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Α-ΠΑ-ΡΑ-ΔΕ-ΚΤΟ !!!

Κλειστός παραμένει ο δρόμος

Ελάτης - Προσηλίου - Σερβίων
Κλειστός παραμένει ο δρόμος που συνδέει τα χωριά του -νυν-

Δήμου Καμβουνίων με τα Σέρβια, την έδρα του νέου διευρυμένου
Καλλικρατικού Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. 

Να θυμίσουμε ότι αυτό έγινε όταν σταμάτησαν οι εργασίες πα-
ράκαμψης που επιχειρήθηκε να γίνει από τον Ιούνιο 2010 στο ύψος
του ορυχείου Προσηλίου, με αντίδραση της τοπικής κοινωνίας –Κοι-
νωνία Προσηλίου- για καταπάτηση ιδιοκτησιών που εκφράστηκε σε
δικαστικό αγώνα για τη δικαίωση της. Και που τελικά τα κατάφερε…

Αναμφισβήτητα η ευθύνη για την εξέλιξη αυτή βαρύνει εξ ολο-
κλήρου τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για δυο κυρίως λόγους:

1. Επέτρεψε το ξεκίνημα των εργασιών της παράκαμψης χωρίς
να διασφαλίσει την κυριότητα του χώρου της χάραξης.

2. Δεν επεδίωξε την οριστική λύση με νέα χάραξη του δρόμου,
εμμένοντας στην λύση της προσωρινής και επικίνδυνης εργοταξια-
κής παράκαμψης.

Το "τίμημα" το πληρώνουν στην ουσία οι κάτοικοι του Μικρο-
βάλτου, του Τρανοβάλτου, της Ελάτης και των Λαζαράδων  που
αναγκάζονται πηγαίνοντας για τα Σέρβια, να κάνουν τον κύκλο μέσω
Τριγωνικού και Πολυρράχου. Κυρίως οι μαθητές Λυκείου της Ελά-
της που πηγαινοέρχονται καθημερινά. Δεν παραβλέπουμε βέβαια
και την ταλαιπωρία των κατοίκων του Προσηλίου.

Πάντως θα χαρακτηρίζαμε πολύ "χαλαρή" τη μέχρι τώρα συν-
τεταγμένη αντίδραση των κατοίκων και των φορέων των Καμβου-
νίων για ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το μόνο που κατάφεραν -έστω
και καθυστερημένα- ήταν η σχετική βελτίωση της παράκαμψης μέσω
Τριγωνικού, με τη διαγράμμιση και την ασφαλτόστρωση του τμήμα-
τος των 70 μέτρων δρόμου που είχε υποστεί καθίζηση προ ετών!    

Ποιος είναι ο πιο επιεικής όρος που μπορεί να αποδώσει καλύ-
τερα την υπάρχουσα κατάσταση στο κατώφλι του 2011;

Α-ΠΑ-ΡΑ-ΔΕ-ΚΤΟ !!!

ΥΓ. -Παραθέτουμε άρθρα για το θέμα που δόθηκαν στη δημο-
σιότητα το τελευταίο διάστημα (σελ. 3) 

Σε εφαρμογή του Καλλικρατικού Νόμου 3852/2010 και με τα
αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών  της 7ης και 14ης Νο-
εμβρίου 2010, μπαίνουμε από την 1 Ιανουαρίου 2011 σε μια νέα
φάση. Ο Δήμος Σερβίων, ο Δήμος Βελβεντού, ο Δήμος Καμβου-
νίων και η Κοινότητα Λιβαδερού θα απο-
τελούν πλέον το Δήμο Σερβίων –
Βελβεντού.

Θέσαμε και παλιότερα τους προβλη-
ματισμούς μας  για τις συνέπειες στην
καθημερινότητα των δημοτών και στις
προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί το
νέο αυτοδιοικητικό τοπίο. Και ασφαλώς
οι απόψεις, οι εκτιμήσεις και οι προσεγ-
γίσεις ποικίλουν και είναι όλες σεβαστές.
Τα πάντα όμως θα κριθούν στην πράξη.
Και σε κάποιο βάθος χρόνου.

Σήμερα εμείς σαν ενεργοί πολίτες,
σαν μέλη φορέων και συλλόγων, σαν
απλοί πολίτες των Καμβουνίων, καλού-
μαστε να προσδιορίσουμε τις θέσεις μας
και τη στάση μας  στη νέα κατάσταση. 

Για να κάνουμε πρώτα την αυτοκρι-
τική μας και να δεχτούμε ότι δεν δώσαμε
ούτε στο ελάχιστο τη μάχη να διατηρή-
σουμε την αυτονομία –κάτι που θεωρητικά ήταν εφικτό- σαν ορει-

νός Δήμος Καμβουνίων. Με τις
όποιες μηδαμινές πιθανότητες επιτυ-
χίας…

Η γενικότερη θέση μας σήμερα
είναι ότι πρέπει να αποδεχτούμε την
έννοια της συνένωσης και να βοηθή-
σουμε στην εμπέδωση της δημοτι-
κής συνείδησης. 

Από την άλλη πλευρά όμως εμείς
οι κάτοικοι των Καμβουνίων γνωρί-
ζουμε ότι η νέα πραγματικότητα βρί-
σκει την περιοχή μας, με πολλά
προβλήματα και εκκρεμότητες. 

- Ο βασικός δρόμος από τα χωριά μας που οδηγεί στην έδρα
του Δήμου τα Σέρβια,  είναι κλειστός στο ύψος του Προσηλίου από
τον περασμένο Ιούνιο. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται λύση στον
ορίζοντα.

- Η συρρίκνωση και η φθίνουσα πο-
ρεία των λατομικών επιχειρήσεων ανα-
ζητούν δραστικές  και καινοτόμες
παρεμβάσεις για να ανακάμψουν.

- Ο γεωλογικός και φυσικός πλούτος
της περιοχής (Μπουχάρια, δάσος Ελά-
της) φαίνεται να εγκαταλείπεται και να
απαξιώνεται.

- Η προοπτική ανταποδοτικών
έργων, απασχόλησης και έργων αναπτυ-
ξιακής-τουριστικής κατεύθυνσης από τη
δημιουργία του ΥΗΣ και της λίμνης Ιλα-
ρίωνα είναι ανύπαρκτη.

- Οι δυνατότητες της περιοχής για
βιολογικές καλλιέργειες και αντίστοιχα
κτηνοτροφικά προϊόντα δεν έτυχαν
μέχρι σήμερα καμιάς ουσιαστικής στήρι-
ξης.

- Η άλλη βασική οδική γραμμή προς
την Κοζάνη μέσω Καισαρειάς, παρά τις

όποιες βελτιώσεις παραμένει προβληματική και επικίνδυνη.
- Ο δρόμος από το Φρούριο για το Τρανόβαλτο εξακολουθεί

να είναι ένας κακοτράχαλος χωματόδρομος και αυτός από το Τρα-
νόβαλτο προς το Λιβαδερό -ένα υπόλοιπο μόλις 6 χλμ.- ακόμη χει-
ρότερος.

- Το Μουσείο της Μάχης Λαζαράδων παραμένει ημιτελές και
η δημιουργία ενός μνημείου αντάξιου της ιστορικής μάχης απλή
…υπόσχεση.

- Κτίρια μνημειακής αξίας -Σπίτι Παιδιού, παλιό δημοτικό, τυ-
ροκομείο- στο Μικρόβαλτο έχουν εγκαταλειφθεί στην φθορά του
χρόνου.   

- Και σ’ όλα αυτά προστίθεται και η αγωνία των κατοίκων για
την αντιμετώπιση της καθημερινότητας –συγκοινωνία, Βοήθεια
στο Σπίτι, γιατρός, λειτουργία ΚΕΠ, ΚΑΠΗ-

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

Νι. Μ. Βαλτινός

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

Νι. Μ. Βαλτινός 

& 1154 Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.
Τηλ. ραντεβού

24610 45881 

Συνέχεια στη σελίδα 3

Στο νέο πλέον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού 

Αλλάζουμε σελίδα

Μένουμε στις ίδιες επάλξεις

ΑΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ

Πρωταθλητής 
"χειμώνα" 

2010-2011

Σελ. 22

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΓΕΩΠΑΡΚΟ 

Νέα γραπτή μαρτυρία
για το Μικρόβαλτο του 1528

ΙΣΤΟΡΙΑ

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2010
(σελ. 10 - 11 - 12)

ΕΚΛΟΓΕΣ

Στη Μακρόνησο το 1949…
Μια συγκλονιστική μαρτυρία (σελ. 7)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τώρα και... www.mikrovalto.gr

Η εκκλησία της Παναγίας στο Ζιδάνι άλλαξε όψη
με τη νέα προσθήκη…

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του συλλόγου Μικροβαλτινών

Ν. Κοζάνης

εύχεται σε όλους 

για τη νέα χρονιά 2011 

• Υγεία

• Δημιουργικότητα

• Καλύτερη ποιότητα ζωής

• Καλύτερο περιβάλλον 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του συλλόγου Μικροβαλτινών

Ν. Κοζάνης

εύχεται σε όλους 

για τη νέα χρονιά 2011 

• Υγεία

• Δημιουργικότητα

• Καλύτερη ποιότητα ζωής

• Καλύτερο περιβάλλον 

ΓΕΩΠΑΡΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
Τα εγκαίνια που
δεν έγιναν ποτέ! 

Σελ. 26

Β. Κωνσταντόπουλος, δήμαρχος
Σερβίων - Βελβεντού

(σελ. 6)



ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΟΙ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΤΟ 2010

1. Καβουρίδης Ηλίας του Ιωάννη, τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
2. Καρανίκου Αλεξάνδρα του Ιωάννη (& της Κατερίνας Τζουκοπούλου του Νικ.), τμήμα Επιστημών
Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας Πανεπιστημίου Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
3. Κουμπούρας Σωκράτης του Τριαντάφυλλου (& της Γεωργίας Σωκ. Παλιανοπούλου), τμήμα Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κοζάνης
4. Μοσχόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου (& της Καβουρίδου Καλλιόπης του Χρ.), τμήμα Εμπορίας
και Διαφήμισης ΤΕΙ Λαμίας (Άμφισσα)
5. Μπατσιακοπούλου Χρυσούλα του Αντωνίου, τμήμα Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΤΕΙ Πάτρας (Πύργος)
6. Νατσιόπουλος Ηλίας του Κων/νου, τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής ΤΕΙ Γρεβενών
7. Νατσιοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου, Κτηνιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Καρδίτσα)
8. Παλιανόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου, τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας (Τρίκαλα)
9. Παπαδόπουλος Ευθύμιος του Ηλία, Σχολή Αστυφυλάκων
10. Παπαδοπούλου Αθανασία-Αικατερίνη του Γεωργίου, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθήνας
11. Παπαδοπούλου Δήμητρα του Ηλία, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέ-
θυμνο)
12. Παπαχαρισίου Φωτεινή του Γεωργίου, τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτ. Μα-
κεδονίας (Φλώρινα)
13. Ποδιώτης Αντώνιος του Ιωάννη (& της Βάσως Μανάδη), τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπι-
στημίου Θράκης (Κομοτηνή)
14. Ράντογλου Ειρήνη του Δημητρίου (& της Παναγιώτας Κ. Αλεξοπούλου). τμήμα Βιολογίας Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
15. Σιδέρη-Λαμπρέτσα Βασιλική του Σπύρου, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολο-
γιστών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
16. Σταθόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου, τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΙ
Κοζάνης (Καστοριά)
17. Σταθόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανε-
πιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
18. Σταθοπούλου Μαρία του Ευσταθίου, τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
(Θεσσαλονίκη)
19. Σταθοπούλου Σοφία του Αχιλλέα, τμήμα Μαθηματικό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
20. Τζιούτζιου Βασιλική του Δημητρίου (του Ιωά.), τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν/μίου Πειραιά.
21. Τζιώνα Ευθυμία του Ηλία, Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
22. Τόλιου Αγλαΐα του Κων/νου (& της Καίτης Παπαδημητρίου του Σπ.), τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Το Δ.Σ. του συλλόγου Μικροβαλτινών Ν. Κοζάνης τους συγχαίρει θερμά και τους εύχεται καλές σπου-
δές.

Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 2 Δεκέμβριος 2010

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Έως 12.12.2010

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. Αλεξόπουλος Αθανάσιος του Αντ. και η Γιαννέλη Σοφία (4.7.2010) 
2. Γκράνας Αθανάσιος του Θωμά (και της Ευθυμίας Θεοχάρη) και η Κούσια Κωνσταντινιά
3. Δανίλη Αθανασία του Νικ. (και της Ιωάννας Γ. Τζιώνα, Λιβαδερό) και ο Λυράκος Θεμι-

στοκλής (30.7.2010)
4. Κωτούλα Κατερίνα του Ιω. και ο Χριστογιαννούλας Δημήτρης (πολιτικός γάμος)
5. Παπαγεωργίου Γιώργος του Χρ. και η Χρύσα Οικονομίδου (πολιτικός γάμος)
6. Παπαδόπουλος Βασίλης του Αντ. και η Μπερμπέρογλου Μαρία (11.12.2010)
7. Παπαδόπουλος Σωκράτης του Νικ. και η Ποσινακίδου Ελένη (4.7.2010)
8. Πούτα Χαρούλα του Βασ. και ο Τσιμηνάκης Ιωάννης (πολιτικός γάμος)
9. Τζιώνας Κώστας του Νικ. και η Χαραλαμπίδου Σοφία (24.7.2010)
10. Τζουκόπουλος Νίκος του Ευ. και η Δασκάλου Μαρία (23.10.2010)
11. Χαρισόπουλος Παναγιώτης του Δημ. και η Βίκη Κουρκούτα του Αριστ. (21.8.2010)

Tους ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

1. Αλεξοπούλου-Ζιάβρου Βάια του Κων., συζ. Κων/νου, δίδυμα κορίτσια
2. Αντωνογιάννη-Σταθοπούλου Χριστίνα, συζ. Αχιλλέα, αγόρι (Αύγ. 2010)
3. Βασιλείου-Καβουρίδου Χρυσούλα, συζ. Γεωργίου (του Πούλιου), κορίτσι (17.4.2010)
4. Καραγιάννη-Κόττια Αναστασία, συζ. Κωνσταντίνου, κορίτσι
5. Κρικέλη-Τζουκοπούλου Κωνσταντίνα, συζ. Αποστόλη, κορίτσι
6. Κωτούλα-Χριστογιαννούλα Κατερίνα του Ιωάννη, συζ. Δημήτρη, κορίτσι
7. Μανώλα-Μαρκοπούλου Μάγδα, συζ. Βασιλείου, αγόρι (11.6.2010)
8. Μπατσιάκα-Μπαφίτη Γεωργία του Ιωάννη, συζ. Αλέξανδρου, αγόρι (Απρ. 2010)
9. Μπατσιάκα-Σφήκα Μόρφω του Ιωάννη, συζ. Κωνσταντίνου, αγόρι
10. Οικονομίδου-Παπαγεωργίου Χρύσα, συζ. Γεωργίου (του Χρήστου), αγόρι 
11. Πούτα–Τσιμηνάκη Χαρούλα του Βασ. συζ. Ιωάννη, κορίτσι
12. Τέτου-Παπαδημητρίου Μαρία, συζ. Νικολάου (του Σπ., Ρύμνιο), αγόρι
13. Τζιούτζιου-Παπανίκου Βάσω του Ιωά., συζ. Αχιλλέα, κορίτσι

Tους ευχόμαστε να τους ζήσουν.

1. Ζαραβίγκας Αχιλλέας, ετών 72 (7.12.2010)
2. Ιγνατίδου Ιγνατία (Ιγνατούλα) του Γεωρ.(και της Πανάγιως Καβουρίδου, Ρύμνιο), σύζυ-

γος Γεωργίου, ετών 43 (4.10.2010)
3. Καβουρίδου (Μπατσιακοπούλου) Αναστασία του Βασ., σύζυγος Κωνσταντίνου, ετών

52 (6.7.2010)
4. Παπαδόπουλος Νίκος του Δημητρίου, ετών 35 (Θεσσαλονίκη, 27.8.2010)
5. Παπαχαρισίου-Φιλιππίδου Κατίνα, κάτοικος Αυστραλίας, ετών 88.
6. Χαρισόπουλος Βαγγέλης, κάτοικος FYROM, ετών 87 (24.11.2010)

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

“Έφυγε” η Ιγνατούλα
Στις 4 Οκτωβρίου 2010 απεβίωσε η Ιγνατίδου Ιγνατούλα του Γεωργίου και της

Παναγιώτας το γένος Καβουρίδη Δημητρίου, 43 ετών από το Ρύμνιο Κοζάνης με κα-
ταγωγή και από το Μικρόβαλτο από τη μεριά της μητέρας της. Η Ιγνατούλα ήταν
παντρεμένη με τον Κόρο Γεώργιο από το Κιάτο Κορινθίας και είχαν αποκτήσει τη
Ραφαηλία, που είναι 12 χρονών. Εργαζόταν ως επόπτης Υγείας στη Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (Επικήδειος από τον Κώστα Λαμπρόπουλο στη σελίδα 25). 

ΝΕΟΙ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1. Νατσιόπουλος Βασίλης του Νικολάου, πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης
2. Παλιανόπουλος Κώστας του Ιωάννη, πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ξάνθη)
2. Χειβιδοπούλου Ιωάννα του Στέλιου (και της Σταθοπούλου Αθ. Σταυρούλας), πτυχιούχος τμήματος
Διοίκησης Επιστημών και Τεχνολογίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας ( ορκ. 2.11.2010)

Το Δ.Σ. του συλλόγου τους συγχαίρει θερμά και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία.

ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ (από διπλανά χωριά)

1. Γκουτζιομήτρος Νικόλαος του Βασ., πτυχιούχος Μαθηματικός Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ορκ. 19.7.2010)

2. Μίχου Βικτωρία του Ξεν., πτυχιούχος Παιδαγωγικού τμήματος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ορκ. 7.7.2010)

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

ΥΓ Βεβαίως με ευχαρίστηση δεχόμαστε και αναμένουμε για καταχώρηση στην εφημερίδα μας
ανάλογες ανακοινώσεις (επιτυχόντες, πτυχιούχοι, κοινωνικές εκδηλώσεις, κλπ) και συνεργασίες, από
την ευρύτερη περιοχή των Καμβουνίων.

ΔΩΡΕΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ

1. EXPRESS SERVICE 200 €
2. Αρβανίτης Ελευθέριος 20 €
3. Καβουρίδης Ιωάννης του Γεωρ. (οικογένεια) 50 €
4. Καβουρίδου-Ιγνατίδου Πανάγιω, στη μνήμη της κόρης της Ιγνατούλας 50
5. Κουτσιμανή-Παπαδημητρίου Θεανώ 20 €
6. Κωσταρέλη-Αλεξοπούλου Άννα 100 Δολ. Αυστρ.
7. Κωτούλας Γεώργιος του Κων/νου 50 €
8. Νατσιοπούλου Οδ. Βάσω 50 €
9. Παπαγεωργίου Χρήστος 20 €
10. Παπαδημητρίου Ευαγγελία του Αθ. 40 €
11. Παπα-Θανάσης Παπαδόπουλος 50 €
12. Παπανικολάου-Δαρδούμπα Βούλα 100 Δολ. Αυστρ.
13. Παπανικολάου-Λιόλιου Ελένη του Αθ. 20 €
14. Παυλίτσας Κώστας (Φροντιστήριο) 20 €
15. Πουλιοπούλου Αν. Χρύσα 30 €
16. Τζιώνας Κων/νος του Ευαγγέλου 20 €
17. Τρευλόπουλος Κώστας (Οικοδομικά Υλικά) 50 €
18. Τσιάρας Κώστας 50€
19. Χαρισόπουλος Αθανάσιος 20 €
20. Χαρισόπουλος Βαγγέλης & Ασημούλα 50 Δολ. Αυστρ.
21. Χαρισοπούλου-Δότσιου Αθανασία 20 €

Το ΔΣ του συλλόγου τους ευχαριστεί θερμά όλους. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλάζουμε σελίδα. Μένουμε στις ίδιες επάλξεις
Συνέχεια από την 1η σελίδα
- Για την ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό και

τον αθλητισμό γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα
βήματα πρέπει να τα κάνουμε μόνοι μας.

Τα παραπάνω είναι μια απλή υπενθύμιση
προς τη νέα δημοτική αρχή, που ασφαλώς τα
γνωρίζει. Η συγκυρία της οικονομικής κρίσης που
μαστίζει τη χώρα μας βεβαίως και δημιουργεί
πρόσθετες δυσκολίες, δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιηθεί σαν άλλοθι για τη συνέχιση της υπάρ-
χουσας κατάστασης. Η επίλυση τους δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Και δεν είναι μόνο υπόθεση
των εκλεγμένων τοπικών και δημοτικών αρχών,
τους οποίους οφείλουμε όλοι μας να στηρίζουμε,
εφόσον οι ενέργειές τους κινούνται στη σωστή
κατεύθυνση. 

Πρέπει παράλληλα να δυναμώσει το ρεύμα

ενεργών πολιτών που να ενδιαφέρεται, να διεκ-
δικεί και να αγωνίζεται. Στα Καμβούνια αυτοί οι
άνθρωποι υπάρχουν. Που ακολουθούν αυτόν τον
δύσκολο και επίπονο δρόμο. Ανάμεσα σ’ αυτούς
θέλουμε να είμαστε και εμείς. 

Η εφημερίδα του συλλόγου μας, η “Εν Μι-
κροβάλτω…”, από τα πρώτα φύλλα της έκδοσής
της, στάθηκε κοντά στο Μικρόβαλτο και στην πε-
ριοχή των Καμβουνίων. Το ίδιο θα κάνει και τώρα.
Πρώτα το Μικρόβαλτο. Έπειτα θα οριοθετήσει
την περιοχή των Καμβουνίων στη φυσική γεω-
γραφική της ενότητα που να περιλαμβάνει επι-
πλέον και τα χωριά του Λιβαδερού, του Μεταξά,
του Τριγωνικού, του Πολυρράχου, του Προση-
λίου και του Ρυμνίου. Με την ανάλογη προσθήκη
στην ατζέντα της  των ζητημάτων που τους απα-
σχολούν. Κάτι που ως ένα βαθμό το έκανε και

μέχρι τώρα.
Έτσι:
- Θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί και να ανα-

δεικνύει τα προβλήματα της περιοχής των Καμ-
βουνίων. Να προτείνει λύσεις. Να διεκδικεί.

- Θα συνεχίσει να προβάλλει τις φυσικές
ομορφιές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της.

- Θα συνεχίσει να καταγράφει τα πολύ χα-
ρακτηριστικά και ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία
της περιοχής -παραδόσεις, ήθη, έθιμα, τραγού-
δια-.

- Θα συνεχίζει να αναζητά τις ιστορικές ρίζες
μας.

- Θα συνεχίσει να κρατά ανοιχτή τη γέφυρα
επικοινωνίας με τους μετανάστες μας.

- Θα συνεχίσει να προβάλλει τις εκδηλώσεις
και τα δρώμενα της περιοχής.

- Θα συνεχίσει να δίνει βήμα και φωνή στον
απλό καθημερινό άνθρωπο που έχει κάτι να προ-
τείνει, να διαμαρτυρηθεί, να διεκδικήσει.

Ίσως κάποιοι διερωτηθούν ότι αυτή η γεω-
γραφική περιχαράκωση μπορεί να δημιουργήσει
αντιπαλότητες και “στρατόπεδα”. Επιδίωξή μας
είναι ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε δίπλα στους
υπόλοιπους συλλόγους και φορείς του Δήμου
για κάθε είδους συνεργασία.

Προτεραιότητα έχει ο τόπος μας.
Ίσως από μια παρορμητική αγάπη και προ-

σκόλληση στα παιδικά μας βιώματα.
Θα αλλάξουμε μεν σελίδα με τη διεύρυνση

του Δήμου…
Θα μείνουμε όμως στο ίδιο μετερίζι.
Στις ίδιες επάλξεις…  

Γ.Μ.

18.8.2010 - ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ - Καλές οι λιτές ανακοινώσεις, αλλά μετά;
Η ενημέρωση του πολίτη για τα τρέχοντα ουσιαστικά ζητήματα ή

προβλήματα της περιοχής του είναι υποχρέωση των αρμοδίων φορέων
της πολιτείας.

Και απ’ αυτήν την άποψη ήταν σε θετική κατεύθυνση οι λιτές ανα-
κοινώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης για τα προβλή-
ματα που παρουσιάστηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Καμβουνίων
και αφορούσαν την “απαγόρευση χρήσης για πόση του νερού στα Δ.Δ.
Πολυρράχου, (ή Λαζαράδων ή Φρουρίου κατά περίπτωση) λόγω αυξη-
μένης περιεκτικότητας νιτρικών”, καθώς και τη “διακοπή κυκλοφορίας
των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Προσηλίου-Τρανοβάλτου στη θέση
ορυχείου ΜΕ.ΤΕ.Α.Ε. από 24 Ιουνίου 2010 και για τριάντα (30) ημερο-
λογιακές ημέρες…”

Επιπλέον όμως απαραίτητη και ουσιαστικότερη υποχρέωση της
πολιτείας είναι η εξεύρεση λύσεων σε κάθε περίπτωση, η χάραξη χρο-
νοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των έργων με παράλληλη ενημέρωση
των πολιτών.

Θα ασχοληθούμε πρώτα με το δρόμο Τρανοβάλτου-Προσηλίου. Ο
δρόμος αυτός είναι ο βασικός δρόμος που συνδέει τα χωριά του δήμου
Καμβουνίων με τα Σέρβια. Η αρχική ανακοίνωση ήταν σχετική επαρ-
κής αφού προσδιόριζε και το χρόνο περάτωσης του έργου -24 Ιουλίου
2010-, εμπεριείχε όμως και ένα ατόπημα. Παρέπεμπε την αλλαγή της
κυκλοφορίας των οχημάτων σε ένα δρόμο -Τριγωνικού/Ρυμνίου- που
δεν έχει παραδοθεί από την πολιτεία ποτέ σε κυκλοφορία, δεν συν-
τηρήθηκε ποτέ και “κυκλοφορείται υπό ιδίαν ευθύνην”…

Αναφορικά με το χρόνο περάτωσης του
έργου συμπληρώνουμε περίπου ένα μήνα
από την ημερομηνία που θα έπρεπε να είχε
παραδοθεί ο δρόμος. Έγινε γνωστή από τα
μέσα ενημέρωσης η δικαστική διαμάχη της
“Κοινωνίας Προσηλίου” εναντίον της εται-
ρίας ΜΕ.ΤΕ.Α.Ε. για καταπάτηση ιδιοκτη-
σιών στη χάραξη του νέου τμήματος της
παράκαμψης του δρόμου, χωρίς να κοινο-
ποιηθεί επίσημα καμιά απόφαση. Δεν είναι
του παρόντος η ανάλυση της δικαστικής εμ-

πλοκής -γνωρίζουμε άλλωστε ελάχιστα για το θέμα-, αν και από “τα-
ξική” αλληλεγγύη -ενεργοί πολίτες γαρ- είμαστε στο πλευρό της
“Κοινωνίας Προσηλίου”.

Η ουσία του θέματος βρίσκεται στο γεγονός ότι σήμερα οι πολίτες
των Καμβουνίων διερωτώνται για το πότε επιτέλους θα παραδοθεί ο
δρόμος σε κυκλοφορία, αλλά απάντηση δεν παίρνουν. Και αγωνιούν
περισσότερο γιατί σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Οι μαθητές λυ-
κείου των Καμβουνίων -μόνο από την Ελάτη είναι περισσότεροι από
δέκα- θα αναγκάζονται να κάνουν καθημερινά πρωί και μεσημέρι την
αυξημένη και επικίνδυνη διαδρομή για τα Σέρβια -μέσω Τριγωνικού,
Πολλυράχου, “Στενών Πόρτες”, Προσηλίου -, υφιστάμενοι απίστευτη
ταλαιπωρία. Και μετά θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά
μας…

Και βέβαια τα ερωτήματα πληθαίνουν. 
Εξετάστηκε εναλλακτική λύση νέας παράκαμψης;
Μπορεί σήμερα να δοθεί χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της κα-

νονικής κυκλοφορίας του δρόμου;
Γιατί δεν έγιναν βασικές εργασίες συντήρησης στην προτεινόμενη

διαδρομή μέσω Τριγωνικού αφού όπως προαναφέραμε ο δρόμος “κυ-
κλοφορείται υπό ιδίαν ευθύνην”; Γιατί δεν ασφαλτοστρώθηκε τα τμήμα
των 70 μέτρων στο ύψος του Τριγωνικού, γιατί δεν διαγραμμίστηκε ο
δρόμος, γιατί δεν βελτιώθηκε η σήμανση, γιατί δεν απομακρύνθηκαν οι
σωροί των χωμάτων από το οδόστρωμα; 

Και για να κλείσουμε με τα προβλήματα στο νερό, τι θα πούμε
στον κάτοικο των Λαζαράδων μετά πέντε (5) και πλέον μήνες από τη
διαπίστωση του προβλήματος -12.3.2010- που δεν βλέπει να γίνεται
τίποτε;  

Ο κόσμος των Καμβουνίων είναι ανάστατος… Και περιμένει απαν-
τήσεις* και λύσεις…

Γ.Μ.

Δυστυχώς μέχρι τότε θα ενημερώνεται από “ανεύθυνα δημοσιεύ-
ματα…”

Σημ. Συντ. Ο παρακαμπτήριος δρόμος μέσω Τριγωνικού βελτιώ-
θηκε -διαγράμμιση, ασφαλτόστρωση προβληματικού τμήματος 70 μ.-
λίγες μέρες αργότερα. Τυχαίο;…

5.10.2010

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ

Με απόφαση του Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Κοζάνης δικαιώνεται η Κοινωνία
Δικαιώματος Προσηλίου. Ο Εισαγγελέας
έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων της Κοινωνίας Δικαιώματος Προ-
σηλίου για την παράκαμψη της επαρχια-
κής οδού Τρανοβάλτου – Προσηλίου.

Ο Εισαγγελέας απέρριψε την αίτηση
περί καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώμα-
τος την οποία υπέβαλε η Ν.Α. Κοζάνης
και συνυπέγραψαν οι δήμαρχοι Σερβίων
και Καμβουνίων και αποδέχτηκε ότι είναι
μέσα στα όρια που επιβάλουν  η καλή
πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός και
οικονομικός σκοπός της Κοινωνίας Δι-
καιώματος Προσηλίου.

Η απόφαση του Εισαγγελέα
- Διατάσσει την αποβολή της Νο-

μαρχίας Κοζάνης και όποιου έλκει δι-
καιώματα από αυτή από το επίδικο

- Απαγορεύει κάθε διακατοχική
πράξη στη Νομαρχία Κοζάνης και σε
κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από
αυτή.

- Διατάσσει την κοινοποίηση της
απόφασης στο Α.Τ. Σερβίων για την επο-
πτεία του διατακτικού της απόφασης.

Το ιστορικό της υπόθεσης και οι πο-
νηριές της Νομαρχίας Κοζάνης.

Τον Απρίλιο του 2010 η Νομαρχία
Κοζάνης, επικαλούμενη λόγους κατεπεί-
γοντος, ανέθεσε στην εταιρεία ΜΕΤΕ
ΑΕ, η οποία εκμεταλλεύεται το ορυχείο

Προσηλίου, να διανοίξει παράκαμψη
στην επαρχιακό δρόμο Τρανοβάλτου –
Προσηλίου. Η διάνοιξη θα γινόταν μέσα
από αγροτεμάχιο κυριότητας της Κοινω-
νίας Δικαιώματος Προσηλίου, την κυριό-
τητα του οποίου (τώρα) αμφισβητεί η
Ν.Α. Κοζάνης. 

Ο Διευθυντής των Τεχνικών υπηρε-
σιών της Ν.Α. Κοζάνης επικαλέστηκε ότι
η προηγούμενη κατασκευασθείσα παρά-
καμψη, η οποία παραλήφθηκε ένα μήνα
πριν από την ανάθεση της κατασκευής
της νέας παράκαμψης, παρουσίασε ρηγ-
ματώσεις, ήτοι ήταν επικίνδυνη για την
ασφάλεια των διερχομένων οδηγών.

Στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με
σαφήνεια αναφέρεται ότι το έργο γίνε-
ται «λόγω επιβεβλημένης επέκτασης του
λιγνιτωρυχείου».

Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε
πλήρη αντίθεση με την αιτιολόγηση της
κατασκευής του έργου και τον ισχυρισμό
περί κατεπείγοντος του έργου λόγω της
επικινδυνότητας της παλαιότερης παρά-
καμψης.

Το έργο το χρηματοδοτεί και κατα-
σκευάζει η εταιρεία ΜΕΤΕ ΑΕ με την επί-
βλεψη της Ν.Α. Κοζάνης.

Το ερώτημα είναι τελικά για ποιόν γί-
νεται το έργο; Για τους κατοίκους ή για
την εταιρεία (επέκταση του ορυχείου);
Είναι ή δεν είναι η παράκαμψη εργοτα-
ξιακός δρόμος; Θα επισκευαστεί ποτέ το
καταστραμμένο από την εταιρεία τμήμα
του επαρχιακού δρόμου Τρανοβάλτου –
Προσηλίου;

Τάκης Παπαθανασίου

16.6.2010
ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΙΛΑΜΕ;

Ε.Ο. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ – ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο επαρχιακός δρόμος Τρανοβάλτου – Προσηλίου
είναι ο δρόμος που θα ενώνει τα χωριά του δήμου Καμ-
βουνίων με την έδρα του νέου δήμου Σερβίων - Βελβεν-
τού. Δηλαδή ο δρόμος που ο κάτοικος των Καμβουνίων
θα διασχίσει για να πάει στις υπηρεσίες της έδρας του
δήμου. Ο δρόμος που οι μαθητές των Καμβουνίων, εν
όψη του «Καλλικράτη στην Παιδεία» θα πάνε στο Λύ-
κειο της έδρας του δήμου. Ο δρόμος που οι ασθενείς
των Καμβουνίων θα πάνε στο Κέντρο Υγείας του δήμου.
Ο δρόμος που ο επισκέπτης της περιοχής θα διασχίσει
για να επισκεφτεί τα μάρμαρα Τρανοβάλτου, τη λίμνη
Ιλαρίωνα, τα Μπουχάρια, την Ελάτη. Ο δρόμος που θα
στηρίξει την ισομερή ανάπτυξη της περιοχής του νέου
δήμου. Ο δρόμος που θα στηρίξει την παραμονή των κα-
τοίκων των Καμβουνίων στον τόπο τους. Ο δρόμος που
θα διασχίσουν οι απόδημοι Καμβουνιώτες για να επι-
σκεφτούν τα χωριά τους.

Γι αυτόν το δρόμο μιλάμε! Γι αυτόν το δρόμο δια-
μαρτύρονται οι κάτοικοι της περιοχής, γι αυτόν το δρόμο
βρέθηκαν χτες το βράδυ στη συνεδρίαση του νομαρχια-
κού συμβουλίου.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Γιατί πάλι διαμαρτυρίες;
Γιατί πάλι προσφυγές;

Μα γιατί οι κάτοικοι δεν πείστηκαν ότι υπάρχουν
νόμοι και τηρούνται.

Μυστικοπάθεια για το ποιος κατασκευάζει τη νέα
παράκαμψη, η νομαρχία ή η εταιρεία! Χρειαζόταν νο-
μαρχιακό συμβούλιο για να μάθουν οι κάτοικοι ότι τη νέα
παράκαμψη την κατασκευάζει η εταιρεία με την επί-
βλεψη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης;

Διαφωνία για τον αν καταπατούνται ιδιόκτητες

εκτάσεις ή όχι! 
Χρειάζεται να αποδείξουν οι κάτοικοι με τοπογρα-

φικά τις ιδιοκτησίες τους ή να αποδείξουν οι υπηρεσίες
της νομαρχίας ότι οι εκτάσεις είναι δημόσιες; Πιστεύουν
ότι περισσεύουν χρήματα στους κατοίκους για τοπο-
γραφικά και προσφυγές; Γιατί τους βάζουν σε τέτοιες
χρονοβόρες και πολυέξοδες διαδικασίες; 

Αδιαφορία για τα μνημεία ιστορικής και πολιτιστι-
κής κληρονομιάς του τόπου! Λες και υπάρχουν πολλά
παλιά πέτρινα γεφύρια στον τόπο μας.

Χρειάζεται να προσφύγουν οι κάτοικοι στο υπουρ-
γείο πολιτισμού για να προστατευτούν;

Δικαιολογίες που υποτιμούν και προσβάλλουν τους
κατοίκους! Την επίκληση, στο αίτημα των κατοίκων για
πρόσβαση στο φάκελο του έργου, «θα δει το αίτημά σας
ο νομικός μας σύμβουλος» ή «αποδείξτε ότι έχετε έν-
νομο συμφέρον» πώς να την εκλάβουμε;

Χρειάζεται να επικαλεστούμε το δικαίωμα για την
πρόσβαση όλων των πολιτών στις αποφάσεις της διοί-
κησης ή χρειαζόταν νομαρχιακό συμβούλιο για να δώ-
σουν στους κατοίκους όλα τα έγγραφα που αφορούν το
έργο;

Πέρα από όλα τα παραπάνω, μας μένει η χρόνια
απορία. 

Γιατί πάλι παράκαμψη μέσα από το εργοτάξιο και όχι
οριστική χάραξη του δρόμου! 

Γιατί πάλι θα περνάμε μέσα από το εργοτάξιο για να
πάμε στα σπίτια μας και στις δουλειές μας!

Ποιανού συμφέρον εξυπηρετείται με την παρά-
καμψη, της εταιρείας ή του δημοσίου;

Γιατί δεν μιλούν ξεκάθαρα οι τοπικοί μας άρχοντες
στους κατοίκους; 

Και ένα ερώτημα προς το δήμο Σερβίων.
Γιατί δεν παίρνει θέση πάνω στο πρόβλημα; Δεν τον

αφορά η πρόσβαση των κατοίκων των Καμβουνίων στην
έδρα του νέου δήμου; Δεν τον αφορά το πρόβλημα των
κατοίκων του Προσηλίου που καταπατούνται οι ιδιοκτη-
σίες τους; Τ. Π.



Τα παλιά κι τα κινούργια
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΛΟΥΔΑΣ

Οι κλέφτες μπαρμπερίζονταν
Βελούδα μ’ Βελούδα μ’ 
και στα γυαλιά τηριούνταν
Βελούδα μ’ καπετάνιο 

Βελούδα μ’ φύλαξε καλά
-Βελούδα μ’ Βελούδα μ’- 
μας έχουν προδομένους
-Βελούδα μ’ καπετάνιο- 

Κι εγώ θα βγω κα(τα) τα μαντριά
-Βελούδα μ’ Βελούδα μ’- 
ψηλά στα βλαχομάντρια
-Βελούδα μ’ καπετάνιο- 

Για να σφυρίξω κλέφτικα 

-Βελούδα μ’ Βελούδα μ’- 
Να μαζευτούν οι κλέφτες 
-Βελούδα μ’ καπετάνιο-…

ΜΙΑ ΒΛΑΧΑ

Μια βλάχα μια παλιόβλαχα
και του Νταβέλη μάνα

Πέτρα την πέτρα περπατεί
λιθάρι σε λιθάρι

Μην την λερώσει ο κουρνιαχτός
μην τη μαυρίσει ο ήλιος

Να μη λερώσει την κάλτσα της
το άσπρο της φουστάνι

Κι ο βλάχος την αγνάντευε
από ψηλή ραχούλα

-Έλα εδώ βρε βλάχα μου
έλα να σε φιλέψω

Έχω ψωμί, έχω φαΐ
κρεβάτι να πλαγιάσεις…

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Σαράντα χωροφύλακες
με πάνε συνοδεία
μ’ έχουν στα χέρια σίδερα
κι μπράγκες στα πουδάρια

Με πάησαν και με βάλανε
στης Λάρσας τα μπουντρούμια
Κανείς δεν ήρθε να με δει
κανείς απ’ τους δικούς μου

Μόνο μια κόρη π’ αγαπώ
κι αυτή γράμμα μου στέλνει…

-Πως τα περνάς βρε ξένε μου
πως στρώνεις και κοιμάσαι
κι εμένα δεν θυμάσαι;

-Παίρνω την κουβερτούλα μου
τη στρώνω και κοιμάμαι
και σένα σε θυμάμαι…

ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑ

“Τα χιόνια και τα κρούσταλλα
αυτά φέρνουν χειμώνα.
Τα δάκρυα και τα βάσανα
αυτά φέρνουν μαράζι…”

Κι ο καπετάνιος τ’ άκουσε 
από ψηλό κατάρτι
-Ποιος είν’ αυτός που τραγουδεί;

“Εσένα λέγω τούτα 
κι αν θέλεις άκουσ’ τα
Πάρε χαρτί και πέννα 
και κάτσε γράψε τα…”

-Μην είν’ από τους δούλους μου
ν’ αυξάνω το λουφέτο
κι αν είν’ από τους σκλάβους μου
θε να τον ξεσκλαβώσω…

“Ψηλό μου κυπαρίσσι 
λυγάει η κορφάδα σου
Και ποιος θε να φιλήσει 
την ομορφάδα σου…” 

ΤΟ ΓΑΙΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

-Αυτά τα μάτια σ’ -Δήμο μ’- τ’ όμορφα
τα φρύδια σ’ τα γραμμένα,
αυτά με κάνουν -Δήμο μ’- κι αρρωστώ
με κάνουν και πεθαίνω

Και ζώσε το σπαθάκι σου
και το βαρύ ντουφέκι

Κι αν βρεις αγρίμια σκότωστα
λαγούς τραυμάτισέ τους
Κι αν έβρεις την αγάπη μου
ρίξε και σκότωσέ την

Και μάζεψε το αίμα της
σ’ ένα χρυσό μαντήλι
και σύρτο σε εννιά χωριά
σε δέκα βιλαέτια

Κι αν σε ρωτήσουν τι ειν’ αυτού
-Το γαίμα της αγάπης
-Και αν γιατί τη σκότωσες
-Γιατί την αγαπούσα…

1,2,3 Τραγούδια των Ραγκατζαριών
4,5 Τραγούδια των Φώτων

Επιμέλεια: ΓΙΑ.ΜΑΣ. 

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ

φύλακας στα λούδια αυτά, απ’ τάλιγαν «τ’ γαμπρού τα
μάτια». Τα μάζουναν οι μπάμπις για ιλιάτσια. Τάδουναν κι
τσκότις να γινούν χουντρά αυγά. Τάχα βρεί κι γω κι τα θυ-
μούμι.

Nάτσιου φάει
Στα γίδια τράνιψι η Νάτσιους, χουριό δεν ήξιρνι ντιπ.

Σαν τράνιψι πάινι καμιά φουρά, έπιρνι τα κατούνια κι πίσου
σιακάτ. 

Άρα πατέρα, πότι θα παένου να κάτσου κι γω στου χου-
ριό, πραπουνιούνταν. 

Σαλός είσι, τι χουριό, ποιος θα κάτσι στα σφαχτά.
Μούλουνι του πιδί, του χούιαζι η πατέραστ, δεν κου-

τούσε ανάσα να βγάλει. Μια μέρα τσακόθκι απ’ τα κλαδιά
κι αρχίντσι να χουρέβει κι να τραγδάει:

Μπιζέρισα  αρα μάνα τα γίδια να βουσκώ κι θα τα πα-
ρατήσου να κάτσου στου χουριό. Τουν άκσι η πατέρας τ’
κι τουν αρχίντσι, 

αρά χασουμέρ, τι θα φκιάις στου χουριό, θα χάφτς μύ-
γιςς ποιος θα φλάξ τα σφαχτά ρα χαμένι; Μούλουξι η Νά-
τσιους κι έπισι σι συλουή, δε χαμπάρζι ντιπ. Τουν ρουτάει
η τρανός τι χαλέβ στου χουριό; 

Πατέρα χαλέβου νύφ’ τράνιψα σι λιέου. 
Καλά ρα πιδίμ θα αραδίσουμι ημείς οι τρανοί καμία. Κι

τς Κυριακές θα παέντς. Έτσια γίνγκι μα του Νάτσιου δεν
τουν τηρούσι καμία. Τα κουρίτσια είχαν συμπουριαστεί
απού πιδιά. Αρχίντσι η Νάτσιους να γραβαλνάει τμάνατ. 

Μάνα χαλέβου να μι βρείς κουρίτσι. 
Αράτσι καναδυό η μάνατ, δεν τουν χάλιβαν. Αρα πιδίμ

δε σι χαλέβν οι χουριανές,  θέλει ναραδίσουμι άλλα χου-
ριά. Κι συ άμα βγαίντς στου μισουχώρ να τα πιρπιρίιζ λίγου
τα μάτια, να μην αντρέπισι.

Είπαν να βρουν νύφη απ’ άλλου χουριό. Η Νάτσιους μι
τουν πατέρατ μια Κυριακή αράτσαν ένα κουρίτς απ’ άλλου
χουριό. Έφαγαν καλά, χόρτασαν κι στουν πάτου βγήκι κι
του κουρίτσι κι ήφιρι του κρασί. Η Νάτσιους ζαβά ζαβά νί-
γλιπνι. 

Πατέρα, πάμι να φύγουμι, η νύφη του ζαβώνει τόνα του
μάτι. 

Νάτσιου φάει κι σκάσι. 
Πού η Νάτσιους, τουν σκνούσι τουν πατέρατ. 
Σι λιέου κι τόνα του πουδάρ του σέρνει είνι κι κτσιά. 
Νάτσιου φάει αρά. Δεν παίρνει άλλου η κλιά. Φάει κι

για ταχιά, μη φας καμιά παταριά. 
Πείσμουσι η Νάτσιους κι του φιτζίλουσι του σκαπέτσι. 
Κάτσι να νπάρς ισύ πατέρα. 
Η τρανός έσκασι. 
Να μας συμπαθάτι λέει στη θειά, είνι λίγου πισματιάρς.
Πείσμουσι κι η σμιθιρά.
Α σιαπέρα ρα παλιουγκουρπιτέοι, δεν του δίνου του

κουρίτσιμ σι σας τα ψιριάδις, άει στα τσακίδια. 
Μη χουλιάζτι ντιπ.

Σοφία Τσινίκα-Τέλιου
 

Τσινίκα Σοφία, 
ετών ένδεκα

Φούστα ζαχαρίσια (ροζ), μανίκια,
λημαρές ριτσινίσια (αλατζάς), τα
υφαίνανε στον αργαλειό οι μανούλες
μας. Ήταν το φόρεμα το καθημερινό,
το νυχτικό μου και το γιορτινό μου,
παπούτσια γουρονοτσάρουχα με
παρδαλά τσαρχοσκινά.

Να τα βλέπουν τα σημερινά κορί-
τσια.

Φωτογραφία από το βιβλίου του
κυρίου  Λαμπρέτσα.

Του γαμπρού τα μάτια
Μούγκι σκιδουνιές φύτρουναν, λίγις μέρις, νάνοιξ(η).

Ήταν κάτι παχιά λούδια σα βλέφαρα Δεν τάξιρναν πουλ-
λοί, ήταν κι λίγα, πρόκανις τα μάζουνις. Φύτρουναν, πώς
πααίνουμι στα παλιά ταμπέλια στ ζιρβή τμερά, ήταν ένα
μπγιάδι μι νιρό. Αλόυρα στου μπγιάδι ίγλιπνις τ’ γαμπρού
τα μάτια. ΄Ηταν κόκιανα  κι όμοιαζαν μι νούφαρα. Φου-
βούμασταν να πααίνουμι ιμείς τα μκρά, ήλιγαν τάχα έβγινι
ένα τρανό φίδι μαύρου κι κυνηγούσι τσανρθώποι κι ήταν

Η γειτονιά κι οι κουβέντες

που λέγονταν εκείνα τα χρόνια

Εκείνα τα χρόνια είχαμε μεγάλη φτώχεια. Δεν είχαμε όλα τα
απαραίτητα μέσα στο σπίτι, ούτε κουζίνα, ούτε νερό. Όταν ο και-
ρός ήταν καλός, συνήθως  τους καλοκαιρινούς μήνες οι γυναίκες
εύρισκαν την ευκαιρία να κάθονται όλες μαζί και να δουλεύουν.
Όλη η γειτονιά συγκεντρώνονταν σ’ ένα σπίτι έξω, δίπλα στα ντου-
βάρια, στον ίσκιο και κάθονταν καταγής χωρίς στρώματα και κα-
ρέκλες όπως υπάρχουν σήμερα, και οι παλιόφουστες σκούπιζαν
το χώμα και μόλις τις έπαιρνε ο ήλιος σβάρνα σβάρνα παραμερ-
νούσαν. Η κάθε μια είχε τη δουλειά της, άλλη έγνεθε με τη ρόκα
της, άλλη έγραινε το μαλλί από τα πρόβατα, άλλη αμπάλωνε τα
ρούχα. Γιατί εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε τόσα ρούχα που έχουμε
σήμερα και συνέχεια τα μπαλώναμε, ιδιαίτερα τα αντρικά, οι πε-
ρισσότεροι άντρες ήταν τζομπαναρέοι και χαλούσαν πολύ τα
ρούχα τους με τη σκληρή δουλειά έξω στο δάσος.

Κι άλλη μια δουλειά έκαναν οι γυναίκες εκεί που κάθονταν, το
ψείρισμα. Δεν υπήρχε τόση καθαριότητα και είχαμε πάρα πολλές
ψείρες, στο κεφάλι γύρω και τα τσουλούφια. Ήμασταν γεμάτοι
ψείρα και κόντα (κόνιδα), που δε  σε άφηνε να κοιμηθείς. Δεν

υπήρχε φάρμακο για να τις εξοντώσουμε, μόνο όταν αλλάζαμε
κάθε δεκαπέντε μέρες και πήγαιναν οι γυναίκες στα ρέματα και
έπλεναν και ζεμάτιζαν τα ρούχα, εκείνες όμως δεν εξαφανίζον-
ταν, παρά μόνο για λίγες μέρες και μετά γο ίδιο, ξανάρχιζε η πα-
ρέλαση στο λαιμό και τα τσουλούφια.

Τότε λοιπόν οι μεγαλύτερες οι γιαγιές φώναζαν τις νεότερες,
που έβλεπαν καλύτερα να τις ψειρίσουν. Δεν το είχαν σε ντροπή
κι ας μην ήταν και συγγενείς, οι νεότερες υπάκουγαν στις γιαγιές,
τις ξεψείριζαν κι άκουγες τσακ, τσακ, όλο εκτελέσεις, αλλά οι ψεί-
ρες δεν τελείωναν.

Έτσι που κάθονταν, άρχιζε και η συζήτηση και το κουτσομπο-
λιό.

Άκουγες να λέει μια νέα. Ακούτε μορ γνέκις, ιπρουχτέ γένκι
μια προξενιά, η λαλάσμ η Μήτρους πήρι νύφη. Πάει κι αράτσι του
κουρίτσ’ απ’ τσΚουμάδις στου νιψιότ του Γκόγκου. Ιμένα μι τούπι
η θιάκουμ η Λίνα. Δεν είνι ακόμα σίγουρο αλλά η δλιά θα γέν. Αλλά
να σας πω να μην του πήτι πουθινά, να μην του μάθι η λαλάσμ η
Μήτρους κι μι  μαλώσει. Ιδώ τα λιέμι, εδώ ταφήνουμι, να μην ακ-
στούν  λόια απτιμένα.

Απαντούσε άλλη. Αμ να σας πω δεν είνι έτσι τα πράγματα, τα
ξέρου ιγώ απ’ τρίζα. Πάει η λαλάς η Μήτρους αλλά του κουρίτσι
δεν τόδωκαν, δεν ξικόπκαν ακόμα η δλειά είνι μουζαβέζκη. Δεν ξι-

κόπκαν, είπαν θα στείλν νάλλη μέρα χαμπάρι. Τόμαθι η Λένου απ’
τσΤζιουκάδις κι πάει κι χάλασι τδλειά, είπι  του πιδί δεν είνι καλό
στα ντουζένια, τάχατι είνι πισουδρομκό.  Αλλά τα πιδιά χα-
λεύουνταν. Δεν έκαμι καλά  η λύκσα αυτή πανακατώθκι, ναρέζει να
τχαλάσν τα θκάτς τα πιδιά; Αυτό του κουρίτσι του ζήτηξι κι ου
λαλάς ου Ζιώγας στουν αγκουνότ, δεν ξέρουμι ακόμα πού δα του
δώσν.

Ιγώ ξέρου, ίλιγι η  άλλη η γειτόντσα, τα πιδγιά χαλεύουνταν
αλλά όλ τη δλιά τχάλασι η λαλάσμ η Μπαντής, αυτός τάφκιασι
όλα, γιατί τουν χάλασαν κι αυτόν που χάλιβι να πάρει τΒασίλου
στου πιδίτ του τρανύτιρου. Τα γουμάρια μι ναράδα ξιούντι, ότι έκα-
μις θα σε φκιάσν.

Μορ να σας πω, ίλιγι  η άλλη η γειτόντσα, δεν είνι καλά αυτά
τα πράγματα για να χαλνάς μια προυξινιά. Είνι τρανή αμαρτία. 

Τι μα, ίλιγι  η άλλη από πιο πέρα άμα σι χαλάσν στου θκος του
πιδί ή του κουρίτσι ισί δα κατς μι τα χέργια σταυρουμένα, θέλτς να
γένει κι η θκης η δλειά. Ξέρς  πως σι κακουφαίνιτι, μορ θα τχέσου
τουν πατέρα, όχι θαναφήκου ιγώ να μι κάμ αυτή ότι χαλέβει, θα
τβγάλου τα μαλλιά στου χέρι. Ανώτερη είνι αυτή απτιμένα;

Και συνέχιζαν   να τα ξαναλέν και πρόσθεταν : ότι ειπάμι, ιδώ
να ταφήκουμι, να μην τα πείτι πουθινά κι μας μαθν πως τάπαμι
ιμείς.

Θανάσης Παλιανόπουλος



Τ’ Ἁϊ ‘Ντριᾶ

Ξημιρώνουντα τ’ Ἁϊ Ντριᾶ ἔβραζαν στιάρ’ κι κα-
λαμπούκ’ κι τὤτρουγι ὅλ’ ἡ φαμπλιά.

Ἔβραζαν κι ἕνα ‘πλόχειρου ἀνακατουμένα. Στιάρ’,
κθάρ’, καλαμπούκ’, φασούλια, φακῆ κι ρουβύθχια.
Τἄβαζαν σι ἕνα κακάβ’ ἢ στοὺ τζιουτζιουβὲ κι τἄβρα-
ζαν λίγου στ’ χόβουλ’ ἀμπρουστὰ στοὺ τζιάκ’. Ὕστιρα
τἄπιρναν κι τἄρχναν σν ἀστρέχα κι ἴλιγαν “Ἔ ἉϊΝτριᾶ
μ’, ἔτσια ‘ν ἀντριώσν κι τὰ γιννήματα τὰ θκά μας”.

Ὅταν ἔβγαναν σπόρουν

Τ’ μέρα ἀπ’ ἔσφαζαν τοὺ γουρούν’, προυτοῦ ἀπ’ τὰ
Χριστοῦ, ἔβαζαν στοὺ φκιαρούλ’ ἀναμμένα κάρνα μὶ
θυμνιάμα κι τὰ σβοῦσαν μὶ αἷμα ἀπ’ τοὺ γουρούν’. Ὡς
τὰ Φῶτα ἔρχναν κάθι μέρα κι ἀποὺ λίγου στάχτ’.
Αὐτόϊα τοὺ κρατοῦσαν μέχρι νἄρχουνταν ἡ κιρὸς γιὰ
τοὺν σπαρτό.

‘Μ πρώτ’ τ’ μέρα ἀπ’ ἔβγαζαν σπόρουν ἔρχναν μέσα
σι αὐτὸν κι αὐτάϊα τὰ φστὰ τὰ κάρνα κι τ’ στάχτ’, π’
τἄχαν ἀπ’ τὰ πιρασμένα Χριστούϊννα, γιὰ νὰ βλουη-
θοῦν τὰ μπιρικιέτχια τς.

Αὐτὴν πάλι ‘μ πρώτ’ τ’ μέρα εἶχαν ξέταγμα νὰ μὴν
δανείζν ἅμα τς ντάβζι καένας ὅ,τ’ κι ἀντί. Ἤθιλναν μι-
τιαὐτὸ νὰ μείν’ τοὺ τυχηρὸ τς μέρας στοὺ σπίτι τς. Χαζὰ
κι μψόχαζα...

Στς ἰννιὰ ἀπ’ τοὺ Δικέμβρ’ ἔσουνι ἡ σπαρτὸς κι ἴλι-
γαν σήμιρα εἶνι ἡ γιουρτὴ τς Παναγίας τς Που-
σπουρίτσας ( Ἀποσπορίτισσα).

Παραπουνέθκι τοὺ στιὰρ’

Ἴλιγι ἡ παπποῦζμ ἡ Στέργιους, ὅτ’ τοὺ στιάρ’ παρα-
πουνέθκι κάπουτις στοὺν Θιὸ κι τοὺν εἶπι. 

-Ἄχ Θιέ μ’ οἱ ἀνθρῶπ’ μὶ παίρν’ κι μὶ ρίχν μέσα στοὺ
οὐργουμένου τοὺ χουράφ’ ἀ κι ὕστιρα μὶ θάβν μὶ τοὺ
χῶμα. Ἰκεῖ ὑπουφέρου μέσ’ ‘ν ὑγρασία κι στ’ λάσπ’.
Στοὺ τέλους, π’ ἀρχινῶ νὰ σαπίζου, φυτρώνου κι τρα-
νεύου.

-Ἡ Θιὸς τότι ἀπάντσι. Ἔτσ’ πρέπ’. Καλὰ σὶ κάμν.
-Ὕστιρα ἔρχιτι ἡ χειμώνας μὶ τς παγουνιὲς κι ἅμα

γλιτώσου  ζγών’ ἡ θέρους. Οἱ νοικουκύρδις πχιάν’ τὰ
λιλέκια κι τὰ δριπάνια τς κι μὶ ἀρχινοῦν. Ποῦ μὶ σφάζ’
κι ποῦ μὶ πουνάει. Μὶ σφάζν ἀλύπτα. Μὶ δέν’ σὶ
διμάτχια κι μὶ πατικών σουρὸν στς θυμουνιές.

-Ἡ Θιός τότι ἀπάντσι. Ἔτσ’ πρέπ’. Καλὰ σὶ κάμν.
-Ὕστιρα πάλι ἔχου κι ἄλλου μαρτύριου, Θιέ μ’.

Φτάν’ ἡ Ἁλουνάρς. Μὶ βάζν μέσα σμ πατόζα κι τὰ
στάχυα μ’ χτυπχιοῦντι πουλὺ σκληρά, γιὰ νὰ ξιτνα-
χτοῦν τὰ σπυριά μ’ κι τἄλλου νὰ βγῆ ἄχυρου γιὰ τὰ
πράματα τς. Ἀποὺ πχάτ’ στς ὄκνις τς πατόζας καρτι-
ροῦν ὅλ’ μὶ τὰ σακκιὰ κι μᾶς μαζών’ ὅλα μαζί. Μᾶς σακ-
κιάζν τόσου π’ νὰ μὴν πέρουμι οὔτι πέγκα ἀνάσα.
Ἀλλὰ κι στ’ ἀμπάρ’ π’ μᾶς πααίν’, δὲν καλουπιρνοῦμι. 

-Κι ἡ Θιὸς ἀπάντσι. Ἔτσ’ πρέπ’. Καλὰ σὶ κάμ’ν.
-Ὕστιρα ὅμους, Πατέρα μ’, ἔρχουντι τὰ χειρότιρα.

Μὶ πααίν’ στοὺ μύλου. Ἰκεῖ μᾶς πλέν’ μὶ κρύου νιρό. Τὶ
νὰ σὶ πῶ γένητι κατακλυζμὸς τ’ Νῶι. Σὰν παρακάτ’
μπαίνουμι ὅλα τὰ στιάργια ἀνάμισα σὶ δυὸ τρανὲς
γκουργκόλις, π’ τς λέν μυλόπιτρις. Λέλι μ’ τὶ γίνιτι ἰκεῖ!
Χαλασμός. Μᾶς ἀλέθ’ν. Μᾶς λιανίζν. Γένουμέστι
σκόν’, π’ τ’ λέν ἀλέβρ’. Ντὶπ γιὰ ντὶπ. Κι μᾶς πααίν
πάλι στοὺ σπίτ’ στ’ ἀλιβράμπαρου. 

-Κι ἡ Θιὸς ἀπάντσι. Ἔτσ’ πρέπ’. Καλὰ σὶ κάμν.
-Ὕστιρα ὅμους μὶ ἀρχινοῦν στς γρουθές. Μὶ ζου-

ποῦν γιρά. Ὤχωχώχ. Μὶ ζμών’ στοὺ τρανὸ τοὺ σκαφίδ’
κι ὑπουφέρου ἀπ’ ‘ν ξινάδα κι τοὺ φούσκουμα. Νταλα-
κιάζου ἀποὺ νιρό. Μι ἀρχινοῦν στς μπάτσις πλάτς
πλούτς κι μὶ πλάθν, γιὰ νὰ μὶ φκιάσν πλαστάργια κι
νὰ μὶ βάλν στὰ πνακουτά. Ἀπ’ τὰ πίτυρα μ’ φκιάν’
γκουμούλια κι πιτυράδγια γιὰ τὰ σκλιά τς ἀπ’ ἔχν στς
στροῦγγις. Ἰκεῖ νὰ ἰδῆς γραβάλτζμα π’ μὶ φκιάν’ τὰ
σκλιόδουντα. 

-Κι ἡ Θιὸς ἀπάντσι. Ἔτσ’ πρέπ’. Καλὰ σὶ κάμ’ν.
-Τέλους Θιέ μ’, τὰ βάσανα μ’ δὲν ἔχν τέλουν. Ἀφοῦ

μὶ φκιάσν πλαστάργια
μὶ ρίχν μέσα στοὺ
φούρνου τς, π’ τοὺν
ἔκαψι ἡ νοικουκυρὰ κά-
να δγυὸ ὧρις. Ψένουμι,
καίουμι, ἱδρώνου, ξι-
δρώνου, σκάζου, φου-
νάζου, οὐχταλιοῦμι κι
οὐρλιοῦμι ἀράδα ἀλλὰ
πχοιὸς νὰ μ’ ἀκούσ’
ἰμένα τοὺ ἔρμου. Ἀφοῦ
ψστῶ καλὰ καλὰ μὶ
βγάζν κι μὶ βάζν στοὺ
πνακουτό. Ἔτσιας
ὅπους εἶμι ζιστὸ ζιστὸ τὶ
νὰ σὶ πῶ, Πατέρα μ’.
Παίρν τοὺ μαχαίρ’ κι μὶ
κόβν κουμμάτχια κι
κουμματσιούλια. Χου-
ρουμπδῶ ἀπ’ τοὺν
πόνου κι τς λέου “στα-
ματᾶτι ρά. Ὄϊ τὶ σᾶς
ἦρθι κι μὶ τσιρικιάζτι
ἔτσιας;” Μὶ κόβν, ἀπ’
λές, σὶ φιλοῦδις τρανὲς
ἄκρια κι ἄκρια κι μὶ

τρῶν, μὶ μουτσιαλνοῦν μὶ τὰ δόντια τς. Γιὰ τὰ κούτσκα
τς μι ἀνακατεύν μὶ τυρὶ κι μὶ φκιάν μπουκουβάλα ἀφοῦ
μὶ ζουπήξν κάμπουσου σν πουδιά τς οἱ μπάμπις. Ὅσ’
δὲν ἔχν δόντγια μὶ φκιάν παπάρα. 

-Κι ἡ Θιὸς ἀπάντσι. Ἔτσια πρέπ’. Καλὰ σὶ κάμν.
-Ναὶ ἀλλὰ ὕστιρα ἀπὸ καμπόσις μέρις ἅμα

παγώσου καλὰ κι ἰδίους τοὺ χειμώνα μὶ κόβν πάλι φι-
λοῦδις κι μὶ ξαναβάν’ μέσα στοὺ φούρνου στ’ σόπα ἀπ’
ἔχν στοὺ μαντζάτου. Κατάλαβις τὶ μὶ φκιάν; Μὶ μπρου-
ζιαλνοῦν κι μὶ ψέν’ γιὰ δεύτιρ’ φουρά. Μὶ ματαψέν’. 

-Τότι ἡ Θιὸς ἀπάντσι. Ἄα, ὅλα κι ὅλα, καλό μ’. Δὲν
φκιάν καλά. Ἅμα σὶ ψέν γιὰ δεύτιρ’ φουρὰ τότι νὰ τρῶν
ἀλλὰ νὰ μὴ χουρταίν’.

Ἔτσια, ἀπ’ λέτι, ἴλιγι ἡ παπποῦζμ ἡ Στέργιους, ὅσ’
ψέν’ φιλοῦδις ψουμὶ μέσα στοὺ φούρνου τς σόπας, τρῶν
τς ψημένις τς φιλοῦδις κι δὲ λέν’ νὰ χουρτάσν. 

Ἡ Ντραγατουβασίλτς

Τοὺν ἴλιγαν κι παπποῦ Ζιούλφου. Τὄνουμα τ’ ἦταν
Βασίλτς Βέτας κι πέθανι κα’ τοὺ 1946. Ἦταν ντραγάτς
στοὺ χουργιό μας. Πιδγιά τ’ ἦταν ἡ Γιώρς ἡ Βέτας
ποὔχει γναῖκα τ’ Βέτινα, ἡ Κικιμήκας, ἡ Μαστρου-
γιώργηνα κι ἡ Κυρατσοῦ. Εἶχαν σπίτ’ πίσου ἀπ’ τ’ Κα-
βρουνικόλα σιαπάν’ κα’ τ’ Ράχ’, π’ τοὖχαν ἀγουράσ’ ἀπ’
τοὺ Ζντιάν’, ἦταν βακούφκου. Ἔρχουνταν λιέει σν
Ἰκκλησιὰ μὶ τ’ γδουμαλλίσια ‘ν κάπα. Κάθουνταν
ἀμπρουστὰ κι δὲν ἄφνι τὰ μκρὰ νὰ μιλοῦν. Τἄλιγι
ἀράδα, “Σκάστι ρά. Μὴ μιλᾶτι”. Εἶχαν τὰ μαντριὰ μὶ τὰ
ζουντανά τς κάτ’ στοὺ Γιαννάθκου στ’ Ρίζα κα’ τοὺ
Μαυρόλουγγου κι τοὺ Βρουμουνέρ’.

Ἅμα γίνκαν τ’ ἀνταρτκὰ ἴφιραν στοὺν παπποῦ τοὺ
Ζιούλφου καναδγυὸ οὐκάδις ζάχαρ’,  ψίτσα καφὲ κι
τοὺν εἶπαν, “παπποῦ ἦρθι τοὺ κόμμα πέρα στ’
Μπνάσια. Νά, σ’ ἔστειλαν κι ζάχαρ’”. Πῆραν τότις γιὰ
τοὺν ἀγκῶνα , π’ τοὺν ἴλιγι ἱένας, οὑλόκληρου κουπάδ’

γίδις κι τ’ βρίζα, ὅπους ‘ν εἶχαν σουρὸ στ’ ἁλών’.  Τς
λιέει κι ἡ παπποῦς. “Πᾶρτι πιδγιά μ’ κι τοὺ σάϊσμα κι
τοὺ γουμάρ’”. Τὰ  σκούμπουσαν κι αὐτοὶ ὅλα κι τὰ
στούμψαν γιὰ τοὺν ἀγκῶνα! 

Τὰ μαναφλούκια 

-Σιαποῦ ἦσαν μὰ Βασίληνα; 
-Νὰ μά. Ἦμαν σιαπάν’ αὐτοῦϊα κα’ τ’ Μαντρινιά,

κα’ τ’ Χατζημήτσ’ κι ἔφτασα ὡς τ’ Γκόλιαβ’ τ’ Ράχ’.
Σμάζουξα καμπόσα λιανόξυλα, γιὰ μαναφλούκια. Εἶνι
καλὰ μὰ γιὰ προυσανάμματα στοὺ τζιάκ’. Ἀνάβν
τἀκουσιοῦ μαναχάτα κι χουνεύ’ ἀγληγουρότιρα ἡ
φουτχιά.

-Ξέρς μὰ Γιώργηνα, ἀντάμουσα ἰκείν’ τ’ θκή μας τ’
βιριάγκ’ τ’ σμιθιρά. Ὦ ρά, ‘ν ξιπατουμέν’ ξέρς πόσα ‘μ
εἶπι γιὰ τισιένα κι τς θκές σας; Ἕνα σουρὸ μανα-
φλούκια. Σουμόν δὲν εἶχι τ’ ἄχρηστου τς. Ντὶπ
ἀχρειόστουμ’ γίνκι. Εἶνι μνιὰ μαναφλούκου;..

Πόσου χιόν’ ἔρξι;

Ὅπους σήμιρα λέν’ γιὰ τοὺν κιρό, ἔτσ’ ἴλιγαν κι πα-
λιότιρα. Ρουτοῦσαν οἱ παπποῦδις σὰν πόσου χιόν’
νἄρξι, κι ἀνάφιρναν  τοὺ μέτρου, π’ καταλάβιναν.
Ἔτσιας ἴλιγαν, “Δὲν ἔρξι μόρα κι τόσου. Ἰά, ἔρξι ἴσια μὶ
ἕνα τσαρούχ’”.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

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

ΤΑ ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ

1896
1. Παλιανόπουλος Γ. του Κων.
2. Σταθόπουλος Αντ. του Χαρισίου

1897
1. Γιαννάδης Β. του Κων.
2. Νατσιόπουλος Χρ. του Αντ.
3. Παπανικόλαος Νικ. του Ιω.
4. Τζόνας Γ. του Β.

1898
1. Κωτούλης Χαρίσιος του Νικ.
2. Τζιούτζιος Γ. του Στυλ.

1899
1. Γιαννόπουλος Χρ. του Αθ.
2. Παλιανόπουλος Αντ. του Κων.
3. Σταθόπουλος Αντ. του Κων.
4. Τζιούτζιος Ιω. του Γ.

1900
1. Αλεξόπουλος Αναστ. του Αθ.
2. Καβουρίδης Ευάγγ. του Αθ.
3. Κωτούλης Ιω. του Δημ.
4. Παπαδόπουλος Γ. του Αντ.
5. Σταθόπουλος Ευστ. του Χαρισίου
6. Τζουκόπουλος Ευθ. του Νικ.

1901
1. Τζιόνας Αντ. του Γ.
2. Τζιούτζιος Κων. του Ιω.

1902
1. Καβουρίδης Ιω. του Χρ.

1903
1. Καβουρίδης Χρ. του Αθ.
2. Σταθόπουλος Αθ. του Κων.
3. Τζόνας Αθ. του Δημ.
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Έτος 1528 - Οικισμοί της περιοχής Κοζάνης-Σερβίων
Για το ιστορικό παρελθόν της περιοχής μας και την κτίση των

οικισμών στη διάρκεια της  Τουρκοκρατίας μέχρι πρό τινος είχαμε
μόνο τα στοιχεία της προφορικής παράδοσης, τις αναφορές του
ιστορικού Π. Λιούφη (1924), τον κώδικα της Ζάβορδας (1692),  ενώ
πρόσφατα προστέθηκαν τα στοιχεία από τη Μονή Μεταμόρφωσης
των Μετεώρων (1592). 

Ο Η. Λαμπρέτσας τοποθετεί την κτίση του Μικροβάλτου στα
τέλη του 15ου ή στις αρχές του 16ου αιώνα.

Παρακολουθώντας την ιστορία των Σερβίων, που ήταν πάντα
ένα μεγάλο οικιστικό κέντρο στην περιοχή, ξέρουμε πως η περιοχή
ήταν στα χέρια του Βυζαντίου όταν περί το 1390 καταλήφθηκε από
τα στρατεύματα του Τούρκου σουλτάνου Βαγιαζήτ Α΄. Τότε περί-
που περιήλθε στην Οθωμανική κυριαρχία όλη η περιοχή. «Αναφέ-
ρεται πως το έτος 1390 ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στις περιοχές
Κοζάνης, Σαρή-Γκιολ και Καϊλαρίων νομάδες από άγριους Γιου-
ρούκους Τούρκους», αναφέρει ο Η. Λαμπρέτσας. Πιθανότατα τα
αμέσως επόμενα χρόνια άρχισαν οι μετακινήσεις των  χριστιανι-
κών πληθυσμών σε απόμερες  ορεινές περιοχές.

Οι περισσότεροι από μας, θεωρούμε την Τουρκοκρατία σαν μια
σκοτεινή περίοδο κατοχής και την Οθωμανική αυτοκρατορία ένα
χαώδες ανοργάνωτο κράτος.  Οι σύγχρονες μελέτες μας αποδει-
κνύουν το αντίθετο. Ειδικά για τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής
κυριαρχίας στα Βαλκάνια, τα στοιχεία που έρχονται στο φως δεί-
χνουν αξιοθαύμαστη κρατική οργάνωση για την εποχή αυτή.

Ψάχνοντας πάντα στοιχεία σχετικά με το ιστορικό παρελθόν
της περιοχής μας, πολλές φορές υποθέσαμε πως όταν μεταφρα-
σθούν τουρκικά έγγραφα που σώζονται και πιθανά μας αφορούν,

Ένα τέτοιο ανέκδοτο χειρόγραφο οθωμανικό φορολογικό κα-
τάστιχο, που χρονολογείται το 1528 φυλάσσεται στην Εθνική Βι-
βλιοθήκη «Κύριλλος και Μεθόδιος» της Βουλγαρίας στη Σόφια. Ο
καθητής Βασίλης Δημητριάδης του Πανεπιστημίου Κρήτης μετέ-
φρασε στα Ελληνικά  τμήμα του χειρογράφου και παρέδωσε το
κομμάτι που  αφορούσε τη Δυτ. Μακεδονία στον κ. Γεώργιο Τσό-
τσο για να το μελετήσει περαιτέρω και να το επεξεργαστεί σαν δι-
δακτορική διατριβή. 

Στο χειρόγραφο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Τσότσο1, καταγρά-
φονται τα φορολογικά έσοδα ανά οικισμό, περιέχονται τα ονόματα
των φορολογουμένων και τα έσοδα από την παραγωγή κάθε γε-
ωργικού είδους ή άλλη προσοδοφόρα πηγή για κάθε οικισμό. Επί-
σης η κατανομή των οικισμών σε τιμάρια,  (σύνολο εισοδημάτων
από κατοίκους ενός ή και περισσότερων οικισμών) για το βιλαέτι
της Ρούμελης κατά το έτος 1528. Την εποχή αυτή, η Δυτ. Μακε-
δονία περιλαμβάνεται στο εν λόγω βιλαέτι που υποδιαιρείται σε
σαντζάκια και καζάδες. Η περιοχή μας υπάγεται στο σαντζάκι του
Πασά, καζάς Σερβίων. 

1525μ.Χ. Σουλτάνος ο Σουλεϊμάν Β΄ο Μέγας, που εγκαθιδρύει
τα καπετανάτα, χριστιανικάς οπλαρχηγίας ή αρματολίκια «όπως
προστατεύσει τας επαρχίας ταύτας κατά των επιδρομέων των Αλ-
βανών ληστών»2. Κοντινά μας αρματολίκια  τα : Σερβίων, Χασίων,
Βάνιτσας. Το Οθωμανικό κράτος οργανώνεται, φορολογεί, παρέχει
προστασία.

Το επίσημο Οθωμανικό έγγραφο για το οποίο μιλάμε, έρχεται
περίπου 130 χρόνια μετά την κατάληψη της περιοχής από τους
Τούρκους. Αρχές 16ου αιώνα και οι οικισμοί της περιοχής μας είναι
ήδη αποδεδειγμένα  εκεί.

Καταγράφονται τόσο χριστιανικοί, όσο και μουσουλμανικοί οι-
κισμοί. 

Η πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Γ. Τσότσου μας δίνει έναν
χάρτη, όπου φαίνονται οι διαφορετικοί γεωγραφικοί χώροι όπου
τοποθετούνται οι μουσουλμανικοί και χριστιανικοί οικισμοί «χωρίς
οι μουσουλμάνοι να διεισδύουν στο χώρο των χριστιανών και το
αντίστροφο». «Στο χώρο υπήρχαν δύο διαφορετικές κοινωνίες που
ζούσαν ξεχωριστά : η κοινωνία των Ελλήνων, χριστιανών, ιθαγε-
νών κατοίκων με τα τοπικά πολιτιστικά στοιχεία της Δυτ. Μακεδο-
νίας και η κοινωνία των Τούρκων (Γιουρούκων και άλλων)
μουσουλμάνων εποίκων με τα πολιτιστικά στοιχεία των μικρασια-
τικών υψιπέδων». Στο χάρτη η περιοχή βορειοανατολικά του
Αλιάκμονα, τα πεδινά κυρίως, (τα χωριά που όπου μετά το 1922
εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής),
είναι η περιοχή όπου υπήρχαν την εποχή εκείνη οι μουσουλμανι-
κοί οικισμοί, οι οποίοι και είναι πολύ μικροί σε πληθυσμό κατοίκων,
αφού όπως φαίνεται δεν  είχαν μετακινηθεί ακόμα πολλοί Τούρκοι
στην περιοχή.  Οι χριστιανικοί οικισμοί εντοπίζονται στις νότιες και
νοτιοδυτικές περιοχές σε απόμακρα ορεινά και ημιορεινά σημεία,
κοντά στα Σέρβια και την Αιανή, νότια της Κοζάνης, εκεί όπου βρί-
σκονταν και μέχρι το τέλος της τουρκοκρατίας. 

Η εκτίμηση του Γ. Τσότσου  με βάση τα στοιχεία του χειρό-
γραφου (εστίες επί 4,5 άτομα) είναι : συνολικός χριστιανικός πλη-
θυσμός του καζά Σερβίων περίπου 26865 κάτοικοι,
μουσουλμανικός πληθυσμός 2304 κάτοικοι.

Στη μελέτη υπάρχουν οικισμοί που ο μελετητής εντοπίζει  τη
θέση τους με βάση τις παλιές και νέες ονομασίες, υπάρχουν και
άλλοι που είτε δεν υπάρχουν πια, είτε δεν μπορούν να ταυτοποι-
ηθούν, αφού τα ονόματά τους είναι άγνωστα.

Είναι ενδιαφέρον πως τα περισσότερα από τα χωριά της πε-
ριοχής μας ήδη έχουν δημιουργηθεί. Επιλέγοντας από τους χρι-
στιανικούς οικισμούς :

Βελβεντός ή Λυμπιότ, 651 χριστιανικές εστίες, Βελβεντό
Ρύμνος, 62 χριστιανικές εστίες, Ρύμνιο,

Σέρβια, 98 μουσουλμανικές και 977 χριστιανικές εστίες,
Καλοδάτ, 40 χριστιανικές εστίες, πιθανότατα Καλδάδες, Προ-

σήλιο,
Κρανίκι και συνοικισμός Τζιντζιροχώρι, 204 χριστ. εστίες συ-

νολικά, Κρανίδια.,
Κόζανη, 129 χριστ. εστίες, Κοζάνη και άλλο τμήμα Κοζάνη (25

χριστ. εστίες),
Μεγάλη Λοζανή, 119 χριστ. εστίες, Λοζιανή, 
Μικρή Λοζανή, 26 χριστ. εστίες, συγχωνεύτηκαν στην σημ.

Ελάτη
Λαζάτ, 41 χριστ. εστίες, Λαζαράδες,
Οράχοβα, 304 χριστ. εστίες,  Ράχοβιο, Πολύρραχο,
Κάλιανη, 615 χριστ. εστίες και 4 μουσουλμανικές, Κάλιανη,

Αιανή,
Βέλιζντα, 108 χριστ. εστίες και μία μουσουλμανική, Βελίστι,

Λευκοπηγή,
Καστανιά, 51 χριστ. εστίες, Καστανιά Σερβίων
Καισαριά, 29 χριστ. εστίες,
Γούλας, 126 χριστ. εστίες, Γούλες,
Μεγάλη Βάνιτσα, 222 χριστ. εστίες, Άνω Βάνιτσα, Άνω Κώμη,
Μυλωτίν, 97 χριστ. εστίες, σημ. Μηλιά,
Παρασκευά (Αγία Παρασκευή), Μεγάλη Κερασιά,
Μεταξά , 119 χριστ. εστίες,
Λαβανίτσα, 79 χριστ. εστίες,
Ιζισκό, 98 χριστ. εστίες,, Νιζισκό, Φρούριο
Πρωτοζάρ, 81 χριστ. εστίες, Πορτοράζι, Πρωτοχώρι
Μπαχτσί, 26 χριστ. εστίες, Κήπος,
Μόκρη, 37 χριστ. εστίες, Λιβαδερό,
Ιζντάν, 45 χριστ. εστίες, Ζιδάνι,
Ξερόβαλτος ή Μπουγιούκ (=Μεγάλος) Βάλτος, 52 χριστ.

εστίες, Τρανόβαλτο,
Μικρή Βάνιτσα, 29 χριστ. εστίες, Κάτω Κώμη,
Μικρός Βάλτος, 25 χριστ. εστίες, Μικρόβαλτο,
και πολλά άλλα.
Είναι εντυπωσιακό πως στα 1529 η Κοζάνη είναι ακόμα ένα

μικρό χωριό των 690 περίπου κατοίκων, που δεν διαφέρει και πολύ
από τη Λουζιανή (536 κάτοικοι), ενώ ο Βελβεντός (2930 κάτ.),  η
Κάλιανη(=Αιανή) (2786 κάτ.) , η Βάντσα (=Άνω Κώμη)  (999 κατ.)
αλλά και το Ράχοβο (1368 κατ.) είναι πολύ μεγάλοι οικισμοί. Φαί-
νεται πως οι μετακινήσεις που  συντέλεσαν στην αύξηση του πλη-
θυσμού της Κοζάνης έγιναν μετά το έτος κατάρτισης του εν λόγω
φορολογικού κατάστιχου. Στα επόμενα χρόνια ο Βελβενδός κρα-
τάει τον πληθυσμό του, η Κάλιανη, η Βάντσα και το Ράχοβο μι-
κραίνουν, ενώ η Κοζάνη μεγαλώνει. Στα 1529 το μεγαλύτερο και
πολυπληθέστερο  οικιστικό κέντρο για την εποχή είναι τα Σέρβια
με 4838 κατοίκους.

Αφήνουμε για άλλους τη μελέτη των άλλοτε μουσουλμανικών
οικισμών (είναι πολύ ενδιαφέρον που κάποιες ονομασίες παρέμει-
ναν ίδιες ως το τέλος της Τουρκοκρατίας, όπως Σαχινλάρ-Αμυ-
γδαλιά, Σοφουλάρ-Καπνοχώρι, Κιοσελέρ-Κίσσα κ.α.).

Για κάποια λίγα χωριά έχουμε ακόμα συγκεκριμένες πληρο-
φορίες για προϊόντα τους, όπως π.χ.το Ράχοβο, που αναφέρεται
πως παρήγαγε δαμάσκηνα , για τα περισσότερα όμως αναφέρον-
ται γενικά γεωργικά προϊόντα.

Το τουρκικό φορολογικό κατάστιχο του 1528 είναι ένα πολύ
σημαντικό στοιχείο για την ιστορία της περιοχής μας, δίνει και-
νούργια στοιχεία και φωτίζει μια εποχή για την οποία ελάχιστα
γνωρίζαμε. Υπάρχουν πολλά ακόμα συμπεράσματα που ο μελετη-
τής επισημαίνει, τα οποία όμως δεν μπορούν να συμπεριληφθούν
σε μια πολύ συνοπτική παρουσίαση όπως η παρούσα.

Έλλη Λαμπρέτσα
labretsa@otenet.gr

1 Ελιμειακά, τ. 64, Ιούνιος 2010
2 Η. Λαμπρέτσα, Μικρόβαλτο, σ.97.
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IΣΤΟΡΙΑ

Στη Μακρόνησο το 1949…
Την αφήγηση του μπάρμπα-Νικόλα Παλιανόπουλου για τη Μακρό-

νησο την είχα ακούσει αρκετές φορές εδώ και χρόνια. Πάντα με εντυ-
πωσίαζε… Πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι είναι ένα κομμάτι της
ιστορίας του χωριού μας  με πολλά πρόσωπα και καταστάσεις από το
Μικρόβαλτο και τη γύρω περιοχή της ταραχώδους εκείνης περιόδου
και θεώρησα χρέος μου να την καταγράψω. 

Για μια ακόμη φορά ο μπάρμπα-Νικόλας ήταν χειμαρώδης στο
λόγο του, παραστατικός λες και τα γεγονότα γίνανε χτες, με ονόματα
και λεπτομερείς περιγραφές, ρεαλιστής, απλοϊκός, αποκαλυπτικός...
Σίγουρα είναι ένα κομμάτι της ζωής του που έχει ξεχωριστή θέση στη
μνήμη του. Δε θα μπορούσε βέβαια να ήταν και διαφορετικά… 

Ή
ταν το 1949. Κατατάχτηκα στο στρατό.
Μάρτη μήνα. Από την Κοζάνη μας
πήγαν στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί

στο Βόλο. Εκεί ήταν το κέντρο. 
Από την πρώτη μέρα έγινε ένας διαχωρι-

σμός. Όσοι θα παραμένανε στο τάγμα στο Βόλο
τους δώσαν καινούργιες στολές. Όσους μας
είχαν για Μακρόνησο μας δώσαν παλιές μετα-
χειρισμένες στολές και μπερέδες. Τώρα πως
μας διάλεξαν εμάς είναι μια άλλη ιστορία. Είπαν ότι είμαστε σταμπα-
ρισμένοι αριστεροί. Εμείς από τέτοια δεν είχαμε χαμπάρι.

Εμένα φαντάζομαι  με διάλεξαν γιατί με είχαν πάρει οι αντάρτες
το 1943 όταν ήμουν δεκαεφτά χρονών με άλλα παιδιά και μας είχαν
πάει στους Φιλιππαίους. Ήμασταν μαζί τότε στους Φιλιππαίους με το
Νατσιόπουλο το Νικόλα του Ευαγγέλου, τον Παλιανόπουλο το Χα-
ράλαμπο του Αντωνίου, τον Καβουρίδη το Βασίλη του Γεωργίου, το
Γιαννόπουλο τον Αχιλλέα του Βασιλείου, το Χαρισόπουλο το Βαγ-
γέλη του Χαραλάμπου και τον Παλιανόπουλο το Θανάση του Χρήστου.
Για το αντάρτικο θα τα πούμε μια άλλη φορά…  

Στο Βόλο μας κράτησαν
οχτώ μέρες όπου. Μαζί μου
ήταν για τη Μακρόνησο ο
Βάιος ο Παπαδόπουλος, ο
Κώστας ο Γιαννόπουλος και
ο Αχιλλέας ο Κουτούλας κι
αυτοί σταμπαρισμένοι απ’ το
αντάρτικο. Από εκεί μας
φόρτωσαν στα τζέιμς και
μας πήγαν στο Λαύριο. Μας
έβαλαν σε μια ξεσκέπαστη
αποθήκη και περιμέναμε τα
καΐκια. Εν τω μεταξύ επέ-
τρεπαν σε ορισμένους πολί-
τες να μπαίνουν στην
αποθήκη και να μας λένε
όταν φτάσουμε στη Μακρό-
νησο να υπογράψουμε τη
“δήλωση”, γιατί αλλιώς θα

κακοπεράσουμε. Σίγουρα ήταν βαλτοί… 
Ήρθαν την ίδια μέρα τα καΐκια και φτάσαμε γρήγορα στη Μακρό-

νησο. Ήταν πολύ κοντά. Μας πήγαν σε μια πλατεία και μας έβαλαν στη
σειρά. Σε λίγο ήρθε ο διοικητής. Κάποιος Βασιλόπουλος Αντώνιος.
Μας είπε πολλά και κυρίως ότι η Μακρόνησος είναι ένα αναμορφωτικό
σχολείο για να μας κάνουν σωστούς Έλληνες και εθνικόφρονες. Μετά
μας είπανε να κάνουμε τις “δηλώσεις” (μετανοίας) ότι αποκηρύσ-
σουμε τον κομμουνισμό. “-Όσοι υπογράψουν να πάνε από εδώ, όσοι
δεν υπογράψουν από εκεί”. Όλοι πήγαμε στο ίδιο μέρος. Θα υπογρά-
φαμε… Γιατί αλλιώς ξέραμε τι μας περιμένει…

Μας χώρισαν σε λόχους και μας έβαλαν σε μεγάλες σκηνές. 20-
30 άτομα μαζί. Κτίρια δεν υπήρχαν για μας. Μόνο ένα μεγάλο κτίριο
είχε  που ήταν η λέσχη αξιωματικών και τα γραφεία. Εμένα με τον
Κώστα το Γιαννόπουλο μας έστειλαν στο 3ο λόχο, το Βάιο στον 9ο και
τον Αχιλλέα τον Κουτούλα μάλλον στον 5ο. Μόλις τακτοποιηθήκαμε
πήγαμε στο Α2 και υπογράψαμε τις “δηλώσεις”. Μας είπαν να τις βάλ-
λουμε σ’ ένα φάκελο και να τις ταχυδρομήσουμε στο χωριό για να τις
διαβάσει ο παπάς στην εκκλησία…

Στην αρχή μας κάναν τη βασική εκπαίδευση με το όπλο και συνέ-
χεια ομιλίες για τον κομμουνισμό. Πόσο κακό πράγμα είναι ο κομμου-

νισμός και τέτοια. Μετά έβγαλαν πρόγραμμα να κτίσουν κτίρια και μας
έβαλαν στη δουλειά. Εμείς κουβαλούσαμε από το βουνό “αφάνες” κάτι
σαν μικρά πουρνάρια και τα πηγαίναμε για κάψιμο στην ασβεσταριά,

για να βγάλουν ασβέστη. Τη βαριά δουλειά και το κουβάλημα της πέ-
τρας το κάνανε οι πολίτες κρατούμενοι που ήταν πάρα πολλοί. Τέσσε-
ρες-πέντε χιλιάδες κόσμος. Άνδρες και γυναίκες. Πολύ δουλειά και
μετά τους μάντρωναν μέσα απ’ τα συρματοπλέγματα. Λίγο φαΐ και
ακούγονταν και άλλα, για ξύλο… Κι αυτοί είχαν υπογράψει τη “δή-
λωση”. Πάντως ήταν λίγο μακριά από μας και δεν παίρναμε χαμπάρι τι
γίνεται. Από ξύλο εμάς δε μας πείραξαν…

Ένα άλλο που ήθελαν ήταν να γίνουμε “μυστικοί”, χαφιέδες δη-
λαδή και μας λέγαν ότι είμαστε καλά παιδιά και άλλα τέτοια για να
τους λέμε ό,τι ακούμε εις βάρος της κυβέρνησης και υπέρ του κομ-
μουνισμού. Μας έδωσαν κι από ένα μπλοκ και ένα στυλό να σημει-
ώνουμε. Μας είπαν να τα παραδώσουμε το Σάββατο. Εγώ σαν Νικόλας
δεν είχα γράψει τίποτα. –Γιατί δεν έγραψες; μου είπαν. –Δεν ταίριασε,
τους απάντησα. Το άλλο Σάββατο πάλι λευκό μπλοκ εγώ. Δεν με ρώ-
τησαν γιατί. Με πήραν το μπλοκ. Και το στυλό…

Ξέχασα να το πω νωρίτερα. Από την αρχή που
πήγαμε βρήκαμε εκεί το Γιάννη το Νατσιόπουλο
το δάσκαλο που ήταν κι αυτός επιστρατευμένος
εξόριστος. Ήταν κι αυτός στο αντάρτικο. Του είχαν
δώσει και το γαλόνι και ήταν ανθυπολοχαγός.
Ήταν στα γραφεία. Μας είπε ότι θα μας βοηθήσει
σε ό,τι χρειαστούμε. Δεν έχουμε κανένα παρά-
πονο. Σε ένα μήνα τον απέλυσαν. Μας σύστησε
πριν φύγει σε έναν άλλο ανθυπολοχαγό ένα καλό

παιδί από το Βόλο που ήταν στο Α2 και του είπε να μας προσέχει…
Συνεχίσαμε την εκπαίδευση και την αγγαρεία. Κάποια μέρα στην

αναφορά μας είπαν να δηλώσουμε ό,τι τέχνη και ειδικότητα είχε ο κα-
θένας για να κάνουν συνεργεία. Ζητούσαν ραφτάδες, τσαγκάρηδες,
μαραγκούς, κτιστάδες, οδηγούς. Βγήκα κι εγώ και δήλωσα τσαγκάρης.
Ήξερα κάτι λίγα, αφού είχα κάνει μαθητευόμενος στα Σέρβια. Όλους
εμάς μας πήγαν σε ένα καινούργιο λόχο, το λόχο ειδικοτήτων. Κι απ’
την άλλη μέρα στο τσαγκάρικο. Με βάλαν με έναν Αθηναίο που ήξερε
καλά τη δουλειά. Περνάγαμε καλά, γλυτώναμε την εκπαίδευση και την
αγγαρεία. Ο Κώστας ο Γιαννόπουλος παραπονιόταν ότι ζορίζεται
μόνος του στο λόχο. Το είπα μια μέρα στο λοχαγό ότι έχουμε πολύ
δουλειά και χρειαζόμαστε ένα ακόμη άτομο και του είπα για τον
Κώστα. Το δέχτηκε και έφερε τον Κώστα στο τσαγκάρικο και στο λόχο
ειδικοτήτων…

Με τους άλλος χωριανούς το Βάιο και τον Αχιλλέα βρισκόμασταν
κάθε μέρα. Είχαμε αρκετό ελεύθερο χρόνο. Στη Μακρόνησο εκείνο το
διάστημα φέραν και το Γούλα (Γιώργο) τον Παπαδόπουλο. Τον πήγαν
σε ένα άλλο τάγμα που ήταν μακριά από μας. Το τάγμα το λέγαν ΣΦΑ.
Πήγαμε μια φορά με το Βάιο και τον είδαμε. Ήταν πολύ χειρότερα από
μας…

Μια μέρα μας μάζεψαν σε ένα μεγάλο χώρο, ένα γήπεδο πρέπει
να ήταν, όλους τους στρατιώτες. Θα ήμασταν δυο-τρεις χιλιάδες. Μας
μίλησε πάλι ο διοικητής ο Βασιλόπουλος και μας είπε ότι την επόμενη
μέρα θα φέρουν στο τάγμα μας από τη Γυάρο εξακόσιους πολίτες κρα-
τούμενους που ήταν οι πιο σκληροπυρηνικοί. Μας είπε ότι αν δεν κά-
νουν “δήλωση” θα πρέπει να τους ξυλοκοπήσουμε άγρια όλοι οι
στρατιώτες με τα γκλομπς… Την άλλη μέρα το πρωί εγώ με τον Κώστα
πήγαμε στο τσαγκάρικο και κάναμε το κορόιδο δήθεν πως δουλεύουμε
για να αποφύγουμε την “υποδοχή” των κρατουμένων από τη Γυάρο.
Μας πήραν χαμπάρι. Δικαιολογηθήκαμε ότι δεν ξέραμε, δεν ακούσαμε
και τέτοια. Μας πήγαν στο λιμάνι για την υποδοχή. Ευτυχώς δεν μας
δώσαν γκλομπς. Αυτά τα κρατούσαν συνήθως οι αλφαμίτες. Όταν
ήρθαν απ’ τη Γυάρο τους βάλαν στη σειρά και τους μίλησε για πολύ
ώρα κι αυτούς ο Βασιλόπουλος. Στο τέλος τους είπε πάλι να χωρι-
στούν σ’ αυτούς που θα υπογράψουν τη “δήλωση” και σ’ αυτούς που
δεν θα υπογράψουν. Είπε και σε μας τους στρατιώτες αν έχουμε κα-
νένα γνωστό να τον πούμε να υπογράψει. Κανένας δεν πήγε στο
μέρος που ήταν για να πάνε αυτοί που θα υπέγραφαν. Δεν θα υπέ-

γραφε “δήλωση” κανένας. Εκεί στους κρατούμενους είδαμε και το
Γιάννη τον Κατσιάκη, το γραμματέα από το Τρανόβαλτο. Ήταν ταλαι-
πωρημένος και δεν μας γνώρισε. Του είπαμε να υπογράψει γιατί είχαν
άγριο σκοπό. Δεν δεχόταν με τίποτα. Το τραβήξαμε στην άκρη και προ-
σπαθήσαμε να τον πείσουμε να υπογράψει. Ανένδοτος!... 

Και τότε δόθηκε η εντολή να επιτεθούν στους κρατούμενους.
Πρώτοι οι αλφαμίτες. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Πολύ ξύλο… Ήταν
και τζέιμς και τους πετάγαν μισοπεθαμένους μέσα… Από την προ-
ηγούμενη με μια μπουλντόζα είχαν άνοίξει κάπου εκεί κοντά ένα
λάκκο. Δεν μπορούσαμε ούτε να κοιτάμε προς τα εκεί. Δεν ξέρω πό-
σους “καθάρισαν” εκείνη την ημέρα. Την άλλη μέρα στη μέση του τάγ-
ματος μέσα σε συρματόπλεγμα είδαμε μόνο καμιά πενηνταριά απ’
αυτούς, και σχεδόν αποτρελαμένους απ’ το ξύλο. Ήταν να τους λυ-
πάσαι. Τι απέγιναν οι υπόλοιποι δεν ξέρω… Αν γλύτωσε κανένας δεν
ξέρω…

Εν τω μεταξύ το Γιάννη τον γραμματέα τον προφυλάξαμε εμείς
και τον πήγαμε σέρνοντας με το ζόρι στο Α2 να υπογράψει “δήλωση”.
Αδύνατον. Τον έπιασα το χέρι και τράβηξα δυο-τρείς γραμμές πάνω
στη δήλωση. Στην ουσία εγώ υπέγραψα. Μόνο και μόνο για να γλυ-
τώσει. Ο Βολιώτης ο ανθυπολοχαγός ο γνωστός μας, δέχτηκε την υπο-
γραφή και έτσι γλύτωσε ο Γιάννης. Και μπήκε στο συρματόπλεγμα. Με
“χαρτί” που βγάλαμε από το διοικητή είχαμε την άδεια να επισκεπτό-
μαστε το Γιάννη και να του πάμε ψωμί και φαγητό γιατί εκεί μέσα στο
συρματόπλεγμα υπέφεραν…

Εκεί στη Μακρόνησο, στρατιώτες σαν και μας ήταν άλλα δυο παι-
διά από το Τρανόβαλτο. Ο Βαγγέλης ο Κουζιούκας (Κοζικόπουλος), ο
Νάτος που τον λέγαμε από τότε και ο Ντανάτσας ο Νικόλας. Ο Νάτος
πέρναγε καλά γιατί ήταν αποσπασμένος στη λέσχη αξιωματικών σαν
βοηθός, αλλά στην ουσία τον είχαν γιατί ήταν πολύ καλαμπουρτζής
και έκανε διάφορα αστεία και τους διασκέδαζε. Ήταν και δυο αλφαμί-
τες απ’ τα μέρη μας. Ένας Αχιλλέας απ’ τους Καλδάδες και ένας Μου-
τσούνας Δημήτριος απ’ τη Μηλοτίνη…

Είχαμε κι άλλα επεισόδια. Θυμάμαι σε μια γιορτή ένας μάγκας Πει-
ραιώτης φοβέριζε με την ξιφολόγχη ένα δικό μας παιδί από τη Λαβα-
νίτσα. Λόγο στο λόγο ήρθαμε στα χέρια και με τον Κώστα τον βάλαμε
κάτω και τον ρίξαμε ένα γερό “πανί” ξύλο. Έγινε μεγάλη φασαρία, ήρθε
ο λοχαγός, είπαμε τι έγινε και βρέθηκε κατηγορούμενος ο Πειραιώτης.
Τον κλείσαν μέσα κι από κείνο το βράδι δεν τον ξαναείδαμε…

Κάποτε ήρθε μια διαταγή για τους πολίτες κρατούμενους που
είχαν υπογράψει δήλωση, ότι άμα θέλουν να απολυθούν να ζητήσουν
μια βεβαίωση από τον πρόεδρο του χωριού τους ότι τους δέχεται στο
χωριό. Το είπαμε στο Γιάννη στο γραμματέα κι αυτός πάλι δίσταζε. Με
το ζόρι κάναμε ένα γράμμα στον πρόεδρο στο Τρανόβαλτο που ήταν
ο Αναστασοχρήστος, ο οποίος απάντησε γρήγορα ότι “είναι καλό παιδί
και ότι είναι καλοδεχούμενος στο χωριό”. Είχαμε και το “μέσο” τον αν-
θυπολοχαγό και βγάλαμε το “χαρτί” για να φύγει. Λεφτά τον έδωσα
εγώ για τα εισιτήρια. Εγώ κονόμαγα από το τσαγκάρικο γιατί με τον
Αθηναίο εκτός από το ωράριο που δουλεύαμε στην υπηρεσία, φτιά-
χναμε σκαρπίνια για τους αξιωματικούς και βγάζαμε καλά λεφτά για
εκείνη την εποχή. Με το Γιάννη το γραμματέα που έφυγε για τα χωριά
μας, έστειλα δυο ζευγάρια σκαρπίνια, ένα για τον αδερφό μου το Νά-
τσιο και ένα για το Λία. Μαζί έστειλε κι ο Κώστας ο Γιαννόπουλος ένα
ζευγάρι για το Αντρέα τον αδερφό του. Αυτοί οι τρεις ήταν οι πρώτοι
που φόρεσαν σκαρπίνια στο Μικρόβαλτο!...

Κατά το Φεβρουάριο του 1951 μας ήρθαν οι μεταθέσεις. Εμένα
στην Κόνιτσα, τον Κώστα στα Τρίκαλα, το Βάιο στη Χαλκίδα και τον
Αχιλλέα στο Ζντιάνι δίπλα στο χωριό, που
εκείνη την εποχή είχε ένα τάγμα Πεζικού.
Στην Κόνιτσα είχαμε και εκεί φασαρίες. Μαζί
με ένα παιδί απ’ τη Σιάτιστα, Τρύφωνα Δίν-
τση τον λέγανε, χειροδικήσαμε σε έναν αν-
θυπολοχαγό, είχαμε και λίγο δίκιο και εμένα
με έστειλαν στα Γιάννινα. Εκεί θυμάμαι σε
μια μεγάλη συγκέντρωση του στρατού, ότι
βγήκα στην αναφορά στο στρατάρχη τον
Παπάγο και του ζήτησα άδεια να πάω να θε-
ρίσω στο χωριό. Είχα και υποχρεώσεις γιατί ήμουν παντρεμένος και
τότε είχαμε τη Δέσπω και τη Ρίνα. Μου έδωσε ένα μήνα άδεια. Στα
Γιάννινα έμεινα 5-6 μήνες και από κει απολύθηκα κοντά στα Χριστού-
γεννα του 1951. 

Κοντά στα τρία χρόνια στρατιώτης…
Νικόλας Παλιανόπουλος

Για την καταγραφή Γ.Μ. 

Αχιλλέας  Κουτούλας

Νικόλας Παλιανόπουλος

Βάιος Παπαδόπουλος - Νικόλας Παλιανόπουλος

Αριστερά ο Κώστας Γιαννόπουλος, δεξιά ο Βάιος Παπαδόπουλος
και κάτω ο Νικόλας Παλιανόπουλος
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Συνάντηση με το Δντή της ΔΕΗ και υπεύθυνο κατασκευής του
Φράγματος - ΥΗΣ Ιλαρίωνα Κώστα Παπαϊωάννου, είχε την Τρίτη 7
Δεκεμβρίου 2010 αντιπροσωπεία* του Συντονιστικού Οργάνου
Ενεργών Πολιτών για τη διάσωση του μνημείου της σκήτης του
Αγίου Νικάνορα στη Ζάβορδα και την κατασκευή πεζογέφυρας
πρόσβασης από τη μεριά της Ελάτης προς τη  μονή. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε πρώτη φάση στα βασικά αιτή-
ματα του Συντονιστικού Οργάνου για τη σκήτη και την πεζογέ-
φυρα. 

- Για την πεζογέφυρα ο κ. Παπαϊωάννου για μια ακόμη φορά
τόνισε ότι ξεφεύγει από την αρμοδιότητα του, από τη στιγμή που
δεν περιλαμβάνεται στην αναθεωρημένη ΚΥΑ των Περιβαλλοντι-
κών Όρων του έργου και παρέπεμψε το θέμα στη διοίκηση της
ΔΕΗ.

- Για την συντήρηση του μνημείου της σκήτης ανέφερε ότι
στις πρόσφατες εισηγήσεις του είναι και η άμεση ανάθεση της με-
λέτης σε εξειδικευμένο γραφείο, που να περιλαμβάνει και την κα-
τασκευή μονοπατιού από το χώρο της μονής προς τη σκήτη, ώστε
μέχρι το πέρας της θερινής περιόδου του 2011 να εξασφαλιστεί η
έγκριση από το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) και να
ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου πριν την πλήρωση της λί-
μνης. 

Για το ίδιο θέμα επιβεβαίωσε ότι ή στάθμη “πλημμύρας” του
φράγματος είναι τελικά στο +403 μ. και όχι στο +407, που στην
ουσία κάλυπτε σχεδόν το μνημείο.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα θέματα, αιτήματα
και προβληματισμούς των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών -
Ελάτης, Μικροβάλτου, Φρουρίου- που απορρέουν από την πλή-
ρωση του ταμιευτήρα της λίμνης Ιλαρίωνα. 

Τα συμπεράσματα της διαλογικής συζήτησης με τον κ. Παπαϊ-
ωάννου συνοψίζονται στα παρακάτω:

1. Η πλήρωση του ταμιευτήρα της λίμνης εκτιμάται ότι θα ξε-
κινήσει στις 1.7.2011.

2. Το αίτημα του δήμου Καμβουνίων για την ασφαλτόστρωση
του δρόμου Φρουρίου-Λαζαράδων, απορρίφτηκε επίσημα από τη
ΔΕΗ γιατί δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις της.

3. Για τη μεταφορά-μετατόπιση του καθολικού της Παναγίας

Τορνικίου απομένει η έγκριση της δαπάνης από τη διοίκηση της
ΔΕΗ, αφού εδώ και καιρό είναι έτοιμες οι μελέτες, έχει εξασφα-
λιστεί η σχετική άδεια από το ΚΑΣ και έχει επιλεγεί ο ανάδοχος
του έργου –Ελληνική Τεχνοδομική με υπεύθυνο τον καθηγητή του
ΕΜΠ Μ. Κορρέ-.

4. Η κατασκευή του βοηθητικού υδροηλεκτρικού που προ-
βλέπεται από τους Περιβαλλοντικούς όρους, ώστε να διασφαλι-
στεί η συνεχής παροχή νερού για την προστασία του
υγροβιότοπου των Αναβρυκών, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

5. Σύντομα θα γίνει ανάθεση του έργου αποκατάστασης και
εξωραϊσμού του χώρου του νυν εργοταξίου κατάντη του φράγμα-
τος. Επίσης θα βελτιωθούν οι κλίσεις, θα δενδροφυτευτούν οι νη-
σίδες και θα απομακρυνθούν τα αμμοχάλικα από την περιοχή των
Αναβρυκών.

5. Το γεγονός ότι η στάθμη της λίμνης θα αυξομειώνεται κατά
σαράντα μέτρα καθιστά απαγορευτική τη δημιουργία υποδομών
για πλωτά μέσα.

6. Βλέπει θετικά τη δημιουργία μικρών αρδευτικών έργων
στην Ελάτη και το Φρούριο.

7. Για την ολοκλήρωση του ανασκαφικού έργου της Λ’ Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων στη λεκάνη της –υπό δημιουργία- λίμνης Ιλα-
ρίωνα θα διατεθεί το ποσό των 5.000.000 €, επιπλέον του ποσού

των 5.150.000 € που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα και θα πρέπει έγ-
καιρα να αρχίσουν οι σχετικές εργασίες με υπερδιπλασιασμό του
προσωπικού. Για το θέμα της μη πρόσληψης του εποχικού προσω-
πικού από την περιοχή, που για φέτος δημιούργησε τεράστιο πρό-
βλημα, δήλωσε αναρμοδιότητα και παρέπεμψε την επίλυση του
θέματος στη Λ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων και στον ΑΣΕΠ.

8. Θα ικανοποιηθούν άμεσα οι πληττόμενοι της Ελάτης.
9. Θεωρεί ότι η ΔΕΗ ανταποκρίθηκε πλήρως στις συμβατικές

υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο Καμβουνίων και “σε ότι επιπλέον
έχει ζητηθεί στο μέτρο του δυνατού”. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε
στη βελτίωση του δρόμου Ζιδανίου-Τρανοβάλτου και τμήματος
προς το Μικρόβαλτο, πέραν της υποχρέωσης αποκατάστασης “θι-
γόμενης υποδομής” που είχε. Ακόμη ανέφερε ότι το τελευταίο διά-
στημα διατέθηκε στο Δήμο Καμβουνίων το ποσό των 45.000 € “για
μικροέργα”. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί από το δήμο τιμολόγια
συνολικού ύψους 27.000 € και αναμένεται σύντομα η εκταμίευση
του ποσού.

Αναμφισβήτητα η περίοδος που διανύουμε είναι η πιο κρίσιμη
για τα ζητήματα που αφορούν έργα σε εφαρμογή των περιβαλ-
λοντικών όρων της ΚΥΑ και κατ’ επέκταση των ανταποδοτικών
έργων προς την τοπική κοινωνία.

Και δεν επιτρέπεται εφησυχασμός…
*(Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν: ο Βαγγέλης Σιαμπανό-

πουλος γραμματέας του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κο-
ζάνης, ο Λευτέρης Παλούκας πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Ελάτης, ο Αχιλλέας Μπούντας μέλος του Μορφω-
τικού και του Ορειβατικού συλλόγου Ελάτης, ο Γιάννης Παπαθύ-
μιος μέλος των Ενεργών Πολιτών Φρουρίου, ο Ανδρέας Γρίβας
μέλος του Κυνηγετικού συλλόγου Σερβίων, ο Νίκος Ζιούζιος πρό-
εδρος του Μορφωτικού συλλόγου Προσηλίου και ο Γιώργος Μα-
στρογιαννόπουλος πρόεδρος του συλλόγου Μικροβαλτινών Ν.
Κοζάνης. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι νεοεκλεγέντες, Γιάννης
Τσιτσόπουλος δημοτικός σύμβουλος του νέου διευρυμένου Δήμου
Σερβίων – Βελβεντού και Γιώργος Μπισιρίτσας πρόεδρος της Το-
πικής Κοινότητας Ελάτης.) 

Γ.Μ.
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Κυριακή 30 Μαΐου 2010 

Ημερίδα για τη σωτηρία των μνημείων
από την πλήρωση της λίμνης Ιλαρίωνα

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 30 Μαΐου 2010 στην Παλιουριά Δεσκάτης και αποδεικνύεται
από τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου που κατέκλυσε την αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου και την απήχηση που είχε η πρωτόγνωρη
για την τοπική κοινωνία εκδήλωση.

Το θέμα της ημερίδας που ήταν “Τα Ιστορικά-Θρησκευτικά-Γεω-
λογικά μνημεία της περιοχής. Η σωτηρία-ανάδειξη-αξιοποίησής
τους”, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων που με
τη σειρά τους έθεσαν τους δικούς τους προβληματισμούς και την αγω-
νία τους τόσο για τη σωτηρία των μνημείων όσο και για την προοπτική
ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής ο Βαγγέλης Σιαμπανό-
πουλος άνοιξε την αυλαία της ημερίδας καλωσορίζοντας τον κόσμο
και τους επισήμως προσκεκλημένους και παρουσιάζοντας σε γενικές
γραμμές τα θέματα της ημέρας και τους στόχους της Επιτροπής, για τη
σωτηρία της σκήτης του Αγίου Νικάνορα και την αποκατάσταση της
κατακλυζόμενης πεζογέφυρας Ελάτης-Μονής Ζάβορδας. Ακολούθη-
σαν οι χαιρετισμοί των επισήμων και η προβολή του ντοκιμαντέρ του
Αργύρη Παφίλη “Βουνάσα-Τουρνίκι-Ζάβορδα”, όπως πάντα πλούσιο
σε εικόνες σπάνιας ομορφιάς και ανάλογης αφήγησης από τον κατα-
ξιωμένο δημοσιογράφο.

Η Γεωργία Καραμήτρου, διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μου-
σείου Αιανής στην εισήγησή της με θέμα “Η αρχαιολογική έρευνα στο
μέσο ρου του Αλιάκμονα”, αναφέρθηκε διεξοδικά στους χώρους -Λογ-
γάς Ελάτης, Παλιουριά, Βρωμονέρια Παναγιάς- όπου έχουν γίνει ανα-
σκαφές και θα κατακλυστούν από την πλήρωση της λίμνης Ιλαρίωνα,
τονίζοντας ότι πρέπει να αρθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε
να συνεχιστεί και φέτος απρόσκοπτα τα ανασκαφικό έργο.

Ακολούθως η προϊσταμένη της 17ης Εφορείας Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων Μαρίζα Τσάπαλη με την εισήγησή της “Το Τουρνίκι κατά

τον 15ο αιώνα”, αναφέρθηκε στα δύο σπουδαία μνημεία που θα επη-
ρεαστούν άμεσα από την πλήρωση του ταμιευτήρα της λίμνης, δηλαδή
της μονής Παναγίας Τουρνικίου και της σκήτης του Αγίου Νικάνορα
στη Ζάβορδα.

Σειρά είχε η διακεκριμένη δρ Γεωλογίας του ΙΓΜΕ Άννα Ewing
Ράσσιου που με θέμα “Η γεωλογική κληρονομιά της Ελλάδας που βρί-
σκεται στην κοίτη του Αλιάκμονα”,  παρουσίασε την γένεση και την
εξέλιξη των πετρωμάτων της περιοχής που παρουσιάζουν παγκόσμιο
επιστημονικό ενδιαφέρον αφού υπολογίζεται ότι σχηματίστηκαν εδώ
και 700 εκατομμύρια (!!) χρόνια.

Το κύκλο των εισηγήσεων έκλεισε το στέλεχος της ΑΝΚΟ Κώστας
Δεσποτίδης, με το θέμα “Αξιοποίηση και προβολή περιοχής τεχνητής
λίμνης φράγματος Ιλαρίωνα”. Εστίασε στην πρόταση της ΑΝΚΟ για τη
ζεύξη Ελάτης-Ζάβορδας που είναι η λύση του τελεφερίκ και αναφέρ-
θηκε γενικότερα στις υποχρεώσεις της ΔΕΗ και σε παράλληλα έργα
ανάπτυξης της περιοχής και αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που θα
προκύψουν από τη δημιουργία της λίμνης του Ιλαρίωνα. Η ημερίδα
έκλεισε με τις ερωτήσεις του κοινού και τις τοποθετήσεις του δημάρ-
χου Δεσκάτης Νίκου Μίγκου, του προέδρου της Ένωσης Συλλόγων
Ποντίων και Μικρασιατών Γιώργου Σεβίλογλου και των μελών της Συν-
τονιστικής Επιτροπής Δημήτρη Λαγιώτη και Αποστόλη Καβούκα.

Παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι, Δεσκάτης Νίκος Μίγκος -συνδιοργα-
νωτής και οικοδεσπότης- και Βεντζίων Δημήτρης Αγνάντος, οι αντιδή-
μαρχοι Καμβουνίων Αποστόλης Θεοχάρης και Σάκης Πουλιόπουλος, ο
εκπρόσωπος της Ν.Α. Κοζάνης Θανάσης Κοσματόπουλος, η εκπρόσω-
πος του Δήμου Κοζάνης Τάσα Σιόμου, η σύμβουλος της Περιφέρειας
Δ. Μακεδονίας Ξανθή Σαββοπούλου, οι πρόεδροι των Τοπικών Διαμε-
ρισμάτων Παλιουριάς και Ελάτης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεται-
ρισμού Ελάτης, στελέχη του Διανομαρχιακού Φορέα
Παρακολούθησης, Προστασίας και Ανάπτυξης της ευρύτερης περιο-
χής Ταμιευτήρα Λίμνης Ιλαρίωνα, εκπρόσωποι συλλόγων κ.α.

Το συντονισμό της ημερίδας έκαναν οι, Βαγγέλης Σιαμπανόπου-
λος, Καψάλης Τηλέμαχος και Γιώργος Σεβίλογλου.

Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν, η Συντονιστική Επιτροπή για τη σω-
τηρία της σκήτης του Αγίου Νικάνορα και την αποκατάσταση της κα-
τακλυζόμενης πεζογέφυρας Ελάτης-Ζάβορδας, ο Δήμος Καμβουνίων,
ο Δήμος Δεσκάτης, η Ένωση Συλλόγων Ποντίων και Μικρασιατών Γρε-
βενών και το Δ.Δ. Παλιουριάς.

Στα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της ημερίδας καταγρά-
φονται, η ευαισθητοποίηση και το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου της
περιοχής για τη σωτηρία των μνημείων και την ανάπτυξη της περιοχής
καθώς και η δυναμική που έχει αναπτύξει το άτυπο Συντονιστικό Όρ-
γανο ενεργών πολιτών -που είχε τον πρωτεύοντα ρόλο στη διοργά-
νωση- για την προώθηση των θεμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Γ.Μ.

1η Συνάντηση Ενεργών Πολιτών Φρουρίου
Αποφασίστηκε η δημιουργία συλλόγου

Η δημιουργία συλλόγου που να ασχοληθεί με την επίλυση των
τοπικών προβλημάτων, τη σύσφιξη των σχέσεων των Φρουριωτών
και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ήταν η απόφαση της
1ης Συνάντησης Ενεργών Πολιτών Φρουρίου που έγινε με πρωτο-
βουλία νέων του χωριού την Κυριακή 15 Αυγούστου 2010 στο
Φρούριο, ημέρα που συνέπεσε με το πανηγύρι στο χωριό. Η συγ-
κέντρωση ξεπέρασε σε αριθμό παρόντων κάθε προσδοκία και ήταν
ανάλογα ενδιαφέρουσα από τις πολλές και εποικοδομητικές από-
ψεις που ακούστηκαν.

Στην συγκέντρωση παρών ήταν και ο δήμαρχος Καμβουνίων
Αχιλλέας Ντοβόλης, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό των δρά-
σεων και των έργων της δημοτικής αρχής που αφορούν το Φρού-
ριο. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις ενέργειες για την ασφαλτόστρωση
του δρόμου προς το Τρανόβαλτο, το δίκτυο της ύδρευσης, στα
προγράμματα “Βοήθεια στο σπίτι” και “Συγ-κοινωνία” κ.α. και έδωσε
απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις των παρευρισκομένων. Στη συ-
νέχεια ανοίχτηκε ένας μακρύς κατάλογος πολιτών που πήραν το
λόγο και αναφέρθηκαν στα προβλήματα του χωριού, προτείνο-
ντας λύσεις και καταλήγοντας στο σύνολό τους στην αναγκαιό-
τητα δημιουργίας του φορέα-συλλόγου. 

Κατόπιν αυτών ορίστηκε 5μελής Προσωρινή Διοικούσα Επι-
τροπή που θα ασχοληθεί με τη σύνταξη του καταστατικού και την
αναγνώριση του συλλόγου από το Πρωτοδικείο, αποτελούμενη
από τους:

1. Λιάκο Χρήστο 4. Γκράνα Βαγγέλη
2. Παπαθύμιο Γιάννη 5. Καραδήμο Γιώργο
3. Γάτσο Θανάση
Αναμφισβήτητα το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση ήταν

πολύ καλό και ενθουσιώδες και αφήνει βάσιμες ελπίδες για τη δη-
μιουργία μιας δυνατής “φωνής” στην -παραμελημένη από την πο-
λιτεία- περιοχή των Καμβουνίων.
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ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2010

Κατάληψη στο χώρο αρχαιολογικών ανασκαφών Ελάτης

Μετά και τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καμ-
βουνίων, στην κατάληψη του αρχαιολογικού χώρου των ανασκα-
φών στη θέση “Λογγάς” της Ελάτης προχώρησαν την Τετάρτη 1
Σεπτεμβρίου 2010 οι κάτοικοι του δήμου Καμβουνίων -οι περισσό-
τεροι από την Ελάτη-, διαμαρτυρόμενοι για τις ελάχιστες προσ-
λήψεις εποχικού προσωπικού που έγιναν από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία για το ως άνω έργο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε από το δήμαρχο Αχιλλέα
Ντοβόλη, δεν αξιολογήθηκε επαρκώς το κριτήριο της εντοπιότη-
τας, με αποτέλεσμα από τα 95 άτομα εργατοτεχνικού προσωπικού
που έχουν προσληφθεί, μόνο οι 12 να είναι δημότες Καμβουνίων.
Κάτι που βέβαια δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή που
μαστίζεται από την ανεργία.

Τη συμπαράσταση του στον αγώνα των κατοίκων εξέφρασε
και ο υποψήφιος δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού Βασίλης Κων-
σταντόπουλος που παραβρέθηκε στο χώρο της κατάληψης.

Μετά και την άποψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που δια-
τείνεται ότι οι προσλήψεις έγιναν με κριτήρια ΑΣΕΠ και με το δε-
δομένο ότι το έργο αφορά και χρηματοδοτείται από τη ΔΕΗ, έγινε
εναλλακτική πρόταση και αίτημα στη διοίκηση της ΔΕΗ για πρόσ-
ληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας μέχρι και 40 ατόμων και την
παραχώρηση τους στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, ώστε να καλυ-
φθούν οι άνεργοι της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν υπάρξει λύση εντός 2-3
ημερών, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με νέες κατα-
λήψεις, διαμαρτυρίες και άλλες μορφές αγώνα.

7 Ιουλίου 2010

Σε απόγνωση οι εποχικά εργαζόμενοι στην Αρχαιολογία
Σε απελπιστική κατάσταση έχουν περιέλθει οι εποχικά εργα-

ζόμενοι στο ανασκαφικό έργο της περιοχής, βλέποντας να χάνε-
ται η τρέχουσα περίοδος, αφού φτάσαμε στα μέσα Ιουλίου και
ακόμη καθυστερεί η έναρξη των σχετικών εργασιών.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας για τους νομούς Κο-
ζάνης και Γρεβενών ο αριθμός των απασχολούμενων για φέτος
προβλέπονταν στους 800. Έτσι δημιουργείται ένα τεράστιο κοι-
νωνικό πρόβλημα, αφού για την πλειοψηφία των εργαζομένων η
απασχόληση αυτή -εξάμηνης περίπου διάρκειας τα τελευταία χρό-
νια- αποφέρει το κύριο ετήσιο εισόδημά τους.

Βασική αιτία της καθυστέρησης έναρξης των εργασιών φέρε-
ται να είναι η έλλειψη πλαισίου από το Υπουργείο Πολιτισμού για
την πρόσληψη του επιστημονικού εποχικού προσωπικού (αρχαι-
ολόγοι, τοπογράφοι, γεωλόγοι)! Για την πρόσληψη εργατοτεχνι-
κού προσωπικού από φέτος έχουν θεσπιστεί κριτήρια ΑΣΕΠ,
υπολογίζεται ότι θα κατατεθούν στη Λ’ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων  περί τις 1000 αιτήσεις για τις 800 θέσεις
που προαναφέραμε και δε φαίνεται να υπάρξει εκεί πρόβλημα.

Ειδικότερα για τη λεκάνη της υπό δημιουργία λίμνης του Ιλα-
ρίωνα το ανασκαφικό έργο προέβλεπε για φέτος την απασχόληση
200 ατόμων -οι μισοί περίπου στη θέση “Λογγάς” της Ελάτης-,
έχουν διασφαλιστεί οι πόροι από τη ΔΕΗ ΑΕ και παρόλα αυτά οι
εργασίες δεν ξεκινούν. Και ασφαλώς αυτό αποτελεί ένα ακόμη
χτύπημα στη δοκιμαζόμενη από την κρίση του μαρμάρου περιοχή
των Καμβουνίων που έχει φέρει σε απόγνωση τους εποχικά εργα-
ζόμενους στην αρχαιολογική υπηρεσία τα τελευταία χρόνια. Στην
προκειμένη περίπτωση του φράγματος Ιλαρίωνα η καθυστέρηση
των ανασκαφικών εργασιών θα δημιουργήσει παράπλευρα προ-
βλήματα και καθυστερήσεις στην έναρξη της πλήρωσης της λίμνης
που έχει προγραμματιστεί για το 2011 και ανατροπή του προ-
γράμματος λειτουργίας του ΥΗΣ.

Το χειρότερο βέβαια είναι ότι ακόμη και σήμερα δεν διαφαίνε-
ται άμεση επίλυση του προβλήματος. Καιρός να παρέμβουν οι το-
πικοί πολιτειακοί παράγοντες… Γ.Μ.

Πρόβλημα με τα αποτελέσματα της κατάταξης των
προσληφθέντων από την Αρχαιολογία (;)

Σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων του προκ. με αριθ.πρωτ.
2707 της Λ ΕΠΚΑ  διαπιστώνεται σαφέστατη παραβίαση του άρ-
θρου 21 παρ. 11 του Ν2190/1994  και της σχετικής προκήρυξης
και συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει ότι κατάταξη γίνεται σύμ-
φωνα με τον βαθμό εντοπιότητας ( α για τους δημότες του δήμου
Καμβουνίων και β για τους κατοίκους του νομού) και μετά γίνεται
η μοριοδότηση με τα υπόλοιπα κριτήρια ( ανεργία, τέκνα κλπ). Σε
όλους ( εκτός από τους τελευταίους  σχετικούς διαγωνισμούς )
της αρχαιολογίας στη πρώτη στήλη του πίνακα αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων «συντελεστής βαρύτητας» για τον βαθμό εντο-
πιότητας α έμπαινε συντελεστής 12 και τον βαθμό β συντελεστής
1, δηλαδή προτάσσονται όπως λέει ο νόμος οι δημότες του δήμου
που γίνονται οι εργασίες.

Στον συγκεκριμένο όμως πίνακα μπήκε και τους δύο βαθμούς
εντοπιότητας συντελεστής 0. Σε ερώτηση μου στη Λ ΕΠΚΑ δεν
μπόρεσαν να απαντήσουν και με παρέπεμψαν στο Υπουργείο Πο-
λιτισμού όπου και επικοινώνησα με το γραφείο της σχετικής Γενι-
κής Διεύθυνσης και αυτοί δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν γιατί
έγινε με διαφορετικό τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα  η κατάταξη
και προβλέπεται από την παρ 11 του άρθρου 21 του Ν 2190 και αδι-
κήθηκαν κατάφωρα οι δημότες του δήμου Καμβουνίων και μάλιστα
σε περίοδο μεγάλης ανεργίας…

Βαγγέλης Β. Παπαδόπουλος

Ο ΓΕΡΟ-ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Χρόνια πολλά έχει να φανεί
εδώ το τσελιγκάτο
εδώ στην κόρδα την τρανή
στα έλατα από κάτω.

Ο στάλος πια ερήμωσε
χορτάριασε το γραίκι.
Πάει η καλύβα έπεσε
σκούριασε το ντουφέκι.

Εκεί της στρούγκας τα στρουμπιά
που χρόνια άδεια μένουν,
τους αρμεχτάδες να φανούν
ακόμα περιμένουν.

Δίπλα μια γκλίτσα σκαλιστή, 
ένα παλιό τηγάνι, 
ένα τριμμένο σάισμα 
και ένα ταλαγάνι.

Έτσι όπως τ’ άφησε εκεί
ο τσέλιγκας μια μέρα,
θαρρούσε πως θα ξαναρθεί
την Άνοιξη εδώ πέρα.

Να βόσκει το κοπάδι του
παίζοντας τη φλογέρα
ψηλά στης Μπνάσιας τις κορφές
στον καθαρό αέρα.

Να τ’ αρματώσει με κυπριά
και μ’ αργυρά κουδούνια
κι ολόγλυκα να αντιλαλούν
στις Λάκες στα Καμβούνια.

Γάλα να βγάζει μπόλικο
γίδινο ξινοτύρι
να κάνει φέτα ευωδιαστή
μυζήθρα κι ανθοτύρι.

Φρέσκο να τρώει ξινόγαλο
βούτυρο απ’ το δερμάτι,
τα βράδια ν’ αναπαύεται
σε φτέρινο κρεβάτι.

Τα μεσημέρια τα ζεστά
κρύο νερό να πίνει
απ’ της κουπάνας την πηγή
τη δίψα του να σβήνει.

Να κάνει ο δόλιος που και που
και καμιά σουβλιμάδα
πότε παλιοπροβάτινα
πότε καμιά σγουράδα.

Πολύ μακριά ν’ ακούγεται
σαν γλυκοτραγουδάει
από τη Λάκα την Τρανή
μέχρι το Μέγα Πλάι.

Έτσι περνούσε η ζωή
άσπρισαν τα μαλλιά του
παρέα μ’ έναν ψυχογιό
και τα πιστά σκυλιά του.

Μα ο τσέλιγκας αρρώστησε
γέρασε πια ο καημένος
ανήμπορος κι αδύναμος
στο σπίτι του κλεισμένος.

Ο νους του τρέχει στο Βουνό
δακρύζει απ’ τη χαρά του
σαν βλέπει γιδοπρόβατα
τις νύχτες στα όνειρά του.

Πίνοντας κόκκινο κρασί
αρχίζει να θυμάται:
“Σ ‘αυτές τις ράχες τις ψηλές
Λεβέντες μου που πάτε…” 

ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2010

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ 

Από στόματος υπευθύνου της ΔΕΗ ανακοινώθηκε ότι από 1-1-
2011 το φράγμα θα αρχίσει να γεμίζει. Έχετε αναρωτηθεί πόσα
όμορφα σημεία θα χαθούν κάτω από τα νερά του φράγματος του
Ιλαρίωνα στην γύρω περιοχή του χωριού  μου;

Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια μικρή και σύντομη ξενά-
γηση στο χώρο κατάκλυσης. Αφού  εφοδιαστείτε με τα απαραί-
τητα εργαλεία για την απαθανάτιση εικόνων και ήχων, σας
προτείνω μερικές διαδρομές που θα σας μείνουν αξέχαστες. - —
Πρώτη και δύσκολη διαδρομή είναι από της «τρύπες» να κατέβετε
προς το ποτάμι που βρίσκεται το παλιό πέτρινο μονοπάτι  απέναντι
από το ασκηταριό. Ανεβαίνετε και περνάτε την «τρυπημένη», γυ-
ρίζετε ανατολικά και αντικρίζετε την σκήτη από την δυτική της
πλευρά, ένα υπέροχο θέαμα. 

- Δεύτερη και πιο εύκολη διαδρομή. Ξεκινώντας από του Γκό-
λια τα μαντριά κατεβαίνετε όσο μπορείτε την πλαγιά και κοιτά-
ζοντας δυτικά βλέπετε  κάτω από το νεκροταφείο τον καλογέρων
το φαράγγι και την μεγάλη στροφή του Αλιάκμονα. 

- Τρίτη διαδρομή, στην ποτάμια στην θέση  «Χράπα». Μέχρι
την είσοδο του φαραγγιού η διαδρομή είναι εύκολη από ’κει και
κάτω τα πράγματα αλλάζουν, με δυσκολία θα περάσετε την είσοδο
του φαραγγιού λόγου στενέματος και του νερού. Αφού περάσετε
την είσοδο, αριστερά σας είναι ο φούρνος, δεξιά σας τα πανύψηλα
βράχια με την οργιώδη βλάστηση και τους λευκούς κρίνους γαν-
τζωμένους στα βράχια. Προχωρώντας φτάνετε στο «Στόμα» που
εκεί ξαναβλέπετε τον ήλιο. Στο Στόμα ενώνονται τα νερά από τα
χωριά των Καμβουνίων με τον Αλιάκμονα. Αν προχωρήσετε λίγο
νότια αριστερά σας θα δείτε απολιθωμένα όστρακα πάνω στα βρά-
χια. Δεξιά ψηλά στα 50 μέτρα περίπου βρίσκετε το μετόχι του μο-
ναστηριού, τα δείγματα ύπαρξης ολοφάνερα, υπάρχει μια μικρή
λίθινη κυκλική κατασκευή. Από το Στόμα παίρνετε τον αγροτικό
δρόμο και προχωρώντας βόρεια φτάνετε στην πεζογέφυρα. Από
εκεί συνεχίζοντας στην ιδία κατεύθυνση φτάνετε στον Πόρο που
είναι λίγο πιο κάτω και κοιτώντας αριστερά βλέπετε τον Κόκκινο
Νόχτο. ΚΑΛΗ   ΣΑΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΗ...

ΓΚΟΥΜΑΣ ΦΟΡΗΣ 10-10-2010 

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ

Στη δημιουργία μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία
“ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ - Η ΧΡΑΠΑ” προ-
χώρησαν κάτοικοι της Ελάτης με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις συνέ-
πειες για τα περιουσιακά τους στοιχεία και το ευρύτερο περιβάλλον
που θα προκύψουν από την πλήρωση του ταμιευτήρα της λίμνης του
Ιλαρίωνα, που θα καλύψει και τη λεκάνη της “Χράπας” στην “Ποταμιά”
της Ελάτης.

Την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του σωματείου αποτελούν οι:
1. Γκούμας Χριστόφορος 4. Σφαλύρας Κωνσταντίνος
2. Σφαλύρας Ευάγγελος 5. Αρκούδας Αθανάσιος  
3. Παλπάνης Φώτης

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2010
Τραγωδία! 47χρονη από την Ελάτη έβαλε τέρμα στη ζωή της…

Δεν άντεξε το χαμό του 24χρονου γιου της Λάζαρου Ντ., που είχε
χάσει τη ζωή του  πριν περίπου 6 μήνες σε τροχαίο στη Λήμνο όπου
υπηρετούσε σαν Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) και το μεσημέρι της
Παρασκευής 30 Ιουλίου 2010, η 47χρονη μάνα Εφ.Ντ. από την Ελάτη
έβαλε τέρμα στη ζωή της πέφτοντας από τη γέφυρα του Ρυμνίου στα
νερά του Αλιάκμονα από όπου και ανασύρθηκε το πτώμα της.

Στη μνήμη του παππού του παπα-Θύμιου…
(1888-1947)

Όταν μιλάει για τον παππού του πάντοτε τον βλέπω να συγκι-
νείται… 

Αναφέρομαι στο Θύμιο Ν. Κούρα όταν αναπολεί στη μνήμη του
τον παππού του αείμνηστο παπα-Θύμιο Ευαγ. Λιάκο, που σκοτώ-
θηκε από τους “συμμορίτες” στις 7.5.1947 στη διαδρομή από το μο-
ναστήρι του Ζιδανίου προς το χωριό του το Φρούριο. Διετέλεσε
ιερέας στα περισσότερα χωριά των Καμβουνίων και ήταν ιδιαίτερα
αγαπητός σε όλους.

Ο Θύμιος Κούρας έβλεπε συχνά στα όνειρά του τον παππού
του. Αυτή την ενοραματική “επικοινωνία” τη μετουσίωσε το 1985,
δημιουργώντας ένα λιτό μνημείο στο χώρο που φέρεται ότι φο-
νεύτηκε ο παπα-Θύμιος, εκτελώντας ένα χρέος τιμής… Περίπου
ένα χιλιόμετρο πριν φτάσουμε στο Φρούριο από Κοζάνη και αρι-
στερά περί τα διακόσια μέτρα.

Πηγαίνει εκεί συχνά, περιποιείται το χώρο, ενδιαφέρεται να
είναι ανοιχτή η προσπέλαση προς το μνημείο…

Με την ίδια συγκίνηση…

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Την παραμονή του Αϊ Δημήτρη  πάλι στο Φρούριο...

Καθιερώνεται πλέον, αφού είναι η τρίτη συνεχής χρονιά που
την παραμονή του Αη Δημήτρη βρισκόμαστε στο Φρούριο, τον οι-
κισμό των 22 μόνιμων κατοίκων. Και φέτος ο καιρός, λόγω βροχό-
πτωσης δεν μας επέτρεψε να πάμε για εσπερινό στο εξωκλήσι του
Αϊ Δημήτρη -αναστηλωμένο, χρονολογείται από το 1647- που
ήταν και ο προορισμός μας. Έτσι στην κεντρική εκκλησία του χω-
ριού, στον Άγιο Νικόλαο, παρόντων όλων των κατοίκων του χω-
ριού και πολλών Φρουριωτών από την Κοζάνη και όχι μόνο, έγινε
ο πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία με την πολυμελή ψαλτική
μας ομάδα να προσπαθεί για το καλύτερο και να καθηλώνει τους
απλοϊκούς ανθρώπους του χωριού, που γι’ αυτούς η παρουσία της
είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Το θεωρούν πλέον γιορτή που συμμε-
τέχουν όλοι. 

Και βέβαια υπήρξε και συνέχεια. Στο καφενείο του χωριού
όπου οι φιλόξενες γυναίκες του χωριού είχαν κάνει προετοιμασία
και μας προσέφεραν τοπικά εδέσματα για να ολοκληρωθεί η πα-
νηγυρική βραδιά με παραδοσιακά τραγούδια από όλους τους πα-
ρευρισκόμενους. Ο παπα-Αποστόλης συγκινημένος και βαθιά
ικανοποιημένος μας ευχαρίστησε και ζήτησε αν γίνεται να επανα-
ληφθεί και μια άλλη φορά…

Και βέβαια είναι και για μας απ’ τις μεγαλύτερες χαρές, να
μπορείς να συμπαραστέκεσαι και να δίνεις λίγη ζωντάνια, χαρά και
ελπίδα, έστω και μια φορά το χρόνο, σ’ αυτούς του απόμαχους της
ζωής που επιμένουν να ζουν σχεδόν απομονωμένοι, στον τόπο
που γεννήθηκαν…
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
Στις 7 και 14 –επαναληπτικές του Β’ Γύρου- Νοεμβρίου 2010 διεξήχθησαν

οι Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές σύμφωνα με τη νέα δεδομένα που επέ-
φερε ο Ν. 3852/2010 “Καλλικράτης” που αλλάζει ριζικά το διοικητικό χάρτη της
Ελλάδας. Έτσι έχουμε πλέον την κατάργηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κοζάνης με την καθιέρωση της αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και
τη δημιουργία τεσσάρων μεγάλων Δήμων στο Ν. Κοζάνης. Αυτών της Κοζάνης,
Σερβίων - Βελβεντού, Εορδαίας και Βοΐου. Στην περιοχή μας οι Δήμοι Σερβίων,
Βελβεντού και Καμβουνίων καθώς και η Κοινότητα Λιβαδερού συνενώνονται και
θα αποτελούν πλέον το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού. Αξιοσημείωτο είναι το γε-
γονός ότι οι κάτοικοι του Βελβεντοί αντιτάχτηκαν στη συνένωση αυτή διεκδι-
κώντας την αυτονομία τους, που εκφράστηκε με την σχεδόν καθολική αποχή
(95,75%) από τις εκλογές.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: 

Α’ Γύρος-Αποτελέσματα
Δήμος Σερβίων-Βελβεντού

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ (από Νομαρχία)
Σε 64 από τα 64 εκλογικά τμήματα
Εγγεγραμμένοι: 24.128
Ψηφίσαντες: 12.291
ΑΠΟΧΗ 49,06%
Άκυρα-Λευκά: 599
Έγκυρα: 11.692
Έλαβαν: 
-”ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ” Κωνσταντόπουλος Βασίλειος 5.151, ποσοστό

44,06%
-”ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Μακρυγιάννης Μενέλαος 3076, ποσοστό 26,31%
-”ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” Παπαδόπουλος Γεώργιος

2552, ποσοστό 21,83%
-”ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” Τσίγκα Έφη 913, ποσοστό 7,81%
Για το δεύτερο γύρο προκρίθηκαν οι συνδυασμοί με επικεφαλής  τον Βα-

σίλη Κωνσταντόπουλο και το Μενέλαο Μακρυγιάννη.  

Ανά εκλογική Περιφέρεια
Εκλογική Περιφέρεια Καμβουνίων
Σε 9 από τα 9 τμήματα
-Κωνσταντόπουλος  889, ποσοστό 42,95%
-Μακρυγιάννης 443, ποσοστό 21,40%
-Παπαδόπουλος 521, ποσοστό 25,17%
-Τσίγκα 217, ποσοστό 10,48%
ΑΠΟΧΗ 26,76%

Αναλυτικά στην εκλογική περιφέρεια Καμβουνίων (πίνακας):

Εκλογική Περιφέρεια Σερβίων
Σε 37 από τα 37 τμήματα
-Κωνσταντόπουλος 3.897, ποσοστό 46,93%
-Μακρυγιάννης 2.487, ποσοστό 29,95%
-Παπαδόπουλος 1.390, ποσοστό 16,74%
-Τσίγκα 529, ποσοστό 6,37%
ΑΠΟΧΗ 37,85%

Εκλογική περιφέρεια Λιβαδερού
Σε 5 από τα 5 τμήματα
-Κωνσταντόπουλος 351, ποσοστό 30,50%
-Μακρυγιάννης 122, ποσοστό 10,60%
-Παπαδόπουλος 634, ποσοστό 55,08%
-Τσίγκα 44, ποσοστό  3,82%
ΑΠΟΧΗ 48,23%

Εκλογική Περιφέρεια Βελβεντού
Σε 13 από τα 13 τμήματα (168 έγκυρα)
-Κωνσταντόπουλος 14, ποσοστό 8,33% 
-Μακρυγιάννης 24, ποσοστό 14,29% 
-Παπαδόπουλος 7, ποσοστό 4,17% 
-Τσίγκα 123, ποσοστό 73,21% 
ΑΠΟΧΗ 95,75%

Η τελική σταυροδοσία των υποψηφίων 
στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
Από Πρωτοδικείο με έντονη γραφή
Από Νομαρχία με κανονική γραφή)

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Εγγεγραμμένοι: 24.128

Συνδυασμός: “Ενωτική Κίνηση Δήμου Σερβίων-Βελβεντού”
Τα αποτελέσματα αφορούν 64 ET επί συνόλου 64 

Στην Εκλογική Περιφέρεια Καμβουνίων
1  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 691
2  ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 661
3  ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 614
4  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΑΝΕΣΤΗ 249

Στην Εκλογική περιφέρεια Σερβίων
1  ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 856
2  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 817
3  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 743
4  ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 741
5  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 685

6  ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 566
7  ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 538
8  ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΔΙΚΑΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 475
9  ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 474
10 ΚΑΨΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΕΥΑΛΛΕΛΟΥ 462
11  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ 459
12  ΔΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 421
13  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 417
14  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 356
15 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 355
16  ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 337
17  ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ 315
18  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 303
19  ΤΣΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 297
20  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 257
21  ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 246
22  ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ 197
23  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΕΣΤΗ 165

Στην Εκλογική Περιφέρεια Λιβαδερού
1 ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΩΜΑ 509
2 ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 312
3 ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 278
4 ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 277
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ του ΑΝΔΡΕΑ 193

Συνδυασμός: ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ)
Τα αποτελέσματα αφορούν 64 ET επί συνόλου 64 

Στην Εκλογική Περιφέρεια Καμβουνίων
1  ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 442
2  ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 303
3  ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 226
4  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΖΗΣΗ 71
5  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 65

Στην Εκλογική Περιφέρεια Σερβίων
1  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 558
2  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ 531
3 ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 455
4  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 422
5  ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 387
6  ΓΕΜΕΝΕΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ 362
7  ΚΑΡΑΝΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΕΣΤΩΡΑ 353
8 ΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ 286
9  ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ ) 281
10 ΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ 278
11  ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 267
12  ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 256
13  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 245
14  ΠΑΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 239
15  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 227
16  ΤΣΙΦΤΣΙΑΝ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 223
17  ΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 215
18  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 175
19  ΜΕΤΙΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 155
20  ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 150
21  ΒΑΡΤΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΗΤΑ 120
22  ΧΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 112
23  ΚΟΖΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 84

Στην Εκλογική Περιφέρεια Λιβαδερού
1 ΚΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 371
2 ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 284
3 ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 179
4 ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 165
5 ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 136

Συνδυασμός : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Παπαδόπουλος)
Τα αποτελέσματα αφορούν 64 ET επί συνόλου 64 

Στην Εκλογική περιφέρεια Καμβουνίων
1  ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 350
2  ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 313
3  ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 175
4  ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 154
5  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 103

Στην Εκλογική Περιφέρεια Σερβίων
1  ΠΑΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 406
2  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 346
3  ΜΠΟΥΧΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 285
4  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 244
5  ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 242
6  ΣΑΛΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 235
7  ΜΠΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 186
8  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 180
9  ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 179 
10  ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 160
11  ΤΑΧΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΠΕΡΙΚΛΗ 144
12  ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 135
13  ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 126
14  ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 123
15  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 122
16  ΝΤΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 119
17  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 83
18  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 71
19  ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΒΒΑ 70

20  ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΩΜΑ 68
21  ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 63
22  ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 51
23  ΠΛΙΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 33

Στην Εκλογική Περιφέρεια Λιβαδερού
1  ΔΙΣΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 528
2  ΒΡΟΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 331
3  ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 233
4  ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 144

Συνδυασμός : ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΤΣΙΓΚΑ)
Τα αποτελέσματα αφορούν 64 ET επί συνόλου 64 

Στην Εκλογική Περιφέρεια Καμβουνίων
1  ΔΑΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 111
2  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 52
3  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40
4  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37
5  ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 17

Στην Εκλογική Περιφέρεια Βελβεντού
1  ΣΙΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ 170
2  ΣΙΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 74
3  ΤΖΑΤΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 72
4  ΤΡΑΚΑΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 60
5  ΚΑΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 48
6  ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 45

Στην Εκλογική Περιφέρεια Σερβίων
1  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ 347
2  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΔΑΜ 121 
3  ΑΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 95
4  ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ 87 
5  ΛΑΣΠΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ 76
6  ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 71 
7  ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 64
8  ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 62
9  ΣΙΑΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 51 
10  ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ 44 
11  ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 41
12  ΜΑΛΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 41
13  ΤΣΟΤΡΑ-ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 37
14  ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΑΒΡΑΑΜ 31
15  ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 30
16  ΣΙΑΜΜΕΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 28
17  ΚΑΚΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 24
18  ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΡΑΚΛΗ 23
19  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 19
20 ΒΗΤΤΑΣ ΑΒΕΡΩΦ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 19

Στην Εκλογική Περιφέρεια Λιβαδερού
1  ΤΣΑΡΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 62
2  ΜΙΧΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 40
3  ΓΚΙΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑΥΡΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
2 Εκλογικά τμήματα

Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μικροβάλτου εκλέγεται η Ζαραβίγκα
Κατερίνα με 78 σταυρούς, από το ψηφοδέλτιο του Β. Κωνσταντόπουλου που
πλειοψήφησε στο Μικρόβαλτο.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 1ΜΙΚ 2ΜΙΚ 1ΤΡ 2ΤΡ 3ΤΡ ΛΑΖ ΦΡ 1ΕΛ 2ΕΛ ΣΥΝ %

ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ 109 97 77 100 79 75 47 157 148 889 42,95

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 68 89 74 38 69 23 28 31 23 443 21,40

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 49 62 51 73 95 62 18 56 55 521 25,17

ΤΣΙΓΚΑ 21 22 46 37 32 4 2 25 28 217 10,48

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚ.Τ.1 ΕΚ.Τ.2 ΣΥΝΟΛΑ

Συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Βασίλη Κωνσταντόπουλου

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 109+97=206

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ 38 22 60

ΖΑΡΑΒΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 30 48 78

ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 4 20

ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 20 41

Συνδυασμός ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Μενέλαου Μακρυγιάννη

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 68+89=157

ΒΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 39 58 97

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 9 10 19

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 16 14 30

Συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργου Παπαδόπουλου

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 49+62=111

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 3 7 10

ΜΑΝΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 24 8 32

ΠΙΤΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 10 10

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 17 31 48

Συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Έφης Τσίγκα

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 21+22=43

ΚΑΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΕΓΙΟΥΠ 2 1 3

ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 13 8 21

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 2 6
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ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
5 Εκλογικά τμήματα/3 ΕΤ Τρανοβάλτου, 1 Λαζαράδων και 1 Φρουρίου

Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Τρανοβάλτου εκλέγεται η Παπανικο-
πούλου Βασιλική με 137 σταυρούς, από το ψηφοδέλτιο του Β. Κωνσταντόπου-
λου που πλειοψήφησε στο Τρανόβαλτο.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΗΣ
2 Εκλογικά Τμήματα

0 Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ελάτης εκλέγεται ο Μπισιρίτσας
Γιώργος με 134 σταυρούς, από το ψηφοδέλτιο του Β. Κωνσταντόπουλου που
πλειοψήφησε στην Ελάτη.

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Ευρύτερης περιοχής Καμβουνίων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου
2010, στην ευρύτερη περιοχή των Καμβουνίων εκλέγονται Πρόεδροι των Τοπι-
κών Κοινοτήτων οι παρακάτω:

- Μικροβάλτου: Ζαραβίγκα Κατερίνα
- Τρανοβάλτου: Παπανικοπούλου Βασιλική
- Ελάτης: Μπισιρίτσας Γιώργος
- Λιβαδερού: Αγοραστός Βασίλης
- Μεταξά: Παπαϊωάννου Μενέλαος
- Πολυρράχου-Προσηλίου: Καραγιάννης Γιάννης
- Τριγωνικού: Μαρκόπουλος Αντώνιος
- Ρυμνίου (Δήμος Κοζάνης): Αρβανίτης Κ. Νίκος 

Επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Αυλών εκλέγεται η Νικολαΐδου Σοφία, σύζυγος του Γιώργου Νατσιόπουλου από
το Μικρόβαλτο,

Β’ Γύρος 14/11/2010

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού (Σε 64 από τα 64 ΕΤ)
Εγγεγραμμένοι: 24.127
Ψηφίσαντες: 10.109 - Αποχή: 58,10%
Άκυρα: 391 - Λευκά: 306 - Έγκυρα: 9.412
-Β. Κωνσταντόπουλος 5140 / 54,61%
-Μ. Μακρυγιάννης 4272 / 45,39%
Δήμαρχος εκλέγεται ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος

Στην Εκλογική Ενότητα Καμβουνίων

Στην Εκλογική Ενότητα Σερβίων
-Κωνσταντόπουλος 3869-56,32%
-Μακρυγιάννης 3001-43,68%
Στην Εκλογική Ενότητα Λιβαδερού
-Κωνσταντόπουλος 423-49,24%
-Μακρυγιάννης 436-50,76%
Στην Εκλογική Ενότητα Βελβεντού
(Αποχή 97,74%)
-Κωνσταντόπουλος 26-38,24%
-Μακρυγιάννης 42-61,76%

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Σύμφωνα με απόφαση του Πρωτοδικείου Κοζά-

νης το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων-Βελβεντού θα
είναι 21μελές -αντί για 27μελές-, αφού λόγω αποχής
δεν καταλαμβάνονται οι έξι έδρες του Βελβεντού.

Η κατανομή των εδρών και οι εκλεγέντες σύμ-
βουλοι που θα απαρτίσουν  το πρώτο Δημοτικό Συμ-
βούλιο του διευρυμένου δήμου από 1.1.2011, έχουν
ως εξής:

Δήμαρχος εκλέγεται ο Βασίλης Κωνσταντόπου-
λος, επικεφαλής του συνδυασμού “Ενωτική Κίνηση
Δήμου Σερβίων-Βελβεντού”.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Από το Συνδυασμό “Ενωτική Κίνηση Δήμου Σερβίων-Βελβεντού” (Κων-

σταντόπουλος)

Στην Εκλογική Περιφέρεια Καμβουνίων
1  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
2  ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Στην Εκλογική περιφέρεια Σερβίων
1  ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
2  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3  ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
5  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6  ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7  ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8  ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΔΙΚΑΙΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9  ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Στην Εκλογική Περιφέρεια Λιβαδερού
1  ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΘΩΜΑ
2  ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Από το Συνδυασμό “ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
(ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ)

Στην Εκλογική Περιφέρεια Καμβουνίων
1  ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Στην Εκλογική Περιφέρεια Σερβίων
1  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ επικεφαλής του συνδυασμού
2  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
4  ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Από το Συνδυασμό “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” (Παπαδόπουλος)

Στην Εκλογική Περιφέρεια Σερβίων
1  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ επικεφαλής του συνδυασμού

Στην Εκλογική Περιφέρεια Λιβαδερού
1  ΔΙΣΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από το Συνδυασμό “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” (Τσίγγα)

Στην Εκλογική Περιφέρεια Σερβίων
1  Τσίγγα Έφη, επικεφαλής του συνδυασμού

Σημ. Συντ.
Οι εκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι από το Μικρόβαλτο είναι:
1. Αλεξόπουλος Τάσος του Χαρ.
2. Τζιούτζιος Άρης του Ευθ.
Από την εκλογική περιφέρεια Καμβουνίων εκλέγονται ακόμη:
1. Τσίγκα Εφη, από την Ελάτη
2. Τσιτσόπουλος Γιάννης , επίσης από την Ελάτη 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1ΤΡ 2ΤΡ 3ΤΡ ΛΑΖ ΦΡ ΣΥΝ

Συνδυασμός  ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Βασίλη Κωνσταντόπουλου

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 77+100+79+75+47=378

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Ιωάννη 2 3 4 5 36 50

ΚΟΥΤΙΟΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Παναγιώτη 18 26 15 51 2 112

ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αχιλλέα 42 46 38 8 3 137

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη 8 16 15 4 4 47

Συνδυασμός ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Μενέλαου Μακρυγιάννη

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 74+38+69+23+28+=232

ΣΚΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ 33 22 25 - - 80

ΤΕΛΙΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17 5 17 - - 39

ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 21 10 22 - - 53

ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (μόνο στο ψηφοδέλτιο Φρουρίου) - - - - 25 25

Συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργου Παπαδόπουλου

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 51+73+95+62+18=299

ΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30 35 53 7 3 128

ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 7 7 0 4 20

ΜΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 19 5 48 1 81

ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 9 18 2 0 37

Συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Έφης Τσίγκα

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 46+37+32+4+2=121

ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 6 11 - 0 39

ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13 21 10 - 1 45

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 5 4 5 - 0 14

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚ.Τ.1 ΕΚ.Τ.2 ΣΥΝΟΛΑ

Συνδυασμός  ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Βασίλη Κωνσταντόπουλου

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 157+148=305

ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 28 17 45

ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 66 68 134

ΣΦΑΛΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 35 17 52

ΤΕΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26 41 67

Συνδυασμός ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Μενέλαου Μακρυγιάννη

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 31+23=54

ΚΟΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4 1 5

ΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3 5 8

ΣΦΑΛΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 18 15 33

Συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργου Παπαδόπουλου

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 56+55=111

ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 15 15 30

ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 15 8 23

ΤΑΣΙΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24 29 53

Συνδυασμός ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Έφης Τσίγκα

ΕΛΑΒΕ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 25+28=53

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 12 10 22

ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ 10 5 15

ΓΚΟΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 3 0 3

ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 0 0 0

Ζαραβίγκα Κατερίνα Παπανικοπούλου Βασ. Μπισιρίτσας Γιώργος

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

1ο
ΜΙΚ

2ο
ΜΙΚ

1ο
ΤΡ

2ο
ΤΡ

3ο
ΤΡ

ΛΑΖ ΦΡ
1ο
ΕΛ

2ο
ΕΛ

ΣΥΝ %

Β.ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΟΠΟΥΛΟΣ

106 101 77 117 77 55 58 113 118 822 50,9

Μ.ΜΑΚΡΥ-
ΓΙΑΝΝΗΣ

87 115 108 78 132 72 22 92 87 793 49,1

Αλεξόπουλος
Τάσος

Τσιτσόπουλος
Γιάννης

Τσίγκα 
Εφη

Τζιούτζιος
Άρης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που στις εκλογές της 7ης Νο-
εμβρίου, με τίμησαν με την ψήφο τους. Ο αγώνας μας στέφτηκε με
απόλυτη επιτυχία. Σας καλώ όλους να οδηγήσουμε τον τόπο μας
στα μονοπάτια που μαζί οραματιστήκαμε.

Με εκτίμηση
Αλεξόπουλος Χ. Αναστάσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO
Ευχαριστώ όλους όσους με τίμησαν με την ψήφο τους στις εκλογές
της 7ης Νοεμβρίου 2010.

Τζιούτζιος Αριστείδης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό

του Μακρυγιάννη Μενέλαου "Ανοιχτοί Ορίζοντες"

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους συνδημότες
του νέου διευρυμένου μας πλέον Δήμου Σερβίων - Βελεβεντού, που
με τίμησαν με την ψήφο τους και με ανέδειξαν πρώτο σε σταυρούς
στην εκλογική περιφέρεια Καμβουνίων.

Με εκτίμηση Κώστας Τζιούτζιος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με την "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"

Εκλογικές Ευχαριστίες
Τώρα που έπεσε ο «κουρνιαχτός» των Αυτοδιοικητικών εκλογών, επι-
θυμώ να ευχαριστήσω τους ολίγους αλλά ανεξάρτητους «σε πολλά»
Μικροβαλτινούς, που μου έδωσαν την ψήφο τους. Επίσης, διπλά ευχα-
ριστώ τους εκτός Μικροβάλτου νεο-συνδημότες.
Στους εκλεγέντες, συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
τους.

Με εκτίμηση Καβουρίδης Ευάγγελος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το Μικρόβαλτο εμπιστεύτηκε και τίμησε με την ψήφο του τις αξίες και
τις ιδέες του συνδυασμού του Βασίλη Κωνσταντόπουλου. Εμπιστεύ-
τηκε και τίμησε και εμένα, εκλέγοντάς με Πρόεδρο της Τοπικής Κοινό-
τητας. Θέλω να διαβεβαιώσω τον καθένα ξεχωριστά ότι θα είμαι δίπλα
του και θα εργαστώ με εντιμότητα και ευθύνη για το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα για τον τόπο μας.

Από βάθους καρδιάς ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Με εκτίμηση Ζαραβίγκα Κατερίνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά όλους αυτούς που με τίμησαν με την ψήφο τους και
με ανέδειξαν για τρίτη συνεχή εκλογική αναμέτρηση πρώτη σε σταυ-
ρούς από τους υποψηφίους για το Τοπικό Συμβούλιο Μικροβάλτου.

Με τιμή Μαρία Βέττα-Μπατσιακοπούλου
Υποψήφια στο Τοπικό Συμβούλιο Μικροβάλτου με το συνδυασμό

του Μενέλαου Μακρυγιάννη "Ανοιχτοί Ορίζοντες"
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α’ ΓΥΡΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Σε 162 από 162 Εκλ. Τμήματα 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 64.877
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 44.908 - ΑΠΟΧΗ 30,78% 
- ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 18.579 / 44,11%
- ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 15.437 / 36,65%
- ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.871 / 6,82%
- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2.764 / 6,56%
- ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.471 / 5,87%
Προκρίθηκαν για το Β’ Γύρο ο Λάζαρος Μαλούτας και η
Άννα Νανοπούλου

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Σε 104 από 104 Εκλ. Τμήματα 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 43.165   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 30.827 - ΑΠΟΧΗ 28,58% 
- ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.330 / 38,93%
- ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 8.662 / 29,77%
- ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 7.068 / 24,29%
- ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2.040 / 7,01%
Προκρίθηκαν για το Β’ Γύρο η Παρασκευή Βρυζίδου και ο
Λάζαρος Λωτίδης

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
Σε 96 από 96 Εκλ. Τμήματα
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 30.623   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 17.472 - ΑΠΟΧΗ 42,94% 
- ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4.873 /
29,45%
- ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.812 / 29,08%
- ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.731 / 28,59%
- ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.352 / 8,17%
- ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 781 / 4,72%
Προκρίθηκαν για το Β’ Γύρο η Παναγιώτα Ορφανίδου - Πα-
πακωνσταντίνου και ο Ζευκλής Χρήστος

Β’ Γύρος 14/11/2010
ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δήμος Κοζάνης
Εγγεγραμμένοι: 64.871
Ψηφίσαντες: 35.681 - Αποχή: 45%
- Μαλούτας Λάζαρος 18.347 / 56,56%
- Νανοπούλου Άννα 14.091 / 43,44%
Δήμαρχος εκλέγεται ο Λάζαρος Μαλούτας

Δήμος Εορδαίας
Εγγεγραμμένοι 42.943   
Ψηφίσαντες 25.597 - Αποχή 40,39% 
- Βρυζίδου Παρασκευή 14.494 / 60,60%
- Λωτίδης Λάζαρος 9425 / 39,40% 
Δήμαρχος εκλέγεται η Παρασκευή Βρυζίδου

Δήμος Βοΐου
Εγγεγραμμένοι 30.623   
Ψηφίσαντες 15.237 - Αποχή 50,24% 
- Ορφανίδου-Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα 7.986 / 55,71%
- Ζευκλής Χρήστος 6348 / 44,29%
Δήμαρχος εκλέγεται η Παναγιώτα Ορφανίδου-Παπακων-
σταντίνου

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

(με τα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου)

Δήμαρχος εκλέγεται ο Λάζαρος Μα-
λούτας, επικεφαλής του συνδυασμού
“ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑ-
ΝΗΣ”

Εκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ”  ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΛΟΥΤΑ

Στην Εκλογική Περιφέρεια Αιανής
1  ΤΖΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.113

Στην Εκλογική Περιφέρεια Κοζάνης
2  ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 2.432
3  ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ 1.701
4  ΠΑΦΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.490
5  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1.418
6   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.417
7  ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 1.295
8  ΑΝΑΣΤΑΣΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.284
9  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 1.217
10  ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1.209
11  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.130
12  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 1.040
13  ΦΛΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 1.035
14  ΚΑΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ 953
15  ΒΑΚΩΝΑΚΗ - ΧΑΪΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 888
16  ΒΑΣΔΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 837
17  ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 796
18  ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 734
19  ΒΑΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 655
20  ΣΑΒΒΙΔΟΥ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔ. του ΙΩΑΝ 637

Στην Εκλογική Περιφέρεια Δ. Υψηλάντη
21  ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 1.288

Στην Εκλογική Περιφέρεια Ελίμειας

22  ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.028

Στην Εκλογική Περιφέρεια Ελλησπόντου
23  ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.662
24  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1.238
25  ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ 1.233

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ “ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ”  ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Στην Εκλογική Περιφέρεια Αιανής
1 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1.154

Στην Εκλογική Περιφέρεια Κοζάνης
1  ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (επικεφαλής του ψηφοδελτίου)
2  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1.493
3  ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.398
4  ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1.252
5  ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.125
6  ΡΕΠΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝ⁄ΝΟΥ 1.051 

Στην Εκλογική Περιφέρεια Δ. Υψηλάντη
1  ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 544

Στην Εκλογική Περιφέρεια Ελίμειας
1  ΚΥΡΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΣΧΟΥ 1.032
2  ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΝΘΙΜΟΥ 874

Στην Εκλογική Περιφέρεια Ελλησπόντου
1  ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.291
2  ΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.228

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” 
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ

Στην Εκλογική Περιφέρεια Κοζάνης
1 ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (επικεφαλής του ψηφοδελτίου)
Στην Εκλογική Περιφέρεια Ελίμειας
2  ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ 223

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ “ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ” 
ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Στην Εκλογική Περιφέρεια Κοζάνης
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (επικεφαλής του ψηφοδελτίου)

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ “ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-
ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ” ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ 

Στην Εκλογική Περιφέρεια Κοζάνης
1 ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (επικεφαλής του ψηφοδελτίου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010-Α’ ΓΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ενσωμάτωση 955 από 955 Εκλογικά Τμήματα 
Εγγεγραμμένοι 355.876
Ψήφισαν 209.951 / Συμμετοχή 59,00%
Εγκυρα 192.831 / 91,85%
- Δακής Γεώργιος 89.273 / 46,30%
- Παπαϊορδανίδης Ιωάννης 74.050 / 38,40%
- Τσάκωνας Αντώνιος 15.851 / 8,22%
- Κύρινας Αντώνιος 6.283 / 3,26%
- Αλτίνης Παύλος 4.619 / 2,40%
- Κωνσταντινίδης Σπυρίδων 2.755 / 1,43%

Στην Εκλογική Ενότητα Ν. Κοζάνης

Σε 426 από 426 Εκλ. Τμήματα 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 162.621   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 105.496 ΑΠΟΧΗ 35,13% 
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 8.674 / 8,22% 
- ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44.426, ποσοστό 45,88%  
- ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36.896 / 38,11%  
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8.409 / 8,69%  
- ΚΥΡΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3.621 / 3,74%
- ΑΛΤΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1.964 / 2,03%
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1.506 / 1,56%  

Στις επιμέρους  Εκλογικές Περιφέρειες του Ν. Κοζάνης

Στην Εκλογική Περιφέρεια του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού
Σε 64 από 64 Εκλ. Τμήματα
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 24.128   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 12.300 - ΑΠΟΧΗ 49,02% 
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ  882 / 7,17% 
- ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.462 / 47,84%
- ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.327 / 37,90%  
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.050 / 9,20%  
- ΚΥΡΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 285 / 2,50%  
- ΑΛΤΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 152 / 1,33%
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 142 / 1,24%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

Συντμ.:
Κων.: Κωνσταντινίδης/ Παπ.: Παπαϊορδανίδης/ Κυρ.: Κύρι-
νας/ Τσ.: Τσάκωνας/ Δακ.: Δακής/ Αλτ.: Αλτίνης

Στο Δήμο Κοζάνης
Σε 162 από 162 Εκλ. Τμήματα
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 64.711   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 44.871 – ΑΠΟΧΗ 30,66% 
- ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17.562 / 42,74%  
- ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.558 / 40,30%  
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3.324 / 8,09%  
- ΚΥΡΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2.309 / 5,62%  
- ΑΛΤΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 741 / 1,80%
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 597 / 1,45%

Στο Δήμο Εορδαίας
Σε 104 από 104 Εκλ. Τμήματα
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 43.159   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 30.825 - ΑΠΟΧΗ 28,58% 
- ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.527 / 47,99%  
- ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.598 / 34,05%  
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2.995 / 10,62%  
- ΚΥΡΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 674 / 2,39%  
- ΑΛΤΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 802 / 2,85%
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 593 / 2,10%

Στο Δήμο Βοΐου
Σε 96 από 96 Εκλ. Τμήματα
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 30.623   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 17.500 / ΑΠΟΧΗ 42,85% 
- ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.875 / 48,84%  
- ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.413 / 39,77%  
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1.040 / 6,45%  
- ΚΥΡΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 353 / 2,19%  
- ΑΛΤΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 269 / 1,67%  
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 174 / 1,08%  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010-Β’ ΓΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συνολικά Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ενσωμάτωση 955 από 955 Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι 355.876
Ψηφίσαντες 167.247 - Συμμετοχή 47,00%
Έγκυρα 152.891 / 91,42%
- Δακής Γεώργιος 79.216 / 51,81 %
- Παπαϊορδανίδης Ιωάννης 73.675 / 48,19 %
Περιφερειάρχης εκλέγεται ο Δακής Γεώργιος

Εκλογική Περιφέρεια  Ν. Κοζάνης
Σε 426 από 426 Εκλ. Τμήματα 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 162.590   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 86.658 - ΑΠΟΧΗ 46,70% 
- ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 39.563 / 49,72%
- ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40.011 / 50,28%

Στους επιμέρους Δήμους του Ν. Κοζάνης

Στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού
Σε 64 από 64 Εκλ. Τμήματα

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 24.125   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 10.123 – ΑΠΟΧΗ 58,04% 
- ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.711 / 50,43%  
- ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.631 / 49,57% 

Στο Δήμο Κοζάνης 
Σε 162 από 162 Εκλ. Τμήματα
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 64.696   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 35.662 – ΑΠΟΧΗ 44,88% 
- ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15.560 / 47,28%
- ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17.349 / 52,72% 

Στο Δήμο Εορδαίας
Σε 104 από 104 Εκλ. Τμήματα
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 43.147   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 25.609 - ΑΠΟΧΗ 40,65% 
- ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12.024 / 51,55%
- ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11.299 / 48,45%   

Στο Δήμο Βοΐου
Σε 96 από 96 Εκλ. Τμήματα
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 30.622   
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 15.264 – ΑΠΟΧΗ 50,15% 
- ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7.268 / 51,91%
- ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.732 / 48,09%   

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ποιοι εκλέγονται στην εκλογική ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙ-
ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΣΟΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Από το Συνδυασμό “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥ-
ΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (Δακής)

1  ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2  ΣΒΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3  ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5  ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
8  ΓΚΕΡΕΧΤΕΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9  ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
10  ΤΣΟΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
11  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
12  ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΚΟΥ
13  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
14  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Από το Συνδυασμό “ΑΡΧΗ…ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ” (Παπαϊορδανί-
δης)

1  ΠΑΠΑΪΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, επικεφαλής του συνδυα-
σμού
2  ΣΠΟΝΤΗ ΒΕΤΑ, ως υποψήφια αντιπεριφερειάρχης
3  ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ-ΠΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4  ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ
5  ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
6  ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8  ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Από το Συνδυασμό “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” εκλέγεται ο επι-
κεφαλής ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

Από το Συνδυασμό “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ” εκλέγεται ο
επικεφαλής ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

Από το Συνδυασμό του Παύλου Αλτίνη εκλέγεται ο επικεφα-
λής ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΤΙΝΗΣ

Σημ. Συντ.
Από την εκλογική περιφέρεια του διευρυμένου Δήμου Σερ-
βίων-Βελβεντού εκλέγονται:
1. Σόκουτης Ιωάννης αντιπεριφερειάρχης, από το Βελβεντό

2. Μητροπούλου Κωνσταντινιά από το Πολύρραχο
3. Κούτσιανος Βασίλειος από το Τριγωνικό
Επίσης εκλέγεται και ο Μαργαρίτης Γιώργος από το Ρύμνιο.

Υποψήφιοι Μικροβαλτινοί
εκτός Εκλογικής Περιφέρειας Σερβίων-Βελβεντού

- Καβουρίδου Γεωργία του Ευαγγέλου, υποψήφια Δημοτική
Σύμβουλος Κοζάνης /Δήμος Κοζάνης/Συνδυασμός “Νέος
Δήμος Κοζάνης-Νέα Εποχή” με επικεφαλής την Άννα Νανο-
πούλου
- Τζιούτζιος Χρήστος του Αθανασίου, υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος Κοζάνης /Δήμος Κοζάνης/Συνδυασμός “ΛΑΪΚΗ ΣΥ-
ΣΠΕΙΡΩΣΗ” με επικεφαλής το Γιάννη Μητσιάκο
- Χαμπίδης Δημήτριος του Παναγιώτη, υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος/ Δήμος Βέροιας Ημαθίας/Συνδυασμός “Ενεργοί
Πολίτες για το Δήμο Βέροιας”
- Γιαννάκη (Χαμπίδου) Θεοδώρα του Τηλέμαχου, υποψήφια
Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης /Δήμος Κοζάνης/ Συνδυασμός
“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” με επικεφαλής το Γιάννη Μητσιάκο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Από την περιοχή του νέου διευρυμένου Δήμου Σερβίων – Βελ-
βεντού συμμετείχαν σαν υποψήφιοι στις Περιφερειακές Εκλο-
γές οι:
1. Βητόπουλος Γεώργιος, από το Τρανόβαλτο, στο συνδυα-
σμό του Γιώργου Δακή
2. Κοζικόπουλος Γιώργος, από το Τρανόβαλτο, στο συνδυα-
σμό του Αντώνη Τσάκωνα
3. Μπούντας Γιάννης, από την Ελάτη, στο συνδυασμό του
Γιάννη Παπαϊορδανίδη
4. Κούτσιανος Βασίλης από το Τριγωνικό, στο συνδυασμό του
Γιάννη Παπαϊορδανίδη (εκλέγεται)
5. Χασιώτη-Παπαθανασίου Μαρίνα, με καταγωγή του συζύγου
της από το Τριγωνικό, στο συνδυασμό του Γιάννη Παπαϊορ-
δανίδη 
6. Αγοραστού Θεοδώρα, από τα Σέρβια-Λιβαδερό, στο συν-
δυασμό του Γιώργου Δακή
7. Γαβριηλίδης Αγάπιος, στο συνδυασμό του Γιάννη Παπαϊ-
ορδανίδη 
8. Γκουντούλα Σταυρούλα, από τις Γούλες, στο συνδυασμό
του Γιάννη Παπαϊορδανίδη 
9. Μητροπούλου Κωνσταντίνα, από το Πολύρραχο, στο συν-
δυασμό του Γιώργου Δακή (εκλέγεται)
10. Σόκουτης Γιάννης, από το Βελβεντό, υποψήφιος Αντιπε-
ρειφερειάρχης στο συνδυασμό του Γιώργου Δακή (εκλέγεται)
11. Χόλμπα Αντωνία, από τις Γούλες, στο συνδυασμό του Αν-
τώνη Τσάκωνα
Ακόμη συμμετείχε ο Μαργαρίτης Γιώργος, από το Ρύμνιο, στο
συνδυασμό του Γιώργου Δακή (εκλέγεται)
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ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟ / ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑ-
ΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙ-
ΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
(με διαγράμμιση ότι
έχει πληρωθεί)  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η΄ ΠΙΣΤΟΠΟΙ-
ΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΘΗ-
ΣΕΑΣ, ΕΤΕΡΠΣ, Ε.Α.Π. ΚΛΠ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ
ΣΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ / ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ
ΑΤΕΒΕ

140.886,96  
(105.000,00+30.108,74)
= 135.108,74

128.157,20 6.951,54

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ-
ΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) / ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ

12.727,80 12.727,80 12.727,80

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΡΑΝΟ-
ΒΑΛΤΟΥ / ΑΤΡΑΠΟΣ ΑΤΕ

312.800,00 172.503,98 250.000,00 62.800,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΙΣΚΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΡΑΝΟ-
ΒΑΛΤΟΥ/ ΔΕΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

51.940,00 - 40.000,00 11.940,00

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΧΗΣ
ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΣΥΜ-
ΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) / κ/ξια ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑΣ Κ.-ΠΑΠΑ-
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.-ΛΙΑΚΑΣ Θ.

33.998,93 31.007,85 33.998,93

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ Δ.ΚΑΜ-
ΒΟΥΝΙΩΝ/ΝΑΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

104.760,00 - 80.000,00 24.760,00

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙ-
ΣΜΟΥ ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ Δ.ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ / ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡ-
ΓΙΑΔΗ ΟΕ

133.860,00
(50.000,00 + 20.840,35
+24.200,00+40.125,79)=
135.166,14 

110.000,00 23.860,00

ΕΡΓΟ / ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑ-
ΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙ-
ΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
(με διαγράμμιση ότι
έχει πληρωθεί)  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η΄ ΠΙΣΤΟΠΟΙ-
ΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΘΗ-
ΣΕΑΣ, ΕΤΕΡΠΣ, Ε.Α.Π. ΚΛΠ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ
ΣΑΤΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΑΤΗΣ /  κ/ξια ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ Α. –
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. 

133.860,00
72.000,00 (έχει γίνει
μερική εξόφληση
50.000,00 €)

70.433,00 63.427,00 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗ-
ΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΔΔ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 

16.007,80 - 16.007,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΩΝ

ΥΨΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ, ΕΤΕΡΠΣ, Ε.Α.Π. ΚΛΠ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΑΤΑ

940.841,49 694.598,00 240.465,27 
100% 74% 26%

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ -
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

- ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΒΕ – ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ - ΜΙΚΡΟ-
ΒΑΛΤΟ» - Προϋπολογισμού 1.900.000,00 € - Στάδιο έργου : θεω-
ρημένη μελέτη  

- ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΔΔ ΜΙΚΡΟΒΑΛ-
ΤΟΥ» - Προϋπολογισμού  191.000,00 € - Στάδιο έργου : Σε διαδι-
κασία δημοπράτησης 1ου Ειδικού προϋπολογισμού (τμήματος
έργου) 63.000,00 €   

- ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ – Β΄
ΦΑΣΗ» - Προϋπολογισμού  146.000,00 € - Στάδιο έργου : Υπο-
γράφτηκε σύμβαση 

- ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΔ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ – Β΄ ΦΑΣΗ» - Προϋπολογισμού
136.500,00 € - Στάδιο έργου : Σε διαδικασία δημοπράτησης 

- ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΔ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
Δ. ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ» - Προϋπολογισμού  350.000,00  €  Στάδιο
έργου : θεωρημένη μελέτη  

- ΕΡΓΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΚΡΗ-
ΝΗΣ ΣΤΟ ΔΔ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ» - Προϋπολογισμού  125.000,00 €
Στάδιο έργου : θεωρημένη μελέτη  

- ΕΡΓΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΦΟ
ΣΤΟ ΔΔ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ» - Προϋπολογισμού  129.850,00 € Στάδιο
έργου : θεωρημένη μελέτη  

- ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΔ ΕΛΑΤΗΣ» - Προϋπολογισμού 102.500,00
€  Στάδιο έργου : θεωρημένη μελέτη  

- ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΔ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ»
- Προϋπολογισμού 253.500,00 €  Στάδιο έργου : θεωρημένη με-
λέτη  

- ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΑΤΗΣ»
- Στάδιο έργου: μελέτη προς εκπόνηση 

- ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΒΟΥ-
ΝΙΩΝ» - Προϋπολογισμού  148.000,00 €  - Στάδιο έργου : Ο φάκε-
λος έργου προωθήθηκε στην Νομαρχία για υλοποίηση του έργου
μέσω του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ  

- ΕΡΓΟ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΜΙΚΡΟΒΑΛ-
ΤΟΥ» - Προϋπολογισμού   130.000,00 €  - Στάδιο έργου :  Προ-
ωθήθηκε στην Νομαρχία για υλοποίηση του έργου από δικούς της
πόρους 

- ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ - ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ» - Προ-
ϋπολογισμού 2.660.000,00 € - Στάδιο έργου : θεωρημένη μελέτη  

- ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ - ΛΙ-
ΒΑΔΕΡΟΥ» (ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Δ.ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ – Κ.ΛΙΒΑ-
ΔΕΡΟΥ) - Προϋπολογισμού 2.404.000,00 € - Στάδιο έργου : Ο
φάκελος έργου προωθήθηκε στην Νομαρχία για ενδεχόμενη έν-
ταξη του έργου στο ΕΣΠΑ

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

Η ημερίδα της ΑΝΚΟ για το LEADER στο Τρανόβαλτο

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013: “Εφαρμογή της προσέγγισης
LEADER”, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας
27/9/2010 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Καμβουνίων στο Τρανόβαλτο μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερω-
τική ημερίδα, που παρουσίασε κλιμάκιο στελεχών της ΑΝΚΟ απο-
τελούμενη από τους, Σημανδράκο Ευάγγελο γεωπόνο,
Χριστοδούλου Νίκη πολιτικό μηχανικό και Παπαγερίδου Ναταλί
οικονομολόγο.

Το LEADER με βάση τον άξονα 4 του ΠΑΑ θα εφαρμοστεί σε
ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές περιοχές και σε Δημοτικά-Το-
πικά Διαμερίσματα μέχρι 5000 κατοίκους και βέβαια αφορά και πε-
ριλαμβάνει και το Δήμο Καμβουνίων. Οι δράσεις του τοπικού
προγράμματος αφορούν σε πολλούς τομείς της γεωργίας, της κτη-
νοτροφίας, της μεταποίησης, της τουριστικής δραστηριότητας και
του μαρμάρου, για τη δημιουργία νέων μικρών μονάδων ή τον εκ-
συγχρονισμό των υπαρχουσών. 

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% και η καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί για τις
19/11/2010*.

Την ημερίδα -με το κριτήριο της σπουδαιότητας για την πε-
ριοχή- παρακολούθησε περιορισμένος αριθμός συντοπιτών μας
που έδειξαν πάντως ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και υπέβαλλαν
αρκετές ερωτήσεις στους ομιλητές.    

Περισσότερες πληροφορίες στους ενδιαφερομένους στα γρα-
φεία της ΑΝΚΟ, Φ. Καραγιάννη 1-3 στην Κοζάνη, τηλ. 24610 24022
και στην ιστοσελίδα www.ankoleader.gr

Γυμναστήριο στο Μικρόβαλτο;
Γιατί όχι!

Σε αίθουσα γυμναστηρίου έχει μετατραπεί μια αί-
θουσα του Δημοτικού Σχολείου Μικροβάλτου με όρ-
γανα των οποίων η προμήθεια έγινε με δαπάνη του
Δήμου Καμβουνίων και δίνει μια ευκαιρία ενασχόλησης
σε όσους ενδιαφέρονται… 

Το σχολείο δυστυχώς δεν λειτουργεί αφού τα λι-
γοστά παιδιά μεταφέρονται πλέον για μάθημα στο Τρα-
νόβαλτο.  

24-6-2010/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Κοζάνης διακηρύττει ότι την   24η
Ιουνίου 2010 ημέρα    Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παραδόσεως φακέ-
λων δικαιολογητικών ) στα Γραφεία της Δ/νσεως Τ.Υ.Ν.Α.Κοζάνης (Διοι-
κητήριο 3ος όροφος), θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός – προφορική
δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ««ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙ-
ΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜ-
ΒΟΥΝΙΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  29 του Ν.3669/08 και
τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης προϋπολογισμού 34.785,00 € με
ΦΠΑ.

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Α1
τάξεως και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τους πε-
ριορισμούς των κατωτάτων ορίων καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατάλληλης δυναμικότητας πτυ-
χίου για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Εγγύηση συμμετοχής ποσού 574,96  € δηλαδή 2% του προϋπολογι-
σμού μελέτης προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  Νομ/κής Αυτ/σης Κο-
ζάνης. Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΟΣΚ.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραδίδονται στους ενδιαφερομένους
μέχρι και την 22α Ιουνίου 2010 από τα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών της Ν.Α.Κοζάνης με την καταβολή των εξόδων αναπαραγωγής
τους που ανέρχεται στο ποσό των 10 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες κ. Μαρία Χαρι-
τωνίδου Τηλ.2461351210.

Ευχαριστήριο μήνυμα 
Οι πολίτες του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού απάντησαν ΝΑΙ στο

όραμα και την προοπτική, στην πρόοδο και την αισιοδοξία!
Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που πίστεψαν στις αξίες

και στις προτάσεις του συνδυασμού μας. Σας ευχαριστώ όλους ειλι-
κρινά! Η εμπιστοσύνη που μου δείξατε με τιμά απεριόριστα και με επι-
φορτίζει με μεγάλες ευθύνες  απέναντι στον τόπο, αλλά συνάμα με
οπλίζει με θάρρος, αισιοδοξία και δύναμη.

Από αύριο κιόλας αρχίζει η μεγάλη προσπάθεια.
Από αύριο αρχίζουμε τον αγώνα για τη δημιουργία ενός ισχυρού

Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.
Ενός Δήμου που θα διοικείται με κανόνες διαφάνειας και δικαιο-

σύνης! Θα δώσουμε όλη μας την ψυχή,  όλοι μαζί, να βρει αυτός ο
τόπος τη θέση που του αξίζει.

Με πεποίθηση στις ικανότητές μας, με την ενεργή συμμετοχή
κάθε πολίτη, με αισιοδοξία, ενότητα και συνεργασία, είμαι βέβαιος ότι
θα καταφέρουμε να σταθούμε όρθιοι και να δημιουργήσουμε ένα κα-
λύτερο μέλλον για τον τόπο και τα παιδιά μας.

Σας ευχαριστώ θερμά,
Βασίλης Κωνσταντόπουλος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Στους  4.272 συμπολίτες μας που μας ψήφισαν, οφεί-

λουμε να τους ευχαριστήσουμε έναν-έναν χωριστά και
όλους μαζί. Από τα βάθη της καρδιάς μου, τόσο εγώ όσο
και οι συνεργάτες μου καθώς και τα μέλη του συνδυασμού
μας “Ανοιχτοί Ορίζοντες- Δημιουργική Συνεργασία”.

Οφείλουμε όμως και έναν καλό λόγο σε όλους εκεί-
νους που δεν μας ψήφισαν τόσο στον πρώτο, όσο και στον
δεύτερο γύρο των εκλογών. Μας δίδαξαν πως πρέπει να

προσπαθήσουμε πιο πολύ, πως έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα
για τον τόπο μας. Εύχομαι στον νικητή των εκλογών Βασίλη Κωνσταντόπουλο
καλή θητεία και δύναμη  για να διοικήσει  τον νέο Δήμο μας.

Θα είμαστε μαζί του σε κάθε θετική πρωτοβουλία αλλά και αυστηροί κρι-
τές των πεπραγμένων του ως Δημοτική αρχή.

Σε όλους τους συναδέλφους του πρώτου Δημοτικού συμβουλίου Σερβίων-
Βελβεντού, δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους ευχόμαστε καλή θητεία και
δεσμευόμαστε για αγαστή συνεργασία όταν πρόκειται για προβλήματα και
ανάγκες των συνδημοτών και συμπατριωτών μας.

Σας ευχαριστώ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αισθάνομαι την ανάγκη να
ευχαριστήσω όλες κι όλους
εκείνους, που με την ψήφο τους
τίμησαν την συμμετοχή  μας και
την προσπάθεια μας στις δημο-
τικές εκλογές. Πρωτίστως όμως
θέλω να ευχαριστήσω  όλες και
όλους τους συνεργάτες μας που
συγκρότησαν το ψηφοδέλτιο

της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας.

Όταν ξεκινήσαμε είχαμε ένα όραμα, για τον τόπο
που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και ζούμε. Ένα μεγάλο
μέρος της κοινωνίας μας στήριξε αυτή την προσπά-
θεια. Προσπάθεια που θα συνεχίσουμε  και αύριο. Σε-
βόμαστε την απόφαση των πολιτών...

Γιώργος Παπαδόπουλος 
Επικεφαλής του Συνδυασμού

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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Φλας στα γεγονότα
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Επίσκεψη-επιτόπου εξέταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στα
Αναβρυκά από κλιμάκιο του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Ιλαρίωνα

Πέμπτη 27 Μαΐου 2010

Παρουσίαση  στο Αρχοντικό Λασσάνη, του νέου ανάγλυφου χάρτη της
Κοζάνης από καθηγητές του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και
Χαρτογραφίας του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του
ΑΠΘ.

Κυριακή 30 Μαΐου 2010 

Ημερίδα στην Παλιουριά Δεσκάτης για τη σωτηρία των μνημείων από
την πλήρωση του ταμιευτήρα της λίμνης Ιλαρίωνα (σελ. 8).

Κυριακή 6 Ιουνίου 2010

Μουσική βραδιά με τραγούδια από το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση,
από το μουσικό σύνολο Ricercati στην αίθουσα του Δημαρχείου Σερβίων. 

Διοργάνωση ΜΟ Σερβίων.

Κυριακή 13 Ιουνίου 2010
5ος Πανελλήνιος Ποδηλατικός Γύρος της λίμνης Πολυφύτου. 
Σε κορυφαίο αθλητικό γεγονός έχει εξελιχθεί ο Πανελλήνιος Ποδη-

λατικός Γύρος της λίμνης Πολυφύτου κάτι που επιβεβαιώθηκε και την Κυ-
ριακή 13 Ιουνίου. Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Σερβίων, ο Σύλλογος
Εθελοντών Αιμοδοτών Περιφέρειας Σερβίων, ο Ποδηλατικός – Εκδρομικός
Σύλλογος Σερβίων με τη στήριξη της Ν.Α. Κοζάνης και της Ελληνικής Ομο-

σπονδίας Ποδηλασίας διοργάνωσαν τον Ποδηλατικό Γύρο που αποτελεί
πλέον θεσμό στο χώρο του ποδηλάτου αλλά και της εθελοντικής αιμοδο-
σίας καθώς διεξάγεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αι-
μοδότη. Μικροί και μεγάλοι έστειλαν με τη συμμετοχή τους το μήνυμα της
ζωής και της συνεισφοράς καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος με
τις 385 συμμετοχές να ξεπερνούν κάθε προσδοκία. 

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010

Παρακλητικός Κανόνας στην εικόνα της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας
στην εκκλησία του Αγίου Νικάνορα Κοζάνης από 7-21.6.2010.

Τρίτη 6 Ιουλίου 2010

Εορταστικές εκδηλώσεις στα Σέρβια, παραμονή της γιορτής της Με-
γαλομάρτυρος Αγίας Κυριακής που διοργανώθηκαν από τον ΜΟ Σερβίων.
Συμμετείχε και η χορευτική ομάδα γυναικών του Συλλόγου Μικροβαλτινών
Ν. Κοζάνης (σελ. 18).

Κυριακή 11 Ιουλίου 2010

Αποκαλυπτήρια προτομής του αείμνηστου δάσκαλου Κώστα Σιαμπα-
νόπουλου, στον αύλιο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης από το
νομάρχη Κοζάνης.

Τρίτη 20 Ιουλίου 2010 

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία στον Αϊ-
Λιά. Προσφορά κεράσματος από το Τοπικό Συμβούλιο.

Τρίτη 20 Ιουλίου 2010

Πανηγυρική εκδήλωση στην πλατεία του Μικροβάλτου που οργανώ-
θηκε από κεντρικό καφενείο, στα πλαίσια της ετήσιας πανήγυρης του χω-
ριού.

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010

Τελετή λήξης του Εργαστηρίου-Συμποσίου Γλυπτικής και Αρχαίας
Ζωγραφικής στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αι-
ανής (σελ. 18).

Σάββατο 24 Ιουλίου 2010

Ετήσιο “αντάμωμα” Μεταξιωτών, στην πλατεία του χωριού που διορ-
γανώθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο με τη βοήθεια του Αθλητικού Συλλόγου
Μεταξά και του Συλλόγου Μεταξιωτών Κοζάνης.

Κυριακή 27 Ιουλίου 2010 
Ετήσια συνάντηση Παδιωτών 2010

Στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον της Πάδης (Βογγόπετρας) Τρανο-
βάλτου - σε πλήρη εγκατάλειψη πλέον ο οικισμός -, όπως καθιερώθηκε τα
τελευταία χρόνια, συγκεντρώθηκαν και φέτος την Κυριακή 25 Ιουλίου 2010
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- πλησιέστερη Κυριακή της γιορτής της Αγίας Παρασκευής - οι απαν-
ταχού Παδιώτες. Εκεί στον Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής που η κτίση του χρο-
νολογείται από το 1726 τελέστηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία,
προσφέρθηκε κέρασμα από το εκκλησιαστικό συμβούλιο και τραγουδήθη-
καν τα νοσταλγικά τραγούδια της Πάδης.

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2010 

Ετήσιο “αντάμωμα” Λιβαδεριωτών στο Λιβαδερό.

Κυριακή 1 Αυγούστου 2010 
Επιστροφή της εικόνας της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας
Την Κυριακή 1 Αυγούστου 2010, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία

χρόνια, μεταφέρθηκε η εικόνα της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας στην Ι.
Μονή του Ζιδανίου -χρονολογείται πριν το 1541-, αφού παρέμεινε για προ-
σκύνημα στους ναούς της Κοζάνης από την Παρασκευή της Ζωοδόχου
Πηγής 9 Απριλίου 2010.

Η αναχώρηση της εικόνας από τον Ι. Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης της Κοζάνης έγινε στις 4:00 μμ και στις 7:00 μμ τελέστηκε Ιερά Πα-
ράκλησις στη μονή στο Ζιδάνι, χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου μη-
τροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου.

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2010 
“Ελάτε να τραγουδήσουμε…” 

Άλλη μια από τις καθιερωμένες πλέον μουσικές παρεΐστικες λαϊκές
καλοκαιριάτικες βραδιές, στην πλατεία του Μικροβάλτου, με επικεφαλής
τον καλλιτέχνη Γιώργο Κωτούλα -τραγούδι, κιθάρα- με το βασικό σύνθημα-
πρόσκληση “Ελάτε να τραγουδήσουμε”. Την παράσταση “έκλεψαν” οι μι-
κροί, Λάμπρος στο μπουζούκι και το αρμόνιο, ο μικρότερος αδελφός του
Φώτης στο κλαρίνο και στο αρμόνιο -γιοι του Πολύκαρπου Γκογκομήτρου
και της Αντωνίας Νατσιοπούλου του Φώτη-, και ο Γιαννάκης Σταθόπουλος
του Χαράλαμπου στο μπουζούκι. Ακούστηκαν παλιά νοσταλγικά τραγούδια
και η βραδιά κύλισε ευχάριστα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σάββατο 7 Αυγούστου 2010 

Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης “Εκκλησιάζουσες” από τη
θεατρική ομάδα του συλλόγου Αιανής “Η Πρόοδος” (σελ. 19)

Σάββατο 7 Αυγούστου 2010 

“Αντάμωμα” Τριγωνικιωτών στην πλατεία του Τριγωνικού.
Διοργάνωση: Πνευματικός Όμιλος Τριγωνικού “Το Δέλινο”.

Σάββατο 7 Αυγούστου 2010 

Ετήσιος χορός του Αθλητικού Συλλόγου Α.Ο. Τρανοβάλτου, στον
αύλιο χώρο του Γυμνασίου Τρανοβάλτου.

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2010
Ι. Αγρυπνία στην Ι. Μονή Ζιδανίου 

Τέλεση στην Ι. Μονή Παναγίας Ζιδανίου Ι. Αγρυπνίας, προεξάρχοντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει σχεδόν περατωθεί η προσθήκη-
πρόναος του καθολικού της μονής αλλάζοντας ριζικά την όψη του. Από του
άμβωνος ο σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στους δωρητές αυτού του έργου
ευχαριστώντας τους -Περιφέρεια Δ.Μ. (μελέτη Τζιούτζιος Νίκος), Νομαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμος Καμβουνίων, ιδιώτες και λατομικές επιχειρή-
σεις Τρανοβάλτου και Μικροβάλτου (υλικά, μάρμαρα), κ.α.-

Κυριακή 15 Αυγούστου 2010 

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου στο
Μικρόβαλτο.

Κυριακή 15 Αυγούστου 2010

1η συνάντηση Ενεργών Πολιτών Φρουρίου. Δημιουργία συλλόγου
(σελ. 8).

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2010 
Ο ετήσιος χορός του τοπικού συλλόγου Μικροβάλτου Η ΕΛΠΙΣ 

Ετήσιος χορός του Πολιτιστικού-Μορφωτικού & Φυσιολατρικού Συλ-
λόγου Μικροβάλτου “Η ΕΛΠΙΣ”. Οργανώθηκε από την πρόεδρο του Τ.Σ. Μι-
κροβάλτου Μαρία Βέττα και τον τοπικό σύλλογο με την υποστήριξη του
Δήμου Καμβουνίων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φλας στα γεγονότα
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φλας στα γεγονότα
Κυριακή 22 Αυγούστου 2010 
Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της 23.8.1943

Με τη δοξολογία, την επιμνημόσυνη δέηση, το προσκλητήριο νεκρών,
την κατάθεση στεφανιών και τον Εθνικό Ύμνο, γιορτάστηκε και φέτος την
Κυριακή 22 Αυγούστου 2010, η μνήμη των θυμάτων από τα γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής της 23ης Αυγούστου 1943,  στο μνημείο του Σταυρού
ανάμεσα στο Μικρόβαλτο και στο Τρανόβαλτο, παρουσία λίγου κόσμου από
τα χωριά των Καμβουνίων -ελάχιστων από το Μικρόβαλτο-.

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2010 
Στο μοναστήρι Κοσμά του Αιτωλού, του π. Νικηφόρου

Παραμονή της εορτής,
στην Ι. Μονή Κοσμά του Αι-
τωλού στην Άρδασσα Πτο-
λεμαΐδας, που ηγουμενεύει
ο Μικροβαλτινός, ο δικός
μας π. Νικηφόρος, ο “Πατρο-
κοσμάς” της Εορδαίας. Εκεί,
σε κλίμα κατάνυξης και με
την παρουσία εκατοντάδων

πιστών, τελέστηκαν αγιασμός, πανηγυρικός εσπερινός, αρτοκλασία, όρθρος
και ολονύκτια θεία λειτουργία που ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα.

Το μοναστήρι θεμελιώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2005 από τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθη-
νών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο και οι εργασίες ολοκλήρωσής του
προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.

Περιηγηθήκαμε στον περιβάλλοντα χώρο και αποτυπώσαμε τη χλω-
ρίδα..

Κρανιές, κορομηλιές, γκορτσιές, γκαγτζιές, καραγάτσια, λεφτοκα-
ριές… Θυμίζουν Μικρόβαλτο της παλιάς εποχής… Τα παιδικά χρόνια με το
φίλο Νίκο Μανάδη του Χρήστου, νυν αρχιμανδρίτη Νικηφόρο, αρχιερατικό
επίτροπο Εορδαίας και ηγουμενεύοντα στο μοναστήρι του Κοσμά του Αι-
τωλού στην Άρδασσα… 

Σάββατο 28 Αυγούστου 2010 
2ο “Αντάμωμα” Ρυμνιωτών που διοργανώθηκε με επιτυχία στο Ρύμνιο

από το Μορφωτικό-Αθλητικό σύλλογο Ρυμνίου με την υποστήριξη του
Δήμου Αιανής και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

Κυριακή 29 Αυγούστου 2010 

Η επέτειος του ολοκαυτώματος του 1943 στο Μικρόβαλτο 
Με το δικό τους τρόπο, τίμησαν οι κάτοικοι του Μικροβάλτου τα θύ-

ματα του ολοκαυτώματος του χωριού από τα γερμανικά στρατεύματα κα-
τοχής στις 23 Αυγούστου 1943, στο χώρο του μνημείου στην πλατεία του
χωριού την Κυριακή 29 Αυγούστου 2010.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης έγινε η δοξολογία, η επιμνημόσυνη δέηση
και το προσκλητήριο νεκρών…

Ήταν μια πρωτοβουλία συγχωριανών μας -”πονάμε για τους νεκρούς
μας”, είπαν-.

Κυριακή 29 Αυγούστου 2010 
Ποδηλατοδρομία στο Τρανόβαλτο

Με χαρακτηριστικά, τη μεγάλη συμμετοχή δημοτών παντός φύλλου
και ηλικίας, τη χαρά και την ξενοιασιά που προσδίδουν οι διοργανώσεις
αυτού του είδους, διεξήχθη ο 3ος Ποδηλατικός Δρόμος Υγείας 2010, την
Κυριακή 29 Αυγούστου 2010 στο Τρανόβαλτο Κοζάνης. Τη διοργάνωση του
ποδηλατικού δρόμου έκανε ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ “Η Αναγέννηση” και αποκλειστικός χορηγός ήταν ο Δήμος
Καμβουνίων.

Ο ποδηλατικός δρόμος περιελάμβανε την κάλυψη μιας διαδρομής 12
χιλιομέτρων, σε στυλ εξοχικής ποδηλατοπορείας, έχοντας ληφθεί προς
τούτο όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας και …διοικητικής μέριμνας.

Οι ποδηλάτες ανέρχονταν σε 70, έφεραν όλοι δε το αναμνηστικό
μπλουζάκι, με το επιλεγέν για φέτος σύνθημα “Μας κάναν τη ζωή …πο-
δήλατο”.

Μετά τον τερματισμό όλων των συμμετεχόντων, έγινε κλήρωση ενός
ποδηλάτου ΜΤΒ, το οποίο κέρδισε η νεαρή ποδηλάτισσα Σταυρούλα Ντα-
νάτσα. Ο τοπικός σύλλογος ακολούθως προσέφερε αναψυκτικά, γλυκά, πα-
γωτά, σε όλους τους παρευρισκομένους στην ποδηλατική εκδήλωση.

Γ.Β.

Τρίτη 31 Αυγούστου 2010 

Πανηγυρικός εσπερινός στον Άγιο Αντώνιο Σιάπκας Καστανιάς.

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2010 

Κατάληψη του αρχαιολογικού χώρου των ανασκαφών στη θέση “Λογ-
γάς” της Ελάτης (σελ. 9).

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010
Συνεδρίαση Διανομαρχιακής Επιτροπής Παρακολούθησης λίμνης Ιλα-

ρίωνα

Την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010 συνεδρίασε στη Δεσκάτη η Διανο-
μαρχιακή -Κοζάνης/Γρεβενών- “Επιτροπή Παρακολούθησης και Ανάπτυξης
της Ευρύτερης Περιοχής του Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα”, προεδρεύοντος του
νομάρχη Γρεβενών Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Συμμετείχαν οι δήμαρχοι Δεσκάτης και Καμβουνίων, εκπρόσωποι των

δήμων Χασίων, Αιανής και Ελίμειας καθώς και στελέχη της ΑΝΚΟ. Αντίθετα
δεν παραβρέθηκε εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

Στη συνεδρίαση έγινε ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και το
διεκδικητικό πλαίσιο προς τη ΔΕΗ ΑΕ.

Παρεμβάσεις, για τα θέματα της σωτηρίας της σκήτης του Αγίου Νι-
κάνορα και της κατασκευής πεζογέφυρας στον ίδιο χώρο, έκαναν τα μέλη
του Συντονιστικού Οργάνου Ενεργών Πολιτών, ενώ έντονη ήταν και η πα-
ρουσία αντιπροσωπείας –Π. Γάτσος-Χ. Λιάκος-Γ. Παπαθύμιος- του νεοσύ-
στατου φορέα Ενεργών Πολιτών Φρουρίου που έθεσε επιτακτικά τα
ζητήματα της ασφαλτόστρωσης του παραλίμνιου δρόμου Φρουρίου-Λαζα-
ράδων και της κατασκευής αρδευτικού για τις ανάγκες της περιοχής τους.

Τέλος εκφράστηκε προβληματισμός για το μέλλον του Διανομαρχια-
κού Οργάνου και της στελεχωμένης υπηρεσίας στη Δεσκάτη με τα νέα αυ-
τοδιοικητικά δεδομένα του “Καλλικράτη”.

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010
Περιφορά της εικόνας της Παναγίας Ζιδανιώτισσας στα χωριά των

Καμβουνίων.

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010 

Χειροτονία του Ιωάννη Δημητριάδη σε πρεσβύτερο στον Ι. Ναό Αγίου
Αθανασίου στο Τρανόβαλτο, από το σεβασμιώτατο μητροπολίτη Σερβίων
και Κοζάνης κ. Παύλο.

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010

Πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στην Ι. Μονή της Παναγίας στο
Ζιδάνι, παραμονή της πανήγυρης της μονής (Γενέθλιον της Παναγίας).

Μικρόβαλτο

Μικρόβαλτο

Τρανόβαλτο

Λαζαράδες
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Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010 
4ο Συνέδριο Πολιτιστικών Φορέων Νομού Κοζάνης στο Δημοτικό Κα-

τάστημα Πετρανών.

Διοργάνωση: Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Νομού Κοζάνης και Μορ-
φωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρανών με την υποστήριξη του Δήμου
Κοζάνης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010

Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στα χωριά των Καμβουνίων
(σελ. 19)

17-18-19 Σεπτεμβρίου 2010 
24η Αμφικτιονία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών

στα Σέρβια (σελ. 18)

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010
Εορτασμός Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο (σελ. 28)

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

Ημερίδα της ΑΝΚΟ για το πρόγραμμα LEADER στο Τρανόβαλτο (σελ. 13)

Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2010 
Εναρκτήρια εκδήλωση κατηχητικών μαθημάτων περιόδου 2010-2011

Την εναρκτήρια εκδήλωση με την ευκαιρία της έναρξης των κατηχητι-
κών μαθημάτων έτους 2010-2011 είχε την τύχη να παρακολουθήσει το πο-
λυπληθές κοινό που παραβρέθηκε στην αίθουσα τελετών της εκκλησίας του
Αγίου Νικάνορα Κοζάνης, το απόγευμα της Κυριακής 3 Οκτωβρίου 2010.

Περιελάμβανε εκκλησιαστικούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια
από τη χορωδία του Αγίου Νικάνορα με επικεφαλής τον Γιάννη Μαστρο-
γιαννόπουλο, απαγγελίες από τις κ.κ. Ελένη Ξενιτέλη -καταγωγή από Τρα-
νόβαλτο- και Φωτεινή Κοκκίνη και επιτυχημένη θεατρική παράσταση
κοινωνικού περιεχομένου που επιμελήθηκε η κ. Αγνή Παπαπαστόλου.

Η εκδήλωση έκλεισε με την ομιλία του υπευθύνου και διοργανωτή των
κατηχητικών μαθημάτων πατρός Αυγουστίνου.

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου
Ημερίδα με θέμα: 50 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας-Εβδομάδα Εθε-

λοντικής Αιμοδοσίας

Στην Κοβεντάρειο αίθουσα Κοζάνης, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδο-
τών Κοζάνης “Γέφυρα Ζωής” και το Γενικό Προξενείο της Κύπρου στη Θεσ-
σαλονίκη, σε συνεργασία με τη Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού –
Τουρισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού Δήμου Κοζάνης, το τμήμα
Αιμοδοσίας του Γενικού Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης και την Κυ-
πριακή κοινότητα της Κοζάνης, διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση για
τα 50 χρόνια από την ανακήρυξη της Κύπρου ως ανεξάρτητου κράτους και
την έναρξη της εβδομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010 

Επετειακή εκδήλωση της Μάχης των Λαζαράδων (σελ. 19)

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010 
6ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών

Με την συμμετοχή 1700 χορευτών, μελών των 386 σωματείων της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, διοργανώθηκε το 6ο Πανελλαδικό
Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών, το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010 το απόγευμα
στο κλειστό στάδιο στη Λευκόβρυση Κοζάνης, που αποδείχτηκε πολύ
…μικρό για να ανταποκριθεί στην πρωτοφανή προσέλευση του κόσμου, στη
μεγάλη αυτή γιορτή του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ο πολιτιστικός αυτός θεσμός που ενώνει την Ποντιακή Νεολαία απ’
άκρου σ’ άκρο της Ελληνικής επικράτειας  από Φλώρινα μέχρι τον Έβρο και
από την Κέρκυρα, την Πρέβεζα, την Πάτρα, την Αθήνα έως την Κρήτη, την
Κω και τη Ρόδο, αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σε επίπεδο εθελοντι-
κής συμμετοχής στον τομέα του λαϊκού πολιτισμού.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας
Ελλάδος είναι ο συντοπίτης μας από το Πρωτοχώρι Κοζάνης, καθηγητής
Καρδιολογίας Γιώργος Παρχαρίδης...

9-10 Οκτωβρίου 2010

Επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση των Σερβίων (σελ. 18)

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010 

12ος Λαϊκός Λασσάνειος Δρόμος (σελ. 21)

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010

2ος Αγώνας Δρόμου Ρυμνίου (σελ. 21)

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010 

Παραμονή του Αϊ-Δημήτρη στο Φρούριο (σελ. 9)

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

28ος Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας (σελ. 20)

Κυριακή 7 & 14 Νοεμβρίου 2010 

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2010 (σελ. 10 - 11 - 12)

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010
3ο Φεστιβάλ Χορωδιών Ελληνικού Τραγουδιού στην Αιανή 

Ένα μουσικό ταξίδι με συνοδοιπόρους τις χορωδίες των Πολιτιστικών
Συλλόγων «Μακεδνοί» Κοζάνης, «Ιωακείμ Λιούλια» Κρόκου, «Θρακιωτών
και Μικρασιατών» του Δήμου Ελλησπόντου και «Έντεχνου Παραδοσια-
κού Λαϊκού Τραγουδιού» του Δήμου Αιανής, είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν όσοι βρέθηκαν το Σάββατο 27-11-2010 το απόγευμα στην Αίθουσα
Τέχνης του Δήμου Αιανής κατά τη διάρκεια του 3ου  φεστιβάλ χορωδιών.
Τραγούδια και μουσικές που αγαπήσαμε, που τραγουδήσαμε με τους χο-
ρωδούς και τους μουσικούς να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής
και τον κόσμο να σιγοτραγουδά μαζί τους… 

Φλας στα γεγονότα



Ο εορτασμός της 98ης επετείου
Απελευθέρωσης των Σερβίων

Με ξεχωριστή λαμπρότητα γιορτάστηκε η 98η επέτειος της
απελευθέρωσης των Σερβίων από τον τουρκικό ζυγό.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνη-
σαν από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010,
παραμονή των “Ελευθερίων”, με την εκ-
δήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός
Όμιλος Σερβίων “Τα Κάστρα” στην αί-
θουσα του δημοτικού συμβουλίου Σερ-
βίων, με ομιλητή τον καταξιωμένο
ιστορικό-συγγραφέα Σαράντο Καργάκο
και με θέμα: “Τα Σέρβια και η Εθνική

Εποποιΐα του 1912”. Παραστατικός, γλαφυρός, ενίοτε ανατρεπτι-
κός, βαθύς γνώστης των ιστορικών γεγονότων, καθήλωσε το πο-
λυπληθές ακροατήριο αναφερόμενος κυρίως στα γεγονότα του
δεύτερου 15μέρου του Οκτωβρίου 1912 και εστιάζοντας στη
δράση του ελληνικού στρατού στο Αμύνταιο, τη Βεύη, τη Φλώρινα

και το Μοναστήρι, δένοντας αρμονικά και τις προσωπικές του εμ-
πειρίες από τη στρατιωτική του θητεία –πολύ αργότερα βέβαια από
τα γεγονότα- που συνέπεσε να είναι σ’ αυτή την περιοχή.

Η εκδήλωση έκλεισε με πατριωτικά τραγούδια από τη χορωδία
του ΜΟ Σερβίων.

Οι εκδηλώσεις της Κυριακής 10 Οκτωβρίου ξεκίνησαν με την
δοξολογία και την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον ιερό
ναό των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας στα “Στενά Πόρτες” χο-
ροστατούντος  του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σερβίων και Κο-
ζάνης κ. Παύλου.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων που
βρίσκεται πλησίον του ναού ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκ-
φώνησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων Θωμάς
Πάτας.

Και κορυφώθηκαν στην κεντρική οδό των Σερβίων με την πα-
ρέλαση μαθητών και μαθητριών από τις σχολικές μονάδες του
δήμου υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δημοτικού Ωδείου
Σερβίων ενώ ακολούθησε η παρουσίαση παραδοσιακών χορών
στην Κεντρική Πλατεία Σερβίων από τα τμήματα του Μορφωτικού
Ομίλου “Τα Κάστρα”. 
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Με τη συμμετοχή της χορευτικής ομάδας
του συλλόγου μας

Εορταστικές- πολιτιστικές εκδηλώσεις
στα Σέρβια για την Αγία Κυριακή

Ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα» διοργάνωσε
εορταστικές- πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 6 και 7 Ιουλίου
2010 τιμώντας τη μνήμη της Πολιούχου της πόλεως των Σερ-
βίων, Αγίας Κυριακής. Την Τρίτη 6 Ιουλίου το βράδυ στην κεν-
τρική πλατεία Σερβίων πραγματοποιήθηκε Πανσερβιώτικη συ-
νάντηση και πάνδημη διασκέδαση με το «Μουσικό Πανόραμα
Κοζάνης». 

Συμμετείχαν χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλό-
γου των Μικροβαλτινών Κοζάνης, του Μορφωτικού Ομίλου
Σερβίων «Τα Κάστρα» και του Γ΄ ΚΑΠΗ των Συκεών Θεσσα-
λονίκης.  Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και την Τετάρτη 7 Ιου-
λίου.

Η Φλόγα της Αγάπης
και η 24η Αμφικτιονία στα Σέρβια 

Τη Φλόγα της Αγάπης υποδέχτηκαν τα Σέρβια φιλοξενώντας πα-
ράλληλα τις εργασίες της 24ης Αμφικτιονίας της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Για τρεις ημέρες η καρδιά
του εθελοντισμού χτυπούσε στα Σέρβια που αποτέλεσαν τον τελευ-
ταίο σταθμό της 8ης Λαμπαδηδρομίας ενώ δεκάδες μέλη συλλόγων
εθελοντών αιμοδοτών από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν και παρακο-
λούθησαν τις συνεδρίες της Αμφικτιονίας όπου και εξειδικευμένοι επι-
στήμονες ανέπτυξαν σημαντικά θέματα που σχετίζονταν με την
εθελοντική αιμοδοσία.

Από τις 7 Αυγούστου η Φλόγα της Αγάπης ξεκινώντας από την
Αθήνα μεταλαμπάδευσε το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας σε
κάθε γωνιά της χώρας καταλήγοντας στον τελευταίο προορισμό της
που ήταν ο βωμός στη Κεντρική Πλατεία Σερβίων με τελευταία Λαμ-
παδηδρόμο τη Σερβιώτισσα Πρωταθλήτρια της κολύμβησης Θέμιδα Ια-
κωβίδου την οποία και συνόδευαν τα μέλη του Συλλόγου Εθελοντών
Αιμοδοτών Περιφέρειας Σερβίων. Πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι φο-
ρέων τίμησαν με την παρουσία τους και με θερμά χειροκροτήματα τους

λαμπαδηδρόμους που μετέφεραν τη Φλόγα στους δρόμους των Σερ-
βίων ενώ η επίσημη έναρξη της 24ης Αμφικτιονίας συνοδεύτηκε με τη
ρίψη βεγγαλικών που φώτισαν τον ουρανό των Σερβίων. Τους εθελον-
τές αιμοδότες καλωσόρισε ο Δήμαρχος Σερβίων Δημοσθένης Κοκο-
λιός επισημαίνοντας στην ομιλία του τη σημασία της εθελοντικής
αιμοδοσίας και την προσπάθειας που γίνεται από τον Σύλλογο Εθε-
λοντών Αιμοδοτών Περιφέρειας Σερβίων.  

Το κλείσιμο των εργασιών της Αμφικτιονίας έγινε το μεσημέρι της
Κυριακής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων. Τους εθε-
λοντές αιμοδότες αποχαιρέτησαν ο Πρόεδρος του ΣΕΑ Σερβίων Γιάν-
νης Βέκκιος και  ο Δήμαρχος Σερβίων Δημοσθένης Κοκολιός, ο οποίος
παρέδωσε αναμνηστικές πλακέτες στον πρόεδρο της ΠΟΣΕΑ Χρήστο
Πρωτόπαππα και στον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρο Τσαουσίδη.

Με πρώτη ύλη το μάρμαρο Τρανοβάλτου
3ο Εργαστήριο-Συμπόσιο Γλυπτικής στην Αιανή

Με πανηγυρική εκδήλωση στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου Αιανής το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιουλίου 2010,
ολοκληρώθηκε το 3ο Εργαστήριο-Συμπόσιο Γλυπτικής με τίτλο:

“Μάρμαρο και χρώμα. Συνεχίζοντας την αναζήτηση”.

Στο εργαστήριο (9-23.7.2010) που καθιερώνεται πλέον σε θεσμό
αφού διοργανώθηκε με επιτυχία για 3η συνεχή χρονιά, συμμετείχαν
καταξιωμένοι και νέοι καλλιτέχνες -γλύπτες, ζωγράφοι, ψηφιδογρά-
φοι- παρουσιάζοντας τις εμπνευσμένες δημιουργίες τους στην τελετή
λήξης.

Την “τιμητική” του είχε και το μάρμαρο Τρανοβάλτου που χρησι-
μοποιήθηκε από τους δημιουργούς και σύμφωνα με την προϊσταμένη
του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη
“όπως έχει αποδειχθεί από την επιστημονική έρευνα, χρησιμοποιήθη-
καν κατά την αρχαιότητα για την κατασκευή γλυπτών, ορισμένα από τα
οποία σώθηκαν και εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αι-
ανής”. Για τον χρωματισμό των γλυπτών χρησιμοποιήθηκαν πέντε δια-
φορετικές τεχνικές από τις οποίες οι δύο -η εγκαυστική και η
αυγοτέμπερα- ήταν γνωστές από την αρχαιότητα.

Συμμετείχαν οι γλύπτες Θάνος Καρώνης -ψυχή του συμποσίου-
με τη “Σταυροειδή Φιγούρα”, ο Φίλιππος Καλαμάρας με τη “Νίκη που
Γεννιέται”, ο Οδυσσέας Τοσουνίδης με το “Φωτεινό Διάστημα”, οι
Νίκος Κυριαζίδης και Δημήτρης
Παναγιώτου με τις “Φιγούρες από
την Προϊστορία”, ο ζωγράφος Κων-
σταντίνος Παλιάν με τα “Επιτύμ-
βια” και ο -Αιανιώτης- ψηφι-
δογράφος Γρηγόρης Τζιαναμπέτης
που με ομάδα μικρών μαθητών δη-
μιούργησαν και παρουσίασαν ψη-
φιδωτό με αρχαίο γεωμετρικό
θέμα.

Οι ως άνω δημιουργίες καθώς
και αυτές των προηγούμενων Ερ-
γαστηρίων -2008/2009- εκτίθενται
στον περιβάλλοντα χώρο του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου Αιανής.

Η εκδήλωση έκλεισε με λαϊκό
μουσικό πρόγραμμα τοπικών καλλι-
τεχνών.

Το 3ο Εργαστήριο-Συμπόσιο
Γλυπτικής συνδιοργανώθηκε από
το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής και το Δήμο Αιανής ενώ τα μάρμαρα
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν χορηγία των επιχειρήσεων μαρμάρου Τρα-
νοβάλτου:

-ΕΜΑΤΚ ΑΕ
-ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-Ι. ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
-ΜΑΤΚΟ ΑΕ – Δ. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
-ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΟΕ
-ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υ.Γ. Πότε επιτέλους θα διοργανωθεί ένα ανάλογο εργαστήριο
γλυπτικής στο Τρανόβαλτο;
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EPΓAΣTHPIO & EKΘEΣH EΠIΠΛΩN

EYΘYMIOΣ ΣKETOΠOYΛOΣ
TPANOBAΛTO KOZANHΣ

THΛ. 24640 51536, 51150
KIN. 6972117635

ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ E. ΓEΩPΓIOΣ

KAΦE ΓIΩPΓOΣ

ΠPOYΣΣHΣ 1 – THΛ. 41498 KOZANH

Με τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών διεξήχθη την Τετάρτη 15
Σεπτεμβρίου με απόλυτη επιτυχία η 8η Πανελλήνια Λαμπαδηδρο-
μία Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος στα χωριά των Καμβουνίων.

Την  ευχάριστη έκπληξη έκαναν στην Ελάτη όπου τη φλόγα υπο-
δέχτηκαν και συνόδευσαν  μέχρι την πλατεία έφιπποι νέοι του χω-
ριού.

Παρόντες σε όλη τη διαδρομή ήταν οι πρόεδροι των Συλλό-
γων Εθελοντών Αιμοδοτών, Κοζάνης Θόδωρος Τσαουσίδης και
Σερβίων Γιάννης Βέκιος, στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία να μι-
λήσουν για την αξία και την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμο-
δοσίας. Στο Τρανόβαλτο ανάλογη ομιλία έκανε ο γιατρός του
Περιφερειακού Ιατρείου Νάτσιος Γιώργος, ενώ καλωσόρισμα α-
πηύθυνε και ο δήμαρχος Καμβουνίων Αχιλλέας Ντοβόλης.

Επιπλέον προγραμματίστηκε για το προσεχές διάστημα η διε-
ξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας στο Δήμο Καμβουνίων σε ημερο-
μηνία που θα καθοριστεί άμεσα.

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

Ελάτης, των συλλόγων της περιοχής και του συλλόγου Μικρο-
βαλτινών Κοζάνης.

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010

8η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στα Καμβούνια

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 98ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
της Μάχης των Λαζαράδων

Με ξεχωριστή λαμπρότητα γιορτά-
στηκε και φέτος η 98η επέτειος της
Μάχης των Λαζαράδων της 9ης Οκτω-
βρίου του 1912, μιας από τις σπουδαι-
ότερες νικηφόρες μάχες της νεότερης
ιστορίας μας που άνοιξε το δρόμο για
την απελευθέρωση της Μακεδονίας από
τους Τούρκους.

Η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Ι. Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Λαζαράδων χοροστατού-
ντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου. Ακολούθησαν, επιμνημόσυνη
δέηση στο χώρο του μνημείου των Λαζαράδων, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από το διευ-
θυντή του Δημοτικού Σχολείου Τρανοβάλτου Πασχάλη Νακόπουλο και κατάθεση στεφανιών.

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση
δημοτικών χορών από τη χορευτική
ομάδα του Πολιτιστικού-Μορφωτικού
Συλλόγου Τρανοβάλτου “Η ΑΝΑΓΕΝ-
ΝΗΣΗ” και η εκδήλωση έκλεισε με τη
δεξίωση στους επισήμως προσκεκλη-
μένους που παρέθεσε ο δήμαρχος
Καμβουνίων Αχιλλέας Ντοβόλης.

Παραβρέθηκαν, ο Περιφερειάρ-
χης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κίρ-
κος, ο νομάρχης Κοζάνης –και υποψήφιος Περιφερειάρχης- Γιώργος Δακής, ο αντινομάρχης –και
υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης- Γιάννης Σόκουτης, οι βουλευτές του νομού Γιάννης Βλατής και Γιώρ-

γος Κασαπίδης, οι νομαρχιακοί σύμβου-
λοι Βασίλης Κωνσταντόπουλος –και
υποψήφιος δήμαρχος Σερβίων-Βελβεν-
τού- και Γιώργος Μαργαρίτης –και υπο-
ψήφιος περιφερειακός σύμβουλος-,
μέλη του δημοτικού συμβουλίου Καμ-
βουνίων, οι πρόεδροι των Τ.Σ. Μικρο-
βάλτου και Ελάτης, ο πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου Σερβίων Θωμάς

Πάτας, ο διοικητής του Α’ Σώματος Στρατού, ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Δ. Μακεδονίας, ο δι-
οικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, κάτοικοι της
ευρύτερης περιοχής κ.α.

Μεσούσης βεβαίως της  προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών έν-
τονη ήταν η παρουσία των υποψηφίων. Αξίζει να αναφέρουμε –εκτός από τους προαναφερθέντες-

την υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Βέτα Σπόνδη και τους υποψήφιους δημάρχους Σερβίων-
Βελβεντού Γιώργο Παπαδόπουλο και Μενέλαο Μακρυγιάννη.

Σάββατο 7 Αυγούστου 2010

Οι “Εκκλησιάζουσες” στο Μικρόβαλτο
Μια διαφορετική εκδήλωση, πέρα

από τις συνηθισμένες, είχαν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι
του Μικροβάλτου που κατέκλυσαν την
πλατεία του χωριού το Σάββατο 7 Αυ-
γούστου 2010. Ήταν η θεατρική παρά-
σταση της κωμωδίας του Αριστοφάνη
“Εκκλησιάζουσες” που παρουσίασε με
επιτυχία η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα
του ΠΜΣ Αιανής “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”. 

Ένα έργο που γρά-
φτηκε πριν από περίπου
2.400 χρόνια, “πιπε-
ράτο”, τολμηρό, με δια-
χρονικά και επίκαιρα
μηνύματα.

“Η πανούργα Πρα-
ξαγόρα μεταμφιέζεται
σε άνδρα, μαζί με όλες
τις γυναίκες της Αθήνας
και η γυναικεία πομπή

φτάνει ως την Εκκλησία του δήμου -τη λαϊκή συνέλευση όλων των Αθηναίων πολιτών, όπου οι γυ-
ναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου- και ψηφίζουν νόμο σύμφωνα με τον οποίο η εξουσία περνά στα
χέρια των γυναικών. Κάτι που φέρνει κυριολεκτικά τα πάνω κάτω…”

Στους συντελεστές του έργου θα
αναφέρουμε το Γιώτη Βασιλειάδη που
σκηνοθέτησε την παράσταση και την
Τατιάνα Μύρκου που έκανε τις χορο-
γραφίες. Τους ρόλους του έργου απέ-
δωσαν οι: Δέσποινα Παρτάλα, Τόλης
Καραγιάννης, Ανθή Χονδρογιάννη, Κα-
τερίνα Βαβλιάρα, Γιώτα Πελέκα, Νικο-
λέτα Φτάκα, Στεφανία Φτάκα, Θοδωρής
Κουτσογεωργόπουλος, Γιώργος Κακα-
βέλης, Στέλιος Κοντός και Γιώργος Μη-
τσιάκος. Αναμφισβήτητα μια αξιέπαινη
και φιλότιμη προσπάθεια του ΠΜΣ Αι-
ανής Η ΠΡΟΟΔΟΣ που θα πρέπει να την επικροτήσουμε και να την ενθαρρύνουμε ώστε να υπάρξει
και συνέχεια.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Σύλλογο Μικροβαλτινών Ν.Κοζάνης με την υποστήριξη του Το-
πικού Συμβουλίου Μικροβάλτου και του Δήμου Καμβουνίων. 

Πρόβες χορευτικού και χορωδίας

Συνεχίζονται κανονικά και φέτος οι πρόβες της γυναι-
κείας χορευτικής ομάδας του Συλλόγου από τις δασκάλες
Αγγέλα και Έφη Κωτούλα και της χορωδίας από το Γιάννη
Μαστρογιαννόπουλο.
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28ος Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας
Πρώτος Έλληνας μαραθωνοδρόμος ο Κοζανίτης Μιχάλης Παρμάκης

Εντυπωσιακή η παρουσία του ΣΔΥ Κοζάνης

Η επετειακή διοργάνωση του 28ου Κλα-
σικού Μαραθώνιου της Αθήνας από τον
ΣΕΓΑΣ την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010,
2500 χρόνια από την ιστορική νίκη των Ελ-
λήνων εναντίον των Περσών στο Μαρα-
θώνα, ήταν το πρόσθετο κίνητρο για τη
μεγάλη συμμετοχή και την ανεπανάληπτη
επιτυχία.

Πάνω από 22.000 δρομείς από όλο τον κόσμο έλαβαν μέρος
συνολικά, στην κλασική διαδρομή των 42.195 μ., στο δρόμο των
10.000μ. και στο δρόμο των 5.000μ. Ο ηλιόλουστος αττικός ουρα-
νός ευνόησε τον κόσμο να βγει και να χειροκροτήσει σε όλο το
μήκος της διαδρομής τους αθλητές και να γεμίσει το Καλλιμάρ-
μαρο Παναθηναϊκό στάδιο στην υποδοχή του τερματισμού τους,
δημιουργώντας σ’ αυτούς πρωτόγνωρες συγκινησιακές καταστά-
σεις.

Για την Κοζάνη ήταν μια μέρα εξαιρετικής αγωνιστικής διάκρι-
σης αφού ο πρώτος Έλληνας μαραθωνοδρόμος που τερμάτισε σε
χρόνο 2:20:48 ήταν ο Κοζανίτης Μιχάλης Παρμάκης από τη Χα-
ραυγή, που αγωνίστηκε με τα χρώματα του Πανελληνίου. Επίσης
αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία αθλητών του Συλλόγου Δρο-
μέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ) με επικεφαλής τον πρόεδρό τους
Τάκη Σταθόπουλο από το Μικρόβαλτο, αφού κατάφεραν να τερ-
ματίσουν με καλές επιδόσεις και οι 32 συμμετέχοντες στην κλα-
σική διαδρομή και οι 6 που συμμετείχαν στη διαδρομή των 10.000μ.
Και ασφαλώς σαν ξεχωριστή επιτυχία έχει καταγραφεί και η τρίτη
θέση -δεύτερος Έλληνας- στην ηλικιακή κατηγορία 55-59 με χρόνο
3:20:11, που κατέκτησε ο Κώστας Νεστορόπουλος από το Πολύρ-

ραχο, μέλος του ΣΔΥΚ. Πρώτος από τους δρομείς του ΣΔΥΚ ο
Γιώργος Χρυσοστομίδης από το Ρύμνιο, που τερμάτισε στην 323η
θέση στη γενική κατάταξη με χρόνο 3:10:44.

Μα πάνω απ’ όλα, σ’ αυτή τη μεγάλη γιορτή, σημασία έχουν η
συμμετοχή και ο τερματισμός…

Συγχαρητήρια σε όλους!

Η κατάταξη των αθλητών του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κο-
ζάνης (ΣΔΥΚ) στους δρόμους της κλασικής διαδρομής και των
10.000μ έχουν ως εξής:

ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 42.195 μ. (τερμάτισαν 10.084 δρομείς)
Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ

ΓΕΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
1 323 Χρυσοστομίδης Γεώργιος 3:10:44
2 524 Νεστορόπουλος Κώστας 3:20:11
3 1068 Μπέλλας Κωνσταντίνος 3:34:03
4 1164 Πατουλίδης Πέτρος 3:36:06
5 1171 Γιαννόπουλος Γεώργιος 3:36:12
6 1437 Μπαλαμάτσιας Μιχάλης 3:41:56
7 1759 Σταθόπουλος Τάκης 3:47:55
8 1981 Βασδάρη Σουζάνα 3:51:19
9 2058 Καρατζέτζος Άρης 3:52:32
10 2059 Χατζηγεωργίου Κώστας 3:52:33
11 2114 Τρίψας Γεώργιος 3:53:15
12 2301 Κοκόλης Ιωάννης 3:55:56
13 2480 Δρουδάκης Ιωάννης 3:58:07
14 2668 Δραγατάς Κωνσταντίνος 4:00:29
15 3124 Γκαϊτατζόπουλος Δήμος 4:06:49
16 3408 Μόσσιος Ευάγγελος 4:10:51
17 3526 Αφεντουλίδης Αλέξανδρος 4:12:31
18 3696 Σπυρόπουλος Μηνάς 4:14:58
19 3793 Τσιφλίδου Κούλα 4:16:08
20 4008 Τσίγκας Φίλιππας 4:19:02
21 4380 Δανιηλίδης Αθανάσιος 4:24:13
22 4599 Δουγαλής Γρηγόρης 4:27:28
23 4906 Ντάγκας Παναγιώτης 4:32:03
24 5009 Τσιρώνης Κωνσταντίνος 4:33:27
25 5259 Τσιαπάρας Νίκος 4:37:30
26 6085 Κανούτας Ευάγγελος 4:49:52
27 6175 Δάτσιος Γεώργιος        4:51:11
28 6265 Καλαϊτζίδης Άγγελος 4:52:27
29 6599 Κουσαλίδης Κώστας 4:54:27
30 6599 Δρόσος Ευάγγελος 4:57:32
31 6703 Παγκαλίδης Κώστας 4:59:27
32 6947 Κατσάρας Χρήστος 5:03:50

ΔΡΟΜΟΣ 10.000 μ. (τερμάτισαν 3.251 δρομείς)
Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ

ΓΕΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
1 422 Τζήμκας Θεόδωρος 0:50:53
2 594 Δανιηλίδης Κυριάκος 0:52:37
3 1554 Παπαθανασίου Θεόδωρος 1:00:24
4 1910 Παπαβασιλείου Κώστας 1:02:55
5 1912 Γκαντσίδου-Παπαβασιλείου Δώρα 1:02:55

Για την ιστορία οι νικητές ήταν:
-ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ 42.195μ. ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
Στη γενική κατάταξη:
1ος ο Κενυάτης Raymont Bett με χρόνο 2:12:40 –ρεκόρ αγώνα-
2ος ο Κενυάτης Jonathon Kipkorir με χρόνο 2:14:05
3ος άλλος ένας Κενυάτης, ο Edwin Kimutai με 2:15:21

Από του Έλληνες είχαμε:
1ος ο Μιχάλης Παρμάκης του Πανελληνίου με χρόνο 2:20:44 -
15ος στη γενική κατάταξη-
2ος ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος του Ολυμπιακού, με 2:21:44
3ος ο Κώστας Πουλιός του ΠΑΟ, με 2:25:19

Στις γυναίκες:
1η η Λιθουανη Rasa Drazdauskaite, με χρόνο 2:31:06
2η η Ρωσίδα Olga Glok, με 2:33:51
3η η Ουκρανή Svitlana Stanko με 2:38:59

Από τις Ελληνίδες:
1η η Τίνα Κεφαλά της ΑΕΚ με χρόνο 2:40:36 -5η στην κατάταξη
γυναικών-
2η η Μάγδα Καρίμαλη του ΓΑΣ Ιλισός, με 2:44:48
3η η Μάγδα Γαζέα του ΑΓΕ Ζακύνθου, με χρόνο 2:47:19

Γ. Μ.

Ο Επετειακός 28ος κλασικός Μαραθώνιος

Στις 31 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε
ο 28ος κλασικός Μαραθώνιος, διαδρομή από Μα-
ραθώνα έως Αθήνα. Στον αγώνα που γίνεται κάθε
χρόνο, φέτος όμως ήταν ακριβώς 2500 χρόνια
από τη μάχη του Μαραθώνα και γι’ αυτό ήταν ιδι-
αίτερα σημαντικός, συμμετείχε και ο συμπα-
τριώτης μας  Τάκης Σταθόπουλος. Με την
ευκαιρία αυτή του ζητήσαμε να μας πει λίγα
πράγματα σχετικά.

Τάκη, από πότε ασχολείσαι με τον αθλητισμό;
Ξεκίνησα το 1976, μαθητής λυκείου, στον Εθνικό Κοζάνης, τμήμα στί-

βου και βασικό άθλημα τα 200 και 400 μέτρα, δρομέας ταχύτητας. Ως το
1988 ασχολήθηκα ταυτόχρονα και με το ποδόσφαιρο, έπαιξα στις ομάδες
Ελπίδα Μικροβάλτου, στον Ερμή Κοζάνης, στον Ανθότοπο, στον Αχιλλέα
Καρυδίτσας και διετέλεσα προπονητής στον Αίαντα Μικροβάλτου. Από το
2004 και μετά με κέρδισαν οι αγώνες αποστάσεων – αντοχής. Ξεκίνησα
με το Λασσάνειο δρόμο των 10 χιλιομέτρων και σταδιακά ανέβαινα πε-
ρισσότερα χιλιόμετρα, μέχρι και μαραθώνιο, που είναι 42195 χιλιόμετρα.
Μέχρι τώρα πήρα μέρος σε έξι μαραθώνιους. Τέσσερις φορές τη διαδρομή
αρχαία Πέλλα- Θεσσαλονίκη στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και
δύο φορές την κλασική διαδρομή Αθηνών.

Πόση προπόνηση χρειάζεται για κάτι τέτοιο;
Γύρω στα 70-90 χιλιόμετρα την εβδομάδα για καλό ρυθμό.

Πες μας για το Μαραθώνιο.
Είναι γεγονός ότι ο κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας αποτελεί το

μαζικότερο αθλητικό γεγονός της χώρας μας και η γοητεία του προσελκύει
δρομείς από όλο τον κόσμο. Στην τριανταπεντάχρονη αθλητική μου δια-
δρομή πάντα έτρεφα ένα θαυμασμό για τους μαραθωνοδρόμους κι ανα-
ρωτιόμουν αν θα μπορούσα κάποια στιγμή να τρέξω κι εγώ. Πρώτη φορά
το επιχείρησα το 2007 στο Μαραθώνιο αρχαία Πέλλα- Μέγας Αλέξανδρος
Θεσσαλονίκη, όπου τερμάτισα σε 3 ώρες και 55 λεπτά. Ξανάτρεξα το 2008
και το 2009, αλλά πάντα ήθελα να συμμετέχω στον κλασικό Μαραθώνιο

της Αθήνας. Συμμετείχα πρώτη φορά πέρυσι, φέτος δεν θα το έχανα με
τίποτα. 

Ο αγώνας ήταν στις 31 Οκτωβρίου. Ξεκινήσαμε από Κοζάνη για Αθήνα
στις 30 Οκτωβρίου, Σάββατο, 32 άτομα για το Μαραθώνιο και έξι άτομα για
τα δέκα χιλιόμετρα, όλοι από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης. 

Ο 28ος κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών ήταν επετειακός, για τα 2500
χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα. Έπαιρναν μέρος 12500 άτομα, από
αυτά 9500 ξένοι από 88 διαφορετικές χώρες και 3000 Έλληνες. Αθλητές
όλων των ηλικιών. 

Ξεκινήσαμε στις 6.30 το πρωί από το ξενοδοχείο με  λεωφορείο για
το Μαραθώνα. Εκεί γίνονταν διάφορες εκδηλώσεις, χορευτικά, μεγάφωνα
που έπαιζαν ελληνική μουσική, το συρτάκι του Ζορμπά κι άλλα. Κάναμε
προθέρμανση στο ρυθμό της ελληνικής μουσικής μισή ώρα πριν τον αγώνα,
για να μην είμαστε παγωμένοι. Ευχηθήκαμε μεταξύ μας καλή επιτυχία και
προπαντός να τερματίσουμε όλοι υγιείς. Η εκκίνηση του αγώνα έγινε στις
9.00. Ήμασταν όλοι μαζί, οι εκκινήσεις όμως δίνονταν ανά δύο λεπτά, μας
είχαν κατατάξει σε γκρουπ, ανάλογα με τις επιδόσεις μας τα  προηγού-
μενα χρόνια. Είχαμε ανά γκρουπ διαφορετικά χρώματα στα μπλουζάκια. 

Η διαδρομή ήταν συναρπαστική, πλήθος κόσμου σαν ποτάμι παντού,
μέσα στο Μαραθώνιο, πλήθος κόσμου κι έξω, δεξιά και αριστερά μας σ’
όλο το μήκος της διαδρομής, μας ενθάρρυναν, πρώτη φορά έβλεπα τέτοιο
πράγμα σ’ όλα τα χρόνια που τρέχω, μας χειροκροτούσαν, μικρά παιδιά
έψαλλαν τον εθνικό ύμνο, υπήρχε ένα πολύ συγκινητικό κλίμα. Υπήρχαν
κατά διαστήματα τραπεζάκια με νερό, σοκολάτα, φρούτα, ενεργειακά
ποτά, γιατί το μυαλό μας πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένο να ανα-
γνωρίσει τα σημάδια που στέλνει το σώμα μας. Ένα  λάθος να κάνουμε σε
ένα διάλειμμα, ενδεχομένως να μας δημιουργήσει μυϊκά ή γαστρεντερικά
προβλήματα. Πάνω που άρχιζε η κούραση, στο 30ό χιλιόμετρο ήταν ο
θειός μου ο Κώστας ο Κωτούλας , με περίμενε, με ενθάρρυνε, συνέχισα με
περισσότερο κουράγιο και στον τερματισμό ήταν τα εξαδέρφια μου ο
Λάκης, ο Βασίλης, η Βούλα και ο μικρός Κων/νος του Λάκη.

Ήταν εκεί και το 1ο Λύκειο Κοζάνης, ήταν εκδρομή στην Αθήνα και
έτρεχε στο Μαραθώνιο ένας καθηγητής τους, ο Γιαννόπουλος, θεολόγος,
και μας  περίμεναν να μας χαιρετήσουν. Ήταν εκεί στις 11 η ώρα, έδωσαν
πλακάτ στον καθηγητή που μπήκε στο γήπεδο με το πλακάτ του 1ου Λυ-
κείου. 

Στον τερματισμό η αποθέωση. Τριάντα- σαράντα χιλιάδες κόσμος,
όλοι μας χειροκροτούσαν. Ήταν πίσω μου ένας από Πτολεμαΐδα, ο Γιάννης
ο Παπαδόπουλος και ο Θόδωρος ο Ιωαννίδης, είχαν μαζί τους σημαία και
μπήκαμε, τερματίσαμε μαζί στο γήπεδο με τη σημαία σε χρόνο 3 ώρες, 47
λεπτά και 50 δεύτερα. Τερματίσαμε και οι τριάντα δύο που ήμασταν από
Κοζάνη. Συνολικά από τους 12500 που ξεκίνησαν τερμάτισαν 10850. Εγώ
είχα 1759 σειρά.

Μας έδωσαν αναμνηστικό μετάλλιο στο σχήμα του καλλιμάρμαρου
και στην άλλη όψη το Λαμπράκη, τον αγωνιστή της ειρήνης στον οποίο
είναι αφιερωμένος ο κλασικός Μαραθώνιος.

Να σας πω ακόμα πως νικητής ήταν ένας από την  Κένυα με χρόνο 2
ώρες και 12 λεπτά, αλλά ο Έλληνας νικητής ήταν από την πόλη μας, ο Μι-
χάλης ο Παρμάμης, επίτιμο μέλος του συλλόγου μας με χρόνο 2.20.

Ποια είναι τα σχέδιά σου από δω και μετά;
Τα σχέδιά μου; Το να προπονούμαι είναι και ψυχαγωγία και τρόπος

ζωής. Το βάδισμα  διώχνει το άγχος της καθημερινότητας, πετυχαίνω έτσι
να νιώθω ξεκούραστος. Δε μπορώ να σταματήσω. Θα θέλαμε να συμμετέ-
χουμε με τους συναθλητές μου σε μαραθώνιο στο εξωτερικό. Σε συμμε-
τοχή κόσμου, ο μεγαλύτερος Μαραθώνιος είναι της Βοστώνης και μετά
του Βερολίνου, με 30000 κόσμο.

Πώς το βλέπουν οι οικογένειές σας;
Οι οικογένειές μας; Μερικές φορές αντιδρούν, γιατί οι προπονήσεις

θέλουν αρκετό χρόνο, συνήθως όμως μας συμπαραστέκονται, κάποιες
φορές μας συνοδεύουν κιόλας.  

Πες μας και για το σύλλογο Δρομέων Υγείας.
Ο σύλλογος που δημιουργήσαμε έχει πολλούς ευγενείς στόχους.

«Ηθική εξύψωση των νέων, άσκηση του σώματος, διατήρηση και βελτίωση
της υγείας, καλλιέργεια και διάδοση της αθλητικής ιδέας, συνεργασία και
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών, ανάπτυξη αισθημάτων ευθύνης
και προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, ενημέρωση των κατοίκων της
περιοχής για την αναγκαιότητα της καθημερινής άσκησης, φροντίδα για
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η προώθηση αθλητικών-
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, διοργάνωση εκδρομών και φυσιολατρικών
εκδηλώσεων». Σας καλούμε να συμμετέχετε.

Ε.Λ.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

12ος Λαϊκός Λασσάνειος Δρόμος
στην Κοζάνη

Κάτω από πολύ καλές καιρικές συνθήκες, η Ένωση Αθλητικών
Σωματείων ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Κοζάνης
(Δ.Ε.Π.Α.Κ.), σε συνεργασία με τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κλασι-
κού Αθλητισμού Κοζάνης και τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζά-
νης, στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων «ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ 2010»
διοργάνωσαν την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010 με μεγάλη επιτυχία
και με τη συμμετοχή 148 αθλητών, τον “12ο Λαϊκό Λασσάνειο
Δρόμο” 10 και 1,5 χλμ σε δημόσια οδό. Η αφετηρία και ο τερματι-
σμός των αγώνων ήταν ο κεντρικός πεζόδρομος της Κοζάνης.

Ο Αντώνης Παπαδημητρίου του ΑΟ Οξύθεμις Χαλκιδικής τερ-
μάτισε πρώτος με 0:34:49 στη γενική κατάταξη των 10 χλμ αν-
δρών.

Ακολούθησαν ο Θανάσης Στογιάννης (ελεύθερος αθλητής) με
0:38:06 και ο Χρήστος Τίτας (ΑΟ Φλώρινας) με 0:38:26.
Στις γυναίκες πρώτη στη γενική κατάταξη ήταν η Φρόσω Πατούρα
(ελεύθερη αθλήτρια) με 0:44:19, δεύτερη η Κούλα Τσιφλίδου (ΣΔΥ
Κοζάνης) με 0:50:17 και τρίτη η Βηθλεέμ Παπακοσμά (ΑΟ Φλώρι-
νας) με 0:50:20.

Ειδικές διακρίσεις για τα μέλη του συλλόγου μας (Μικροβαλ-
τινών Κοζάνης), είχαμε από τον Τάκη Σταθόπουλο –και πρόεδρο
του ΣΔΥΚ- που τερμάτισε δεύτερος στη κατηγορία Α 56-60 (γεν-
νηθέντες τα έτη 1956-1960) με χρόνο 0:43:37 και τον Σάκη Νάκα
που τερμάτισε πρώτος στην κατηγορία Α51-55 με χρόνο 0:47:05.

Και σ’ αυτό τον αγώνα μεγάλη ήταν η συμμετοχή των αθλητών
των συλλόγων Δρομέων Υγείας Καζάνης (ΣΔΥΚ) και Πτολεμαΐδας.

Δρόμος “Μνήμες Λιγνίτη”
στην Πτολεμαΐδα

Η ΔΕΗ και ο Σύλλογος Εργαζομένων «Σπάρτακος» διοργά-
νωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία τη 2η Πανελλήνια Δρομική Συνάντηση
Εργαζομένων ΔΕΗ «Μνήμες Λιγνίτη» στην Πτολεμαϊδα την Κυ-
ριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010. Το κυρίως αθλητικό γεγονός ήταν βε-
βαίως ο αγώνας δρόμου 10χλμ στον οποίο πήραν μέρος
περισσότεροι από 100 δρομείς. Επίσης έγινε και λαϊκός δρόμος
5χλμ.

Νικητής με μεγάλη διαφορά ήταν ο Μιχάλης Παρμάκης, ξε-
χωρίζοντας σε άλλον έναν αγώνα φέτος. Ο χρόνος του ήταν 32:45
αφήνοντας 3 λεπτά πιο πίσω τον δεύτερο δρομέα που ήταν ο Αν-
τώνης-Δημήτρης Παπαδημητρίου (35:47) ενώ άλλο 1,5 λεπτό πιο
πίσω τερμάτισε ο τρίτος δρομέας που ήταν ο Θανάσης Στογιάν-
νης (37:22)

Πρώτη γυναίκα ήταν η Φροσω Πατούρα με χρόνο 42:19, δεύ-
τερη η Κούλα Τσιφλίδου με 49:30 και Τρίτη Φοφώ Κούση με 59:43

Μεγάλη σε έναν ακόμη αγώνα ήταν η συμμετοχή αθλητών του
Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ). Αξίζει δε να αναφέ-
ρουμε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία 50-54 ετών που κατέλαβε
ο πρόεδρος του ΣΔΥΚ Δημήτρης Σταθόπουλος με χρόνο 42:46.

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε και φέτος η διοργάνωση του
2ου Αγώνα Δρόμου Ρυμνίου 12 χλμ. που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 στο Ρύμνιο Κοζάνης. Η εκκίνηση δό-
θηκε από την πλατεία του χωριού και η διαδρομή περιελάμβανε το
πέρασμα των δρομέων από τα Αναβρυκά και το πλατανόδασος
Ρυμνίου, που αυτή την εποχή συνθέτουν ένα πανέμορφο φυσικό
σύνολο με τα χρώματα του φθινόπωρου, που αποζημίωσε τους
αθλητές και ιδιαίτερα αυτούς που συμμετείχαν στην περιπατητική
διαδρομή των 5χλμ, κυρίως μικρά παιδιά και γυναίκες.  Ο τερμα-
τισμός έγινε πάλι στην πλατεία του χωριού.

Η συμμετοχή των δρομέων στον αγώνα των 12χλμ ανήλθε σε
αριθμό τους 65 και των υπολοίπων που συμμετείχαν στην περιπα-
τητική διαδρομή των 5χλμ τους 35. Πολυπληθής, όπως και σε
όλους τους τοπικούς αγώνες, ήταν η παρουσία των αθλητών του
Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ), στοιχείο που συνέ-
βαλλε τα μέγιστα στην επιτυχία του αγώνα.

Και αυτή τη φορά όλοι οι  φιλόξενοι κάτοικοι του Ρυμνίου πα-
ρακολούθησαν και συμπαραστάθηκαν στην εκδήλωση, δίνοντας
πανηγυρικό και ξεχωριστό “χρώμα” στην όλη διοργάνωση. Στο
τέλος δόθηκε δεξίωση στους δρομείς που συμμετείχαν και στους
προσκεκλημένους, με τοπικά σπιτικά εδέσματα που είχαν ετοιμα-
στεί από τις γυναίκες του χωριού.

Διοργανωτές της εκδήλωσης
ήταν, ο Μορφωτικός Αθλητικός
Σύλλογος Ρυμνίου και ο Σύλλο-
γος Δρομέων Υγείας Κοζάνης
(ΣΔΥΚ), με την υποστήριξη του
Δήμου Αιανής και της Νομαρχια-
κής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

Στον αγώνα πρώτευσαν ο
πρωταθλητής Μιχάλης Παρμά-
κης και ο Παναγιώτης Καλδέλης
που τερμάτισαν μαζί -οι κριτές
δώσανε πρώτο νικητή τον Καλ-
δέλη με χρόνο 0:48:21 και δεύ-
τερο τον Παρμάκη με 0:48:22-, με
τρίτο τερματίσαντα τον Φιλιμέγκα
Γιώργο με χρόνο 0:49:44.

Στις γυναίκες την πρώτη θέση
κατέλαβε η Τσιφλίδου Τούλα με
χρόνο 0:59:14, δεύτερη η Χριστο-

δούλου Τζίνα με 1:14:50 και τρίτη η Γκαντζίδου-Παπαβασιλείου
Δώρα με 1:16:52.

Η σειρά κατάταξης των πρώτων 15 αθλητών στο δρόμο των
12χλμ έχει ως εξής:

α/α Χρόνος Ονοματεπώνυμο
1 0:48:21 ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 0:48:22 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
3 0:49:37 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 0:49:44 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5 0:50:40 ΔΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 0:51:11 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7 0:51:37 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8 0:52:33 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 0:53:13 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10 0:53:54 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11 0:54:01 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 0:54:33 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13 0:54:39 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14 0:56:00 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
15 0:56:19 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2ος Αγώνας Δρόμου στο Ρύμνιο

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πρόεδρος επανεξελέγη ο Τάκης Αχ. Σταθόπουλος

Το νέο διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την επόμενη
διετία που προέκυψε από τις εκλογές της 22ας Νοεμβρίου 2010
απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος: Σταθόπουλος Αχ. Τάκης
Αντιπρόεδρος: Παγκαλίδης Κώστας
Γραμματέας: Πατουλίδης Πέτρος
Ταμίας: Κουσαλίδης Κώστας
Έφορος Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων:
Καραποναρλίδης Ευτύχης

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΟ Τρανοβάλτου

Μέτρια ήταν η πορεία του ΑΟ Τρανο-
βάλτου μέχρι και τώρα στο τοπικό πρω-
τάθλημα της Α’ Κατηγορίας της ΕΠΣ
Κοζάνης, αφού στις πρώτες 12 αγωνιστι-
κές έχει συμπληρώσει 7 βαθμούς και βρί-
σκεται στην 13 θέση -σε 16 ομάδες- της

βαθμολογίας, ακριβώς πάνω από τη γραμμή του υποβι-
βασμού.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

- 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11.9.2010
Μακεδονικός Κοζ. - ΑΟ Τρανοβάλτου 2-1

- 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18.9.2010
Αναγέννηση Πτολ. - ΑΟ Τρανοβάλτου 1-0

- 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26.9.2010
ΑΟ Τρανοβάλτου - Λέοντες Αναρράχης 2-0

- 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2.10.2010 
ΑΕ Περδίκα - ΑΟ Τρανοβάλτου 4-0

- 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10.10.2010 
ΑΟ Τρανοβάλτου - Ασβεστόπετρα   1-3

- 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16.10.2010 
Τιτάν Σερβίων - ΑΟ Τρανοβάλτου 7-1

- 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24.10.2010 
ΑΟ Τρανοβάλτου - Άργιλος 1-1

- 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 31.10.2010 
ΑΟ Τρανοβάλτου - Βελβεντό 0-2

- 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16.11.2010
ΑΕΠ Καραγιαννίων - ΑΟ Τρανοβάλτου 5-0

- 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21.11.2010
ΑΟ Τρανοβάλτου - Καρυοχώρι 2-0 

- 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28.11.2010
ΑΕ Ελίμειας - ΑΟ Τρανοβάλτου 3-0

- 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 5.12.2010
ΑΟ Τρανοβάλτου - ΑΕ Κοζάνης 0-2

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την
τρέχουσα περίοδο απαρτίζεται από τους:

- Πατσικόπουλος Χαράλαμπος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
- Βητόπουλος Κώστας ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
- Τσιανάκας Αθανάσιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
- Ντούσιας Ιωάννης ΤΑΜΙΑΣ
- Τζιδημόπουλος Ιωάννης ΜΕΛΟΣ
- Τζιδημόπουλος Αθανάσιος ΜΕΛΟΣ
- Βλαχάβας Νικόλαος ΜΕΛΟΣ
- Παπανίκος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έλατος Ελάτης
Στην 12η θέση -σε 14 ομάδες- της βαθμολογίας στο τοπικό

πρωτάθλημα του 1ου ομίλου στη Β’ Κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης
βρίσκεται η ομάδα της Ελάτης, συγκεντρώνοντας 8 βαθμούς στις
11 αγωνιστικές. 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της ομάδας είναι:
- 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18.9.2010 ΛΙΒΑΔΕΡΟ - ΕΛΑΤΗ 3-1
- 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26.9.2010 ΑΙΑΝΗ - ΕΛΑΤΗ 0-1
- 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 3.10.2010 ΕΛΑΤΗ - ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ 0-1
- 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9.10.2010  ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΕΛΑΤΗ 3-1
- 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16.10.2010  ΕΛΑΤΗ - ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ 1- 4
- 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23.10.1010  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΕΛΑΤΗ 6-1
- 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30.10.2010  ΕΛΑΤΗ - ΚΛΕΙΤΟΣ   2-2
- 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13.11.2010 ΕΛΑΤΗ - ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ 3-3
- 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21.11.2010 ΜΕΣΙΑΝΗ - ΕΛΑΤΗ 2-1
- 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28.11.2010 ΕΛΑΤΗ - ΚΡΑΝΙΔΙΑ 3-1
- 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 5.12.2010 ΕΡΑΤΥΡΑ – ΕΛΑΤΗ 3-1

Άξιοι εκπρόσωποι της περιοχής μας
τα αδέλφια Γκουντούλα από τις Γούλες

✔ 13 Σεπτεμβρίου 2010
Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Τη δεύ-
τερη θέση και
το ασημένιο
μετάλλιο με
χ ρ ό ν ο
5:54:08 κατέ-
κτησαν στο
αγώνισμα της
“τετράκωπου άνευ” οι κωπηλάτες αδελφοί –με καταγωγή από τις
Γούλες Κοζάνης- Νίκος και Απόστολος Γκουντούλας -το πλήρωμα
συμπλήρωναν οι Στέργιος Παπαχρήστος και Γιάννης Τσίλης- στο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών που έγινε από 10-
12.9.2010 στο Μοντεμόρ Ο Βέλο της Πορτογαλίας. 

✔ 5 Νοεμβρίου 2010 - Θρίαμβος στη Νέα Ζηλανδία 
Ασημένιοι οι αδελφοί Γκουντούλα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Δυο μετάλλια, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο, πανηγυρίζει η Ελ-
λάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στην λίμνη
Καραπίρο της Νέας Ζηλανδίας και συνεχίζει την παράδοση που
την θέλει να ανεβαίνει στο βάθρο κάθε χρόνο στην κορυφαία διορ-
γάνωση του πλανήτη. Ο Γιάννης  Τσίλης, ο Στέργιος Παπαχρή-
στος και οι Νίκος και Απόστολος Γκουντούλας ξεκίνησαν από την
4η θέση  στα 1500 πέρασαν 3οι και στα τελευταία μέτρα με εκπλη-
κτικό σπριντ κατάφεραν να «κλέψουν» το ασημένιο μετάλλιο από
τους Βρετανούς που τελικά τερμάτισαν 4οι αφού το χάλκινο πήραν
οι Νεοζηλανδοί.
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Πρωταθλήτρια “χειμώνα” περιόδου 2010-2011 αναδείχτηκε η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου

Πολύ καλή ήταν η παρουσία του Αίαντα Μικροβάλτου στο
τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κοζάνης (Γ’ Κατηγορία, 1ος Όμιλος),
αφού η λήξη του α’ Γύρου τον βρίσκει στην κορυφή του Ομίλου με
14 βαθμούς -ισόβαθμο με τον Ανθότοπο αλλά με καλύτερη
διαφορά τερμάτων-, άτυπο πρωταθλητή “χειμώνα” και με την
καλύτερη παραγωγικότητα στην επίθεση.

Τοπ σκόρερ της ομάδας είναι ο Αποστόλης Τζουκόπουλος με
6 γκολ, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθούν ο Αντώνης
Γιαννόπουλος και ο Παναγώτης Τσάμος με 4 γκολ ο καθένας.

Η βαθμολογία
ΣΕΙΡΑ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΡΜΑΤΑ
1 Αίας Μικροβάλτου 7 14 20-6
2 Ανθότοπος 7 14 17-9
3 Απόλλων Αυλών 7 13 13-7
4 ΑΣ Καρυδίτσας 7 12 19-5
5 Πρόοδος Μεταξά 7 12 16-10
6 Πετρανά 7 6 16-15
7 Ακαδημία Βοΐου 7 3 15-32
8 Αγία Παρασκευή 7 -3 4-36

Το ρόστερ της ομάδας του Αίαντα την τρέχουσα περίοδο του
πρώτου γύρου ήταν:

Καβουρίδης Κ. Γιώργος, Αλεξόπουλος Ε. Αντώνης, Χαρισό-
πουλος Ε. Γιάννης, Παλιανόπουλος Νίκος, Καβουρίδης Κ. Νίκος,
Παπαδημητρίου Γιώργος, Παλιανόπουλος Κ. Σάκης, Θεοδουλίδης
Κώστας, Καβουρίδης Αχιλλέας, Θεοχάρης Αποστόλης, Χαρισό-
πουλος Ι. Φίλιππας, Τσάμος Παναγιώτης, Τζουκόπουλος Γιάννης,
Πάντζιος Αθανάσιος, Τζουκόπουλος Αποστόλης, Μανάδης Γιάν-
νης, Κομπούρας Σωκράτης, Γιαννόπουλος Αντώνης, Αλεξόπουλος
Αχιλλέας, Τζουκόπουλος Αλέκος, Γουλιός Γιώργος, Τζιούτζιος Πα-
ναγιώτης, Μαρκόπουλος Βασίλης.

Προπονητής της ομάδας: Παύλος Βέττας

Αναλυτικά οι αγώνες:
Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010

Άτυχο αποτέλεσμα για τον Αίαντα
στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ-ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 3-1
Άσχημο ξεκίνημα για την ομάδα του Μικροβάλτου επεφύ-

λασσε η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας της
ΕΠΣ Κοζάνης, που ηττήθηκε εκτός έδρας από την ομάδα του Αν-
θότοπου με σκορ 3-1.

Το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του
αγώνα και θα μπορούσε να είναι καλύτερο για την ομάδα του Αί-
αντα.

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά τον αγώνα και μέχρι το 40’
δεν δημιουργήθηκαν ευκαιρίες μπροστά στις δυο εστίες παρά την
κάποια υπεροχή που είχε η ομάδα του Μικροβάλτου. Στο τελευ-
ταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου θα μπορούσε ο Αίαντας
να προηγηθεί στο σκορ αφού χάθηκαν δυο πολύ καλές ευκαιρίες..

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μικροβάλτου μπήκε νωθρά
στον αγώνα και μέσα σε ένα δίλεπτο 50’-51’ βρέθηκε να χάνει με
2-0. Στα επόμενα 15’ η ομάδα του Αίαντα έκανε πολλές επιθέσεις,
δημιούργησε προϋποθέσεις για γκολ, που πέτυχε τελικά στο 63’
μετά από δυνατό σουτ –και πάλι- του Αντώνη Γιαννόπουλου. Με
τη μείωση του σκορ σε 2-1 και με καλύτερη ψυχολογία, έδειχνε
ότι η ομάδα του Μικροβάλτου θα μπορούσε να πετύχει ένα ακόμη
γκολ συνεχίζοντας να επιτίθεται. Ήρθε όμως αναπάντεχα στο 67’
το 3ο γκολ των γηπεδούχων που βάρυνε τα πόδια των παικτών μας

που δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν… 

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010/Γήπεδο ΕΠΣ Κοζάνης
Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις
ΚΑΡΥΔΙΤΣΑ-ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 1-1

Στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες των δυο ομάδων είχαν επιδο-
θεί σε ένα άτεχνο, νευρικό και χωρίς φάσεις μπροστά στις δυο
εστίες παιχνίδι. 

Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι οι ομάδες ξεκίνησαν νωθρά τον
αγώνα, με τη μπάλα να παίζεται κυρίως στο κέντρο του γηπέδου.
Αναπάντεχα όμως στο 63’ του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα του
Αχιλλέα Καρυδίτσας προηγήθηκε στο σκορ…

Η ομάδα του Μικροβάλτου ανασυντάχτηκε, πίεσε τον αντί-
παλο, δημιούργησε ευκαιρίες και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 75’
με τον Αποστόλη Τζουκόπουλο... 

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010/Γήπεδο Τρανοβάλτου 
Στο τελευταίο πεντάλεπτο η μεγάλη ανατροπή…

ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ - ΠΕΤΡΑΝΑ 2-1
Μέχρι το 70’ λεπτό το παιχνίδι ήταν απελπιστικά ανιαρό και

προβλέψιμο και φαινόταν ότι θα πήγαινε στη λευκή ισοπαλία. Στο
πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Μικροβάλτου είχε την εδαφική υπε-
ροχή αλλά δεν δημιούργησε ιδιαίτερες καταστάσεις στην αντίπαλη
εστία. 

Στο 70’ το παιχνίδι “ζωήρεψε” και στο 76’ η φιλοξενούμενη
ομάδα των Πετρανών κατάφερε να προηγηθεί με 0-1, με πλασαρι-
στό σουτ μέσα από την περιοχή και μετά από λάθος στην αμυν-
τική γραμμή των γηπεδούχων. Το γκολ αυτό  και οι αλλαγές που
έγιναν αφύπνισαν τους παίκτες του Αίαντα που πίεσαν στο τε-
λευταίο 10λεπτο και …δικαιώθηκαν. Στο 84’ ο διαιτητής έδωσε την
“εσχάτη των ποινών” όταν η μπάλα μετά από σέντρα του Πανα-
γιώτη Τσάμου βρήκε το απλωμένο χέρι αμυντικού στην περιοχή
των Πετρανών. Το πέναλτι χτύπησε ο Παναγιώτης Τσάμος και
παρά την απόκρουση του τερματοφύλακα η μπάλα κύλισε στα δί-
χτυα γράφοντας το 1-1.

Η πίεση από την ομάδα του Μικροβάλτου συνεχίστηκε και στο
89’ επισφραγίστηκε με ένα πολύ ωραίο γκολ. Η μπάλα στρώθηκε
από τον Αντώνη Γιαννόπουλο αριστερά στον επερχόμενο Γιάννη
Μανάδη που προχώρησε και από το σημείο του πέναλτι κεραυνο-
βόλησε τον ανήμπορο τερματοφύλακα που ήταν αδύνατο να αντι-
δράσει.

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010/Γήπεδο Ροδιανής
Με τέτοιο σκορ δεν χωράει καμιά κριτική…

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 0-9 !!!
Ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει κριτική του αγώνα αφού η γη-

πεδούχος ομάδα της Αγίας Παρασκευής το απόγευμα του Σαββά-
του 30 Οκτωβρίου 2010 στο γήπεδο της Ροδιανής, παρουσιάστηκε
πολύ αδύναμη, δεν πρόβαλε καμιά αντίσταση και έγινε έρμαιο των
ορέξεων των παικτών του Αίαντα Μικροβάλτου, γνωρίζοντας τη
συντριβή με σκορ 0-9 !!!

Το φιλμ του αγώνα:
14’ 0-1 από τον Αποστόλη Τζουκόπουλο
25’ 0-2 από το Γιώργο Παπαδημητρίου
46’ 0-3 πάλι από τον Αποστόλη Τζουκόπουλο
54’ 0-4 από το Γιάννη Χαρισόπουλο
57’ 0-5 από το Γιώργου Παπαδημητρίου –δεύτερο γκολ- 
65’ 0-6 από τον Αλέκο Τζουκόπουλο
72’ 0-7 από τον Αντώνη Γιαννόπουλο

74’ 0-8 από το Γιάννη Χαρισόπουλο –κι αυτός δεύτερο γκολ- 
76’ 0-9 έκλεισε το σκορ από τον Αποστόλη Τζουκόπουλο που

πέτυχε χατ-τρικ

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010/Γήπεδο Τρανοβάλτου
Καλή εμφάνιση και άνετη επικράτηση…

ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΪΟΥ 4-0
Μια άνετη νίκη με το ευρύ σκορ 4-0 πέτυχε στο γήπεδο του

Τρανοβάλτου η ομάδα του Αίαντα Μικροβάλτου απέναντι στη νεα-
νική ομάδα της Ακαδημίας Βοΐου της Νεάπολης.

Οι φιλοξενούμενοι είναι αλήθεια ότι προσπάθησαν, μεσοεπι-
θετικά έδειξαν καλά στοιχεία και δημιούργησαν κάποιες ευκαιρίες
που δεν αξιοποίησαν, αμυντικά όμως είχαν πολλά κενά με αποτέ-
λεσμα να δεχτούν τα τέσσερα γκολ και να κινδυνεύσουν να δε-
χτούν άλλα τόσα.

Από την άλλη, η ομάδα του Μικροβάλτου έπαιξε σοβαρά και
δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει τη μεγάλη νίκη που θα μπορούσε να
ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Τα γκολ του αγώνα:
16’ 1-0 από τον Αποστόλη Τζουκόπουλο
54’ 2-0 από τον Παναγιώτη Τσάμη 
73’ 3-0 από τον Αντώνη Γιαννόπουλο 
78’ 4-0 πάλι από τον Αντώνη Γιαννόπουλο
81’ 3-1 το γκολ της “τιμής” για την ομάδα του Μεταξά

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010/Γήπεδο Τρανοβάλτου
4η συνεχόμενη νίκη για τον Αίαντα στο πρωτάθλημα

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ – ΜΕΤΑΞΑΣ 3-1
Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του  στο πρωτάθλημα της Γ’ Κα-

τηγορίας ΕΠΣ Κοζάνης, πέτυχε ο Αίας Μικροβάλτου το απόγευμα
το Σαββάτου 27.11.2010 επί της ομάδας του Μεταξά, στο γήπεδο
του Τρανοβάλτου με σκορ 3-1, περνώντας στην πρώτη θέση της
βαθμολογίας με 13 βαθμούς.

Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Μι-
κροβάλτου παίζοντας καλό ποδόσφαιρο κατάφερε να σκοράρει σε
κρίσιμα σημεία του αγώνα, να προηγηθεί με 3-0 απέναντι σε ένα
σκληροτράχηλο αντίπαλο που το μόνο που κατάφερε ήταν το γκολ
της “τιμής” στο 81’. Η ομάδα του Μεταξά στο δεύτερο ημίχρονο
είχε δυο δοκάρια, μια πολύ καλή ευκαιρία και -πολύ αργά- το μο-
ναδικό γκολ…

Τα γκολ της συνάντησης:
22’ 1-0 από τον Παναγιώτη Τσάμο
40’ 2-0 από τον Αποστόλη Τζουκόπουλο
72’ 3-0 και πάλι από τον Παναγιώτη Τσάμο

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010/Γήπεδο Αυλών
Πρωταθλήτρια “χειμώνα” η ομάδα του Μικροβάλτου

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ – ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 0-0
Αν ο διαιτητής καταλόγιζε το καταφανέστατο πέναλτι στο 43’

και απέβαλε τον αμυντικό των Αυλών, τότε το πιθανότερο αποτέ-
λεσμα θα ήταν η επικράτηση του Αίαντα. Με τα “αν” δεν γίνεται
…ποδόσφαιρο και έτσι θα αρκεστούμε στο ισόπαλο αποτέλεσμα
των πρωτοπόρων του ομίλου που στο τέλος άφησε μάλλον ικανο-
ποιημένες και τις δυο ομάδες. Την ομάδα του Μικροβάλτου που
διατηρείται έτσι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και αναδει-
κνύεται πρωταθλήτρια “χειμώνα” και την ομάδα των Αυλών να πα-
ραμένει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Με ηλιοφάνεια αλλά με το θερμόμετρο να δείχνει 0 βαθμούς
Κελσίου, στο πρώτο ημίχρονο ο Αίαντας διατήρησε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων, κινήθηκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο
και πίεσε την ομάδα των Αυλών. Η φάση του αγώνα που ίσως να
ήταν και η καθοριστική για το παιχνίδι έγινε στο 43’. Δεν δόθηκε
καταφανέστατο πέναλτι όταν σε κεφαλιά του Αποστόλη Τζουκό-
πουλου προς την άδεια εστία , η μπάλα αποκρούστηκε με το χέρι
αμυντικού των Αυλών. 

Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε το σκηνικό με την ομάδα των
Αυλών να έχει την υπεροχή και να χάνει 3-4 καλές ευκαιρίες, αλλά
και την ομάδα του Μικροβάλτου να έχει δυο μεγάλες ευκαιρίες να
πάρει το ματς… 

Πληρέστερη περιγραφή, πολλές ΦΩΤΟ και VIDEO των αγώνων μπορείτε να δείτε στο: www.mikrovalto.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του

Αθλητικού Συλλόγου “ΑΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ” ευχαρι-
στούν:
• τον καρδιολόγο ιατρό Δημήτριο Τσιανάκα για τον –δωρεάν-

καθιερωμένο καρδιολογικό έλεγχο των ποδοσφαιριστών της
ομάδας

• τον επιχειρηματία Γιάννη Ευθ. Τζιούτζιο για τη χορήγηση
αθλητικών φορμών 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πνευματικά εντρυφήματα

1. Οι πνευματικοί άνθρωποι είναι πρώτοι στις θυσίες και τελευ-
ταίοι στις απολαβές.

2. "Φειδόμενος χειλέων, νοήμων έση".
3. Τίποτε δεν είναι τόσο δικό μας φεύγοντας από τούτο τον

κόσμο, παρά ο καθένας το όνομά του.
4. Αν δεν ωφεληθείς με τη σιωπή μου, ούτε με το λόγο μου θα

ωφεληθείς.
5. "Ο άφρων πληθύνει λόγους".
6. Μάθε να λογαριάζεις και να χαίρεσαι την ευτυχία κάθε στιγ-

μής που ζεις.
7. Θα πετυχαίνουμε πολλά, αν ακολουθούμε τις συμβουλές που

δίνουμε στους άλλους.
8. Η αγάπη νικάει το θάνατο, αλλά μια κακή συνήθεια μπορεί να

νικήσει την αγάπη.
9. Η αρχοντιά ενός ανθρώπου δεν βρίσκεται στον πλούτο, αλλά

στην ευγένεια της ψυχής.
10. Μετά το προπατορικό αμάρτημα ήρθε στον κόσμο ο πόνος, η

θλίψη, η ενοχή, ο φόβος και η μοναξιά του ανθρώπου.
11. Τίποτα δεν κατέχουμε οριστικά για το αύριο. Κάθε πρωί απο-

τελεί και μια καινούργια αρχή.
12. Ο εγωϊσμός είναι η πρώτη αιτία στον κατήφορο της πνευμα-

τικής μας ζωής.
13. Δεν μπορούν τα λόγια να αλλάξουν τους ανθρώπους, αλλά

το παράδειγμά μας.
14. Αλλάζει κάτι, όταν το αγαπούμε και το καταλαβαίνουμε…!
15. "Μάταιες θα είναι όλες μου οι νίκες, αν δεν δυνηθώ να νικήσω

τον εαυτό μου" (Μέγας Αλέξανδρος ).

Ζήση Αν. Μπέλλου

“ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2011”
Σελίδες 160, Κοζάνη 2010

-Το γέννημα-θρέμμα του
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
(1976-2005), ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ (2006-
σήμερα), έτος στ’, τόμος 6ος,
του ιστορικού-θεολόγου κ.
Ζήση Μπέλλου μας δίδει κύρια
την εικόνα της Καλλικρατικής
μεταρρυθμίσεως στον τόπο
μας, εορτάζει τα 70χρονα της
Πινδομαχικής Εποποιΐας  και
ετοιμάζει τον αιώνα (1912-
2012) των Μακεδονικών Οκτω-
βρίων και των Ελευθερίων της
Β. Ελλάδος.

-Ευχάριστο και επαινετό
μάλιστα το ότι βρέθηκαν χορη-
γοί και μας δίδονται τόποι-πόλεις-οδοιπορικά και διαλάμψαντες
Δυτικομακεδόνες, απ’ τους πολλούς, που πάντοτε βρίσκονται και
φεύγοντας αφήνουν λαμπερό πέρασμα.

- Στα περιεχόμενα βρίσκονται εργασίες φιλοπόλιδων και εθνο-
φελώς δρώντων προσώπων, που ενθαρρύνουν εμάς τους υπαι-
θροφύλακες, που σφιχταγκαλιάζουμε τον Δυτικομακεδονικόν
Βράχον.

- Αλήθεια! Σκέπτεται κανείς τον κόπον, πόνον, έξοδα των υπαι-
θρομάχων μας, που δέχονται και τα παράπονά μας, γιατί δεν ανα-
φέρεται ο τόπος μας, άσχετα, αν εμείς δεν θέλουμε να
συμβάλλουμε σε τέτοιες λίαν επαινετές προσπάθειες;

-Πάντως οφείλουμε να το ξαναγράψουμε: Το ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ των Μπέλλων προβάλλει τον τόπο και
τους ανθρώπους μας και βέβαια σε όσους εκτιμούν την προσφορά
και δείχνουν τον Δυτικομακεδονισμό…

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του
δάσκαλου Γιώργου Δ. Κούτσιανου
με τίτλο:

“ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΙΝΟΥ-ΤΡΙΓΩ-
ΝΙΚΟΥ

104 χρόνια λειτουργίας
(1891-1995)”

Έκδοση 2010, σελίδες 114
Είναι μια έκδοση του Πολιτι-

στικού και Πνευματικού Ομίλου
Τριγωνικού “Το Δέλινο”

Γιορτή αύριο Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Μακεδο-
νικού Αγώνα στο Μπούρινο. Θα γιορταστεί η επέτειος του Μακε-
δονικού Αγώνα. 

Θα ακουστούν τα ονόματα των πρωταγωνιστών αλλά όπως
κάθε χρόνο δεν θα ακουστούν τα ονόματα δύο δικών μας ανθρώ-
πων. Είναι αυτοί που ενώ προσέφεραν πολλά, δεν έχουν τη θέση
που τους ταιριάζει στην ιστορία και στις γιορτές για το Μακεδονικό
Αγώνα.

Είναι ο Παπαναστάσης (Αναστάσης Ζωγραφίδης) από το Δέ-
λινο. 

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός του Μακεδονικού Αγώνα. Ο
παπάς που όρκισε τους Μακεδονομάχους και κήρυξε την έναρξη
του Αγώνα.

Ο Παπαναστάσης γεννήθηκε στο Δέλινο το 1851. Ήταν ο μι-
κρότερος γιος του Παπαθανάση (γενάρχη των Παπαθανασάδων).

Το 1866 μ.Χ. νεαρός σε ηλικία 15 χρόνων, μετά από πρό-
σκληση του Μητροπολίτη Κοζάνης Ευγένιου, έφυγε από το Δέλινο
για να σπουδάσει στην Κοζάνη. Το 1876 παντρεύτηκε τη Βασιλική
Βούρκα και χειροτονήθηκε ιερέας. Αναμείχθηκε στο μακεδονικό
κίνημα και ανέπτυξε αξιόλογη πατριωτική δράση. Το 1904, στο
σπίτι του Νικολάου Μαλούτα, όπου φιλοξενείτο ο Παύλος Μελάς,
όρκισε τους πρώτους εθελοντές μακεδονομάχους, τον Καραλί-
βανο, το Βισβίκη, το Λιόντα, τον Πλόσκα, το Γκάγκο, τον Κουτσι-
ούκη, το Βλάχο και τον Μπόλα. Δημιούργησε συνδέσμους στην
περιοχή Καμβουνίων και μύησε συγχωριανούς του, προκρίτους και
ιερείς της περιοχής Κοζάνης, στο Μακεδονικό αγώνα. Για την προ-
σφορά του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης, του
απένειμαν τον τίτλο του δικαιοφύλακα. 

Δεν ξέχασε τον τόπο του. Απόγονοί του έκαναν δωρεάν το
ρολόι του καμπαναριού και άφησαν κληροδότημα το οποίο δίνει

υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές στους νέους που κατάγον-
ται από το χωριό. 

(Πηγή: Κώδικας αλληλογραφίας Μητροπόλεως Σερβίων και
Κοζάνης, Αριθμός 61 (1906- 1909), φύλλα 64-66). 

Ο γιος του Αθανάσιος Ζωγραφίδης γεννήθηκε στην Κοζάνη το
1880. Σπούδασε ιατρική. Έκανε μεγάλο φιλανθρωπικό έργο.
Έγραψε τρεις ιατρικές διατριβές. 

(Εθνικόν Ημερολόγιον, Χρονογραφικόν, Φιλολογικόν και Γε-
λειογραφικόν (1908, σελ. 385-386) – Σκόκος Κωνσταντίνος) 

Είναι ο Σταμκοχρήστος (Σταμκόπουλος Χρήστος) από το Δέ-
λινο.

Ανέλαβε και έφερε σε πέρας την αποστολή που του ανέθεσε
η Επιτροπή Αγώνα, να σκοτώσει το Διοικητη⁄ του Σαντζακι⁄ου των
Μπιτολι⁄ων (Μοναστηρι⁄ου), για να πάρουν οι Έλληνες την εκδίκηση
για το θάνατο του Παύλου Μελά. 

Ο⁄ταν το 1904 οι Του⁄ρκοι σκο⁄τωσαν τον Παυ⁄λο Μελα⁄, οι Ε⁄λλη-
νες για να εκδικηθου⁄ν το θα⁄νατο⁄ του αποφα⁄σισαν ως αντι⁄ποινα να
εκτελε⁄σουν τον Διοικητη⁄ του Σαντζακι⁄ου των Μπιτολι⁄ων (Μονα-
στηρι⁄ου), τον οποι⁄ο θεω⁄ρησαν υπευ⁄θυνο. Την αποστολη⁄ ανε⁄θεσαν
στο Χρη⁄στο Σταμκο⁄πουλο. Με την εξυπνα⁄δα και την πολυμηχανι⁄α,
του Δελνιω⁄τη που διε⁄θετε, πη⁄γε στα Μπι⁄τολα, εκτε⁄λεσε τον Μπε⁄η
και επε⁄στρεψε χωρι⁄ς να συλληφθει⁄ .

Ο Στακμο⁄πουλος Χρη⁄στος που και παλιο⁄τερα το 1896 συμμε-
τει⁄χε στην «Εθνικη⁄ Εταιρει⁄α», το 1904 συμμετε⁄χει στα ε⁄νοπλα
σω⁄ματα της «Εθνικη⁄ς α⁄μυνας». 

(Πηγη⁄ πρω⁄τη: Μαρτυρι⁄ες κατοι⁄κων. Πηγη⁄ δευ⁄τερη: Β. Απο-
στο⁄λου, Προτομε⁄ς και ανδρια⁄ντες-μνημει⁄α της Κοζα⁄νης, Νομαρ-
χιακη⁄ Αυτοδιοι⁄κηση Κοζα⁄νης, 2006)

Τάκης Παπαθανασίου

ΑΣ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΚΟΧΡΗΣΤΟΣ: ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΙΝΟ

ΑΠΟΥΣΙΑ 

Η απουσία του σώματός σου οδυνηρή 
μα η ψυχή σου φτερουγίζει ολόγυρά μου 
και απ’ το μαρτυρικό μου δρόμο μ’ οδηγεί 
στη λάμψη που εκπέμπεις ομορφιά μου. 

Ένα κομμάτι του εαυτού μου αιμορραγεί 
κι από τον πόνο αυτό ποτέ δε θα γλιτώσω, 
τι να χωρίζει άραγε ουρανό και γη; 
Θα μάθω μόνο όταν σ’ ανταμώσω. 

Τα δάκρυα λευτερώνουν το κορμί, 
ποτίζουν με σοφία το λογισμό μου, 
βαστώ αγκαλιά το κάθε χάδι και φιλί 
και δραπετεύω απ’ τον παραλογισμό μου. 

Λέω πως τάχα λείπεις μακριά, 
πως μας κρατάνε χωριστά χιλιάδες μίλια, 
γαντζώνομαι απ’ τα ψέματα αυτά 
μα φέγγουν γύρω μου άπειρα καντήλια. 

Με προσγειώνουν σε μια αλήθεια θλιβερή, 
κλείνω τα μάτια, συνεχίζω τα’ όνειρό μου, 
μετρώ στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί 
και σε κλειδώνω στην καρδιά σα θησαυρό μου. 

Κανείς δε θα σ’ αρπάξει από κει, 
κανείς δε θά ’βρει το κλειδί ν’ ανοίξει, 
η απουσία του σώματός σου οδυνηρή 
μα η ψυχούλα σου τα χνάρια θα μου δείξει 

που θα με λευτερώσουν και μ’ υποταγή τυφλή 
πάνω τους θ’ ακουμπώ το κάθε βήμα 
κι όταν με φέρουν στην ουράνια αυλή 
θα κλαίω από χαρά κι όχι στο μνήμα. 

Ντίνα Δαρδούμπα 
25/05/2010 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΙΩΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεταξιωτών Κοζά-

νης συγχαίρει τους μαθητές, παιδιά μελών του Συλλόγου και
συγχωριανών μας για την επιτυχία τους στις εισαγωγικές εξε-
τάσεις στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Τιμά και συγχαίρει Γονείς-Μαθητές και Εκπαιδευτικούς για
την εξαίρετη αυτή προσπάθεια και επιτυχία και εύχεται στους
μαθητές άριστες σπουδές στα σπουδαστικά και φοιτητικά θρα-
νία, στο νέο δρόμο που ανοίγεται μπροστά τους.

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος  Παναγιώτης Ε. Μπασιάς

Κοζάνη 1.9.2010

Ένας Γρεβενιώτης
για τους Μικροβαλτινούς

Το έργο του συλλόγου είναι μεγάλο… 
Ξεκίνησαν την έκδοση της εφημερίδας για την ενημέρωση των

απανταχού της γης Μικροβαλτινών. Στάθηκαν κοντά στα προβλή-
ματα του χωριού και βελτίωσαν την εικόνα του χωριού στους άλ-
λους. Μεγάλο το έργο αυτών των ανθρώπων, διότι λαός που
καλλιεργεί την παράδοση, δεν χάνει ποτέ τις ρίζες του. Μελετών-
τας δε κανείς τις παραδόσεις του και την ιστορία του τόπου του ξα-
ναζωντανεύει το ρωμέϊκο του χαρακτήρα του και μαθαίνει να
αντλεί πράγματα από το παρελθόν. Με την παράδοση μεταφέρον-
ται από γενιά σε γενιά τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής.

Έτσι περιγράφονται από την κ. Τσινίκα και τον Μκρουβαλτνό
με χιουμοριστική προσέγγιση οι ιστορίες και το παλιό λεξιλόγιο
του χωριού. Ακόμη κυρίως  χάρη στις γυναίκες κρατήθηκαν οι πα-
ραδόσεις με τα τραγούδια και τους χορούς, νοσταλγικά κελεύ-
σματα του παρελθόντος που δίνουν δύναμη και πίστη για το
μέλλον.

Η λαογραφία του χωριού είναι αξιοσπούδαστη και μπορεί ο
ερευνητής να συγκεντρώσει υλικό για μελέτη πολλών σελίδων.
Τούτο οφείλεται στη ζωντάνια, την ακάματη δραστηριότητα και την
ευρύτητα των αντιλήψεων που διακρίνει το Μικροβαλτινό λαό.

Ξενιτεμένε Μικροβαλτινέ, γύρνα στο Μικρόβαλτο, στο χωριό
σου που σε καλεί. Από εκεί που πήρες σαν παρακαταθήκη στην ξε-
νιτιά τις πιο όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά σου χρόνια… 

Ι.Ζ.
Ο ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ
ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Φεύγουν τα πουλιά πετάνε
χάνονται στον ουρανό
ταξιδεύουν γι’ άλλα μέρη
στέκομαι και τα κοιτώ
με χαμόγελο πικρό

Πόσο θάθελα μαζί τους να χαθώ
κι ότι ονειρεύτηκα να ζήσω
στον δικό τους κόσμο να βρεθώ
στα σοκάκια του να σεργιανίσω

Πόσο θάθελα μαζί τους να βρεθώ
κι ελεύθερα να φτερουγίσω
απ’ τον κόσμο τούτο να χαθώ
κι απ’ της μνήμης μου το χάρτη
να τον σβήσω

Φεύγουν τα πουλιά και πάνε
για ταξίδια μακρινά
κι εγώ απ’ τη γωνιά του δρόμου
τ’ αποχαιρετώ βουβά
κι ένα δάκρυ μου κυλά

ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Μορφωτικού συλλόγου Μικρο-
βαλτινών Κοζάνης, ευχαριστεί το διευθυντή  Αποστόλου Βασίλη
και το σύλλογο Γονέων του 17ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης,
για την παραχώρηση του γυμναστηρίου του σχολείου, για τις
πρόβες του συλλόγου (χορευτική ομάδα, χορωδία).



Mικροβαλτινοί
μετανάστες

Αυστραλία
Έχετε σκεφτεί ποτέ τη διαφορά ενός ημερολόγιου δικού μας

με εκείνου της Αυστραλίας; Είναι η διαφορά στις εποχές. Οι χει-
μωνιάτικοι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, οι ανοιξιάτικοι Σε-
πτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, η πρωτοχρονιά στην καρδιά του
καλοκαιριού. 

Η φίλη και συγχωριανή μας η Βούλα Παπανικολάου-Δαρ-
δούμπα μας έστειλε ένα τέτοιο ημερολόγιο και μια πολύ όμορφη
οικογενειακή φωτογραφία, με πολλή αγάπη.

Στη φωτογραφία τα παιδιά του Θανάση Δαρδούμπα, ο Γιάννης
και η αδερφή του Μαρία με τις οικογένειές τους. Ο Γιάννης Δαρ-
δούμπας ψάχνοντας για δουλειά και καλύτερη ζωή αποφάσισε
φύγει μετανάστης το 1969, προσανατολιζόμενος αρχικά για Γερ-
μανία, και φτάνοντας τελικά στη μακρινή Αυστραλία. Τον ακολού-
θησε τον επόμενο χρόνο η αδερφή του Μαρία, που πολύ σύντομα
παντρεύτηκε τον Σάββα Μιχαηλίδη κι απέκτησαν δύο κόρες , τη
Ντίνα και τη Βίκη κι ένα γιό, το Γιώργο.. Το 1972 ο Γιάννης έστειλε
πρόσκληση στη Βούλα Παπανικολάου, παντρεύτηκαν στην Αυ-
στραλία κι απέκτησαν τη Ντίνα, το Θανάση και τη Χρυσούλα, που
ζουν, εργάζονται και παντρεύτηκαν εκεί, κι έχουν δικά τους παι-
δάκια. Στη φωτογραφία από αριστερά στο κέντρο ο Σάββας Μι-
χαηλίδης, η Μαρία Δαρδούμπα Μιχαηλίδου, ο Γιάννης
Δαρδούμπας  και όρθια δεξιά η Βούλα Παπανικολάου-Δαρδούμπα.
Γύρω τους τα παιδιά με τους-τις συζύγους τους  και όλα τα εγγο-

νάκια.
Η δυσάρεστη είδηση είναι πως η θεία τους Κατίνα Παπαχαρι-

σίου Φιλιππίδη απεβίωσε στις 26.12.2009. Η Βούλα μου γράφει
πως « έχασαν το στήριγμα που είχαν στη μακρινή χώρα που ζουν,
πως τους έδινε κουράγιο και δύναμη, πως τη θυμούνται πάντα με

αγάπη».

Αυστραλία
Ο Νίκος Τζουκόπουλος, ο δικός μας μουσικός,  με τη γυναίκα

του Μαρία, επέστρεψαν πριν λίγες μέρες από  τη μακρινή Αυ-
στραλία, μας έφεραν τους χαιρετισμούς  των συγχωριανών μας
που μένουν εκεί και απάντησαν σε κάποιες ερωτήσεις μας.

Νίκο, πώς αποφασίσατε να πάτε Αυστραλία;
Μας κάλεσε κάποιος από το Παλιόκαστρο Κοζάνης να παί-

ξουμε σε έναν γάμο φίλου του  στην Αυστραλία. Δεν το σκέφτηκα,
δέχτηκα αμέσως, έχω στη Μελβούρνη  τα αδέλφια της μάνας μου,
το Γιάννη και τη Μαρία Δαρδούμπα, με την ευκαιρία θα τους επι-
σκεπτόμουν. Μείναμε ένα μήνα. Κι εκτός από το γάμο, παίξαμε σε
3-4  ακόμα χορούς ελληνικών συλλόγων σε μαγαζιά. Ήταν πολλοί
Έλληνες, γνωρίσαμε πολύ κόσμο, από τα χωριά μας, το Λιβαδερό,
την Κοζάνη, την Παλιουριά, νησιώτες, Πελοποννήσιους, από όλη
την Ελλάδα κόσμο, οι περισσότεροι μετανάστες από πολλά χρό-
νια, μαζί με τα παιδιά τους, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκεί,
με μεγάλη νοσταλγία για την πατρίδα.

Πώς σου φάνηκε η Αυστραλία;
Κάναμε 18-19 ώρες ταξίδι με ενδιάμεση στάση στο Αbudabi

για να φτάσουμε στη Μελβούρνη. Ήταν καταπληκτική εμπειρία.
Παρ’ όλο που είχα ξαναπάει το 1999, αυτή τη φορά ήταν διαφορε-
τικά, ήμουν ίσως λίγο μεγαλύτερος και έβλεπα τα πράγματα αλ-
λιώς. Ήρθαν όλοι οι συγγενείς μας στο αεροδρόμιο να μας
καλωσορίσουν, το ίδιο και όταν φεύγαμε. Ήταν πολύ συγκινητικό.
Η Αυστραλία είναι όμορφος τόπος, αυτή η εποχή ήταν άνοιξη, είχε
κάποιες μέρες βροχή, το Δεκέμβριο μας είπαν ανοίγει εντελώς ο

καιρός.
Ο τόπος ήταν καταπράσινος, είχαν μεγάλα πάρκα, η πλειοψηφία

μένει σε μονοκατοικίες με πολύ μεγάλες αυλές, με γκαζόν, με κήπο,
με πισίνες, με παιδικές χαρές, τα περισσότερα σπίτια είναι ισόγεια,
κάποια έχουν έναν όροφο ακόμα, έχει μια ηρεμία ο τόπος. Οι δικοί
μας μένουν σχετικά κοντά ο ένας στον άλλο, δίπλα τους μένουν  με-
τανάστες απ’ όλον τον κόσμο, κινέζοι, γερμανοί, ότι θέλεις.

Οι συγγενείς μας, αλλά και όλοι οι Έλληνες είναι πολύ δεμέ-
νοι μεταξύ τους, κάθε μέρα κάποιος μας καλούσε για τραπέζι, κάθε
Δευτέρα πηγαίναμε στο θείο μου το Γιάννη, γιατί μαζεύονταν όλα
τα παιδιά του θείου και το κρατήσαμε κι εμείς, γιατί βλεπόμασταν
όλοι. Τα παιδιά, τα ξαδέρφια μου μιλούν όλοι ελληνικά, τα μικρά
τους καταλαβαίνουν όλα ελληνικά, συνήθως απαντούν αγγλικά.
Μου έκανε εντύπωση πως όλοι ήταν αγαπημένοι, χαίρονταν ο ένας
για το καλό του άλλου, δεν υπήρχε ζήλεια, κάτι που λείπει από
εμάς εδώ στην Ελλάδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με πόση
αγάπη μας δέχτηκαν και πόσο μας περιποιήθηκαν.

Πώς σου φάνηκε η ζωή εκεί;
Εμείς δεν είδαμε κρίση εκεί. Ο κόσμος δουλεύει και ζει καλά.

Η ζωή είναι ακριβή, οι άνθρωποι όμως είναι μετρημένοι, δου-
λεύουν, ο θείος μου ο Γιάννης σε νοσοκομείο, ο θείος Σάββας  έχει
μαγαζί με  φρούτα και λουλούδια, ο Γιώργος με τζάμια, η Βίκη είναι
νηπιαγωγός, η Ντίνα της θείας Μάρως διδάσκει καλλιτεχνικά, η
θεία Βούλα δουλεύει δύο τρεις μέρες την εβδομάδα, ζουν καλά.
Έμαθαν να δουλεύουν. Ο θείος Γιάννης έλεγε πως όταν είχαν πρω-
τοπάει στην Αυστραλία τους είχαν δώσει χαρτιά να υπογράψουν
πως θα μείνουν δύο χρόνια τουλάχιστον, γιατί πολλοί δυσκο-
λεύονταν να συνηθίσουν και ήθελαν να φύγουν. Τώρα είναι καλά
εκεί.

Θα έμενες λοιπόν εκεί;
Δεν θα άλλαζα την Ελλάδα. Εκεί είναι καλά για επίσκεψη.

Εμείς είμαστε αλλιώς μαθημένοι εδώ. Εκεί στις 1.30 το πρωί τε-
λειώνουν οι χοροί, εδώ στις 1.30 αρχίζουν. Δεν έχει νυχτερινή
ζωή. Μπορεί γι’ αυτό και να προοδεύουν τόσο. Όμως είμαστε καλά
κι εμείς εδώ. Εκτός κι αν χειροτερέψουν τόσο πολύ τα πράγματα
με την οικονομική κρίση, οπότε, κανείς δεν ξέρει. 

Αμερική
Πριν λίγες μέρες ο Γιώργος Νατσιόπουλος και ο γιός του

Θωμάς με έφεραν σε επαφή με μια εγγονή του μπάρμπα Χρήστου
Nατσιόπουλου, που ήταν από τους πρώτους Μικροβαλτινούς με-
τανάστες στην Αμερική. Η Όλγα Davis Natsios έψαχνε με λαχτάρα
τις ρίζες της χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Ο Θωμάς Νατσιόπου-
λος επικοινώνησε μαζί της μέσα από το Facebook. (Ας μην κατη-
γορούμε λοιπόν πάντα τις οθόνες και το διαδίκτυο, έχουν και τις
καλές τους πλευρές).

Είχα πάντα την απορία, τι έγιναν τα παιδιά και τα εγγόνια του
Θείου Χρήστου Νατσιόπουλου, σκεφτόμουν, δεν επικοινώνησε
ποτέ κανένα τους μαζί μας, έγιναν τόσο πολύ αμερικάνοι που δεν
αναρωτήθηκε κανένας τους, πώς είναι αυτή η πατρίδα, απ’ όπου
ήρθε ο παππούς τους; Τι κάνουν οι
συγγενείς που υπάρχουν εκεί;
Κάπου 35 χρόνια μετά το θάνατο
του μπάρμπα Χρήσου εμφανίζεται
επιτέλους κάποια.

Η Όλγα, η πρώτη εγγονή του
Μπάρμπα Χρήστου,  ζει στο Dracut
της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, είναι
συνταξιούχος καθηγήτρια Γαλλι-
κών και είναι μητέρα δύο παιδιών
του Nικόλα 29 χρονών και του Γρη-
γόρη, 26 χρονών. Με το θάνατο
του παππού, χάθηκε το νήμα της
επαφής με το χωριό, η ίδια όμως
μιλάει και γράφει Ελληνικά  και  χά-
ρηκε πολύ που ήρθαμε σε επαφή,
όπως κι εγώ άλλωστε. Επισκέφτηκε την ιστοσελίδα του συλλόγου
Μικροβαλτινών και σήκωσε όλες τις φωτογραφίες, διψασμένη για
πληροφορίες σχετικά με τον τόπο μας. Από τα 7 παιδιά του
μπάρμπα Χρήστου έμειναν μόνο  η Μαρία και ο Δημήτρης σε με-
γάλη ηλικία. Υπάρχουν όμως 24 εγγόνια και 38 δισέγγονα. Ίσως κι
αυτός είναι ένας λόγος, που δε χρειάστηκε να αναζητήσουν αυ-
τούς που έμειναν πίσω στην πατρίδα, το γεγονός δηλαδή πως ήταν
ήδη πάρα πολλοί συγγενείς. 

Ευχαριστούμε την Όλγα, θα αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες
που μας δίνει σε προσεχές φύλλο. Προς το παρόν την καλωσορί-
ζουμε στην κοινότητά μας.

Ε.Λ.
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Υποδοχή στο αεροδρόμιο

Νίκος με Μαρία, θεία
Μάρω , θείο Γιάννη

και εξαδέλφες

Βαγγέλης Χαρισόπουλος †

“Οδυνηρό και φοβερό είναι  να πεθάνει κανείς
σε ξένη χώρα, σε ξένη γη, μακριά από τους 
δικούς του ανθρώπους, να μην έχει κανέναν

να τον συμπαρασταθεί

Το ζήτημα της ξενιτιάς
και της μοναξιάς μας κατα-
τρώγει την ψυχή μας. Η
επιθυμία του ανθρώπου
είναι να ζει σ’ αυτόν τον
τόπο που γεννιέται, που με-
γάλωσε, που πρωτοείδε το
φως της ημέρας και του
ήλιου κοντά στους δικούς
του ανθρώπους. Και είναι η
επιθυμία του να τον σκεπά-
σει το άγιο χώμα της πατρι-
κής γης. Το χώμα αυτό το
έχουμε ποτίσει με άφθονο ιδρώτα και αίμα.”.

Από τα απομνημονεύματα του Βαγγέλη Χαρισό-
πουλου.

Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος έφυγε από κοντά μας
στις 24 Νοέμβρη 2010

Καλό ταξίδι φίλε Βαγγέλη
Σπύρος Σιδέρης
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“Μεταξύ ακάθαρτου και γάργαρου”
Η νέα ποιητική συλλογή του Γιώργου Κωτούλα

Στην έκδοση της δεύτερης ποι-
ητικής του συλλογής προχώρησε ο
Γιώργος Αντ. Κωτούλας, παρουσιά-
ζοντας στις 120 σελίδες της φτα-
σμένα δείγματα της ευαισθησίας
του, της αέναης δημιουργικότητας
με την ανθρώπινη “γάργαρη”
ματιά…

Μεταφέρουμε λίγες γραμμές
από την εισαγωγή του νέου βιβλίου
όπως τις προλόγισε ο φιλόλογος-
συγγραφέας Θανάσης Μουσόπου-
λος:  

“Η ποίηση είναι ένας ουρανός.
Ένας κοινόχρηστος ουρανός. Μπορεί ο καθένας να πάρει όποιο
κομμάτι θέλει. Μερικοί είναι αδιάφοροι. Άλλοι αφοσιώνονται, θαυ-
μάζουν, ο ουρανός γίνεται ένα με το είναι τους…

Λαϊκός/αυθόρμητος υπαρξισμός είναι οι στίχοι της δεύτερης
ποιητικής συλλογής του Γιώργου Κωτούλα…

Επιβεβαιώνεται η πεποίθησή μου ότι η ποίηση είναι βίωμα βα-
θύτατο που εκφράζεται με ευαισθησία. Ο καθένας έχει αυτή τη δυ-
νατότητα, αρκεί να του έρθουν βολικά τα πράγματα, κάποια
χρονική στιγμή της ζωής του. Τούτο συνέβη με το Γιώργο Κω-
τούλα, του οποίου η δεύτερη απόπειρα στην ποίηση είναι ωριμό-
τερη από την πρώτη. Είμαι χαρούμενος για την επιτυχία του, και
–για να είμαι ειλικρινής- ζηλεύω.”

Παραθέτουμε δυο χαρακτηριστικά κατά την άποψή μας δείγ-
ματα της νέας του συλλογής

Βολική συμφωνία
Χωρίς να δουν
το σκοινί του ακροβάτη μπροστά τους
παρατάχτηκαν οι στρατοί.
Έτοιμοι για τον πόλεμο μεταξύ τους 
γυαλίζουν τις στολές τους και τα όπλα 
περιμένοντας το σήμα.

Οι αρχηγοί με τους υπαρχηγούς τους συνεδριάζουν.
Είναι προβληματισμένοι.
Εκτιμούν την κατάσταση
αναλύοντας τα υπέρ και τα κατά
μιας νίκης ή μιας ήττας.
Αναλύουν ακόμη και το σημείο της αποσύνθεσης.

Τρέμουν και φοβούνται το αύριο τους
ώσπου ξαφνικά είδαν το σκοινί
Και έδεσαν μ’ αυτό την συμφωνία της οπισθοχώρησης.

Έφυγαν οι στρατοί
αφήνοντας σε κάθε σκοπιά ένα σκιάχτρο, 
διευκολύνοντας έτσι τον κάθε τολμηρό,
τρομοκρατώντας τον κάθε φοβισμένο.

Προσμένοντας
Πήραν φυτίλια και κερί
κι άρχισαν να πλάθουνε καιρό τώρα.
Ένα-ένα γεννιόταν τα κεριά

μια-μια γεννιόταν και οι ελπίδες τους.
Κι όσο πλήθαιναν τα κεριά
πληθαίνανε και κείνες.

Πήγαν στην στρογγυλή πλατεία.
Άναψαν τα κεριά και στήσανε γύρω τους χορό.
Χόρευαν οι φλόγες μαζί με τις φλόγες των ψυχών.
Χόρευαν και περίμεναν.
Σε κάθε χορό και μια ματιά στον Αϊ-Λιά.
Σε κάθε στροφή και μια ματιά μεταξύ τους.

Έλιωσαν και σβήσαν τα κεριά
με το χορό να πέφτει κάτω αποκαμωμένος.
Μάταια ψάχνουν στο σκοτάδι πια.
Δεν μπορούν να δουν τον Αϊ-Λιά
ούτε να ιδωθούν στα μάτια μεταξύ τους.

ΣΗΜ. ΣΥΝΤ.
Ευχαριστούμε το φίλο Γιώργο Κωτούλα για την αποστολή 10 τευ-

χών της νέας του δουλειάς.
Τον ευχαριστούμε και για τα καλά του λόγια αφού στην συνοδευ-

τική με το δέμα επιστολή μας έγραψε:
“Έψαξα μέσα μου να βρω λόγια που να περιέγραφαν την περηφά-

νια μου για το σύλλογο των Μικροβαλτινών. Λόγια που θα αποτυπώ-
νουν τη μεγάλη προσφορά όλων σας τόσο για το χωριό μας, όσο και
σε μας που βρισκόμαστε μακριά του.

Δεν τα κατάφερα εξαιτίας του φόβου μου μήπως και δεν ήταν
ικανά για τέτοια περιγραφή.

Ευχαριστώ που είμαι κομμάτι της μνήμη σας.
Με Μικροβαλτινούς χαιρετισμούς

Γιώργος Κωτούλας”

Επικήδειος που εκφωνήθηκε στην εξόδιο
ακολουθία της Ιγνατούλας, κόρης του Γεωργίου
Ιγνατίδη και της Πανάγιως Καβουρίδου,  από το
συνταξιούχο δάσκαλο –και θείο της θανούσης-
Κώστα Λαμπρόπουλο. 

Πολυαγαπημένη μας Ιγνατούλα
Ο αδόκητος θάνατός σου μας βύθισε σε μεγάλο πένθος. Η

θλίψη μας για την απώλειά σου είναι ανείπωτη. Ο Θεός έκρινε,
πάνσοφος καθώς είναι, ότι αυτή ήταν η καταλληλότερη στιγμή
ν΄ανέβεις στα ουράνια και να σε κατατάξει σε τόπο χλοερό, φω-
τεινό και αναψύξεως όπου δεν υπάρχει πόνος, λύπη και στε-
ναγμός.

Ήσουν Τούλα, γενναία στη ζωή και πάντα έβλεπες μέσα από
τα δρώμενα του βίου και το θάνατο, ως αναπόσπαστο κομμάτι
χωρίς να σε τρομάζει, έτσι απλά σαν ένα φυσιολογικό γεγονός.

Πάλεψες ηρωικά με την επάρατη νόσο, δεν φοβόσουν να
ομολογήσεις αυτό που σε βασάνιζε. Ευχαριστούσες το Θεό που
σ΄έδωσε αυτό το μαρτύριο για να δοκιμάσει την πίστη σου και
όσο μεγαλύτερο ήταν το μαρτύριο για σένα, τόσο ενισχυμένη
έβγαινε η πίστη σου στο Χριστό. Δεν παραπονέθηκες ποτέ που
διάλεξε εσένα να περάσεις αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, μάλλον
τον ευχαριστούσες γιατί σου έδινε την ευκαιρία να γνωρίσεις
καλύτερα τον κόσμο. Ευχαριστούσες καθημερινά τους δικούς
σου ανθρώπους για τις θυσίες που κάνανε για σένα. Το θεω-
ρούσες μεγάλη τύχη που είχες μια τόσο ξεχωριστή οικογένεια.

Ήμασταν όλοι περήφανοι που ακούγαμε ότι στη δουλειά
σου ξεχώριζες για τον αδαμάντινο χαρακτήρα σου και την αν-
θρώπινη συμπεριφορά σου. Όσοι σε γνώριζαν μόνο καλό λόγο
θα ‘χουν να λένε για σένα.

Ήσουν υπόδειγμα μητέρας και συζύγου, έδινες όλη σου την
αγάπη σ’ αυτό που αγαπούσες. Η εξ ύψους παραμυθία εύχομαι
ν’ απαλύνει τον πόνο του συζύγου σου, της μονάκριβης κόρης
σου Ραφαηλίας, των γονέων σου, των αδελφών σου και των
συγγενών σου.

Καλό σου “ταξίδι” αγαπημένη μας, καλή Ανάσταση και καλή
αντάμωση στη μέλλουσα ζωή.   

Ο ΒΙΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΩΣ 
Πριν από πολλά χρόνια ζούσε μια οικογένεια κτηνοτρόφων και

είχε μια κόρη που την έλεγαν Μάρω. Η Μάρω πήγαινε κάθε μέρα
και βοσκούσε τα αρνιά. Το μαντρί το είχαν στο δάσος στην τοπο-
θεσία «καλάμι» και υπήρχαν κι άλλα μαντριά εκεί από κατοίκους
των γύρω χωριών. 

Μια μέρα η Μάρω γνώρισε ένα τσοπανόπουλο, τον Γιάννη,
από το χωριό Πάδη ή Βογγόπετρα Συναντιούνταν κάθε μέρα καθώς
έβοσκαν τα κοπάδια τους και με τον καιρό τους έδεσε μια βαθιά
φιλία. Καθώς περνούσαν τα χρόνια η φιλία τους έγινε αγάπη και
ήθελαν να είναι συνέχεια μαζί. Ο Γιάννης της μίλησε για την αγάπη
του και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του και η Μάρω δέχτηκε. Ήταν
τόσο ευτυχισμένοι! 

Μόλις το είπε στους γονείς της εκείνοι έγιναν θηρία, «Αυτό
δε θα γίνει ποτέ, βγάλ’ το απ’ το μυαλό σου», της είπαν θυμωμένα.
Η Μάρω τους παρακαλούσε κλαίγοντας κι εκείνοι δεν άκουγαν
κουβέντα και μάλιστα από εκείνη τη μέρα της απαγόρευσαν να
βγαίνει από το σπίτι. 

Ο πατέρας του Γιάννη χάρηκε πολύ όταν έμαθε ότι ο γιος του
ζήτησε από τη Μάρω να τον παντρευτεί. «Να την πάρεις παιδί μου,
είναι πολύ καλό κορίτσι και αν θέλεις θα πάω να τη ζητήσω από
τον πατέρα της», του είπε. Έτσι κι έγινε. Πήγε στο σπίτι της Μάρως
και είπε στους γονείς της: «Ήρθα να ζητήσω την κόρη σας για το

γιο μου, τα παιδιά αγαπιούνται και πρέπει να τα παντρέψουμε». Ο
πατέρας της όμως αρνήθηκε. «Καλό είναι το παιδί σου και άξιο, το
ξέρω πολύ καλά, αλλά εγώ τη μοναχοκόρη μου θα την παντρέψω
με τσέλιγκα και θα τη δώσω μέσα στο χωριό κι όχι στα ξένα», του
είπε, κι εκείνος έφυγε στενοχωρημένος. 

Ο Γιάννης τον περίμενε με αγωνία. «Πες μου πατέρα μου, τι
σου είπαν;», τον ρώτησε με ανυπομονησία κι εκείνος του είπε τι
ακριβώς είχε συμβεί. Από εκείνη τη στιγμή έπεσε σε βαθύ μαράζι,
ούτε έτρωγε ούτε μιλούσε σε κανέναν. Το ίδιο έκανε και η Μάρω.
«Αν δεν τον πάρω, θα σκοτωθώ», έλεγε στους γονείς της αλλά
εκείνοι δεν την πίστευαν. «Θα της περάσει, όσο δεν τον βλέπει θα
τον ξεχάσει», έλεγαν, μα όσο περνούσε ο καιρός η αγάπη τους γί-
νονταν πιο δυνατή και τους έτρωγε ο καημός. 

Η Μάρω περίμενε με υπομονή μήπως ο πατέρας της αλλάξει
γνώμη, εκείνος όμως δεν άλλαζε με τίποτα. Μια μέρα έφυγε
κρυφά από το σπίτι, πήγε βρήκε τον Γιάννη και του είπε ότι, αφού
δεν μπορούν να είναι μαζί, θα σκοτωθεί. Εκείνος την ικέτευσε να
μην το κάνει αυτό και, για να εκδικηθούν τον πατέρα της, της πρό-
τεινε να μην παντρευτούν ποτέ με άλλους και με δάκρυα στα μάτια
χωρίστηκαν για πάντα Η Μάρω δεν άντεχε στη σκέψη να μην τον
ξαναδεί. Καθώς γυρνούσε στο χωριό της περνούσε από ένα ρέμα.
Εκεί ήταν ο μεγάλος βιρός (πολύ βαθύς λάκκος) και όπως ήταν
απαρηγόρητη έπεσε μέσα και πνίγηκε. 

Οι γονείς της μόλις κατάλαβαν ότι έφυγε από το σπίτι άρχι-
σαν να ανησυχούν και να την ψάχνουν. Αφού δεν μπόρεσαν να τη
βρουν πήγαν να ρωτήσουν τον Γιάννη αν την είδε. «Ήρθε και με
βρήκε», τους είπε, « κι εγώ της είπα να με ξεχάσει, να βρει άλλον
καλύτερο από μένα και να είναι ευτυχισμένη». κι όλοι μαζί σαν τρε-
λοί άρχισαν να την αναζητούν παντού. Αφού δεν την έβρισκαν
πουθενά, κατάλαβαν ότι κάτι κακό έχει συμβεί και καθώς γύριζαν
στο σπίτι και πέρασαν από το μεγάλο βερό είδαν το άψυχο σώμα
της να επιπλέει στο νερό. Όλοι ήταν απαρηγόρητοι. Ο Γιάννης δεν
άντεξε το χαμό της αγαπημένης του και αυτοκτόνησε. Από τότε το
ρέμα ονομάζεται «ο βιρός της Μάρως». 

Αυτήν είναι η ιστορία των άτυχων ερωτευμένων όπως μας τη
διηγούνταν οι παππούδες μας. 

Δέσποινα Δαρδούμπα 

ΦΩΤΟ από το Μικρόβαλτο του 1950 περίπου, από το αρχείο του Προξενείου στη Ζυρίχη, που αποδίδεται το πιθανότερο
σε φιλανθρωπική ελβετική οργάνωση, που πέρασε τότε από το χωριό!

(Μας την έδωσε ο Αντώνης Α. Γιαννόπουλος και του έχει αποσταλεί από συγγενικό του πρόσωπο, μετανάστη στην Ελβε-
τία. Τους ευχαριστούμε.)
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ
Τα εγκαίνια που δεν έγιναν ποτέ!

ΕΡΓΑ

Από τις 10 Αυγούστου 2010 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης ανα-
κοίνωνε μέσα από Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) ότι “το Γεωλο-
γικό Πάρκο των Μπουχαριών θα παρουσιαστεί επίσημα την επόμενη
εβδομάδα”.

Μια παρουσίαση-εγκαίνια που δεν έγιναν ποτέ! 
Μια από τις αιτίες είναι και η περίεργη στάση εμμονή της Δημοτική

Αρχής των Καμβουνίων που επιμένει στη μη παραλαβή και εγκαινίαση του
έργου που έχει περατωθεί εδώ και δυο χρόνια “λόγω κακοτεχνιών, εκκρε-
μοτήτων και ελλείψεων του έργου”. Αντίθετη γενικά και με τη νοοτροπία
τοπικών παραγόντων πανταχόθεν, που επισπεύδουν εγκαίνια ημιτελών ή
και ανύπαρκτων έργων, ιδιαίτερα παραμονές εκλογών… 

Βεβαίως ειδικά για τη δρομολόγηση συμπληρωματικών έργων έχει
δίκιο αλλά σαφέστατα είναι ένα άλλο κεφάλαιο -ασχοληθήκαμε εκτενώς
σε προηγούμενα τεύχη- που χρειάζεται ένα νέο διεκδικητικό πλαίσιο. Η
συντήρηση των γεωμορφών και κατασκευή περιπατητικού μονοπατιού μέχρι
τα Νοχτάρια Λιβαδερού πρέπει να θεωρούνται έργα εξόχως απαραίτητα,
αναπόσπαστα και ενιαία με την ύπαρξη του Γεωπάρκου. 

Τα εγκαίνια ασφαλώς θα κρατούσαν απλά το θέμα στη δημοσιότητα

για αρκετές ημέρες. Η προβολή του Γεωπάρκου με την εκτύπωση φυλλα-
δίου, την καλύτερη σήμανση προς την περιοχή και  τις διαφημιστικές κα-
ταχωρήσεις στον τύπο και στο διαδίκτυο έπρεπε -και πρέπει- να είναι
συνεχής. Δυστυχώς μείναμε πολύ πίσω σ’ αυτόν τον τομέα…

Η λιμνάζουσα κατάσταση και η απραξία -έστω και με άλλοθι- είναι ότι
χειρότερο και απαξιώνει ένα έργο που εκτιμήθηκε θετικά τόσο από τους
επιστήμονες σαν μοναδικό φυσικό γεωλογικό φαινόμενο, όσο από τις εκα-
τοντάδες -ή και χιλιάδες- των επισκεπτών από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. 

Ίσως η διαχείριση των επισκεπτών και η περιφρούρηση της υπάρχου-
σας κατάστασης στο Γεωπάρκο να μην είναι και τόσο απλή υπόθεση. 

Δεν θα εμμείνουμε σε μεγαλοστομίες περί ανάπτυξης της περιοχής
από το Γεωπάρκο γιατί για αυτό απαιτούνται να συνυπάρξουν αθροιστικά
και άλλες παράμετροι και προϋποθέσεις. Η κρίση στο μάρμαρο, η έλλειψη
κινήτρων και υποδομών για βιολογικές καλλιέργειες και τυποποίηση βιο-
λογικών κτηνοτροφικών προϊόντων που μεταφράζονται με τη φυγή των
νέων προς τα αστικά κέντρα, η αδυναμία εκμετάλλευσης των λοιπών συγ-
κριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και  η γενικότερη Ελληνική και παγ-
κόσμια οικονομική κρίση δεν μας αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας…

Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε …

Β’ Φάση Αποκατάστασης
των ΜΑΒΕ

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες της Β’
φάσης της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΜΑΒΕ που ξεκί-
νησαν τον Ιούνιο του 2010.

Το έργο “Ολοκλήρωση αποκατάστασης αποθέσεων των Με-
ταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι – Β’ Φάση” δημο-
πρατήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης σε Διεθνή
Μειοδοτικό Διαγωνισμό στις 16 Φεβρουαρίου 2010. Συμμετείχαν
στο διαγωνισμό έξι (6) εργοληπτικά κοινοπρακτικά σχήματα. Ανα-
τέθηκε τελικά στη μειοδότρια εργοληπτική κοινοπραξία ΙΘΑΚΗ
Α.Τ.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε., που είχε
δώσει έκπτωση της τάξεως του 2,91%.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 13.543.929,91 € και είναι στο
σύνολό του με την Α’ φάση –έργο 6.200.000 € που έχει ολοκλη-
ρωθεί- το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην Ελλάδα.

Συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013” και από
εθνικούς Πόρους.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε σαράντα ένα
(41) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Φορέας διαχείρισης του έργου ήταν μέχρι τώρα η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και με τα νέα χωροταξικά αυτοδιοικητικά
δεδομένα, θα μεταβιβαστεί ασφαλώς στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας.

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης των
αποθέσεων -Β’ φάση- και του άνω τμήματος του ορυχείου της
ΜΑΒΕ “με εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευή βαθμίδων επικοινω-
νίας, επικάλυψη των πρανών με φυτική γη, σπορά και φύτευση των
διαμορφωμένων τμημάτων με διάφορα φυτά και εγκατάσταση αυ-
τόματου αρδευτικού δικτύου…”

Το κύριο μέτωπο εργασιών την τρέχουσα περίοδο είναι το ανα-
τολικό τμήμα των αποθέσεων (“Β” και “Γ”) όπου γίνονται επιχώσεις
για τη δημιουργία βαθμίδων. Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει
εργασίες επιχώσεων και επίστρωσης με φυτική γη των άνω νοτίων
βαθμίδων (“Δ”) του ορυχείου.

Για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των
ΜΑΒΕ, απομένει η κατεδάφιση και ο ενταφιασμός των κτιριακών
εγκαταστάσεων, θέμα το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
μελετών, με την εξέταση εναλλακτικών λύσεων. Για το έργο που
είναι ενταγμένο και αυτό στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013”, έχει προεγ-
κριθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με απόφαση από 4.8.2009 το ποσό των
5.000.000 €.

Πέρα από τις θετικές πλευρές των έργων αποκατάστασης στα
ΜΑΒΕ, το μεγάλο ζητούμενο για την περιοχή, ήταν και παραμένει
η αποτροπή δημιουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων
Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ).

Επιτέλους ασφαλτοστρώθηκε το τμήμα του δρόμου των
550 μέτρων, στην έξοδο της Καισαρειάς προς το Ρύμνιο. Μια
υπόθεση που κράτησε καιρό, με αναβολές , καθυστερήσεις και
αλλαγές ένταξης σε  διάφορα προγράμματα…

Τελικά το έργο ανατέθηκε, με βάση το διαγωνισμό της
28.9.2010 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης «ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ» προϋπολογισμού
115.000,00 ΕΥΡΩ, στην μειοδότρια ΟΕ ΑΦΟΙ Χατζηγεωργιάδη,
που προχώρησε κανονικά αυτή τη φορά στην υλοποίηση του
έργου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το  3ο Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα του τέλους Ανάπτυξης Ν. Κοζάνης.

Ασφαλώς η εξέλιξη αυτή είναι ένα ακόμη θετικό βήμα στη
βελτίωση των συνθηκών της οδικής μετακίνησης των κατοί-
κων της ευρύτερης περιοχής των Καμβουνίων προς την πρω-
τεύουσα της Δυτικής  Μακεδονίας πλέον. Που όμως,
διεκδικώντας τον τίτλο του “γεφυριού της Άρτας” δεν ολοκλη-
ρώνεται με αυτό. 

Θεωρώντας αυτονόητο ότι θα γίνει άμεσα η διαγράμμιση
και η σήμανση του κομματιού του δρόμου που ασφαλτοστρώ-
θηκε, επισημαίνουμε τις εκκρεμότητες που παραμένουν στην
διαδρομή από το Ρύμνιο προς την Κοζάνη και είναι:

- Η κατασκευή ένωσης-κόμβου του  προαναφερόμενου
δρόμου με αυτόν που συγκλίνει από την Αιανή προς την
πλευρά του Ρυμνίου, όπου παραμένει χωματόδρομος ένα
τμήμα 70 μέτρων. Και το σπουδαιότερο είναι ότι η σήμανση εκεί

είναι από ανύπαρκτη –όταν ερχόμαστε από Ρύμνιο για να στρί-
ψουμε- έως ελλιπής –από την πλευρά της εξόδου-, με αποτέ-
λεσμα στο σημείο αυτό το τελευταίο διάστημα στο σημείο αυτό
να έχουν γίνει πολλά ατυχήματα! Έστω και ξέχωρα από την κα-
τασκευή του κόμβου πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί το θέμα
της σήμανσης γιατί άλλως κινδυνεύουμε να θρηνήσουμε θύ-
ματα.

- Η παράκαμψη του χωριού Κήπος μήκους 1200 μ., από
θέση χάραξης όπου υπάρχει καλός και ευθύς αγροτικός χωμα-
τόδρομος.

Ευελπιστούμε ότι οι νέοι “Καλλικρατικοί” φορείς θα δείξουν
γρήγορα το ενδιαφέρον τους για την ολοκλήρωση του δρόμου,
που είναι πλέον απαίτηση  των κατοίκων των Καμβουνίων.    

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΘΗΚΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΡΥΜΝΙΟΥ

Κυριακή 15 Αυγούστου 2010

Πλατανόδασος Αναβρυκών
Στο ίδιο “έργο” θεατές…

Δεν καταγγέλλουμε πλέον. Απλά κατα-
γράφουμε. Θεατές στο ίδιο “έργο” εδώ και
χρόνια...

“Σκληρές σκηνές”, από τη λεηλασία του
παραποτάμιου υγροβιότοπου-πλατανόδα-
σους των Αναβρυκών στον Αλιάκμονα, στο
τέλος του 3ου χλμ από τη γέφυρα Ρυμνίου
προς το Ζιδάνι…

“Υπεύθυνοι” εσείς δεν ξέρετε τίποτε;
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Συλλογή Ηλία Παλιανόπουλου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Συλλογή Νικολάου Παλιανόπουλου



28ος Μαραθώνιος Δρόμος 2010

Από τον τερματισμό στον 28ο Κλασικό Μαραθώνιο Δρόμο
2010 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, αθλητών των Συλλόγων Δρο-
μέων Υγείας Κοζάνης (ΣΔΥΚ)  και Εορδαίας (ΣΔΠΕ).

Δυο σημαιοφόροι μας στον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης της Κοζάνης 

Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010, γιορτάστηκε η 98η επέτειος της απελευθέρωσης της Κοζάνης από τον τουρκικό ζυγό.
Στις 12π.μ. ξεκίνησε η παρέλαση στην οποία εκτός από τους μαθητές συμμετείχαν αγωνιστές της εθνικής αντίστασης,

ανάπηροι πολέμου, τμήματα του Ε.Σ. και των προσκόπων.
Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η εκπροσώπηση για το Μικρόβαλτο, αφού παρήλασαν κρατώντας τη σημαία η Ράνια Δ. Παπαχα-

ρισίου, σημαιοφόρος του 2ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης και η Πωλίνα Δ. Σιδερίδου, κόρη της Βάσως Νατσιοπούλου, σημαι-
οφόρος του Δημοτικού Σχολείου "Χ. Μούκας" Κοζάνης.   

Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 28 Δεκέμβριος 2010

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ζητήστε το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011
του συλλόγου μας

O εορτασμός του Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο
Με ξεχωριστή επισημότητα γιορτάστηκε και φέτος την Κυ-

ριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010 στο χώρο του μουσείου στο Μπούρινο
η επέτειος του Μακεδονικού Αγώνα. 

Στους πρόποδες του βουνού Μπούρινος, μέσα σε ένα κατα-
πράσινο τοπίο, 4 χλμ. πάνω από το χωριό Χρώμιο, οικοδομήθηκε το
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, ένας σταθμός ιστορικής μνήμης. Το
έτος 1878 στη συγκεκριμένη περιοχή, υψώθηκε το λάβαρο της
επανάστασης στη Δυ-
τική Μακεδονία, με
στόχο την κατάργηση
της συνθήκης του Αγίου
Στεφάνου, την αποτί-
ναξη του τουρκικού
ζυγού και την ένωση με
το ελεύθερο τμήμα της
Ελλάδας.

Η επανάσταση
αυτή στο Μπούρινο
ήταν η πρώτη οργανω-
μένη ένοπλη αντίσταση
του Μακεδονικού Ελλη-
νισμού που συνεχί-
στηκε μέχρι το 1912 με
το Μακεδονικό Αγώνα
και τους Βαλκανικούς
Πολέμους για τη διά-
σωση της Μακεδονίας.
Προς τιμήν των αγωνιστών εκείνων της ελευθερίας, όλων των Μα-
κεδονομάχων και των επί αιώνες αγωνιζομένων για την ελληνικό-

τητα της γης των Μακεδόνων, ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών
Ν. Κοζάνης διαμόρφωσε το συγκεκριμένο χώρο, μετατρέποντάς
τον σε ένα υπαίθριο μουσείο 70 και πλέον στρεμμάτων.

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, μοναδικό απομεινάρι ζωής
από το παλιό χωριό Μπούρινος, που εγκαταλείφθηκε από τους κα-

τοίκους του που εγκα-
ταστάθηκαν στη
σημερινή Κοινότητα
του Χρωμίου, αλλά και
στα γύρω χωριά της πε-
ριοχής, ήταν τελείως
ερειπωμένη, όταν απο-
φασίστηκε η αναπαλαί-
ωσή της. Σήμερα,
αρκετά χρόνια μετά, όχι
μόνο αναπαλαιώθηκε
και αναδείχθηκαν οι
εξαίσιες τοιχογραφίες
της αλλά έγινε και το
επίκεντρο στο όλο δη-
μιούργημα που ακολού-
θησε. Το χώρο
στολίζουν, επίσης, μαρ-
μάρινες επιγραφές σε

μικρά αψιδωτά, αριστερά και δεξιά, γνωμικά και επιγράμματα της
ελληνικής γραμματείας και ιστορίας, προτομές αρχαιοελληνικών
προσωπικοτήτων και Δυτικομακεδόνων αγωνιστών καθώς και ένας

μικρός, ζεστός και φιλόξενος μουσειακός χώρος…
Ο εορτασμός ξεκίνησε με τη Θεία Λειτουργία στην εκκλησία

του Αγίου Νικολάου χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Γρεβενών κ. Σέργιου και συνεχίστηκε με τη δοξολογία και
την επιμνημόσυνη δέηση, την κατάθεση στεφάνων και το χαιρετι-
σμό των επισήμων. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την  κεντρική ομι-
λία της εκδήλωσης για το Μακεδονικό Αγώνα 1870-1908 από την
κ. Γιώτα Σφυρή, συνταξιούχο δικαστικό και γόνο μακεδονομάχου.
Ακολούθησε παρουσίαση παραδοσιακών χορών από ομάδες του
Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης και άλλα συγκρο-
τήματα της περιοχής -μεταξύ αυτών και του συλλόγου Μικρο-
βαλτινών-. Ακόμη συμμετείχαν χορευτικές ομάδες από τη
Σκλίβανη Ιωαννίνων και τη Δεσκάτη.

Τέλος η εκδήλωση έκλεισε με την ξενάγηση και τη δεξίωση
στους επισήμως προσκεκλημένους και την προσφορά γεύματος
σε όλους τους παρευρισκομένους.

Παραβρέθηκαν ο νομάρχης Κοζάνης και υποψήφιος Περιφε-
ρειάρχης Δ. Μακεδονίας Γιώργος Δακής, ο βουλευτής Γιάννης
Βλατής, οι δήμαρχοι Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, Αιανής Γιώρ-
γος Τζέλλος και Καμβουνίων Αχιλλέας Ντοβόλης, ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης Γιάννης Παπαϊορδανίδης, ο γενικός δντής της Πε-
ριφέρειας Δ. Μακεδονίας Χρήστος Κουτσοτόλης, εκπρόσωπος της
Ν.Α. Γρεβενών, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και αστυνομικών
αρχών, τοπικοί παράγοντες, εκπρόσωποι συλλόγων και πλήθος κό-
σμου.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και
Τεχνών Ν. Κοζάνης, ο Δήμος Αιανής και η Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση Κοζάνης.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΩΝ 

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό
του συλλόγου μας που θα γίνει

το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011
στο κέντρο διασκέδασης ΠΟΛΙΤΕΙΑ

(6ο χλμ Κοζάνης-Πτολεμαΐδας)
και περιλαμβάνει:

• κοπή πίτας
• βράβευση επιτυχόντων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

το 2010
• εμφάνιση χορευτικής ομάδας και

χορωδίας του συλλόγου
• γλέντι με τη δημοτική ορχήστρα του

Νίκου Τζουκόπουλου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την 1η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό φωτογραφίας Cool Climate με θέμα την
υπερθέρμανση του πλανήτη κατέλαβε η φωτογραφία του Χρήστου Λαμπριανίδη,
συντοπίτη μας ερασιτέχνη φωτογράφου. 

Σίγουρα το άξιζε!!!


