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6η σειρά δημοσιευμάτων 
Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  10/6/1930 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΧΑΛΑΖΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΘΥΜΑΤΑ 
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΠΕΛΠΙΔΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 10.  Την 6ην απογευματινήν κατέπεσε χάλαζα μεγέθους 
ωού, διαρκείας πλέον της ημισείας ώρας. 

Η χάλαζα προυξένησε μεγίστην καταστροφήν εις την περιφέρειαν 
Σιατίστης εις αμπέλους, σιτηρά και γενικώς παραγωγήν. Επίσης μεγάλας 
καταστροφάς υπέστησαν αι οικίαι θραυσθέντων υαλοπινάκων και 
καταστροφεισών των στεγών. Υπάρχουν πιθανώς και ανθρώπινα θύματα. 
Πολλοί ετραυματίσθησαν  εκ της χαλάζης. 

Οι κάτοικοι της Σιατίστης ευρίσκονται εις απόγνωσιν. Διά 
τηλεγραφημάτων των προς την Κυβέρνησιν ζητούν άμεσον αποστολήν 
βοηθημάτων, δοθέντος  ότι η επελθούσα εις την περιφέρειαν Σιατίστης 
καταστροφή είναι ανυπολόγιστος. Εκ παραλλήλου απηύθυναν τηλεγραφήματα 
προς την Κυβέρνησιν τα προεδρεία όλων των οργανώσεων της Σιατίστης. 

 
 
 

«Ξεφυλλίζοντας εφημερίδες της εκατονταετίας 1912-2012». 
Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη Σιάτιστα  

θυμάμαι-μαθαίνω-προβληματίζομαι. 
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εφημερίδα ΣΚΡΙΠ14/6/1930 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΙ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 

Η ΧΑΛΑΖΑ ΗΤΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΝΔΑΡΙΝΙΟΥ 
ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΣΙΑΤΙΣΤΑ11 Ιουνίου (Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις)- Τον Γενικόν 
Διοικητήν  επεσκέφθη χθες το απόγευμα ο Νομάρχης Κοζάνης, κατελθών εις 
την πόλιν μας, όστις και έξέθεσεν εις τον κ. Γονατάν τας ζημίας τας 
προξενηθείσας εκ της καταπεσούσης χαλάζης εις Σιάτισταν και την περιοχήν 
αυτής. 

Ο Νομάρχης Κοζάνης εβεβαίωσε τον κ. Γονατάν ότι η καταπεσούσα 
χάλαζα ήτο εξαιρετικού μεγέθους και κατέθραυσε τας κεράμους όλων των 
οικιών της πόλεως Σιατίστης, υπολογιζομένας εις 1200. Δια την 
αντικατάστασιν των θραυσθεισών κεράμων απαιτείται ήδη δαπάνη 6 
εκατομμυρίων δραχμών. 

Επίσης η χάλαζα κατέστρεψεν εντελώς και τας αμπέλους εις τρόπον 
ώστε να υφίσταται ο κίνδυνος να μη δώσουν αύται καρπόν  και το επόμενον 
έτος. 

Μικροτέρας επίσης ζημίας υπέστησαν και τα χωρία Μεταμόρφωσις και 
Αινιανοί ( Αιανή). 

Υπέστησαν επίσης και τα εις τας αποθήκας των οικιών φυλαττόμενα 
ξηρά περυσινά καπνά λόγω της καταρρεύσεως των  στεγών. Μόνον ο 
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πρόεδρος της Κοινότητος Σιατίστης υπολογίζει τας ιδικάς του φθοράς εις 3 
εκατομμύρια. 

Αφίκετο χθες εκ Σιατίστης επιτροπή αποτελουμένη εκ του προέδρου 
της Κοινότητος Σιατίστης κ. Γ. Μήκα και των κ.κ. Γ. Κυριαζίδη, Θ. Κατρανά 
και Γ. Νούσιου ήτις παρουσιαζομένη σήμερον μετά του Νομάρχου Κοζάνης κ. 
Πασαδάκη εις τον Γ. Διοικητήν θα εκθέση εις αυτόν λεπτομερώς την τραγικήν 
θέσιν των κατοίκων συνεπεία της καταστρεπτικής χαλάζης της 9ης Ιουνίου. 

Η επιτροπή θα ζητήση παρά του κ. Γονατά οιανδήποτε δυνατήν υλικήν 
ενίσχυσιν ως και διαφόρους άλλας φορολογικάς και δανειακάς διευκολύνσεις. 

……. 
Δέον να σημειωθη ότι μετά την πρωτοφανώς καταστρεπτικήν χάλαζαν 

η οποία εθρυμμάτισεν κυριολεκτικώς τας κεράμους όλων των οικιών 
επηκολούθησε ραγδαιοτάτη βροχή συνεχιζομένη από τριημέρου και 
αποτελειώνουσα παν ότι αφήκεν   η χάλαζα 

…………….. 
ΖΗΜΙΑΙ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ 
Κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς αι ζημίαι ανέρχονται εις 

τεσσαράκοντα εκατομμύρια δραχμάς. 
Υπάρχουν πολλοί τραυματίαι μεταξύ των οποίων οι σοβαρώτερον 

τραυματισθέντες είναι οι Αθ. Αλμπάνης, Ζήσης Γκουντιούλιας, Λίνα 
Σκορδάρη και Μάρκος Σαμαράς. 

Η κτηνοτροφία επίσης υπέστη ανυπολογίστους ζημίας. Τα ποίμνια 
έχουν αποδεκατισθή φονευθέντων εκ της χαλάζης πολλών αιγοπροβάτων ή 
πνιγέντων εις τους σχηματισθέντας ορμητικούς χειμάρρους. 

 
 

(Ακολουθεί απόσπασμα από τα «Ανέκδοτα της Λευτέρως», που γράφει η 
Άννα Γκουτζιαμάνη-Στυλίανάκη και είναι δημοσιευμένα στο 
http://www.siatistanews.gr ). 

 
 «Οι παλιότεροι θυμούνται και οι νεότεροι έχουν ακουστά για το 
χαλάζι που έπληξε τη Σιάτιστα στις 9 Ιουνίου 1930, ημέρα του Αγίου 
Πνεύματος. Σχετικές πληροφορίες για το γεγονός παίρνουμε από το 
προσωπικό ημερολόγιο του αείμνηστου πεθερού μου Αντωνίου Ι. 
Στυλιανάκη: 
Την 9ην Ιουνίου 1930 ημέραν Δευτέραν και ώραν 6 μ.μ. έριψε εις 
Σιάτισταν χαλάζι μεγέθους ωού βάρους 60 και 80 δραμίων και κατέστρεψε 
τα κεραμίδια των οικιών εις τρόπον ώστε το νερό έτρεχε στα σπίτια μέσα 
όπως και έξω, κατεστράφησαν δε έως 5 και πλέον εκατομύρια κεραμιδιών 
και πολλά τζάμια". 

http://www.siatistanews.gr/�
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Ήταν μεγάλη γιορτή αυτή η μέρα και την τιμούσαν οι Σιατιστινοί με 
τα πλούσια θρησκευτικά τους αισθήματα. Δεν καταπιάνονταν με 
καμιά δουλειά.  
Μετά το μεσημέρι η Λευτέρω πήρε το γαϊδουράκι της «να πάει να 
κλωσει λίγου τ' αμπέλι τς». Τίποτε δεν προμηνούσε την 
καταστροφική μεταβολή του καιρού, που ακολούθησε. 
Παραστατικά μας διηγόταν τη φρικτή εμπειρία της κι έμοιαζε πάντα 
σαν να την ξαναζούσε. Το χαλάζι λιάνιζε τα πάντα, λες και γινόταν 
πόλεμος. Η Λευτέρω δεν είχε πού να κρυφτεί, πού να προφυλαχτεί. Ο 
Θεός τη φώτισε. Κουλουριάστηκε, χώθηκε κάτω από την κοιλιά του 
γαϊδουριού της, πιάστηκε από τα μπροστινά του πόδια κι έμεινε εκεί 
όσο διαρκούσε το κακό. Το αγαπημένο της ζώο , σαν να κατάλαβε 
τον κίνδυνο που διέτρεχε η ζωής της Λευτέρως, δε μετακινήθηκε 
καθόλου και «ω, του θαύματος», όπως έλεγε η ίδια, « σωθήκαμε κι οι 
δυο». Η γιαγιά μου με τις κόρες της στο σπίτι ήταν ανάστατες από την 
ξαφνική θεομηνία. ………………………………………………… 
Προσπαθούσαν να δώσουν θάρρος και δύναμη ο ένας στον άλλο. Η 
μόνη τους ελπίδα ήταν η Παναγία και ο Αϊ Νικάνορας, ο γείτονάς 
τους, που έκαναν και πάλι το θάμα τους. 
Μετά από τόση λαχτάρα και αγωνία που πέρασαν, αργά το βράδυ 
είδαν τη Λευτέρω και το γαϊδουράκι της να έρχονται «σβαρνίζοντας» 
(σέρνοντας) τα πόδια τους……… 
                
 
 
                     Οι φωτογραφίες των αποσπασμάτων των εφημερίδων 
προέρχονται από το διαδικτυακό τόπο: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. 
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού τύπου  
http://www.nlg.gr/digitalnewspapers/ns/main.html  (*) 

 
 
 
Πίνακας δημοσιευμάτων 
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