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Ο άνθρωπος έχει ρίζες…
«…Συνταραζόµαστε από διαδοχικές κρίσεις, αποκαλυπτικές εφευρέ-

σεις και φόβους, που δεν αφήνουν τον ανθρώπινο νου να ηρεµήσει…Μπρο-
στά σ’ αυτά, τι µας µένει για να βαστάξουµε αν απαρνηθούµε τον εαυτό µας;
∆ε µένω τυφλός στα ψεγάδια µας, αλλά έχω την ιδιοτροπία να πιστεύω στον
εαυτό µας…

…Το πράγµα που µε βοήθησε περισσότερο από κάθε άλλο, δεν ήταν οι
αφηρηµένοι στοχασµοί ενός διανοούµενου, αλλά η πίστη και η προσήλωσή
µου σ’ έναν κόσµο ζωντανών και περασµένων ανθρώπων, στα έργα τους,
στις φωνές τους, στο ρυθµό τους, στη δροσιά τους. Αυτός ο κόσµος, όλος
µαζί, µου έδωσε το συναίσθηµα πως δεν είµαι µια αδέσποτη σφαίρα, ένα
άχερο στ’ αλώνι. Μου έδωσε τη δύναµη να κρατηθώ…Κι ακόµη, µ’ έκανε να
νιώσω, όταν ξαναείδα το χώµα που µε γέννησε, πως ο άνθρωπος έχει ρίζες,
κι όταν τις κόψουν πονεί βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν.

Κι όλα αυτά θα µπορούσα να τα ονοµάσω παράδοση…Υπάρχουν ροπές
που νοµίζουν πως η παράδοση µας στρέφει σε έργα παρωχηµένα και αν-
θρώπους παρωχηµένους, πως είναι πράγµα τελειωµένο και άχρηστο για τις
σηµερινές µας ανάγκες…Μου φαίνεται ότι αυτές οι ροπές εκπορεύονται
από τη σύγχρονη απελπισία για την αξία του ανθρώπου…

Όµως τι αποµένει αν βγάλουµε από τη µέση τον άνθρωπο;…»
Γ. Σεφέρη, ∆οκιµές

Το παραπάνω κείµενο ήταν το θέµα της Νεοελληνικής γλώσσας στις
φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαί-
δευση.

Ο ποιητής θέτει την παράδοση στις σωστές βάσεις. Την παράδοση που
θέλει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, τον «άνθρωπο που έχει ρίζες…». Την πα-
ράδοση που κακοποιείται ποικιλοτρόπως στις µέρες µας, αφού οι περισσό-
τεροι την αντιλαµβάνονται σαν µια κιτς εθνική ενδυµασία-όπως να ‘ναι- και
χορό-ότι να ‘ναι- σε δηµόσιους χώρους! Και µε την αρωγή της πολιτείας…

Είχαµε την ευτυχή συγκυρία το τελευταίο διάστηµα-από την αρχή του
έτους-, αφού πρώτα δώσαµε ένα δείγµα-ερασιτεχνικό- της παράδοσής µας
µε τα “Ραγκατζάρια 2008”, να προκαλέσουµε το ενδιαφέρον του τοπικού
τηλεοπτικού σταθµού TOP και του δηµοσιογράφου Κώστα Χρυσάκη, ώστε
να καταγραφεί η πλούσια και αυθεντική παράδοσή µας σε δύο DVD, που το
πρώτο περιλαµβάνει τα «Τραγούδια του Αρραβώνα και του Γάµου» και το
δεύτερο την αναβίωση του εθίµου των «Λαζαρίνων».

Και βέβαια η σηµασία και τα οφέλη από αυτή την καταγραφή είναι πολ-
λαπλά. Το πρώτο είναι ότι οι µέρες της τηλεοπτικής λήψης όπως και αυτές
στις πρόβες της προετοιµασίας, ήταν µέρες γιορτής για όλο το χωριό και ιδι-
αίτερα για τι γυναίκες αφού σχεδόν όλες συµµετείχαν ενεργά. Το λιγότερο
ήταν η πρόσκαιρη δηµοσιότητα-από την τηλεοπτική προβολή- των συµµετε-
χόντων. Και το σπουδαιότερο όλων είναι ότι αυτή η επίσηµη καταγραφή-ίσως
αν καθυστερούσαµε λίγα χρόνια ακόµη να ήταν πλέον αργά- θα αποτελεί το
σηµείο αναφοράς, την κατευθυντήριο γραµµή και το εφαλτήριο για τις νεό-
τερες γενιές να γνωρίσουν και να συνεχίσουν την παράδοση. Και φυσικά
διαχρονικά η αξία της θα µεγαλώνει…

Να «µας κάνει να νιώθουµε πως έχουµε ρίζες…»!

Από µηδενική βάση θα πρέπει να ξεκινήσει το διεκδικητικό πλαίσιο των
φορέων των Καµβουνίων, όσον αφορά την ένταξη ανταποδοτικών
έργων, που να απορρέουν από την κατασκευή του Φράγµατος του Ιλα-

ρίωνα στην περιοχή αυτή, αφού µέχρι σήµερα δεν έχει εξαγγελθεί και δρο-
µολογηθεί κανένα ανάλογο έργο.

Από τις 10 Σεπτεµβρίου 2007 δηµιουργήθηκε φορέας και έχει υπογρα-
φεί µεταξύ των νοµαρχών Κοζάνης Γ. ∆ακή και Γρεβενών Γ. Κουπτσίδη, Προ-
γραµµατική Σύµβαση που αφορά τη διαχείριση της -υπό κατασκευήν- λίµνης
µε τον τίτλο “Προστασία και Ανάπτυξη Ευρύτερης Περιοχής Ταµιευτήρα Λίµνης
Ιλαρίωνα”. Από το φορέα αυτό µέχρι τώρα δεν έχουν καταγραφεί ενέργειες ή
ανακοινώσεις που να διαφοροποιούν την κατάσταση και να προσδιορίζουν τον
προγραµµατισµό κάποιου έργου.

Με τον όρο “ανταποδοτικά έργα” νοούνται κυρίως αυτά που προκύπτουν
από την εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων της σύµβασης του Έργου και
που αφορούν πρωτίστως αποκαταστάσεις θιγοµένων υποδοµών. Είναι γεγονός
ότι ο δήµος Καµβουνίων έχει πληγεί πολύ περισσότερο, από τους υπόλοιπους
όµορους δήµους -σε καµιά περίπτωση δεν τίθεται το θέµα ανταγωνιστικά-, από
τις δραστηριότητες της ∆ΕΗ µέχρι σήµερα, αφού έχει αποληφθεί σχεδόν το σύ-
νολο των αµµοχάλικων και του αργιλοχώµατος που απαιτήθηκε για τις ανάγ-
κες κατασκευής του Φράγµατος και ασφαλώς και µετά την πλήρωση του
ταµιευτήρα είναι γνωστό ότι θα κατακλυστούν µεγάλες κτηµατικές εκτάσεις
καθώς και η πεζογέφυρα στην περιοχή του Λογγά της Ελάτης. Επίσης έχει δια-
ταραχτεί σε µεγάλο βαθµό ο µοναδικός υγροβιότοπος κατάντη του Φράγµατος,
στα Αναβρυκά, αφού ήταν η περιοχή του δανειοθάλαµου του συνόλου των αµ-
µοχάλικων.

Είναι γνωστό ότι οι φορείς της περιοχής -∆ηµοτική Αρχή, Τοπικά Συµ-
βούλια και σύλλογοι- έχουν δώσει το στίγµα των διεκδικήσεων, εδώ και καιρό,

προς όλες τις κατευθύνσεις -∆ΕΗ, Νοµαρχία, Υπουργεία-, που εστιάζονταν
στην ασφαλτόστρωση του δρόµου Φρουρίου-Τρανοβάλτου, στην αποκατάσταση
του υγροβιότοπου, σε αρδευτικά έργα και στην κατασκευή πεζογέφυρας στο
ύψος της Ι. Μονής της Ζάβορδας. Ιδιαίτερα οι φορείς της Ελάτης-Τ.Σ., σύλλο-
γοι (Αγροτικός, Μορφωτικός, Ορειβατικός και Φίλοι του ∆άσους)-, φαίνονται
αποφασισµένοι να διεκδικήσουν δυναµικά την κατασκευή της πεζογέφυρας,
πιστεύοντας ότι αυτό θα αποτελέσει τον κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για την πε-
ριοχή τους.

Ίσως εδώ δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι η περιοχή της Ελάτης έχει ενταχτεί
και στο πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ, που σηµαίνει ότι οι διεκδικήσεις εναλλακτικά θα
µπορούσαν να στραφούν και προς την κατεύθυνση αυτή.

Κάναµε τα ανάλογα ερωτήµατα στη ∆ΕΗ ΑΕ και πήραµε τις απαντήσεις -
οφείλουµε να τους ευχαριστήσουµε γι’ αυτό- που στην ουσία επιβεβαιώνουν
τις ως άνω επισηµάνσεις. Βέβαια από την πλευρά της η ∆ΕΗ υποστηρίζει ότι
ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις σε ανταποδοτικά έργα, των Περιβαλλοντικών
Όρων της Σύµβασης, αναφέροντας µια σειρά έργων που αφορούν τους όµο-
ρους δήµους και που ασφαλώς δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των Καµ-
βουνιωτών.

Τα ερωτήµατα που τέθηκαν προς τη ∆ΕΗ ΑΕ καθώς και οι επίσηµες γρα-
πτές απαντήσεις δίνονται παρακάτω:

1. Προβλέπονται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους της κατα-
σκευής του Φράγµατος του Ιλαρίωνα ή επιπλέον αποφάσεις της ∆ΕΗ
ανταποδοτικά έργα για την περιοχή των Καµβουνίων; Έχουν εξεταστεί
τα αιτήµατα που αφορούν την ασφαλτόστρωση του δρόµου Φρουρίου-
Τρανοβάλτου, την κατασκευή αρδευτικών έργων και την κατασκευή
πεζογέφυρας στο ύψος της µονής της Ζάβορδας;

«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

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ

Από την κατασκευή του Φράγµατος Ιλαρίωνα

ΗΗ  ΜΜααρρίίαα  λλααµµππααδδηηδδρρόόµµοοςς  ττηηςς  ΟΟλλυυµµππιιαακκήήςς  ΦΦλλόόγγααςς……

κκααιι  σσττηηνν  ΕΕθθννιικκήή  ΝΝεεααννίίδδωωνν  σσττοο  χχάάννττµµπποολλ……  ((σσεελλ..  2211))

Ανύπαρκτα τα ανταποδοτικά έργα
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ΠΠΑΑ∆∆ΗΗ
ααππόό  ττηη  ““φφυυγγήή””  σσττοο
““ξξααννααζζωωννττάάννεεµµαα””

ΣΣεελλ..  1100

Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ

• ∆ρόµος Καισαρειάς-Ρυµνίου: Προβλήµατα… 
• Μπουχάρια: Καθυστέρηση στην εγκατάσταση του εργολάβου
• ∆ιαπλατύνεται ο δρόµος Κοζάνης-Σερβίων

ΣΣτταα  ίίχχννηη
ττωωνν  ππρρώώττωωνν
µµεετταανναασσττώώνν......

ΣΣεελλ..  88,,  99

ΣΣεελλ..  33

Μόλις λίγα µέτρα από το φράγµα
οι πελεκάνοι επιµένουν…!
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Eν Μικροβάλτω...
Eφηµερίδα του Πολιτιστικού και Mορφωτικού Συλλόγου

Mικροβαλτινών N. Kοζάνης

TETPAMHNIAIA EK∆OΣH

Yπεύθυνος για το Nόµο:
Mαστρογιαννόπουλος Γεώργιος

ΣYNTAΚTIKH EΠITPOΠH
1. Mαστρογιαννόπουλος Γιώργος

Tηλ. 6972754016
2. Λαµπρέτσα Έλλη

Tηλ. 2461032971
3. Kαβουρίδης Nίκος

Tηλ. 6972719256
4. Σταθόπουλος Στάθης

Tηλ. 2461030748
5. Σταθόπουλος Tάκης

Tηλ. 2461024157
6. Tζιούτζιος Κώστας

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

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

1. Ανδρεοπούλου Αναστασία του Αθ.(και Σταµούλας Καβουρίδου) και ο Γκάλφας Νίκος
2. Γιαννόπουλος Κων/νος του Γεωρ και της Έλλης Τσινίκα – Lange και η Μαρία Γκόγ-

κου (Γερµανία)
3. Καβουρίδου Σοφία του Χρ. και ο Αγγελίδης Αριστείδης
4. Μαρκόπουλος Βασίλης του Γεωργ. και η Μανώλα Μάγδα
5. Παπαγεωργίου Γιώργος του ∆ηµ. και η Σταµπλιάκα Θεοδώρα
6. Παπαδόπουλος Ευθύµιος του Νικ. και η Βατάλη Κατερίνα
7. Σταθόπουλος Γιώργος του Αρ. και η Μόσχου Βάσω
8. Τσιφτσής ∆ηµήτριος  του Κων. και η Τσιγιάννη Σουζάνα

Tους ευχόµαστε κάθε ευτυχία.

1. Αλεξοπούλου – Παπαδόπουλου Αικατερίνη, συζ.  Ιωάννη, αγόρι
2. Γκόγκου – Γιαννοπούλου Μαρία, συζ. Κων/νου(Γερµανία), κορίτσι
3. ∆αρδούµπα – Νατσιοπούλου Ντίνα συζ. Αντωνίου, αγόρι
4. Καβουρίδου – Αθανασιάδου Μαρία(του Ευριπίδη), συζ. Κυριάκου, αγόρι
5. Κουτσιµανή-Παπαδηµητρίου Θεανώ, συζ. ∆ηµητρίου, αγόρι
6. Ντοσιοπούλου – Τζουκοπούλου Άννα, συζ. Αγησιλάου, δίδυµα κορίτσια.

Tους ευχόµαστε να τους ζήσουν.

1. Παπαδηµητρίου Αικατερίνη του Βασ., σύζυγος ∆ηµητρίου,  ετών 54
2. Παπαδοπούλου Ιωάννα του Γεωργ., χ. Ευθυµίου,  ετών 88
3. Παπαδοπούλου Όλγα, χ. Βασ., ετών 85
4. Παπανικολάου Αθανάσιος του Νικ., ετών 81
5. Σταθόπουλος Βασίλειος του Ιωάν., ετών 72
6. Τζιούτζιος Αθανάσιος του Κων., ετών 67

Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΓΑΜΟΙ

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΣYNEPΓAΣIEΣ

Συνεργασίες για δη-

µοσίευση στην εφηµε-

ρίδα και επιστολές,

δεχόµαστε στην ταχυ-

δροµική διεύθυνσή µας:

ΣYΛΛOΓOΣ 

MIKPOBAΛTINΩN

N. KOZANHΣ

ΠPOYΣΣHΣ 1

KOZANH 

T.K. 50100

∆ΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

1. EXPRESS SERVICE Αχ. Πούτας 200 €

2. Καβουρίδης Ιωάννης του Γ.(οικογένεια) 50 «

3. Κωτούλα Αθανασία, Ιωάννα & Παναγιώτα 60 « 

4. Κωτούλα ∆έσποινα 50 «

5. Κωτούλας Γεώργιος 80 «

6. Μανάδη Βάσω 20 «

7. Μπαλταδώρου Ελένη 50 «

8. Νατσιόπουλος Γεώργιος 20 «

9. Παλούκας Λευτέρης 20 «

10. Παπαδοπούλου-Τσιάλτα Ιωάννα 50 «

11. Παπανικολάου-∆αρδούµπα Βούλα 60 «

12. Παπανικολάου ∆ηµήτριος 50 «

13. Παπανικολάου Χρυσούλα στη µνήµη του συζύγου της Αθανασίου 50 «

14. Πουλιόπουλος Πούλιος 100 «

15. Πούτα-Καλπάκη Ευδοκία 40 «

16. Σταθόπουλος Αθανάσιος του Αντ. 20 «

17. Σταθοπούλου-Ντουχανιάρη Βούλα 20 «

18. Τζιούτζιου-Τζιµούρτα Όλγα 50 «

19. Τρευλόπουλος Κώστας, Οικοδοµικά  Υλικά 50 «

20. Χαρισοπούλου Μαγδαληνή 20 «

21. Ανωνύµως 50 «

Το ∆.Σ. του συλλόγου τους ευχαριστεί θερµά

ΓENNHΣEIΣ

«ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΜΟΥ»

Παιδί  µου λατρεµένο µου και πολυαγαπηµένο

Ποτέ δε θα αποδεχτώ πως έφυγες,
στο σπίτι µας πλανιέται τ’ άρωµά σου
και κάθε δευτερόλεπτο που χάνεται
πάντα θα λαχταρώ το άγγιγµά σου.

Μου µίσεψες σαν τα πουλιά καρδούλα µου
που αλλάζουν κάθε εποχή πατρίδα,

πέταξες, πήγες σ’ έναν τόπο µακρινό
κι ένα σηµάδι σου ως σήµερα δεν είδα.

Σε περιµένω να φανείς κάθε στιγµή
από της σκέψης την παράνοια να µε σώσεις,

µην αναβάλλεις τη συνάντηση αυτή,
µη φοβηθείς πως µόνο πίκρα θα µου δώσεις.

Θυµάσαι πόσα κάναµε µαζί
-τι γέλια, τι χαρές και τι παιχνίδια!-

ώσπου  µια άχαρη και φθονερή αυγή
µας έστειλε σε διαφορετικά ταξίδια.

«Μαµάκα», µου ‘γραφες, «µόνο για σένα ζω,
δε θέλω να πονάς ούτε σταλιά»,

«ζωή µου», σου �λεγα, «όταν τα µάτια σας κοιτώ,
την ευτυχία όλου του κόσµου έχω αγκαλιά».

Κάθε στιγµή ευχαριστούσα το Θεό
που µε αξίωσε στον κόσµο να σας φέρω

κι αν κάπου τρόµαζα απ’ το πάθος µου αυτό
ποτέ δε σκέφτηκα τόσο πως θα υποφέρω.

Γιατί, έλεγα, δεν είναι άξιο συµφοράς
από  αγάπη να σκιρτώ για τα παιδιά µου,

την ευτυχία µου παντού να διαλαλώ
και από το βάρος της  να τρέµει η καρδιά µου.

Μα έκανα λάθος τραγικό! Τη µοίρα µου προκάλεσα
κι ήρθε γοργά εκδίκηση να πάρει,

µάταια ακόµα προσπαθώ εξήγηση να βρω
και κλαίει για µένα ως και το φεγγάρι.

Όµως και πάλι, όσο κι αν θρηνώ,
δεν  παύω το Θεό να ευχαριστώ,

Εκείνος ξέρει τι ο καθένας µας αντέχει,
για µένα όρισε ετούτον το σταυρό.

Κι αν απ’ το βάρος του λυγίζει η αντοχή µου,
παρηγοριέµαι όταν σκέφτοµαι µωρό µου

που µου ‘λεγες πως από πάνω µου δεν ξεκολλάς
χωρίς να πάρεις κι ένα µέρος δικό µου.

Κι έτσι το ξέρω πως δε νιώθεις µοναξιά
ούτε µ’ αφήνεις µες στην ερηµιά να ζήσω,

εγώ σου έδωσα ένα κοµµάτι µου για συντροφιά
κι εσύ τ’ άγουρα χρόνια σου,

γεφύρι απ’ τη γη ως τον ουρανό να χτίσω.

Και όταν βήµα βήµα το διαβώ,
µόλις το λάδι µου σωθεί απ’ το καντήλι,

δε θα χωρίσουµε ποτέ εµείς οι δυο
και θα σειστεί το σύµπαν απ’ το πανηγύρι.

Έλαµπες σαν τον ήλιο ζωγραφιά µου,
σε ζήλεψαν τ’ αστέρια θησαυρέ µου,

παντοτινά θα ζεις µες στην καρδιά µου,
αιώνια θα σε λατρεύω άγγελέ µου.

10/03/2008  
ΝΤΙΝΑ ∆ΑΡ∆ΟΥΜΠΑ
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Βασίλης Σταθόπουλος (Ξινοβασιλάκης)
Ο Βασιλάκης έφυγε για το µεγάλο ταξίδι που κανείς δε γυρίζει πίσω. 
Τον γνώριζα από παιδί, θα ήταν δεκαπέντε χρονών όταν τον είχα µαθητή, όταν νεαρή δασκά-

λα διορίστηκα στο χωριό µας αµέσως µετά τον εµφύλιο, τότε που είχα 150 παιδιά στο σχολείο, µό-
νη µου. Ένα καλό και πρόθυµο παιδί  πάντα έτοιµο να βοηθήσει και να συµµετέχει σε όλα.

Μεγάλωσε, αγωνίστηκε µόνος του, πάλαιψε, δούλεψε πολύ και κατάφερε να γίνει µεγαλο-
τσέλιγκας. Έκανε στο Ζιδάνι τα δικά του µαντριά, είχε µου έλεγε κάπου 1200 γίδια. Ήταν πάντα
πρόθυµος όταν του ζητούσαν να βοηθήσει. Είχε πολλά χαρίσµατα, πάντα χαµογελαστός, πάντα
καλός.

Χαιρόµουν κάθε φορά που τον έβλεπα, αστειευόµασταν για τα παλιά, για τις σταφίδες που
έτρωγε στα κρυφά στο σχολείο. Γελούσε πάντα. 

Τελευταία, τον είδα στην τηλεόραση, να ακουµπά στη γκλίτσα του και να παρακολουθεί τους
άλλους που χόρευαν στην πλατεία του χωριού στα ραγκατσιάρια. Είπα µε το νου µου. Γιατί ο Βασι-
λάκης φέτος δε ντύθηκε µε τη φουστανέλα, αυτός ήταν πάντα πρώτος σ’ όλες τις εκδηλώσεις του
χωριού. Άφηνε το µεγάλο του κοπάδι και συµµετείχε, χόρευε, τραγουδούσε. Σκέφτηκα στ’ αλή-
θεια, µήπως δεν είναι καλά.  Παρακολουθούσε όµως τους άλλους να χορεύουν. 

Έµαθα πως έφυγε από το τηλέφωνο. Και δε µπορώ να τον ξεχάσω.
Καλό σου ταξίδι Βασιλάκη

Σοφία Νατσιοπούλου-Λαµπρέτσα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΣ (1941-2008)

Γεννήθηκε στο Μικρόβαλτο το 1941. Αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυµνάσιο και κατετάγη
στον Ελληνικό στρατό το 1959 όπου και υπηρέτησε σαν µόνιµος υπαξιωµατικός µέχρι το 1966.

Άνθρωπος ασυµβίβαστος, δηµιουργικός, θαρραλέος, ανήσυχος και τολµηρός για να καλυ-
τερέψει τη ζωή του µετανάστευσε στη Γερµανία, το Ιράκ, την Περσία, τη Σαουδική Αραβία, τη Λι-
βύη και φυσικά “όργωσε” όλη την Ελλάδα .

Παντρεύτηκε την Κατερίνα Πάσχου από τα Σέρβια, απέκτησε δύο γιούς και ευτύχησε -εν
ζωή- να ιδεί πέντε εγγόνια.

∆ιετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας-τότε- Μικροβάλτου την τετραετία 1983-1986. Επί
προεδρίας του αξίζει να αναφέρουµε δυο σηµαντικά έργα που ήταν η γεώτρηση και η κατα-
σκευή της υδατόπυργου στη θέση ¨Ράχη¨καθώς και ο αναδασµός των αγροτικών µικροτεµα-
χίων.

Τον ¨πρόδωσε¨ η καρδιά του και ¨έφυγε¨ από τη ζωή στις 15 Μαΐου 2008 σε ηλικία 67 ετών.    
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ΕΕΡΡΓΓΑΑ

ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ Ανύπαρκτα τα ανταποδοτικά έργα
Συνέχεια από την 1η

2. Ποια είναι η πορεία και το χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης του
περιβάλλοντος στο βιότοπο κατάντη του Φράγµατος και του χώρου από-
ληψης του αργιλοχώµατος;

3. Πότε προβλέπεται να ξεκινήσει η πλήρωση του ταµιευτήρα της
λίµνης του Ιλαρίωνα;

4. Ποια είναι τα ανταποδοτικά έργα που προκύπτουν και για τους
άλλους όµορους δήµους;  

«Όσον αφορά στα ερωτήµατα που τέθηκαν από δηµοσιογράφο της εφη-
µερίδα σας, σας αναφέρουµε ότι:

1. Όσον αφορά στην “αποκατάσταση της σύνδεσης στις δύο όχθες του
ποταµού Αλιάκµονα, σε αντικατάσταση της υπάρχουσας πεζογέφυρας στη θέση
Λογγά” θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, στην ισχύουσα ΚΥΑ 132249/28.8.2007,
τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 130437/30.6.2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλον-

τικών Όρων, που έχει επιβληθεί για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου
“Υδροηλεκτρικό Έργο Ιλαρίωνα, στο µέσο ρου του ποταµού Αλιάκµονα, Νοµού
Κοζάνης και Νοµού Γρεβενών, της ∆ΕΗ ΑΕ” δεν υπάρχει σχετική αναφορά. Η
κατασκευή γέφυρας στη θέση Λογγά, όπου το πλάτος του ταµιευτήρα είναι
πολύ µεγάλο, είναι ένα δαπανηρό έργο και θα οδηγούσε σε µη λειτουργικές
και ενδεχοµένως επισφαλείς λύσεις.

Αντίθετα η γέφυρα που προβλέπεται να κατασκεασθεί στη θέση Παναγιά-
Παλιουριά µε άνοιγµα 370,00 µ. περίπου, καθώς επίσης, η αποκατάσταση
των κατακλυζοµένων οδικών τµηµάτων από τα νερά του φράγµατος, θεωρούµε
ότι εξασφαλίζει την ταχεία, εύκολη και ασφαλή επικοινωνία όλων των γειτονι-
κών περιοχών.

2. Το έργο της βελτίωσης και ολοκλήρωσης του οδικού τµήµατος σύνδε-
σης Φρουρίου-Λαζαράδων, µήκους επτά περίπου χιλιοµέτρων, αφενός δεν
αποτελεί υποχρέωση της ∆ΕΗ ΑΕ και αφετέρου, λόγω της πολύ µεγάλης δα-
πάνης που απαιτεί η εκτέλεσή του, δεν µπορεί να εξεταστεί µεµονωµένα στα
πλαίσια πρόσθετων παροχών της Επιχείρησης.

3. Η εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων(Π.Ο.) του ΥΗΕ Ιλαρίωνα προ-
βλέπει την αποκατάσταση υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων από την πλή-
ρωση του ταµιευτήρα του Έργου.

Συγκεκριµένα προβλέπεται να αποκατασταθούν οι υδροδοτήσεις του ∆.∆.
Παλιουριάς του ∆ήµου ∆εσκάτης, των ∆.∆. Κατάκαλης και ∆ήµητρας του ∆ήµου
Χασίων και η αποκατάσταση του εξωτερικού υδραγωγείου υδροδότησης αγρο-
τικών µονάδων περιοχής Χρωµίου-Σκούµτσια του ∆ήµου Αιανής.

Επίσης προβλέπεται η αποκατάσταση της υδροδότησης υφισταµένου αρ-
δευτικού δικτύου και η επέκταση του υφισταµένου αρδευτικού δικτύου σε
έκταση 3.500 στρ. σε αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου έκτασης 850 στρ.
που κατακλύζεται.

4. Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, προβλέπεται η έµφραξη της Σή-
ραγγας Εκτροπής και έναρξη πλήρωσης ταµιευτήρα στις 01.09.2010.

5. Η περιοχή του δανειοθαλάµου αργιλικού υλικού έχει πλήρως αποκα-

τασταθεί και αποµένει η απόφαση της δενδροφύτευσης ή όχι της περιοχής.
Όσον αφορά την κατάντη του Φράγµατος περιοχή, µε την ολοκλήρωση

της κατασκευής του έργου προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση, διαµόρφωση
και ανάδειξη της περιοχής σύµφωνα µε Ειδική Μελέτη που πρόκειται να εκ-
πονηθεί.

6. Η ∆ΕΗ ΑΕ εφαρµόζει µε συνέπεια και σταθερό ρυθµό τους Π.Ο. του
Έργου και αποκαθιστά Βυζαντινά µνηµεία που θίγονται, σώζει αρχαιολογικά
ευρήµατα µετά από ανασκαφικό σωστικό έργο, βελτιώνει και αποκαθιστά θι-
γόµενες οδοποιίες, κατασκευάζει τρεις µεγάλες γέφυρες και δίδει εργασία
σε κατοίκους των ∆.∆. της περιοχής του έργου και τέλος σε λίγο καιρό θα απο-
δώσει στους κατοίκους της περιοχής ένα ταµιευτήρα ως βασικό εργαλείο για
την αναβάθµιση και τουριστική αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του
Έργου».

Οι συντονισµένες και ρεαλιστικές διεκδικήσεις είναι πλέον µονόδροµος,
πάντα µε σεβασµό απέναντι σε µια µεγάλη επιχείρηση, όπως είναι η ∆ΕΗ ΑΕ.

Γ.Μ.

∆ανειοθάλαµος αργιλοχώµατος φράγµατος

∆∆ΡΡΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙΣΣΑΑΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ--ΡΡΥΥΜΜΝΝΙΙΟΟΥΥ
ΣΣοοββααρράά  ππρροοββλλήήµµαατταα……

Ήταν ένα έργο που εξαγγέλθηκε µε τυµπανοκρουσίες
και έγινε δεκτό µε ενθουσιασµό, κυρίως από τους κατοίκους
της ευρύτερης περιοχής των Καµβουνίων, αφού θα έλυνε το
χρόνιο πρόβληµα της αποµόνωσης των. Σήµερα όµως αντιµε-
τωπίζει σοβαρά προβλήµατα που θέτουν σε κίνδυνο την έγκαι-
ρη ολοκλήρωσή του.

Το πρώτο πρόβληµα προέκυψε από τις χωριστές αρµο-
διότητες της Περιφέρειας και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
για το τµήµα αυτό του δρόµου συνολικού µήκους 2.700 µέ-
τρων. Συγκεκριµένα η Περιφέρεια ανέλαβε και υπέγραψε
σύµβαση κατασκευής για τα 2.200 µ., που αφορά το τµήµα

που βρίσκεται στον άξονα της εθνικής οδού, ενώ τα υπόλοιπα
500-550 µ.-τα πρώτα µετά την Καισαρειά- ανέλαβε η Νοµαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση.

Για το τµήµα του δρόµου που κατασκευάζεται µε ευθύνη
της Περιφέρειας, σύµφωνα µε πληροφορίες µας, υπάρχει
προσωρινή διακοπή των εργασιών από τον εργολάβο λόγω µη
πληρωµής του για τις εκτελεσµένες εργασίες, που βρισκόταν
στο τελικό στάδιο προετοιµασίας της υποδοµής πριν την
ασφαλτόστρωση. Ελπίζουµε να ξεπεραστεί έγκαιρα το θέµα
της πληρωµής του εργολάβου, διότι άλλως ίσως ανακύψουν
και πρόσθετες εργασίες και συνεπώς µεγαλύτερες καθυστε-
ρήσεις.

Το υπόλοιπο τµήµα του δρόµου-από την πλευρά της Και-
σαρειάς- µήκους 500-550 µ. αρµοδιότητας της Νοµαρχίας,
ακόµη δεν έχει δηµοπρατηθεί και συνεπώς δεν έχει ανατεθεί
η κατασκευή του, παρά τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων ότι
“σύντοµα θα διευθετηθεί”. 

Επίσης παραµένουν σε εκκρεµότητα κάποιες από τις αρ-
χικές διεκδικήσεις που αφορούν το δρόµο Κοζάνης-Ρυµνίου,
όπως ήταν οι ασφαλτοστρώσεις των παρακαµπτήριων δρόµων
της Καισαρειάς και του Κήπου συνολικού µήκους 2.300 µέ-
τρων.

∆∆ΙΙΑΑΠΠΛΛΑΑΤΤΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΟΟ∆∆ΡΡΟΟΜΜΟΟΣΣ
ΚΚΟΟΖΖΑΑΝΝΗΗΣΣ--ΣΣΕΕΡΡΒΒΙΙΩΩΝΝ

∆ιαπλάτυνση και βελτίωση δύο τµηµάτων συνολικού µή-
κους 3.8 χλµ. του δρόµου Κοζάνης-Σερβίων, προβλέπονται
από την υπογραφή της σύµβασης στις 19.6.2008, µεταξύ του
Νοµάρχη Κοζάνης Γ. ∆ακή και του εκπροσώπου της αναδό-
χου εταιρίας ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ.

Συγκεκριµένα, πρόκειται για το τµήµα της κατωφέρειας
από το ύψος των σχολών του ΟΑΕ∆ µέχρι τη διασταύρωση της
Αµυγδαλιάς, µήκους 1.800 µ. και από τη δισταύρωση του
Βελβενδού µέχρι την είσοδο των Σερβίων µήκους 2.000 µ.
περίπου.

Αναµφισβήτητα η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση του
αγώνα των φορέων και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής,
που βέβαια ελπίζουν ότι επιτέλους θα ολοκληρωθεί µε το υπό-
λοιπο τµήµα από τις σχολές του ΟΑΕ∆ µέχρι την Κοζάνη.

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 1.650.000 €
και συγχρηµατοδοτείται, από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επεν-
δύσεων(ΣΑΕ 205) µε 1.582.000€ και από τους αυτοτελείς πό-
ρους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης µε 68.000€.

Ο χρόνος περάτωσης του έργου έχει οριστεί στους 12
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  

ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΒΒΕΕ
ΠΠρρόόββλληηµµαα  µµεε  ττηη  ““φφυυττιικκήή  γγηη””;;

Με ικανοποιητικό ρυθµό συνεχίζονται οι εργα-
σίες  αποκατάστασης του βορείου τµήµατος των απο-
θέσεων στο χώρο των πρώην ΜΑΒΕ, στα πλαίσια της
εργολαβίας του προγράµµατος ΕΠΠΕΡ προϋπολογι-
σµού 6.200.000 €, µε ανάδοχο την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΟΕΠΠ.

Οι χωµατουργικές εργασίες βρίσκονται στο στά-
διο της ολοκλήρωσης της 3ης βαθµίδας και σε εξέλι-
ξη της 4ης, επί συνόλου εννέα που προβλέπεται να
ολοκληρωθούν στις αρχές του φθινόπωρου. Το έργο
προβλέπει επιπλέον επιχωµάτωση µε “φυτική γη”
πάχους 40 εκατοστών και δενδροφυτεύσεις.

Στην παρούσα φάση µάλλον εµφανίζεται πρόβληµα από τη µη επάρκεια της απαιτούµενης “φυτικής γης” και αναζητούνται
νέοι χώροι απόληψης. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα πρέπει να έχει λόγο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε σε κάθε περίπτωση
να διασφαλιστεί η αποκατάσταση των περιοχών που θα γίνει εξόρυξη της “φυτικής γης”.     

ΜΜΠΠΟΟΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΑΑ
ΚΚααθθυυσσττέέρρηησσηη  σσττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  εερργγοολλάάββοουυ

Με σηµαντική καθυστέρηση, αφού η σύµβαση έχει υπογραφεί από
11 Ιανουαρίου 2008, εγκαθίσταται εντός των ηµερών η ανάδοχος εταιρία
ΕΡΓΟΜΑΝ ΑΤΕ, για την κατασκευή του έργου «∆ηµιουργία Γεπάρκου στη
θέση “Μπουχάρια ” Μικροβάλτου», προϋπολογισµού 310.000 €.

Αιτία της καθυστέρησης υπήρξε η εκκρεµότητα µε το ιδιοκτησιακό
καθεστώς του χώρου θεµελίωσης και εγκατάστασης του “οικίσκου εισό-
δου” που συµπεριλαµβάνεται στο έργο. Τελικά το θέµα διευθετήθηκε µε
συµβιβαστική λύση από το δικαιούχο και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση,
ώστε απρόσκοπτα πλέον να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του Γεω-
πάρκου. Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας Ευάγγελο
Μανώλα, ο χρόνος εγκατάστασης χρονικά προσδιορίζεται για τις αρχές
Ιουλίου. 

Επίσης ο κ. Μανώλας µας διαβεβαίωσε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί
εντός 3-4 µηνών και πάντα µέσα στα περιθώρια που καθορίζει η σύµβαση,
που έχει καταληκτική ηµεροµηνία την 31η.12.2008.
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ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ  --  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ

Λήψις 25 Αυγούστου 1904
Αριθ. Πρωτ. 291

Τω αιδεσιµώτατω Οικονόµω παπά Ιωάννη 
Αρχιερατικώ επιτρόπω
Εις Κοζάνην
Αιδεσιµώτατε!
Επειδή ο του παρελθόντος έτους διδάσκαλος µας προσπαθεί να µείνη

και κατά το παρόν έτος διδάσκαλος δια κοµµατισµών, και τούτου ένεκα γί-
νεται παραίτιος σκανδάλων, ταραχών και διαιρέσεων των χωρικών µας, διε-
γείρων εις αναστάτωσιν αυτούς δια τινων αναρµοδίων ως προς το ζήτηµα
του σχολείου µας και εξαπατών τον τυχόντα δια να λάβη την υπογραφή του

προς επιτυχίαν του σκοπού του, δια τούτο δια της ταπεινής ταύτης επιστολής
µας αξιούµεν όπως αµέσως δια γράµµατος της Ιεράς Μητροπόλεως διατά-
ξητε αυτόν να απέλθη προς ησυχίαν του χωριού µας, και να µας στείλητε
άλλον τινα κατάλληλον δια τε το σχολείον και δια την εκκλησίαν, διότι εν
εναντία περιπτώσει θα ακολουθήσωσι δυσάρεστα πράγµατα.

Επί τούτοις διατελούµεν µετά σεβασµού

Εν Μικροβάλτω 23 Αυγ. 1904
οι Μουχταροδηµογέροντες : άντονι στάθι, µουχτάρις, πέτρο στάθη µου-

χτάρις Γιάννης Μήτρου Αζάς, Στέργιος ∆ήµου Αζάς, Θύµνιος Μήτρου Αζάς

Λήψις 22 Μαϊου 1904
Αριθ. Πρωτ. 185

Εν Μικροβάλτω τη 18 Μαϊου 1904

Αισέσιµε Ιωάννη Αρχιερατικέ Οικονόµε της Ιεράς Μητροπόλεως Σερ-

βίων και Κοζάνης. Τον Φώτιον Αθανασίου Παπαστεργίου εκ του χωρίου Μό-
κρου τον έκλεψαν γουρούνια και µη γνωρίζων ποιός τα έκλεψεν και εκ ψευ-
δοµαρτυρίας αδική τον Γεώργιον Ιωάννου εκ του χωρίου µας Μικροβάλτω
και η αδικία του είνε λίρας οθωµ(ανικάς) πέντε ( αριθ. 5) και από αυτήν την
αδικίαν ο Γεώργιος Ιωάννου δεν γνωρίζει όλους διόλου. ∆ια τούτο ηµείς οι
πρόκρητοι παρακαλούµεν να ον δώσεται επιτίµιον δια της αδικίας ταύτης.

Οι έφοροι
Χρήστος καβουρίδης, Ευαγ. ∆ιµητρίου, Κωνσταντίνος ∆ιµιτρίου, Χαρί-

σιος Στάθη
Μουχταρου άζάδες
αντόνη στάθη µουχτάρης, ∆ιµίτριο παπαχαρισίου, Γιάννη Μίτρου αζάς,

Στέργιος ∆. αζάς 

Ο συντάξας την επιστολήν διδάσκαλος του χωρίου τότε Σπύρος Ι. Περ-
δίκας εκ Κρόκου.

Από το αρχείο του Νι. Μ. Βαλτινού

ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΕΕΣΣ
11889911--11991100

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

Σοφία µου, διάβασα το γράµµα σου και µ’ αυτά που γράφεις στην τοπική µας
γλώσσα, µούρθαν στο νου µου πολλά. Σας γράφω κι εγώ απ’ ότι δεν ξεχάστηκε στο
µυαλό µου. 

Τα χρόνια εκείνα, σπάνια µετακινούµασταν. Σπάνια αποκρινόµασταν περισσό-
τερο από 4-5 χιλιόµετρα από το χωριό. Πηγαίναµε στο µοναστήρι το Ζιδάνι ή καµιά
φορά στο Τρανόβαλτο, που ήταν κοντά, µε τα πόδια βέβαια. Όλα τα µέρη όµως και
τα µονοπάτια γύρω απ’ το χωριό, τα περπατούσαµε. ∆εν αφήναµε ραχούλα για ρα-
χούλα.

Στα  Σέρβια, όλα τα παιδιά λαχτα-
ρούσαµε να πάµε, µπορεί να πηγαίνα-
µε µια φορά το χρόνο, στο νιάηµερο, ή
για γιατρό. Πάλι µε τα πόδια, ή µε τα
ζώα. Χαρά µας να πάµε «καβάλα στο
µπλάρι». 

Ο πατέρας µου και κάποιοι άλλοι
µεγάλοι, πήγαιναν κάθε ∆ευτέρα στο
παζάρι στα Σέρβια για ψώνια. Πουλού-
σαν αυγά και καυσόξυλα, αγόραζαν
ότι χρειάζονταν. Καµιά φορά, σπάνια,
πήγαινα µαζί. Κάπου τέσσερις ώρες
δρόµο κάναµε. Μια φορά στο Νιάηµε-
ρο, µικρή ήµουν, ήταν τα πολιτικά. Πή-
γαµε στον Αη Θόδωρο κι εκεί µάλω-
ναν κάποιοι για τα πολιτικά κι άρχισαν
να πετούν πέτρες µεταξύ τους. Ακούω

τον πατέρα µου να λέει στο µπάρµπα Αντώνη τον Κουνέτα, πάµε να φύγουµε, αυτοί
θα µας σκοτώσουν και φύγαµε τρέχοντας. 

Επιστρέφοντας από τα Σέρβια για το χωριό, ένας σταθµός ήταν στο Προσήλιο
για να ξεκουραστούµε. Ήταν ένας γνωστός του πατέρα µου εκεί, δε µπορώ να θυ-
µηθώ το όνοµά του, µας δέχονταν, µας έδιναν νερό, ψωµί, τυρί και τους µεγάλους
τους κερνούσαν καφέ.  

Φεύγαµε απ’ εκεί σ’ ένα εξωκκλήσι του χωριού να πάρουµε µια ανάσα κι
ύστερα τον ανήφορο ένα µονοπάτι (δρόµος), την άνοιξη µοσχοµύριζε ο τόπος από
το τσάι που φύτρωνε στην πλαγιά, µέχρι να φτάσουµε στη µαύρη ράχη. Αυτός ο δρό-
µος που τώρα είναι µε άσφαλτο, τότε όταν έβρεχε γέµιζε λάσπη µαύρη και τα τσα-
ρούχια µας έµεναν µέσα στη λάσπη. 

Η κατηφόρα και ο µύλος του Παπαµήκα µας περίµενε για να δούµε την κα-
ρούτα µε το πολύ νερό. Το σπίτι του µισογκρεµισµένο από τα χρόνια, υπάρχει ακό-
µα. Πιο κάτω απέναντι, ο µύλος του Λοιπόνη (Αντώνη Τζιώνα), αφού µπαίναµε µέ-
σα στο νερό για να περάσουµε το λάκκο της Κατερίνης. (Αργότερα έκαναν γεφύρι,
το ανατίναξαν οι αντάρτες, για χρόνια περνούσαµε µέσα από το νερό, λιγοστό το κα-

λοκαίρι, κάποιες φορές όµως το χειµώνα επικίνδυνα ορµητικό. Όταν περνούσαµε
µε το φορτηγό του Γιάννη, µερικές φορές έφτανε πάνω από τις ρόδες. Επί χούντας
το ξανάφτιαξαν). Όταν λοιπόν κατέβαζε νερό, ήταν να φοβάσαι. Έλεγαν οι παλιοί
πως πνίγηκε µια Κατερίνη εκεί και πήρε το όνοµα. Μια φορά, πήγε να περάσει η
θειά η Στάθαινα, έπεσε µέσα , µούσκεµα συνέχισε το δρόµο της ως τα Σέρβια, πού-
λησε τα αυγά που είχε φέρει, άφησε ότι είχε στο Χαράλαµπο στα Σέρβια και γύρισε
ακόµα µουσκεµένη, στο χωριό. 

Εκεί, στο λάκκο της Κατερίνης, µας περίµενε ο γέρο Λοιπόνης και µας υποδέ-
χονταν χαρούµενος να µας δείξει πώς δουλεύει ο µύλος. 

Παίρναµε την ανηφόρα και αρι-
στερά µας αφήναµε το δάσος και το
µεγάλο χωράφι των Σταθοπουλαίων
(Τσιλέµπουρα), που όλοι µαζί, δέκα
ζευγάρια δούλευαν από το πρωί µέ-
χρι το βράδυ χαρούµενοι µε τραγού-
δι. Εγώ µικρό κοριτσάκι κάτω από
ένα δέντρο, η µάνα µου µ΄έδινε τα
κουκούτσια απ’ το καλαµπόκι να παί-
ξω µόνη µου, έκανα συρτό µ’ αυτά,
όπως παίζουν σήµερα τα παιδιά µε τα
τουβλάκια. Εκεί µ’  έπαιρνε ο ύπνος
και ξυπνούσα την ώρα που ετοιµά-
ζονταν όλοι να φύγουµε για το χω-
ριό, που ήταν µε τα πόδια ή µε τα ζώα
γύρω στις δύο ώρες. Με τύλιγαν µε
την κάπα και µ’ έβαζαν στο µπλάρι.
Κάποτε, χωρίς να το καταλάβει κανείς, ήρθε µαζί µου µε την κάπα που µε είχαν τυ-
λιγµένη ένα φίδι, κι όταν έφτασα στο χωριό, την ώρα που µε κατέβαζε από το µου-
λάρι ο πατέρας µου, αυτό γλίστρησε κι έφυγε χωρίς να µου κάνει κακό. Ακόµα δεν
µπορώ να το ξεχάσω και κάθε φορά που περνώ απ’ αυτόν το δρόµο η καρδιά µου
χτυπάει δυνατά. 

Η ανηφόρα µεγάλη και επάνω ο σταυρός. Προχωρώντας φτάνουµε στα πα-
λιάµπελα. Η αγια Σοφιά, όπως την περιέγραψε η Σοφία κι απ’ επάνω το βουνό
Τούµπα. Απ’ εκεί οι παππούδες µας που φύλαγαν το χωριό έβλεπαν τα στρατεύµα-
τα των Τούρκων και µε φωτιά έβλεπαν αυτοί που ήταν στις πέτρες και πήγαιναν στο
χωριό κι έλεγαν στους χωριανούς να κρυφτούν γιατί έρχονται οι Τούρκοι.

Κάτω απ’ την Αγιά Σοφιά είναι η βρωµόβρυση. Εκεί έβγαινε νερό, είχε πηγή.
Μαζεύονταν αγριοµέλισσες πολλές. Είχαµε εκείνα τα χρόνια ένα χωράφι εκεί. Όταν
όργωνε ο πατέρας µου έβρισκε  θεµέλια από ντουβάρι. Είχαν σχέση µε το µοναστή-
ρι της Αγιά Σοφιάς; Μπορεί, είναι κοντά.

Απέναντι από µας, στη µπατά, είχε ο ξάδερφός µου ο Φίλπας µαντρί, πρόβατα,

αρνιά πολλά, βέλαζαν, τ’ ακούγαµε.
Εκεί, κοντά στην Αγιά Σοφιά και στην Τούµπα, σ’ αυτό το µέρος ήταν πολλά

µαντριά. Πώς να ξεχάσω τα βελάσµατα των αρνιών του Γκιάτα από τη µια µεριά και
του Καραθωµά από την άλλη. Τώρα κοντά στου Καραθωµά είναι του Στυλιανέ. Έπει-
τα έρχονταν τα µαντριά του Μπακαλαντώνη και από κάτω το µπγιάδι  της Τσάγκαρης
που πίναµε κρύο νερό και από πάνω η σκάλα. Αχ αυτή η σκάλα, που περνούσαµε
σιγά σιγά γιατί αν παραπατούσαµε θα φτάναµε στ’ τσάγκαρ’ το λάκκου. 

Παρακάτω η Γκούβα που κάθε καλοκαίρι τα µικρά παιδιά πάιναν να κάνουν
στο βιρό µπάνιο. 

Πιο πάνω η Βασίλ λάκα κι από κάτω  το γεφύρι. Πόσα όνειρα κάναµε σ’ αυτό
το γεφύρι. Κάθε νιάµερο όλα τα µικρά περιµέναµε τους γονείς µας να µας φέρουν
καµιά καραµέλα που ήταν τόσο γλυκιά που άλλη φορά σαν αυτήν δεν έχω ξαναφά-
ει. Τόσο γλυκιά ήταν. Όποιος όµως δεν έφερνε τίποτα, έλεγε στο παιδί του, την άλ-
λη ∆ευτέρα θα σε φέρω. Οι γυναίκες στο λάκκο έπλεναν ρούχα, βελέντζες και κιλί-
µια όπως και στην Τσάγκαρη µε το νερό του λάκκου και µε τα καζάνια να βράζουν
το νερό και τον πηλό που είχαν για σαπούνι. 

Πιο πάνω, εκεί που τώρα είναι µάρµαρα υπήρχε ένας συρτός (πηγάδι) Πόσες
φορές δεν κοιτούσαµε µέσα για να δούµε τα πρόσωπά µας. Εκεί έπεσε κι ο ξάδερ-
φός µου ο Βαγγέλης. ∆εν ξέρω αν τώρα υπάρχει. Στη συνέχεια παραπάνω ένας άλ-
λος συρτός για τις ανάγκες του χωριού, στου Γκιάτα το χωράφι. 

Μετά ο δρόµος χώριζε, ένας για το Τρανόβαλτο, ένας για το Μικρόβαλτο. Στο
δρόµο για το δικό µας χωριό είχαµε τη γλίστρα µε κοκκινόχωµα και εκεί τις ώρες
που θέλαµε να γλιστρήσουµε οι φούστες µας γίνονταν κόκκινες, το ίδιο και το ψω-
µοτύρι που µας έδιναν οι µάνες µας. Νόστιµο που ήταν. 

Παραπάνω η ράχη, εκεί ήταν τα’ αλώνια του πάνω µαχαλά. Εκεί οι γονείς µας
αλώνιζαν το στάρι και στις θηµωνιές παίζαµε εµείς τα παιδιά το κρυφτό τα βράδια.
Τι όµορφα που ήταν , πιο δίπλα το καραγάτσι που τα φύλαγε όλα τα’ αλώνια. Κανείς
δεν ήθελε να κόψουν το δέντρο αυτό, το είχαν για φύλακα. 

Ο δρόµος απ’ εκεί πήγαινε προς τον άγιο Σωτήρα, στις πέτρες και  κατηφόριζε
προς το ποτάµι περνώντας από τις Πάδες. Εκεί στο βάθος ήταν το Τρανό τ’ ανήλιο,
που είχε τις λιφτοκαρές (φουντουκιές) και κάθε καλοκαίρι όλη η παρέα πηγαίναµε
να βρούµε να µαζέψουµε για να φάµε τα φρούτα ου ήταν µέσα στα ρέµατα. Όλη µέ-
ρα χανόµασταν, δεν µας ζητούσε κανένας, µας άφηναν οι µανάδες µας, ήµασταν
όλα µαζί κι εµάς µας άρεσε και τα θυµάµαι µε αγάπη. 

Απέναντι απ’ το τρανό ανήλιο ήταν οι Βαµβακιές. Εκεί οι Νατσιάδες στα χωρά-
φια τους έσπερναν µε τα ζευγάρια τους το ρόβι για να το έχουν για τα ζώα τους το
χειµώνα. Τώρα όλα έγιναν άσπαρτα γιατί κανείς δεν έχει πια ζευγάρια και τα τρα-
κτέρ δε φτάνουν εκεί να οργώσουν. 

Άλλη φορά θα περιγράψω το παλιοµανάστηρο, που ένα χρόνο µετά το κάψιµο
µας φιλοξένησε όχι µόνο εµάς, αλλά και πολλούς άλλους χωριανούς.

Σοφία Νατσιοπούλου-Λαµπρέτσα

ΗΗ  µµππάάλλιιαα  ηη  γγίίδδαα  σσττοο  λλααϊϊκκόό  ∆∆ιικκαασσττήήρριιοο

Όλου πισµουµέν’ ήταν οι Μκρουβαλτνοί µι τσκουντουχουριανοί. Γιατί πάηναν
πέρα απ’ τα θκάτς τα σύνουρα κι βουσκούσαν τα κουπάδια τς οι Τρανουβαλτνοί κι
οι ∆ιλνιότ’.  Μια µέρα ένα κουπάδ’ µι γίδια Μκρουβαλτνά ντάλτσι σµά στου µύλου τ’
Παπαµήκα απ’ του ∆έλνου κι έφαγαν κουντά ένα αλών’ στιάρι. Πρόκανι η τζιουµπά-

νους η Μκρουβαλτνός κι τάµασι αλλά η γίδα η µπάλια δεν ήταν. Βάρσι, φώναξι, τί-
πουτα. Η ∆ιλνιότς έκαµι τουν κφό. Κράτσι τ’ γίδα κι δεν τνέδουνι. Ήρθι στου χουριό

η θκός µας κι πήγι στουν Καπιτάνιου (Αστυνόµο), έκανι παράπουνο κι ουρίσκι να
γεν’ του ∆ικαστήριου στου παλιό σκουλιό, ικεί γίνουνταν τότι. Μαζώθκαν όλα τα
τρανά τα κιφάλια απ’ τα δυό χουριά. Η πρόιδρους, η σταθµάρχης, η γραµµατέας, η
κλητήρας κι καναδυό άλ’ γραµµατζµένοι. Ήρθαν κι οι ∆ιλνιώτοι, ήφιραν τγίδα κι
τνάφκαν στου σπίτ’ τ’  µπάρµπα Κώτσιου του ΠαπαχαρσουΚώτσιου διµέν’ . Ήρθαν κι
οι τζιουµπαναρέιδις, έκατσι στµέσ’ η τρανός κι αρχίντσαν πές η ένας,  πές η άλ-
λους, δεν γένουνταν τίπουτα. Οι ∆ιλνώτ’ χάλιβαν τρία ταγάρια στιάρ κι τ’ γίδα. Η
θκός µας η γραµµατέας η µπάρµπα Κώτσιους (Νατσιόπουλος) τσαλπίθκι κι τσφου-
βίθκι γιατί είχαν πεισµόσ’  κι απ’ τα δυό χουριά, έβγαλι τναπόφασι κι τσλέει. Τγίδα
πίσου κι θα πάρτι ένα διρµάτι τυρί κι  δόστι τα χέρια, γιατί ηµείς οι Μκρουβαλνοί
στράφτουµι κι βρουντούµι άµα λάχ κι µας πιάσ’ τα’ ανάπουδου, άκσιτι; Κι τζιουµπά-
νους απ’ τα λόγια αυτά πήρι θάρρους κι φώναξι. Αν ξαναπατήσ’ θκό σας σφαχτό
στου θκόµας του µέρους ξανά θα σφαχτούµι, να ξέρτι. 

Άφκαν τγίδα οι ∆ιλνιότι, πήραν του τυρί κι έφυγαν. 
Ο παπαχαρσουΚώτσιους είχε πει την ιστορία αυτή στον πατέρα µου.

ΤΤοουυνν  ββοουυηηθθοούύσσιι  ττοουυ  γγοουυµµάάρριι..
Ένας Μκρουβαλτνός αραβουνιασµένους  όταν χάλιβι τνύχτα να παέν στναρα-

βουνιάρα τ’ δεν είχι σιλουή. Σµά στου παραθύρ είχι µια θιάκου διµένου του γουµάρ
κι σµά στου φούρνου. Ανέβινι η γαµπρός στου φούρνου, πατούσι πάνου στου σαµα-
ρουµένου του γουµάρ κι µπδούσι µέσα καλός ξιδιαλιγµένους, πώς του σκέφκι;
Απού παλιά  οι Μκρουβαλτνοί είχαν µυαλό, δεν τούχαν του µυαλό στουν κούτκα.
Μια χαραή η θιάκου πήρι του γουµάρ κι τι να φκιάσει η γαµπρός ντάλτσι κάτ κι

έβγαλι του ποδάρ κι κτσάθκι. Η µπάµπουτ’  τουν πέτρουσι προυζύµι µι σνάπι. Άνοιξι
γιράς κι ουράτσι να του γιάνει η φουκαράς. 

Η ίδια η γυναίκα του µου το διηγήθηκε. 

ΚΚιι  οο  ΆΆγγιιοοςς  θθέέλλεειι  φφοοββέέρραα
Μια φουρά ένας τζιουµπάνους ίλιγι σι έναν πιραστικό. Άρα µπιζέρσα να φλά-

γου τα πρόβατα κι τα γίδια, θα τα πλήσου, µπαΐλτσα να πλαλώ, ούτι τνύχτα δεν κοι-
µούµι. Η πιραστικός, σαν  πουνηρός έµπουρας που ήταν, τουν λέει. Θα σι δώσου
ιγώ δυό Αγίους, θα τους βάλτς µέσα στου µαντρί κι θα κοιµάσι ήσυχους. Τουν
έδουκι δυό εικόνις, τουν ΑηΓιώργη κι τουν ΑηΣτυλιανό. Η ένας τουν λέει που έχει
του µικρό στα χέρια κι δε µπουρεί ναπλαλήσει. Θα κάθιτι στου µαντρί κι η άλλους µι
του άλουγου θα πλαλάει κι θα κυνηγάει ακόµα κι του λύκου. Αγόρασι πουλύ αδρά
τς εικόνις κι κοιµούνταν ήσυχους. Μια νύχτα ύστιρα απού λίγου κιρό πήγαν κλέφτις
στου µαντρί κι πήραν όλου του κουπάδ. Του προυί πέρνι η τζιουµπάνους γκλούτσα
κι παέν µέσα στου µαντρί. Αρχίντσι να φουνάζι κι λέει στουν ΑηΓιώρη. Αρά ψιµα-
τιάρ, γιατί δεν τσκυνήγσις, η άλλους είχι του µκρό (για τον ΑηΣτυλιανό), δε µπου-
ρούσι να πλαλήσ’, ισί µι του άλουγου τι µι κάθουσαν; Άκσι, αν ως ταχιά του προυί
δε µι φέρς του κουπάδι µ’ θα σι φκιάσου λιλίτσια µι νκλούτσαµ. Κι έφυγι. Τ’ άλλου
του προυί µάλουσαν στ’ µοιρασιά οι κλέφτις κι έφυγαν τα πρόβατα όλα κι πήγαν
στου µαντρί. Χάρκι η τζιουµπάνους κι λέει στουν ΑηΓιώρη. Καλά που σι φουβέρξα
κι µι τάφιρις. Άµα ξαναθέλς κοιµήσ’  τνύχτα άµα σι βαστάει…

Σοφία Τσινίκα-Τέλιου

Μύλος Παπαµίκα
Γέφυρα λάκου Κατερίνης
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Στ' Ξινουβασιλάκ' τ΄στρούγγα
(Πριν εννιά χρόνια...)

∆ιφτέρα προυΐ στς 6 Σιπτιµβρίου 1999 µαζί µι τουν αξάδιρφου µ' τουν πα-
παΘανάϊσ' πήγαµι στ' στρούγγα τ' Ξινουβασιλάκ' απάν΄στ' Ραχ' στουν Άγιου
Σουτήρου. Πιρασάµι τουν δρόµου απ' τουν αϊπανό τουν µαχαλά, τ' Ραχ', τα
Μπατζιλίκια, άφσαµι διξιά του κινούργιου του Υδραγουγείου κι σι λίγου έφτα-
σάµι στ΄στρούγγα τ΄ Ξινουβασιλάκ'.

Μας υπουδέχκαν ένα κουπάδ΄ουλόκληρου κανά τριανταριά τζιουµπα-
νόσκλα, τρανά, µκρά ακόµα κι κτάβια. Τάβλιπνις κι σι έπιρνι φόβους. Όλα
σουντούσαν απάν' στ' αυτουκίνητου απού ουδηγούσι η παπαΘανάϊσ'. Όταν στα-
µάτσαµι όξου απ' τ΄στρούγγα ήρθαν όλα λουύρ'-λουύρ' κι γαύγιζαν σα νά-
βλιπαν τίπτα λύκ' στου κουπάδ'. Ιµείς οι δυό οι φουκαράδις τα χρειάσκαµι κι
που να κατιβούµι. Ινώ είχαµι κι τς κλούτσις µας στου χερ' αλλά δεν µας έφιγγι
ντιπ. Σκέφκαµι ότ' είνι καλλίτιρα να τα βλέπουµι µεσ' απού τ΄αυτουκίνητου να
σουντούν παρά να κατιβούµε κι να µας αρπάξν απού κανά πουδουνάρ'. Εκα-
τσάµι µέχρι να ρθη η τσέλιγγας. Αυτός  όµους άρξι λίγου γιατί ιτοίµαζε γιαρµά
µι άλας για τα γίδια.

Ιπιτέλους κάναν κιρό ήρθι. Του σκυλουκόπαδου άφσι ιµάς κι έτριξι χα-
ρούµινου να υπουδιχτή τ' αφιντικό τ. Στου τέλος µι χιλ' φοβ'  ζυγουσάµι κι αφού
έφυγαν αλάργα απ΄τ' στρούγγα τότι κατέφκαµι κι µεις απού ν' κούρσα... Μόλις
όµους µας ξαναείδαν σν αµπουριά τς στρούγγας ξαναρχίντσαν πάλι να σουν-
τούν  όλα µαζί τα λυκοφαγώµατα. Ακόµα κι κείνα τα ξιπατουµένα τα κούτσκα
τα κτάβια αρίχνουνταν. Πήρι 'ν κλούτσα τ' όµους η Βασίλτς κι τα χουϊαξι γιρά
κι αυτά παρατόρσαν σιακάτ΄.

Ύστιρα έκατσαν τέσσιρ' µαζί τζιουµπαναραίοι στα κούτσουρα που είχαν
για στρουµπλιά κι αρχίντσαν µ' αρµέγν' τα γίδια. Η κυρά Βασιλκή λαλούσι τα
γίδια µέσα σν κόρδα για να πιρνούν µια µια οι γίδις απ' ν' αµπουριά τς στρούγ-
γας κι να τς αρµέγν οι αρµιχτάδις. Αµπρουστά τς είχαν απού ένα καρδάρ' τινι-
κιδένιου. Παλιότιρα τα καρδάρια ήταν ξύλινα µέχρι κι απού κέδρου, ίλιγαν.
Απάν' απ' τς αρµιχτάδις η στρούγγα είχι τσιαρδάκ' για να φλάγουντι απού τουν
ήλιου, αλλά κι απού καµιά µπόρα.

Σαν είδα π΄άρµιγαν, µ' άνξι κι µένα η όριξ΄. Θυµήθκα πως άρµιγα κι
'γω κάπουτι τς µανάρις µας ιρχούντα απού τ΄βουσκή. Σκώθκι ένας µικρός τζι-
ουµπάνους κι έκατσα ιγώ στου κούτσουρου τ'. Που είστι, είπα, λυκουφαγω-
µένα χαρτιά, γράµµατα, θρανία, µιλάνις κι πέννις! Άµα έκατσα στου
κούτσουρου τα θυµήθκα όλα. Τσάκουσα απ΄του µαστάρ' µια κανούτα κι αρ-
χίντσα ν' τν  αρµέγου. Έϊ, σαν νάταν ιχτέ π' αρµιγάµι τ' Μπαρτζίκου κι τ' Μαρίκα
µας. Άρµιγαµι κι µασλατούσαµι µι τουν Ξινουβασιλάκ', µι τουν παπαΘανάϊσ',
µι τς αρµιχτάδις κι ν' κυρά Βασιλκή π΄λαλούσι µέσα στ' στρούγγα. Θυµήθκα
κι όλα τα ουνόµατα που ίλιγαµι στς γίδις, κανούτα, µαυρουκανούτα, γκόρµπα,
φλώρα, πέστρα, γκέσα, φλώρου, γκέσου, πουδαρούσκου, ρούσα, µούσκρια,
µαρτζιλάτ'.

Θυµήθκα τς φουρές που παηνάµι µικροί στ' στρούγγα πέρα στα Κέδρα
οπ΄βουσκούσι η παππούς η Ζιώγας τα θκά µας. Αφού τέλειουναµι τ' άρµιγµα
ύστιρα µας έβαζι απ΄του γαλουδέρµατου ξυνόγαλου στ' γκούµπζα. Έτριβάµι
παπάρα µι ξηρουκόµµατα µέσα στου ξυνόγαλου κι έτρουγάµι τρεις µαζί κι µι
ένα χλιάρ'. Χαψιά η πρώτους. Χαψιά η δεύτιρους. Χαψιά κι η τρίτους. Κι α οι
τρεις είχαµι του στόµα γιουµάτου. Του χλιάρ' δούλιβι αγλήγουρα κι χουρίς χα-

σουµέρ΄. Έβαζάµι κι δεύτιρ' φουρά ξυνόγαλου. Που να µας φτασ' ιµάς µόνου
µια γκούµπζα!

Ιµείς απ΄λέτι, άρµιγάµι, κι τα τραϊά χτυπιούνταν. Σκώνουνταν ουλόρθρα
στα πίσου τα πουδάρια τα κι χτυπιούνταν µπλέκουντας κι τα κέρατα τς. Κι άειντι
πάλι του ίδιου. Κανά δυο µάτουσαν κιόλα. Αλλά αυτά στου χαβά τα. Έλειπαν
µουνάχα αυτόν τουν κιρό τα γκισέµια γιατί τάχαν µι τα στείρα σιαπέρα σν Τσι-
πιτούρα.

Έναν καιρό έβαζάµι µαξούς τα κριάρια να χτυπιούντι κι ήταν να τα γλεπς
κι να τ' αλπάσι. Αν δεν τα βαρινάµι µι ν' κλούτσα στς µύτις τα θα σκουτώνουν-
ταν.

Ώρα µπαρµπα Βασίλ' . Πώς λουγαριαζέτι του γάλα στου γαλόµιτρου για να
παίρν' όλ΄ που είχαν σµιγµένα απού λίγα γίδια ή πρόβατα, ρώτσι η παπαΘα-
νάϊσ'.

Κοίτα παπαΝάτσιου να σι πω. Σν ουκά δικιούµασταν να πάρουµι πινήντα
ουκάδις γάλα κι στου καυκί πέντι ουκάδις. Μέχρι να πάρν' όλ' απ' είχαν σµίξ'
του βιό τς πιρνούσαν εικουσιοχτώ µι τριάντα µέρις κι τέλειουνι η πρώτ' αράδα.
Ύστιρα αρχινούσι η δεύτιρ' αράδα.

Απάν' σν ώρα που τέλειουσι τ' άρµιγµα, τα γίδια ξέκαναν σιαπέρα κι ζγώ-
νουντας σν καρότσα τ' Τσέλιγγα µυρίσκαν του γιαρµά µι τ' άλας. Άµα µυρίσκαν
αυτάϊα, αρχίντσαν να πλαλούν σαν παλαβά κα' ν' αλαταριά αλλά τα αµπότσι η
κυρά – Βασιλκή. Πήραν οι δυο τζιουµπαναραίοι τα ταγάρια µι τ' άλας κι τρά-
βηξαν σιαπέρα κατά τς Πέτρις. Ικεί του λεν' στς Πέτρις ή στς Πάδις. Έχ' τρανές
πλάκις κι κριάκουρα. Σιαυτά ρίχν τουν γιαρµά ανακατουµένου µι άλας κι
ύστιρα είνι να χαζεύς βλέπουντα ένα µιγάλου γιδουκόπαδου να ρουβουλάη.
Τρέχν για να προυλάβν ποιο να φτασ΄ πρώτου κι να φαν άλας κι γιαρµά. Αφού
τειλιών' η γιαρµάς κι τ' άλας κι αυτά κάθουντι ικεί κι αγλυφν' τς πλάκις µόνου
ν' αρµυρίζ'ν.

Τέλειουσάµι κι απ' ν' αλαταριά κι γυρνούσαµι πίσου στ' στρούγγα. Γυρ-
νούσαµι κι ίβλιπνάµι σιακάτ' στου Ζντιάν. Απού απάν' η Τσιπιτούρα, τ' Πασκάλ'
του χουράφ', του Παλικρόκ' σκιπασµένου µι τουν έρµου τουν Αµίαντου π' να
µη φαίνουνταν. Χάλασι ικείνους η τόπους ! Τα Γλυκουνέρια. Τα Κέδρα οπ'
βουσκούσαµι τα βόδια κι τα µπλάρια µας. Τουν Λιάρου, τουν Κουκκίν, τουν
Αράπ' τουν  Τρανό, τουν Αράπ' τουν Μκρό, τουν Γκεσ'. Παρακάτ' είδαµι τ' Ασκη-
ταριό, όπ΄έκουβαµι πουρναριές κι γαβριά µι τουν Βασίλ' κι τουν αξάδιρφου του
Κότσιου τουν Θεοχάρ΄. Σαν παραπάν' η Γαϊτανόλακκας, όπ' 'εψαχνάµι καµµιά
µπάρα να πιούµι νιρό όταν βουσκούσαµι τα βόδια κι µας άναβι η ζέστα. Η
Τρανή η Κουµµέν' η Ραχ' µι τς τρανές τς πουρναριές. Κι εκεί έκουβάµι ξύλα.

Καθώς ίγλιπνάµι τ' Ασκηταριό µας λιέει η Ξυνουβασιλάκς ότ' ... “ικεία στ'
Ασκηταριό ΑΣΚΗΤΙΨ Η ΠΑΝΑΓΙΑ έναν κιρό γιαυτό τουπαν Ασκηταριό!!!!!”. Κι
εγώ δάκρυσα για την απλή θιουλουγία τ'.

Κι µια οικουλουγική παρατήρησ' απ' ν' έκανι ένας Τσέλιγγας, που πήγι ως
τ' διφτέρα δηµουτικού.

“Α ρα παπάδις, δεν είνι κρίµα π' χάλασαν τουν τόπου µι τουν Αµίαντου κι
µι τα µπάζα τς... Σκέπασαν του Παλιουµανάστηρου. Ικείνου του τρανό του Πλα-
τάν' π΄ήθιλνι πέντι άντρις για να του χειργιάξν... Κι απού κατ' µιριά π΄ήταν γι-
µάτους καβούρια ικείνους η βαλτότουπους. Κι όταν ανθούσαν οι
βρουµουξυλιές κι οι κουτσουπιές, α ρα, ήταν σαν νυφούλις στουλτζµένις. Τι
να πης µι τουν πουλιτισµό µας π΄χαλνάει του τόπου κι τς ανθρώπ'. Ιµένα µια
χρουνιά π' 'εβγαζι πουλύ σκόν' η Αµίαντος µι χάθκαν τριακόσια γίδια, µκρά,
τρανά. Οι άλλ' πάλι έρξαν µπάζα κι κόντιβαν να σκιπάσν τ' Μισαριά µι του κλαδί
στ' ∆αχλή ν΄Πέτρα. Τς είπα ιτότις. Κάτστι καλά ρα. Μη ρίχτι µπάζα. Ω ρα γα...
τ', θα σας κάνου καταγγιλία. Ρίξτι τα πίσου στου Γκρέµουρα. Κι έτσια απ' λέτι
σταµάτσαν. Έτσια πάλι έναν κιρό είπα κι τουν παπα Φιλάριτου. Μην κοβς' τς
µουριές κι τς µπδιές κατ' στου Μιτοχ' κι στ' Αναβρυκά. Για του ίδιου τουν έδου-
σαν οι Καλιανιώτις δικαπέντι χιλιάδις. Κι 'γω τουν είπα θα σι δώσου είκουσ'
χιλιάδις παπα Φιλάριτι κι µην τς κόβς. Αυτές στουλίζν τουν Κάµπου. Όλ' τρών'
µούρις, µπίδια κι σταφύλια απ' τς κληµατσίδις. Σι τι ρα αµπουδούν αυτάϊα τα
δένδρα; Αυτά είνι ακόµα απ' τουν Ιλισσαίου κι απ' τς καλουέρ' απού ήταν παλιά
στου Μαναστήρ' στου Ζντιάν'. Όταν η παπαΦιλάριτους κόντιβι να πιθάν' µι φώ-
ναξι να σχουρηθούµι γιατί δεν µι άκσι ιτότι”.

Κόντιβάµι να φτάσουµι στ' στρούγγα κι µας είπι. “ Να. Τήρατι. Τώραϊας κι-
νάει του κουπάδ΄κι η αξάδιρφους µ' η Αριστείδης τ' Ξυνουγκουντή. Αυτός τα
ξικάν' σιακάτ' στ' Τσαγκάρ', στ' Γκούβα, κι τα κλωθ' στς Κατιρίνς του Λάκκου,
στου Μάλλιου, στ' Μπατά, στ' Βρουµόβρυσ' στου Σταυρό, στα Παλιάµπιλα κι
ξανά τς πίσους. Τώρα λιγόστιψαν. Κι που είσι ακόµα; Γιουµάτους ήταν κά-
πουτις η τόπους απού κοπάδια, µαντριά κι στρούγγις. Γίδια, πρόβατα,  κι γι-
λάδια. Τώρα λιγόστιψαν κι λιγουστέβν' αράδα όλα”.

Έσκυψι κι πήρι στου χέρι τ' η Τσέλιγγας ένα σπασµένου στιφάν' απ' είχι
κριµασµένου ένα κυπρί. Τα στιφάνια π' στιριώνουµι κυπριά ή τσιουκάνια ή
κουδούνια ή τράκις ή κούγκουλα κι τα κριµούµι στς γίδις ή στα τραϊά τα φκιά-
νουµι από βλαστάρ'  δρέϊνου ή πουρναρίσιου. Αλλ' σαν κι µας αυτού σιαπέρα
απ΄του πουτάµ΄φκιαν' τα στιφάνια απού Τσουκνίδα π' τ' λέν κι Μπουρµπου-
λιά. Έναν κιρό έφκιαναν καλά τσιουκάνια σν Κουζάν'. Τώρα αυτάϊα π' φέρν
απ' ν' Τουρκία, είνι ψιεύτκα. Παράγγειλα τς µέρις αυτέσια ένα τρανό του πιο
τρανό κουδούν' κατ' σν Άµφισσα απού καν' σαράντα χιλιάδις δραχµές. Τα
παλιά όµους τα κυπριά κι τα κουδούνια λαλούσαν καλλίτιρα, είπι η Τσέλιγγας.

Έφτασάµι στ' στρούγγα κι βλέπουµε τα κτάβια ν' ακλουθούν µαζί µι τα
τρανά στου κουπάδ' . Τα χούϊαξαν όµους λίγου κι τα γυρσαν πίσου, γιατί αυτό
είνι ιπικίνδυνου. Μπουρεί δηλαδή να τα φαν τα αλούπια σιακάτ' στα νουχτάρια
κι στα γκριµούρια. Γι αυτό τα µάβλιξαν πίσου στ' στρούγγα, τάρξαν κάµπουσου
γάλα σι κατ' γκαµπράνια για να πλανιφτούν, να ξιγιλαστούν κι να κάτσν στ'
στρούγγα, όπου κι τ' απέτχαν.

Ιδώϊας τειλιών' η ιπίσκιψ' επ' έκανάµι στ' στρούγγα τ' Ξυνουβασιλάκ' πιδί
τ' Ξινουϊάνν' κι τς Σουλτάνας, 64 χρόνια εχ' σήµερα, κι έχ όλα µαζί γαλάρια κι

στείρα κουντά στα 1200 γίδια.
Τς χιριτούµι όλνους κι φέγουµι µι τουν παπαΘανάϊσ', αφού µας φόρτου-

σαν στ' αυτουκίνητου κι ένα µπιτόν' µι κανά εικουσαριά κιλά γάλα για κέρασµα!

Τα κήπια

Κατ' στν Τρανή τ'Βρύση κι σν Αργασταριά παλιά είχαν πουτιστικά κήπια. Σι
αυτά έβαναν ντουµάτις, ζαρζαβατκά κι φασούλια. Τς µπάµνις δεν τς ήξιρνάµι
στου χουριό µας. Όλου του χουργιό είχαν απού λίγου µπαχτσέ για να βάζν'
όσα ζαρζαβάτια χρειάζουνταν για να πουρέψ' η φαµπλιά. Τούν Απριλ' οι αντρ'
πάηναν κι έφκιαναν τ' αυλάκ' για να ρουβουλάη του νιρό. Στα νουχτάρια κι στα
γκριµούδια π' δεν είχι χώµα νταϊάκουναν τ' αυλάκ' µι παλούκια κι µπόσνα που
είνι χουρτάρ' µι χώµα, ή ρουγάζ' µι χώµα ή βατσινιές µι χώµα, για να δέσ' µι
τς ρίζις, να σαρκιάσ' κι να κρατήσ'.

Αµπρουστά – µπρουστά είχι κήπουν η Καρανάτσινα, ύστιρα η Κουκου-
λουβασίληνα, οι Τζιουνάδις, οι Τζιαντουνάδις, οι Τζουκάδις, οι Τσιουτσιου-
λιανάδις, οι Τσαµάδις, η παππούς µ' η Στέργιους, οι Παπαδηµητράδις κι οι
Κουτουλάδις. Απού' παν' µιριά είχαν οι Τσιουβακάδις κι ντιπ απάν' οι Θιουχά-
ριδις κι η Τρατσουµήτρους.

Οι γναίκις τούχαν ξέταγµα να µην σπέρν' φασούλια τ' Αη Χλιού γιατί ίλι-
γαν πως η ΑηΧίλτς εχ' του χαλάζ' στ' αχείλια τ'. Αν έβαζαν τα φασούλια τ' µέρα
τ'ΑηΧλιού φουβούνταν να µην τς τα χαλάσ' του χαλάζ'. Κάθι ουχτώ µέρις έρ-
χουνταν η σειρά τς κι πότζαν τα κήπια τς. Απού καµµιά δόσ' τσακώνουνταν
κιόλα ικεί στου πότζµα κι όποια έπιφτι µεσ' τ' αυλάκι κι γίνουνταν λούτσα.

Απ' αυτάϊα τα στιναρίκια µάζουναν τα φασούλια, τα ζαρζαβάτια κι τα τουρ-
σιά τς χρουνιάς τς πουρεύουνταν η οικογένεια.

Του πλύσιµου στου λάκκου

Γλέπουντας σήµιρα τα πλυντήρια να πλεν' τα ρούχα τς οικουγένειας κι να
τα βγάζ' όχ' µόνου πλυµένα αλλά κι στιγνουµένα απ' του στιγνουτήριου θυ-
µάσι τα παλιά τότι που πάηναν για πλύσιµο στουν λάκκου. Πάηναν στουν λάκ-
κου του χειµώνα κι τν άνοιξ΄ που είχαν πουλλά νιρά όλ' οι λάκκ' λουύρ' στου
χουργιό µας. Έπλυναν τα στράνια, τα φουρέµατα τς, τα γιουργάνια, τς βιλέντζις,
τα κιλίµια, τα σαΐσµατα, τα σκτίσια, τα µαλλίσια, τα ταλαγάνια κι τς κάπις. Αλλά
µια φουρά του χρόνου κι άλλα µία στ' βδουµάδα ή µια στς δικαπέντι.

Έπριπι η νοικουκυρά να σµασώξ' όλα τα άπλυτα απ΄τ΄φαµπλιά τς να
πααίν' στου λάκκου κι να τα παστρέψ'. Φόρτουναν στου γουµάρ' ή στου µπλάρ'
ν' κουπάνα κι ήταν βαριά γιατί 'ταν απού ξύλου, του καζάν', ξύλα στιγνά, κάνα
κέδρου, λιανόξυλα για προυσανάµατα κι άχυρα, για να στρώσν' καταής άµα
ήταν χιον΄ ή νουτσµένου.

Πάηναν απ' ν' προυγούµιν' τ' µέρα για να προυκάν' κι να πιάσν τόπουν.
Έφκιαναν 'ν πραστιά (πυρ+εστία) µι πέτρις γύρου- γύρου κι κουντά στου λάκ-
κου. Έβαναν κι καµµιά γκτζιούπα για να καπαρώσν τουν τόπου κι να µι τστούν
παρ΄καµιά άλλ' . Του προυί µόλις έφταναν στου λάκκου τ' ακουσιού έβαναν
του καζάν' σν πραστιά, του γιόµζαν νιρό κι άναβαν φουτχιά µι τ' χόβουλ' απ'  'ν
ίφιρναν απ' του σπίτ' µέσ'  στου µπραγατσούλ', ή σι κάνα ψαρουµπράγατσου.
Είχαν κι τουν κούτουλου για να παίρν' καυτό νιρό απ' του καζάν'. Η κούτουλους
είνι η κοτύλη π' ν' αναφέρ' η αρχαίους η Όµηρους κι τουν έφκιαναν κόβουν-
τας τα γκουβουτά ζιουγκάρια απ' τα δέντρα κι βάζουντας µια ξύλιν' νουρά σαν
χειρούλ' για να πιάνιτι. Κι η σηµερνή κουτάλα απ' 'ν ίδια τ' λέξ' βγαίν' κι ιξελιξ'
τ' κούτουλου είνι.

Ικεί στου λάκκου µάζουναν νιρό βάζουντας πέτρις γύρου-γύρου κι ξέ-
βγαζαν τα ρούχα αφού πρώτα τα' πλυναν µι ζιστό νιρό σν κουπάνα για να κα-
θαρστούν κι ύστιρα τάβαζαν απάν' σν πέτρα κι τα κουπανούσαν µι τουν
κόπανου.

Μέρια στα ουποία πάηναν για πλύσιµου ήταν τα Κουντουλάκια, του Τρανό
του Γκιφύρ', η Αγία Παρασκιουβή σι κείνα τα Κριάκουρα π' τάλιγαν Μάρµαρα,
οι Κυδουνιές, τα Τσακνάθκα κι η Τσάγκαρ'.

Άµα έπλυναν τα ρούχα τ' άπλουναν στα πουρνάρια, στα κέδρα ή στ' µισα-
ριά κι στέγνουναν κι τα µάζουναν τ' απόγιουµα στιγνά ή µσόστιγνα κι τάπιρναν
στου σπίτ' για να στιγνώσν καλλίτιρα ικεί.

Απου καµµιά φορά τσακώνουνταν κιόλας κι µάλλουναν οι γναίκις στουν
λάκκου. Όποια ήταν δυνατότιρ' άρπαζι τν άλλ' κι ν' έρχνι µέσα στου νιρό κι τ'
µπλατζάρζι. Τέχτις φασαρίις γένουνταν πουλλές φουρές µουναχά που έλει-
παν τα βίντιου για νάχουµι κι αυθιντική εικόνα π' λεν κι οι µουρφουµεν'...

AAππόό  υυππόό  έέκκδδοοσσηη  εερργγαασσίίαα  γγιιαα  ττοο  MMιικκρρόόββααλλττοο  
ττοουυ  NNιι..  MM..  BBααλλττιιννοούύ
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Θα παρακαλέσω τώρα τον αναγνώστη ν’ αφήσουµε για µια στιγµή την τέταρτη
Μεραρχία, για να ταξιδέψουµε, να πάµε να απαντήσουµε την πέµπτη. Που βρισκότα-
νε; ∆εν το ξέραµε ούτ' εµείς. Έπρεπε να ψάξουµε να τη βρούµε στην κατεύθυνση
που είχε δώσει ο στρατηγός; Κατά το χωριό ∆έλινο, που θα µας οδηγούσε από µια
γιδόστρατα όλο γκρεµούς, ο Λουκάς, ο κακόµοιρος αδελφός της όµορφης του Ράχο-
βου. Ήµαστε, µαζί µ' αυτόν, µια µικρή περίπολος από εφτά πρόσωπα: τρεις καβαλά-
ρηδες, ένας δεκανέας, ο ανθυπίλαρχος Βαρδουλάκης κι αυτός που γράφει. Όταν
φτάσαµε στο ∆έλινο και ξεπεζέψαµε στην µικρή πλατεία, οι χωρικοί µας ζώσανε φο-
βισµένοι:

-    ∆εν πάει µισή ώρα, κύριε αξιωµατικέ, είπε ένας απ' όλους που από δώθε
πέρασαν τούρκικες καβάλες... (ιππείς)

Πόσες;
∆έκα καβάλες, ήτανε, κύριε αξιωµατικέ...
Σας πείραξαν;
Όχι. Χάλιεψαν να µαθαίνουν πουθ' έκαµι του Ηλλινικού τ' ασκέρι...
Εσείς τι τους είπατε;
∆εν ξέρουµι!... αυτό τους είπαµι.
Καλά. Για πες µου τώρα, δεν ξέρετε στ' αλήθεια αν είναι ελληνικός στρατός εδώ

κοντά;
Στου Ράχοβου λιεν πως είνι...
Από κει ερχόµαστε... Αλλού δεν είναι στρατός δικός µας;
Κατά τον Τρανόβαλτο λιέν... Ου δάσκαλους θα ξερ' ... Ου µυλουνάς απ' ώχει

του µύλου κατ' στου πουτάµι, λιέει απ' την αυτή πιρνάνι τέθοια ταµπούρια τούρκικα
κατά την Κζάνη.

Ταµπούρια ;
Αχά, ταµπούρια, ασκέρι ...
Καλά, πάρε τ' άλογα µια στιγµή εδώ, ρίχτους άχερο, δώσε µας λίγο ψωµί και

φώναξε αµέσως το δάσκαλο...
Μετά χαράς, κύριε αξιωµατικέ... Απού σήµερις ιγώ του φέσι µ' θα του σκίσου

κύριε αξιωµατικέ... ∆εν έχει πια νιζάµιδες, σουαρήδες – ιππείς – κι ζαπτιέδες... Ζή-
του το Ηλληνικό!...

Ο χωριάτης, ένας στεγνός, µεσόκοπος γεωργός, παράδωσε τ' άλογα µας σε κά-
ποιο συγγενή του και µας πήγε από ένα χαριτωµένο δροµάκο στο σπιτάκι του, στεγα-
σµένο µ' ακανόνιστες πλάκες όπως τα σπίτια των χωριών του Πηλίου. Μας έµπασε σε
µια µεγάλη κάµαρη, ολόγυµνη, µε τους τοίχους φρεσκασβεστωµένους και στρωµένη
µε ψάθα. Στο τζάκι καίγανε µεγάλα κούτσουρα. Καθισµένη κοντά έπλεκε µάλλινη
κάλτσα η νοικοκυρά, εικόνα χωριάτικης καλλονής, ξεβαµµένη από την πολυκαιρία.
Άµα µας είδε άφησε στη στιγµή τη δουλειά της κι ήρθε να µας προαπαντήσει και, κα-
θώς άκουσε να τη λέµε “µητέρα”, δεν µπορούσε να κρατήσει τα δάκρυα της:

Αχ, πηδάκια µ' ... Είνι µα µην πιστέβ' κανένας τα µάθια τ' !...
Με τα µάτια συνεννοήθηκε µε τον άντρα της. Και σε λιγάκι έφερε τσανάκα γεµά-

τη ξινόγαλο κι ένα καρβέλι µαύρο ψωµί, αµβροσία και νέκταρ γι’ ανθρώπους πεθα-
µένους απ' την πείνα και την κούραση. Κι ενώ τρώγαµε αχόρταγα, ξαπλωµένοι κοντά
στη φωτιά, ο χωριάτης µας ιστόρησε την κωµικοτραγική περιπέτεια του, που µας έδω-

σε να νιώσουµε σε ποια πυκνά σκοτάδια ζήσανε στη Μακεδονία δυνάστης και δυνα-
στευόµενοι.

Στις φυλακές της Αίγινας ήτανε µια συµµορία βαρυποινίτες, που είχε βάλει σ'
ενέργεια µια παλιά µέθοδο απάτης. Ένας από τη συµµορία έστειλε σ' αυτό το φτωχό
χωριάτη του ∆έλινου ένα γράµµα, που αφού τον όρκιζε να το κρατήσει κρυφό, τούκα-
νε την αποκάλυψη ότι αυτός τάχα ο κατάδικος, ληστής άλλοτε στη Μακεδονία, είχε
ληστέψει γνωστό Τούρκο µπέη, κυνηγηµένος όµως από απόσπασµα, είχε αναγκα-
στεί να παραχώσει τα λάφυρα του, σεβαστό αριθµό λίρες οθωµανικές σε κάποιο δά-
σος και είχε σηµαδέψει το µέρος. Και πρότεινε στο χωριάτη να πάει να ξεθάψει το θη-
σαυρό και να τον µοιραστούνε. Πριν όµως του αποκαλύψει το µέρος – έγραφε ο κα-
τάδικος – είχε ανάγκη να του στείλει ο χωριάτης λίγα λεπτά σαν καπάρο. Αυτό το πα-
ραµύθι το είχε πάρει πολύ σοβαρά ο χωριάτης και είχε ανοίξει µε τον κατάδικο µεγά-
λη αλληλογραφία, προσπαθώντας να τον καταφέρει να του φανερώσει το µέρος, χω-
ρίς να πάρει προκαταβολή.

Ο κατάδικος φάνηκε ότι τάχα υποχωρεί, µετρίασε τις αξιώσεις του και δε ζητού-
σε πια από το χωριάτη παρά µικρό σχετικά ποσόν, όσο θάφτανε για τα ναύλα ως το
∆έλινο έµπιστου προσώπου, που θα πήγαινε για να δείξει το µέρος – όταν εισβάλ-
λουν στο σπίτι του χωριάτη ζαπτιέδες, κάνουν έρευνα και κατάσχεση της αλληλογρα-
φίας του, τον πιάνουν, τον πάνε δεµένο στα Σέρβια, τον προφυλακίζουν, τον δικά-
ζουν για “συνωµοσία κατά του καθεστώτος, εν συνεννοήσει µετ' αλλοδαπών” -τα
γράµµατα τα χαρακτήρισαν ως συνθηµατικά– και τον καταδικάζουν µε µεγάλη επιεί-
κεια σ' εξαετή φυλάκιση! Ποτέ η κακή θέληση και η καχυποψία δεν ετιµώρησαν αυ-
στηρότερα την αφέλεια και την ευπιστία.

Ο δάσκαλος που είχαµε ζητήσει έφτασε στο µεταξύ. Ήταν ένας αδύνατος ρασο-
φόρος µ' ολοστρόγγυλα και µεγάλα µατογυάλια σα φανάρια ατµοµηχανής, αξιοπρε-
πής και περήφανος ότι έκανε το φύλακα και των δύο συγχρόνως µεγάλων εθνικών
παραδόσεων, της γλώσσας και της θρησκείας. Έκανε φράσεις επί µια ολάκερη ώρα,
στάθηκε όµως αδύνατο να µας δώσει µια ξάστερη πληροφορία.

Λιέω να πααίνουµι στου Μόκρου κύριε αξιωµατικέ – είπε ο Λουκάς – που ζα-
ρωµένος σε µια γωνιά έχασκε θαυµάζοντας τη σοφία του δασκάλου, που δεν καταλά-
βαινε ωστόσο ούτε µια λέξη απ' τη ρητορική του – ικεί στου Μόκρου ου ∆ηµήτρ'ς θα
ξέρ'!...

Ποιός είναι ο ∆ηµήτρης ;
Ένας τζουπάνους.
Καβαλικέψαµε. Χρειάστηκε να µεταχειριστώ βία για ν' αφήσει το παχνί ο φουκα-

ράς ο ντορής µου. Ο Λουκάς πήγαινε µπροστά ξυπόλητος κάτω από τη ραγδαία βρο-
χή που άρχισε να πέφτει, εφαρµόζοντας µ' υποµονή ανεξάντλητη το χριστιανικό ρητό
“και όστις σε αγγαρεύσει µίλιον εν, ύπαγε µετ' αυτού δύο”. Μας οδηγούσε µακριά
από τους πατηµένους δρόµους, από µονοπάτια γνωστά µονάχα σε βοσκούς για ν'
αποφεύγουµε συνάντηση µε οµάδες φυγάδων.

Ο Λουκάς µας παρουσίασε σε λίγο το ∆ηµήτρη, τύπο Ιούδα, µε µια κεφάλα απί-
στευτη, κορνιζαρισµένη µε πυρόξανθα κ' αραιά γένια, γαλανά µάτια, βλέµµα ψυχρό
και βαθύ σα ζώου, χέρια πολύ µεγάλα που η άκρη τους έφτανε σχεδόν ως τα γεγο-
νότα. Όταν τον έβλεπες να στέκεται, µπορούσες να στοιχηµατίσεις ότι τα πόδια του
ήτανε κολληµένα στο έδαφος. Πατούσε στέρεα σαν ιπποπόταµος. Άµα ξεκινούσε
όµως, κανένα ζαρκάδι δε µπορούσε να παραβγεί µ' αυτόν στην αλαφράδα και στη
γοργάδα. Μ' όλο που οι τρόποι του φαινότανε γεµάτοι προθυµία, καλοσύνη και υπο-
ταγή, ένα κάτι αόριστο και αστάθµητο στο σύνολο του σε ειδοποιούσε, ότι αυτός θα
µπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο µε την πιο µικρή αφορµή :

Ξέρεις, ∆ηµήτρη – τον ρωτήσαµε – που είναι άλλος στρατός Ελληνικός εδώ
κοντά;

Αχά! Κατά του Μικρόβαλτου.
Τράβα µπροστά να µας δείξεις ... Λουκά είσαι περιττός, µπορείς να γυρίσεις

στο χωριό σου.
Θα παάίνουµι στου Μικρόβαλτου, άµα ιγώ θέλω ένα µαλιχέρι για να πααίνω –

παρατήρησε ο ∆ηµήτρης.
Τί το θέλεις; 
Αυτού, στο ρέµα είνι δυο αγάδια. Θέλου να τα σκουτώνου κι τα δυό.
Η δουλειά µας,  ∆ηµήτρη, δεν είναι να σκοτώνουµε αγάδια τώρα. Πρέπει να

βρούµε την πέµπτη Μεραρχία.
Καλό, του ξέρου, στην Ιπαρχία θα πααίνουµι, αµά θα πιρνάµι πρώτα του ρέµα.

Κατάλαβις κύριε αξωµατικέ; Στου ρέµα είνι κρυµµένα, φτου. Θα µας ρίχνουν. Μπου-

ρεί ναν κι τρία, τέσσιρα, πέντι, ξέρου κι'γω;
Έχουµε εµείς όπλα.
Όχι, κύριε αξωµατικέ, θέλου να τα σκουτώνου µουνάχος µ' ιγώ. Ιγώ έκαµα στ'

φυλακή. Έχου ξανασκουτωµεν' απού δαύτα τρία την άλλη βουλά, π' φύλαγα τα γιλά-
δια κι ήρθαν να παίρνουν του χαράτσ' ...

Λοιπόν ;
Του λοιπόν, τα τ'φέκισα κι τα τρία µι του µαρτίνι! Στιρνά φυλακή στα Σέρβια

δυού χρόνια είνι π' γλύτουσα.
Σ' άφησαν ;
Όχι ... τσ' άφησα ιγώ...
Του δώσαµε, τέλος, ένα µάνλιχερ. Το πρόσωπο του άστραψε. Γεµάτος χαρά το

πήρε, όπως ένα κορίτσι βαρύτιµο γιορντάνι από τα χέρια του εραστή του και ξεκίνη-
σε. Ένας ιππέας τούδωσε τα φυσέκια του. Ο ∆ηµήτρης µπήκε µπροστά, πεζός και
“βάδην”, µα τ' άλογα δεν τον φτάνανε. Βιαζότανε να δοκιµάσει το µάνλιχερ...

Τέσσερα-πέντε χιλιόµετρα πέρα από το Μόκρο, σκαρφάλωσε σ' ένα ψήλωµα
όλο βράχια. Είχε τεντωµένο το σβέρκο του και καθώς ήτανε ψηλά, η κεφάλα του πρό-
βαλε τεράστια στον ορίζοντα. Μ' όλο που ο άνθρωπος δεν είχε ουρά, ωστόσο εγώ την
έβλεπα να κουνιέται σαν του σκύλου άµα µυρίζεται κυνήγι. Γονάτισε την ίδια στιγµή,
έφερε το ντουφέκι στη σκόπευση κι άρχισε να πυροβολεί, φωνάζοντας :

Ιδώ ' ναι τα, κύριε αξωµατικέ, τα παλιοζαγάρια ! Στείλε δυο πηδιά να βοηθάν ...
Οι Τούρκοι φυγάδες απάντησαν. Ο ∆ηµήτρης όµως, πριν ακόµα τον προφτά-

σουν τρεις καβαλάρηδες που του στείλαµε για ενίσχυση, ρίχτηκε ακράτητος µπροστά,
σταµατώντας για µια στιγµή, ντουφεκώντας, ορµώντας πάλι, φωνάζοντας, κουνώντας
το µάνλιχερ στον αέρα, ώσπου έφτασε στους αντικρυνούς λόφους πάντα µπροστά
από τους καβαλάρηδες. Εκεί τον είδαµε να σκύβει κάµποσα λεπτά κι ύστερα νάρχε-
ται τρεχάτος προς το µέρος µας. Έφθασε κατακόκκινος, λαχανιασµένος, αγριεµένος.
Τα µάτια του πέταγαν σπίθες. Είχε τώρα δυο όπλα και περίφηµα φυσεκλίκια.

Του ένα τ' αγάδ' – µας είπε θριαµβευτικά – του κράτ'σα κύριε αξωµατικέ... Τ'
πήρα κι του µάουζερ µι τα φ'σεκια... Τ' άλλα δυο φύβγαν... που θα παν; Θαν τα σκο-
τώσω !...

Γιατί θέλεις ∆ηµήτρη να σκοτώνεις Τούρκους;
Έτσι... Να φύβγουν. Ήρθι κηρός να φύβγουν τ' αγαρηνά ...
Και συµπλήρωσε µε µια χειρονοµία που ήταν η περιληπτική έκφραση στοχα-

σµών που του λείπανε ή που δεν ήτανε σε θέση να διατυπώσει.
Έξω από το Μικρόβαλτο που φτάσαµε µια ώρα µετά το µεσηµέρι, αναπαυόταν

η ανεξάρτητη ταξιαρχία του ιππικού. Ξαφνιάστηκα πολύ σαν έµαθα ότι το ιππικό δεν
είχε ειδήσεις για τη δράση των άλλων Σωµάτων και γενικά για την “τακτική κατάστα-
ση” από τη νύχτα της 9 του Οκτώβρη. Γιατί κι αν ακόµα µπορούσε να θεωρηθεί παρά-
τολµον ότι θα ριψοκινδύνευε να καταδιώξει το εχθρικό πεζικό, η µονάκριβη κι αδύ-
νατη εκείνη ταξιαρχία, ωστόσο, πως θα εκτελούσε σωστά τα χρέη της, έστω και σαν
“ιππικό ερεύνης”, αφού, πολύ πίσω κι ασύνδετη µε τ'άλλα Σώµατα, δεν µπορούσε να
κρατεί την επαφή µε τον εχθρό; Που θα τον εύρισκε και πότε πια;

Στον υποστράτηγο Σούτσο που διοικούσε την ταξιαρχία ο αξιωµατικός µας πα-
ρουσιάστηκε σαν από µηχανής θεός :

Έρχεσθε από την τετάρτη Μεραρχία ;
Μάλιστα, στρατηγέ µου.
Και που βρίσκεται λοιπόν :
Την αφήσαµε να βαδίζει προς κατάληψιν των Σερβίων.
Είσθε βέβαιος ;
Βεβαιότατος.
Μου παρέχετε µεγάλην υπηρεσίαν.
Ο στρατηγός τράβηξε ένα χάρτη από την τσέπη του, έριξε µια µατιά κι εξακολού-

θησε :
Εν τοιάυτη περιπτώσει εγώ τραβώ προς την Κοζάνην ...
Σφύριξε στα συντάγµατα. Κι εκείνα τον ακολούθησαν, περνώντας από µπροστά

µας σε µια όµορφη παρέλαση κατά τετράδες. Οι χαίτες των αλόγων κυµάτιζαν, τα
σπαθιά των καβαλάρηδων γλίγλιζαν ρυθµικά κι οι θήκες των πολυβόλων από κατα-
καίνουργιο πετσί µοιάζανε µε κοµψούς ταξιδιωτικούς σάκους.

Αφού περάσαµε το Τρανόβαλτο, ένα χωριό γεµάτο γουρούνια και λάσπες, πή-
ραµε το δρόµο για τους Λαζαράδες, όπου, καθώς µάθαµε στο δρόµο, είχε καταυλι-
στεί από την περασµένη µέρα η πέµπτη Μεραρχία... 

Σπύρου Μελά

Οι πόλεµοι 1912-1913
Ο Σπύρος Μελάς(1882-1966) ήταν δηµοσιογράφος, εκδότης, σκηνοθέτης

αλλά πρωτίστως ήταν πολυγραφότατος συγγραφέας κυρίως µυθιστορηµατικής ιστο-
ριογραφίας και θεατρικών έργων. Πήρε µέρος στους Βαλκανικούς πολέµους(µάχη
στα Στενά Πόρτες Προσηλίου κ.α.) και τα κείµενα που θα παραθέσουµε, σ’ αυτό και
σε επόµενα φύλλα της εφηµερίδας , αποτελούν βιωµατικές αναµνήσεις από τη στρα-
τιωτική θητεία του συγγραφέα στην περιοχή µας κατά την περίοδο αυτή. Ο ίδιος ο
συγγραφέας σχετικά µε το βιβλίο αυτό αναφέρει ότι «δεν αναδίφησε αρχεία για να
βρει στοιχεία.... Είναι αγώνες που τους έζησε ο ίδιος, σαν πολεµιστής.. Εζήσαµε
τους πολέµους που ιστορούµε, ευθυγραµµισµένοι µε το φαντάρο. Και κάποτε δα-
νειστήκαµε απ’ αυτόν το µολύβι για να κρατήσουµε τις σηµειώσεις εξαιρετικών πε-
ριστατικών της ηµέρας, και κάποιες φορές, γυρίζοντας το µολύβι αυτό στο φαντάρο,
τον βρίσκαµε ακίνητο, νεκρό.» (Επιµέλεια-επιλογή κειµένων: Λάµπρος Μαστρ.)

ΗΗ  ΑΑγγίίαα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ττωωνν……ββρράάχχωωνν

Ξωκλήσι Αγίας Παρασκευής. Λίγες εκατοντάδες µέτρα ανατολικά απ’ το
Γκεφύρι.

Με οδηγό τις µνήµες των γεροντότερων του χωριού, η ανέγερση του χά-
νεται στο χρόνο πριν από διακόσια περίπου χρόνια. Έτσι η ιστορική του αξία σή-
µερα είναι αδιευκρίνιστη αφού εδώ και δεκάδες χρόνια βρίσκεται σε πλήρη
εγκατάλειψη. Ίχνη τοιχογραφιών που υπήρχαν µέχρι πριν από λίγα χρόνια σχε-
δόν έχουν εξαφανιστεί. Η σκεπή έχει καταπέσει αλλά “πεισµατικά” σκαρφα-
λωµένο στους βράχους στέκεται όρθιο. Η µια ολόκληρη πλευρά του άλλωστε
είναι τµήµα από βράχο! Σ’ αυτή την πρωτοτυπία και τη µοναδικότητα έγ-
κειται η αξία του και βέβαια στις θρησκευτικές µνήµες των µεγαλύτε-

ρων από µας. 
Το εκκλησάκι

εγκαταλείφθηκε από
το 1970 περίπου,
οπότε λίγα µέτρα δυ-
τικότερα χτίστηκε
άλλο µικρό τυπικό
ξωκλήσι της Αγίας
Παρασκευής.

Μεταφέροντας
και την επιθυµία πολ-
λών συγχωριανών
µας προτείνουµε να

γίνει µια προσπάθεια αναστήλωσης και αναπαλαίωσης ώστε να αποτελέσει
ένα πραγµατικό στολίδι για το χωριό µας και πόλο επίσκεψης και προσκύνη-
σης για όλους τους Μικροβαλτινούς. Βασική προϋπόθεση άµεσα είναι να βελ-
τιωθεί η πρόσβαση προς το ξωκλήσι που σήµερα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Αξίζει να προσπαθήσουµε!

Υ.Γ. Η αναστήλωση της Αγίας Παρασκευής, η βελτίωση του καµπαναριού
και του εξωτερικού του ναού του Αγίου Γεωργίου, η ασφαλτόστρωση του δρό-
µου µέχρι το µοναστήρι της Παναγίας του Ζιδανίου και το θέµα της ανασκαφής
της Αγιά Σοφιάς  θα πρέπει να αποτελέσουν κυρίαρχα ζητήµατα  για τους Μι-
κροβαλτινούς, ώστε µε συνδροµές, παρεµβάσεις και διεκδικήσεις να γίνει
εφικτή η υλοποίηση τους. 
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ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ

Έτσια τα λιγάµι ιµείς
(Tοπικό Γλωσσικό Iδίωµα)

Συνεχίζουµε και ολοκληρώνουµε µε τα κύρια ονόµατα:

Ηλίας: Λίας

Θεόδωρος: Θόδουρος, Θουδουράκς, Ντιόντιους
Θεοδώρα: Θουδώρα
Θωµάς: Μάκης, Θουµάς, Τσιώµους

Ιωάννης: Γιαννούλας, Γιαννούλτς, Γιάνντς, Νούλτς
Ιωάννα: Γιάννου, Γιαννούλου

Καλλιόπη: Καλλέπου, Κάλλιου
Κυριακή: Κυρατσού
Κωνσταντίνος: Γκουντάρας, Γκουντής Κουσταντής, Κουτσιαρής, 

Κουτσιούλας, Κώτιας, Κώτσιους(πληθ: κώτσδις)
Κωνσταντινιά: Κουσταντούλου

Μαγδαληνή: Μαγδάλου
Μαρία: Μαριγούλα, Μαρίτσα, Μαριώ, Μπία
Ματίνα: Ματιώ

Νικόλαος: Κουκόλτς, Κουλιός, Νίκους, Νικόλας

Όλγα: Όλουγα

Παναγιώτης: Παναέτς, Παναϊώτς, Πανίκας, Πάνους, Τζιώτας
Παναγιώτα: Πανάιου
Παρασκευή: Τσιβούλα

Σουλτάνα: Τανούλα
Σταυρούλα: Βούλα, Μπούλα, Μπούλου, Σταυρούδου, Σταυρούλου
Στυλιανός: Στυλιανές, Τσέλιους
Στυλιανή: Στιργιάνου
Σωκράτης: Σουκράκς

Φίλιππος: Φίλππας
Φρειδερίκη: Φειρδιρίκη
Φωτεινή: Φώτου
Φώτιος: Φώτς

Χαράλαµπος: Μπάµπης, Χαράλαµπους, Χαρίις, Χαριλάκς
Χαρίκλεια: Χαρίκλου
Χρήστος: Κίτσιους, Λίτσιους, Χρήσους, Χρηστάκς, Χρηστακούλας. 

ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 

(Σύµφωνα µε το ένθετο φυλλάδιο του DVD, 
παραγωγής TOP CHANNEL, 

που βιντεοσκοπήθηκε 
στο ΚΑΠΗ Μικροβάλτου στις 7.2.200, 

µε τα λόγια που τα τραγούδησαν οι γυναίκες)

1. ΨΙΛΟΛΙΓΝΟ Τ’ ΑΛΕΥΡΙ
Ψιλόλιγνο τ’ αλεύρι 

κι αφράτο το προζύµι
Κοράσιο κοσκινίζει
µι µάνα µι πατέρα

µ’ αδέρφια µι ξαδέρφια
µι θειές κι µι µπαρµπάδες 

2. ΙΨΕΣ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ
Ιψές η µάνα του γαµπρού
µε τους ανέµους µάλωνε

-Πάψτι ανέµοι µ’ πάψετε
να (ι)δώ το νιο π’ αρµάτουσα
το πώς τον πρέπουν τ’ άρµατα

κι πως τον καλοκάνουνε…
Σαν το πουλί την άνοιξη 

π’ αλλάζει τα φτερούδια του

3. ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
Μήλο µου κόκκινο
άσπρο κι ρόϊδινο
µην το µαραίνετε

-Το πώς παντρεύεσαι
το πως χωρίζεσαι

απ’ τη µανούλα σου
κι απ’ τον πατέρα σου

κι απ’ τα’ αδερφάκια σου
κι απ’ τα ξαδέρφια σου

4. ΩΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΗΓΑ ΚΙ ΗΡΘΑ
Ως την πόλη πήγα κι ήρθα
τέτοιο νούνο δεν (η)βρήκα
Περπατεί και καµαρώνει

καµαρώνει τους κουµπάρους 
τις µικρές κουµπαροπούλες

5. ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΙ
Του γαµπρού µας το µαντήλι
που το κέντησαν στην πόλη
εκεί µακριά στη Σαλονίκη

Τα κουρίτσια το κεντούσαν 
συννυφάδες τραγουδούσαν 

6. ΓΑΜΠΡΕ Μ’ ΣΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ‘ΡΧΕΣΑΙ
-Γαµπρέ µ’ σαν θέλεις να ‘ρχεσαι

στης πεθεράς το σπίτι
Έλα τρουΰρου 

να βρεις µηλιάς κλωνάρι
να δέσεις τα’ άλογο σου

Κι ο µαύρος εχλιµίντρισε
κι η κόρη απιλουήθκι

∆ώστε στο µαύρο την ταή
στο νιο δώστε την κόρη…

7. ΣΕ ΤΟΥΤΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
Σε τούτα τα τραπέζια

ολο ίτσια κι λουλούδια 
και τριαντάφυλλα στρουµένα

Τράβηξε βοριάς κι αέρας
γκρέµισε την άνθη όλη
και γεµίσαν τα τραπέζια

8. ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ Σ’ ΜΩΡ’ ΜΑΝΑ ΜΟΥ
-Με την ευχή σ’ µωρ’ µάνα µου

τώρα στο κίνηµά µου
στο ξεπροβοδισµά µου

-Ώρα καλή κορίτσι µου
στην πιθιρά να πάεις
για να προσκυνήσεις

Χέρια να πρωτοφιλήσεις
πρώτα τον πιθιρό σου

κι ύστερα την πιθιρά σου

9. ΟΛΟΙ ΜΙ ∆ΙΩΧΝΑΝ
Όλοι µι διώχναν

ως κι η µάνα µου
κι αυτή µι διώχνει

∆ιώξι µι κι συ µωρ’ µάνα
θα µι θυµηθείς του καλοκαίρι
Του κρύο νερό απού τη βρύση

του ζιστό ψουµί απού του φούρνου

10. ∆ΙΑΒΑΙΝΩ ΚΑΙ ΛΑΛΩ
∆ιαβαίνω και λαλώ
όξου στου νοβουρό

-Άστε συντρόφισσες
να πάµι για νιρό

-Σύρτι δεν έρχουµι
ότι µ’ αρραβώνιασαν

εχτές την Κυριακή
την άλλ’ καθηµερνή

11. ΖΕΡΒΟΝΙΚΚΛΗΣΙΤΣΙΣ ΑΝΟΙΞΕΤΕ
Ζερβονικκλησίτσις µ’

ανοίξετε
να ρθει η Ζιρβουπούλα

να ικκλησιαστεί

Πέντε χρόνους έχει
που περπατεί

να βρει (ν)ικκλησίτσα
να ‘κκλησιαστεί

Νύφη και γαµπρός
να στεφανωθεί

12. (Ν)ΙΚΚΛΗΣΙΤΣΑ ΦΟΥΝΤΩΤΗ
(Ν)ικκκησίτσα φουντωτή

φουντωτή καµαρωτή

Όπως δέχτκις τα κιριά
να δεχτείς κι αυτή τη νια

Αυτή τη νια 
κι αυτόν το νιο

Είναι νια κι αντρέπιτι
Είναι νιος κι σκιάζιτι 

13. ΚΙΝΗΣΑ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ-∆ΡΟΜΟ
Κίνησα το δρόµο-δρόµο

το στενό το µονοπάτι
Βρίσκω µια µηλιά στο δρόµο

που ‘ταν φορτωµένη µήλα

Ξάµωσα να πάρω ένα 
κι η µηλιά απιλουήθκι

-Μην το παίρνεις µην τα’ αφήνεις
µην το µοσχοµαραγκιάζεις

Τά ‘χει ο αγάς µου µετρηµένα
κι η κυρά µ’ λογαριασµένα

14. Η ΠΙΘΙΡΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ
Η πιθιρά της νύφης
Όλη την ιβδουµάδα

Τς στράτις φουκαλπύσι
Τη νύφη καρτιρούσι

-Νύφη µ’ γιατί µας άργησες
κι άργησες να µας έρθεις
-Μ’ άργησε η µάνα µου
κι άργησα να σας έρθου 

15. ΣΥΝΤΕΚΝΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΥΝΕ ΜΟΥ
Σύντεκνέ µου και νουνέ µου

πόσο σι παρακαλούσα

Να µου πάρεις τα στεφάνια
από νιο κι από νυφίτσα

Κι από σύντεκνο και νούνο
να ξεχωριστούν τα χέρια

16. ΣΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΛΙΒΑ∆ΙΑ
Στα πράσινα λιβάδια

και στα κίτρινα
µωρ’ Θανάσου
και στα κίτρινα

Κοιµούνταν η Θανάσου
µι τ’ αδέρφια της…

-Μας πήραν τη Θανάσου
µας την έκλεψαν…

Κι η µάνα της τη λέει
την κατηγορεί…

-∆ε φώναζις Θανάσου
για(τ)’ δεν έσκουζις…

-Του πώς να σκούξου η µαύρη
πως ν’ απιλουηθώ…

Μαντήλι είχα στο στόµα
σύρµα στο λαιµό…

17. ΣΜΙΘΙΡΑ ΜΩΡ’ ΣΜΙΘΙΡΑ
-Σµιθιρά µωρ’ σµιθιρά
τι γυρεύουν τα παιδιά

-Κάστανα Καστουριανά
κι µπιµπίλια στα σινιά

κι κουκόσις καθαρσµένις
κι (αϊ) πούντις οι καηµένις

18. ΚΑΤΣΙ ΝΟΥΝΗ ΑΚΟΜΑ ΑΠΟΨΙ
Κάτσι νούνη µ’ ‘κόµα απόψι

έχου πέντι αρνιά ψηµένα
όλα τα ‘χω για (τ)ισένα

Να τα φάµι να τα πιούµι
κι όλη νύχτα να γλεντούµι…

19. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΟΡΗ Π’ ΑΦΗΝΟΥΜΙ
Σµιθιρά µωρ’ σµιθιρά

αυτή την κόρ’ π’ αφήνουµι
καλά, µην τη µαλώσιτι

(ν)Έχει η µάνα τς µόναχιά
καλά, µην τη µαλώσιτι…

20. ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΒΟΥΝΑ
Γλυκοχαράζουν τα βουνά
κι οι όµορφες κοιµούνται

κοιµούνται στα τριαντάφυλλα
γυρνιούνται στα λουλούδια

Και τα καηµένα τα παιδιά 
στα ξένα τυραννιούνται

Τα τρώει η λέρα το κορµί
και τα φλουριά τη µέση…

Επιµέλεια: ΓΙΑ.ΜΑΣ.

ΠΠρροοµµηηθθεευυττεείίττεε  ττηη  µµοοννααδδιικκήή  ιισσττοορριικκήή--λλααοογγρρααφφιικκήή
σσυυλλλλοογγήή  ττοουυ  κκ..  ΗΗΛΛΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΜΜΠΠΡΡΕΕΤΤΣΣΑΑ  

««ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΒΒΑΑΛΛΤΤΟΟ»»
∆ιατίθεται από το Τοπικό

Συµβούλιο Μικροβάλτου -
πρώην κοινότητα- σύµφωνα µε
το 12/1998 πρακτικό αποδο-
χής δωρεάς και εκχώρησης
δικαιωµάτων και τα έσοδα πε-
ριέρχονται στο ταµείο του
Αθλητικού και Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Η ΕΛΠΙΣ για κοινω-
φελείς σκοπούς.

Υπεύθυνος:
ΧΧρρήήσσττοοςς  ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοοςς

Τηλ. 6978288704 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το ∆.Σ. του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μικροβαλτινών
Κοζάνης ευχαριστεί το διευθυντή του 17ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κοζάνης
κ. Κώστα Τζιώνα για την παραχώρηση αίθουσας για τις πρόβες-µαθή-
µατα της χορευτικής οµάδας και της χορωδίας του συλλόγου. 
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ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ

Στα ίχνη των πρώτων µεταναστών από το Μικρόβαλτο στην Αµερική

Στις αρχές του 20ού αιώνα, εκεί κάπου στα 1900-1920,
εµφανίστηκε ένα µεγάλο παγκόσµιο µεταναστευτικό ρεύµα για
την Αµερική. Εργάτες από όλο τον κόσµο άφηναν τις πατρίδες
τους µε το όνειρο της «γης της επαγγελίας», που βγαίνοντας
από το δικό της εµφύλιο, χρειάζονταν για την ανόρθωσή της
εργατικά χέρια και υπόσχονταν δουλειά και χρήµα σε όλους. 

Περισσότερα από 12 εκατοµµύρια άτοµα υπολογίζεται
πως µετανάστευσαν στις ΗΠΑ το χρονικό διάστηµα 1890-
1920. Από την Ελλάδα  έφευγαν περίπου 25000 άτοµα ετη-
σίως, µε αποτέλεσµα να χάσει το 8%  του συνολικού της πλη-
θυσµού ως το 1920 από τη µετανάστευση.

Από την περιοχή µας έφυγαν επίσης αρκετοί. Από την
Κοζάνη, τα Σέρβια, το Καταφύγι, το Μικρόβαλτο, την Ελάτη και
τα άλλα χωριά. Αν δεχτούµε πως οι Έλληνες ναυτικοί έχουν
στο αίµα τους την περιπέτεια και θα αποφάσιζαν πιο εύκολα
ένα τέτοιο ταξίδι, πώς οι συντηρητικοί και άβγαλτοι γεωργοκτη-
νοτρόφοι του τόπου µας πήραν µια τέτοια απόφαση;

Ως το 1912, η Μακεδονία ήταν Τουρκική επαρχία. Οι κά-
τοικοι ήταν Τούρκοι υπήκοοι αλλά είχαν έντονη Ελληνική συ-
νείδηση και τα γεγονότα ανάµεσα στις δύο χώρες τους επηρέ-
αζαν άµεσα. Στα 1897 ο ελληνοτουρκικός πόλεµος κατέληξε
σε ήττα της Ελλάδας και τη χρονική περίοδο 1904-1908 µαί-
νονταν σ’ όλη τη Μακεδονία ο Μακεδονικός Αγώνας. Μέσω
Ελασσόνας, έρχονταν ένοπλα ανταρτικά σώµατα απ’ όλη την
Ελλάδα, για να πάρουν µέρος στον αγώνα. Τα χωριά των Καµ-
βουνίων, λόγω της θέσης τους, κοντά στα σύνορα, βρέθηκαν
µέσα σε µια λαίλαπα, σε µια εποχή αστάθειας σ’ όλα τα επίπε-
δα. Από τη µια αποµονωµένα και φτωχά. Από την άλλη θεω-
ρούνταν (πολλές φορές όχι άδικα) από τις Τουρκικές αρχές
πως συµµετέχουν και υποστηρίζουν τις ανταρτικές ενέργειες,
µε αποτέλεσµα η πλειοψηφία του πληθυσµού να είναι ανυπε-
ράσπιστη σε κάθε λογής αποσπάσµατα Τουρκαλβανών που
αποστέλλονταν για την πάταξη των ανωτέρω φαινοµένων όπως
και του λαθρεµπόριου όπλων. Άδικα οι κάτοικοι παραπονούν-
ταν στη Μητρόπολη (επιστολές 1902, 1906, 1908), η κατάστα-
ση δεν άλλαζε. Το 1908 έγινε η επανάσταση των Νεοτούρ-
κων, ίσως δόθηκαν προσωρινά λίγες ελευθερίες, αλλά «αδέρ-
φια», όπως οι Νεότουρκοι διακήρυτταν και υπόσχονταν σ’
όλους τους λαούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, δεν έγι-
ναν. Οι ελπίδες σύντοµα διαψεύσθηκαν. Οι προσωπικές συγ-
κρούσεις και πιθανοί διαπληκτισµοί µε τους Τούρκους συµπο-
λίτες-αφέντες έκρυβαν επίσης πάντα χίλιους κινδύνους, που
πολλούς τους οδηγούσαν σε κάθε είδους φυγή, είτε στο βου-

νό σαν ληστές, είτε µακριά σα µετανάστες. Έτσι, µαζί µ’ όλα τα
παραπάνω, οι κάτοικοι της περιοχής µας είχαν να αντιµετωπί-
σουν την αυξανόµενη ληστεία κι επιπρόσθετα και βασικά το
πρόβληµα της πείνας. Οι κλήροι ήταν µικροί, η παραγωγή
αβέβαια, οι χειµώνες βαρείς, όλη η κατάσταση δυσβάσταχτη.

Οι φήµες για τη µακρινή χώρα που φάνταζε µαγική, δια-
δόθηκαν γρήγορα. Υπόσχονταν πλούτο, ευηµερία και ευκαι-
ρίες. Κάποιοι το αποφάσισαν.  Θα άφηναν πίσω τους τη µιζέ-
ρια και τους κινδύνους της κατάστασης µε τους Τούρκους, θα
πήγαιναν να δουλέψουν λίγα χρόνια,  θάκαναν χρήµατα και
θα γυρνούσαν.

Πώς τα άτοµα αυτά πληροφορήθηκαν για τις συνθήκες
της Νέας Χώρας, είναι άγνωστο. ∆εδοµένης της σχετικής απο-
µόνωσης των χωριών της περιοχής µας εκείνη την εποχή, εί-
ναι πραγµατικά αξιοθαύµαστο. Είναι γεγονός βέβαια πως τα
πρακτορεία µετανάστευσης, που λειτουργούσαν ήδη σε µεγά-
λες πόλεις, κατέβαλαν µεγάλες προσπάθειες διαφήµισης.
Στην  εφηµερίδα ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ της Θεσσαλονίκης του 1909
υπάρχουν τέτοιες διαφηµίσεις, αναζητούνται µάλιστα πράκτο-
ρες για τις µικρότερες πόλεις. Τα Σέρβια ήταν την εποχή εκεί-
νη µια σηµαντική Τουρκική Πόλη, πρωτεύουσα του αντίστοι-
χου µουτεσαριφλικίου (νοµαρχίας) και περιελάµβανε τις ση-
µερινές περιοχές Σερβίων, Κοζάνης, Βοΐου, Γρεβενών και
Ελασσώνος. Αν λοιπόν ήταν λίγο απίθανο να φθάσει εφηµερί-
δα στο αποµονωµένο χωριό µας, (και να έφθανε, πόσοι θα
µπορούσαν να τη διαβάσουν άραγε;), υπάρχει µεγάλη πιθανό-
τητα να υπήρχε κάποιος πράκτορας για πληροφορίες µετανά-
στευσης στα Σέρβια.

Πέρα απ’ αυτά όµως, γεγονός ήταν πως διαρκώς µάθαι-
ναν για άλλους, σε κοντινά µέρη, που µετανάστευαν.

Πραγµατικά, στα 1906, µια µεγάλη οµάδα από Σερβιώ-
τες,  Καταφυγιώτες και Κοζανίτες ξεκίνησε  να δοκιµάσει την
τύχη της. Οι µετανάστες γενικά ξεκινούν το ταξίδι τους πολλοί
µαζί, σε µπουλούκια από τον τόπο τους, φαίνεται πως αυτό
τους δίνει µια σχετική σιγουριά µπροστά στο άγνωστο που τους
περιµένει. 

Τα ονόµατα των Μικροβαλτινών µεταναστών διασώθηκαν
στη µνήµη των µεταγενέστερων και όχι µόνον των στενών συγ-
γενών τους. Τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα βοήθησαν τη δική
µας έρευνα στα χνάρια τους. Έτσι λοιπόν στο διαδίκτυο βρήκα-
µε (µε µεγάλη δυσκολία είναι αλήθεια) πως το ταξίδι τους έγι-
νε το ∆εκέµβρη του 1908. Η δυσκολία στην έρευνα έγκειται
περισσότερο στην αναγνώριση των ονοµάτων. Όπως τα επίθε-
τα δεν είχαν καθιερωθεί ακόµα µε τη σηµερινή τους µορφή,  ο
Νατσιόπουλος Αντώνης γίνεται Νατσιάδης, ο Παλιανόπουλος
Ιωάννης γίνεται Γκούβρας, κατά το παρατσούκλι του, ο Παλια-
νόπουλος Χαρίσης γίνεται Παλιαντώνης,  ο Τότσκας γίνεται
Τότσιας, κατά παραφθορά , το όνοµα του πατέρα γίνεται συχνά
επίθετο, όπως το Στάθης Βασίλης κοκ. Κάποιοι είναι δύσκολο
να αναγνωρισθούν, όπως ο Γεωργίου Βασίλης και ο Στάθη
Χαρίσης. Είναι πιθανόν όµως να µη µπορούσαν να καταγρά-
ψουν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας υποδοχής µεταναστών δύ-
σκολα γι’ αυτούς στην προφορά ονόµατα. ∆ηλώνουν όλοι τόπο
γέννησης Μικρόβαλτο, τόπο τελευταίας διαµονής Σέρβια  ή
Μακεδονία Τουρκίας εθνικότητα Έλληνες. Στη λίστα των καρα-
βιών που φτάνουν στο λιµάνι της Αµερικής, αναγράφονται λε-
πτοµέρειες για τα άτοµα που φθάνουν, όπως το ύψος τους, αν
είναι παντρεµένοι, χρώµα µαλλιών και µατιών (π.χ. για τον Πα-
παδόπουλο Ευθύµιο, 45 χρονών αναφέρονται γκρίζα µαλλιά,
και γαλάζια µάτια), ποιος τους περιµένει πίσω στην πατρίδα,
όλοι αναφέρουν ένα όνοµα µάνα, πατέρα, θείου και αν ξέ-
ρουν ανάγνωση και γραφή, οι περισσότεροι είναι αγράµµατοι,
είναι και κάποιοι που δηλώνουν εγγράµατοι. Τι νόηµα είχε αυ-
τό σε µια χώρα όπου δε µιλιούνταν η γλώσσα τους; Όλοι δηλώ-
νουν εργάτες. Όλους υποτίθεται πως κάποιος, διαφορετικός
για κάθε άτοµο, τους περιµένει, κι αυτό είναι δουλειά των πρα-
κτορείων που ανέλαβαν να τους µεταφέρουν στην Αµερική. Ει-
κοσιεννέα συνολικά ερωτήσεις, αναφέρουν οι πηγές πως γί-
νονταν στους µετανάστες που έφταναν στην Αµερική, ανάµεσα
σ’ αυτές και πόσα χρήµατα έχουν µαζί τους.

Καθώς οι µετανάστες συνήθως ταξιδεύουν σε παρέες
από τον ίδιο τόπο καταγωγής, έτσι µαζί µε τους Μικροβαλτι-
νούς, στο ίδιο καράβι βρίσκουµε και άτοµα που δηλώνουν
Σερβιώτες, ένας Φώτης Γεώργιος 29 και Ευθύµιος ∆ηµήτριος
23 ετών.

Τα περισσότερα από τα πραγµατικά γενναία αυτά παλικά-
ρια φθάνουν στο ELLIS ISLAND της Νέας Υόρκης στις 24 ∆ε-

κέµβρη του 1908 µε το πλοίο Alice, της εταιρείας Αυστροαµε-
ρικάνα, µε αυστριακή σηµαία, νέο καράβι, ναυπηγηµένο µό-
λις το 1907, που απέπλευσε από το λιµάνι της Πάτρας. Τι µε-
σολάβησε όσο να φτάσουν εκεί;

Για το ταξίδι, οι περιγραφές των µεταναστών είναι όλες
τραγικές. Συνήθως απέπλεαν  από Πάτρα, πιθανά όµως να
έκαναν και το ταξίδι Πειραιάς-Πάτρα µε καράβι, συνήθως το
αναλάµβαναν και αυτό τα πρακτορεία.  Για στεριανούς, που
σπάνια αποµακρύνονταν περισσότερο από 20-30 το πολύ χλµ.
Από τα χωριά τους, που πρώτη φορά στη ζωή τους έβλεπαν
µεγάλες πόλεις και θάλασσα, όλα ήταν πρωτόγνωρα και δύ-
σκολα. 

Ταξίδευαν σε άθλιες συνθήκες, µε άσχηµο φαγητό, πολ-
λοί αρρώσταιναν στο δρόµο. Καµιά σχέση µε τις υποσχέσεις
των ταξιδιωτικών πρακτορείων, πως το ταξίδι θα είναι άνετο
και θα διαρκέσει µόνο δεκατέσσερις µέρες.  Ως το 1907, το
µεταναστευτικό ρεύµα κινούσαν ξένες εταιρείες. Μετά, µπή-
καν στο παιχνίδι και Ελληνικές, ένα από τα καράβια ήταν το

«Πατρίς», µ’ αυτό ταξίδεψε το Παλιανόπουλος (Γκούβρας)
Γιάννης, που φαίνεται πως έφυγε αργότερα από τους άλλους. 

Ύστερα από ταξίδι που κρατούσε από 20 ως 40 µέρες,
έφταναν στον προορισµό τους. Στο ELLIS ISLAND της Νέας
Υόρκης οι µετανάστες καθαρίζονταν και ελέγχονταν για την
κατάσταση της υγείας τους. Κάποιους τους γυρνούσαν πίσω,
κάποιους τους έβαζαν σε νοσοκοµεία. Όσοι ήταν τυχεροί, υγι-
είς και τους περίµενε κάποιος στην ώρα του (πολλοί επέστρε-
φαν πίσω γιατί δεν πήγαν έγκαιρα να τους παραλάβουν), έµε-
ναν περίπου πέντε ώρες στο νησί ΕLLIS  και στη συνέχεια περ-
νούσαν µέσα στη χώρα, όπου τους έπαιρναν για εργάτες. Άλ-
λοι έµεναν µέρες και µήνες στα νοσοκοµεία που είχαν δηµι-
ουργηθεί εκεί ειδικά για τους µετανάστες.

Ο  Χρήστος Νατσιόπουλος, ένας από τους δύο που έµει-
ναν τελικά για πολλά  χρόνια στην Αµερική, σε ένα από τα δύο
ταξίδια του στην Ελλάδα, το 1962 και το 1972, διηγήθηκε στη
Σοφία Νατσιοπούλου.

«Φύγαµε όλοι µαζί απ’ το χωριό, καµιά δεκαριά άτοµα.
Μαζί µε τον Παπαθανάση. Ήρθε µαζί µας ως τα σύνορα, ως τη

Μελούνα. Είχε µια µπαµπούκα (λειτουργιά) στην αµασκάλη.
Εκεί µας µοίρασε το πρόσφορο και µας αποχαιρέτησε. Καλό
ταξίδι, είπε, να είστε αγαπηµένοι και να είστε καλοί άνθρωποι.
Πήγαµε στην Αθήνα µε τα πόδια, ρωτώντας στο δρόµο πως θα
φτάσουµε εκεί. Στην Αθήνα βρήκαµε την Καλλιόπη την Τσαµο-
πούλου, ήταν Μικροβαλτινή, δικιά  µας. Μας φιλοξένησε στο
σπίτι της και αυτή µας πήγε στο καράβι στον Πειραιά. Το καρά-
βι ήταν φορτηγό και κουβαλούσε κάρβουνο. Κοιµόµασταν στο
αµπάρι και ταξιδεύαµε ένα µήνα περίπου. Όταν φτάσαµε εκεί,
ο ένας δε γνώριζε τον άλλο απ’ τη µαυρίλα. Μας έβαλαν στον
κλίβανο, µας καθάρισαν, µας πήραν για δουλειές. Πέρασα
όλη µου τη ζωή πλένοντας πιάτα. Πάντοτε έπαιρνα ένα συγκε-
κριµένο δρόµο, δεν ήξερα άλλο. Όταν πήρα σύνταξη, άρχισα
να κυκλοφορώ γύρω γύρω. Τότε είδα πως υπήρχε και πιο
σύντοµος δρόµος. Είπα. Τι έκανα όλη µου τη ζωή και δε βγή-
κα λίγο παραπέρα;». 

Ο Χρήστος Νατσιόπουλος παντρεύτηκε στην Αµερική τη
Σταυρούλα, από ένα χωριό της Αρκαδίας. Η Σταυρούλα όταν
έφυγε από την Ελλάδα ήταν τόσο απελπισµένη, που είπε «άµα

ξαναγυρίσω, να µε φαν τα ψάρια» Κι όµως ξαναγύρισε, γιατί ο
Χρήστος το ήθελε πολύ. Όταν ήρθε στο χωριό το 1962 έσκυψε
και φίλησε το χώµα. Κι όταν  έφυγε πήρε µαζί του µια σακούλα
χώµα, να του βάλουν όταν πεθάνει. Μας έστελνε µπαούλα µε
ρούχα για όλους, µε καρφιτσωµένο πάνω το όνοµα του καθε-
νός. Έκανε παιδιά κι εγγόνια. Κι έµεινε για πάντα στις ΗΠΑ.

Οι Έλληνες µετανάστες είχαν  σαν πρώτο σταθµό το Λό-
ουελ της Μασσαχουσέτης. Κάποιοι έµεναν εκεί, άλλοι µοιρά-
ζονταν σε άλλες περιοχές. Εκεί έµειναν ο Χρήστος Νατσιόπου-
λος και Βασίλης Τσακνόπουλος, οι οποίοι ήταν και οι µόνοι
που ρίζωσαν στην Αµερική. Αν η µοίρα της οµάδας ήταν κοινή
µέχρι να φτάσουν, από εκεί και µετά όλα άλλαζαν, ο καθένας
έπαιρνε το δρόµο του, χάθηκαν µεταξύ τους. Σύµφωνα µε
πληροφορίες συγγενών τους, οι Αλεξόπουλος (ή Μπουκα-
τσιάς)  Χαρίσης πήγε στο Σικάγο, όπου δούλεψε για πέντε
χρόνια σε εστιατόριο και µετά επέστρεψε στην πατρίδα. Πέθανε
στο χωριό, µε τη γρίπη του 1917. Στο Σικάγο µαζί του, σε
εστιατόριο ήταν επίσης οι Παπαγεωργίου Γεώργιος και Παπα-
δηµητρίου Μήτρος. (∆ιηγούνται γι’ αυτούς, πως όταν γύρισαν

Όνοµα όνοµα πατρός παρατσούκλι Έτος γέν.* Ηλικία ** ∆ηλωµένο όνοµα Οικογ.Κατ.

Αλεξόπουλος Χαρίσιος Γκαλτσοχαρίσης 28 / 1908(;) Stathis Hariosis (;)

Βέτας ∆ηµήτριος Ντραγατοµίκας 19 / 1908(;) Mitron Colousis (;)

Θεοχάρης Κων/νος Ντάκος

Νατσιόπουλος Αντώνιο Γεώργιος Νατσιαντώνης 1888 20 /1908 Natsiagio Antonio

Νατσιόπουλος Χρήστος Αντώνιος 1888 Natsio John

Παλιανόπουλος Ιωάννης Γκουβροϊάννης 23 /1911 Gouvras Ioannis

Παλιανόπουλος Χαρίσιος Γκουβροχαρίσης 20 /1908 Paliantonis Harisis

Παπαγεωργίου Γεώργιος Γκουριάµας 1885 30 /1908 Papageorgion George Π

Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριος Γεωργίου 22 /1908 Papademetrion Mitros Π

Παπαδηµητρίου Χρήστος 19 /1908 Papademetrion Hristos

Τότσκας Κων/νος 30 /1908 Totsieas Constantin

Πιτσιλόπουλος Στέργιος Πιτσιλογιώτας

Σταθόπουλος Βασίλειος Ξινοβασίλης 30 /1908 Stathis Bassilis

Σταθόπουλος Παναγιώτης Πέτρος Πετρογιώτας 1878

Σταθόπουλος Χρήστος Σταθολίτσιος 25 /1908 Stathis Hristos

Τσσακνόπουλος Βασίλειος 19 / 1908(;) Georgion Vassile (;)

Τσακνόπουλος Ιωάννης 1878

Τσάµος Γεώργιος Ιωάννης 25 /1908 Tsiamis George Π

Χαρισόπουλος Βαγγέλης Θοδωροβαγγέλης 28 /1908 Harisis Vaggelis

Παπαδόπουλος Ευθύµιος 45 /1908 Papadopoulos Efthymios Π

Παπαδόπουλος Ευάγγελος Ευθύµιος 18 /1908 Papadopoulos Evangelos 

30 /1908 Griston Harisis(;) Π

* Σύµφωνα µε µητρώο αρένων Μικροβάλτου (;) Με κάθε επιφύλαξη
* Σύµφωνα µε στοιχεία διαδικτύου

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΙΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 1900 - 1920

Από επίσκεψη του ξενιτεµένου Χρήστου Νατσιόπουλου στο Μικρόβαλτο τη δεκαετία του ‘60

Υπερωκεάνειο ALICE Νήσος Ellis. Η πρώτη εικόνα της “Νέας Γης” 
για τους µετανάστες



ειδοποίησαν τους δικούς τους να παν να τους πάρουν από τη
Λάρισα, όπου θα έφταναν µε το τραίνο. Είχαν µαζί τους τα µε-
γάλα, γνωστά αµερικάνικα µπαούλα και είχαν βάρος. Κι όταν
τα άνοιξαν, τι να δουν. Είχαν µέσα σφυριά και πέταλα, για να
γίνουν πεταλωτές!). Ο Στέργιος Πιτσιλόπουλος πήγε στο
Οχάιο. Ο Κωνσταντίνος Τότσκας δούλεψε στις γραµµές του
τραίνου, ήταν δυνατός και χειροδύναµος και του έγινε πρότα-
ση να γυµναστεί για µποξέρ. 

Μπορούµε να φανταστούµε τις δυσκολίες προσαρµογής
ανθρώπων µε µεγάλη θέληση, άξιων κι έξυπνων, που προέρ-
χονταν όµως από τελείως διαφορετικές συνθήκες και συνή-
θειες ζωής. Τα καταλύµατα σύµφωνα µε τις διηγήσεις ήταν
άθλια, η τροφή κακή, η δουλειά υπερβολική, το κλίµα τελείως
διαφορετικό από αυτό της πατρίδας τους. Έτσι πολλοί αρρώ-
στησαν. Ο Αντώνης Νατσιόπουλος πέθανε εκεί. Αυτό αποθάρ-
ρυνε τους συντρόφους του, όσους απ’ αυτούς συνέχιζαν να εί-
ναι µαζί, γιατί οι περισσότεροι είχαν σκορπίσει σε διάφορα µέ-
ρη. 

Ο Παλιανόπουλος  Χαρίσης, που όπως και οι περισσότε-

ροι  επέστρεψε στο χωριό, διηγούνταν πως οι ίδιοι οι γιατροί
του σύστησαν να φύγει για να γίνει καλά, γιατί το άσχηµο κλί-
µα, η υγρασία και το κάπνισµα τον έκαναν να αρρωστήσει
άσχηµα. Πρέπει να βρίσκονταν στο Μαϊάµι, όπου το κλίµα
ήταν υπερβολικά υγρό, δεν υπήρχαν εποχές, ήταν διαρκώς
υγρό καλοκαίρι κι αυτό ήταν πολύ κακό για τα πνευµόνια του.
Έµεινε µόνο δύο χρόνια στην Αµερική, Η παραµονή του εκεί
όµως τον σηµάδεψε για όλη την υπόλοιπη ζωή του, όπως και
τη ζωή των περισσότερων συντρόφων του άλλωστε, τόσο στη
νοοτροπία, όσο και στο ντύσιµο. Στο χωριό είχε το παρατσού-
κλι Harry Papas και πολλοί διηγούνται την ιστορία ενός Άγ-
γλου στρατιώτη, που στον πόλεµο βρέθηκε στα δικά µας βου-
νά και κάποια στιγµή αναστέναξε και είπε στη γλώσσα του «αχ
µανούλα µου, πού είσαι να δεις το γιό σου» κι άκουσε κατά-
πληκτος να του µιλάει σε άπταιστα αγγλικά ένας τζιοµπάνος
και να του λέει «άσε τη µανούλα σου παλικάρι µου εκεί που εί-

ναι, µακάρι να αξιωθείς να την ξαναδείς».
Ο Γιάννης ο Παλιανόπουλος έµεινε στην Αµερική 15-17

χρόνια, εργάτης. Ήθελαν κι αυτόν να τον κάνουν µποξέρ κι
αρνήθηκε . Έµαθε τη γλώσσα, γύρισε όµως πίσω και  παν-
τρεύτηκε στο χωριό.

Ο Βασίλης ο Σταθόπουλος (Ξινοβασίλης) γύρισε στους
έξι µήνες. Η Αµερική δεν του άρεσε, αυτός ήταν τσέλιγκας,
ήθελε γίδια και κοπάδι. 

Οι περισσότεροι µετανάστες δεν είδαν τα όνειρά τους για
πλούτο να γίνονται πραγµατικότητα µε το ταξίδι τους στην Αµε-
ρική. Γύρισαν µε ελάχιστα χρήµατα, πλούσιοι µόνο σε εικόνες
και εµπειρίες, τις οποίες διηγούνταν πολλές φορές στους συγ-
χωριανούς τους. Για τον µόνο που διηγούνται πως έκανε λε-
φτά, ήταν ο Βέτας, γι’ αυτόν όµως θα µιλήσουµε άλλη φορά.

Ο Χαρισόπουλος  Βαγγέλης πρέπει να ήταν ο πατέρας
του παππού Τσιουβάκα.

Το ταξίδι των Μικροβαλτινών στην Αµερική  ήταν κι αυτό
ένα ερέθισµα πιθανά για άλλους να φύγουν κι αυτοί. Από την
Ελάτη, το 1917 φεύγουν οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου 26
χρ., Ευστράτιος Ντίνας 36 χρ., Μανεσιώτης Ιωάννης 33 χρ.,
και Γκαραβέλλας Ιωάννης 49 χρ. 

Τα ονόµατα των Σερβιωτών που έφτασαν στην Αµερική
στις 21 Μαΐου του 1906 ήταν Κων/νος Στάθης 21 χρ., Ιωάν-
νης Καραµήτσος 23 χρ., Γεώργιος Καµπούρας 23χρ.,  Θωµάς
Βερτάλας 28χρ., ∆ηµ. Κογιόνης 26 χρ., Σπανοθύµιος Κων. 27
χρ., Βαρβούτης Κων. 38 χρ., Παπαµάρκος Αθ. 27 χρ,.Νικόλας
Κων. 23 χρ., Ταετούρος Γεωργ. 27 χρ., Ιωάνου Αθαν. 18 χρ.,
Βλάχος Γεωργ. 25 χρ.,  Τερλιάµης Αθ. 23 χρ., Ιαµάριας Λύσ-
σανδροςδ 20 χρ.

Η ιστορία της µετανάστευσης στην Αµερική δε σταµατάει
εδώ. Συνεχίζεται.

Πηγές

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ σ.333
∆ιαδίκτυο ELLIS ISLAND και VIRTUAL SCHOOL

∆εν έχουµε πληροφορίες για τους υπόλοιπους µετανάστες. Αν
κάποιοι έχουν στοιχεία, ας µας τα δώσουν.

Ευχαριστώ τους Αλεξόπουλο Χαράλαµπο, εγγονό των Τότσκα
Κων/νου και Αλεξόπουλου Χαρίση για τις γενικότερες πληροφορίες
που µου έδωσε. Επίσης τον Παλιανόπουλο ∆ηµήτριο, γιό του Παλιανό-
πουλου Ιωάννη, Σταθοπούλου Μαρία, εγγονή του Σταθόπουλου Βασι-
λείου, Παλιανόπουλο Χαράλαµπο, εγγονό του Παλιανόπουλου  Χαρί-
ση, Παπαγεωργίου Βαγγέλη γιό του Παπαγεωργίου Γεώργιου, Πιτσι-
λοπούλου Ευδοξία  εγγονή του Στέργιου Πιτσιλόπουλου και Σταθόπου-
λο Κωνσταντίνο εγγονό του Σταθολίτσιου,  Νατσιοπούλου Σοφία, ανη-
ψιά του Χρήστου Νατσιόπουλου και Χριστοδούλου Χριστόδουλο, ανε-
ψιό του Μανεσιώτη Ιωάννη από Ελάτη.

Ε.Λ.
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ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ

Τσακνόπουλος Βασίλειος και Νατσιόπουλος Χρήστος µε
τις συζύγους τους στην Αµερική τη δεκαετία του ‘60
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Στις παιδικές µου µνήµες µου είχε “τυπωθεί” από µια γιαγιά γειτόνισσα
που καταγόταν από εκεί, ότι η Πάδη (Βογγόπετρα) ήταν ο όµορφος και
εύφορος τόπος που εγκαταλείφθηκε γιατί “έπεσε βαριά αρρώστια”.

Εξετάζοντας τα ιστορικά στοιχεία βρίσκουµε την Πάδη(ή Πάδες) σύµφωνα
µε τον εκκλησιαστικό κανόνα της Μητρόπολης το 1907 µε 156 κατοίκους “Έλ-
ληνες” και το 1940 µε 102 (Η. Λαµπρέτσα ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ). Το χωριό κατα-
στράφηκε ολοσχερώς από τους Γερµανούς τον Αύγουστο του 1943 και αυτό
αποτέλεσε τη βασική αιτία της φυγής των Παδιωτών που ολοκληρώθηκε κατά
την περίοδο του εµφύλιου το 1947. Ενδιάµεσα υπήρξαν και κρούσµατα θα-
νάτων από ελονοσία-τη “βαριά αρρώστια”- που επίσπευσαν τη φυγή αφού τα
συνέδεσαν µε διάφορες προκαταλήψεις και δεισιδαιµονίες. Έτσι οι κάτοικοι
µετεγκατεστάθηκαν στο Τρανόβαλτο, τους Λαζαράδες, την Αιανή, το Σπάρτο,
την Κοζάνη και αλλού. Κράτησαν όµως τη συνείδηση του Παδιώτη και την
αγάπη για τον τόπο αυτό και κάθε χρόνο στο τέλος του Ιουλίου- την Κυριακή
µετά την εορτή της Αγίας Παρασκευής- συγκεντρώνονται όλοι εκεί.

Στρίβοντας στο χωµατόδροµο που µου έδειξε η πινακίδα έξω από το Τρα-
νόβαλτο του δρόµου προς τους Λαζαράδες, η πρώτη διαπίστωση ήταν ότι ο
δρόµος ήταν βατός παρά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών. Η
εποχή αυτή έτσι κι αλλιώς προσφέρεται για κάθε είδους περιήγηση στη φύση
που ξετυλίγει τις οµορφιές της και βέβαια δε θα µπορούσε να αποτελέσει εξαί-
ρεση η διαδροµή αυτή. Η πρώτη εικόνα της Πάδης, πέραν των σύγχρονων κτη-

νοτροφικών εγκαταστάσεων, είναι δυσδιάκριτη λόγω της πυκνής βλάστησης.
Αριστερά στο τοπίο ορθώνονται τα -γνωστά πλέον- “νοχτάρια” Λιβαδερού. Το
πέρασµα από το ρέµα της Ποταµιάς µε δυσκόλεψε λιγάκι αφού είχε “κατεβά-
σει” αρκετό νερό. Είχα διανύσει στο χωµατόδροµο κάτι λιγότερο από τρία χι-
λιόµετρα όταν έφτασα στην Πάδη. 

Τα πρώτα ερείπια είναι της-
πάλαι ποτέ- εκκλησίας του Αγίου
Αθανασίου. Μένει όρθιο το µεγα-
λύτερο µέρος των πλευρικών τοί-
χων ενώ προκαλούν εντύπωση οι
αντιστηρίξεις της βόρειας πλευράς.
Η πρόσβαση στο εσωτερικό είναι
µάλλον δύσκολη καθότι τα αγριό-
χορτα και οι βάτοι είναι στο φόρτε
τους. Εκεί όµως µε περίµενε µια
ευχάριστη έκπληξη. Σε µια κόγχη

του ιερού διακρίνεται ευκρινώς µια
τοιχογραφία! Τόσα χρόνια παντε-
λώς εκτεθειµένη κι όµως “αντιστέ-
κεται”. Γενικά φαίνεται ότι
επρόκειτο για ένα ευρύχωρο και
µεγαλοπρεπή -για εκείνη την
εποχή- ναό. Νοτιότερα ένα ερείπιο
τοίχου και η πινακίδα στο πλάι µας
δείχνουν τη θέση του ∆ηµοτικού

Σχολείου. Πιο πάνω υπάρχει µια βρύση µε τρεχούµενο νερό. Και λίγο πιο πέρα
στο ρέµα η βλάστηση οργιάζει. Πλατάνια, ιτιές, καβάκια (λεύκες), κρανιές, λε-
φτοκαρυές (φουντουκιές), κοροµηλιές, καραγάτσια και σχίνα…

Επόµενη στάση διακόσια µέτρα πιο πάνω και αριστερά, στην αναστηλω-
µένη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Ο χώρος είναι περιφραγµένος  µε έν-

τονες κτιριακές και αισθητικές παρεµβάσεις που αποπνέουν έναν οργασµό
δηµιουργίας και µια νοικοκυροσύνη. Στην πάνω µεριά δεσπόζει το “αρχοντα-
ρίκι” ένα βοηθητικό κτίσµα υποδοχής και διαµονής επισκεπτών που σχεδόν

ολοκληρώνεται και δίπλα µια βρύση µε κτιστή πέτρα. Τα ξύλινα τραπέζια και

τα πεζούλια δένουν αρµονικά µε το τοπίο όπου κυριαρχούν οι βελανιδιές. Και
στην απόλυτη κατά τα άλλα σιγαλιά τα τριζόνια και τα πουλιά συνεχίζουν το
“τρελό” τραγούδι τους. Στο εσωτερικό του µικρού ναού που σύµφωνα µε την
κτητορική επιγραφή κτίστηκε το  1726, κυριαρχούν οι καλοδιατηρηµένες τοι-

χογραφίες ενώ στον πρόναο το µάτι του επισκέπτη “πέφτει” στις τοιχογραφίες

που απεικονίζουν σκηνές από την κόλαση (!). Βγαίνοντας έξω “χτυπάω” µια
φορά την καµπάνα που κρέµεται από το κλωνάρι µιας βελανιδιάς που αντηχεί

µακρόσυρτα και µελωδικά. Ανατολικά
του ναού, στο ρεµατάκι έξω από την πε-
ρίφραξη βρίσκεται το “αγίασµα”, µια
πηγή που δεν στερεύει ποτέ. Και κάπου
εκεί ολοκλήρωσα τις φωτογραφικές
“µατιές” στη Πάδη.

Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη
αν δεν αναφερόµουν στον πρωτεργάτη
αυτής της προσπάθειας που δεν είναι

άλλος από το σηµερινό δήµαρχο Καµβουνίων κ. Αχιλλέα Ντοβόλη, που εδώ
και είκοσι χρόνια αγωνίζεται ανιδιοτελώς για το “ξαναζωντάνεµα” της Πάδης-
Βογγόπετρας όπως προτιµά να την αποκαλεί-. Επίσης θα ήµουν έκθετος αν
δεν ανέφερα το “πιστεύω” των Παδιωτών ότι ο Μητροπολίτης Κωνστάντιος
(1841-1910) έλκει την καταγωγή του από εκεί… 

Με αυτές τις σκέψεις αποχαιρέτησα την Πάδη.
Ανανεώνοντας το ραντεβού για την Κυριακή 27 Ιουλίου!

Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008
Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος ∆ηµοτικό σχολείο



Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 11 Iούνιος 2008

ΕΕ∆∆ΩΩ  ΚΚΑΑΜΜΒΒΟΟΥΥΝΝΙΙΑΑ
Στα χνάρια του πατέρα του,

του µπαρµπα – Γιάννη, του ποιητή
των Καµβουνίων και ο γιος του
Κώστας Γκαραβέλας που και αυ-
τός γράφει ποιήµατα. Με µεγάλη
µας χαρά παραθέτουµε ένα από
αυτά.

ΑΧ ΚΑΗΜΕΝΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕ

Πεντέξι βιοµήχανοι
και κανά δυο κουµπάροι
έστησαν βρόµικο ΚΑΡΤΕΛ

το πήρατε χαµπάρι;
Έριξαν κάτω τις τιµές
στο αιγοπρόβειο γάλα

και έφεραν στους παραγωγούς
προβλήµατα µεγάλα.

Οι κτηνοτρόφοι πάγωσαν,
βλέπουν πως δεν τους βγαίνει

σκέφτονται ξανασκέφτονται
µόνο ο ιδρώτας µένει...

Στέλνουνε αντιπροσώπους
τον υπουργό να δούνε,

µπας και µπορέσουν οι άνθρωποι 
το δίκιο τους να βρούνε...

Και κείνος µεγαλόψυχος
κι απ' ανθρωπιά γεµάτος
χαµόγελο µέχρι τ' αυτιά
τους λέει καλοσυνάτος :

“Εµείς για σας δουλεύουµε
µας έφαγε η έγνοια

να ζείτε πάνω στα χωριά

πλούσια, παραδεισένια...

∆εν έχετε ανάγκη εσείς 
φρέσκο έχετε οξυγόνο

δουλεύετε οληµερίς
ολόκληρο το χρόνο.

Τι τα θέλετε πια τα λεφτά
αυτά φέρνουνε ζάλες

και οι απαιτήσεις σας µετά 
γίνονται πιο µεγάλες.

Είν' το τσιγάρο βλαπτικό
και ο καφές επίσης

δεν χρειαζόσαστε εσείς
ούτε επιδοτήσεις.

Ακόµη µην ξοδεύεστε 
σπουδάζοντας παιδιά,

κάντε τους νέους αγροτιά 
να βγάζουν προϊόντα αγνά
να είναι όµως και φθηνά.

Να τρων οι πλούσιοι οι καηµένοι
που είναι οι πιο αδικηµένοι
κάτι και γι αυτούς να µένει.

Πάρτε δάνειο άτοκο
πορέψτε κανά µήνα

δέκα ευρώ την προβατίνα”.
Να ‘σαι καλά κύριε Κοντέ

να σε χαρούν οι φίλοι.
Είναι πολλά όµως τα λεφτά
ξέρεις τι παίρνεις µε αυτά;

Μισή µπάλα τριφύλλι!

Αχ καηµένε κτηνοτρόφε
πώς ακόµα τους αντέχεις;

Να ξέρες τη δύναµη έχεις...
Από σένα ζούνε όλοι
γαλατάδες, οδηγοί

ψυκτικοί και χηµικοί.

Μην παράγεις µια χρονιά
να τους µείνουν τα καζάνια

για καταλάβουν όλοι
γαλατάδες και κουµπάροι

Πως δεν είµαστε χαϊβάνια!!

Κώστας Γκαραβέλας, 

Ελάτη Μάρτιος 2008

ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

25 χρόνια συµπληρώνονται
φέτος από το τραγικό γεγονός
που συγκλόνισε την Ελάτη στις 3
Ιουλίου 1983. Πέντε νέες κοπέλες
έχασαν τη ζωή τους όταν το φορ-
τηγάκι που τις µετέφερε ανατρά-
πηκε σε αρδευτικό κανάλι στη Νι-
κοµήδεια Βεροίας, όπου είχαν πά-
ει να δουλέψουν στη συγκοµιδή
ροδάκινων. Τα ονόµατα των κορι-
τσιών ήταν : Βροντήλα Ειρήνη,
Γκαραβέλα Βασιλική, Καράβα Βα-
σιλική, Μπούντα Χρυσούλα και
Τέλλιου Αθανασία. Ο µπαρµπα-
Γιάννης Γκαραβέλας αποτύπωσε
ποιητικά µε τον πλέον παραστατι-
κό τρόπο το τραγικό συµβάν.

Ιούλιος 1983

∆εν είχε φέξει Κυριακή                                                  
κι ήταν Σαββάτο βράδυ.                                                                                                                                               
Ο ήλιος εκουβέντιαζε                                                          

µαζί µε το φεγγάρι.                                                                                                                                                       
Τρεχάτος φτάνει ο Αυγερινός                                           

και ήταν χλοµιασµένος 
“Τι έχεις καηµένε Αυγερινέ                                                     

και είσαι χλοµιασµένος;”                                                                                                                                             

“Ακούστε λίγο να σας πω                                                 
το µαύρο το χαµπέρι.
Ο Χάρος αύριο πρωί, 
τι θέλει για να κάνει !

Πέντε κορίτσια ανύπαντρα
θα πάρει για τον Άδη.

Τις δυο τις λεν Βασιλικές
τη µια Αθανασούλα,

την τέταρτη τη λεν Ρηνιώ,
την πέµπτη τη µικρότερη

τη λένε το Σουλάκι. 
Όλες απ΄ το ίδιο χωριό.                                                   

την όµορφη Ελάτη.”

Ελάτη µου όµορφο χωριό
πρασινοφορεµένο

βγάλε αυτά τα χρώµατα
και φόρεσε τα µαύρα,

γιατί χωριό µου έχασες
τα πέντε σου βλαστάρια.
∆εν θα χορέψουνε ξανά
τα λυγερά κορµιά τους.

∆ε θ' ακουστούν άλλη φορά
φωνές τραγούδια γέλια.
Ο Χάροντας τα άρπαξε
Στου Άδη τα ληµέρια.

Μπαρµπα-Γιάννης Γκαραβέλας 

ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

“ΠΙΝ∆ΟΣ”
Ελάτης, Μεταξά,

Λιβαδερού και Βούρινου
Η αύξηση του προϋπολογισµού του Προγράµµατος ΠΙΝ∆ΟΣ στο

ύψος των 115 εκατ. ευρώ καθώς και η διεύρυνση του πεδίου εφαρ-
µογής µε νέες περιοχές των νοµών Κοζάνης, Γρεβενών, Αιτωλο-
ακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Φλώρινας, Τρικάλων και Λάρισας
που πληρούν τα κριτήρια του Προγράµµατος, αποφασίστηκε κατά
τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµα-
τος που πραγµατοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου στο Καρπενήσι Ευρυτα-
νίας.

Ειδικότερα για το νοµό Κοζάνης εντάσσονται οριστικά στο
ΠΙΝ∆ΟΣ τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα Ελάτης, Μεταξά, Λιβαδερού και
η περιοχή του Βούρινου που αποτελεί κοινή διανοµαρχιακή περιοχή
µεταξύ Κοζάνης-Γρεβενών και βρίσκεται σε υψόµετρο µεγαλύτερο
των 600 m.

Ο Νοµάρχης Κοζάνης Γιώργος ∆ακής εξέφρασε την ικανο-
ποίηση του για την εξέλιξη των θεµάτων που αφορούν το Νοµό µας
και επιβεβαίωσε την ετοιµότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κοζάνης για άµεση δηµοπράτηση του ήδη ενταγµένου έργου στο
πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ.

Από την πλευρά του ο νοµαρχιακός σύµ-
βουλος Βασίλης Κωνσταντόπουλος ζήτησε
µε επιστολή του τη συνδροµή τοπικών παραγόν-
των της ευρύτερης περιοχής των Καµβουνίων
και των Σερβίων ώστε µε συντονισµένες  ενέρ-
γειες να επιτευχθεί η ένταξη και των υπόλοιπων
Τοπικών ∆ιαµερισµάτων που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις στο πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ. Αναλυτικά η
επιστολή του κ. Κωνσταντόπουλου έχει ως εξής : 

«…Ο αποκλεισµός περιοχών µε τα ίδια γεωγραφικά, πληθυ-
σµιακά και κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά δείχνει την
αποσπασµατικότητα της ένταξης που πιθανόν να δηµιουργήσει και
διχασµό στις τοπικές κοινωνίες.

Η περιοχή των Καµβουνίων προσδιορίζεται από τις κτηµατικές
περιοχές του ∆ήµου Καµβουνίων, της κοινότητας Λειβαδερού και
των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Μεταξά, Τριγωνικού, Πολυράχου
και Προσηλίου του ∆ήµου Σερβίων. Όλη αυτή η περιοχή έχει υψό-
µετρο πάνω από 600 µ. εκτός ίσως από µικρά τµήµατα των δηµοτι-
κών διαµερισµάτων Προσηλίου και Πολυράχου. Επιπλέον όλο το
οροπέδιο επί του οποίου είναι χτισµένα τα δηµοτικά διαµερίσµατα
του Τρανόβαλτου, Μικρόβαλτου και Φρουρίου είναι πάνω από
600µ. Είναι φυσικό λοιπόν να προκύπτει ως λογική συνέπεια αλλά
και ως απαίτηση ίσης µεταχείρισης µεταξύ περιοχών εντός του
νοµού µε τα ίδια γεωγραφικά, πληθυσµικά και κοινωνικά και οικο-
νοµικά χαρακτηριστικά η ένταξη όλης της περιοχής ως ενιαίου γε-
ωγραφικού, κοινωνικού και οικονοµικού συνόλου στο πρόγραµµα
ΠΙΝ∆ΟΣ.

Ο ορεινός όγκος των Καµβουνίων, όπως αυτός προσδιορίστηκε
πιο πάνω αποτελούσε ανέκαθεν ένα κοινωνικό σύνολο µε κοινή
καταγωγή των κατοίκων, κοινή ήθη και έθιµα, κοινή κουλτούρα και
πολιτισµό, µε ίδια κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα. Όλα τα
δηµοτικά διαµερίσµατα της περιοχής τα τελευταία τριάντα χρόνια
έχουν υποστεί φοβερή αφαίµαξη πληθυσµού, µε συνέπεια σήµερα
να κατοικούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από γέροντες.
Εάν άµεσα δεν δοθούν κίνητρα στους λίγους εναποµείναντες νέους
για µια ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση, σ' ένα ορίζοντα όχι µα-
κρινό – 10 έως 15 χρόνια περίπου – τα χωριά αυτά θα ερηµώσουν.
Η ένταξη της περιοχής σ' ένα νέο δυναµικό πρόγραµµα όπως το
ΠΙΝ∆ΟΣ, πιθανόν να αποτελέσει αφετηρία για ένα καινούργιο ξεκί-
νηµα…» 

Υ.Γ. Στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος που έγινε
στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας -Ιούνιος 2008-, αποφασίστηκε η αύ-
ξηση του συνολικού προϋπολογισµού από τα 115 στα 120 εκατοµ-
µύρια ευρώ. Για το 2008 το όριο πληρωµών θα ανέλθει στα 25
εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 4,5 για το Ν. Κοζάνης και τα
3,5 για το Ν. Γρεβενών. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε
να ενταχτούν στο πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ και ∆.∆. των δήµων ∆εσκάτης
(Παναγιά), Ηρακλειωτών, Βεντζίων και Γρεβενών του Ν. Γρεβενών.

Συµµετείχαν, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ανδρέας
Λεούδης και ο Νοµάρχης Κοζάνης Γιώργος ∆ακής.

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

∆ιαµαρτύρονται οι ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ της Ελάτης για τους «κυνηγούς» που
σηµαδεύουν ακόµη και πελαργούς!!

Αλλά ποιος τους ακούει;

ΛΑΖΑΡΑ∆ΕΣ
Η εγκατάλειψη των µνηµείων

Την εγκατάλειψη των ιστορικών µνηµείων της µάχης των Λαζαράδων επισηµαί-
νει φίλος -που θέλει να διατηρήσει την ανωνυµία του-.

Οι φωτογραφίες “µάρτυρες” της θλιβερής πραγµατικότητας!

Και οι εργασίες για τη διαµόρφωση του ∆ηµοτικού Σχολείου σε Πολεµικό Μου-
σείο προχωρούν µε βραδύ ρυθµό, ενώ έντονος είναι και ο προβληµατισµός για την
εξεύρεση και συλλογή των εκθεµάτων. 
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Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου

Επιστηµονική ηµερίδα Σχολικών Συµβούλων που διοργανώθηκε στην
αίθουσα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου από τη ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης Κοζάνης. Ένας από τους εισηγητές ήταν και ο κ. Λάζαρος Χατζηλα-
ζαρίδης, Γεωλόγος, Σχολικός Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών που ανέπτυξε
το θέµα “Γεώτοποι Σερβίων Καµβουνίων” µε εκτενείς αναφορές στα “Μπου-
χάρια – Νοχτάρια”.

Αποκριά 2008

• Τσικνοπέµπτη 28 Φεβρουαρίου

Γλέντι από τα µέλη της χορωδίας του συλλόγου στο στέκι της Λευκόβρυ-
σης

• ∆ευτέρα 3 Μαρτίου.

Παρουσίαση χορευτικής οµάδας φανού  Αγίου ∆ηµητρίου – όπου συµ-
µετέχουν και µέλη  του συλλόγου µας – στην κεντρική πλατεία της Κοζά-
νης.

• Τετάρτη 5 Μαρτίου

Φανός Μπατσιακάθκους στο Μικρόβαλτο. Χορηγός η Μαρία Αλεξο-
πούλου – Γκαρµπούνη.

• Παρασκευή 7 Μαρτίου

Η αποκριάτικη γιορτή SURDGAME στην πλατεία Κοζάνης. Εντοπίσαµε
τους δυο Γιάννηδες – Παλιανόπουλο και Χαρισόπουλο -.

• Σάββατο 8 Μαρτίου

Φανός τς Λαταρές στο Τρανόβαλτο. Η κορυφαία εκδήλωση της Απο-
κριάς στο δήµο Καµβουνίων µε κύριο δρώµενο την αναπαράσταση του
τσιγγάνικου γάµου(σελ. 16).

• Κυριακή 9 Μαρτίου

Άναµµα φανού σε όλα τα ∆.∆ του δήµου Καµβουνίων. 

• Καθαρά ∆ευτέρα 10 Μαρτίου

Κούλουµα στην πλατεία του Μικροβάλτου

Κούλουµα στη θέση “Βουργάρα” στο Τρανόβαλτο.

Κυριακή 16 Μαρτίου
Οδοιπορικό της Οικολογι-

κής Κίνησης της Κοζάνης στα
“Μπουχάρια-Νοχτάρια” Καµβου-
νίων µε τη συµµετοχή εκπροσώπου
του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περι-
βάλλοντος του Πανεπιστηµίου ∆υτι-
κής Μακεδονίας και του γνωστού
δηµοσιογράφου Αργύρη Παφίλη.
Προτάσεις για τη δηµιουργία περι-
πατητικών διαδροµών (σελ. 19).

Κυριακή 16 Μαρτίου

Συγκέντρωση µελών του ∆ικτύου Πολιτιστικών Συλλόγων Ευρύτερης
περιοχής Σερβίων - Καµβουνίων – Λιβαδερού στο Πλατανόρεµα. Συζήτηση
για τρέχοντα θέµατα. Προγραµµατισµός εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου και Έκ-
θεσης Τοπικών Προϊόντων.

Παρασκευή 21 Μαρτίου
Εκδηλώσεις για την παγκόσµια

ηµέρα ποίησης. Σε αυτήν της ∆ηµο-
τικής Βιβλιοθήκης η Μαρία Αλ. Τσα-
κνοπούλου απαγγέλει ένα δικό της
ποίηµα µε τίτλο “Το νερό” ενώ στην
εκδήλωση που έγινε  στην αίθουσα
του Συνδέσµου Γραµµάτων και Τε-
χνών η Αναστασία Φ. Κεχαγιά
απήγγειλε τους “Μοιραίους” του
Βάρναλη.

ΜΜιικκρρόόββααλλττοο

ΜΜιικκρρόόββααλλττοο

ΤΤρρααννόόββααλλττοο
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Κυριακή 23 Μαρτίου

Εγκαίνια θεµελίωσης του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στην Αιανή από το Σε-
βασµιώτατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλο, το νοµάρχη Κοζά-
νης κ. Γ. ∆ακή και το δήµαρχο Αιανής κ. Γ. Τζέλλο, παρουσία πλειάδας
πολιτειακών παραγόντων εκπροσώπων της εκκλησίας και πλήθους λαού. ∆ια-
κρίναµε τον αρχιµανδρίτη Νικηφόρο, λοιπούς ιερείς της περιοχής µας και το
δήµαρχο Καµβουνίων.

∆ευτέρα 24 Μαρτίου
Επετειακή εκδήλωση εν όψει της

25ης Μαρτίου στην αίθουσα του ∆ηµαρ-
χείου Σερβίων που οργανώθηκε από το
Μορφωτικό Όµιλο Σερβίων. Κεντρική οµι-
λήτρια η πρόεδρος του Οµίλου κα Χρυ-
σάνθη Καραγιαννίδου ενώ συµµετείχε

και η µαθητική χορωδία του Μανώλη Χατζηµανώλη. Παρόντες ο σεβασµιό-
τατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, ο αντινοµάρχης κ.
Ιωάννης Σόκουτης και ο δήµαρχος Σερβίων κ. ∆ηµοσθένης Κοκολιός.

Τρίτη 25 Μαρτίου

Εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στο Τρανόβαλτο Κοζά-
νης. Οµιλία από το δ/ντή του ∆ηµοτικού Σχολείου κ. Πασχ. Νακόπουλου, κα-
τάθεση στεφάνων, ενώ η παρέλαση διεκόπη λόγω της σφοδρής
χαλαζόπτωσης! Παρόντες ο δήµαρχος Καµβουνίων κ. Αχιλ. Ντοβόλης και ο
νοµαρχιακός σύµβουλος Γ. Σβώλης.

Τετάρτη 26 Μαρτίου
Η Ολυµπιακή Φλόγα διέρχεται από

την πόλη της Κοζάνης µε λαµπαδηδρόµους
εκτός των άλλων τη Μαρία Ε. Σταθοπού-
λου (φωτο), τον Τάκη Αχ. Σταθόπουλο
και τον Τάκη Κ. Σταθόπουλο.

Σάββατο 29 Μαρτίου

Άλλη µια επετειακή εκδήλωση για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου µε
τίτλο “Τη υπερµάχω... στη σκιά του Κάστρου”, στο χώρο της Βασιλικής του
Βυζαντινού Κάστρου των Σερβίων. Τη διοργάνωσε είχε το ∆ίκτυο Πολιτιστικών
Συλλόγων Σερβίων – Καµβουνίων – Λιβαδερού (σελ. 17).

Πέµπτη 3 Απριλίου

Επίσκεψη γυναικών από το Λιβαδερό στο Μικρόβαλτο κατόπιν πρό-
σκλησης της προέδρου του Τ.Σ. κ. Μαρίας Βέττα. Παρουσίαση των παραδο-
σιακών τραγουδιών του “Λάζαρη”.

Τετάρτη 9 Απριλίου
Ηµερίδα µε θέµα “Γεώτοποι Λιβαδερού – Καµβουνίων και Ευρύτε-

ρης περιοχής” στο Λιβαδερό, που διοργάνωσε στο Γυµνάσιο Λιβαδερού στα
πλαίσια του προγράµµατος των Ανοιχτών Περιβαλλοντικών Τάξεων “ΚΑΛΛΙ-
ΣΤΩ”. Βασικός οµιλητής ο κ. Λάζαρος Χατζηλαζαρίδης, Γεωλόγος, Σύµ-
βουλος Φυσικών Επιστηµών ∆υτικής Μακεδονίας (σελ. 17)

Τετάρτη 9 Απριλίου
Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα

στην Ι. Μονή Ζιδανίου, προεξέχοντος
του σεβασµιώτατου Μητροπολίτου Σερ-
βίων και Κοζάνης κ.κ. Παύλου

Κυριακή 13 Απριλίου

Συγκέντρωση εκπροσώπων του ∆ικτύου Συλλόγων  Σερβίων – Καµ-
βουνίων – Λιβαδερού στην Αγιά Κυριακή (Σκούλιαρη) Βελβενδού. Καθορι-
σµός λεπτοµερειών για την οργάνωση της Έκθεσης Τοπικών Προϊόντων που
ορίστηκε για την Κυριακή 4 Μαΐου, ενώ παράλληλα µια ευκαιρία, να γνωρί-
σουν ένα πανέµορφο τόπο, που απ' τη µια πλευρά δεσπόζει το πράσινο των
Πιερίων και απ' την άλλη η πανοραµική θέα της λίµνης του Πολυφύτου.

Σάββατο 19 Απριλίου
Αναβίωση του εθίµου των Λαζαρίνων στο Μικρόβαλτο που το κατέ-

Τις “έκοψε” ο ...“δαίµων” του DVD!
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γραψε ο τηλεοπτικός σταθµός της Κοζάνης TOP CHANNEL. Χαρακτηρίστηκε
από τη µεγάλη συµµετοχή των γυναικών και των µικρών κοριτσιών καθώς και
από τη συνολικά άψογη παρουσίαση των εθιµικών δρώµενων (σελ. 24).

Κυριακή 20 Απριλίου

Εκδήλωση – αφιέρωµα στον κορυφαίο υµνογράφο της Ορθοδοξίας Ρω-
µανό το Μελωδό στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης, που διορ-
γανώθηκε από το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο (∆Η.ΠΕ.ΘΕ) Κοζάνης. Η
απαγγελία των κειµένων έγινε από το Γιώτη Βασιλειάδη και τη Νατάσα Σιώ-
ζου, ενώ του ύµνους απέδωσε η Βυζαντινή χορωδία των Ωδείου “Καγκαρά”.
Στη χορωδία, µεταξύ άλλων συµµετείχαν και ο Γιάννης Μαστρογιαννόπου-
λος, Αθανάσιος Τζιούτζιος, ο Πέτρος Νάτσης, ο Βαγγέλης Κοζικόπου-
λος και η ∆έσποινα Κοζικοπούλου.

Κυριακή 20 και ∆ευτέρα 21 Απριλίου

Ωριαία και πλέον προβολή από τον τηλεοπτικό σταθµό ΤΟΡ και το δη-
µοσιογράφο Κώστα Χρυσάκη του εθίµου των “Λαζαρίνων” Μικροβάλτου.

Μ. Παρασκευή 25 Απριλίου

Περιφορά του Επιταφίου σε Μικρόβαλτο παρουσία πολλών πιστών.

∆ευτέρα του Πάσχα 28 Απριλίου

Χορός από τις γυναίκες στην πλατεία του χωριού (φωτο Μ.B.)

Πέµπτη Πρωτοµαγιά

Πρωτοµαγιά στην Κάκενα, ψηλά στη Βουνάσα της Ελάτης(φωτο Χ.Γ.)

Παρασκευή 2 Μαΐου

Πανηγύρι στο Τρανόβαλτο, εορτή της αποκοµιδής των λειψάνων του
Αγίου Αθανασίου. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξέχοντος του Σεβασµιώ-
τατου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου. Το απόγευµα παρου-
σίαση χορευτικών οµάδων και ακολούθως γλέντι µε δηµοτική ορχήστρα, σε
διοργάνωση από τη δήµο Καµβουνίων. Παραβρέθηκαν, ο νοµαρχιακός Σύµ-
βουλος κ. Φώτης Κεχαγιάς και η επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης
του ∆ήµου Κοζάνης κ. Άννα Νανοπούλου.

Κυριακή 4 Μαΐου

Έκθεση Τοπικών Προϊόντων στα Σέρβια που διοργανώθηκε από το ∆ί-
κτυο Πολιτιστικών Συλλόγων Σερβίων-Καµβουνίων-Λιβαδερού, µε τη στήριξη
του Εµπορικού Συλλόγου και τη χορηγία του ∆ήµου Σερβίων (σελ. 17).

Κυριακή 4 Μαΐου

Λιτάνευση της θαυµατουργού εικόνας της Παναγίας της Ζιδανιώτισ-
σας στους δρόµους της Κοζάνης, από τον Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης
όπου είχε µεταφερθεί από την Κυριακή από την Παρασκευή 2 Μαΐου µέχρι το
µητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου, µε τη συνοδεία των εκκλησιαστικών,
πολιτειακών και στρατιωτικών αρχών της πόλης και πλήθος λαού.

Παρασκευή 23 Μαΐου

Εσπερινός µε αρτοκλασία στον Ι. Ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου στην
Αγία Κυριακή (Σκούλιαρη) από τον αρχιµανδρίτη Αυγουστίνο Μύρου µε
ιεροψάλτες µέλη του συλλόγου µας και την παρουσία των µελών της χορω-
δίας του συλλόγου Μικροβαλτινών. Κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα τους λιγο-
στούς κατοίκους του µικρού όµορφου αυτού οικισµού που στερούνται µόνιµου
ιερέα για τις θρησκευτικές τους ανάγκες. Ακολούθησε λαϊκό γλέντι στο στέκι
του συλλόγου µε τη συµµετοχή σχεδόν όλων των κατοίκων του χωριού.
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KΩTOYΛAΣ XAPAΛAMΠOΣ

ZΩOTPOΦEΣ – AΛEYPA

BAΛAΩPITOY 9 – THΛ. 2464021413
ΣEPBIA

Φλας στα γεγονότα
Κυριακή 25 Μαΐου

Συγκέντρωση εκπροσώπων του ∆ικτύου Συλλόγων Σερβίων-Καµβου-
νίων-Λιβαδερού στην Καστανιά Σερβίων. Στη συνεδρίαση που ακολούθησε τέ-
θηκαν οι προβληµατισµοί για τη µορφή λειτουργίας του ∆ικτύου στο εξής  και
το θέµα παραπέµφθηκε για ψήφιση στην επόµενη συνεδρίαση (βλ. κάτω).

∆ευτέρα 2 Ιουνίου

Μουσικό αφιέρωµα στον Κώστα
Βίρβο, έναν από τους κορυφαίους στιχουρ-
γούς  του λαϊκού τραγουδιού, από το Θεατρο-
δρόµιο Κοζάνης. Στους βασικούς συντελεστές
της παράστασης ήταν και ο Θάνος Γιαννό-
πουλος που τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα.

∆ευτέρα 9 Ιουνίου

Μουσική εκδήλωση της χορωδίας  “ΟΙ ΜΑΚΕ∆ΝΟΙ” - όπου συµµετεί-
χαν και µέλη του συλλόγου µας- µε τίτλο “Στο σταθµό και στα τρένα” που
πραγµατοποιήθηκε στο φυσικό χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού στις Κο-
ζάνης. Ακούστηκαν νοσταλγικά τραγούδια που αναφέρονται στα τρένα και ακο-
λούθησε λαϊκό γλέντι. Συµµετείχε η χορωδία του πολιτιστικού συλλόγου του
Κρόκου ενώ εµπνευστής, οργανωτής, µαέστρος και κύριος συντελεστής της
ορχήστρας ήταν ο Βαγγέλης Βέττας.

Πέµπτη 19 Ιουνίου 

Υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του νοµάρχη Κοζάνης Γ. ∆ακή και εκ-
προσώπου της αναδόχου εταιρίας ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ, για τη διαπλάτυνση του
δρόµου Κοζάνης-Σερβίων (σελ. 3)

Κυριακή 22 Ιουνίου

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, Μικρή Παράκληση και Αρτοκλασία στο ξω-
κλήσι της Παναγίας του Τριγωνικού. Ακολούθησε γλέντι.

Συµµετείχαν ιεροψάλτες και µέλη της χορωδίας Μικροβαλτινών, ενώ πα-
ραβρέθηκε και ο Αρχιµανδρίτης Αυγουστίνος.

Συγκέντρωση ∆ικτύου Συλλόγων στην

Καστανιά Σερβίων
Αξίζει να την επισκεφθείτε

Σε εξορµήσεις περιήγησης τελικά κατέληξαν οι συγκεντρώσεις των εκ-
προσώπων του ∆ικτύου Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής Σερβίων, Καµ-
βουνίων και Λιβαδερού. Έτσι µετά τον Άγιο Χριστόφορο Προσηλίου(∆εκέµβριος
2007), την Αγία Κυριακή(Σκούλιαρη) Βελβενδού(Απρίλιος 2008), την Κυριακή
25 Μαΐου σειρά είχε η Καστανιά Σερβίων που οµολογουµένως επεφύλαξε σε
όλους ευχάριστες εκπλήξεις.

Η ανάβαση σε ασφαλτοστρωµένο πλέον δρόµο, έδωσε τις πρώτες πανο-
ραµικές εικόνες της γέφυρας, του κάµπου και της πόλης των Σερβίων. Η Κα-

στανιά σκαρφαλωµένη στα Πιέρια σε
υψόµετρο 1050 µ., µας υποδέχτηκε
µέσα σ’ ένα καταπράσινο περιβάλλον
και η σχετική πινακίδα µας οδήγησε
στον προορισµό µας, σε έναν κατα-
πληκτικό χώρο όπου βρίσκονται το
Λαογραφικό Μουσείο Καστανιάς,
ο ξενώνας φιλοξενίας 10-15 ατόµων
και το κτίριο υποδοχής επισκεπτών.
Στεκόµαστε  ιδιαίτερα στο Λαογρα-
φικό Μουσείο που πέρα από το εξω-
τερικά καλαίσθητο κτίριο, απο-
λαύσαµε τα πολλά αυθεντικά και εν-
τυπωσιακά εκθέµατα στις τρεις αί-
θουσες, κειµήλια µιας άλλης εποχής
που χάθηκε.

Θα πρέπει βέβαια να τονίσουµε
ότι τα παραπάνω- Μουσείο, ξενώνας,

κτίριο υποδοχής- είναι έργο και αποτέλεσµα
της δράσης του Μορφωτικού Συλλόγου Κα-
στανιάς που µε τη µέγιστη συνεισφορά των
µελών του, την εθελοντική εργασία τους και
την αγάπη για τον όµορφο τόπο τους, κατά-
φεραν να δηµιουργήσουν αυτές τις αξιόλο-
γες υποδοµές. Να τους συγχαρούµε για το
έργο τους και µε την ευκαιρία να ευχαρι-
στήσουµε τον πρόεδρο του συλλόγου κ.
Γιώργο Παναγιωτούλα και τα υπόλοιπα µέλη
του ∆.Σ. για την άψογη φιλοξενία τους. 

Το χωριό Καστανιά µετεγκαταστάθηκε
το 1996 στα πεδινά κοντά στα Σέρβια. Σή-
µερα οι µόνιµοι κάτοικοι το χειµώνα είναι λι-
γοστοί(15-20), ενώ το καλοκαίρι κατα-
κλύζεται από κόσµο(περί τις 100 οικογέ-
νειες). Ακόµη θα πρέπει να τονιστεί η έν-
τονη οικοδοµική δραστηριότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστηµα µε την
έκδοση νέων αδειών ανέγερσης σπιτιών καθώς και την ανακατασκευή και
συντήρηση των παλιών. Σε λίγα χρόνια θα µιλάµε για ολική επαναφορά ή για
κάτι επιπλέον;

Εκτός των παραπάνω, αξιοσηµείωτο είναι ότι η Καστανιά έχει επιλεγεί από
την Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία  σαν χώρος όπου τα τελευταία χρόνια
γίνονται οι Πανελλήνιοι αγώνες Αιωροπτερισµού, που για φέτος -τρίτη συνε-
χόµενη χρονιά- έχουν προγραµµατιστεί για το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουλίου.
Ένας ακόµη λόγος να την επισκεφτεί κανείς.

Κατά τα λοιπά, στη συνεδρίαση των εκπροσώπων των συλλόγων του ∆ι-
κτύου που ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε ότι έκλεισε µετά από περίπου δεκάξι
µήνες ο πρώτος κύκλος λειτουργίας του ∆ικτύου µε την άτυπη και χωρίς νο-
µική υπόσταση συνεργασία των δεκαπέντε και πλέον συλλόγων, διάστηµα κατά
το οποίο, παρά τα λάθη και τις παραλείψεις, πραγµατοποιήθηκαν αξιόλογες
εκδηλώσεις µε αποκορύφωµα την Έκθεση Τοπικών Προϊόντων που έγινε τε-
λευταία στα Σέρβια(4 Μαΐου).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έντονος προβληµατισµός για τον
τρόπο λειτουργίας του ∆ικτύου στη συνέχεια, όπου και κατατέθηκαν οι δύο κυ-
ριότερες προτάσεις που έχουν ως εξής: η πρώτη µε την νοµική καταστατική
οµαδοποίηση -∆ίκτυο ή Ένωση ή Οµοσπονδία- µε σκοπούς, στόχους και δρά-

σεις παρεµφερείς µε αυτές της άτυ-
πης λειτουργίας του ∆ικτύου και η
δεύτερη πρόταση µε τη σύσταση
αστικής µη κερδοσκοπικής εται-
ρίας µε υψηλότερους στόχους και
δράσεις. Η πλειοψηφία των παρι-
σταµένων επιφυλάχτηκε να πάρει
θέση και παρέπεµψε το θέµα στην
επόµενη συνεδρίαση που ορίστηκε
για τον ερχόµενο µήνα, ώστε να
έχουν την ευκαιρία να ενηµερω-
θούν περισσότερο και να θέσουν το
ζήτηµα και στα ∆.Σ. των συλλόγων
τους. Κι όλα αυτά στη σκιά της δυ-
στοκίας για συµµετοχή στο ∆ίκτυο
των συλλόγων του Βελβενδού, της
επιφύλαξης συµµετοχής του νέου
∆.Σ. του Μορφωτικού Οµίλου Σερ-
βίων και της έλλειψης µέχρι σή-

µερα πρωτοβουλιών προσέγγισης µε τους συλλόγους της Αιανής. Κατάσταση
βέβαια που δεν προοιωνίζει και την πλέον αισιόδοξη προοπτική για το
µέλλον του ∆ικτύου.

Αφήσαµε την Καστανιά Σερβίων αργά το απόγευµα. Την Καστανιά της υπέ-
ροχης θέας, την Καστανιά του καταπράσινου περιβάλλοντος, την Καστανιά των
δηµιουργικών ανθρώπων, την Καστανιά του Λαογραφικού Μουσείου, την Κα-
στανιά του Αιωροπτερισµού…!

Την Καστανιά που αξίζει να την επισκεφτείς…
Γ.Μ.

∆ηµοσιεύτηκε στον τύπο του Ν. Κοζάνης
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ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ  --  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ

ΕΝ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΩ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πρωταρχικό ρόλο στη βιωσιµότητα, µακροηµέρευση και συ-
νεκτικότητα ενός συλλόγου αναµφισβήτητα αποτελεί η πληροφό-
ρηση των µελών του µε την κυκλοφορία σχετικού εντύπου, µε τη
δηµιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

Βέβαια για να επιτευχθεί τούτο απαιτείται οι διοικούντες να
εµφορούνται από τέτοιες απόψεις, να τις ενθαρρύνουν και να
προχωρούν µε σύνεση και σωστό σχεδιασµό στην πραγµάτωση
του στόχου της αµφίδροµης επικοινωνίας των µελών.

Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Μικροβαλτινών εδώ
και τέσσερα χρόνια µε φόντo τα “Μπουχάρια” εκδίδει την εφηµε-
ρίδα ποικίλης ύλης “ΕΝ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΩ”.

Η καλή φίλη, η συµπατριώτισσα κ. Έλλη Λαµπρέτσα είχε την
καλοσύνη να µου παραχωρήσει το 13ο φύλλο. Πρόκειται για µία
έγχρωµη εφηµερίδα 24 σελίδων µε πλούσια θεµατική ύλη. Στο
πρωτοσέλιδο δίδει πληροφορίες για την αποκατάσταση του περι-
βάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ την κατασκευή της οδικής αρτηρίας
Καισαρειάς – Γέφυρας Ρυµνίου, την ανάδειξη του γεωπάρκου, τα
ονοµαστά “Μπουχάρια”.

Στις επόµενες σελίδες ειδήσεις µε κοινωνικά που ενδιαφέ-
ρουν τους απανταχού της γης Μικροβαλτινούς, τη συνέντευξη
του συνετού και δραστήριου δηµάρχου Καµβουνίων Αχιλλέα Ντο-
βόλη.

Ενδιαφέρουσες οι τρεις ιστορικές επιστολές της σελίδας 5.
Περισσότερο αξιοποιήσιµες από ιστορικούς, συγγραφείς  αναφε-
ρόταν και η πηγή προέλευσης, όπως γίνεται παραπλεύρως από
το δελτίο Μικροβαλτινών ειδήσεων.

Συγχαρητήρια στον επιχειρηµατία Γιώργο Καβουρίδη για τη
χρηµατοδότηση της προτοµής του Μητροπολίτη Κωνστάντιου που
οσονόπω θα στηθεί στην πλατεία του Μικροβάλτου.

Ο Κωνστάντιος Ματουλόπουλος (1841-1910), λόγιος, φιλί-
στωρ, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών στα χαλεπά χρόνια της σκλαβιάς πρόσφερε τα µέγιστα στο
φωτισµό του Έθνους. Με ενέργειες του πείθει τον ευεργέτη Παύ-
λο Χαρίση να χρηµατοδοτήσει επαγγελµατική σχολή (λειτούργησε
στη Λευκόβρυση), ιδρύει σχολείο στο Τρανόβαλτο (1891), ο µι-

σθός του διδασκάλου εκ τριάκοντα λιρών πληρώνεται από τον
ίδιο, πείθει το “Σύλλογο προς διάδοσιν των ελληνικών γραµµά-
των” (µε έδρα την Αθήνα) να χρηµατοδοτήσει τη λειτουργία νη-
πιαγωγείου στα Σέρβια (1898), στους Βελβεντινούς Νικόλαο
Καµκούτη και Στέφανο Μπασαρά (1902) για χρηµατοδότηση αστι-
κής σχολής αρένων στο Βελβενδό και τόσες άλλες παρεµβάσεις
για ίδρυση βιβλιοθήκης στο Βαλταδώρειο, για εξοπλισµό των
σχολείων µε εποπτικά µέσα, για ίδρυση της “Μορφωτικής Αδελ-
φότητας Πανδώρα” (1902).

Σήµερα που η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να συµπληρώ-
σει τις επωνυµίες των σχολείων µε προσωνυµίες της δίδεται η ευ-
καιρία να τιµήσει τους τοπικούς δασκάλους που στους χαλεπούς
καιρούς της σκλαβιάς φώτισαν και κράτησαν το Γένος όρθιο,
στην µεταπελευθερωτική περίοδο µέσα από αντίξοες συνθήκες
µε 70-80 µαθητές στην τάξη και µε 40 χρόνια δουλειάς, µε σχολι-
κή και εξωσχολική δράση συνέβαλαν στην αναγέννηση του
Έθνους. Να τιµήσουµε τους λόγιους της περιοχής µας, τους τοπι-
κούς ήρωες των εθνικών αγώνων, τους χρηµατοδότες ίδρυσης
σχολείων, παλιούς και σύγχρονους , τους µητροπολίτες που κατά
την οθωµανική περίοδο πάσχιζαν να λειτουργήσουν εκπαιδευτή-
ρια, όπως ο Κωνστάντιος, ο Ευγένιος (1802-1890), ο Επίσκοπος
Βενιαµίν (1781 – 1851).

Οι Μικροβαλτινοί δεν αρκούνται στην εφηµερίδα µόνο. Επι-
µελήθηκαν την έκδοση ηµερολογίου για το 2008, την καταγραφή
της εκδήλωσης “Ρογκατζιάρια 2008” σε DVD.

Σε µια εποχή που οι πάντες ιδιωτεύουν, που κυριαρχεί το
εγώ, το προσωπικό οικονοµικό όφελος, οι Μικροβαλτινοί µας
δείχνουν το δρόµο. Εδώ όλοι συνεισφέρουν, υπηρετούν το εµείς,
την πρόοδο του χωριού, την πολιτιστική ανέλιξη, την ανάδειξη
της παράδοσης που κράτησε ζωντανό τον Ελληνισµό στα χρόνια
της µακρόχρονη κατοχής από αλλόφυλους. Προσφέρουν οι κατέ-
χοντες µε τις χορηγίες τους για την έκδοση  της εφηµερίδας, γρά-
φουν όσοι έχουν το χάρισµα, ανοίγουν τα σεντούκια και διαθέ-
τουν τις φωτογραφίες  - κειµήλια για δηµοσίευση.

Θερµά συγχαρητήρια στους συντελεστές της έκδοσης, Κατε-

ρίνα Σταθοπούλου, Στέργιο Κύρινα, Σταθόπουλο Αντώνη, Σ.Π, Έλ-
λη Λαµπρέτσα, Ντίνα ∆αρδούµπα, Σοφία Τσινίκα – Τέλιου, Σοφία
Νατσιοπούλου – Λαµπρέτσα, ΓΙΑ ΜΑΣ, Γκούµα Χριστόφορο, Γκα-
ραβέλα Κώστα, Μπαρµπα – Γιάννη Γκαραβέλα, Μαρία Σπυρίδου
και πρωτίστως στην ψυχή της εφηµερίδας, στον πρόεδρο του συλ-
λόγου, τον Μαστρογιαννόπουλο Γεώργιο.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε το µεγάλο δάσκαλο, τον τέως προϊστά-
µενο της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Κοζάνης, τον κ.
Ηλία Λαµπρέτσα έλκων την καταγωγή από την Κνίδη Βεντζίων
Γρεβενών, που έδειξε το δρόµο στους σηµερινούς συντελεστές
που σε ανύποπτο χρόνο, µε πολύ µεράκι, διάθεση και ανιδιοτέ-
λεια, κατέγραψε την ιστορία, τις παραδόσεις του χωριού σε πολυ-
σέλιδο βιβλίο µε τίτλο “ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ” ως και τη µονογραφία “ Ο
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ – Κωνστάντιος Ματου-
λόπουλος – Κοζάνη 1997”

Τώρα στα βαθιά γεράµατα, ο µειλίχιος, ο ήρεµος, ο άκακος
δάσκαλος, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες του συλλόγου
γράφει στην “ΕΝ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΩ” : «Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρακολουθώ τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του συλ-
λόγου σας που συνδέουν τη σηµερινή ζωή µε την παράδοση και
τις ρίζες του χωριού µας. Σας συγχαίρω και εύχοµαι να συνεχίσε-
τε την επωφελή σας δράση».

Κι εµείς µε τη σειρά µας σας ευχόµαστε καλή συνέχεια, και
να έχετε υπόψη ότι τα πνευµατικά έργα είναι τα µόνα που δε χά-
νονται στο χρόνο και σίγουρα οι µελλούµενες γενιές των Μικρο-
βαλτινών θα σας ευγνωµονούν για το θείο έργο σας.

Και να έχετε υπόψη σας ότι η ενέργεια σας τούτη, ή άκρως
εθελοντική, είναι πρωτίστως πατριωτική.

Κοζάνη, φθίνοντος Μαρτίου 2008
Βασίλης Αποστόλου, δάσκαλος, 

γ. Γραµµατέας του συλλόγου Γρεβενιωτών Ν. Κοζάνης.

∆ηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα ΚΟΖΑΝΗ στις 31.3.2008 

∆ΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΣΤΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ

Ε! ΟΧΙ!

∆υο πολιτιστικοί σύλλογοι -εκπολιτιστικός Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και Λαογρα-

φικός ΛΑΤΑΡΕΣ- σε ένα χωριό -Τρανόβαλτο- είναι τουλάχιστον υπερβολικό.

∆εν θα υπεισέλθουµε  σε λεπτοµέρειες για το ποιος έχει το περισσότερο

δίκιο, µιας και οι δύο πλευρές το διεκδικούν µε… στοιχεία (!). Κρίνοντας

από το αποτέλεσµα σ’ αυτό το λιγοστό διάστηµα, είδαµε τις συνέπειες που

βέβαια µόνο θετικές δεν είναι. ∆ιχάστηκε η µικρή κοινωνία του χωριού από

ένα φορέα -τον πολιτιστικό- που θα έπρεπε να προωθεί τη σύνθεση.

Εν κατακλείδι θα προτείναµε να επανεξεταστεί το θέµα από µηδενική

βάση µε αµοιβαίες υποχωρήσεις και να αποφασιστεί το αυτονόητο.

Ένα καταστατικό, ένας σύλλογος…

Σηµ. συντ.: Τα παραπάνω απηχούν άποψη φίλων από το Τρανόβαλτο. 

ΝΕΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
στο Μορφωτικό Όµιλο Σερβίων ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ

Μετά τις εκλογές της 2ας Μαρτίου 2008 συγκροτήθηκε το νέο ∆ιοικητι-
κό Συµβούλιο του Μορφωτικού Οµίλου Σερβίων ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ως εξής :

Καραγιαννίδου Χρυσάνθη Πρόεδρος
Λεπίδας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Κατσιγιάννη Ελένη Γραµµατέας
Μαµουνής Χρήστος Ταµίας
Τσικαρδάνη Λένα Μέλος
Χύτα Ιωάννα «
Βαρταλάς ∆ηµήτριος «

Αναπληρωµατικά µέλη
Λαζαριώτης Νίκος
Λαϊόπουλος Αλέξανδρος

Εξελεγκτική επιτροπή
Μπάκανος Γεώργιος
Λαϊόπουλος Αλέξανδρος

Φανός “τς Λαταρές” στο Τρανόβαλτο

Ένας αλλιώτικος… τσιγγάνικος γάµος

Ασφαλώς οι εµπνεύσεις των ηµερών από τους διοργανωτές της
Αποκριάς σε κάθε τόπο δεν έχουν όρια. Όταν όµως συνταιριάζονται µε
απρόβλεπτες συµπτώσεις, τότε το αποτέλεσµα µπορεί είναι ανεπανάλη-
πτο.

Αυτό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου
8 Μαρτίου 2008 στο φανό “τς Λαταρές”
στο Τρανόβαλτο.

Η έµπνευση ήταν η αναπαράσταση
του τσιγγάνικου γάµου. Η πρώτη σύµπτω-
ση και η υπέρβαση ήταν ότι στην οµάδα
των “τσιγγάνων” συµµετείχαν και κανονι-
κοί τσιγγάνοι που βρέθηκαν τυχαία εκείνη
τη µέρα στο Τρανόβαλτο και “επιστρατεύ-
τηκαν” για την παράσταση σε συγκεκριµέ-
νους ρόλους! Με το αυθεντικό “ντάτσουν”

τους! Η αποθέωση και η απογείωση ήρθαν όταν οι -αληθινοί- τσιγγάνοι που εί-
χαν πιει λίγο-µάλλον πολύ- παραπάνω άρχισαν να µπερδεύουν τα δρώµενα και
λίγο πολύ να νοµίζουν ότι ο γάµος είναι πραγµατικός! Και βέβαια οι κωµικές και
σπαρταριστές καταστάσεις που δηµιουργήθηκαν είναι δύσκολο να περιγραφούν!

Καταπληκτικές και ιδιαίτερα επιµεληµένες ήταν και οι αµφιέσεις των ντό-
πιων “τσιγγάνων” που πραγµατικά δυσκό-
λευαν τον καθένα-ιδιαίτερα τους επισκέπτες-
να τους ξεχωρίσει από τους κανονικούς! Έτσι
ο ερχοµός µε το “ντάτσουν” και τα “προικιά”,
η υπέρβαρη “νύφη”, ο µικροκαµωµένος
“γαµπρός”, το “µατωµένο” σεντόνι, τα “κε-
ράσµατα” κάτω από τους ήχους του “µπαλα-
µού” συµπλήρωσαν µια διαδικασία που
πραγµατικά προσέφερε πολύ γέλιο και ανέ-
βασε το κέφι, ώστε το γλέντι µε τη “ζωντανή”
ορχήστρα να συνεχιστεί αµείωτο για αρκετές ώρες ακόµη…

Αναµφισβήτητα πρόκειται για την κορυφαία αποκριάτικη εκδήλωση της πε-
ριοχής των Καµβουνίων  και σίγουρα δικαιώνει την προσπάθεια  των µελών του
Λαογραφικού Συλλόγου Τρανοβάλτου που την οργάνωσαν, υπό την αιγίδα του
∆ήµου.

Πάντα τέτοια παιδιά! Και του χρόνου!                                                                                                    
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ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  --  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ
Από το ∆ΙΚΤΥΟ Συλλόγων 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
Μεγάλη επιτυχία σηµείωσε η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων που διοργα-

νώθηκε την Κυριακή 4 Μαΐου στο χώρο της Εµποροπανήγυρης Σερβίων από
το ∆ίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων της ευρύτερης περιοχής Σερβίων-Καµβου-
νίων-Λιβαδερού, µε τη στήριξη του Εµπορικού συλλόγου Σερβίων και την
αρωγή-χορηγία του δήµου.

Εκεί οι παραγωγοί, οι βιοτέχνες και οι λαϊκοί τε-
χνίτες της περιοχής των Σερβίων, του Βελβενδού,
των Καµβουνίων και του Λιβαδερού, βρήκαν την ευ-
καιρία να εκθέσουν τα τοπικά προϊόντα της περιοχής,
όπως είναι τα µάρµαρα, τα κρασιά, τα τυροκοµικά, τα
παραδοσιακά γλυκά κουταλιού, το µέλι, το λάδι, τα
υφαντά, τα χειροποίητα έργα λαϊκής τέχνης κ.α., και
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πολλών επισκε-
πτών.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 12 το µεσηµέρι από τον αντινοµάρχη Κοζά-
νης κ. Γιάννη Σόκουτη και το δήµαρχο Σερβίων κ. ∆ηµοσθένη Κοκολιό,
παρόντων του νοµαρχιακού συµβούλου κ. Βασίλη Κωνσταντόπουλου, του

αντιδηµάρχου και του προέδρου του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου Σερβίων κ.κ.
Νίκου Καφτεράνη και Χρήστου
Μπουχουρά αντίστοιχα, δηµοτικών
συµβούλων και της πλειοψηφίας των
προέδρων των πολιτιστικών συλλόγων
της περιοχής.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε το από-
γευµα µε την εµφάνιση των χορευτικών
τµηµάτων από τα Σέρβια, το Λιβαδερό,
το Τρανόβαλτο, το Μικρόβαλτο, τα Κρα-
νίδια, τη Λάβα, την Καστανιά, το Πλατα-
νόρεµα, το Βαθύλακκο και τη Μεσιανή,
δηµιουργώντας το αδιαχώρητο από

πλευράς προσέλευσης επισκεπτών, παρόντος και του νοµάρχη Κοζάνης κ.
Γιώργου ∆ακή. Ακολούθησε λαϊκό γλέντι µε δηµοτική ορχήστρα και η έκ-
θεση ολοκληρώθηκε µετά τις 10 το βράδυ µε την απονοµή τιµητικών διπλω-
µάτων συµµετοχής στους εκθέτες.

Κοινή διαπίστωση και συµπέρασµα των υπευθύνων, των διοργανωτών
και των εκθετών ήταν ότι η έκθεση πρέπει να καθιερωθεί και να αποτελέσει

θεσµό για την ευρύτερη περιοχή Σερβίων, Βελβενδού, Καµβουνίων και Λιβα-
δερού. Επιπλέον καταδείχτηκε και επαινέθηκε η πρωτοβουλία αυτή των πολι-
τιστικών συλλόγων που προχώρησαν πέρα από τις συνηθισµένες
δραστηριότητές τους, αποδεικνύοντας ότι µπορούν να βοηθήσουν γενικότερα
στην προβολή και την ανάπτυξη της περιοχής. 

∆ΙΚΤΥΟ 

«Τη υπερµάχω… στη σκιά του Κάστρου»
Όταν το φυσικό σκηνικό της εκδήλωσης είναι η Βασιλική της -πάλαι

ποτέ- βυζαντινής καστροπολιτείας των Σερβίων, όπου έχουν προστεθεί
φαρδιές λωρίδες πορφυρένιου υφάσµατος… Και λευκού και ανοιχτού γα-
λάζιου…

Όταν πραγµατοποιείται το σούρουπο µε το φως των κεριών…
Τότε δεν µπορεί παρά και η συνέχεια να είναι ανάλογη.

Αναφερόµαστε στην επετειακή εκδήλωση για την Εθνική Παλιγγενεσία
της 25ης Μαρτίου 1821 και τον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου που πραγµα-
τοποιήθηκε από το ∆ΙΚΤΥΟ Πολιτιστικών Συλλόγων ευρύτερης περιοχής
Σερβίων-Καµβουνίων-Λιβαδερού το απόγευµα του Σαββάτου 29 Μαρτίου
2008-αρχικά είχε προγραµµατιστεί για τις 24 Μαρτίου και είχε αναβληθεί
λόγω κακοκαιρίας-.

Στη ροή του προγράµµατος προηγήθηκαν,  το καλωσόρισµα από τον
προεδρεύοντα του ∆ικτύου κ. Απόστολο Μπρουσιόβα, σύντοµη ενηµέ-

ρωση για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του ∆ικτύου από το µέλος
της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Φώτη Γαλογαύρο και οι χαιρετισµοί των
επισήµων που εστίασαν την επετειακή σπουδαιότητα της ηµέρας µε τον
ιστορικό χώρο του Κάστρου των Σερβίων τονίζοντας την αναγκαιότητα για
την περαιτέρω προβολή και αξιοποίησή του.  

Και µετά οι πρωταγωνιστές, τα παιδιά της περιοχής και η υπεύθυνη
παρουσίασης κα Μαρία Σπυρίδου που εµπνεύστηκε και οργάνωσε κατά
κύριο λόγο την εκδήλωση µε την αµέριστη συµπαράσταση και τη βοήθεια
των υπολοίπων µελών του ∆ικτύου. Το σκηνικό και το κατανυκτικό περι-
βάλλον “υπέβαλλαν” στα παιδιά να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Πρώτα µε την ανάγνωση του Ακάθιστου Ύµνου, του υπέρτατου ύµνου
της Ορθοδοξίας, διαδοχικά από τις µαθήτριες και τους µαθητές του Γυ-
µνασίου Λιβαδερού ενώ παράλληλα τα κορίτσια των χορευτικών τµηµάτων

µε τις παραδοσιακές τοπικές ενδυµασίες, άναβαν ευλαβικά τα κεριά… «Τη
υπερµάχω στρατηγώ τα νικητήρια…Χαίρε Νύµφη ανύµφευτη…» Πάντα επί-
καιρα και διαχρονικά.

Ακολούθησε η άψογη επίδειξη των χορευτικών τµηµάτων της Λάβας
και του Πλατανορέµατος . 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε µε σύντοµη οµιλία της κ. Μαρίας Σπυρίδου,
που συνέδεσε τη γιορτή της επετείου της εξέγερσης του ’21 µε τον Ευαγ-
γελισµό της Θεοτόκου, το “ή ταν ή επί τας” µε το “εν τούτω νίκα”, “τη υπερ-
µάχω…” µε το λάβαρο της Αγίας Λαύρας και το καριοφίλι του
Κολοκοτρώνη. 

Η συνέχεια ήταν προβολή -από προτζέκτορα-, σε µουσική υπόκρουση
της “Μεσόγειου” του Ζωρζ Μουστακί, χαρακτηριστικών εικόνων από την
Ελλάδα, των “συντεταγµένων” της Ελλάδας. Του Παρθενώνα, του Ερµή
του Πραξιτέλη, της ∆ήλου, της Σαντορίνης, των νησιώτικων συµπλεγµάτων
σε καταγάλανο φόντο, των ηλιοβασιλεµάτων… Για να “επαληθευτεί” ο Ο.
Ελύτης που είπε ότι «η πατρίδα µας είναι φως, από χαλαζία κυανούν της
Παρθένου…»

Η εκδήλωση έκλεισε µε νότες από κλαρίνο από µικρούς µαθητές και
την επανεµφάνιση των χορευτικών τµηµάτων κάτω από το θερµό χειρο-
κρότηµα των παρευρισκοµένων. Που θα έπρεπε να ήταν κατά πολύ πε-
ρισσότεροι…

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν ο ∆ήµος Σερβίων. 
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο δήµαρχος Σερβίων κ.

∆ηµοσθένης Κοκολιός, ο αντινοµάρχης κ. Γιάννης Τσαρδακλίδης, εκ-
πρόσωπος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύ-
λου, ο νοµαρχιακός σύµβουλος κ. Βασίλης Κωνσταντόπουλος, ο
πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερβίων κ. Χρήστος Μπουχουράς
και ο πρώην αντινοµάρχης κ. Αλέξανδρος Λαϊόπουλος.

Άλλη µια πρωτοποριακή εκδήλωση του ∆ικτύου που άφησε τις καλύ-
τερες εντυπώσεις. 

Ηµερίδα µε θέµα  «ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ-ΚΑΜ-
ΒΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», πραγµατοποι-
ήθηκε στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα εκδηλώσεων
του Γυµνασίου Λιβαδερού την Τετάρτη 9 Απριλίου.

Η ηµερίδα που
έγινε στα πλαίσια του
προγράµµατος Ανοιχτών
Περιβαλλοντικών Τά-
ξεων “Καλλιστώ” του
Υπουργείου Παιδείας,
διοργανώθηκε από τους
µαθητές και το σύλλογο
διδασκόντων του Γυµνα-
σίου µε επικεφαλής τη
διευθύντρια κα Μ. Σπυ-
ρίδου, στην προσπάθεια

ευαισθητοποίησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής
για την περιβαλλοντική κληρονοµιά τους.

Κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Λάζα-

ρος Χατζηλαζαρίδης, Γεωλόγος, Σχολικός Σύµβουλος
Φυσικών Επιστηµών, ∆ιευθυντής ΠΕΚ, ο οποίος αφού
έκανε µια γενική παρουσίαση των γεωλογικών δεδοµέ-
νων της ευρύτερης περιοχής, επικεντρώθηκε στις γεω-
µορφές των Μπουχαριών και των Νοχταριών που
βρίσκονται σε µια ζώνη στα όρια της κοινότητας Λιβαδε-
ρού και του δήµου Καµβουνίων. Με επιστηµονικά στοι-

χεία και οπτικές προσοµοιώσεις παρουσίασε τη γένεση
των γεωµορφών καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό
ενώ συνέδεσε την ύπαρξη των γεωλογικών αυτών σχη-
µατισµών µε την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης πε-
ριοχής.

Επίσης στη σύν-
τοµη εισήγησή του ο
πρόεδρος του συλλό-
γου Μικροβαλτινών κ.
Γιώργος Μαστρο-
γιαννόπουλος, πέρα
από το φωτογραφικό

υλικό των γεωλογικών σχηµατισµών που είναι µοναδικοί
στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στο ιστορικό της ανάδειξης
τους µέσα από τα πανελλήνιας εµβέλειας ΜΜΕ και τους
κρατικούς φορείς κατά την τελευταία τετραετία, µε απο-
κορύφωµα βέβαια την υπογραφή από 11.1.2008 της
σύµβασης κατασκευής του Γεωπάρκου στα Μπουχάρια.

Ακολούθως οµάδα µαθητριών του Γυµνασίου χό-

ρεψε παραδοσιακούς χορούς και η ηµερίδα έκλεισε µε
την παράθεση δεξίωσης µε τοπικά εδέσµατα που προσέ-
φερε ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων.

Την εκδήλωση που κράτησε µέχρι τέλους αµείωτο το
ενδιαφέρον των παρευρισκοµένων, τίµησαν µε την πα-
ρουσία τους ο πρόεδρος της κοινότητας Λιβαδερού κ Ε.
∆ισερής και ο αντιδήµαρχος Καµβουνίων κ. Α. Τζιού-
τζιος.

Hµερίδα στο Λιβαδερό: ΓΕΩΤΟΠΟΙ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ- ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 

∆ηµοσιεύτηκαν στον τύπο του Ν. Κοζάνης
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ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ

Ο Σηµερινός Κόσµος µας....
Ζούµε σ’ ένα κόσµο θορυβώδη…
Η βιοµηχανία της λεγόµενης ψυχαγωγίας έχει προ-

γραµµατίσει τη ζωή µας. Όλοι ακούµε την ίδια µουσική και
τρώµε το ίδιο χηµικό κατασκεύασµα.

Η µουσική, που δίνει τη δυνατότητα της σκέψης, του δια-
λογισµού, της ηρεµίας και της απόλαυσης της φύσης, απου-
σιάζει… Προσπαθούµε να την αποφύγουµε, γιατί µας
τροµάζει ο διάλογος µε τον εαυτό µας, προτιµούµε το θόρυβο
και το συνωστισµό.

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης - 
Ο ρόλος της τηλεόρασης
Ο σηµερινός άνθρωπος έγινε δούλος της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση, η αγορά, η διαφήµιση, οι εφηµερίδες, το

διαδίκτυο, η έλλειψη ζωντανής εµπειρίας και η έλλειψη ου-
σιαστικής παιδείας,… διαµορφώνουν τη νέα πραγµατικότητα.
Όλη η σύγχρονη ζωή είναι σχεδιασµένη µε βάση τα τηλεο-
πτικά πρότυπα. Η τηλεόραση υπαγορεύει τους κανόνες της
πολιτικής, αναδεικνύει και περιθωριοποιεί ηγέτες, µετατρέ-
πει τους ανθρώπους σε υπάκουους καταναλωτές, υποβαθ-
µίζει τη δηµοκρατία, φτωχαίνει τη γλώσσα, προκαλεί έλλειψη
συγκέντρωσης, µηδενίζει τη µνήµη, µας µαθαίνει να βασι-
ζόµαστε σε εύκολες απαντήσεις,… µας πείθει να καταναλώ-
νουµε τη ζωή αντί να τη ζούµε.

Στην ελληνική κοινωνία, η τηλεόραση προβάλλει ως
νέος ισχυρός παράγοντας κοινωνικοποίησης της νεολαίας
(µαζί µε την οικογένεια, το σχολείο, την εκκλησία, την
παρέα,...). Είναι, όµως, γεγονός ότι οι απαιτήσεις παρακο-
λούθησης της τηλεόρασης είναι ελάχιστες και ο ρόλος της
στη διαµόρφωση συνειδήσεων κυρίαρχος, αφού οι περισ-
σότεροι άνθρωποι παρακολουθούν τα προγράµµατά της µε
θρησκευτική ευλάβεια. Τα τελευταία µάλιστα χρόνια, πολλά
προγράµµατα δηµιουργούν ψευδαισθήσεις και ονειρικές κα-
ταστάσεις....ο κόσµος της φαντασίας και των ανεκπλήρωτων
επιθυµιών δοξάζεται...Ακόµη και η σύνδεση της βαναυσό-
τητας, της υποκρισίας και του δράµατος της ανθρώπινης µι-
ζέριας τίθεται στην υπηρεσία της διάθεσης του προϊόντος
(reality shows).

Οι νέοι διαµορφωτές της αισθητικής ασχολούνται τόσο
µε την παραγωγή λαϊκής αισθητικής, όσο και µε τη διαµόρ-
φωση του lifestyle, αφού έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι άν-
θρωποι είναι πάνω απ’ όλα καταναλωτές συµβόλων παρά
απλώς προϊόντων. Στη νέα πραγµατικότητα, η πώληση του
προϊόντος καθίσταται δευτερεύον στοιχείο έναντι της πώλη-
σης της εµπειρίας, π.χ. η εταιρεία Χ δεν πουλά κυρίως αθλη-
τικά παπούτσια, όσο µια παράσταση: µε τι θα έµοιαζε κανείς
φορώντας αυτά τα παπούτσια....

Το νέο περιβάλλον, και ιδιαίτερα το διαδίκτυο και η τη-
λεόραση, επιταχύνει την αποξένωση από τη ζωντανή εµπει-
ρία. Η επαφή µας µε τη φύση έχει διακοπεί και δεν µπορούµε
να ξεχωρίσουµε το αληθινό από το εικονικό.  Ζούµε σ’ ένα
τεχνητό περιβάλλον. Οι προηγούµενες γενιές µάθαιναν από
τη φύση, από τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι ηλικιωµένοι, ζών-
τας στον κόσµο της τηλεόρασης, δεν διηγούνται πια και οι
µικροί δεν ενθαρρύνονται ν’ αναπτύξουν µια σχέση µαζί
τους. Η γλώσσα που συνήθως χρησιµοποιούν οι νέοι για επι-

κοινωνία, είναι αυτή της τηλεόρασης, είναι η γλώσσα που
χάνει τη δύναµη µεταφοράς µηνυµάτων και αξιών ( Οδυσ-
σέας Ελύτης: … εάν η γλώσσα αποτελούσε απλώς ένα µέσον
επικοινωνίας, πρόβληµα δεν θα υπήρχε. Συµβαίνει όµως ν΄
αποτελεί και εργαλείο µαγείας και φορέα ηθικών αξιών).

Νεολαία και Αναζητήσεις
Η µονοδιάστατη γνώση οδηγεί στο να χάσουµε την ου-

σιαστική παιδεία,  την ηρεµία, την κοµψότητα, τις ανθρώπινες
σχέσεις, την εντιµότητα, τη χαρά,…

Ο σηµερινός κόσµος είναι γεµάτος παιδιά φοβισµένα
από τους ανθρώπους και ξεµυαλισµένα από τις οθόνες. Η
ανθρώπινη αίσθηση της ζωής έπαψε να υπάρχει και το παιδί
που ερχόταν σε επαφή µε τον κίνδυνο µέσω της άµεσης εµ-
πειρίας έχει χαθεί. Τα σώµατα βασανίζονται τρυπηµένα από
σκουλαρίκια, από τατουάζ, από σιλικόνες.  Και ο ευτελισµός
του σώµατος είναι ένα ακόµη καθαρό σύµπτωµα της έλλει-
ψης αισθητικής… Θέλουµε να φαινόµαστε διαφορετικοί από
αυτό που είµαστε.

Η αναζήτηση της οµορφιάς είναι ένστικτο σύµφυτο µε
την ανθρώπινη ύπαρξη. Με τη µόνη διαφορά ότι η αληθινή
οµορφιά δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο στην εξωτερική εµ-
φάνιση, γιατί οµορφιά είναι και η ευπρέπεια, η γαλήνη, το
γλυκό βλέµµα,… Η οµορφιά που µας χάρισε η φύση και εν-
δυναµώνει η αγωγή και η παιδεία, µπορεί να τονιστεί, αλλά
όχι να αναπαραχθεί στις αίθουσες του µακιγιάζ, µε τη συµ-
παράσταση του ρίµελ και του κραγιόν. 

Πολλές από τις σηµερινές κοπέλες θέλουν να µοιάσουν
στην Κλόντια  Σίφερ, αδύνατες, ξανθιές, ευτυχισµένες,…και
αρκετές παρελαύνουν στις αίθουσες διαγωνισµών που επι-
βάλλει η τηλεοπτική κουλτούρα. Ξοδεύουν για να δείχνουν
αχυρένιες κούκλες, χωρίς ηλικία…και, δυστυχώς, χωρίς αυ-
θεντικότητα.

Έχει κανείς την εντύπωση, µάλλον τη βεβαιότητα, ότι η
πλειονότητα των σύγχρονων γυναικών, όσο περισσότερο
φροντίζουν να φαίνονται ωραίες,  τόσο περισσότερο αποµα-
κρύνονται από την εικόνα του ωραίου. Όσο περισσότερο προ-
σπαθούν ν’ αποδείξουν ότι συµβαδίζουν µε την εποχή τους,
τόσο περισσότερο νοσταλγούµε τις περασµένες εποχές, όσο
πιο πολύ µιλάνε, τόσο πιο πολύ εκτιµούµε τη σιωπή. Πρέπει
ν’ αποδεχόµαστε τον εαυτό µας για να τον αγαπάµε, να µας
αρέσει, να τον σεβόµαστε.  Όποιος είναι έτσι, είναι πάντα
ωραίος και συµπαθητικός, όπως στις παλιές φωτογραφίες.

Τα αρχαία όπλα της γοητείας, της τρυφερότητας, της σο-
φίας, της εσωτερικής ηρεµίας και της ευπρέπειας χάνονται
και στη θέση τους αναδύεται µια κουλτούρα που δεν έχει αν-
θρώπινο πρόσωπο και οδηγείται και αναπτύσσεται από το
φόβο.

Η αναζήτηση της γοητείας στην τεχνολογία και την προ-
σθήκη δεν οδηγεί πουθενά αλλού, εκτός από τον ψυχίατρο.
Η κατασκευή προτύπων, η δηµιουργία αναγκών,  το κέρδος,
η υποβάθµιση της αισθητικής για το σύνολο της κοινωνίας
µας και  η απώλεια της αίσθησης του αυθεντικού, έχουν οδη-
γήσει την κοινωνία µας, και ιδιαίτερα τους νέους,  σ’ ένα
κόσµο φαντασιώσεων και αγωνίας…Σ’ ένα κόσµο που διαρ-
κώς αλλάζει, δηµιουργεί καινούργιες ανάγκες, νέες φόρ-

µες, νέες ψυχώσεις…και νέες αναζητήσεις. Η διάκριση των
φύλων είναι δυσδιάκριτη και οι µεταλλικές προσθήκες δί-
νουν την αίσθηση της αιχµαλωσίας! 

Όλες αυτές οι νέες µορφές προδίδουν την αγωνία και
ίσως την αδιαφορία της κοινωνίας για τη συνέχειά της.

Είναι ίσως καιρός να ξεµονταριστεί η τεχνητή οµορφιά,
να πλυθούν τα πρόσωπα, να ξεκαβαληθούν οι γόβες-στιλέτο,
να ξεβιδωθούν τα καρφιά από τα διάφορα µέλη του σώµα-
τος, και να κουβεντιάσουµε για τις αγωνίες, τα προβλήµατα,
τα παράπονα, τις ευθύνες,.... να χαρούµε τις αυθεντικές απο-
χρώσεις που χαρίζουν επικοινωνία και  ηρεµία.

Πολιτισµός και Κοινωνία
Κάτι εσωτερικό απειλεί τον πολιτισµό µας… Η υποβάθ-

µιση των διαπροσωπικών σχέσεων, η µοναξιά, η απώλεια
των βεβαιοτήτων, η ανικανότητα συµβίωσης µε την αβεβαι-
ότητα… επιφέρουν αϋπνίες, δυσκολίες αναπνοής, έλκη στο-
µάχου, ακεφιά, έλλειψη  συλλογικότητας  και οδηγούν το
σύγχρονο άνθρωπο στον ψυχοθεραπευτή…..

Η εφηβεία είναι το αδύνατο σηµείο του πολιτισµού µας,
γιατί εκεί συµπυκνώνονται τα προβλήµατα, τα άγχη και οι
προσδοκίες... Το αποτέλεσµα είναι η επανάστασή της… η
προσφυγή, συχνά, στα παραισθησιογόνα… η υποτίµηση των
παραδοσιακών αξιών, οι χαοτικές συµπεριφορές, η αµφι-
σβήτηση. 

Ο έρωτας, που µπορεί να πάρει ταυτόχρονα ή όχι, τη
µορφή της αγάπης, του ερωτισµού, της σεξουαλικότητας, της
φιλίας, αποτελεί τη βασική απάντηση-αντίδραση στην αρρώ-
στια του πολιτισµού, αντίδραση που ο ίδιος ο πολιτισµός ευ-
νοεί και διαδίδει µέσω των ΜΜΕ. Η αγάπη γεννιέται και
ξαναγεννιέται παντού. Οι ερωτικές συναντήσεις διασπούν τις
κοινωνικές τάξεις, καταργούν τις απαγορεύσεις, αδιαφο-
ρούν για τη µυστικότητα και το πρόσκαιρο. Αλλά τα πάθη που
καίνε, καίγονται γρήγορα…. 

Η κοινωνία µας είναι γεµάτη αντιθέσεις.
Αντιθέσεις που οφείλονται στο χρήµα, την παιδεία και

τις κατασκευασµένες ανάγκες.
Όπου υπάρχουν χρήµατα και παιδεία κυριαρχεί το γού-

στο, τα λίγα έπιπλα, τα λίγα στολίδια των κυριών…το λίγο φα-
γητό. Επιλογές που είναι συνέπεια καλλιεργηµένης ή
δανεισµένης αισθητικής. Αντίθετα, εκεί που υπάρχει έλλειψη
χρηµάτων και παιδείας, τα σπίτια είναι παραγεµισµένα, το
κενό  φοβίζει, και οι κυρίες φορτωµένες µε στολίδια και πε-
ριττό βάρος. 

Το σπίτι εκφράζει τον πολιτισµό και την αισθητική µιας
κοινωνίας. Εκεί µεταφέρεται η άποψή µας για τη ζωή!

Στη σηµερινή κοινωνία οι συνθήκες διαµονής επιβάλ-
λονται, συνήθως, από την αγορά και σε καµιά περίπτωση δεν
αποτελούν έκφραση ποιότητας. 

Κάποτε τα σπίτια ήταν χαµηλά και ο κόσµος τα καλο-
καιρινά βράδια έβγαινε στο κατώφλι για να συζητήσει. Σή-
µερα στις πολυκατοικίες, δεν επικοινωνεί πια, δε βγαίνει
πλέον στο δρόµο. Το βράδυ υπάρχει µόνο η γαλαζωπή αν-
ταύγεια από τις οθόνες, τα ουρλιαχτά των παρουσιαστών και
το µπουµπουνητό των σηµάτων, προγνώσεις για τον καιρό,
ειδήσεις, διαφήµιση, διαφήµιση, διαφήµιση,…

Το νέο περιβάλλον δηµιουργεί την κατασκευασµένη
επιθυµία και την προβάλλει ως πρωταρχική ανάγκη.

Η πλειονότητα των ατόµων της κοινωνίας µας  διαβάζει
τα έντυπα που γράφουν για τους πλούσιους: πώς ντύνονται,
πού πάνε διακοπές, για τους έρωτές τους…ενώ οι πλούσιοι
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε έντυπα που σχολιά-
ζουν το χρηµατιστήριο, τα διεθνή θέµατα, τις κοινωνικές ανα-
ταραχές,…

Όσον αφορά στη διασκέδαση: για τους πολλούς υπάρ-
χει η τηλεόραση µετά το βραδινό δείπνο, ενώ για τους λίγους
το θέατρο, οι συναυλίες, οι εκθέσεις. Οι φτωχοί δουλεύουν
και συσσωρεύουν κούραση, ενώ οι πλούσιοι δηλώνουν ότι
ασχολούνται µε (;) και διασκεδάζουν πολύ.

Η κοινή διασκέδαση όλων των κοινωνικών τάξεων, το
γήπεδο…εκεί οι τάξεις παραµερίζονται και ελεύθερα τα κο-
σµητικά  επίθετα  θερµαίνουν (και  µολύνουν) την ατµό-
σφαιρα…

Ο κόσµος της κατανάλωσης πάσχει από µια περίεργη
πνευµατική ασθένεια: βλέπει λιγότερα όνειρα και συνήθως
ονειρεύεται αυτά που βλέπει στην τηλεόραση, γελάει πιο
λίγο, έχει χάσει την αίσθηση του χειροποίητου πράγµατος,
έχει ξεχάσει την ήρεµη κίνηση,…

Τη σηµερινή πραγµατικότητα τη συνθέτουν: το κυκλο-
φοριακό χάος, τα άδεια πρόσωπα των ανθρώπων, τα άχρη-
στα πράγµατα που έχουν καταστεί απαραίτητα, οι τόνοι
σκουπιδιών, οι άνθρωποι που είναι σκλάβοι της δουλειάς
και των ανέσεων,…η κατάθλιψη.

Η κατάθλιψη πλήττει κυρίως τους µοναχικούς ανθρώ-
πους που, δυστυχώς, πληθαίνουν. Αποµονωνόµαστε όλο και
περισσότερο, και το διαδίκτυο είναι η χειροπιαστή απόδειξη.
Το ταξίδι στο διαδίκτυο βοηθάει στις επαφές, αλλά περιορί-
ζει την κοινωνική συµµετοχή και µπορεί να καταστρέψει τις
ανθρώπινες σχέσεις...     

Καθηγητής Χρήστος Β. Μασσαλάς, Πρόεδρος ∆Ε
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος του Συµ-
βουλίου Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (π. Πρύ-
τανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων)

(Το πρώτο µέρος της οµιλίας που πραγµατοποι-
ήθηκε στο Γυµνάσιο Τρανοβάλτου Κοζάνης τη 14η Φε-
βρουαρίου 2008. Η συνέχεια στο επόµενο φύλλο)

“ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ” 
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ; 

Καταναλωτές και συγχρόνως αναλώσιµα ενός “οικουµενικώς” αµερικα-
νικού, τηλεχειριζόµενου “πολιτισµού” καταντάµε , µε τις διαφορές να σωπαί-
νουν και µε τον όγκο να επιβάλλεται στην ποιότητα. Κι ωστόσο, επιµένουµε.

Άλλοι µε τα γραπτά µας κι άλλοι ρητορεύοντας στην τηλεόραση, στη
βουλή, σε συνέδρια και ηµερίδες, στην παρέα µας : “Η βαριά βιοµηχανία της
Ελλάδας είναι ο πολιτισµός της”. Ή : “ Το µόνο που έχει εξαγάγει η χώρα µας
είναι ο πολιτισµός της”. Στην πρώτη τους ανάγνωση, ετούτοι οι δογµατικοί ισχυ-
ρισµοί – οι οποίοι εφέροντε πάντοτε µε τον απαραίτητο στόµφο, σαν κεφάλαια
αλήθεια, επιστηµονικότατα εξακριβωµένης – αποβλέπουν στη δηµοκοπία: οι
ηγούµενοι στα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά πεδία κολακεύουν τους υπη-
κόους τους χαρακτηρίζοντας τους κατοίκους (άρα και υπερήφανους συνδια-
µορφωτές) µιας χώρας που πλεονεκτεί πολιτισµικά, και µάλιστα τόσο πολύ
ώστε να δικαιούται να εµπορεύεται το “συγκριτικό της πλεονέκτηµα” και να
υποχρεούται να προσφέρει (“όπως παλιά”...) τα λαµπρά φώτα της στις άλλες
χώρες, που, έστω κι αν δεν βρίσκονται ακόµη στην “βαρβαρική” εποχή των
σπηλαίων και των δέντρων, σίγουρα “υστερούν”.

Κατά βάθος όµως οι περί ελληνικής πολιτισµικής υπεροχή ισχυρισµοί των
ηγουµένων έχουν αυτοκολακευτικό χαρακτήρα, εφ' όσον, εάν πράγµατι υπε-
ρέχουµε όπως διατυµπανίζουν, τον έπαινο τον δικαιούνται κυρίως , αν όχι εξο-
λοκλήρου, οι ίδιοι, που µε τη λαµπρή ηγεµονική πολιτεία τους ανέβασαν σε
τέτοια ζηλευτά ύψη τον “κατά κεφαλήν πολιτισµό”...

Αλλά ποιας µορφής και ποιας ποιότητας είναι αυτός ο υπέροχος, και ως
εκ τούτου εµπορεύσιµος και εξαγώγιµος πολιτισµός που στοιχειώνει τις αγο-
ρεύσεις µας; Όσο µπορεί να καταλάβει κανείς, όσο του επιτρέπει να καταλά-
βει η έπαρση των ρητορευσάντων ( η οποία θεωρεί βλακώδη υπόθεση την
προσκόµιση πειστηρίων και αήθη την αµφιβολία, αν όχι ανθελληνική), ο “πο-
λιτισµός”  αυτός είναι ένα δύσµορφο πάζλ που το σχηµατίζουν τα αρχαία µνη-

µεία του λόγου και του µαρµάρου, τα δύο Νόµπελ Λογοτεχνίας (τα οποία ευε-
τελίζονται χρησιµοποιούµενα σαν αποδεικτικά της πνευµατικής µας λάµψης,
από τους ίδιους µάλιστα που εισέπραξαν τα ολυµπιακά µετάλλια σαν αποδει-
κτικά της φυλετικής µας ανωτερότητας), τα σκόρπια βραβεία Ελλήνων µουσι-
κών στο εξωτερικό (είναι απίστευτος ο διθυραµβικός τόνος µε τον οποίο
προβάλλονται από την τηλοψία οι σχετικές περιπτώσεις), µερικοί ζωγράφοι,
Έλληνες µεν αλλά διαπρέποντες στην αλλοδαπή, οι µετρηµένες διακρίσεις Ελ-
λήνων σκηνοθετών ( τους οποίους τον υπόλοιπο καιρό λοιδορούµε) και, βε-
βαίως, οι µονότονα “µαγικές βραδιές” του Μεγάρου, στις οποίες εξαντλούνται
οι “πολιτιστικές ειδήσεις” των ιδιωτικών καναλιών. Κι είναι τέτοια η σπουδή
µας να µεγαλώσουµε το άθροισµα, ώστε να αξιολογούµε σαν πανηγυρική πα-
ραδοχή της “αξίας µας” και της “πνευµατικής µας ανθοφορίας” τη µετάφραση
δυο-τριών ελληνικών βιβλίων σε κάποια ξένη γλώσσα, όταν, επί παραδείγµατι,
τα τέσσερα πέµπτα (τουλάχιστον) των µελετηµάτων που αφορούν τη (“δική
µας” εννοείται) αρχαιοελληνική γραµµατεία είναι ξένα και εισαγόµενα.

Αυτός ο ενδηµικός µικροµεγαλισµός δεν βλέπει πέρα από όσο του ορίζει
η διαρκώς υψωµένη µύτη του. ∆εν βλέπει ας πούµε, για να µην ενοχληθεί
πως ακριβώς υποδεχόµαστε, κράτος και πολίτες, τα αρχαία µνηµεία ( θα πρέ-
πει να ληστευτεί κάποιο αρχαιολογικό µουσείο για να “ξανασχεδιάσουµε” την
προστασία τους, ήδη δε τίθεται εν αµφιβόλω το µέλλον του ίδιου του Παρθε-
νώνα) ή τα αρχαία κείµενα ( να θεωρήσουµε άραγε συµβολή στην αρχαι-
ογνωσία την επιλεκτική δανειοδότηση από την Εθνική Τράπεζα όσων
δεσµεύονται δια συµβολαίου ότι θα χρησιµοποιήσουν το δάνειο τους για να
αγοράσουν µια απολύτως συγκεκριµένη σειρά αρχαιολογικών έργων;) ∆εν
βλέπει επίσης, κι αυτό είναι το πρωτεύον, ότι οι πολίτες και πολιτικοί θεωρούµε
τον πολιτισµό σαν κάτι το έκτακτο, το αποσπώµενο από τον άλλο βίο µας (από
τον πραγµατικό µας βίο δηλαδή), σαν κάτι το “κυριακάτικο”, υπό τον αστερι-
σµό του οποίου φοράµε τα καλά µας.

Αλλά ο πολιτισµός δεν είναι κάτι το παγωµένο και λήξαν, δεν είναι µόνον
το ήδη µνηµειωµένο και αποθησαυρισµένο και δεν σχετίζεται αποκλειστικά µε
τα γράµµατα και τις τέχνες, όπως υποθέτει ο κυρίαρχος κοµφορµισµός.

Πολιτισµό παράγουµε στον καθ' ήµέραν βίο µας, όλοι, κι όχι µόνο

όσοι γράφουν ή ζωγραφίζουν ή αναλαµβάνουν το σχετικό υπουργείο.
Ο πολιτισµός µας λοιπόν, φανερώνεται – και φανερώνεται ηττηµένος
– στη σχέση µας απέναντι στους ξένους, είτε µετανάστες είτε τουρί-
στες, σχέση που ολοένα βαθύτερα και µαζικότερα καθορίζεται από την
εκµεταλλευτική διάθεση και µια µισαλλοδοξία που πια δε διστάζει να
γίνει φονική (βεβαίως και δε λείπουν τα περιστατικά ενάρετης ακερ-
δούς φι-λοξενίας, αλλά µάλλον δεν αρκούν για να εξισορροπήσουν τη
ζυγαριά). Ο πολιτισµός µας φανερώνεται στη στάση µας απέναντι στις
κάθε είδους µειονότητες και βε-βαίως απέναντι στην απέραντη “µει-
ονότητα” των γυναικών : αυθαίρετος αποκλεισµός, σεξισµός...

Ο πολιτισµός µας φανερώνεται – νόθος, κακόγουστος, δηλητη-
ριασµένος και δηλητηριώδης στην επικράτεια της οθόνης, η οποία και
έχει αναλάβει να προωθήσει και να επιβάλλει τα “σύγχρονα” πρότυπα,
τις “σύγχρονες” αξίες.

Ο πολιτισµός µας φανερώνεται στη συµπεριφορά µας απέναντι στο
µέγα γεγονός του θανάτου και φανερώνεται τόσο στις πράξεις των σκυ-
λευτών όσο και στην τραγική ευκολία µε την οποίο οι πενθούντες πε-
ριάγουν το πένθος τους στην αγορά και το ευτελίζουν. Ο πολιτισµός
µας αποκαλύπτεται στη ληστρική µας σχέση µε τη φύση και µε το οτι-
δήποτε το κοινό και δηµόσιο. Αποκαλύπτεται, πολύ πιο αυθεντικά απ'
ότι σε πέντε πίνακες ζωγραφικής ή σε δέκα ταινίες τέχνης, στις µικρές,
“ασήµαντες”, αταβιστικές, λόγου χάρη στο πως αντιµετωπίζουµε
όποιον τολµήσει να µας προσπεράσει µε το αυτοκίνητο του ή όποιον
έχει την εσφαλµένη ιδέα  µα µην ξεκινήσει πριν ανάψει το πράσινο.

Εξαγνίζονται άραγε τα προϊόντα της αυθαιρεσίας, της χυδαιότητας και της
ροπής µας στο κιτς από το γεγονός ότι µας ονοµάζουν Αριστοτέληδες και Λε-
ωνίδες και Περικλήδες και Αλέξανδρους, ή από το γεγονός ότι “εδώ γεννή-
θηκε η ∆ηµοκρατία καθώς και οι Ολυµπιακοί Αγώνες”;

Ισοφαρίζεται η γκρίζα πραγµατικότητα από τις φαντασιώσεις µε-
γαλείου που θολώνουν την όραση µας; Μόνον αν είµαστε (αυτό) κό-
λακες θα δεχτούµε σαν αυτονόητη την καταφατική απάντηση.

Παντελής Μπουκάλας (∆ηµοσίευµα στην εφηµ. Καθηµερινή
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ΜΜΠΠΟΟΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΑΑ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
για τα Μπουχάρια Μικροβάλτου

Το περιοδικό “Λυχνάρι” αναµφισβήτητα υπήρξε ένα αξιό-
λογο και πρωτοπόρο έντυπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβα-
δερού πριν δυο δεκαετίες περίπου.

Στο τεύχος 11 του περιοδικού - Φεβρουάριος 1990 - εν-
τοπίσαµε στο εξώφυλλο και στη σελίδα 6 τις πρώτες δηµοσιευ-
µένες φωτογραφίες και τα πρώτα σχόλια για τα “Μπουχάρια”.

Την επόµενη αναφορά τη βρήκαµε στην εφηµερίδα
ΓΡΑΜΜΗ, 7 Ιουνίου 2002, σε άρθρο της δηµοσιογράφου
Τίνας Παπαντωνίου µε τίτλο “Στόχος το ξαναζωντάνεµα της
Βογγόπετρας” όπου εκτός των άλλων είχε καταχωρηµένες και
δύο φωτογραφίες των “Μπουχαριών” και ανάλογο σχολιασµό.

Ανεξάρτητα από τις µικρές – δικαιολογηµένες – ανακρί-
βειες, αφού στην πρώτη περίπτωση εµφανίζονται στην περιοχή
του Λιβαδερού και στη δεύτερη στη Βογγόπετρα, δεν παύουν
να αποτελούν τα πρώτα δηµοσιεύµατα που αξίζει να µνηµο-
νεύουµε αν και τότε δεν είχαν τύχει της ανάλογης προσοχής
και αναγνώρισης, κάτι που εν τέλει έγινε από το 2004.

Υ.Γ. Ευχαριστούµε την κ. Κατερίνα Νίκου και τον κ. Αχιλ-
λέα Ντοβόλη για την παροχή των σχετικών δηµοσιευµάτων
αντίστοιχα.

Η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης επισκέφτηκε 
τα ‘‘Μπουχάρια - Νοχτάρια’’ στα Καµβούνια

Προτείνει τη δηµιουργία περιπατητικών διαδροµών σε συνεργασία
µε το Πανεπιστήµιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την Κυριακή 16 Μαρτίου πολυµελής οµάδα της Οικολογικής Κίνησης Κοζά-
νης επισκέφτηκε το ∆ήµο Καµβουνίων, προκειµένου να ξεναγηθεί στην περιοχή,
που φιλοξενεί τους γεωλογικούς σχηµατισµούς γνωστούς µε την ονοµασία «Μπου-
χάρια» και «Νοχτάρια». 

Η συντροφιά των µελών της Οικολογικής Κίνησης συνοδεύονταν από 
Έναν εκπρόσωπο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Πανεπι-

στηµίου ∆υτικής Μακεδονίας 
Τον κ. Αργύρη Παφίλη, γνωστό από τα τηλεοπτικά ντοκυµανταιρ του σε πε-

ριοχές ιστορικού και οικολογικού ενδιαφέροντος της ∆υτικής Μακεδονίας και όχι
µόνο 

Την οµάδα υποδέχτηκαν στο Μικρόβαλτο ο ∆ήµαρχος Καµβουνίων κ. Ντο-
βόλης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Μικροβαλτινών κ. Μαστρογιαννόπουλος, οι
οποίοι ανέλαβαν την ξενάγηση.

Με επικεφαλής τον κ. Ντοβόλη η οµάδα ξεκίνησε από το χώρο που έχει χα-
ρακτηριστεί ως Γεωπάρκο (πρόσφατα δηµοπρατήθηκε η διαµόρφωση του) και συ-
νέχισε προς το εγκαταλειµµένο χωριό της Βογγόπετρας. 

Η οδοιπορική παρέα ακολούθησε το ρέµα της Ποταµιάς κατά µήκος του
οποίου εµφανίζονται οι σχηµατισµοί ‘‘Μπουχάρια – Νοχτάρια’’. Όσο ξετυλίγονταν
η διαδροµή αποκαλύπτονταν τα γεωλογικά «παιχνίδια» της φύσης σε όλη την
έκταση και ποικιλοµορφία. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι πρόκειται για µία ιδιαίτε-
ρου φυσικού κάλλους περιοχή, µε τα πιο ενδιαφέροντα σηµεία της να βρίσκονται
εκτός της υπό διαµόρφωση περιοχής του Γεωπάρκου. 

Όλη η κοιλάδα µέχρι τη Βογγόπετρα, διαρρέεται  από ένα πεντακάθαρο ρέµα,
είναι εύκολα προσβάσιµη στο περιπατητή, παρουσιάζει ποικιλία τοπίου και πλή-
θος µονοπατιών που επιτρέπουν την οπτική απόλαυση των γεωλογικών σχηµατι-
σµών από διάφορες γωνίες και αποστάσεις. 

Μετά από µια διαδροµή 3 περίπου χιλιοµέτρων, η οποία διήρκεσε περισσό-
τερο 2 περίπου ώρες, (λόγω πολλών φωτογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων) η
συντροφιά έφτασε στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, όπου ξεκουράστηκε και
απόλαυσε τα τσίπουρα και τη φιλοξενία µιας παρέας από εντόπιους. 

Η φιλοξενία του δηµάρχου Καµβουνίων και όσων µας υποδέχτηκαν ήταν πα-
ραπάνω από θερµή. Εκφράστηκε για άλλη µια φορά η διάθεση όλων να προβλη-

θεί η εν λόγω περιοχή και να αξιοποιηθεί µε ήπιο τρόπο µε τη συνεργασία των
τριών φορέων. 

Συγκεκριµένα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης και το
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας διαπίστωσαν ότι είναι σε θέση να υλοποιήσουν
την πρόταση ‘‘Ανάπτυξη οικοτουρισµού µε τη δηµιουργία περιπατητικών δια-
δροµών στην τοποθεσία Μπουχάρια - Νοχτάρια’’ για το σύνολο της έκτασης,
η οποία ξεκινά από το Γεωπάρκο µέχρι την τοποθεσία ‘‘Βογγόπετρα’.   

Ο περιοχή ανήκει στο ∆ήµο Καµβουνίων και στην Κοινότητα Λιβαδερού, συ-
νεπώς καλόν είναι να συµµετάσχουν και οι δύο ΟΤΑ στο πρόγραµµα. 

Αυτονόητο είναι ότι εκτός από τους φορείς υλοποίησης του έργου είναι απα-
ραίτητη η συνεργασία όλων των τοπικών φορέων και συλλόγων, οι οποίοι έκαναν
σηµαία τους το Γεωπάρκο, προβάλλοντας κάθε τόσο το θέµα στα έντυπα τους (εφη-
µερίδα Συλλόγου Μικροβαλτινών, κλπ).

Το προτεινόµενο πρόγραµµα στοχεύει: 
• Στη δηµιουργία ενός δικτύου περιπατητικών µονοπατιών µε ιδιαίτερη γεω-

µορφολογική και οικολογική αξία. 
• Στην παροχή υποστήριξης των επισκεπτών µε σκοπό την ενηµέρωση, την ευαι-

σθητοποίηση και την ασφαλέστερη χρήση των διαδροµών. 
• Στην ανάδειξη των διαδροµών αλλά και της ευρύτερης περιοχής µέσα από µια

σειρά δράσεων προβολής.
Πιο συγκεκριµένα οι επί µέρους δράσεις αφορούν:

1. Την καταγραφή των µονοπατιών που διασχίζουν και περιβάλλουν το πάρκο. 
2. Τη χάραξη, σήµανση, βελτίωση και χαρτογράφηση των µονοπατιών.
3. Την εισαγωγή των διαδροµών σε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (G.I.S.)

και τη σχεδίαση σχετικών χαρτών. 
4. Την αναλυτική πρόγνωση καιρού για την περιοχή του Γεωπάρκου και την ανά-

πτυξη περιβαλλοντικών δεικτών (όπως ορατότητας, πυρκαγιάς).
5. Μία σειρά δράσεων ανάδειξης και προβολής. Οι προτεινόµενες δράσεις στο-

χεύουν στην ανάδειξη του Γεωτόπου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ως
προορισµού ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και εναλλακτικών δράσεων τουρι-
σµού, µέσω σχεδίασης σχετικής ιστοσελίδας, δηµιουργίας ντοκιµαντέρ, πα-
ραγωγής έντυπου υλικού προβολής (τρίγλωσσου τουριστικού οδηγού),
τοποθέτησης info kiosks, διεξαγωγής ηµερίδων και παρουσίασης σε διεθνή
συνέδρια.
Η πρόταση µπορεί άµεσα να ενταχτεί για χρηµατοδότηση στον Τοπικό Πόρο ή

στο πρόγραµµα «Πίνδος» ή και σε άλλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα. 
Κοζάνη 17 Μαρτίου 2008

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ1

Σηµ. σύντ.
∆ύο καλαίσθητα βιβλία-οδηγούς εξέδωσε η Οικολο-

γική Κίνηση Κοζάνης µε τίτλους:
1. «ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΝ∆ΟΣ-ΒΟΪΟ. Στα µονοπάτια των πέτρι-

νων οικισµών»
2. «ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ ΒΟΪΟΥ. Συµβουλές και πρακτι-

κές για την προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα των
οικισµών»

Ενεργό συµµετοχή στη συγγραφή των κειµένων -ιδι-
αίτερα στο δεύτερο- είχε η συνεργάτιδα της Οικολογικής Κί-
νησης, Μικροβαλτινή αρχιτέκτων Γεωργία Ε. Καβουρίδου.

Επίσης η Οικολογική Κίνηση κυκλοφόρησε και ένα εξαιρετικό DVD µε τίτλο:
«ΒΟΪΟ: Στα µονοπάτια των πέτρινων οικισµών», που επιµελήθηκε ο -καταλληλότε-
ρος στο είδος- δηµοσιογράφος Αργύρης Παφίλης.

“Μπουχάρια” - Ο Γεώτοπος των Καµβουνίων
Ως γεώτοπος θα µπορούσε να χαρακτηριστεί µια περιοχή µε ιδιαίτερο φυσικογεω-

γραφικό κάλλος, µε γεωµορφολογικές ιδιαιτερότητες, µε γεωλογικά – παλαιοντολογικά
ενδιαφέροντα και µε µνηµεία ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ένας τόπος που παρουσιάζει κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι η περιο-
χή των Καµβουνίων “όρεων”, που βρίσκεται µεταξύ των οικισµών του Μικροβάλτου και
Τρανόβαλτου του ∆ήµου Καµβουνίων και της Κοινότητας Λειβαδερού στα νότια του Νοµού
Κοζάνης. Συγκεκριµένα είναι 40 χιλιόµετρα περίπου νότια της πόλης της Κοζάνης και πε-
ρί τα 25 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της πόλης των Σερβίων. Στην συγκεκριµένη περιοχή
υπάρχουν εντυπωσιακές γεωµορφές. Ειδικότερα παρουσιάζονται ιδιόµορφες γεωµορφο-
λογικές – γεωλογικές κολώνες και έντονες διαβρώσεις των πρανών σε µεγάλη απόσταση
και µε µεγάλες διαστάσεις συγκριτικά µε άλλες περιοχές.

Οι κολώνες των Καµβουνίων, είκοσι (20) περίπου στον αριθµό, έχουν ύψος από 2-3
µέτρα έως 7 µέτρα. Η διάµετρος τους είναι από 0,5 µέτρο έως 2 µέτρα περίπου. Στην πά-
νω απόληξη τους οι κολώνες είναι καλυµµένες από µια γνευσιοσχιστολιθική πλάκα, η
οποία είναι στην πραγµατικότητα η γενισοιουργός αιτία των σχηµατισµών αυτών. Η πλάκα
λειτούργησε προστατευτικά για το από κάτω της ευρισκόµενο αργιλοψηφιδοπαγές υλικό.
Προφανώς µέχρι το ύψος της πλάκας, περιµετρικά της κολώνας, υπήρχε τέτοιο υλικό το
οποίο αποσαρθρώθηκε  και διαβρώθηκε  µε την παρέλευση του χρόνου επειδή δεν προ-
στατευόταν από κάποια πλάκα αντίστοιχη των κολώνων. Το αργιλοψηφιδοπαγές υλικό πα-
ρουσιάζει σηµαντική ανεκτικότητα λόγω συγκόλλησης των µερών του µε χηµικές διαδικα-
σίες. Η ηλικία των γεωλογικών κολώνων των Καµβουνίων πρέπει να είναι πλειστοκαινική
(µερικών δεκάδων χιλιάδων ή χιλιάδων ή εκατοντάδων χρόνων). ∆εν αποκλείεται η µετα-
φορά των σχιστολιθικών πλακών στις συγκεκριµένες θέσεις να έγινε από παγετώνες αλλά
και η όλη εξέλιξη της περιοχής  να έχει επηρεαστεί πολύ ή λίγο από παγετώνες. Συγκριτι-
κά µε τα ανθρωπόµορφα βράχια των Σερβίων που αποτελούνται  από Κρητιδικούς ασβε-
στολιθικούς σχηµατισµούς, οι κολώνες των Καµβουνίων είναι σαφώς βραχύβιες και κατά
πολύ µικρότερης ανθεκτικότητας. Οµολουγουµένως όµως είναι εντυπωσιακές. Οι κάτοι-
κοι βεβαίως τις συνδέουν µε θρύλους και νεράιδες και τις ονοµάζουν “Μπουχάρια” (που

σηµαίνει καπνοδόχοι). Η θέση “Μπουχάρια” βρίσκεται στο µέσον περίπου του αγροτικού
– ορεινού δρόµου που συνδέει τα χωριά Μικροβάλτο – Τρανόβαλτο µε το Λειβαδερό.
Πρόσφατα ασφαλτοστρώθηκε ο δρόµος από το Μικροβάλτο µέχρι τη θέση “Μπουχάρια”.

Επίσης οι κάτοικοι της περιοχής αποκαλούν “Νοχτάρια” (από το όχθος) τα έντονα
διαβρωµένα πρανή της περιοχής µε τις απότοµες έως κατακόρυφες κλίσεις, όπου παρου-
σιάζονται κωνικοί οξύληκτοι, οδοντωτοί ή πυραµιδοειδείς σχηµατισµοί. Τα “Νοχτάρια” πα-
ρατηρούνται από τη θέση Μπουχάρια και για µήκος λίγων χιλιοµέτρων, µέχρι τη Βογγόπε-
τρα. Ανάλογες µορφές δηµιουργούνται, σε µικρή κλίµακα, σε πρανή εδαφών µετά από έν-
τονες βροχοπτώσεις, που όµως γρήγορα αποστρογγυλεύονται λόγω των διαβρώσεων και
της µικρής συνεκτικότητας των εδαφών.

Ο γεωτόπος των Καµβουνίων µε τα “Μπουχάρια” και τα “Νοχτάρια” είναι ένα δηµό-
σιο αγαθό µια γεωλογική κληρονοµιά όχι µόνο τοπική ή ∆υτικοµακεδονική αλλά και ευρύ-
τερα Ελληνική γεωλογική κληρονοµιά αλλά και παγκόσµια. Αποτυπώνεται στην παραπάνω
θέση ένα κοµµάτι της πρόσφατης σχετικά, γεωλογικής ιστορίας της περιοχής.

Είναι µόλις τρία ή τέσσερα χρόνια που τα “Μπουχάρια” άρχισαν να έρχονται στο φως
της δηµοσιότητας, χάρη σε τοπικούς παράγοντες και φορείς του ∆ήµου Καµβουνίων που
έδειξαν ένα µεγάλο πάθος για την προβολή και την τουριστική αξιοποίηση τους. Ήδη στα
µέσα Οκτωβρίου 2007 δηµοπρατήθηκε  το έργο “∆ηµιουργία Γεωπάρκου στη θέση Μπου-
χάρια Μικροβάλτου Κοζάνης” προϋπολογισµού  310.000 ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί
από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Κοζάνης. Συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η µελέτη του έργου εκπονήθηκε από
τον καθηγητή του Γεωλογικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Α. Κελεπερτζή. Το
γεωπάρκο θα αναδεικνύει τη φυσική οµορφιά του τοπίου και θα συµβάλλει στην ανάπτυξη
ειδικών µορφών τουρισµού. Θα γίνει πόλος έλξης επισκεπτών, σχολικών τάξεων, φοιτητι-
κών τµηµάτων κλπ.

∆ρ. Λάζαρος Ι. Χατζηλαζαρίδης
Γεωλόγος – Σχολ. Σύµβουλος Φυσικών Επιστηµών ∆υτ. Μακεδονίας  



Σας ευχαριστούµε πολύ για την τιµή που µας κάνατε, 
τα δώρα που µας στείλατε και κυρίως γιατί µας θυµάστε.

Να είστε πάντα καλά για να συνεχίσετε την καταπληκτική δουλειά σας.

Οικογένεια Γιάννη-Κατερίνας (Καβουρίδου) Σκορδούλη

Eν Μικροβάλτω... • Σελ. 20 Iούνιος 2008

∆∆ΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

Κατανοµή ποσού 10 εκατοµµυρίων ευρώ του Τοπικού Πόρου στους
δήµους του Ν. Κοζάνης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Νοµαρχιακό
Συµβούλιο(Μάρτιος 2008)

Τα ποσά που προέκυψαν για το δήµο Καµβουνίων και τους όµορους
δήµους έχουν ως εξής:

- δήµος Καµβουνίων 128.157  €
- δήµος Σερβίων 525.905  €
- δήµος Βελβενδού 203.017  €
- δήµος Αιανής 195.028  €
- κοινότητα Λιβαδερού 86.378  €

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Με σηµαντική καθυστέρηση πληροφορηθήκαµε και σας ανακοινώνουµε τη σύ-
σταση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού-Αθλητισµού και Κοινωνικής Πρόνοιας
του δήµου Καµβουνίων που έχει συγκροτηθεί από 17.1.2007(!)

Έτσι σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΦΕΚ 1694/Β/19.12.2001, πρόεδρος ορί-
στηκε ο δήµαρχος Αχιλλέας Ντοβόλης και µέλη η δηµοτική σύµβουλος της πλει-
οψηφίας Μάρθα Γραµµατοπούλου, η δηµοτική σύµβουλος της µειοψηφίας Βασι-
λική Τερνενοπούλου, η Σταµατία Γκόντορα σαν «εκπρόσωπος των δηµοτών µε
εµπειρία και γνώσεις» και η Αθανασία Παπαντωνίου σαν «εκπρόσωπος κοινωνι-
κού φορέα της περιοχής».  

ΜΑΡΙΑ ΑΛ. ΤΣΑΚΝΟΠΟΥΛΟΥ

Στα βήµατα της ποίησης
Η Μαρία, µαθήτρια της Γ' γυµνα-

σίου, εδώ και καιρό στα κρυφά άρχισε
να γράφει στίχους. Έτσι όταν η φιλόλο-
γος της έκανε την πρόταση ότι όποιος
θέλει µπορεί να συµµετάσχει µε δικό
του ποίηµα στη βραδιά ποίησης που θα
συνδιοργανωθεί από τη ∆ηµοτική Βι-
βλιοθήκη, το ΙΝΒΑ, την ΕΛΜΕ και το
Σύνδεσµο Φιλολόγων δήλωσε αµέσως
το ναι. Κι έγραψε το ποίηµα “Το νερό”
το οποίο και απήγγειλε το βράδυ της
21ης Μαρτίου, παγκόσµιας ηµέρας
ποίησης στην εκδήλωση που έγινε στη
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. Χειροκροτήθηκε
και δέχτηκε καλές κριτικές. Υποσχέθηκε να µας δώσει κι άλλα ποιήµατα για καταχώ-
ρηση στα επόµενα φύλλα της εφηµερίδας. Τα περιµένουµε και παραθέτουµε το ποί-
ηµα “Το νερό”.

ΤΟ ΝΕΡΟ

Το νερό είναι πολύτιµο πολύ
κάθε σταγόνα του και µια ζωή
πολλές φορές µας πνίγει αυτή

από ανθρώπους µε καρδιά σκληρή
µαύρη πέτρα είναι αυτή

και στο τέλος χαρακώνει την ψυχή.
Έτσι κόκκινο είναι το νερό

που στάζει στον κόσµο αυτό.
Μ' ένα µικρό πιστόλι

τη σφαίρα στέλνει
την πληγή ποτέ δεν επουλώνει
καθώς τον πληθυσµό µειώνει !!

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣΣΤΙΧΟΙ

ΠΗΡΑΜΕ ΚΑΡΤΑ

…Μόλις ήρθε η εφηµερίδα σπίτι µου στην Αθήνα και απ’ ότι βλέπω γίνε-
ται όλο και καλύτερη!! Έµεινα άναυδος! Θερµά συγχαρητήρια! Να ξέρετε

ότι ο δρόµος Ρύµνιο-Καισαρειά οφείλεται σε µεγάλο βαθµό σε σας και
όποιος γνωρίζει καλά τα πράγµατα ξέρει να εκτιµά! Θα τα πούµε…

13 ΜΑΡ 08, 16:07
ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΡΑΣ

ΠΗΡΑΜΕ ΜΗΝΥΜΑ

Εκλογές Εργατικού Κέντρου Κοζάνης

ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ
Ισοψήφισαν οι παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ και της ∆ΑΚΕ στις εκλογές του Εργατικού

Κέντρου Κοζάνης για την ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου που πραγµατοποι-
ήθηκαν την Κυριακή 23 Μαρτίου. 

Τα τελικά αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν ως εξής:
ΠΑΣΚΕ, 42 ψήφοι και 6 έδρες - Μήχος Ευάγγελος, Τολιόπουλος Αθανάσιος,

Τσαγκαδούρας Θωµάς, Φίλιππος ∆ηµήτριος, Λευκού Ελένη και Ρούσος Αθανάσιος -
∆ΑΚΕ, 42 ψήφοι και 6 έδρες - Κουρκούτας Αριστείδης, Μανές Ιωάννης, Καρα-

γιαννίδης Σωφρόνιος, Θεοχάρης Κωνσταντίνος, Μάστορας Αθανάσιος και Ζαρκοδήµος
Ιωάννης -

Ταξική Ενότητα ΠΑΜΕ, 16 ψήφοι και 2 έδρες - ∆εληολάνης Ευάγγελος και Σιά-
µηνος Παναγιώτης -

Ταξική Συσπείρωση, 6 ψήφοι και 1 έδρα - Πράσος Στέφανος - 

Μετά από έντονες διαβουλεύσεις και
διεργασίες αποφασίστηκε η εναλλαγή – µοί-
ρασµα – της προεδρίας από την ΠΑΣΚΕ  και
τη ∆ΑΚΕ κατά το ήµιση της τριετούς θητείας.
Έτσι πρόεδρος για το πρώτο 18µηνο ανέ-
λαβε ο κ. Ευάγγελος Μήχος της ΠΑΣΚΕ,
ενώ κατά το δεύτερο 18µηνο την προεδρία
θα αναλάβει ο κ. Αριστείδης Κουρκούτας
της ∆ΑΚΕ. Οι δυο παραπάνω θα εναλλάξουν
αντίστοιχα και τη θέση του Γενικού Γραµµα-
τέα, ενώ αντιπρόεδρος σ' όλη τη θητεία θα
είναι ο Παναγιώτης Σιάµηνος και ταµίας ο
∆ηµήτρης Φίλιππος.

Ευάγγελος Μήχος

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ
στα Κοιµητήρια Μικροβάλτου

Κατόπιν συντονισµένων ενεργειών των τοπικών παραγόντων και  µε τη συµ-
παράσταση του νοµαρχιακού συµβούλου κ. Γιώργου Μαργαρίτη, εξασφαλίστηκε
από πόρους της νοµαρχίας το απαραίτητο κονδύλιο ώστε να κατασκευαστεί το έργο
της τσιµεντόστρωσης των διαδρόµων στα Κοιµητήρια Μικροβάλτου(σχετικό ευχα-
ριστήριο της προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου). 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Πρόεδρος και το Τοπικό Συµβούλιο Μικρο-
βάλτου ευχαριστούν το Νοµάρχη Κοζάνης κ. Γεώρ-
γιο ∆ακή για την προσφορά του στη διαµόρφωση και
ανακατασκευή των Κοιµητηρίων του ∆.∆. Μικρο-
βάλτου του ∆ήµου Καµβουνίων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ
ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ

Στο εµπλουτισµό του πάρκου Μικροβάλτου -πρώην γήπεδο- προχώρησε η δηµο-
τική αρχή µε την εγκατάσταση σχετικού εξοπλισµού “παιδικής χαράς” (κούνιες, τσου-
λήθρες κ.α.).

Στον Άγγελο της Ντίνας

Στη Ντίνα µας που έχασε 
µικρό τον άγγελό της

κι όλη η Ελλάδα έκλαψε
τον άδικο χαµό της.

Ντίνα µου σε πονέσαµε
γιατί είµαστε µανούλες
είναι κακό και άδικο

να χάνονται ψυχούλες.

Με όλα που διαβάσαµε
εράγισε η καρδιά µας 

και το χωριό την έκλαψε 
γιατί ήτανε δικιά µας 

Σοφία Τσινίκα-Τέλιου

Είδηση στα… ψιλά γράµµατα!

∆ίπλωµα συµµετοχής στο ΝΟΜΠΕΛ Ειρήνης 2007
σε Έλληνες επιστήµονες

Οι  Έλληνες επιστήµονες Χρήστος Ζε-
ρεφός και Αλκιβιάδης Μπάης, διακεκρι-
µένοι καθηγητές της Φυσικής της Ατµό-
σφαιρας, τιµήθηκαν µε δίπλωµα συµµετοχής
στο ΝΟΜΠΕΛ Ειρήνης 2007 για το διαρκή
αγώνα τους για το περιβάλλον και την έρευνά
τους να αποδείξουν και να προειδοποιήσουν
για τους κινδύνους από την υπερθέρµανση
του πλανήτη.

Το ΝΟΜΠΕΛ Ειρήνης 2007 ακόµη απο-
νεµήθηκε στον AL GORE και τη ∆ιακυβερνη-
τική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιµατική
Αλλαγή.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΗ... ΕΛΛΑ∆Α

ΕΙΡΗΝΗ

Το φως που καίει είσαι εσύ
εσύ που δίνεις τη ζωή

οµόνοια κι ελπίδα.
Ξάστερη εικόνα στη βροχή
της νύχτας θαρρετή φωνή
της µέρας ήλιου αχτίδα.

Σ’ έχουν ανάγκη οι λαοί
µα σε µισούν οι δυνατοί

και σε µετρούν σε χρήµα.
Τώρα µε τα πυρηνικά

σε στήσανε στην αγορά
και σε πουλάνε χύµα.

Ο χρόνος χίλιες δυο στροφές
συστήµατα και αλλαγές
κλεισµένα σε γραφεία.

Κάθε εποχή και µια στιγµή
κάθε στιγµή κι άλλη ζωή

κι εσύ πάντα η ίδια.

Αντώνης Γ. Σταθόπουλος
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ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ

««ΜΜεεθθοοδδιικκόό»»  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο

ΧΧ..  ∆∆ΙΙΣΣΕΕΡΡΗΗΣΣ  --  ΘΘΩΩΜΜΑΑΪΪ∆∆ΟΟΥΥ  ΡΡΟΟΥΥΛΛΑΑ  ΟΟ..ΕΕ..

Μικρού 1 & Βενιζέλου - Κοζάνη
THΛ. 24610 21333 Μητρ. Ιωακ. Αποστολίδη 1 - Κοζάνη

Η Μαρία Ε. Σταθοπούλου
στη Εθνική οµάδα νεανίδων του χάντµπολ!!!

Στην Εθνική οµάδα των νεανίδων
στο χάντµπολ κλήθηκε η Μικροβαλτινή
αθλήτρια Μαρία Ε. Σταθοπούλου που
αγωνίζεται µε επιτυχία στον Αίαντα Κοζά-
νης, οµάδα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας.

Έτσι η αθλήτρια  συµµετείχε στην
προετοιµασία της Εθνικής στη ∆ράµα από
19 έως 23 Ιουνίου, όπου και δόθηκε φι-
λικό παιχνίδι µε την αντίστοιχη οµάδα της
Σερβίας.

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Α’ κατηγορία το ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ !!!

Στην Α' Κατηγορία της ΕΠΣ Κοζάνης ανέβηκε η οµάδα του Τρανοβάλτου
αφού τερµάτισε πρώτη στο 2ο όµιλο της Β' Κατηγορίας, µετά από καταπληκτική
ποδοσφαιρική χρονιά.

Η τελική βαθµολογία του οµίλου έχει ως εξής :
1. Τρανόβαλτο βαθµοί 76
2. ΑΕ Ελίµειας « 68
3. Ροδιανή « 52
4. Ελάτη « 48
5. Πλατανόρεµα « 39
6. Λιβαδερό « 38
7. Κρανίδια « 37

8. Μεταξάς βαθµοί 36
9. Αιανή « 35
10. Καισαρειά « 28
11. Ολυµπιακός Κοζάνης « 20
12. Αυλές « 11
13. Ιωνικός Βαθυλάκκου « 10
14. Αναγέννηση Σερβίων « 10

Στην Α' κατηγορία ανέρχονται, απευθείας το Τρανόβαλτο και µετά από
αγώνες µπαράζ η ΑΕ Ελίµειας, ενώ υποβιβάζεται στη Γ' Κατηγορία η Αναγέν-
νηση Σερβίων. Η οµάδα της Ελάτης που κι αυτή είχε µια πολύ καλή πορεία
στο πρωτάθληµα, τερµάτισε στην 4η θέση µε 48 βαθµούς.

ΣΤΙΒΟΣ
Στους σχολικούς αγώνες κλασσικού αθλητισµού Γυµνασίων και Λυκείων Ν.

Κοζάνης που διεξήχθησαν στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης στις 27 Φε-
βρουαρίου, η Τζιώνα Ευθυµία του Ηλ., µαθήτρια  του Λυκείου Σερβίων, κατετά-
γη τρίτη στο δρόµο των 100 µ. µε χρόνο 14΄΄78.

ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 
ο Γιαννάκης ο τροµερός

Έχει κατακτήσει ήδη τα πρώτα
του µετάλλια και είναι µόλις οκτώ
ετών.

Ασχολείται µε το τάε κβο ντο
ένα ολυµπιακό άθληµα που διαδί-
δεται τα τελευταία χρόνια και στη
χώρα µας. Ανήκει σε ένα πολύ µε-
γάλο σύλλογο τη ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ∆Υ-
ΝΑΜΗ Κοζάνης, τον πρώτο πανελ-
ληνιονίκη σύλλογο που έχει στις τά-
ξεις του αθλητές µε µεγάλες διακρί-
σεις ακόµη και σε παγκόσµιο επίπε-
δο.

Είναι ο Γιαννάκης Ευθ. Πα-
παδόπουλος και κάνει αυτό που
του αρέσει και τον ενθουσιάζει.

Αν συνεχίσει έτσι είναι σίγου-
ρο ότι θα µας απασχολήσει ευχάρι-
στα µε τις επιδόσεις του πολύ σύν-
τοµα.

Μπράβο Γιαννάκη!!

Η ΕΛΠΙ∆Α “ξαναγεννιέται”!

Επανέρχεται στο προσκή-
νιο η προσπάθεια δηµιουρ-
γίας ποδοσφαιρικής οµάδας
Μικροβάλτου µε την παλιά
επωνυµία ΕΛΠΙ∆Α. 

Σύµφωνα µε την ανακοί-
νωση (σελ. 22) των υπευθύ-

νων της πρωτοβουλίας και
τον επικεφαλής Γιάννη Ε.
Χαρισόπουλο τις προσεχείς
µέρες θα γίνει πρόσκληση
προς τους ενδιαφεροµένους
Μικροβαλτινούς, προκειµέ-
νου να επιτευχθεί η ανασύ-

σταση της ποδοσφαιρικής
οµάδας του χωριού µε κατα-
στατική-νοµική- µορφή, ώστε
να µπορεί να συµµετάσχει στα
τοπικά πρωταθλήµατα της
ΕΠΣ Κοζάνης. 

Ήδη έχουν δηλώσει το πα-

ρόν αρκετοί ποδοσφαιριστές
που θα πλαισιώσουν την οµά-
δα. Το πρώτο τεστ της νέας
οµάδας ήταν θετικό αφού επι-
κράτησαν σε φιλικό αγώνα
της οµάδας των Αυλών µε
σκορ 7-3! 

Με ένα τηλεφώνηµα
το 7-1 έγινε 7-8 !!!
Κυριακή απόγευµα στο Λιβαδερό Κοζάνης. Για την Β΄τοπική κατη-

γορία, το Λιβαδερό, αδιάφορο βαθµολογικά, υποδέχεται την Αναγέννηση
Σερβίων, που είναι τελευταία στη βαθµολογία. Θυγατρική οµάδα του Τιτά-
να Σερβίων, µονοµαχεί τον Ιωνικό Βαθυλάκκου για να σωθεί.

Οι φιλοξενούµενοι παρακάλεσαν τους γηπεδούχους να τους δώ-
σουν το παιχνίδι, το Λιβαδερό όµως αρνήθηκε. Και σαν καλύτερη οµάδα
που είναι, προηγήθηκε 5-0 στο ηµίχρονο. Ξεκινάει και το δεύτερο ηµί-
χρονο, το σκορ διευρύνεται σε 7-1 στο 60΄του αγώνα.

Κάπου εκεί άρχισαν να χτυπούν τα τηλέφωνα από το ∆ήµο Σερβίων,
καθώς ήξεραν ότι η οµάδα του Λιβαδερού είχε µια δικαστική εκκρεµότη-
τα για επεισόδια σε παλιότερο αγώνα. Και άρχισαν οι υποσχέσεις για
βοήθεια ώστε να αθωωθεί η οµάδα και κάπου οι γηπεδούχοι πείστηκαν.

Και σε λίγα λεπτά το 7-1 έγινε 7-8!
Την ∆ευτέρα το πρωί στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κοζά-

νης έβλεπαν το φύλλο αγώνα και δεν πίστευαν στα µάτια τους!

Ελληνική ποδοσφαιρική πραγµατικότητα... 
Η ελληνική κοινωνία της αξιοπρέπειας σε όλο της µεγαλείο!

Αναδηµοσίευση από το Supersport.gr

ΓΙΝΑΜΕ ... ΘΕΜΑ !!!
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ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ  --  ΕΕΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

ΠAΛIANOΠOYΛOΣ ΝΙΚΟΣ

ΣXOΛIKA – XAPTIKA – ∆ΩPA

ΠΛAT. ΑΛΩΝΙΑ – THΛ. 23909 KOZANH

ΠAΠAΓEΩPΓIOY Γ. ΣTAΘHΣ

ΠOΛITIKOΣ MHXANIKOΣ A.Π.Θ.

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

Τα παράπονα στο …δήµαρχο!

ΠΡΟΤΟΜΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ
(1841-1910)

Οι ΜΕΓΑΛΟΙ άνθρωποι δεν ανή-
κουν αποκλειστικά, ποσοστιαία, περισ-
σότερο ή λιγότερο σε ένα χωριό, σε µια
πόλη, σε έναν τόπο…Ανήκουν σ’ αυ-
τούς που αναγνωρίζουν, σέβονται και
τιµούν τη µνήµη τους και την προ-
σφορά τους…

Σας δόθηκε µια µεγάλη ευκαιρία να
δείξετε την ευαισθησία σας και να τιµήσετε
ακόµη περισσότερο τη µνήµη του αοίδιµου
µέγιστου ιεράρχη µας. Αντί αυτού αρνείστε
πεισµατικά -περισσότερο σε προσωπικό
επίπεδο και όχι µε τεκµηριωµένη απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου- να επιτρέψετε
να στηθεί η προτοµή του Μητροπολίτη Σερ-
βίων και Κοζάνης Κωνστάντιου(1841-1910) στην πλατεία του Μικροβάλτου, µε
επιγραφή τη γραπτή µαρτυρία του Παν. Λιούφη, ενός έγκριτου ιστορικού, σύγ-
χρονου και συνεργάτη  του αείµνηστου, που αναφέρει ότι «…ο πατήρ αυτού
ορµάτο εκ του πέραν του ποταµού των Χασίων Μικρόβαλτο…». Περι-
φρονείτε έτσι τα ιστορικά στοιχεία και ντοκουµέντα, περιφρονείτε τη µνήµη και
τη βούληση πολλών συγχωριανών µας και κυρίως περιφρονείτε την αυθόρ-
µητη και ανιδιοτελή προσφορά ενός συµπατριώτη µας του κ. Γιώργου Β. Κα-
βουρίδη που ανέλαβε όλα τα έξοδα, βασιζόµενος και προσδοκώντας την
αυτονόητη αποδοχή που απορρέει από τα συντριπτικά στοιχεία που επιβεβαι-
ώνουν την άποψη ότι Μητροπολίτης Κωνστάντιος έλκει την καταγωγή του -ΚΑΙ
αν θέλετε- από το Μικρόβαλτο.

Για άλλη µια φορά παραθέτουµε τα γνωστά ιστορικά στοιχεία και ντοκου-
µέντα υπέρ της άποψης που υποστηρίζουµε, όπως καταγράφονται στο βιβλίο
του κ. Ηλία Λαµπρέτσα ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ και στο αρχείο του Αρχιµανδρίτου Νι-
κηφόρου.

Κύριε δήµαρχε ξανασκεφθείτε το! 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗ

Ο ιστορικός της Κοζάνης Παν. Λιούφης, σύγχρονος του αειµνήστου Μη-
τροπολίτη και στενός συνεργάτης του στα εθνικά θέµατα, γράφει: “Εγεννήθη
εν Κοζάνη εκ γονέων ευσεβών κατ' Απρίλιο του 1841. Ο πατήρ αυτού ορµάτο

εκ του πέραν του ποταµού των Χασίων Μικροβάλτου και της οικογέ-
νειας Κάβουρα...”

Ο Μηνάς Μαλούτας στο βιβλίο του “Τα Σέρβια” (σελ. 108) γράφει: “...
Υπό του εκ Μικροβάλτου Σερβίων καταγόµενου Μητροπολίτου Σερβίων
και Κοζάνης Κωνσταντίου...”

Ο ∆. Παπαδηµητρίου σε άρθρο του µε τον τίτλο “Ευεργέται της πόλεως
Κοζάνης”, που δηµοσιεύτηκε στο Ηµερολόγιο ∆υτ. Μακεδονίας του 1935 (σελ.
119) αναφέρει: “Εγεννήθη το 1841 εν Μικροβάλτω της επαρχίας Σερ-
βίων...”

Σε ιστορικό σηµείωµα που δηµοσιεύεται στο “Μακεδονικό Ηµερολόγιο”
του Ν. Σφενδόνη, έτους 1958 (σελ. 210), µε τον τίτλο “Αι γυναίκες των Σερ-
βίων από τα τέλη του παρελθόντος αιώνος” και υπογράφεται από το χρονικο-
γράφο του ηµερολογίου, αναφέρεται: “Κατά το 1892 ο Κωνστάντιος, ο
οποίος κατήγετο εκ Μικροβάλτου Σερβίων...”

Ο ∆. Μακρής σε άρθρο του στο περιοδικό Μακεδονική Ζωή (τ.
152/1979, σελ 33) µε τίτλο “Αναδροµή στην Ιστορία της Μητροπόλεως Σερ-
βίων και Κοζάνης” αναφέρει: “Κωνστάντιος Ματουλόπουλος 1889-1892 και
1894-1910. Κατάγονταν από το χωριό Μικροβάλτο του νοµού Κοζά-
νης...”

Ο Μιχάλης  Παπακωνσταντίνου στο βιβλίο του “Μια Βορειοελληνική
πόλη στην Τουρκοκρατία – Ιστορία της Κοζάνης” (σελ. 191) γράφει: “... δεν
ήταν τυχαίος άνδρας ο Κωνστάντιος. Καταγόµενος εκ Μικροβάλτου Σερ-
βίων, ήταν γνώστης των ιδιοτυπιών της πατρίδας µας.”

Επιστολή 10η
Λήψις 16 Νοεµβρίου 1904
Αριθ. Πρωτ. 358

Προς κ.κ. Αστέριον Γραµµατέα της Ιεράς Μητροπόλεως

Σας ειδοποιώ ότι ο Αιδεσιµώτατος Πάπα παύλος και ο Αντώνιος Στάθη
εκτός όπου από πριν δεν µε ήθελον και ένεκεν εµού ο Αιδεσιµώτατος αφίκεν
πολλάς Λειτουργίας ανακτέλεστους και έκαµον τον λαόν κόµµα και όπου δεν
µη ήθελον ει την εκκλησίαν δια να ψάλλω λέγωντες εις τον λαόν ότι ο διδά-
σκαλος δεν γνωρίζει τίποτες και ότι η Ιερά Μητρόπολις όσον τον έστηλε την
ελιδώρησε και εποµένως αφού δεν ηµπόρησαν τίποτες να κάµουν έµπροσθεν
υµών και του χωρίου νυν λέγουσι ότι ο επίτροπος έως του Αγίου ∆ηµητρίου είνε
κατόπιν θα λάβωµεν ηµείς την εξουσίαν και τις θα πληρώση εµέ δ.λ.δ τον δι-
δάσκαλον λέγοντες να µη πληρώση η Μητρόπολις όπου µε έστηλε. Επίτροπος

δε είνε εις καλός και τίµιος άνθρωπος και ανεψιός του Σεβασµιώτατου
ηµών Κωνσταντίου Βασίλειος ονοµαζόµενος και φροντίζων υπέρ το
καλλόν της πατρίδος του. 

Τα ελαττώµατα του Αιδεσιµωτάτου είναι πλείονα.
Εκτός λοιπόν τούτων µε αναγκάζει να παρευρίσκοµαι όπου δει είνε εις νε-

κρόν εις διαβάσµατα και εις λοιπά αφίνων κατά µέρος το µάθηµα ακολουθών
αυτόν.

Εν Μικροβάλτω τη 18 8/βρίου 1904
∆ιδάσκαλος 

Σπυρίδων Ι. Περδίκης

Επιστολή 28η
Αριθ. Πρωτ. 282

Προς την Αυτού Σεβασµιώτητα τον Μητροπολίτην Άγιον Σερβίων και Κο-
ζάνης κον κον Κωνστάντιον

Πολύσεβαστέ µοι Γέροντα.
Μετά µεγάλον µου πόθον και χαρά ανέγνωσα την επιστολήν την οποίαν

µοί έστειλε ο Γιάννης, όταν είτον αυτού εκ µέρους της Αου (αυτού) Σος (σε-
βασµιότητος) και κατά διαταγήν σας µε απαντούσε και είδον τα γραφόµενα
του, και τας οδιγίας σας όπερ και πολύ ευχαριστήθηκα δια τας σηµβολάς σας.
Είδον να µοι γράφηται δια τα βιβλία αυτά τα οποία µε στείλαται εάν τα δγιά-
βασα ή όχι. Με µεγάλην σηγγήνησιν της καρδίας µου, λαµβάνω θάρρος να
σας είπο ότι µέχρι σήµερον δεν ευκαίρισα να τα δγιαβάσο. Και εάν τα πήρα και
καµίαν φοράν, ένηκα των πολλών ασχολιών µου τίποτα δεν κατάλαβα. Εγγρίνο
καλόν να σας γράψω λεπτοµερός τον σκοπόν µου τον οποίον έχο εις την καρ-
διά µου, και δια την προτηµασίαν µου είµε έτηµος δια να έλθο να χειροτονηθό,
αλλά το θεορό εις µεγάλην προσβολήν µου όπου δεν έµαθα αυτά τα βιβλία τα
οποία µε στήλατε. Θα σας παρακαλέσο µετά µεγάλην µου υποχρέωσιν όπος
ευαρεστηθείται µέχρι των µεγάλω σάββατο να µοι απαντήσηται οριστικός ή και
προτήτερα εάν ευαρεστηθείτε. Εάν είµε δεκτός ή όχι. Εάν δε και είµε, να µε
γράψειςτς τω ογριγορότιρον την απόφασίν σας, όπος και εγό θα φροντήσο να
εκτελέσο τα καθήκοντα µου. Και οι χοργιανοί µου µε βιάζουν πάρα πολύ. 

∆ιατελό µετά µεγήστην µοι υποχρέωσιν, και ασπάζοµοι, γονηκληνός την
δεξιάν σας.

Εν Μικροβάλτω τη 12 Απριλίου 1910
Τέκνον πειθήνιον ανεψιό σου
αντώνιος καβουρόπουλος

Υ.Γ. Κύριε δήµαρχε συνηθίζετε να βλέπετε το “ποτήρι µισογεµάτο” και
καλά κάνατε. Όµως τα ζητήµατα και τα προβλήµατα θα έλεγα στο Μικρόβαλτο-
µάλλον και στα άλλα χωριά του δήµου- πληθαίνουν.

Τι θα λέγατε για τη σύγκληση µιας λαϊκής συνέλευσης;

Σε λειτουργία το δίκτυο ύδρευσης
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ “ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ”

Στο Μικρόβαλτο... µελλοντικά!

∆όθηκε σε λειτουργία το δίκτυο ύδρευσης από τη γεώτρηση στην το-
ποθεσία “Προφήτης Ηλίας” του ∆.∆. Μικροβάλτου. Συγκεκριµένα από
τις αρχές Ιουνίου 2008 υδροδοτούνται το ∆.∆. Τρανοβάλτου και ο οικι-
σµός του Φρουρίου.

Τα στοιχεία του έργου που ξεκίνησε το 2002 έχουν ως εξής:
Τίτλος του έργου: Υ∆ΡΕΥΣΗ(εξωτερικός αγωγός ύδρευσης λατοµι-

κής περιοχής και υδροδότηση ∆.∆. Μικροβάλτου-Τρανοβάλτου και του
οικισµού του Φρουρίου)

Προϋπολογισµός του έργου: 590.000 €. 
Τοποθεσία γεώτρησης: “Προφήτης Ηλίας”.
Βάθος γεώτρησης: 200+- 20 µέτρα.
Παροχή υποβρύχιας αντλίας γεώτρησης: 40 κυβικά µέτρα/ανά ώρα
∆εξαµενές: µία στη θέση της γεώτρησης χωρητικότητας 200 κυβι-

κών µέτρων και µία πλησίον της λατοµικής περιοχής του ∆.∆. Τρανοβάλ-
του στη τοποθεσία ¨∆ηµαρέλι¨ χωρητικότητας 80 κυβικών µέτρων.

Συνολικό µήκος αγωγού διαφόρων διατοµών: 8.700 µέτρα.

Σήµερα όπως προαναφέραµε έχουν γίνει οι συνδέσεις και υδροδο-
τούνται το ∆.∆. Τρανοβάλτου και ο οικισµός του Φρουρίου. Στο Φρούριο
είχε δοθεί προτεραιότητα λόγω των προβληµάτων που παρουσίαζε το
προϋπάρχον δίκτυο ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες ενώ η σύνδεση  µε τη
δεξαµενή διανοµής του ∆.∆. Τρανοβάλτου έγινε λόγω της ελάχιστης
απόστασης από το φρεάτιο διακλάδωσης και συνεπώς µικρού σχετικά
κόστους.

Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήµατα από τους Μικροβαλτινούς που
περίµεναν κατά προτεραιότητα-λόγω της θέσης της γεώτρησης- να γίνει
η σύνδεση και ο εµπλουτισµός της κεντρικής υδατοδεξαµενής του Μι-
κροβάλτου. Επί του παρόντος, για την υδροδότηση του Μικροβάλτου και
της λατοµικής περιοχής, έχουν τοποθετηθεί δικλείδες στα φρεάτια δια-
κλάδωσης -για το Μικρόβαλτο στη θέση “Σταυρός”- για µελλοντικές συν-
δέσεις αφού µε την παρούσα εργολαβία έχει εξαντληθεί ο προϋπολογι-
σµός του έργου. Η δηµοτική αρχή βρίσκεται σε αναζήτηση πόρων για την
ολοκλήρωση του έργου. 

ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ το αποκορύφωµα…

Η “λεηλασία” των σιδηρών κατασκευών των εγκαταστάσεων των ΜΑΒΕ,
που πωλούνται για παλιοσίδερα, “καλά κρατεί”!  

Οι δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το ίδιο σηµείο µε διαφορά
λίγων µηνών είναι άκρως διαφωτιστικές!! Έτσι όπως πάει σε λίγο θα δούµε

να εξαφανίζεται  σιγά-σιγά και το δεκαόροφο εργοστάσιο!
Αν το παραπάνω σκηνικό ήταν απόρροια σχεδίου θα ήταν ιδιαίτερα ευ-

φυές αλλά ταυτόχρονα εγκληµατικό-για τους δύσµοιρους “κλέφτες”- !
Όµως φαίνεται ότι πρόκειται για αµέλεια και παραλείψεις! 
Και “ο νοών νοείτο…”! 

Πριν Μετά

∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΪΛΙΑ Με πρωτοβουλία του δηµοτικού συµβούλου κ Αποστόλη Θεοχάρη, τη συνερ-
γασία του προέδρου του Εκπολιτιστικού συλλόγου ¨Η ΕΛΠΙΣ¨ κ. Χρήστου Αλεξόπου-
λου και τη συµµετοχή οµάδας εθελοντών-ανάµεσα τους κι ο Γκουβρουνάτσιος-,
πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 20.1.2008 δενδροφύτευση στην κορυφή του Αϊλιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι Μικροβαλτινοί και οι φίλοι του Μικροβάλτου, που αγα-
πούν τον αθλητισµό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, να παραβρεθούν την
Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008 και ώρα 7 το απόγευµα, στο ξενοδοχείο ΑΛΙΑΚ-
ΜΩΝ στην Κοζάνη µε θέµα: 

«∆ηµιουργία νέας ποδοσφαιρικής οµάδας Μικροβάλτου»

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!
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ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΛΛΘΘΟΟΝΝ

ΣΣυυλλλλοογγήή    ΧΧ..  ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοουυ

ΑΑρρχχεείίοο::  ΝΝιι..  ΜΜ..  ΒΒααλλττιιννοούύ

ΣΣυυλλλλοογγήή    ΗΗ..  ΤΤζζιιώώνναα
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EEΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ

OI ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ

Με εξαιρετική επιτυχία αναβίωσε και φέτος το έθιµο των Λαζαρί-
νων στο Μικρόβαλτο. Πρόσθετο κίνητρο για την καλύτερη
προετοιµασία και τη µεγαλύτερη συµµετοχή ήταν η προ-

γραµµατισµένη βιντεοσκόπηση του εθίµου από τοπικό τηλεοπτικό
κανάλι.

Πρώτα οι µικρές Λαζαρίνες,
αφού ασπάστηκαν τις εικόνες
του τέµπλου της εκκλησίας και
το χέρι του παπά, ξεκίνησαν για
όλα τα σπίτια του χωριού τρα-
γουδώντας στο καθένα ανάλογο
τραγούδι µε το επάγγελµα ή την
οικογενειακή κατάσταση του
νοικοκύρη ενώ ενδιάµεσα από σπίτι σε σπίτι χόρευαν τραγουδώντας:

«Εδώ σε τούτ’ τη στράτα…» και «Ήρθε ο Λάζαρης…»
Η κορύφωση του εθίµου ακολούθησε µε τον τρανό χορό στην πλα-

τεία του χωριού, από γυναίκες κάθε ηλικίας µε προεξάρχουσες τις  γε-

ροντότερες. Εκεί πραγµατικά  ‘‘ξεχείλισε’’ η παράδοση του Μικροβάλ-
του,  αναλλοίωτη από το χρόνο, αυθεντική, µε τις µοναδικές µελωδίες
και τους στίχους των τραγουδιών και τα απλά, ανεπιτήδευτα βήµατα του
χορού που ξεκινούσαν από τις µεγαλύτερες και συνεχίζονταν από τις νε-
ότερες στον ίδιο ρυθµό, στο µεγάλο κύκλο ή σε “καγγέλια”. Από την εν-
δυµατολογική ποικιλία και πολυχρωµία ξεχώρισαν οι γνήσιες Μικρο-
βαλτινές παραδοσιακές φορεσιές που για χρόνια ήταν καταχωνιασµένες
στα µπαούλα. Κυρίαρχο στοιχείο πάντως ήταν η διάθεση και ο παλµός
του συνόλου των γυναικών που συµµετείχαν.

«Μας νύχτωσε µωρή Μαριώ…» ήταν το τελευταίο τραγούδι του τρα-
νού χορού αφού πραγµατικά είχε αρχίσει να σουρουπώνει, ενώ τα εθιµι-
κά δρώµενα έκλεισαν µε τις µικρές Λαζαρίνες να λύνουν από το χέρι
τους το “Μάρτη”-ασπροκόκκινη κλωστή που είχαν από την 1η του Μάρ-
τη- και να τη δένουν στα κλαδιά ενός δέντρου. Αρχέγονοι συµβολισµοί
που είχαν να κάνουν µε την αναγέννηση της φύσης την εποχή αυτή…

Για την οργάνωση της εκδήλωσης συνεργάστηκαν οι σύλλογοι του
χωριού-τοπικός και Μικροβαλτινών Κοζάνης-, το Τοπικό Συµβούλιο και
ο ∆ήµος Καµβουνίων ενώ θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρουµε ξε-
χωριστά τον υπεύθυνο συντονιστή της όλης προσπάθειας Γιάννη Μα-
στρογιαννόπουλο καθώς και την πρόεδρο του Τ.Σ. Μαρία Βέττα. 

∆ηµοσιεύτηκε στον τύπο του Ν. Κοζάνης 

Η άνοιξη που συνήθως προσπερνά χωρίς να τη “βλέπουµε”...

Εκδηλώσεις του ∆ικτύου Συλλόγων

«Τη υπερµάχω…στη σκιά του Κάστρου» (σελ. 17)

Έκθεση Τοπικών Προϊόντων (σελ. 17)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι διοργανωτές των ΛΑΖΑΡΙΝΩΝ Μικροβάλτου ευχαριστούν τους συλλόγους του Τρανοβάλτου, του Λιβαδερού και της Λάβας, 

για το δανεισµό των παραδοσιακών στολών που χρησιµοποιήθηκαν για την αναβίωση του εθίµου.

∆ιατίθενται προς 5€ το καθένα, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων αποστολής. 
Εντός των προσεχών ηµερών θα είναι διαθέσιµο και το DVD ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 2008.

Ζητήστε τα από τα µέλη του ∆.Σ. του συλλόγου


