη γεύση. Σε άλλους αρέσουν τα πευκόμελα,
σε άλλους τα ανθόμελα, θυμαρόμελα, ρεικίσια κλπ. Συνήθως τα μέλια
από παραγωγούς μελισσοκόμους είναι καλύτερα γιατί δεν περνούν
από τη διαδικασία της επεξεργασίας και της τυποποίησης, χωρίς να
σημαίνει ότι τα επώνυμα συσκευασμένα ελληνικά μέλια δεν είναι ποι-
οτικά καλά και ότι στερούνται από θρεπτικά συστατικά.

Σαφώς τα ελληνικά μέλια είναι καλύτερα από τα εισαγόμενα γιατί
οι έμποροι εισαγωγής εισάγουν από το εξωτερικό το πιο φθηνό και
υποβαθμισμένο μέλι για να κερδίσουν περισσότερα.

Γιατί κρυσταλλώνει (παγώνει) το μέλι; 
Η κρυστάλλωση είναι φυσική ιδιότητα του μελιού η οποία σχετί-

ζεται αποκλειστικά με τη σύνθεση του.
Μέλια όπως (βαμβακόμελα - ερείκης - πορτοκαλιάς) κρυσταλλώ-

νουν σε 1-3 μήνες.
Μέλια όπως πευκόμελα δεν κρυσταλλώνουν μετά από χρόνια...
Τα υπόλοιπα ανθόμελα ενδιάμεσα.

Χαλάει το μέλι όταν κρυσταλλώσει;
Όταν κρυσταλλώσει ομοιόμορφα δεν χαλάει μπορεί να παραμείνει

έτσι για χρόνια. Όταν κρυσταλλώσει ανομοιόμορφα (ξεχωρίσει το νερό
από τα ζάχαρα) κινδυνεύει να ξινίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα το
μέλι τότε θα πρέπει να ρευστοποιηθεί σε μπεν-μαρί.

Είναι η κρυστάλλωση δείκτης νοθείας ή αγνότητας του μελιού;
Όχι δεν είναι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ένα νοθευμένο μέλι μπο-

ρεί να κρυσταλλώσει ή να παραμείνει ρευστό ανάλογα με τα ζάχαρα
που έχει.

Μπορώ να διατηρήσω ρευστό το μέλι για να μην κρυσταλλώσει;
Εάν έχεις μεγάλη ποσότητα άφησε τόση, όση θα καταναλώσεις

σε σύντομο χρονικό διάστημα (ένα κιλό). Το υπόλοιπο τοποθέτησε το
στην κατάψυξη ή στον καταψύκτη. Στην κατάψυξη το μέλι παραμένει
όπως ακριβώς το παράγουν οι μέλισσες. Πάντα φρέσκο η απόψυξη δεν

το επηρεάζει.
Συνήθως εφαρμόζεται στα μέλια που κρυσταλλώνουν εύκολα.

Ποιο χρώμα μελιού να προτιμώ;
Τα ανοιχτόχρωμα έχουν καλύτερο άρωμα, τα σκοτεινόχρωμα υψη-

λότερη θρεπτική αξία όσον αφορά τα μεταλλικά στοιχεία (ιχνοστοι-
χεία) όπως το κάλιο, το νάτριο, το μαγνήσιο, ο σίδηρος κ.α

Πόσο διατηρείται το μέλι;
Το μέλι ποτέ δεν χαλάει. Εάν το προφυλάξουμε από το ξίνισμα

μπορεί να πάει και 10 χρόνια. Οι μελισσοκόμοι όμως είναι υποχρεωμέ-
νοι από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάζουν ημερομηνία
λήξης γύρω στα 2 με 3 χρόνια, γιατί κάποια από τα φυσικά χαρακτηρι-
στικά αλλοιώνονται με την πάροδο του χρόνου. Τα χαρακτηριστικά
αυτά που αλλοιώνονται δε σχετίζονται με τη θρεπτική αξία του μελιού
κι ούτε είναι επικίνδυνα για την υγεία του καταναλωτή.

Ένα μέλι που έχει λήξει είναι εξίσου θρεπτικό και καλό με ένα
άλλο γι αυτό και δεν πρέπει να το πετάμε ως άχρηστο.

Μπορεί ένας διαβητικός να τρώει μέλι;
Το μέλι περιέχει κυρίως φρουκτόζη, η οποία δεν χρειάζεται ιν-

σουλίνη για να μεταβολιστεί και από αυτήν την άποψη είναι καλύτερο
από την κακή ζάχαρη. Την τελική απόφαση όμως, εάν μπορεί ο διαβη-
τικός να φάει μέλι ή όχι και σε πόση ποσότητα, θα την πάρει μόνο ο ια-
τρός που τον παρακολουθεί.

Νοθεύεται το μέλι;
Ο μελισσοκόμος από ιδιοσυγκρασία δεν νοθεύει το μέλι του γιατί

πρώτα από όλα αγαπά τις μέλισσες, εκτιμά και σέβεται το προϊόν που
παράγουν και θεωρεί  ασέβεια τη νοθεία του αγνού προϊόντος με ξένες
ύλες. Δεύτερο το μέλι ως προϊόν αυτοπροστατεύεται και δεν νοθεύε-
ται με τις απλές μεθόδους. Εάν ρίξει κανείς νερό στο μέλι θα ξινίσει και
θα χαλάσει και εάν το ανακατέψει με γλυκόζη θα σχηματιστούν ανο-
μοιόμορφες στοιβάδες που εύκολα εντοπίζονται και αναλύονται.

Μια μορφή νοθείας που υπάρχει είναι η εισαγωγή φθηνού μελιού
από Κίνα, Τουρκία, Αργεντινή, Μεξικό και άλλες χώρες και η διάθεση
του σαν ελληνικό (εξαπάτηση του καταναλωτή). Γι αυτό και οι κατα-
ναλωτές θα πρέπει να εμπιστεύονται το μελισσοκόμο παραγωγό.

Διακινείται επίσης από κάποιους εμπόρους γλυκαντικών ουσιών
αμυλοσίροπο για λουκουμάδες σαν μέλι από πλανόδιους πωλητές
(πόρτα-πόρτα) κ.α Η ένδειξη ΜΕΙΓΜΑ ΜΕΛΙΩΝ ΕΚ ή ΕΚΤΟΣ ΕΚ ση-
μαίνει μη ελληνικό μέλι.

Ποιο μέλι είναι το βιολογικό μέλι;
Το μέλι που παράγουν οι μελισσοκόμοι με τους ορθούς χειρι-

σμούς, που το τρυγούν με προσοχή κι επιμέλεια και το διαθέτουν σε
σωστή συσκευασία είναι βιολογικό. Αυτό όμως δεν μπορούν να το γρά-
ψουν στην ετικέτα. Τα μέλια που αναφέρουν στην συσκευασία ότι είναι
βιολογικά, ελέγχονται και πιστοποιούνται από οργανισμούς πιστοποί-
ησης.

Ποια είναι η θρεπτική αξία του μελιού;
Το μέλι είναι μια γρήγορη πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, για

τους αθλητές, τα παιδιά, τις εγκύους, τους αρρώστους και για κάθε τα-
λαιπωρημένο οργανισμό. Το μέλι έχει ανόργανα στοιχεία τα οποία παί-
ζουν ρόλο στο μεταβολισμό και τη θρέψη, είναι συστατικό του
σκελετού και των κυττάρων, συμμετέχουν σε διάφορα ενζυμικά συ-
στήματα και τέλος ρυθμίζουν την οξύτητα του στομάχου. 

Το μέλι έχει αντισηπτικές ιδιότητες, είναι τονωτικό, αυξάνει το

ρυθμό λειτουργίας της καρδιάς, μειώνει τα προβλήματα έλκους του
στομάχου και γενικά συμβάλλει στην καλή λειτουργία του οργανισμού.

Η κατανάλωση του μελιού συμβάλλει στην γρηγορότερη αποκα-
τάσταση της υγείας σε περιπτώσεις αναιμίας και στον ταχύτερο μετα-
βολισμό του οινοπνεύματος σε περίπτωση μέθης. Έχει υψηλή
περιεκτικότητα σε χολίνη, που βοηθά άτομα που λόγω καθιστικής ερ-
γασίας υποφέρουν από δυσκοιλιότητα.

Το μέλι έχει αντιμικροβιακή δράση και εμποδίζει την ανάπτυξη των
βακτηρίων και άλλων παθογόνων οργανισμών. Είναι χρήσιμο για την
επούλωση, τον καθαρισμό και την απολύμανση των πληγών και πολλά
άλλα.

Προσοχή το μέλι δεν πρέπει να δίνεται σε παιδιά μικρότερα των
12 μηνών.

Γ.Χ. Μελισσοκόμος/ Βελβεντό

Λίγα
πράγματα
για το ΜΕΛΙ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Η Ελλάδα σήμερα
Είναι γνωστό σε όλους μας φαντάζομαι, ότι η κατάσταση στην

οποία βρίσκεται η χώρα μας, δεν είναι ακριβώς και η καλύτερη. Το
ποιος φταίει είναι λίγο πολύ γνωστό. Και φταίμε όλοι ανεξαιρέτως!

Πρώτο αλλά όχι μόνο το κράτος μας. Ένα κράτος που στηρίχτηκε
στους ακατάσχετους διορισμούς ημετέρων παντού και όπου μπορούσε
και δεν εννοώ μόνο το δημόσιο τομέα. Όλοι γνωρίζουμε  περιπτώσεις
ατόμων που προσλήφθηκαν ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα με μεσο-
λάβηση βουλευτών και άλλων κομματικών παραγόντων. Ένα κράτος
που ποτέ δεν έβαλε σωστούς φορολογικούς κανόνες για να ξέρουμε
όλοι τους όρους του παιχνιδιού, παρά μόνο φορολογούσε όπως το βό-
λευε κάθε χρονιά. Ένα κράτος που στις όποιες προμήθειες του λει-
τουργούσε κατά κανόνα είτε με σικέ “μειοδοτικούς διαγωνισμούς” είτε
με σκανδαλώδεις απευθείας αναθέσεις, υποτίθεται για το “καλό του
τόπου”.

Κάποιοι (όχι όλοι) δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι με τη δύναμη και
τους μισθούς που τους δόθηκαν, πραγματοποιούσαν εκβιαστικές απερ-
γίες ζητώντας ακόμη περισσότερα, ειδικά μάλιστα αν εργάζονταν σε
νευραλγικές εταιρείες του δημοσίου (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, κλπ.). Και το
κυριότερο χωρίς να τους ενδιαφέρει καθόλου η οικονομική κατάσταση
της χώρας, λες και ζούσαν σε άλλο πλανήτη. Αλλά βλέπετε για κά-
ποιους από αυτούς προείχαν τα “δίκαια” και τα “κυριαρχικά δικαιώματα”
των “εργαζομένων”, λες και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε τίποτε αργό-
σχολοι...

Κάποιοι (όχι όλοι) αγρότες  οι οποίοι ενώ αποτελούν το 9% του
συνολικού πληθυσμού της χώρας, παράγουν μόλις το 5% του ΑΕΠ και
παρόλα αυτά έχουν το θράσος να κόβουν τη χώρα στα δύο, γιατί προ-
φανώς οι επιδοτήσεις που παίρνουν για τα μη ανταγωνιστικά προϊόντα
τους, δεν τους φτάνουν για να παραγγείλουν δεύτερο μπουκάλι ουίσκι
για να κάνουν τη “λεζάντα” τους στα σκυλάδικα. Και μάλιστα κατά κα-
νόνα καθοδηγούμενοι από διάφορους “συνδικαλιστές αγροτοπατέρες”,
που τους βλέπεις χωρίς ίχνος ντροπής και φιλότιμου να εμφανίζονται
στην τηλεόραση ωρυόμενοι για τα “δίκαια της αγροτιάς”, ενώ με το
ζόρι χωράνε τα περιττά κιλά τους στο μπροστινό κάθισμα του υπερ-
πολυτελούς αυτοκινήτου τους.

Κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες (μη εξαιρουμένου του εαυτού
μου) που λίγο από εδώ λίγο από εκεί κοιτούσαμε να μην κόψουμε και
καμιά απόδειξη μπας και γλυτώσουμε το ΦΠΑ, μην κατανοώντας ότι
ουσιαστικά κλέβαμε τους ίδιους μας τους εαυτούς και με τη δικαιολο-
γία (σωστή μέχρι ενός σημείου) ότι αφού κάθε τρεις και λίγο το κρά-
τος εφευρίσκει καινούργιους τρόπους να μας τα παίρνει (βλ.
περαιώσεις-κλείσιμο βιβλίων-συνάφειες) εμείς τι να κάναμε...

Η εκκλησία η οποία έχοντας τη μεγαλύτερη φορολογική ατέλεια
από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό, τολμά και φωνάζει γιατί επιτέλους
θα πληρώσει κάποιους φόρους. Και μάλιστα κατέχοντας ως ιδιοκτησία
το 33% του ελληνικού εδάφους (και όχι μόνο)! Και μετά μιλάμε για τον
Αττίλα και την κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας...

Κάποιοι “Έλληνες” των τουριστικών περιοχών, που χαρατσώνουν
τους συμπατριώτες τους νοικιάζοντας κοτέτσια για δωμάτια σε εξω-
φρενικές τιμές και όταν έρχονται Άγγλοι Γάλλοι και λοιποί “Ευρωπαίοι”
(λες και εμείς είμαστε “Ασιάτες”) τους τα δίνουν στη μισή τιμή. Ναι
αυτοί οι “Έλληνες” που στην πρώτη ευκαιρία κλαίγονται ότι φυλάνε
Θερμοπύλες, αλλά μόλις δουν συμπατριώτες τους που υπηρετούν στα
μέρη τους τη θητεία τους φωνάζουν μην μπουν μέσα στα μαγαζιά πολ-
λοί μαντράχαλοι μαζί και διώξουν την πελατεία των ευγενών τουρι-
στών. Αναρωτήθηκαν ποτέ από που βγαίνουν τα “φράγκα” το υπόλοιπο
της χρονιάς;

Ναι αυτοί που τους “χαλάνε” οι απο-προσγειώσεις των πολεμικών
μας αεροσκαφών γιατί λέει ενοχλούν την πελατεία τους. Προφανώς οι
χαμηλές διελεύσεις των τουρκικών μαχητικών δεν ενοχλούν, γιατί απ’
ότι φαίνεται τα δικά τους αεροσκάφη φοράνε σιγαστήρες!

Κάποιοι που με ύφος χιλίων καρδιναλίων βγαίνουν και υποστηρί-
ζουν ότι “οι Έλληνες λόγω μεσογειακής-λέει-νοοτροπίας και κλίματος,
ΔΕΝ μπορούν να έχουν βαριά βιομηχανία και ότι το μέλλον τους είναι
η αγροτική παραγωγή και η παροχή τουριστικών υπηρεσιών”. Προφα-
νώς γι’ αυτούς οι Ιταλοί και οι Ισπανοί πρέπει να είναι πολύ ανόητοι
που κάθονται και παράγουν αυτοκίνητα, πλοία, αεροσκάφη και σχεδόν
ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Αλήθεια σκέφτηκαν
ποτέ ότι αν σε κάποια λίγα στρέμματα είχαν εγκατασταθεί λίγες βιο-
μηχανίες αντί να παράγεται μη ανταγωνιστικό και επιδοτούμενο βαμ-
βάκι, ΠΟΣΑ περισσότερα χρήματα θα βγαίνανε και ΠΟΣΟΙ
περισσότεροι άνθρωποι θα ζούσαν αξιοπρεπώς; Προς Θεού δεν εννοώ
ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο, απλά να υπήρ-
χαν και κάποιες λίγες σοβαρές βιομηχανικές μονάδες.

Θα μπορούσα να συνεχίσω για πολύ ώρα (τα παραδείγματα δυ-
στυχώς άφθονα) αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Νομίζω ότι οι περισ-
σότεροι από μας καταλαβαίνουμε ότι από καταβολής του νεότερου
ελληνικού κράτους σ’ αυτή τη χώρα ουσιαστικά παλεύουν δύο Ελλά-
δες. Δύο Ελλάδες οι οποίες καλώς η κακώς υπάρχουν σε μικρό η με-
γάλο βαθμό η καθεμιά σε όλους μας.

Από τη μια πλευρά η Ελλάδα που έχοντας συναίσθηση του πα-
ρελθόντος της που γνωρίζει τι γίνεται σήμερα στον κόσμο και κάθεται
και το παλεύει.

Από την άλλη η Ελλάδα που νομίζει ότι είναι ακόμη επαρχία της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα στην εποχή της παρακμής της,
που διακατέχεται από τη νοοτροπία του “ραγιά” και του “yes man” και
που προσπαθεί συνεχώς να βάζει τρικλοποδιές στην άλλη Ελλάδα, φο-
ρώντας είτε “πατριωτικό” είτε “προοδευτικό” προσωπείο. Το θέμα όμως
είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι Έλληνες.

Έλληνες, που έχουν καταλάβει ότι αν δεν χτίσεις μια σωστή παι-
δεία (που είναι το ΠΑΝ), αν δεν αρχίσεις να αφομοιώνεις και να παρά-
γεις τεχνολογία και όχι μόνο υπηρεσίες και επιδοτούμενα αγροτικά
προϊόντα, μονίμως θα είσαι ελλειμματικός στο εμπορικό σου ισοζύγιο,
μονίμως θα είσαι σε προγράμματα λιτότητας και μονίμως θα τρέχεις
και δεν θα φτάνεις. Γιατί δυστυχώς μεταξύ άλλων είμαστε πολύ καθυ-
στερημένοι και στην παιδεία και στην τεχνολογία...

Έλληνες που έχουν καταλάβει ότι αν δεν πάρουν την κατάσταση
στα χέρια τους και δεν βάλουν κόκκινες γραμμές σε κάποια θέματα
(Μακεδονικό-Αιγαίο-Κύπρος) ΧΩΡΙΣ μεσάζοντες και “συμμάχους”, θα
καταντήσουμε να είμαστε μονίμως οι καρπαζοεισπράκτορες της Ευ-
ρώπης και να λέμε “γιατί βαράς εμένα μπάρμπα που είμαι καλό παιδί;”.
Και τότε τσάμπα τα λεφτά για τα 300 μαχητικά αεροσκάφη, για τις 12
φρεγάτες και για τα άρματα μάχης που ισοδυναμούν σε αριθμό με τα
άρματα μάχης του Αγγλικού και Γαλλικού στρατού μαζί. Και μη μου πει
κανείς για τους Ευρωπαίους “συμμάχους”, τα είδαμε τα “παλικάρια” της
FRONTEX πως ανέκρουσαν πρύμνα μόλις είδαν ότι η κατάσταση στα
ανατολικά μας σύνορα είναι ζόρικη και όχι παίξε-γέλασε! Για τα άλλα
φιλαράκια μας τους Αμερικανούς προτιμώ να μην σχολιάσω...

Γενικώς “Έλληνες” που έχουν καταλάβει ότι αγοράζοντας το Χ
αριθμό αρμάτων μάχης από μία χώρα το Χ αριθμό Super Duper φρεγα-
τών από άλλη και το Χ αριθμό F τάδε μαχητικών αεροσκαφών από
άλλη η άλλες χώρες, ΔΕΝ αποκτάς αυτόματα “ειδική στρατηγική
σχέση” με αυτές. Αποκτάς ΜΟΝΟ πελατειακή. Και αν κάποιος έχει αν-
τίρρηση, ας κοιτάξει λίγο πόσο έξυπνα φέρονται τα “φιλαράκια” μας οι
Τούρκοι, που δεν ζητάνε αλλά ΑΠΑΙΤΟΥΝ συμπαραγωγές, γιατί μόνο
άμα είσαι συνέταιρος σε υπολογίζει ο άλλος! Και αυτό επειδή υπάρχει
σχέση αλληλεξάρτησης. Και μετά τους λέμε και μπουνταλάδες... κού-
νια που μας κούναγε!

Γενικώς Έλληνες που έχουν καταλάβει ότι δημογραφικά συρρι-
κνωνόμαστε και μας αρέσει δεν μας αρέσει θα δεχτούμε μετανάστες
για κάποιο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι ΠΟΣΟΥΣ από ΠΟΥ και με
ΠΟΙΟΥΣ όρους θα τους δεχτούμε. Θα προσπαθήσουμε να τους κά-
νουμε όσο είναι δυνατόν Έλληνες η θα τους βάλουμε σε γκέτο και θα
εκμεταλλευτούμε την χαμηλού κόστους και ανασφάλιστη εργασία
τους και μετά όποτε μας βολεύει θα εξαπολύουμε πογκρόμ εναντίον
τους επειδή είναι “ξένοι”. H ακόμα χειρότερα αν μετατρέψουμε τους
μετανάστες σε “Έλληνες” του τύπου “ξέρεις ποιος είμαι εγώ”.

Προς Θεού, δεν εννοώ σε καμία περίπτωση στο όνομα της “πολυ-
πολιτισμικότητας” να καταντήσουμε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι η να δε-
χτούμε καταστάσεις όπως εφαρμογή νόμων τύπου Σαρία. Απλά αν δεν
μας αρέσει, τότε καθόμαστε βάζουμε τα δυνατά μας και γεννάμε παι-
διά, γιατί αλλιώς θα καταντήσουμε μειονότητα στην ίδια μας τη χώρα.
Μια χώρα γέρων με ότι συνεπάγεται αυτό... 

Έλληνες οι οποίοι γνωρίζουν επαρκώς την ιστορία τους, που ΔΕΝ
φαντασιώνονται  ανασυστάσεις αρχαίων και μεσαιωνικών αυτοκρατο-
ριών γιατί έτσι κι’ αλλιώς ΔΕΝ μας παίρνει και δεν παραμυθιάζονται
από βιβλία “εκδοτικών-όνομα και μη χωριό-οίκων” που διαλαλούν ότι
ήμαστε απόγονοι εξωγήινων! Έλεος! Τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορίας
δεν μας φτάνουν πρέπει να βάλουμε και τα UFO ως προγόνους;

Έλληνες που όταν διάβασαν την Ιλιάδα και την Οδύσσεια δεν κά-
θισαν να την αποστηθίσουν, για να το “παίζουν” μετά “κάποιοι” στους
υπόλοιπους. Είναι οι Έλληνες που κατανόησαν ότι η Τροία έπεσε όχι
χάρη στην ωμή επίδειξη δύναμης και εγωισμού (που κόντεψε να έχει
καταστροφικά αποτελέσματα) του Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα, αλλά
χάρη στην πονηριά και την εξυπνάδα του Οδυσσέα. Ο οποίος και νί-
κησε και έφτασε στο σπίτι του και έζησε μέχρι τα γεράματα....

Τέλος Έλληνες οι οποίοι κατανοούν ότι όταν “παίζεις” στην διε-
θνή σκηνή δεν έχουν θέση γενικεύσεις του τύπου “καλοί” Παλαιστίνιοι
και “κακοί” Ισραηλινοί η το αντίστροφο. Καλός ή κακός χωρίς εισαγω-
γικά, είναι μόνο αυτός που σε στηρίζει σε διάφορα ζητήματα εννοείται
όχι για τα ωραία σου τα μάτια αλλά γιατί περιμένει κάτι κι’ αυτός από
σένα. Και αν μάλιστα αυτός ο καλός παράγει και τίποτα όπλα και τα
πουλάει σε καλή τιμή και με δυνατότητα (πραγματικής) συμπαραγω-
γής, για να τρώνε ψωμί και πέντε δικοί σου εργαζόμενοι, όχι απλά είναι
καλός είναι ο καλύτερος. Κι’ αν σε κάποιο “προοδευτικό” δεν αρέσει η
παραπάνω “γειτονιά” ας κοιτάξει στο παράρτημα “Σκανδιναβία” στο
λήμμα “Σουηδία”. Φιλειρηνικότατη, αλλά την πλειοψηφία των όπλων
της (και όχι μόνο) τα παράγει η ίδια, γιατί οι άνθρωποι πρώτα απ’ όλα
σέβονται τον εαυτό τους, αγαπάνε την πατρίδα τους και το σημαντι-
κότερο δεν θέλουνε νταβατζήδες πάνω απο το κεφάλι τους. Και -έκ-
πληξη- είναι κι’ αυτή μικρή χώρα! Να μην πω για τα οφέλη σε εθνική
οικονομία, ασφαλιστικό, κλπ, όχι τίποτε άλλο αλλά γιατί μερικοί  “ξύ-
πνιοι” θέλουν να μας πείσουν ότι οι αμυντικές δαπάνες (με ποσοστό
κάτω του 3% του ΑΕΠ) είναι η κύρια αιτία για τα χάλια μας. Δηλαδή στο
υπόλοιπο 96% έγινε τόσο τέλεια διαχείριση; Μην τρελαθούμε...

Τέλος πάντων αυτά τα ολίγα γιατί ως γνωστόν το “Λακωνίζειν Εστί
Φιλοσοφείν” αν και στο πρώτο μάλλον τα πήγα χάλια. Το δεύτερο
αφήνω να το κρίνετε εσείς!

Ευχαριστώ 
Με εκτίμηση

Γιαννόπουλος Χ. Γιώργος
Κοζάνη, Μάρτιος 2010

Υ.Γ. : Προς αποφυγή παρεξηγήσεων από κάποιους “προοδευτι-
κούς”, δηλώνω ότι ποτέ δεν υπήρξα ακροδεξιός (ούτε καν δεξιός), ούτε
υπερεθνικιστής. Απλώς όπως οι περισσότεροι Έλληνες έχω χίλιους λό-
γους να είμαι υπερήφανος για το αρχαίο και μεσαιωνικό παρελθόν της
πατρίδας μου, αλλά δυστυχώς πολύ λίγους για το πρόσφατο. Και σε
τέτοιου είδους ζητήματα δεν χωράνε ούτε “δεξιοί” ούτε “αριστεροί”. 

Χωράνε μόνο Έλληνες...

Δεν είναι η ώρα της σιωπής
Στην κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα την προκείμενη πε-

ρίοδο, η σιωπή δεν είναι χρυσός. Οι Έλληνες δεν μπορούμε να στε-
κόμαστε απαθείς και αμέτοχοι σ’ αυτή τη δίνη των προβλημάτων που
μας κατακλύζει. Οι αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν στην πα-
τρίδα μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφορούν μόνο το οι-
κονομικό επίπεδο. Οι αλλαγές είναι αναγκαίο να αφορούν το σύνολο
της ζωής και της συμπεριφορά μας. Κάποτε οι πρόγονοί μας επανα-
στάτησαν ώστε να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό με απώτερο
στόχο την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, στη δεδομένη στιγμή
εμείς, οι σημερινοί Έλληνες είμαστε υποχρεωμένοι να αποτινάξουμε
από πάνω μας τον κακό μας εαυτό. Αυτός είναι ο τωρινός εχθρός,
αυτή είναι η σημερινή απειλή  για το έθνος μας.  

Ο κακός μας εαυτός έχει ταυτιστεί με το είναι μας. Πολλοί θε-
ωρούν ότι εάν απεμπολήσουμε τα στοιχεία του ελληνικού χαρα-
κτήρα μας, θα κινδυνεύσουμε να αλλοιωθούμε, να αλλοτριωθούμε
και να γίνουμε ένα με τους υπόλοιπους παγκοσμιοποιημένους
λαούς. Όμως εγώ σκέφτομαι. Μα ήδη δεν έχουμε αλλοιωθεί; Ήδη
δεν απομακρυνθήκαμε από τον πατριωτισμό, το φιλότιμο, την αν-
θρωπιά και την αξιοπρέπεια μας;

Αφήνουμε τους ξένους να μας ξεφτιλίζουν, να κερδοσκοπούν
σε βάρος μας και να ταπεινώνουν τα μέχρι τώρα κεκτημένα μας. Δεν
πρέπει ωστόσο να οργιζόμαστε με αυτούς διότι εμείς τους δώσαμε
το δικαίωμα, την αφορμή, το πάτωμα, εμείς αρχικά εξευτελίσαμε
τους εαυτούς μας.

Η περίοδος αυτοϋποτίμησης από εμάς τους Έλληνες και η πε-
ρίοδος χάριτος για τους ξένους τελείωσε. Το πρώτο βήμα για την
πολυπόθητη αλλαγή είναι να κλείσουμε την τηλεόραση που παίζει
αδιάκοπα τη Λαμπίρη και τις διάφορες «κουτσομπολίθρες» της show
bizz και να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας στην πραγματι-
κότητα. Λέω να ανοίξουμε διότι μέχρι τώρα ήταν μισάνοιχτα εξαιτίας
των παρωπίδων.

Ακολούθως, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί  στην παιδεία και τη
μάθηση. Το έργο αυτό θα ήταν καλό να το ξεκινήσουν οι παιδαγω-
γοί και οι εκπαιδευτικοί. Δεν αξίζει να περιμένουμε πότε θα ασχο-
ληθεί πραγματικά το κράτος με την παιδεία, γιατί απλούστατα εμείς
είμαστε το κράτος. Ας αρχίσει λοιπόν ο κάθε εκπαιδευτικός να απο-
μακρύνει τα παιδιά από τη στείρα αποστήθιση και να αναβαθμίσει
την ποιότητα σπουδών. Τρόποι γι’  αυτό υπάρχουν αρκεί να υπάρχει
και θέληση. Βέβαια λέγοντας παιδεία δεν εννοώ μόνο τη γνώση
αλλά και η σωστή συμπεριφορά. Δεν πρέπει να νοείται σχολιαρό-
παιδο που βρίζει που πετάει σκουπίδια στο δρόμο, που αδιαφορεί
για την πατρίδα του, που…, που...  Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να
γίνει εδώ και τώρα η ριζοσπαστική αλλαγή και στη συνέχεια να ακο-
λουθήσουν  και οι υπόλοιπες. Αυτό το τονίζω διότι η νέα κοινωνία
που θα ανοικοδομηθεί είναι απαραίτητο να βασίζεται σε ηθικούς και
μορφωμένους νέους. 

Τα οικονομικά της χώρας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο...θα
βελτιωθούν. Το θέμα είναι το μετά. Παραμένουμε ίδιοι και απαράλ-
λαχτοι και επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, όπως ψέματα, σπατάλες,
ατιμωρησία πολιτικών  κ.α., ή χαράζουμε μια νέα λαμπρή πορεία με
οδηγούς-ανθρώπους των αξιών και όχι με οδηγούς  όπως τη Τζού-
λια Αλεξανδράτου ή το Γαλάτη, που δεν έχουν ούτε…δίπλωμα οδή-
γησης! 

Ας πάρουμε λοιπόν την κατάσταση στα χέρια μας. Η αργοπο-
ρία, η αναποφασιστικότητα και η κατά καιρούς τεμπελιά ήταν ανέ-
καθεν στοιχεία-σφραγίδες του Έλληνα, η ψευτιά, η ατιμία και η
κλεψιά όμως ποτέ δεν ήταν. Αυτά λοιπόν είναι που πρέπει να βγά-
λουμε από πάνω μας.

Στέργιος Κύρινας* Φοιτητής Φιλοσοφικής Αθήνα-Απρίλης 2010** 
ΣΗΜ.ΣΥΝ.
*του Κων/νου Κύρινα και της Θεοδώρας Θεοχάρη
**γράφτηκε πριν τα οικονομικά μέτρα και τα αιματηρά γεγονότα

της 5.5.2010
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Άλλο ένα βροντερό «παρών» έδωσαν οι αθλητές του Συλλόγου Δρο-
μέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ), τόσο με τις επιδόσεις τους αλλά κυρίως με
τη μεγάλη συμμετοχή τους, στον 5ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξαν-
δρος» την Κυριακή 18 Απριλίου 2010, στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού
της Βόρειας Ελλάδος, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.

Συμμετείχαν συνολικά 42 αθλητές-ιες του ΣΔΥΚ με επικεφαλής τον
πρόεδρό τους Τάκη Σταθόπουλο. Ανά κατηγορία οι συμμετοχές ήταν: 12
αθλητές στη μαραθώνια διαδρομή των 42χλμ, (εκκίνηση Πέλλα-τερματι-
σμός στο άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου στην παραλία Θεσσαλονίκης, 24 στο
δρόμο των 10χλμ και 6 αθλητές στο δρόμο των 5χλμ.

Γενικά ο αγώνας στέφτηκε από επιτυχία τόσο από πλευράς συμμετο-
χών, όσο και από την οργανωτική πλευρά.

Στις διακρίσεις των αθλητών του ΣΔΥΚ αξίζει να αναφέρουμε ξεχωρι-
στά την 3η θέση στην κατάταξη των Ελληνίδων δρομέων (9η στη γενική κα-
τάταξη γυναικών) που κατέλαβε η Πατούρα Φρόσω, τη 2η θέση (1ος στους
Έλληνες) του Μιχάλη Παρμάκη στα 10χλμ που είναι και αθλητής του Πα-
νελλήνιου ΓΣ, την 5η θέση στις Ελληνίδες (11η στη γενική γυναικών) που κα-
τέλαβε η Βασδάρη Σουζάννα και την 7η στην κατάταξη γυναικών στα 5χλμ
που κατέλαβε η Τσιφλίδου Κούλα.

Αναλυτικά οι επιδόσεις των δρομέων του ΣΔΥΚ στο Μαραθώνιο και οι
διακρίσεις στις υπόλοιπες αποστάσεις έχουν ως εξής:

Μαραθώνιος 42χλμ, γενική κατάταξη ανδρών (επί 278 δρομέων που
τερμάτισαν)

1. Σιαμόγλου Αλέξανδρος, 48ος με χρόνο 3:21:33
2. Καλδέλης Παναγιώτης, 55ος με 3:24:45
3. Πατουλίδης Πέτρος, 63ος με 3:27:524. 
4. Μπέλλας Κώστας, 80ος με 3:36:54
5. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 84ος με 3:38:55
6. Δρουδάκης Ιωάννης, 87ος με 3:41:26
7. Τσίγκενης Αθανάσιος, 118ος με 3:51:59
8. Σταθόπουλος Δημήτριος, 125ος με 3:53:44
9. Ζιάρας Κωνσταντίνος 157ος με 4:05:07

Μαραθώνιος 42χλμ, γενική κατάταξη γυναικών (επί 20 που τερμάτι-
σαν)

1. Πατούρα Φρόσω, 9η (3η Ελληνίδα) με χρόνο 3:24:44
2. Βασδάρη Σουζάννα, 11η (5η Ελληνίδα) με 3:43:30

Δρόμος 10χλμ, γενική κατάταξη ανδρών (επί 247 που τερμάτισαν)
1. Παρμάκης Μιχάλης, 2ος (1ος Έλληνας) με χρόνο 0:30:53
2. Μαλούτας Νίκος, 46ος με 0:44:27
3. Πουταλής Ιωάννης, 53ος με 0:45:42
4. Καρατζέτζος Άρης, 55ος με 0:46:16
5. Ντάγκας Παναγιώτης, 61ος με 0:47:03
6. Παγκαλίδης Κώστας, 65ος με 0:47:27
7. Νάκας Αθανάσιος, 67ος με 0:47:37
8. Τσακιρίδης Βασίλης, 72ος με 0:47:56
9. Αγγελίδης Νίκος, 82ος με 0:48:42
10. Λουμπούτσκος Δημήτριος, 88ος με 0:49:16
Τερμάτισαν άλλοι 14 δρομείς του ΣΔΥΚ

Δρόμος 10χλμ γυναικών (σε 42 που τερμάτισαν)
1. Μπέλλα Ελένη, 16η με χρόνο 0:52:53

Δρόμος 5χλμ ανδρών (σε 125 που τερμάτισαν)
1. Μαλιάγκας Αθανάσιος, 75ος με χρόνο 0:31:38

Δρόμος 5χλμ γυναικών (σε 47 που τερμάτισαν)
1. Τσιφλίδου Κούλα, 7η με χρόνο 0:28:02
Για την ιστορία στον 5ο Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης επρώτευσαν,

στους άνδρες ο Αιθίοπας Baraki Mehari Gebri με χρόνο 2:15:11  και στις γυ-
ναίκες η Ουκρανή Stango Svitlana με χρόνο 2:41:48.

Στην Εθνική Νέων ποδοσφαίρου
ο Αλέξανδρος Νατσιόπουλος

Στην Εθνική ομάδα Νέων κλήθηκε να συμμετάσχει ο Νατσιό-
πουλος Αλέξανδρος του Νικολάου, επισφραγίζοντας τις πολύ
καλές του εμφανίσεις με τη Β’ ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης,
της οποίας είναι βασικό στέλεχος. Ο 19χρονος ταλαντούχος πο-
δοσφαιριστής, που είναι και φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θεωρείται
βέβαιο επίσης ότι θα προωθηθεί γρήγορα στην επαγγελματική
ομάδα του Ηρακλή, αφού οι ποδοσφαιρικές του ικανότητες, η ερ-
γατικότητα και το μεράκι του για το ποδόσφαιρο, η μόρφωση και
η σεμνότητά του, είναι στοιχεία που συνηγορούν για μια ελπιδο-
φόρα και θετική εξέλιξη.

Του ευχόμαστε ότι καλύτερο…

Στο χειμερινό πρωτάθλημα κολύμβησης
Χάλκινο μετάλλιο από τη Γιαννοπούλου Κατερίνα

Την τρίτη θέση και το χάλκινο
μετάλλιο στην κατηγορία 200μ.
ελεύθερο κατέκτησε η Γιαννο-
πούλου Κατερίνα του Ανέστη, στο
χειμερινό πρωτάθλημα κολύμβη-
σης Κεντροδυτικής Μακεδονίας,
προαγωνιστικών κατηγοριών 10-
11-12 ετών, που διεξήχθη το διή-
μερο 13 & 14 Μαρτίου 2010 στη
Νάουσα.

Η μικρή Κατερίνα που είχε
επίδοση 3:25:22, ανήκει στον
ΑΚΜΣ Ποσειδώνα Κοζάνης, που

συμμετείχε στο συγκεκριμένο αγώνα με 25 αθλητές-τριες κατα-
κτώντας συνολικά 13 μετάλλια.

Ο ΣΔΥΚ στον 5ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος»

Η διοργάνωση του Διήμερου Εκδηλώσεων Ορεινού Αθλητισμού που
πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Απριλίου 2010, ήταν μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για τη γνωριμία με το πανέμορφο και γραφικό χωριό του Αγίου Γε-
ωργίου Γρεβενών καθώς και για την προβολή του. Και πέτυχε απόλυτα με
κριτήριο τον αριθμό των συμμετεχόντων αθλητών, των συνοδών και των
επισκεπτών και τις θετικές εντυπώσεις που αποκόμισαν.

Ο Άγιος Γεώργιος -Τσούρχλι το παλιότερο όνομά του-, έδρα του
Δήμου Ηρακλεωτών, είναι ένα χωριό που απέχει 23 χλμ από τα Γρεβενά και
40 από την Κοζάνη και με το δεδομένο της μετακίνησης από την Εγνατία
Οδό είναι πλέον πολύ κοντά και από τη Θεσσαλονίκη. Το όνομά του το πήρε
από το νεομάρτυρα Άγιο Γεώργιο (1808-1838) «του εν Ιωαννίνοις μαρτυ-
ρήσαντος» του οποίου φέρεται ότι είναι η γενέτειρα του. Πέρα από τον πε-
ρικαλλή ναό του Αγίου Γεωργίου (1970), στο κέντρο του χωριού δεσπόζει
η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων που χρονολογείται από το 1836. Είναι
ένα χωριό με ιδιαίτερα δραστήριους και δημιουργικούς κατοίκους. Γνωστή
είναι η δράση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αγίου Γεωργίου και
η προώθηση των προϊόντων του σε όλη την Ελλάδα. «Σήμα κατατεθέν» του
χωριού είναι ένας παρακείμενος λόφος, ο οποίος λέγεται ότι είναι τεχνη-
τός από την αρχαιότητα, με ορατότητα από ένα μεγάλο τμήμα της Δυτικής
Μακεδονίας.

Ιδιαίτερα τιμητική για τη διοργάνωση ήταν η συμμετοχή στον αγώνα
του ορεινού τρεξίματος των δυο κορυφαίων Ελλήνων Δρομέων Βουνού,
του Νίκου Καλοφύρη και του Χάρη Καλαμπούκα. Επίσης αξιοσημείωτη ήταν
η συμμετοχή 40 και πλέον αθλητών του ΣΔΥ Κοζάνης με επικεφαλής τον
πρόεδρό τους Τάκη Σταθόπουλο, παρουσία περισσότερο συμβολική και όχι
ανταγωνιστική αφού προέρχονταν από την υπερπροσπάθεια και τις πολύ
καλές επιδόσεις στο Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» της περασμένης Κυ-
ριακής 18.4.2010. Πλέον χαρακτηριστικές είναι οι παρουσίες του Μιχάλη
Παρμάκη, 1ου Έλληνα νικητή στα 10 χλμ, αθλητή του Πανελλήνιου & ΣΔΥΚ
και της Φρόσως Πατούρα, 3ης Ελληνίδας νικήτριας στο μαραθώνιο που

προαναφέραμε και οι οποίοι συμμετείχαν στον αγώνα περιπατητικά. Ακόμη
πολυμελείς ομάδες αθλητών είχαμε από το Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων,
το ΣΔΟ Εορδαίας, το σύλλογο ΖΕΥΣ Πιερίας, τον ΑΟ Φλώρινας, το Σύλ-
λογο Δρομέων Πρέβεζας κα.

Η εκκίνηση του δρόμου των 15 χλμ δόθηκε στις 10:30 και αυτού των 28
χλμ στις 11:00. Η διαδρομή χαρακτηρίστηκε από τους αθλητές πανέμορφη
και τεχνικά αρκετά δύσκολη ίσως και λόγω της βροχής της προηγούμενης
μέρας.

Οι νικητές των αγώνων που παρέλαβαν τα κύπελα και οι επιδόσεις
τους έχουν έξής:

«Αϊγιωργίτικο Μονοπάτι» 28 χλμ-Συμμετοχή 102 αθλητών
ΑΝΔΡΕΣ-Γενική Κατάταξη
1ος Καλοφύρης Νίκος της SALOMON ΕΛΛΑΣ με χρόνο 2:36:28
2ος Γκούγκο Αλεξέι της OLYMPUS ANAVASIS με το ίδιο χρόνο 2:36:28
3ος Καλαμπούκας Χάρης της SALOMON ΕΛΛΑΣ και αυτός με τον ίδιο

χρόνο 2:36:28
ΓΥΝΑΙΚΕΣ-Γενική Κατάταξη
1η Παπουνίδου Ναταλία, ανεξάρτητη αθλήτρια με χρόνο 3:00:15
2η Καλογήρου Μαρία, ανεξάρτητη αθλήτρια με χρόνο 3:42:59
3η Παπακοσμά Βηθλεέμ, του ΑΟ Φλώρινας με χρόνο 3:44:13
«Τσούρχλειος Δρόμος» 15 χλμ-Συμμετοχή 131 αθλητών
ΑΝΔΡΕΣ-Γενική Κατάταξη
1ος Κουκουτέγος Αντώνης, της Ομάδας Μαραθωνίου Γιαννιτσών με

χρόνο 1:33:53
2ος Βαγγελής Βασίλης, του Πρωτέα Ηγουμενίτσας με χρόνο 1:38:26
3οι Φιλιμέγκας Γιώργος, ανεξάρτητος και Μπαρτζώκας Βαγγέλης του

Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων με χρόνο 1:40:32
9ος (4ος στην κατηγορία 50-59) Νάκας Θανάσης, του ΣΔΥ Κοζάνης με

χρόνο 1:43:58
14ος (5ος στη κατηγορία 50-59) Σταθόπουλος Τάκης, του ΣΔΥ Κοζάνης

με χρόνο 1:49:06
ΓΥΝΑΙΚΕΣ-Γενική Κατάταξη
1η Καρπούζα Βασιλική, της SALOMON ΕΛΛΑΣ και ΣΔΥ Κοζάνης με

χρόνο 1:39:03
2η Σταμούλη Ζωή , του Φίλιππου Βέροιας με χρόνο 2:04:06
3η Σερίφη Σοφία, ανεξάρτητη αθλήτρια με χρόνο 2:16:06

Επίσης απονεμήθηκαν κύπελα στους νικητές ανά ηλικιακές κατηγορίες
40-49, 50-59 και 60>, ενώ μετάλλια και πιστοποιητικά συμμετοχής πήραν
όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν.

Διοργανωτές και χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση Γρεβενών και ο Δήμος Ηρακλεωτών ενώ «ψυχή» της διοργάνωσης
ήταν ο Αϊγιωργίτης Βαγγέλης Δρόσος. Στην επιτυχία των εκδηλώσεων συ-
νέβαλε και η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαΐδας (ΕΔΟΠ).

Στον Άγιο Γεώργιο Γρεβενών: ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ημερίδα «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»
από τον ΣΔΥ Κοζάνης 

Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα με το γενικό τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑ» είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι παραβρέθηκαν
το απόγευμα του Σαββάτου 27 Μαρτίου 2010 στο Κοβεντάρειο. Η εκ-
δήλωση συνδιοργανώθηκε από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης
και τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Πο-
λιτικής Κοζάνης. Την ημερίδα προλόγισαν και καλωσόρισαν το κοινό,
ο πρόεδρος του συλλόγου Δρομέων Τάκης Σταθόπουλος και η αντιδή-
μαρχος Κοζάνης και πρόεδρος της ΔΕΠΑΚΠΚ Νικολέττα Μπομπόναρη,
για να ακολουθήσουν οι δυο εισηγήσεις από τον καθηγητή Φυσικής
Αγωγής Σάββα Χριστοδούλου με θέματα:

1. Άσκηση και ψυχοσωματική υγεία
2. Αερόβια προπόνηση και γαλακτικό οξύ 
Στο τέλος της κάθε εισήγησης ακολούθησαν ερωτήσεις και συζή-

τηση. 



Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 23 Μάιος 2010

ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ

Περίοδος 2009-2010: Επιτυχημένη η παρουσία του Αίαντα Μικροβάλτου 
Απόλυτα επιτυχημένη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί συνολικά η

πορεία του Αίαντα Μικροβάλτου στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κο-
ζάνης (Γ’ Κατηγορία, 1ος Όμιλος) το 2009-2010.

Από τους βασικούς στόχους της επανίδρυσης της ποδοσφαιρικής
ομάδας του Μικροβάλτου, ήταν η δημιουργική απασχόληση των νέων
του χωριού, η σύσφιξη των σχέσεων τους και η παρουσία τους στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι του χωριού. Και βεβαίως πέτυχαν με το παραπάνω.
Και μόνο γι’ αυτά θα πρέπει να επαινεθεί η πρωτοβουλία των ανθρώ-
πων (Ι. Χαρισόπουλος κ.α.), που παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότη-
τες, το επιχείρησαν και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε.

Αγωνιστικά η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου είχε μια πολύ καλή
παρουσία, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο τοπικό πρωτάθλημα και
τελικά τερμάτισε στην 4η θέση με 26 βαθμούς. Εάν είχε τεθεί ο στό-
χος της ανόδου από την αρχή και δεν χανόταν βαθμοί σε -θεωρητικά-
εύκολα παιχνίδια, τότε θα μπορούσε ανεβεί άνετα στη μεγαλύτερη κα-
τηγορία.

Πρώτοι σκόρερ της ομάδας με εννέα (9) γκολ ο καθένας αναδεί-
χτηκαν ο Τζουκόπουλος Αποστόλης και Τζουκόπουλος Αλέκος. Βέ-
βαια η απόδοση, η προσπάθεια και το ήθος όλων των παιδιών,
κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Ξεχωριστή αναφορά αξίζει να κάνουμε
στον μοναδικό «ξένο» -μη Μικροβαλτινό- που αγωνίστηκε στην ομάδα,
τον Κώστα Θεοδουλίδη, που ήταν υπόδειγμα αγωνιστικής συνέπειας,
ήθους και σεμνότητας. Το κοουτσάρισμα της ομάδας έκανε ο Τάκης Α.

Σταθόπουλος, που βοήθησε ώστε η ομάδα να παίξει καλό ποδόσφαιρο.
Τελειώνοντας θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στους φιλά-
θλους της ομάδας που τη στήριξαν σε όλους τους αγώνες.

Συνολικά στο πρωτάθλημα περιόδου 2009-2010 αγωνίστηκαν οι
παρακάτω ποδοσφαιριστές:     

Αλεξόπουλος Ε. Αντώνης, Τζιούτζιος Στ. Γιώργος, Τζουκόπουλος
Π. Αχιλλέας, Χαρισόπουλος Ε. Γιάννης, Μανάδης Γιάννης, Παλιανό-
πουλος Νίκος, Καβουρίδης Κ. Νίκος, Θεοχάρης Αποστόλης, Χαρισό-
πουλος Ι. Φίλιππας, Χαρισόπουλος Χ. Φίλιππας, Τζουκόπουλος Κ.
Γιάννης, Γιαννόπουλος  Κ. Αντώνης, Τζουκόπουλος Αλέκος, Αλεξό-
πουλος Α. Αχιλλέας, Γουλιός Γιώργος, Θεοδουλίδης Κώστας, Τζουκό-
πουλος Κ. Αποστόλης, Παπαδημητρίου Δ. Γιώργος, Κωτούλας Χ.
Σωτήρης, Γουλιός Γιώργος, Χαρισόπουλος Αποστόλης, Καβουρίδης Κ.
Αχιλλέας, Παλιανόπουλος Κ. Σάκης, Χαρισόπουλος Ι. Σωκράτης και Κα-
βουρίδης Κ. Γιώργος. 

Ο πίνακας της τελικής κατάταξης των ομάδων στον 1ο Όμιλο της
Γ’ Κατηγορίας, έχει ως εξής:

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΡΜΑΤΑ

1 Κλείτος 40 43-15

2 Μεσιανή 36 56-26

3 Ελπίδες Υψηλάντη 27 28-22

4 Αίας Μικροβάλτου 26 39-24

5 Ακαδημία Ποδ. Βοΐου 22 30-44

6 Νίκη Κοζάνης 20 24-27

7 Ανθότοπος 18 25-42

8 Πετρανά 8 15-32

9 Ολυμπιακός Κοζάνης 3 18-46

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (Από την 8η Αγωνιστική μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος) Πανόραμα (ΦΩΤΟ - VIDEO) στο www.mikrovalto.gr

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 3-1
Έφταιξαν η κακοδαιμονία και η κακή απόδοση της ομάδας μας στο δεύ-

τερο ημίχρονο και έτσι, παρά την αριθμητική υπεροχή που είχαμε λόγω απο-
βολής αντίπαλου παίκτη στο 35΄και ενώ το σκορ ήταν σ’ εκείνο το χρονικό
σημείο ήταν 1-1, στο τέλος χάσαμε τον αγώνα με 3-1, από μια ομάδα που
σε καμιά περίπτωση δεν ήταν καλύτερη.

Η ομάδα του Ολυμπιακού Κοζάνης προηγήθηκε νωρίς στο 5ο λεπτό
της συνάντησης και η ομάδα μας ισοφάρισε στο 31΄ με κοντινό πλασέ του
Αλέκου Τζουκόπουλου. Στο 35΄είχαμε -όπως προαναφέραμε- την αποβολή
αντίπαλου παίκτη.

Ένα μακρινό σουτ αντίπαλου παίκτη στο 59΄έδωσε το προβάδισμα
στους γηπεδούχους και έφερε τον εκνευρισμό στην ομάδα μας που δεν
μπόρεσε να ανταποδώσει παρά τη φλύαρη υπεροχή που είχε. Αντίθετα δέ-
χτηκε και τρίτο τέρμα στο 80΄ πάλι με μακρινό δυνατό σουτ.

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ-ΜΕΣΙΑΝΗ 2-0

Εντυπωσιακή εμφάνιση, διάρκεια στο παιχνίδι και καθαρή νίκη με 2-0,
ήταν τα χαρακτηριστικά του Σαββατιάτικου παιχνιδιού του Αίαντα με τη δεύ-
τερη στη βαθμολογία, ομάδα της Μεσιανής. Ίσως ήταν η καλύτερη  -μέχρι
τότε- φετινή εμφάνιση της ομάδας του Μικροβάλτου, που παρά τις αντί-
ξοες καιρικές και γηπεδικές συνθήκες, έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο
και στο τέλος πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη που θα μπορούσε να ήταν με-
γαλύτερη στο σκορ.

Τα γκολ: 44’  1-0 Αλέκος Τζουκόπουλος με τεχνικό σουτ λίγο μέσα από
την περιοχή.

82’  2-0 Αλέκος Τζουκόπουλος, που από κακή συνεννόηση αντίπαλου
αμυντικού και του τερματοφύλακα, μπήκε ανάμεσά τους, κέρδισε τη μπάλα
και την πλάσαρε στην κενή εστία. 

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ 8-1 !!!

Με το σκορ να τα λέει όλα, θα ήταν περιττή οποιαδήποτε κριτική του
αγώνα, αφού η ομάδα του Μικροβάλτου ήταν καταιγιστική πετυχαίνοντας
σε 22 λεπτά -από το 13’ μέχρι το 35’- επτά τέρματα, το ένα καλύτερο από
το άλλο!  Η ομάδα της Ακαδημίας Νεάπολης Βοΐου -παρότι ισοφάρισε προ-
σωρινά σε 1-1- στάθηκε αδύνατο να παρακολουθήσει το ρυθμό της ομάδας
του Αίαντα και γνώρισε τη συντριβή.

Τα γκολ του αγώνα:
13’ 1-0 με σκόρερ τον Αποστόλη Τζουκόπουλο με σουτ μέσα από την

περιοχή 
15’ 1-1 η ισοφάριση από την ομάδα της Νεάπολης
17’ 2-1 με απευθείας χτύπημα κόρνερ του Φίλιππα Χαρισόπουλου
19’ 3-1 η σειρά του Γιάννη Τζουκόπουλου να σκοράρει με μακρινό τε-

χνικό ψηλοκρεμαστό σουτ
23’ 4-1 πάλι με τον Αποστόλη Τζουκόπουλο με κοντινό πλασέ 
25’ 5-1 με σουτ από το ύψος της περιοχής του Αλέκου Τζουκόπουλου
31’ 6-1 με ασύλληπτο κεραυνό του Νίκου Καβουρίδη, που σούταρε έξω

από την περιοχή στο αριστερό Γ του ανήμπορου να αντιδράσει τερματο-
φύλακα 

35’ 7-1 εξίσου καταπληκτικό γκολ με τρομερό σουτ του Αποστόλη
Τζουκόπουλου. 

81’ 8-1 έκλεισε το σκορ του αγώνα και πάλι από τον Αποστόλη Τζου-
κόπουλο -το 4ο του στον αγώνα-, με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.

Κυριακή 7 Μαρτίου 2010
ΠΕΤΡΑΝΑ-ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 1-2

Με το νικητήριο γκολ να σημειώνεται στο 90ο λεπτό η ομάδα του Μι-

κροβάλτου κατέκτησε τους βαθμούς της νίκης, που τους άξιζε απόλυτα με
βάση την απόδοση που είχε σε όλο τον αγώνα. Η ατυχία, η νευρικότητα, το
«μη καθαρό μυαλό» στην τελική προσπάθεια και ο πολύ καλός αντίπαλος
τερματοφύλακας κρατούσαν μέχρι τότε -το 90’-το σκορ στο 1-1. Στο ση-
μείο αυτό και μετά από μακρινή μπαλιά πριν από τη σέντρα του Φίλιππα Χα-
ρισόπουλου, ξεπετάχτηκε ο Σωτήρης Κωτούλας, πρόλαβε τον εξελθόντα
τερματοφύλακα και με ψηλοκρεμαστό σουτ έστειλε τη μπάλα από πάνω
του στην ανυπεράσπιστη εστία, γράφοντας μέσα σε έξαλλους πανηγυρι-
σμούς το 1-2!

Η ομάδα του Αίαντα ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα και στο πρώτο δε-
κάλεπτο έχασε -στο 5ο και 8ο λεπτό- δυο κλασικές ευκαιρίες να ανοίξει το
σκορ. Κάτι που δεν άργησε να γίνει αφού στο 16ο λεπτό ο Φίλιππας Χαρι-
σόπουλος με απευθείας χτύπημα κόρνερ -σκόραρε έτσι και στον προηγού-
μενο αγώνα- άνοιξε το σκόρ και έγραψε το 0-1! Η ομάδα των Πετρανών
ισοφάρισε μετά από δυο λεπτά -στο 18’- και ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι,
που η λήξη του ημιχρόνου έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αίαντα είχε σαφή υπεροχή, έκανε
αλλεπάλληλες επιθέσεις που όμως δεν καρποφορούσαν. Τελικά βέβαια -
έστω και στο 90’- ήρθε το γκολ -που περιγράψαμε παραπάνω- του Σωτήρη
Κωτούλα και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Μικροβάλτου.

Κυριακή 21 Μαρτίου 2010
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ-ΚΛΕΙΤΟΣ 3-0

Ούτε η πρωτοπόρος του ομίλου ομάδα του Κλείτους αντιστάθηκε στην
επέλαση του Αίαντα Μικροβάλτου που στο δεύτερο γύρο έχει  μόνο νίκες
-τρεις συνεχόμενες- και ηττήθηκε με το βαρύ σκορ 3-0.

Από την αρχή του αγώνα η ομάδα του Αίαντα πίεσε την ομάδα του
Κλείτους και ευτύχησε να ανοίξει νωρίς το σκορ, μόλις στο 15’, με εξαιρε-
τικό σουτ μέσα από την περιοχή του Γιάννη Μανάδη και αφού εκμεταλλεύ-
τηκε απόκρουση του τερματοφύλακα με τα πόδια, μετά από κοντινό σουτ
του Αποστόλη Τζουκόπουλου. 

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια ελαφρά υπεροχή της φιλοξε-
νούμενης ομάδας αλλά το δίλεπτο 54’-56’ η ομάδα του Αίαντα πέτυχε δυο
γκολ και «καθάρισε» το παιχνίδι, με σκόρερ τον Αχιλλέα Αλεξόπουλο που
είχε μπει στο 51’, λόγω αναγκαστικής αλλαγής του Αχιλλέα Καβουρίδη.
Συγκεκριμένα στο 54’ με κοντινό δυνατό σουτ πέτυχε το δεύτερο γκολ και
δυο λεπτά αργότερα με κεφαλιά μετά από καλοχτυπημένο φάουλ του
Γιάννη Μανάδη, πρόλαβε αμυντικό και τερματοφύλακα και έστειλε τη
μπάλα στα δίχτυα πετυχαίνοντας ένα πολύ όμορφο γκολ.

Σάββατο 10 Απριλίου 2010
ΕΛΠΙΔΕΣ Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ-ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 1-0 
Χωρίς αμφιβολία, με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του Αίαντα,

ιδιαίτερα στο β’ ημίχρονο, δικαιούνταν κάτι περισσότερο. Σ’ αυτό το διά-
στημα είχε την καθολική υπεροχή, έχασε μεγάλες ευκαιρίες, είχε δοκάρι
στο 75’, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πάρει ούτε καν το βαθμό της ισοπα-
λίας.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο και οι ομάδες
ήταν ισοδύναμες. Η ομάδα του Μαυροδενδρίου κατάφερε να ανοίξει το
σκορ στο 28’ μετά από καλή συνολική προσπάθεια των παικτών της και πλα-
σαριστό σουτ μέσα από την περιοχή και έχασε μια ακόμη ευκαιρία στην εκ-
πνοή του ημιχρόνου. 

Αντίθετα στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μικροβάλτου έπαιξε καλό
ποδόσφαιρο, πίεσε την αντίπαλο ομάδα, δημιούργησε ευκαιρίες αλλά το
γκολ δεν ήρθε.

Κυριακή 18 Απριλίου 2010
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ-ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ 5-1

Καλό ποδόσφαιρο που συνοδεύτηκε από ευρεία νίκη με σκορ 5-1 επί

του Ανθότοπου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Αί-
αντα Μικροβάλτου που βρέθηκαν στο γήπεδο. Το ματς δεν χρήζει ιδιαίτε-
ρης κριτικής, αφού ήταν ένας διαρκής μονόλογος των γηπεδούχων, καθώς
η φιλοξενούμενη ομάδα του Ανθότοπου δεν πρόβαλλε καμιά αντίσταση.
Για τους νικητές, πέντε τέρματα, ένα χαμένο πέναλτι και ένα δοκάρι, αντι-
κατοπτρίζουν την πολύ καλή απόδοσή τους. 

Το φιλμ του αγώνα:
43’ 1-0 από τον Αλέκο Τζουκόπουλο 
45’ 2-0 και πάλι από τον Αλέκο Τζουκόπουλο 
56’ 3-0 από τον Αποστόλη Τζουκόπουλο 
67’ 1-3 η μείωση του σκορ 
81’ 4-1 από τον Αντώνη Γιαννόπουλο
85’ 5-1 και πάλι από τον Αντ. Γιαννόπουλο που είχε και δοκάρι στο 90’.

Κυριακή 25 Απριλίου 2010
ΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 2-2

Για αλλοίωση αποτελέσματος μιλούν οι παίκτες, οι παράγοντες και οι
φίλαθλοι του Αίαντα Μικροβάλτου που βρέθηκαν στο γήπεδο της ΕΠΣ Κο-
ζάνης το βράδυ της Κυριακής. Κι αυτό γιατί ακυρώθηκε κανονικότατο γκολ
της ομάδας τους και μέτρησε γκολ της Νίκης που προήλθε μετά από ανά-
ποδη πασιφανή υπόδειξη πλαγίου άουτ και ενώ οι…μισοί παίκτες του Μι-
κροβάλτου διαμαρτύρονταν στο διαιτητή!

Στο 29’ οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν 1-0, μετά από την
λανθασμένη υπόδειξη του πλαγίου άουτ που περιγράψαμε παραπάνω, εκ-
μεταλλευόμενοι ότι οι αμυντικοί παίκτες διαμαρτύρονταν στο διαιτητή.

Άμεση ήταν η απάντηση του Αίαντα που με τον κορυφαίο παίκτη του
Αποστόλη Τζουκόπουλο που έκανε άνω-κάτω την άμυνα σε όλο τον αγώνα,
ισοφάρισε σε 1-1 στο 31’. Μετά από δυο λεπτά έγινε η πλέον καθοριστική
φάση του αγώνα. Το γκολ του Αίαντα, που πέτυχε με κεφαλιά ο Γιάννης
Χαρισόπουλος, που δεν μέτρησε. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την
ομάδα του Αίαντα να ελέγχει τον αγώνα, αλλά στο 53’ να δέχεται το δεύ-
τερο γκολ (2-1) από ανύπαρκτη φάση και μετά από λάθη αμυντικών της. Και
πάλι όμως αντέδρασε σωστά και ισοφάρισε σε 2-2 στο 58’ με σκόρερ και
πάλι τον Αποστόλη Τζουκόπουλο…

Κυριακή 2 Μαΐου 2010
ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3-0
Άνευ αγώνα, λόγω αποχώρησης της ομάδας του Ολυμπιακού Κοζάνης

από το πρωτάθλημα.

Κυριακή 9 Μαΐου 2010 (τελευταία Αγωνιστική)
ΜΕΣΙΑΝΗ-ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 4-2

Δεν τα κατάφερε η ομάδα του Αίαντα, παρότι προηγήθηκε στο ημί-
χρονο με 1-2 και τελικά ηττήθηκε από την ομάδα της Μεσιανής με σκορ 4-
2, στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε ένα αδιάφορο από
βαθμολογικής πλευράς παιχνίδι, αφού η ομάδα του Μικροβάλτου είχε
εδραιωθεί στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και η ομάδα της Μεσιανής
στη δεύτερη.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Αίαντας είχε καλή απόδοση και έχασε σπου-
δαίες ευκαιρίες (15’, 20’, 25’), αλλά δέχτηκε πρώτη γκολ στο 30’ με απευ-
θείας χτύπημα φάουλ. Προς το τέλος του ημιχρόνου κατάφερε να πετύχει
δυο γκολ και να προηγηθεί με 1-2. Στο 44’ με πέναλτι που είχε κερδίσει ο
Γιάννης Μανάδης, ο Φίλιππας Χαρισόπουλος έγραψε το 1-1 και στο τελευ-
ταίο λεπτό (45’) από μπαλιά του Αποστόλη Θεοχάρη, ο Γιάννης Μανάδης
σημείωσε το 1-2 μετά το λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αίαντα δεν είχε την ανάλογη από-
δοση με συνέπεια να δεχτεί την ισοφάριση στο 65’ και στο τελευταίο δε-
κάλεπτο (80’-86’) αλλά δυο γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό 4-2. 



ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Εσύ διαβάτη,
που άσκοπα στο δρόμο προχωράς ή κοντοστέκεσαι
με άδειο βλέμμα και ψυχή κουρελιασμένη,
απ’ την παγίδα του θανάτου σου να βγεις μην αντιστέ-

κεσαι
υπάρχουν σαν κι εσέ πολλοί απελπισμένοι.

Μάζεψε τα κομμάτια της ζωής που σκόρπισαν
-όλοι έχουμε κάποιο σκοπό σ’ αυτόν τον κόσμο-,
λύγισε, σπάσε τα δεσμά που σ’ αιχμαλώτισαν
πλέξε στεφάνι αμάραντο με δάφνες και με δυόσμο.

Άσε να σε μεθύσουνε τ’ αρώματα
βάλε καινούργιους στόχους στη ζωή σου,
μόνο με φωτεινά να ζωγραφίζεις χρώματα
και να πιστεύεις όσο υπάρχει η πνοή σου.

Εσύ διαβάτη,
που με βήμα σταθερό περνάς το δρόμο
δίχως ν’ αναζητάς εφήμερες αλήθειες,
εσύ είσαι τυχερός γιατί έχεις για νόμο
την πίστη σου και όχι αμαρτωλές συνήθειες.

Γιατί γνωρίζεις πως ποτέ δε θα ξεφύγεις
από τον ίσιο του θεού το δρόμο,
πως δε θα χρειαστεί ποτέ να αποφύγεις
την πάλη της ψυχής και κάθε είδους πόνο.

Εσύ κατάφερες να βρεις ότι ζητούσες
στάθηκες δυνατός στις καμτσικιές της καταιγίδας,
παλιά ίσως δεν περίμενες ή ίσως δεν ποθούσες
να βρεις αποδοχή και λύτρωση στο στέκι της ελπίδας…

10.8.2000
Ντίνα Ν. Δαρδούμπα

Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 24 Μάιος 2010

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια ευχάριστη έκπληξη
μας περίμενε στο άνοιγμα του
δέματος με αποστολή από την
Ξάνθη. Περιείχε δέκα αντίτυπα
της ποιητικής συλλογής «2
φράσεις Άγραφες» του συγχω-
ριανού και φίλου Γιώργου Κω-
τούλα του Αντωνίου. Το
εξώ-φυλλο του βιβλίου κο-
σμούν μια παλιά φωτογραφία
του Μικροβάλτου και μια της
Ξάνθης. Το εσωτερικό του πε-
ριεχόμενο 106 σελίδων, 59
ποιήματα γεμάτα ευαισθησία,

ανθρωπιά, σύγχρονο προβληματισμό και νοσταλγία των ανέμε-
λων παιδικών χρόνων…

Το εισαγωγικό απόφθεγμα της συλλογής:
«Η ωριμότητα εάν συγκατοικεί με την ταπεινότητα είναι κα-

λοδεχούμενη και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ούτε από την ταχύ-
τητα του χρόνου, ούτε από τη σήψη».

Γ. Κωτούλας
Είναι μια έκδοση της Στέγης Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

«Κωνσταντίνος Μπένης».
Σ’ ευχαριστούμε Γιώργο και καλή συνέχεια…

Παραθέτουμε δύο ποιήματα της συλλογής 

Το χρέος
Ψάχνω να βρω δυο φράσεις άγραφες

να σας τις γράψω, να μη χρωστώ
να είναι απλές και ευκολοδιάβαστες
έτσι νομίζω μοναχά θα λυτρωθώ

Ψάχνω να βρω δρόμους αδιάβατους
να σας τους δείξω και να χαρώ
και αν βρω το γέλιο σε κόμπους άλυτους
να σας το στείλω μαζί με την ηχώ 

Το περιβόλι

Το περιβόλι του σχολειού μας δεν υπάρχει πια
τα παρτέρια, τα δέντρα και ο φράχτης του
υπάρχουν μόνο μέσα στη μνήμη μας

Το περιβόλι μας έγινε ξερότοπος
χωρίς ένα δέντρο χλωρό ν’ ανθίζει
χωρίς μία φράουλα να κοκκινίζει
είτε από ωριμότητα είτε από ντροπή
μοναχά το δέντρο των δακρύων 
έμεινε εκεί, κάτι να θυμίζει

Σπόρους και σκαλιστήρια τα πήρε ο αέρας
τα σκόρπισε δίνοντας ζωντάνια σ’ άλλους τόπους
κι έμειναν τα βάζα άδεια από λουλούδια
παρέα με τις φοντανιέρες τις πόρτες να κοιτούν
κι έμεινε να ‘ρχεται στο χρόνο μια ημέρα
χαμόγελο και λύπη να ανταμωθούν

Ένα βιβλίο που επιγράφεται «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟ-
ΦΟΥ, ένα ταξίδι στη φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό»
(2009) έφτασε στα χέρια μας και με βασικό συντελεστή- δη-
μιουργό  την αρχιτέκτονα Γεωργία Καβουρίδου.

Η Γεωργία, μαζί με μια ομάδα συνεργατών,  μας δίνει μια
όμορφη εικόνα της Κοινότητας Πενταλόφου και των οικισμών
Βυθού, Δίλοφου, Αγια Σωτήρα. Περιγράφονται αξιοθέατα και
μονοπάτια-διαδρομές, με τα πόδια, με αυτοκίνητο, μηχανή,
ποδήλατο, δίνονται χάρτες, παρουσίαση εθίμων και ξενώνων.
Όλα όσα χρειάζεται κανείς για να εξερευνήσει την περιοχή. 

Η Γεωργία Καβουρίδου  έχει ξαναασχοληθεί με παρό-
μοιες δουλειές στα έντυπα «Βόρεια Πίνδος Βόιο-Στα μονο-
πάτια των πέτρινων οικισμών» (2008) και  «Συμβουλές και
πρακτικές για την προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα
των οικισμών-μαστοροχώρια Βοίου» (2008) , παίρνοντας
μέρος  τόσο στη συγγραφή, όσο και στην έρευνα, αλλά και αλλά και φωτογραφίζοντας
η ίδια  με μάτι καλλιτέχνη τη φύση και τα μνημεία  της περιοχής. 

Ίσως ύστερα απ΄ όλα αυτά αποφασίσει να κάνει μια παρόμοια δουλειά και για τα δικά
μας χωριά, που παρ΄ όλο που έχασαν πολύ απ’ τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα μετά
το σεισμό του 1995, ίσως κάτι έχουν να δείξουν ακόμα.

Ε.Λ.

Ποιητική συλλογή του Γιώργου Αντ. Κωτούλα «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ,
ένα ταξίδι στη φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό»

ΣΤΙΧΟΙ:

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

Ποτέ δεν είναι αργά
ν’ αλλάξουμε τον κόσμο
κι απ’ τα μικρά παιδιά 
να διώξουμε τον φόβο
Με λόγια καθαρά
αλήθειες να τα πούμε
και στα αθώα τα μάτια τους
ας εκτεθούμε

Πρόσωπα ν’ αλλάξουμε
τις μάσκες να πετάξουμε

Ποτέ δεν είναι αργά
ν’ αλλάξουμε τον κόσμο
να κάνουμε τον πόλεμο χαρά
το δάκρυ και τον πόνο
Με δυνατή φωνή
και καθαρό το βλέμμα
να χτίσουμε ένα αύριο φτιαγμένο
δίχως ψέμα

ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Η πρόεδρος και τα μέλη του Τ.Σ. Μικροβάλτου, συγχαίρουν το συγχωριανό μας υποστράτηγο Τζιούτζιο Δη-
μήτριο του Ευθυμίου που ανέλαβε τα καθήκοντα του διοικητού της 2ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού
και του εύχονται υγεία, δύναμη και την προαγωγή στο βαθμό του αντιστράτηγου. 

Για το Τοπικό Συμβούλιο Μικροβάλτου
Η πρόεδρος  Μαρία Βέττα

Πραγματοποιήθηκε και φέτος,
μάλιστα δε σε ασυνήθιστες καιρι-
κές συνθήκες με 12 βαθμούς Κελ-
σίου στις 27 Δεκεμβρίου 2009,
στην καρδιά του χειμώνα, γιορτή
γιαπρακιού στην Κοζάνη.

Η καθιερωμένη πλέον εδώ και
χρόνια «Γιορτή Γιαπρακιού», στα
πλαίσια πάντα των Χριστουγεννιά-
τικων εκδηλώσεων για το έτος
2009, με κύριο διοργανωτή τον
Δήμο Κοζάνης, τη Δημοτική επιχείρηση πολιτισμού Αθλητισμού και κοινωνικής Πολιτικής
Κοζάνης και σε συνεργασία με τον Λαογραφικό όμιλο «Φίλοι της Παράδοσης», καθώς επί-
σης και τη γνωστή ιστοσελίδα www.giapraki..com.

Σε μια καταπληκτική βραδιά, από άποψη καιρικών συνθηκών η διπλάσια ποσότητα από
πέρυσι γιαπρακιού και κρασιού, εξαφανίστηκε κυριολεκτικά σε ελάχιστο χρόνο. Για τέ-
ταρτη συνεχή χρονιά που διοργανώθηκε άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Μεγάλος αριθ-
μός παρευρισκομένων και με τη συμμετοχή της Δημοτικής αρχής, επικεφαλής του
Δημάρχου μας κ. Μαλούτα, γεύτηκαν το παραδοσιακό «ΓΙΑΠΡΑΚΙ» συνοδεία άφθονου
κρασιού. Από τους κύριους συντελεστές της εκδήλωσης τα μέλη-γυναίκες του ομίλου
«ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ», δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους από την ανταπόκριση του
κόσμου . Στη συνέχεια ακολούθησε χορός με σωστή παραδοσιακή μουσική, προσελκύον-
τας περισσότερο κόσμο και όπως διαπιστώθηκε οι τελευταίοι δεν πρόλαβαν να γευτούν
ούτε ένα γιαπράκι. Έτσι έμειναν με τη μυρωδιά του και με την ελπίδα να τα προλάβουν
του χρόνου. Άιντι κι τ’ χρόν’.

Φίλος της παράδοσης  Γ.Σ. - Mεταξάς

«ΦΙΛΟΙ  ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΠΡΑΚΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη, 11.1.2010
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΙΩΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Προς
τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μικροβαλτινών Ν.Κοζάνης
Αγαπητέ Πρόεδρε
Σας παρακαλούμε να δεχτείτε ευγνώμονες τις θερμότατες ευχαριστίες μας για την απο-

στολή ενός αντιτύπου του ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ που εξέδωσε ο Σύλλογός σας για το έτος 2010.
Χωρίς υπερβολή πρόκειται για έκδοση με αξία συλλεκτική, που δεν πρέπει να λείπει από

κανένα σπίτι, όχι μόνο του Μικροβάλτου, αλλά και όλης της περιοχής μας. Και το λέμε αυτό
γιατί το περιεχόμενό του έχει να κάμει με τη γλώσσα, που όπως ξέρουμε όλοι, ύστερα από
το χώμα της γενέτειρας, είναι το πρώτο και το πιο μεγάλο που μας ενώνει μαζί της.

Θερμά συγχαρητήρια!
Καλή Χρονιά, γεμάτη υγεία και επιτυχίες!

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Ε. Μπασιάς

ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Συγκροτήθηκε στις 3.3.2010 σε σώμα το
νέο ΔΣ του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τε-
χνών Ν. Κοζάνης, που είχε αναδειχτεί από
τις εκλογικές διαδικασίες της 22.2.2010,
ως εξής:
1. Αγγέλης Πολυνείκης, Πρόεδρος
2. Καβούκας Απόστολος, Αντιπρόεδρος
3. Σιαμπανόπουλος Ευάγγελος, Γενικός
Γραμματέας
4. Λαμπαδάς Βάιος, Ταμίας
5. Τζώνος Θωμάς, Μέλος
6. Παπαδημητρίου Απόστολος, Μέλος
7. Χρυσάκης Κων/νος, Μέλος
8. Παφίλης Αργύρης, Μέλος
9. Χαραλαμπίδης Κώστας, Μέλος

Έφοροι και υπεύθυνοι δραστηριοτήτων:
Α. Ειδικός Γραμματέας, Χαραλαμπίδης Κώ-
στας
Β. Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, Πα-
παδημητρίου Απόστολος 

Γ. Έφορος Πινακοθήκης, Χαραλαμπίδης
Κώστας
Δ. Έφοροι Λαογραφικού Μουσείου, Τζώ-
νος Θωμάς και Σιαμπανόπουλος Ευάγγε-
λος
Ε. Έφοροι Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα,
Καβούκας Απόστολος και Παφίλης Αργύ-
ρης
Ζ. Έφορος Χορευτικών Εκδηλώσεων, Χρυ-
σάκης Κώστας
Η. Έφορος Τμήματος Ζωγραφικής, Τζώνος
Θωμάς
Θ. Έφορος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων,
Λαμπαδάς Βάιος
Ι. Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων,
Σιαμπανόπουλος Ευάγγελος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ
ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

1. Παλιανόπουλος Κ. Μπάμπης
2. Γιαννόπουλος Αν. Γιώργος
3. Κωτούλας Ευ. Χαράλαμπος
4. Μπατσιάκα Σπυριδούλα
5. Παλιανόπουλος Ηλίας

Τους ευχαριστούμε  

Απο «Το μεγάλο μας τσίρκο»
του Ιάκωβου Καμπανέλη

Στολίστηκαν οι ξένοι τραπεζίτες,
ξυρίστηκαν οι Έλληνες μεσίτες.
Εφτά ο τόκος πέντε το φτιασίδι,
σαράντα με το λάδι και το ξύδι
κι αυτός που πίστευε και καρτερούσε,
βουβός φαρμακωμένος στέκει και θωρεί
τη λευτεριά που βγαίνει στο σφυρί.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο Αντώνης  Καβουρί-
δης γιός του Βασίλη Κα-
βουρίδη, γεννήθηκε στο
Μικρόβαλτο λίγο πριν τις
αρχές του 1900. Αδέρφια
του ο Γιώργος, ο Χρήστος,
ο Γιάννης και η Γιάννω.
Σαν παιδί ήταν έξυπνο κι
ανήσυχο. Έμαθε γράμ-
ματα στο χωριό και πήγε
στο γυμνάσιο στην Κο-
ζάνη ως τη δευτέρα τάξη.

Παντρεύτηκε την Πα-
ναγιώτα, κόρη του Παπα-
θανάση Νατσιόπουλου κι
απέκτησαν πολλά παιδιά :

το Σπύρο, που έγινε ράφτης αλλά πέθανε νέος, την Μαρία, συζ.
Κωστ. Κωτούλα, το Χριστάκη, τον Κώστα, τη Λίνα συζ. Ανδρέα
Γιαννόπουλου και τον Αριστείδη.

Ο Αντώνης ήταν ευθύς, ολιγόλογος και δίκαιος άνθρωπος και
δεν χαρίζονταν σε κανέναν. Δεν δίσταζε να τα  βάζει με τους εκά-
στοτε ισχυρούς της εποχής του, όταν κάποια ενέργεια κατά την
άποψή του δεν ήταν δίκαιη και σωστή. Τούτο είχε σαν αποτέλε-
σμα να διακινδυνεύσει τη ζωή του αρκετές φορές (δύο λαϊκά δι-
καστήρια  και ένα στρατοδικείο).

Την ημέρα που πυρπολήθηκε το Μικρόβαλτο από τους Γερμα-
νούς (1943), για να σώσουν το χωριό από τη μανία των Γερμανών
πήγε μαζί με τον τότε πρόεδρο Δημήτριο Σταθόπουλο (Μίκα) και
μερικούς άλλους προύχοντες στην άκρη του χωριού να τους προ-
ϋπαντήσουν, με την ελπίδα να γλυτώσουν τα χειρότερα. Δυστυ-
χώς όμως  η προσπάθεια αυτή δεν είχε θετικό αποτέλεσμα. Το
χωριό πυρπολήθηκε και τον Παπαντώνη και τους λοιπούς πρού-
χοντες τους πήραν ομήρους στην Κοζάνη.

Στα χρόνια που ήταν  εφημέριος στο Μικρόβαλτο, έγινε και το
γνωστό περιστατικό με το καμπαναριό. Όταν οι Γερμανοί έκαψαν
το χωριό, κάηκε και η εκκλησία, έμειναν μόνο τα τέσσερα ντουβά-
ρια και το καμπαναριό, που κι αυτό ήταν καμμένο από μέσα, μόνο
η καμπάνα έμεινε. Με την απελευθέρωση ο εργολάβος και ο μη-
χανικός που ανέλαβαν την ανέγερση της νέας εκκλησίας, για να
αξιοποιήσουν γα αγκωνάρια του καμπαναριού, αποφάσισαν να το
κατεδαφίσουν. Ο Παπαντώνης τότε, ξεσήκωσε τις γυναίκες. Η Πα-
νάγιω του Κέλπα μαζί με πολλές άλλες, μάζεψαν πέτρες στις πο-
διές τους και πήγαν όλες μαζί μπροστά στο καμπαναριό κι
εμπόδισαν τους εργάτες. Απείλησαν πως αν κανείς πειράξει το
καμπαναριό θα του πετάξουν όλες τις πέτρες. Η αποφασιστικό-
τητά τους το έσωσε και στέκεται εκεί μέχρι σήμερα, κάπως τραυ-

ματισμένο βέβαια από τον μεγάλο σεισμό του 1995.
Ο Παπαντώνης ασχολήθηκε με πολλά επαγγέλματα. Έκανε

αγροφύλακας, γραμματέας, δάσκαλος (το 1921 στο Μικρόβαλτο)
και τελικά παπάς.

Ήταν πολυμήχανος κι έπιανε το χέρι του. 
Ο γιός του ο Αριστείδης θυμάται πως «είχε εργαλεία τσαγ-

κάρη, κι έφτιαχνε παπούτσια. Οι Εγγλέζοι είχαν αφήσει μουσαμά-
δες υποχωρώντας όταν ήρθαν οι Γερμανοί, έβαζε λοιπόν από κάτω
ξύλο κι από πάνω μουσαμά κι έφτιαχνε παπούτσια, σαν τσόκαρα. 

Είχε εργαλεία ράφτη, μιά χειροκίνητη ραπτομηχανή, ψαλίδια,
πήχη, μέτρο κι έραβε ρούχα κι αργότερα το καλιμαύχι του και τα
ράσα. 

Είχε ακόμα και τα πλέον απαραίτητα εργαλεία του καλαϊτζή
για  διάφορες μικροσυγκολλήσεις. 

Στη φαρέτρα του είχε ακόμα και μια οδοντάγρα για εξαγωγές
δοντιών. Τώρα το πόσο ανώδυνη ήταν η εξαγωγή ενός δοντιού με
μια απλή οδοντάγρα χωρίς τοπική νάρκωση, ίσως θα πρέπει να ρω-
τήσουμε την Καλλιόπη Νατσιοπούλου του Κωνσταντίνου, σύζυγο
του Αθ. Παλιανόπουλου,
που υπέστη αυτήν τη δο-
κιμασία.

Λέγεται ακόμα πως
έπαιζε και βιολί και πως
συγκεκριμένα, στο γάμο
του Πασχάλη Λαμπρό-
πουλου, οργανοπαίκτη,
αυτός διασκέδασε τους
καλεσμένους».

Ιερέας χειροτονή-
θηκε το 1936, μετά από
φοίτησή του σε εκκλησια-
στική σχολή στο Βόλο
ήταν δε πολύ μορφωμέ-
νος σε σχέση με άλλους
ιερείς της εποχής του.
Υπηρέτησε στις ενορίες
Αμυγδαλιάς, Τρανοβάλτου και Μικροβάλτου (1943-1955). Ήταν
βαθύς γνώστης των εκκλησιαστικών κειμένων και πολύ καλλίφω-
νος στην ψαλμωδία.

Πέθανε περίπου 55 χρονών το 1955, κατά τη διάρκεια εγχεί-
ρισης προστάτη, στην οποία υποβλήθηκε σε νοσοκομείο της Θεσ-
σαλονίκης.

Ευχαριστούμε τον Αριστείδη Α. Καβουρίδη για τις πληροφο-
ρίες.

Ε.Λ.

Μητρ. Ιωακ. Αποστολίδη 1 - Κοζάνη

ΠAΛIANOΠOYΛOΣ ΝΙΚΟΣ

ΣXOΛIKA – XAPTIKA – ΔΩPA

ΠΛAT. ΑΛΩΝΙΑ – THΛ. 23909 KOZANH

ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

Στο τεύχος της εφημερίδας του Δεκεμβρίου του 2009 υπάρχει μια
φωτογραφία πολύ παλαιά που απεικονίζει 3 στρατιώτες με τα δίκοχα
της εποχής του 1947 υπολογίζω. Δεν ξέρω ακριβώς. Αυτή η φωτο-
γραφία μ’ αναστάτωσε μόλις την είδα, κάτι σκίρτησε μέσα μου και είπα:
Μια τέτοια φωτογραφία έχω και εγώ από τον πατέρα μου. Να που ήρθε
η στιγμή να την ανασύρω από το συρτάρι μου και να τη στείλω στην
εφημερίδα μας. Να ζωντανέψω λίγο τη μνήμη του και να γράψω λίγα
λόγια της καρδιάς.

Γιατί είδε κι αυτός κάποτε  τον ήλιο ν’ ανατέλλει από τον Αι Λια,
περπάτησε κι αυτός στα μονοπάτια του Μικροβάλτου και του πρέπει
μια θέση εδώ.

Απ’ τον πατέρα μου  δεν έχω πολλά πράγματα να θυμάμαι, μόνο
αυτή τη φωτογραφία κι ένα “Δίπλωμα Ευγνωμοσύνης”.

Το Δίπλωμα αυτό το είχαμε μονίμως κρεμασμένο στον τοίχο του
σπιτιού μας και το είχα μάθει απ’ έξω καθώς το διάβαζα και το ξανα-
διάβαζα χωρίς να νιώθω αν είχε κάποια αξία. Έγραφε :

“ Η Πατρίς ευγνωμονούσα, απονέμει το Δίπλωμα τούτο εις ένδει-
ξιν τιμής, και ευγνωμοσύνης στο στρατιώτη Νικόλαο Τζιούτζιο του
Ιωάννου που έπεσε ηρωικώς μαχόμενος υπέρ πατρίδος.” Γ.Ε.Σ και υπο-
γραφές.

Ρωτούσα τη μάνα μου τι θέλει να πει αυτό; Γιατί μας το στείλανε;
και μούλεγε :

Πρέπει να είστε υπερήφανοι για τον πατέρα σας ! Ήταν όμορφος
και παλικάρι, ριψοκίνδυνος και δυνατός, μου λέγαν οι συγγενείς μου.

Μα εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ. Δεν απέκτησα δικές μου στιγμές
μαζί του. Δεν τον χόρτασα σαν πατέρα για να μπορώ να γράψω χα-
ρούμενες αναμνήσεις.

Δυστυχώς σκοτώθηκε στις 20 Αυγούστου 1948 στον εμφύλιο πό-
λεμο στο όρος Γράμμο, στο ύψωμα Αλιβίτσα.

Όλο το 574 τάγμα στο οποίο υπηρετούσε αφανίστηκε. Λίγοι γλύ-
τωσαν, όπως συνήθως γίνεται στις σκληρές μάχες για να μαρτυρούν το
χαμό και τον χαλασμό των παλικαριών. Ήταν ένας αφανής ήρωας, ανά-
μεσα σε τόσους άλλους που έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους για
την πατρίδα.

Ψάξαμε αργότερα για τα οστά του. Θελήσαμε να τα φέρουμε στον
τόπο που τον γέννησε για να βρίσκεται ανάμεσα στους δικούς του
αλλά στάθηκε αδύνατο. Όλο το βουνό ήταν ναρκοθετημένο και απα-
γορεύονταν να το πλησιάσει κανείς. Έτσι έμεινε για πάντα εκεί, παρέα
με τους άλλους συντρόφους του, παρέα με τα πουλιά και με τα δέντρα,
εκτελώντας το υπέρτατο καθήκον του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
τον σκεπάζει. 

Έφυγε νεότατος στα 26 του χρόνια χωρίς να προλάβει να νιώσει
τις χαρές των παιδιών του. 

Πόσο οδυνηρή όμως ήταν η απουσία του σε μας!
Αυτή η απουσία που αν δεν τη βιώσεις δεν καταλαβαίνεις πόσο

πόνο γεμίζει την παιδική ψυχή και πόσο κενό αφήνει μέσα μας.
Μακάρι αυτοί που κρατούν στα χέρια μας τους τις τύχες των λαών

να μην επιτρέψουν να ξανασυμβούν τέτοια θλιβερά γεγονότα. Να μη
ξαναζήσουν οι Έλληνες τα μίση και τα πάθη του παρελθόντος που δη-
μιούργησε ο εμφύλιος σπαραγμός. Να μην χαθούν και να μην πληγω-
θούν τόσοι αθώοι άνθρωποι.

Πέρασαν βέβαια πολλά χρόνια από τότε και ο χρόνος που πέρασε
επούλωσε τις πληγές αλλά δεν τις γιάτρεψε εντελώς. Έτσι, ήρθε τώρα
η κατάλληλη στιγμή να εξωτερικεύσω τα συναισθήματα μου και να
γράψω αυτά τα λίγα λόγια σαν βάλσαμο για την ψυχή μου αλλά και
σαν μνημόσυνο για κείνον, τον πατέρα μου, που δεν τον ξέχασα ούτε
εγώ ούτε και τα αδέλφια μου.

Τζιούτζιου Όλγα - Τζημούρτα

Παπα -  Αντώνης Καβουρίδης

Την  καινούργια ποιητική συλλογή  του γιού της Κωνσταντίνου Τέ-
λιου, μας έστειλε η Σοφία Τσινίκα-Τέλιου.

Η συλλογή επιγράφεται  «Χρυσόψαρο στην τσέπη», είναι γραμ-
μένη σε πολυτονικό και δείγμα γραφής  παραθέτουμε:

Η ΔΙΑΘΗΚΗ
Πίσω από το παράθυρο κοιτάζει το ψιλόβροχο
συνέχεια αγναντεύοντας το ίδιο δένδρο 
δεν κάνει τίποτε δεν πάει πουθενά 
βαδίζει μόνο μέχρι το παράθυρο 
το ίδιο δένδρο

Εντάξει η ώρα είχε σημάνει ήταν φανερό
δεν έβλεπε τον λόγο να ζητά παράταση καμία 
έσιαξε τη ζακέτα έστρωσε τα μαλλιά 
τράβηξε τις βαρειές κουρτίνες τέλος

Πήρε χαρτί μολύβι έγραψε μερικές αράδες 
ξάπλωσε ευθύς με τεντωμένο το κορμί 
σταύρωσε όμορφα τα χέρια 
ήσυχα ένας στεναγμός 
αυτό ήταν όλο

Η διαθήκη που την άλλη μέρα βρήκανε 
ήταν αλλόκοτη πράγμα παράξενο γιατί 
νόημα δεν έβγαινε τι νόημα ήταν ακατάληπτη 
μα έγραφε τα παρακάτω λόγια

«Είναι και θέμα καιρικών συνθηκών η ελευθερία του φύλλου το
οποίο στην καθορισμένη του πορεία από το κλαδί μέχρι το χώμα καθώς
πέφτει αν έχει τύχη υπάρχει το εξαιρετικό ενδεχόμενο να απολαύσει
ένα  ταξίδι αρκετών μέτρων μακριά από το δένδρο διότι εκτός από τους
νόμους της γήινης έλξης βεβαίως και της ελεύθερης πτώσης είναι και
θέμα καιρικών συνθηκών η ελευθερία του φύλλου»

Μόνον αυτό άφησε προς διάθεσιν 
αυτό και τίποτ’ άλλο

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
Πάλευε τότε να ξεφύγει 
από το φοβερό του μυστικό 

ξόδεψε όλα του τα  χρήματα 
σε πάμπολλες μεταμφιέσεις 
στα εισιτήρια τα τηλέφωνα 
στις πόρνες τα οινοπνευματώδη

Στο τέλος έπεσε κάτω άρρωστος 
και ούτε κανείς που έβρισκε τι έχει

Ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα έπρεπε 
τουλάχιστον να αποδεχτεί το αυτονόητο 
αυτό τον γέμιζε με τρόμο δεν το άντεξε 
έτσι ενέδωσε στο τέλος τι να έκανε

Κανείς δεν θα άντεχε σκέφτηκε τότε 
καλύτερα να είναι μεγαλόψυχος αυτός 
με τους πολλούς παρά μαζί του 
όλοι οι άλλοι 

και ούτε που φανταζόταν ότι 
το μυστικό του ήταν κοινό μυστικό

Ε.Λ.
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Τα παράπονα στο... Δήμαρχο!

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ: Αλαλούμ με το Γεωπάρκο!

Κύριε Δήμαρχε
Η υπόθεση του Γεωπάρκου μας έχει απασχολήσει τα μέγιστα. Πα-

ρακολουθήσαμε τις εξελίξεις που στην αρχή ήταν καταιγιστικές και σή-
μερα βρίσκονται στο απόλυτο τέλμα. Η εργολαβία του δρόμου έχει
περατωθεί και έχει παραληφθεί από το 2007. Η δεύτερη και βασική ερ-
γολαβία, της κατασκευής των διαδρόμων περιήγησης, των κιοσκιών
και του οικίσκου υποδοχής, έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008, έγι-
ναν κάποιες συμπληρωματικές εργασίες το 2009 και η Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση που είναι και η υπεύθυνη υλοποίησης του έργου έχει προβεί
στην προσωρινή παραλαβή του δηλώνοντας ότι το αντικείμενο της ερ-
γολαβίας έχει πραγματοποιηθεί «με το παραπάνω». Και έτσι πρέπει να
είναι. Άλλο βέβαια η ολοκλήρωση των εργολαβιών και άλλο η ουσια-
στική ολοκλήρωση του έργου που είναι και το ζητούμενο.

Κληθήκατε κ. δήμαρχε να παραλάβετε τα κλειδιά του οικίσκου
υποδοχής που βεβαίως θα σήμαινε και μια υποτυπώδη υποχρέωση δια-
χείρισης και περιφρούρησης της υπάρχουσας κατάστασης και το αρ-
νηθήκατε, με το αιτιολογικό των κακοτεχνιών και των ελλείψεων. Και

ίσως να έχετε δίκιο ως προς το πρώτο -αν και η διαρκής αμφισβήτηση
των πάντων από τους πάντες, κυρίως τους ανίδεους με ενοχλεί, αλλά
οι ελλείψεις που βέβαια είναι υπαρκτές, αλλά αντικείμενο νέων εργο-
λαβιών, είναι διεκδικήσιμες εδώ και καιρό και δεν γνωρίζω κατά πόσο
ήσασταν πιεστικός στην κατεύθυνση αυτή.

Άλλωστε ο χώρος των Μπουχαριών είναι επισκέψιμος από εδώ και
κάποια χρόνια και πριν την δημιουργία του Γεωπάρκου. Άτυπα η ευ-
θύνη διαχείρισης έτσι κι αλλιώς βρισκόταν και βρίσκεται στο δήμο που
πρέπει να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες συνθήκες. Σή-
μερα, παρά τις ελλείψεις, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη κυ-
ρίως στον τομέα προσπέλασης-περιήγησης και έστω σε περιορισμένο
πλαίσιο θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις ανάλογες πρω-
τοβουλίες ώστε το Γεωπάρκο να διατηρηθεί στο προσκήνιο και να είναι
επισκέψιμο. Η εμμονή αποποίησης κάθε ευθύνης μέχρι την οριστική
ολοκλήρωση που μπορεί να γίνει μετά 5-10 χρόνια, οδηγεί με μαθη-
ματική ακρίβεια στην απαξίωση και στον ευτελισμό του έργου. Και γνω-
ρίζω ότι προσωπικά εσείς δεν θα το θέλατε.

Συμπερασματικά:
-Η στείρα άρνηση σημαίνει ευθυνοφοβία και διακυβεύει το μέλλον

του έργου. 
-Απαραίτητη είναι η περιορισμένη διαχείριση επισκεψιμότητας

στο Γεωπάρκο με τις υπάρχουσες συνθήκες, ακόμη και με κάποιες ερ-
γασίες που κρίνονται απαραίτητες, να γίνουν από το Δήμο.

-Κυρίως βέβαια να ασκηθούν πιέσεις στους φορείς της πολιτείας
για την ολοκλήρωση του έργου με συμπληρωματικές εργολαβίες όπως
είναι η προστασία των γεωλογικών σχηματισμών, οι παροχές ρεύματος
και νερού, η καλύτερη διευθέτηση του χώρου parking, η σήμανση προς
την περιοχή, η έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, η χάραξη περιπατη-
τικού μονοπατιού τουλάχιστον μέχρι τα Νοχτάρια Λιβαδερού, η
ασφαλτόστρωση του δρόμου προς το Λιβαδερό κα.

Κύριε δήμαρχε, γνωρίζω ότι το πονάτε το έργο. Μένει να το απο-
δείξετε…

Με εκτίμηση
Γιώργος Μ.

Φεβρουάριος 2010 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ Η Β’ ΦΑΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΒΕ

Με την κατάθεση προσφορών από έξι (6) εργοληπτικές κοινο-
πραξίες, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010 στα γρα-
φεία των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κοζάνης, ο Διεθνής Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη ανα-
δόχου του έργου “Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των
Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι”, προϋπολογισμού
13.543.929,91 €.

Με το άνοιγμα των προσφορών και την αξιολόγηση της επιτροπής
μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση με την ανώτερη έκπτωση της τά-
ξεως του 2,91%, φέρεται η κοινοπραξία ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.-ΕΡΓΑΣΙΣ Α.Ε.-
ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε.

Εντός των ημερών αναμένεται η ανακήρυξη του αναδόχου του
έργου για να ακολουθήσουν, τυχόν ενστάσεις και μετά η τελική έγ-
κριση του αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ως άνω διαδικασία
θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 3-4 μηνών και έτσι στην αρχή του κα-
λοκαιριού αναμένεται η εγκατάσταση του εργολάβου και η έναρξη
των εργασιών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε σαράντα ένα (41)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο -σύμφωνα με τη Διακήρυξη- αφορά την ολοκλήρωση της
αποκατάστασης των αποθέσεων -Β φάση- και του μεταλλείου της
ΜΑΒΕ, με εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευή βαθμίδων επικοινωνίας,
επικάλυψη των πρανών με φυτική γη, σπορά και φύτευση των διαμορ-
φωμένων τμημάτων με διάφορα φυτά και εγκατάσταση αυτόματου αρ-
δευτικού δικτύου…

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-
2013») και από Εθνικούς Πόρους.

Φορέας διαχείρισης και αναθέτουσα αρχή είναι η Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση Κοζάνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ

1
Κ/Ξ   ΙΘΑΚΗ  Α.Τ.Ε. - ΕΡΓΑΣΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -  ΑΛΚΤΗΡ
Α.Κ.Τ.Ε.

2.91%

2

Κ/Ξ  ΠΥΡΑΜΙΣ  Α.Τ.Ε. - ΓΕΩ-
ΡΥΘΜΙΚΗ  Α.Τ.Ε. - Δ. ΜΠΕΛΕ-
ΒΕΓΚΑΣ  Α.Τ.Ε. -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ
Ε.Ε. - Γ. ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ &
ΣΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  (ΛΑΘΟΣ
ΧΡΟΝΟΥ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΩΝ ΕΓ-
ΓΥΗΤΙΚΩΝ)

2.47%

3
Κ/Ξ IACOVOU  BROTHERS
(Constractions) Ltd

2.32%

4

Κ/Ξ   Μ.Τ.  Α.Τ.Ε. - ΚΑΛΛΙΤΕ-
ΧΝΟΣ  Α.Τ.Ε.- ΘΕΜΕΘΛΟΝ
Ε.Τ.Ε.  (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ  Ε.Τ.Ε)

2.01%

5
Κ/Ξ  ΜΠΕΤΟΚΑΤ  Α.Ε. - ΠΤΟ-
ΛΕΜΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. - ΝΑΤΟΥΡΑ
Α.Ε. - "KOPEX" E.O.O.P.

2.00%

6
Κ/Ξ   Χ.Π.Θ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Ltd  (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ)

2.00%

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΟΛΑ-
ΒΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

13,543,929.91

Γειτονικά blogs που αξίζει να επισκεφτείτε

• ai-vres.blogspot.com
• delinogr.blogspot.com
• servianetblog.blogspot.com.

Διοργάνωση
- Συντονιστική Επιτροπή για τη σωτηρία της σκήτης του

Αγίου Νικάνορα και την αποκατάσταση της κατακλυζόμε-
νης πεζογέφυρας Ελάτης-Μονής Ζάβορδας

- Δήμος Καμβουνίων
- Δήμος Δεσκάτης
- Ένωση Συλλόγων Ποντίων και Μικρασιατών Γρεβενών -
- Δ.Δ. Παλιουριάς

Μάρτιος 2010: Δραματική κρίση στο μάρμαρο Τρανοβάλτου
Τα Καμβούνια αργοσβήνουν από το χάρτη…

Στη δίνη των πρόσφατων οικονομικών μέτρων, καταγράφονται με ψιλά
γράμματα ή παραγκωνίζονται τα προβλήματα των απασχολούμενων στα
μάρμαρα Τρανοβάλτου. Τα στοιχεία δραματικά και οι προοπτικές εφιαλτι-
κές.

Επιγραμματικά:
Υπολογίζεται ότι την ερχόμενη θερινή περίοδο οι απασχολούμενοι

δεν θα ξεπεράσουν τους 50 -σήμερα λόγω χειμερινού Ταμείου Ανεργίας
δεν φτάνουν καν τους…20!-, όταν οι θέσεις εργασίας και οι απασχολούμε-
νοι πριν τρία χρόνια ξεπερνούσαν τους 300…

Στην πλειοψηφία τους οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για
πάνω από 15 μήνες… Η απόγνωση είναι εδώ… Ο Γολγοθάς είναι εδώ…

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος έχει επιβάλλει από τον περα-
σμένο Δεκέμβριο πρόστιμο από 16.000 €, σε τρεις -επιλεκτικά; δεν έχει
καμιά σημασία- λατομικές επιχειρήσεις και την εντολή για “διακοπή των ερ-
γασιών”. Στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις βέβαια λειτουργούν από το 2005
χωρίς άδειες λειτουργίας…

Στο Τρανόβαλτο και την ευρύτερη περιοχή πλέον, η μετεγκατάσταση

στα αστικά κέντρα φέρεται -δυστυχώς- ως η μόνη διέξοδος…
Τα Καμβούνια αργοσβήνουν απ’ το χάρτη…

ΥΓ: 
Ρεαλιστικές προτάσεις επίλυσης του προβλήματος υπάρχουν…
Ο Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης προορίζεται -σύμφωνα με πρόσφατες δη-

μοσιεύσεις! - για… άλλες, πιο “αναπτυξιακές” δράσεις!!!
Η πανελλήνια “πρωτιά” της Δυτικής Μακεδονίας στην ύφεση της οικο-

δομικής δραστηριότητας, απλά ένα πρόσθετο “χτύπημα”…
Παρήγορο το γεγονός ότι το θέμα απασχόλησε πρόσφατα πολιτει-

ακούς παράγοντες της περιοχής μας, αλλά δυστυχώς ο κόσμος πλέον είναι
ιδιαίτερα επιφυλακτικός και δύσπιστος. “Χόρτασε” θεωρητικές προσεγγί-
σεις και ευχολόγια… Υποσχέσεις και μεγάλα λόγια χωρίς κανένα αποτέ-
λεσμα…

Η πολιτεία -πέρα από πιθανά λάθη ή παραλείψεις στην εκμετάλλευση-
φέρει γενικότερη ευθύνη για την απαξίωση ενός αξιόλογου εθνικού προ-
ϊόντος και έχει την υποχρέωση να επανορθώσει...

Να αφήσουμε μια χαραμάδα στην ελπίδα; 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε η ενημερωτική συνάντηση στα
γραφεία της ΑΝ.ΚΟ. ΑΕ την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010, μεταξύ στελεχών
της ΑΝΚΟ, εκπροσώπων του Διανομαρχιακού Φορέα Παρακολούθησης,
Προστασίας και Ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής Ταμιευτήρα Λίμνης Ιλα-
ρίωνα, εκπροσώπου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών και μελών
του Συντονιστικού Οργάνου Ενεργών Πολιτών διάσωσης του μνημείου της
σκήτης του Αγίου Νικάνορα και κατασκευής πεζογέφυρας στην ίδια περιοχή
της Ζάβορδας-μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Καμβουνίων, οι πρόεδροι,
του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, του συλλόγου Γρεβε-
νιωτών Κοζάνης, του συλλόγου Μικροβαλτινών Κοζάνης, του συλλόγου
Προσηλίου, του ΣΕΟ Κοζάνης, του Ορειβατικού συλλόγου Ελάτης, του
Αγροτικού συλλόγου Ελάτης, μέλη συλλόγων και πολίτες της περιοχής-.  

Θέμα της συνάντησης ήταν η παρουσίαση από μέρους της ΑΝΚΟ -εταί-
ρου του Διανομαρχιακού Φορέα Παρακολούθησης Ταμιευτήρα Λίμνης Ιλα-
ρίωνα- της πρότασης σύνδεσης του χώρου της μονής του Αγίου Νικάνορα
με την απέναντι πλευρά της Ελάτης. Η πρόταση συνίσταται στη δημιουργία
λειτουργίας τελεφερίκ (θαλαμίσκου βαγονέτου) με μήκος διαδρομής επί
συρματόσχοινου περί τα 400 μέτρα, οι μηχανισμοί των οποίων θα εδρα-
στούν σε βάσεις που το υψόμετρο ορίζεται περίπου στα 490 μέτρα. Οι βα-
σικοί λόγοι επιλογής της λύσης αυτής -και όχι η κατασκευή πεζογέφυρας-
είναι ο σεβασμός κατά πρώτον στα θρησκευτικά μνημεία αφού οι όποιες
εργασίες θα γίνουν σε αρκετά μεγάλη απόσταση από αυτά και κατά δεύτε-
ρον ελαχιστοποιούν τις παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα
βέβαια εξασφαλίζονται και οι περιοριστικοί όροι που ορίζονται από την Αρ-
χαιολογική Υπηρεσία. Ήδη από την ΑΝΚΟ έχουν ζητηθεί προσφορές για το
κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε στην επόμενη Διανομαρχιακή
συνεδρίαση που θα γίνει το προσεχές διάστημα στη Δεσκάτη, με πλήρη τα
στοιχεία της προμελέτης, να οριστικοποιηθεί η πρόταση και να υποβληθεί
στη ΔΕΗ προκειμένου να αναλάβει την υποχρέωση εκτέλεσης του έργου,
σε «αποκατάσταση θιγόμενης υποδομής», αφού από την πλήρωση του τα-

Για τη σύνδεση Ζάβορδας-πλευράς Ελάτης: Τελεφερίκ η πρόταση της ΑΝΚΟ!

μιευτήρα της λίμνης Ιλαρίωνα θα κατακλυστεί η υπάρχουσα πεζογέφυρα
στη θέση «Λογγάς».

Η πρόταση αυτή βρήκε σύμφωνα τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου
που βάσιμα πλέον αισιοδοξούν για τη θετική έκβαση της διασύνδεσης της
Ζάβορδας με την απέναντι πλευρά της Ελάτης και τη διάσωση-προστασία
της σκήτης του Αγίου Νικάνορα. 
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Συλλογή Γιώργου Α. Γιαννόπουλου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Αρχείο: Νι. Μ. Βαλτινού

Συλλογή Τάκη Σταθόπουλου



ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης εμφανίστηκε η χορευτική ομάδα του συλλόγου Μι-
κροβαλτινών την Τσικνοπέμπτη 4.2.2010, στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων του
Δήμου Κοζάνης.

Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 28 Μάιος 2010

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κυκλοφόρησε το DVD από την αναβίωση του εθίμου
των Λαζαρίνων στο Μικρόβαλτο, στις 19 Απριλίου 2008

VIDEO-Μοντάζ-Παρουσίαση: TOP CHANNEL

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ

H άνοιξη που την προσπερνάμε αδιάφορα...

Εκδρομή στην Καβάλα

Κυριακή 9 Μαΐου 2010. Η καθιερωμένη πλέον
ετήσια εκδρομή γυναικών του συλλόγου συνέπεσε
με τη γιορτή της Μητέρας. Ένας πρόσθετος λόγος
για να τιμήσουμε την προσφορά τους… 

Βασικός προορισμός μας η πόλη της Καβάλας.
Ξεκινήσαμε από την Κοζάνη στις 7:30 με τις καλύ-
τερες προϋποθέσεις. Ο καιρός πραγματικά ανοιξιά-
τικος, 41 καταγραφές στο παρουσιολόγιο και η καλή
διάθεση έκδηλη από την αρχή. Μέχρι τη Θεσσαλο-
νίκη η διαδρομή λίγο-πολύ γνωστή μέσω της Εγνα-
τίας, με το καταπράσινο της φύσης να κυριαρχεί. Η
συνέχεια της διαδρομής παρουσιάζει βέβαια μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον, με το δεδομένο πλέον ότι η
Εγνατία έχει ολοκληρωθεί και καθιστά το ταξίδι
πολύ άνετο. Αφήνουμε δεξιά τις λίμνες της Κορώ-
νειας και της Βόλβης του νομού Θεσσαλονίκης και
σε λίγη ώρα παρεκκλίνουμε για την πρώτη στάση
στην περιοχή της Ασπροβάλτας. Η αύρα της θά-
λασσας σε συνδυασμό με το καταπληκτικό περι-
βάλλον, κάνει απολαυστικό τον πρωινό καφέ.
Επιβίβαση μετά μια ώρα στο λεωφορείο και διασχί-
ζουμε πλέον το νομό Καβάλας. Πανέμορφη δια-
δρομή, ιδιαίτερα στο παραλιακό κομμάτι και σχετικά
γρήγορα φτάνουμε έξω από την πόλη της Καβάλας.
Ήδη έχουμε διανύσει 275 χιλιόμετρα συνολικά και η
ώρα κοντεύει 11:30. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα στρίβουμε αρι-
στερά, παίρνοντας το δρόμο προς Δράμα, με επό-
μενο σταθμό τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων
που απέχει περί τα 15χλμ. Πέρα από την προσωπική
εκτίμηση του υπογράφοντα, κοινή ήταν η διαπί-
στωση όλων ότι πρόκειται περί ενός ιδιαίτερα αξιό-
λογου και εντυπωσιακού χώρου με σημαντικά
ευρήματα περιόδων από το 345 π.Χ μέχρι και τον 6ο

μ.Χ αιώνα. Σπουδαιότερα είναι το θέατρο, τα τείχη,
η Βασιλική Α’, η αγορά, το τμήμα της αρχαίας Εγνα-
τίας οδού κα. Ιστορικά η αρχαία πόλη των Φιλίππων
ιδρύθηκε από αποίκους της Θάσου το 360 π.Χ. 

Λίγο αργότερα -356 π.Χ.- ο βασιλιάς της Μακε-
δονίας Φίλιππος ο Β’ την καταλαμβάνει, την οχυρώ-
νει και της δίνει το όνομά του. Επί των ημερών του
γνώρισε περίοδο ακμής αποκτώντας το θέατρο και
άλλα δημόσια οικοδομήματα. Μετά τη μάχη των Φι-
λίππων το 42 π.Χ. η πόλη γίνεται ρωμαϊκή αποικία,

γνωρίζοντας μια νέα περίοδο ακμής
και ανοικοδόμησης με μνημεία που
είναι ορατά στον επισκέπτη. Άλλο
σημαντικό γεγονός ήταν η έλευση
του Αποστόλου Παύλου το 49-50
μ.Χ., όπου και ίδρυσε την πρώτη χρι-
στιανική εκκλησία επί ευρωπαϊκού
εδάφους. Αυτό επηρέασε αργότερα
-4ο/6ο μ.Χ. αιώνα- τις κτιριακές πα-
ρεμβάσεις, ιδρύοντας στη θέση ρω-
μαϊκών κτιρίων μητροπολιτικό ναό
καθώς και μεγαλοπρεπείς βασιλι-
κές. Η ανασκαφική έρευνα στην αρ-
χαία πόλη των Φιλίππων άρχισε το
1914 και συνεχίζεται μέχρι τις
μέρες μας.

Η επιστροφή μας στην πόλη
της Καβάλας γύρω στη 1:30, έδωσε την πρώτη ολο-
κληρωμένη εικόνα μιας πανέμορφης πόλης, κτισμέ-
νης αμφιθεατρικά με επίκεντρο το λιμάνι. Η
αναζήτηση ταβέρνας με κατάλληλες προδιαγραφές
για διασκέδαση μας οδήγησε στην κοντινή παραλία
των Σφαγείων, αφού περάσαμε κάτω από τις περί-
φημες Καμάρες, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά
μνημεία της πόλης. Εκεί πράγματι το καλό φαγητό
και ο χορός που ακολούθησε, δικαίωσαν την επι-
λογή μας. Επιστρέψαμε στην Καβάλα έχοντας ελεύ-
θερο χρόνο δυο περίπου ωρών να δούμε τα
υπόλοιπα αξιοθέατα της πόλης.

Προτιμήσαμε από το λιμάνι να κατευθυνθούμε
στην παλιά πόλη της Καβάλας. Φυσικά το ενδιαφέ-
ρον μας κέντρισε το Ιμαρέτ, ένα τεράστιο οικοδό-
μημα 4.500 τ.μ., αριστούργημα ισλαμικής αρχι-
τεκτονικής με πολλούς τρούλους, που ανακαινί-
στηκε και λειτουργεί τελευταία σαν πολυτελές ξε-
νοδοχείο. Κτίστηκε το 1817 από το Μεχμέτ Αλή
Πασά, Βαλή της Αιγύπτου, προσφορά στη γενέτειρά
του αφού είχε γεννηθεί το 1769 στην Καβάλα. Λει-
τούργησε στην αρχή σαν ιεροδιδασκαλείο και αρ-
γότερα μέχρι το 1923 σαν φιλανθρωπικό ίδρυμα. 

Σήμερα «φιλοδοξεί» να γίνει το «σήμα κατατε-
θέν» της Καβάλας. Η ανάβαση στο κάστρο μέσα

από τα στενά της παλιάς πόλης που
ξεδίπλωνε τις γραφικές γωνιές της
δεν ήταν και πολύ εύκολη. Επιτέ-
λους φτάσαμε για να απολαύσουμε
το μεγαλείο της μαγευτικής ομορ-
φιάς της πόλης. Μικρό «Μόντε
Κάρλο» αποκαλούν την Καβάλα και
βέβαια η εικόνα αυτή το ενισχύει.
Πανοραμική η άποψη από το καλο-
συντηρημένο μεσαιωνικό κάστρο,
με κυρίαρχο και καταλυτικό το υγρό
στοιχείο, που τόσο πολύ λείπει από
την πόλη που ζούμε. 

Η επαναφορά κατηφορίζοντας

προς την παραλία ήταν πιο εύκολη.
H καθαρή πόλη με το πολύ πράσινο,
τη γαλάζια θάλασσα, τα πολλά cafe
και τα χρώματα του ηλιοβασιλέμα-
τος που πλησίαζε, έκαναν την τε-
λευταία βόλτα μας ιδιαίτερα
ευχάριστη.

Η ώρα είχε πάει 7:30 απόγευμα
όταν επιβιβαστήκαμε στο λεωφο-
ρείο για το ταξίδι της επιστροφής.
Το τραγούδι, ο χορός, τα χαμογε-
λαστά πρόσωπα και το κέφι που επι-

κράτησαν σε όλη τη διαδρομή, ήταν η επιβεβαίωση
μιας επιτυχημένης ημερήσιας εξόρμησης… 


