


ΕΚΔΟΤΕΣ
Θωμάς Νάκας
Γιώργος Νάκας
Αποστόλης Νάκας

Επιμέλεια κειμένων
Αρθρογράφος
Σοφία Πολίτου-Βερβέρη

Σχεδίαση εξωφύλλου
Σελιδοποίηση
Πελαγία Μπάκα

Σύνταξη - Μετάφραση
Επικοινωνία
Αποστόλης Μήλιας
Γιάννης Δέδες
Ήρα Λόντο

Εξωτερικοί Συνεργάτες
Νίκος Ντάλλας - Αμερική
Χριστόφορος Μπεντούλης - Τίρανα

23ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 
Ραφήνα, T.K. 190 09
τηλ: 22940 79816
fax: 22940 79817

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας
Αποστόλης Μήλιας 6942905528
Θωμάς Νάκας 69 51 005 749

www.schoriades.gr
email: info@schoriades.gr

ΕΤΟΣ 2020 / ΤΕΥΧΟΣ 36-40

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγικό σημείωμα του εκδότη

Ο έρανος της εκκλησίας συνεχίζεται

Ημερολόγιο Σχωριάδες

Κορωνοϊός
30 χρόνια έργα & προσφορές

Σχωριάδες 1990-2020
Θεσμοί των Σχωριάδων

Κοινότητα, Εκκλησιαστική Επιτροπή, Αδελφότητα, Νεολαία

Οι εκδόσεις Σχωριάδες

Συγχωριανοί-Αναμνήσεις

Σχωριαδίτες της Αμερικής

Σημαντικές Προσωπικότητες

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Εστία Δερόπολης

Κοινωνικά

Επίλογος

4
6
7
35
69
157
203
223
247
269
289
343
350
352



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το 2020 ήταν μια χρονιά διαφορετική. Η πανδημία άλλαξε εντελώς τη ζωή και τους 
προγραμματισμούς, οικογενειακούς, επαγγελματικούς και άλλους. Λόγω των συνθηκών 
δεν εκδώσαμε το περιοδικό και δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε. Η προτεραιότητα 
ήταν να είμαστε ασφαλείς, να παραμείνουμε γεροί και δυνατοί, για να συνεχίσουμε μετά 
το πέρας αυτής της δυσκολίας που ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί όλη την ανθρωπότητα.

Με το κλείσιμο αυτής της χρονιάς, αποφάσισα το περιοδικό να συνεχίσει σε ετήσια έκ-
δοση, δηλαδή ένα τεύχος ανά έτος, το οποίο θα έχει πολλές ενότητες και θα περιλαμβά-
νει πολλά θέματα. Επίσης, μας δίνεται και η ευκαιρία να κλείσουμε κι εμείς έναν κύκλο 
από τη νέα μας ζωή.

Πέρασαν 30 χρόνια από το άνοιγμα των συνόρων και του βίου μας στο χωριό και στην 
Ελλάδα. Με αφορμή αυτήν την επέτειο των τριών δεκαετιών, σε αυτό το πρώτο ετήσιο 
περιοδικό θα κάνουμε μια αναλυτική αναφορά των πιο σημαντικών καταγεγραμμένων 
γεγονότων, των προσφορών, των έργων κ.α., για να μείνει ως ιστορικό τεκμήριο, αλλά 
και για να μην ξεχαστεί κανένας, ούτε αυτός, ούτε η συμβολή του στη ζωή και στα έργα 
του χωριού.

Στην αναδρομή αυτή θα διαπιστώσετε ένα χρονικό κενό διάρκειας οκτώ χρόνων. Αυτό 
συμβαίνει γιατί το περιοδικό δεν εκδιδόταν για την περίοδο 2005-2013. Αυτό το κενό θα 
θέλαμε να μας βοηθήσετε να το γεμίσουμε, να το συμπληρώσουμε, στέλνοντάς μας τις 
αναμνήσεις σας και αρχειακό υλικό, και αυτό γιατί αποδείχτηκε ότι το περιοδικό είναι ένα 
ιστορικό ημερολόγιο των Σχωριάδων.

Έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε ξεκάθαρα και αναλυτικά το πώς φτάσαμε εμείς 
να είμαστε ένα χωριό-πρότυπο, που η πορεία και τα έργα μας ανάγκασαν ακόμα και τους 
κακοπροαίρετους να μας παραδεχτούν.

Εάν θα δούμε την Πολύτσιανη, το γειτονικό μας χωριό, που ο αείμνηστος Μινέλας Ζώ-
τος έκανε σε αυτό πολλά έργα, μετά την απώλειά του αυτά έμειναν έρημα και δίχως συ-
ντήρηση. Αρκεί να κάνει κάποιος μια βόλτα στον αυλόγυρο της εκκλησίας στην Πολύτσι-
ανη και θα καταλάβει τι θέλω να περιγράψω και τι θέλω να πω. Κανείς δεν ενδιαφέρεται 
για τη συντήρησή τους. Γι’ αυτό, θα παρακαλέσω όσοι είναι στο χωριό, όσοι ενδιαφέρο-
νται για το χωριό, αυτό το έργο ανάπλασής που ξεκίνησε και θα συνεχιστεί, να συντηρη-
θεί κιόλας. Αλίμονο αν μείνει ως μια παλιά ανάμνηση. Τότε, και το χωριό μας θα παρακ-
μάσει και θα χαθεί.

Όσο οι δυνάμεις μου και η υγεία μου το επιτρέπουν, υπόσχομαι ότι θα είμαι παρών, 
μπροστάρης σε κάθε ανάγκη του χωριού, προκειμένου να ζούμε όλοι σε αυτό καλύτερα 
και να το χαιρόμαστε μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

Το ετήσιο αυτό περιοδικό θα έχει τη μορφή βιβλίου και η αξία του θα είναι ιδιαιτέρως 
συλλεκτική. Όλο το υλικό είναι ταξινομημένο σε θεματικές ενότητες, περικλείοντας τη 
δράση 30 χρόνων.

Πιο αναλυτικά:
• Ξεκινάμε με τα έργα στο χωριό για το έτος 2020 και ακολουθεί το Ημερολόγιο Σχω-

ριάδων, όπου περιγράφεται με λεζάντες και εικόνες η ζωή στο χωριό αυτήν τη διαφορε-
τική από πολλές απόψεις χρονιά, κάτω από τον φόβο του κορωνοϊού. 

• Αμέσως μετά το φλέγον θέμα του 2020: ο κορωνοϊός, η πανδημία, η αλλαγή στον 
τρόπο ζωής. 

• Συνεχίζουμε με τη θεματική ενότητα των 30 χρόνων από το άνοιγμα των συνόρων, 
παρουσιάζοντας τα έργα που έγιναν στο χωριό και τις προσφορές που λάβαμε για την ενί-
σχυση και την ολοκλήρωσή τους. 

• Συνεχίζουμε την πορεία μας με την παρουσίαση των εκδόσεων Σχωριάδες και του 
περιοδικού και των συντελεστών. Ακολουθούν άλλα σχετικά εκδοτικά νέα. 

• Κλείνοντας ο κύκλος αυτός, στη σειρά έχουμε τις αναμνήσεις συγχωριανών μας, 
που με κείμενά τους περιγράφουν τη ζωή μας στο χωριό τα παλαιά χρόνια, αλλά και την 
κατάσταση της ζωής τους τώρα. 

• Τιμούμε για ακόμα μια φορά τους Σχωριαδίτες της Αμερικής, με πλούσιο υλικό και 
γενεαλογικά δέντρα. 

• Ακολουθούν αφιερώματα σε Σχωριαδίτες που μπορεί να μη μετανάστευσαν, όμως 
το όνομα και το έργο τους έγινε γνωστό πέρα από τα σύνορα. 

• Αμέσως μετά, δημοσιεύουμε μια πλούσια συλλογή από αναρτήσεις Σχωριαδιτών 
στο διαδίκτυο, που κάτω από άλλες συνθήκες, αυτές θα ξεχνιούνταν μέσα στην πληθώ-
ρα των πληροφοριών και των εικόνων του διαδικτύου. Όλες οι αναρτήσεις έχουμε άμε-
ση σχέση με τις Σχωριάδες, το Πωγώνι, τους ανθρώπους τους. 

• Κλείνουμε τη θεματολογία της ύλης μας με την παρουσίαση της Εστίας Δερόπολης 
και με τη μόνιμη στήλη των «Κοινωνικών».

Το ετήσιο πρώτο τεύχος του περιοδικού έχει μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση, 
λόγω του επετειακού του χαρακτήρα. Τριάντα ολόκληρα χρόνια, μια ζωή, αγώνας και 
πάλη, χαρά και λύπη, στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες και που τις περάσαμε μαζί 
στο χωριό μας, στις Σχωριάδες.

Να είστε όλοι και όλες καλά.
Καλή αντάμωση!

Θωμάς Νάκας

“
”

Εγώ, προσωπικά, έδωσα όλα αυτά τα χρόνια την ψυχή μου 
για τις Σχωριάδες.

Δεν έχει σημασία πόσα χρήματα ξόδεψα σε ατομικό επίπεδο.

Δεν έχει σημασία που για όλες τις προσφορές ήμουν 
εγώ παρακινητής και εισπράκτορας.

Δεν έχει σημασία που το περιοδικό που εκδίδω ήταν η κινητήρια 
δύναμη για να παραδειγματιστούν όλοι και να προσφέρουν 
οι συγχωριανοί.

Δεν έχει σημασία που υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ο καθένας 
από εμάς ξέρει από πού προέρχεται το κάθε ευρώ και σε 
ποιο έργο ξοδεύεται.

ΣΗΜΑΣΙΑ έχει ότι προσωπικά εργάστηκα ως επιμελητής 
για κάθε έργο μέρα-νύχτα, ζούσα και ζω γι’ αυτά και για 
την καθημερινή τους συντήρηση.
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TΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ!…
ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ…
Ο έρανος της εκκλησίας συνεχίζεται

Η φετινή κατάσταση, με τον κορωνοϊό να δοκιμάζει τις αντοχές ολόκληρης της αν-
θρωπότητας, ήταν επόμενο να αφήσει τα σημάδια της και στο χωριό μας. Οι προσφορές 
και τα έργα δεν είχαν την εξέλιξη που προγραμματίζαμε, την ανοδική πορεία που κατα-
γράφουμε κάθε χρόνο. 

Ωστόσο, ο προσφορές συνεχίζονται όλον τον χρόνο για το καλό όλων μας. Η καλύτε-
ρη ζωή στο χωριό είναι κάτι που γίνεται, φαίνεται από τη νέα εικόνα που έχει πάρει ο τό-
πος μας, οι αγαπημένες Σχωριάδες.

Άγιος Νικόλαος - Προσφορά
Η Τάνα Μπέλλου πρόσφερε για την εκκλησία του Αγίου Νικολάου 20.000 λεκ παλιά.

Αγορά πρώην τυροκομείου από τον Θωμά Νάκα
1. Ο Θωμάς Νάκας αγόρασε το πρώην τυροκομείο στην Αγία Σωτήρα για το χωριό, αξίας 
4.000 ευρώ. Από εδώ και στο εξής θα εξυπηρετεί ως αποθηκευτικός χώρος και αίθουσα 
προετοιμασίας για τα πανηγύρια.

2. Ο Θωμάς Νάκας μετέφερε στο χωριό όλον τον εξοπλισμό του πρώην καφενείου στη 
Ραφήνα, τραπέζια, καρέκλες, μηχανήματα και όλα τα σκεύη με δύο φορτηγά. Η πρώτη 
μεταφορά έγινε στις 19/2/2020 και η δεύτερη στις 5/5/2020.

Τα μεταφορικά έξοδα
1Ο δρομολόγιο  1.200€
2ο δρομολόγιο  500€

Σύνολο  1.700€

Έρανος της εκκλησίας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

• 19 Ιανουαρίου 2020
Η κοπή της πίτας 
της Αδελφότητας Σχωριαδιτών

• 31 Ιανουαρίου 2020
Όλο το δημοτικό συμβούλιο του δήμου
Δερόπολης-Πωγωνίου στις Σχωριάδες

• Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020
Οι ανακοινώσεις της Αδελφότητας
Σχωριαδιτών για τη Γενική Συνέλευση

• Μάρτιος 2020
Στη ζεστασιά της σόμπας του καφενείου

• 11 Μαρτίου 2020
Άνοιγμα τελωνείων Δρυμάδων
Πωγωνίου και Αμπελώνα Θεσπρωτίας

• 26 Απριλίου 2020
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας ενημερώνει 
για τα έργα και στέλνει τις ευχές του

• 12 Ιουνίου 2020
Από τα νέα του χωριού

• 25 Ιουνίου 2020
Νέα έργα

• 5 Ιουλίου 2020
Νερό Κουκουράτου

• 29 Ιουλίου 2020
Καινούργιο εικονοστάσιο
στον Άγιο Νικόλαο

• 6 Αυγούστου 2020
Η δική μας αγία Σωτήρα γιορτάζει

• 9 Αυγούστου 2020
Μνημείο Σχωριάδων

• 10 Αυγούστου 2020
Τα παιδιά φέτος στο χωριό

• 15 Αυγούστου 2020
Δεκαπενταύγουστος δίχως εορτασμό

• 16 Αυγούστου 2020
Ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου  
τον καιρό της πανδημίας

• 23 Αυγούστου 2020
Πολύτσιανη - Επίσκεψη
στην Παναγία την Πέρα

• 25 Αυγούστου 2020
Οι Σχωριάδες από την αρχαιότητα

• 8 Σεπτεμβρίου 2020
Γιορτάστηκε η Γέννηση της Θεοτόκου

• 25 Σεπτεμβρίου 2020
Σήμερα γιορτάζει η Αγία Ευφροσύνη. 
Χρόνια πολλά!

• 10 Οκτωβρίου 2020
Επίσκεψη στην Ντόλιανη

• 14 Οκτωβρίου 2020
Αποχαιρετισμός στο χωριό & ταλαιπωρία

Σελίδα 7-34



19 Ιανουαρίου 2020
Η κοπή της πίτας της Αδελφότητας Σχωριαδιτών

Οι εκδηλώσεις, οι συναντήσεις, οι δράσεις της φετινής χρονιάς ξεκίνησαν με την κοπή 
της βασιλόπιτας του χωριού μας, που στέφτηκε με επιτυχία. Το μήνυμα-ευχή για όλους: 
Υγεία, ευτυχία και προκοπή σε όλους τους Σχωριαδίτες για το 2020. 

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή και φέτος. Ιδιαίτερα να αναφερθούμε στο γεγονός ότι έκα-
ναν αισθητή την παρουσία όλα τα χωριά του Πωγωνίου και μας στήριξαν. 

Την πίτα έκοψε ο Επίτροπος της εκκλησίας του χωριού μας ο κ. Παντελής Λώλης. 
Το κύριο βάρος της διοργάνωσης ανέλαβαν ο Δημήτρης Λώλης και Γιώργος Νάκας. 

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Σχωριαδιτών θα θέλαμε να ευχαριστούμε θερμά όλους τους 
συμμετέχοντες. 

Σχωριάδες 31 Ιανουαρίου 2020
Όλο το δημοτικό συμβούλιο του δήμου
Δερόπολης-Πωγωνίου στις Σχωριάδες

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να δουν όλοι τους από κοντά τι μπορέσαμε εμείς με τις δι-
κές μας δυνάμεις να κάνουμε. Το μυστικό της επιτυχίας μας είναι η ομόνοια και ο συντο-
νισμός όλων μας και το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Είμαστε περήφανοι 
που αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας. Φέτος θα κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα και 
το χωριό μας όπως πάντα θα είναι πρωτοπόρο και παράδειγμα για όλους.

Ο δήμαρχος Δερόπολης και Πωγωνίου, κύριος Δημήτρης Τόλης, η Δημοτική Αρχή 
και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου περιόδευσαν στις Σχωριάδες.

Στην Πολύτσιανη Πωγωνίου συνεδρί-
ασε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δήμαρ-
χος Δερόπολης και Πωγωνίου, κύριος 
Δημήτρης Τόλης, η Δημοτική Αρχή (αντι-
δήμαρχοι, διαχειριστές, επιτελάρχες του 
δημοτικού μηχανισμού) και τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου επισκέφτηκαν σή-
μερα, τις προμεσημβρινες ώρες, το χωριό 
Σχωριάδες στο Πωγώνι. Στόχος της επί-
σκεψης ήταν η προβολή μιας κοινότητας-
υπόδειγμα, όσο αφορά την υποδομή. Και 
αυτή η κοινότητα είναι οι Σχωριάδες, αφού 
οι αρχές του χωριού με δική τους συνδρο-
μή και οργάνωση κατάφεραν να έχουν 
ένα σύγχρονο κι αποτελεσματικό εσωτε-
ρικό δίκτυο ύδρευσης, μια δομή-μοντέ-
λο συγκέντρωσης απορριμμάτων, καθώς 
και αρκετούς χώρους ψυχαγωγίας, προ-
σαρμοσμένοι σε όλες της ηλικίες και για τις 
τέσσερις εποχές του χρόνου.

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε πως οι 
Σχωριάδες αποτελούν πρότυπο και όσον 
αφορά τη συνεργασία Πρόεδρος και προε-
δρείο του χωριού - Εκκλησιαστική Επιτρο-
πή της Ενορίας- Αδελφότητα του χωριού - 
Ιδιωτική πρωτοβουλία.

Στόχος του Δημάρχου κυρίου Τόλη και 
της Δημοτικής Αρχής είναι ώστε το πρό-
τυπο Σχωριάδες να διαδοθεί και να εφαρ-
μοστεί και στα υπόλοιπα χωριά του Δήμου 
Δερόπολης και Πωγωνίου.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ
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Φεβρουάριος-Μάρτιος 2020
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ, πρόεδρο της Αδελφότητας Σχωριαδιτών

Οι ανακοινώσεις της Αδελφότητας Σχωριαδιτών για τη Γενική Συνέλευση
23/2/20. Η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης που είχε προγραμματιστεί για τις  

23/02/2020, λόγω κάποιον εμποδίων που προέκυψαν, αδυνατώντας την εξασφάλιση της 
απαιτούμενης απαρτίας, ακυρώθηκε επ’ αόριστον.

3/3/2020. Το Δ. Σ. της Αδελφότητας Σχωριαδιτών σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε: 
Η γενική συνέλευση της Αδελφότητας να διεξαχθεί στης 15/3/2020, μέρα Κυριακή και 
ώρα 11:00 π.μ. στο εστιατόριο ΑΘΗΝΑΙ, Λυκούργου 9 - Αθήνα. Τα θέματα ημερήσιας δι-
άταξης ήταν ο απολογισμός του έργου μας, ο καθορισμός νέων στόχων και η εκλογή του 
νέου Δ. Σ. με επιβεβλημένη την παρουσία όλων. Όμως τα περιοριστικά μέτρα λόγω του 
κορωνοϊού ματαίωσαν τη συνάντηση.

11/3/2020. Στην τελευταία ανακοίνωση της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, το Δ. Σ. βρέ-
θηκε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει για δεύτερη φορά την ακύρωση επ’ αόριστον 
της γενικής συνέλευσης της Αδελφότητας που είχε προγραμματιστεί για τις 15/3/2020. Οι 
λόγοι, δεν είναι άλλοι, από τα γενικά μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για την προστα-
σία από την εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού.

Μάρτιος 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Στη ζεστασιά της σόμπας του καφενείου
Το πρώτο ταξίδι της χρονιάς στο χωριό έγινε αρχές Μαρτίου. Τότε που ξεκίνησαν και 

οι εργασίες στον τοίχο του μνημείου στην πλατεία. Το κρύο βαστούσε ακόμα και το βρά-
δυ, εμείς οι λιγοστοί που ήμασταν στο χωριό, μαζευόμασταν στο καφενείο δίπλα στην ξυ-
λόσομπα και περνούσε όμορφα η βραδιά.
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11 Μαρτίου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Άνοιγμα τελωνείων Δρυμάδων Πωγωνίου και Αμπελώνα Θεσπρωτίας
Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ανώτατων 

εκπροσώπων της οργάνωσης της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ΟΜΟΝΟΙΑ, ο αντι-
πρόεδρος κύριος Γεώργιος Τζομάκας, η εκπρόσωπος τύπου κυρία Άννα Τσίμου ο Θω-
μάς Νάκας ως πρόεδρος επιτροπής ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ και η δημοσιογράφος 
κυρία  Ήρα Λόντο με  τον υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο (Υφυπουρ-
γός Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας της Ελλάδος).

Όπως ήταν και αναμενόμενο, το επίκεντρο της συζήτησης ήταν η λειτουργία των υπο-
τελωνείων στις Δρυμάδες Πωγωνίου και Αμπελώνα Θεσπρωτίας με σταθερή ετήσια διάρ-
κεια, για τα επιβατικά οχήματα. 

Ο υφυπουργός άκουσε με μεγάλη προσοχή το ιστορικό της υπόθεσης και ενημερώθη-
κε λεπτομερώς για το θέμα και τους προβληματισμούς των Ελλήνων Ομογενών κατοίκων 
των περιοχών. Μάλιστα, υποσχέθηκε μια δεύτερη σύντομη συνάντηση με τους πλέον αρ-
μόδιους, έτσι ώστε να δοθεί μια τελική λύση στο θέμα.

Αυτή η συνάντηση είναι αποτελέσματα των παράπλευρων προσπαθειών μου σε όλες 
τις πλευρές για αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Μετά από αυτή τη χθεσινή συνάντηση είχα 
εμπιστοσύνη πως γρήγορα αυτό το θέμα θα λυθεί οριστικά. Λόγω του κορωνοϊού, όμως, 
το θέμα πάγωσε και συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε αναμονή. 26 Απριλίου 2020

Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ, πρόεδρο της Αδελφότητας Σχωριαδιτών

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας ενημερώνει για τα έργα
και στέλνει τις ευχές του

«Μπορεί η κρίση λόγω πανδημίας του κορωνοϊού να μας έχει κλείσει στα σπίτια μας. 
Μπορεί να έχει περιορίσει κάθε οικονομική κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική δρα-
στηριότητα, μπορεί να εμπόδισε και την Αδελφότητά μας στη διεξαγωγή νέων εκλογών, 
αλλά δεν μας πτοεί και δεν μας σταματά να συνεχίζουμε τα έργα στο χωριό μας. 

Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησαν οι εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου της πλατεί-
ας γύρω από το μνημείο οι οποίες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η δια-
μόρφωση του χώρου όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω σχέδιο και η δεύτερη, η αναβάθ-

μιση του υπάρχοντος 
μνημείου του πεσό-
ντα Παντελή Ντάλ-
λα, η πρόσθεση και 
άλλων στοιχείων και 
μεταφορά στον ίδιο 
χώρο των προτομών 
του Δ. Μπεντούλη και 
Δ. Βαβάκου. Καλοδε-
χούμενες οι δικές σας 
σκέψεις, παρατηρή-
σεις και σχόλια. Χρό-
νια πολλά σε όλους 
σάς λόγω ημερών. 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΈΣΤΗ!» 

Ο χάρτης με τις δύο διαβάσεις Δρυμάδων και Αμπελώνα
με επιχρωματισμένες τις περιοχές που εξυπηρετούν.
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12 Ιουνίου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Από τα νέα του χωριού
Τις τελευταίες μέρες στις Σχωριάδες ξε-

κίνησαν οι εργασίες προετοιμασίας καλλω-
πισμού και καθαριότητας σε όλα τα σημεία 
του χωριού.

1. Το νερό του Κουκουράτου μπήκε στο 
δίκτυο του νερού με μεγάλη επιτυχία.

2. Κόψαμε τα χόρτα στην πλατεία, στους 

κεντρικούς δρόμους, στα νεκροταφεία και 
στο πάρκο της νεολαίας.

3. Καθαρίσαμε καλά τους προαναφερό-
μενους χώρους και φτιάξαμε τα συστήμα-
τα ποτίσματος.

4. Ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί η πρώτη 
φάση του τοίχου στην πλατεία, στο μνημείο.

25 Ιουνίου 2020
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ, πρόεδρο της Αδελφότητας Σχωριαδιτών

Νέα έργα
Επίσκεψη του προέδρου της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, Αλκιβιάδη Νταλέ, στο χωριό 

και επίβλεψη των νέων έργων.
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5 Ιουλίου 2020
Νερό Κουκουράτου

Το νερό του Κουκουράτου ξεκίνησε επίσημα τη διαδρομή του 
προς τις βρύσες του χωριού το 2019, με επένδυση από τον δήμο Δε-
ρόπολης-Πωγωνίου. Όμως, παρά τις πολλές προσπάθειες δεν μπό-
ρεσε να συνδεθεί με το χωριό και να μπει στο κοινοτικό δίκτυο.

Φέτος, με πρωτοβουλία και πολλή επιμονή και υπομονή από τον 
πρόεδρο της κοινότητας Δημήτρη Πασπάλη, με πολλή προσωπική 
του εργασία, το νερό κατάφερε να φτάσει στη δεξαμενή. Από εκεί 
έγιναν όλες οι διασυνδέσεις και αυτό το καλοκαίρι διευκολύνθηκε 

πάρα πολύ το χωριό με την πρόσβαση στο νερό Κουκουράτου.
Εκτός αυτού, παράλληλα κατασκευάστηκαν τα ανάλογα φρεάτια, καθώς επίσης και η 

συντήρηση της κεντρικής παλαιάς δεξαμενής του χωριού μας.
Επίσης, με πρωτοβουλία του προέδρου στρώθηκε ένα κομμάτι του δρόμου μπροστά 

από το σπίτι του Σταύρου Κυριάκου, με μπετόν.

Από τον
Δημήτρη Πασπάλη, 
πρόεδρο της κοινό-
τητας Σχωριάδων

29 Ιουλίου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Καινούργιο εικονοστάσιο στον Άγιο Νικόλαο
Στον Άγιο Νικόλαο τοποθετήσαμε καινούργιο εικονοστάσιο το οποίο κατασκευάστη-

κε στο εργαστήρι της Αρχιεπισκοπής των Τιράνων. 
Το εικονοστάσιο προσαρμόστηκε βάση της Ωραίας Πύλης που υπήρχε κατεστραμμένη. 
Το εικονοστάσιο είναι προσφορά του αρχιεπισκόπου Αναστασίου πάντα με τη φρο-

ντίδα του άξιου τέκνου των Σχωριάδων Χριστόφορου Μπεντούλη. Τους ευχαριστούμε 
από καρδιάς για τη συνεχόμενη βοήθεια στο χωριό μας. Εκτός από το εικονοστάσιο στον 
Άγιο Νικόλα τοποθετή-
σαμε και την Ωραία Πύλη 
στην Αγία Σωτήρα από τα 
παλιά κομμάτια του πα-
λιού εικονοστασίου.

Προηγήθηκε η μετα-
φορά από εμένα των τε-
μαχίων της Ωραίας Πύλης 
από το χωριό στα Τίρανα. 

Βοήθειά τους και βοή-
θεια μας όλων των Σχω-
ριαδιτών που ο καθένας 
με τον τρόπο βοηθά για το 
καλό του χωριού.

Το ένα τμήμα της πόρτας της Ωραίας Πύλης 
είναι το γνήσιο, το άλλο είναι αντίγραφο με 
βάση το πρωτότυπο. Στη φωτογραφία, και τα 
δύο τμήματα, ενώ βρίσκονται στο εργαστήριο 
της Αρχιεπισκοπής, πριν την τοποθέτησή τους.
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6 Αυγούστου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Η δική μας
Αγία Σωτήρα γιορτάζει
Σήμερα γιορτάζουμε τη Μεταμόρ-

φωση του Σωτήρος Χριστού. Γιορτά-
ζουν οι Σωτήρηδες και Σωτηρούλες 
και τους ευχόμαστε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
να χαίρονται την εορτή τους. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εί-
χαμε λειτουργία στην Αγία Σωτήρα και στηθήκαμε για την καθιερωμένη φωτογραφία. 
Η μόνη διαφορά ήταν η μικρή συμμετοχή λόγω που δεν ήρθαν χωριανοί εξαιτίας της 
πανδημίας. Δεν πειράζει, χρονιά είναι θα περάσει. Του χρόνου καλύτερα!

9 Αυγούστου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Μνημείο Σχωριάδων
Στις 9/8 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση 

του τοίχου στο μνημείο. Πρόκειται για ένα 
αριστούργημα που προστίθεται στο παζλ 
των κατασκευαστικών έργων της πλατείας 
των Σχωριάδων. Δυστυχώς φέτος είμαστε 
λίγοι αυτοί που απολαμβάνουμε τα ωραία 
του χωριού. 

Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα βουίζει 
το χωριό όπως κάθε Αύγουστο.

Οι προτομές του μνημείου, λόγω των χαμηλών 
θερμοκρασιών, έχασαν τη λάμψη και το χρώμα 
τους. Έπρεπε να επιδιορθωθούν και πιο ανθε-
κτικά υλικά να χρησιμοποιηθούν για τη συντή-
ρησή τους. Έτσι κι έγινε και τώρα τις καμαρώ-
νουμε και πάλι στη νέα τους περίοπτη θέση.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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10 Αυγούστου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Τα παιδιά φέτος στο χωριό
Στο πάρκο Νεολαίας στην Αγία Σω-

τήρα, τα λιγοστά παιδιά που παίζουν μας 
γεμίζουν ελπίδες ότι του χρόνου όλες οι 
οικογένειες θα είναι και πάλι εδώ. Δυ-
στυχώς σε 4-5 μέρες δεν θα είναι κα-
νένα παιδί λόγο των νέων μέτρων στην 
Κακαβιά και εμείς οι λίγοι στο χωριό θα 
ακούμε μόνο τα πουλιά να τραγουδούν. 
Θα έρθουν και καλύτερες μέρες.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους τους συγ-
χωριανούς μας, όπου και αν βρίσκονται 
η Παναγία να μας βοηθάει.

15 Αυγούστου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Δεκαπενταύγουστος δίχως εορτασμό
Χρόνια πολλά σε όλους, η Παναγία να μας βοηθάει. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. 

Είναι η μοναδική χρονιά που το χωριό μας είναι άδειο και χωρίς παιδιά. Ευτυχώς που έμει-
νε ο Νάσιος Μάργος και έχουμε ένα παιδί στο χωριό, την πανέμορφη Χρυσάνθη, που μας 
χαμογελάει και μας στέλνει φιλάκια με το χεράκι της.

16 Αυγούστου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου τον καιρό της πανδημίας
Και φέτος στο χωριό, συνεχίζοντας την παράδοση, είχαμε λειτουργία στην Εκκλησία μας.
Μπορεί η θρησκευτική πίστη μας να είναι σταθερή, λίγοι, όμως, έχουμε την πίστη ότι 

θα έρθουν καλύτερες μέρες. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
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23 Αυγούστου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Πολύτσιανη - Επίσκεψη 
στην Παναγία την Πέρα
 Η Παναγία η Πέρα είναι χτι-
σμένη στα θεμέλια μιας πα-
λαιοχριστιανικής Εκκλησίας 
και υπολογίζεται ότι κτίστηκε 
τον 6ο αιώνα μ. Χ. Τώρα γίνε-
ται η ανακαίνιση με την επιμέ-
λεια της Μητρόπολης Αργυρο-
κάστρου και την υπομονετική 
δουλειά των μαστόρων, του 
ιερέα Ευθυμίου Καλαμά και 
του Στέργιου Τζιαβάρα. 

Οι επισκευές ακολουθούν 
πιστά το πρωτότυπο σχέδιο 
της παλαιάς Εκκλησίας. Εκεί 
γύρω φαίνονται κατάσπαρτα 
μια σειρά από θεμέλια πολλών 
κτιρίων με ογκώδεις πέτρες 
που δείχνει ότι παλιά μπορεί 
να υπήρχε και μοναστήρι. Δεν 
είμαι ειδικός απλά μεταφέρω 
αυτά που άκουσα, αλλά αξί-
ζει εκεί να γίνουν ανασκαφές. 
Εύγε για την πρωτοβουλία.

25 Αυγούστου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Οι Σχωριάδες από την αρχαιότητα
Μετά από κάλεσμά μου, και παράλληλα με πρωτοβουλία του αρχαιολόγου από τη Ζα-

γοριά κύριου Σπύρου Νίκα, στις Σχωριάδες μάς επισκέφτηκε ένα κλιμάκιο με επικεφα-
λής τον έμπειρο αρχαιολόγο καθηγητή Νεριτάν Τσέκα.

Θέμα ήταν κάποιες πέτρες στην Κάτω Χαλικαριά οι οποίες μας είχαν τραβήξει την προ-
σοχή πριν περίπου πενήντα χρόνια. Για εμάς πάντα ήταν ένα αίνιγμα και εγώ πάλι χρόνια 
τώρα προσπαθούσα να φέρω ειδικούς.

Σήμερα ήρθαν για μια πρώτη επιφανειακή έρευνα και μετά από μικρά σκαψίματα και 
τον εντοπισμό κι άλλων σκόρπιων λίθων αλλά και κεραμικών υπολειμμάτων έβγαλαν 
συμπέρασμα ότι είναι αρχαίο κτίσμα η μνήμα προ Χριστού εποχής.

Η επόμενη κίνηση είναι πως ο Σπύρος Νίκας ως αρχαιολόγος θα ζητήσει και θα πάρει 
άδεια εκσκαφών από το αρμόδιο υπουργείο. 

Μετά το πέρας της έρευνας, τους φίλους μας από τα Τίρανα τους ξεναγήσαμε στο χω-
ριό μας στην πλατεία, στην Εκκλησία, στο σχολείο και στο πάρκο νεολαίας ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ.

Στο τέλος, όπως πάντα, τους κάναμε το τραπέζι στον Νάτσια. 
Οι επισκέπτες μας έμειναν ευχαριστημένοι και έκπληκτοι από το χωριό μας και την 

ομορφιά του. Το συμπέρασμα που βγάλαμε εμείς είναι ΟΙ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. 
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8 Σεπτεμβρίου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Γιορτάστηκε η Γέννηση 
της Θεοτόκου

Η κεντρική εκκλησία του 
χωριού μας, η Γέννηση της 
Θεοτόκου, γιορτάζει. Όπως 
κάθε χρόνο, και φέτος γιορ-
τάσαμε πανηγυρικά με ση-
μαντική όμως τη διαφορά 
συμμετοχής. Λόγω των πε-
ριορισμών και του αποκλει-
σμού που έφερε κόβιντ-19 
δεν είχαμε ούτε την Γερόντισ-
σα με τις αδερφές, ούτε τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολί-
τη Αργυροκάστρου. Σίγουρα 
του χρόνου θα είμαστε καλύ-
τερα. Χρόνια πολλά σε όλους 
τους Σχωριαδίτες!

25 Σεπτεμβρίου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Σήμερα γιορτάζει η Αγία Ευφροσύνη.
Χρόνια πολλά!

Για την οικογένεια μου είναι σημαντική γιορτή 
και ημέρα, γιατί γιορτάζει το εκκλησάκι της Αγίας 
Ευφροσύνης στις Σχωριάδες χτισμένο στη μνήμη 
του δικού μας παιδιού, του Ευφράνθιου που έφυγε 
από κοντά μας πριν δεκαεννέα χρόνια, στις 11 Ιου-
λίου 2001.

Εξαιτίας του κορωνοϊού δεν μπορέσαμε ούτε 
φέτος να κάνουμε τα θυρανοίξια. Ελπίζουμε του 
χρόνου να γίνουν πανηγυρικά και κάθε χρόνο να 
κάνουμε λειτουργία. Η Αγία Ευφροσύνη να βοη-
θάει όλους μας και όλον τον κόσμο.
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14 Οκτωβρίου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Αποχαιρετισμός στο χωριό & ταλαιπωρία
Τέλος για φέτος στο χωριό. Περάσαμε ωραία. Ο φθινόπωρος ήταν πολύ φιλόξενος με 

όλα τα καλούδια του. Στις 13/10 στην κορυφή της Νεμέρτσκας εμφανίστηκε το πρώτο 
χιόνι. Μέχρι εδώ όλα καλά. 

Όμως είμαι αναγκασμένος να παραδεχτώ πως το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο στε-
νάχωρο. Θα μου πει κάποιος, ήταν για όλους σε όλον τον πλανήτη. Εγώ όμως θα απα-
ντήσω πως η κακιά μοίρα βρίσκει να ταλαιπωρεί μόνο εμάς τους Πωγωνίσιους. Μας 
θυμίζει το 1991 και σε συνέχεια. Οι περισσότεροι φεύγουν από τα βουνά με φόβο και 
ταλαιπωρία όπως τότε. Οποίος φεύγει νόμιμα είναι μια σκέτη ταλαιπωρία έχει και κό-
στος γιατί πρέπει να πάει να κάνει το τεστ 50€ το ταξί συν 100€ το τεστ συν 5€ το PLF. 
Τη δεύτερη μέρα βγαίνει το αποτέλεσμα και πρέπει κάποιος να το πάρει και να το φέ-
ρει κάπου στα Σωφράτικα. Την τρίτη μέρα πάλι 50€ ταξί για Κακαβιά συν καρότσια να 
μεταφέρουν τα πράγματα μέχρι το λεωφορείο στο Ελληνικό. Πρέπει να είσαι εγκαίρως 
γιατί μπορεί να συμπληρωθούν τα 750 άτομα και να επιστρέψεις πάλι για αύριο και αν 
έχουν περάσει οι 72 ώρες, οπότε υποχρεώνεσαι να κανείς πάλι τεστ. Πάλι με φόβο για 
τα πράγματα που έχεις για τα παιδιά σου μήπως και δεν σου τα επιτρέπουν. Αυτά σκέ-
φτομαι για αύριο μέχρι να περάσω και να πάρω ανάσα. Πέρασαν τριάντα χρόνια και η 
ιστορία επαναλαμβάνεται. 

Όμως ποιος τα ακούει αυτά... Η κυβέρνηση στην Ελλάδα μας έχει ξεγραμμένους. 
Οι δικοί μας πολιτικοί μας θυμούνται στις εκλογές. Η παροιμία λέει « Έχεις νύχια, ξύσου».

Εύχομαι να ανταμώσουμε όλοι με υγεία.

10 Οκτωβρίου 2020
Από τον Θωμά Νάκα

Επίσκεψη στην Ντόλιανη
Εικόνες από μια επίσκεψη στην Ντόλιανη, στην Αγία Παρασκευή. Κάποτε, τα παλιά τα 

χρόνια, η περιοχή γέμιζε Σχωριαδίτες που γιόρταζαν, μετά το Πάσχα, τη γιορτή του Θωμά. 
Φαγητό, χορός, τραγούδι και γλέντι δίχως σταματημό. Τώρα σιωπή.

Το εκκλησάκι ανακαινίστηκε από τον Θωμά Κατσάνο, αλλά δυστυχώς, η πρόσβαση εί-
ναι δύσκολη, καθώς το μονοπάτι θέλει καθάρισμα.
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1-2: Ο Σωτήρης Ντάλλας όπως πάντα δραστήριος 
και χειμαρρώδης
3: Ο Οδυσσέας Γκίκας βοσκώντας τα προβατάκια του
4: Οι γυναίκες Κωνσταντίνα Νάκα, Πανάγιω Λώλη 
και Λευτέρω Ζήσω Μεντή επί τω έργω, βοηθώντας 
την Όλγα και τον Μανώλη όλο το καλοκαίρι με το μότο 
«Όλοι για τον Μανώλη».
5: Ο Κίτσιος Μπάντος μας καλημερίζει κάτω 
από την περγουλιά του
6: Η Αγάπη Μπάντου πλέκει τα κρεμμύδια σε αρμάθα

7: Η Αλεξάνδρα Νάκα τη στιγμή της προετοιμασίας 
για να φτιάξει γλυκό του κουταλιού κεράσι
8: Η Λευτέρω Λούκα κάθεται αναπαυτικά 
και μας διηγείται μια ιστορία
9: Ο Κώστας Νάκας έφερε τα σταφύλια και βρέθηκαν 
αμέσως οι βοηθοί που θα τα ζουπήσουν: Κώστας Νάκας, 
Τάκης Πασπάλης, Άννα Τσιαούση, Αλεξάνδρα Νάκα.
10: Στο καφενείο παίζουν ντόμινο οι χωριανοί Τάκης 
Μεντής, Άλκης Νταλές, Τάκης Πασπάλης, Τέλης Λώλης

Το 2020 χαρακτηρίστηκε το χειρότερο έτος όλων των εποχών. Ένας θανατηφόρος 
ιός κατάφερε να σταματήσει τα πάντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτοκίνητα, πλοία, αερο-
πλάνα, βιοτεχνίες και εργοστάσια, ταξίδια, βόλτες, συναντήσεις, κάθε είδους παραγωγή, 
τα πάντα. Ένα φρένο πατήθηκε σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, μήπως και ο πλανή-
της καταφέρει για λίγο και βρει τις ισορροπίες του κι εμείς την υγειά μας που απειλήθη-
κε και συνεχίζει να απειλείται από τον κορωνοϊό κόβιντ-19.

Σε ένα παράλληλο σύμπαν, στις Σχωριάδες, η ζωή κύλησε ασφαλής και ήσυχη, γεμά-
τη φυσική ομορφιά και καλούδια με μοναδική γλύκα, όλα φροντισμένα από τη φύση και 
τα δικά μας χέρια. Μόνο που φέτος, εκτός από ελάχιστους, δεν μπόρεσε να τα γευτεί κα-
νείς στην ώρα τους. Παρουσιάζουμε εικόνες και στιγμιότυπα του (αν)ήσυχου αυτού κα-
λοκαιριού, με την αντίφαση της ηρεμίας και της ομορφιάς από τη μια, του φόβου και της 
ανασφάλειας από την άλλη. Εμείς οι λίγοι που περάσαμε τους καλοκαιρινούς μήνες εκεί, 
συντηρήσαμε τις καλές μας συνήθειες και ξεφύγαμε από τον τρόμο της ζωής στην πόλη.

Ας είναι. Η ελπίδα θα νικήσει, η επιστήμη θα καταφέρει να κερδίσει τον ιό, προσφέρο-
ντας στην ανθρωπότητα την ιατρική λύση που θα σώσει τον κόσμο. Λίγη υπομονή ακό-
μα και θα βγούμε και από αυτήν τη στενωπό. 

(ΑΝ)ΗΣΥΧΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ - 2020
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Όλο το καλοκαίρι η Κωνσταντίνα κι εγώ περπατούσαμε κάθε απόγευμα από μία ώρα.
Στη διαδρομή μαζεύαμε ρίγανη και ό,τι άλλο βρίσκαμε στη φύση. Κάθε φορά επιστρέφαμε

ανανεωμένοι. Το περπάτημα στην εξοχή είναι μοναδική εμπειρία και ας γίνεται κατ’ επανάληψη.

Φωτογραφίες από την καθημερινότητα 
των λιγοστών χωριανών κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού της πανδημίας.
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1: Κεράσια
2: Γκάτζιες (μούρα)
3: Κούμπουλα (κορόμηλα)
4: Αχλάδια 
5: Ντομάτες
6: Βατσουνόγκατζιες (βατόμουρα)
7: Κόλινδροι
8, 9, 10: Λεφτόκαρα (φουντούκια)
11: Σύκα
12: Μαρμελάδα σύκου
13, 14: Σκουμαΐτες (ξερά σύκα)
15: Κράνια
16: Καλαμπόκια ψημένα

17, 18, 19, 20: Ψάρι από το ποτάμι και ιχθυοτροφείο 
Λιμπόχοβου
21, 22: Αβγά από τις κότες και μεσημεριανό τραπέ-
ζι που περιλαμβάνει σαλάτα, μπιφτέκι, πουρέ, αβγά 
βραστά και φέτα.
23: Σταφύλια κρεμασμένα για χειμώνα 
(αναπαράσταση του τρόπου συντήρησης 
των σταφυλιών τα προηγούμενα χρόνια)
24: Χούρμα (λωτοί), το τελευταίο φρούτο του χειμώνα
25, 26: Ο καλός ο νοικοκύρης τον χειμώνα χαίρεται. 
Ξύλα στο τζάκι, μπριζόλα στα κάρβουνα και κόκκινο 
κρασί. Αυτά απολαμβάνουν οι λιγοστοί χωριανοί που 
μένουν τον χειμώνα στο χωριό.
27: Το φθινόπωρο απολαμβάνουμε και τα αγριόγκοτσια
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Φωτογραφίες από τα αγαθά που απολαμβάνουμε
κατά την περίοδο του καλοκαιριού
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ΘΕΣΜΟΊ ΤΩΝ ΣΧΩΡΊΆΔΩΝ
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1, 2, 3, 4, 5, 6: Λουλούδια με τη σειρά που ανθίζουν
7: Γκλόγκινα
8, 9: Οι κερασιές και οι ροδακινιές βγάζουν το 
φθινόπωρο στον κορμό τους ένα εξόγκωμα, αυτό 
που εμείς αποκαλούμε «κόλληση» (κόλλα). Τα παλιά 
χρόνια με αυτό φτιάχναμε κόλλα, πρώτα το μαζεύα-
με, μετά το βράζαμε και γινόταν κόλλα που τη χρησι-
μοποιούσαμε στο σχολείο.

Φύση
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Ένας νέος θανατηφόρος ιός, μια παγκόσμια πανδημία

• Η πρώτη καραντίνα 13/3-4/5/2020
• Από τον Μάρτιο
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• Το καλοκαίρι χωρίς έλεγχο
• Ταλαιπωρία στις μεταφορές
μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας
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ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
COVID-19
Ένας νέος θανατηφόρος ιός,
μια παγκόσμια πανδημία
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 15/1/2021
Από τη Σοφία Πολίτου
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Η ανθρωπότητα ανά τους αιώνες απειλήθηκε από μικρόβια και νόσους θανατηφόρες 
που αποδεκάτιζαν κάθε τόσο ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ανθρώπινου πληθυσμού πα-
γκοσμίως. Μέχρι τώρα είναι επίσημα καταγεγραμμένες 15 πανδημίες που έφεραν την κα-
ταστροφή, τον θάνατο, το χάος. Με βάση αυτήν την καταγραφή, εμείς ζούμε την δέκατη 
έκτη παγκόσμια πανδημία από την οποία ελπίζουμε και ευχόμαστε να βγούμε ζωντανοί.

Πότε ήρθε ο κορωνοϊός στην Ελλάδα
Όπως δείχνουν τα πράγματα, όλα ξεκίνησαν στην Ασία, συγκεκριμένα σε μία κινεζι-

κή επαρχία. Τον Δεκέμβριο του 2019 στην πόλη Ουχάν (Wuhan) στην επαρχία Ουμπέι 
(Hubei) της Κίνας εμφανίστηκε συρροή κρουσμάτων πνευμονίας. Στις 9 Ιανουαρίου 
2020 οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για έναν νέο ιό, ένα νέο 
στέλεχος κορωνοϊού, στο οποίο έδωσαν την ονομασία 2019-nCoV ή αλλιώς COVID-19, 
όπως έγινε πιο γνωστός. 

Ο νέος επικίνδυνος κορωνοϊός σύντομα ταξίδεψε σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη 
της γης, μέσω των ταξιδιών και του εμπορίου. Οι χώρες ενημερώθηκαν για την ταχεία 

εξέλιξη της νόσου. 
Στις περισσότερες, 
όμως, περιπτώσεις, τα 
αναγκαία μέτρα πρό-
ληψης λήφθηκαν κα-
θυστερημένα, καθώς 
δεν θεώρησαν τον ιό 
τόσο επικίνδυνο όσο 
τελικά ήταν, με απο-
τέλεσμα κάποιες χώ-
ρες να επηρεαστούν 
πολύ περισσότερο 
από άλλες. Η ήπειρος 
που είχε τα λιγότερα 
κρούσματα και απώ-
λειες μέχρι τώρα είναι 
η Αφρική.

ΈΝΑ ΝΈΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΙΟΣ - ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ο κορωνοϊός στα μέρη μας
Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πότε εισήχθη ο κορωνοϊός στην Ελλάδα. Ο Εθνικός Ορ-

γανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) παρακολούθησε από την αρχή τις εξελίξεις και βρισκό-
ταν σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νο-
σημάτων (ECDC) όσο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Ο ΕΟΔΥ παρέμεινε σε 
επαγρύπνηση σχετικά με ενδεχόμενα κρούσματα της νόσου σε ταξιδιώτες, ενώ είχε ήδη 
εκδώσει ενημερωτικό υλικό και εξειδικευμένες οδηγίες για τους πολίτες.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2020 ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας 
ως επίσημος εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο θέμα ενημέρωσης για την πανδημία, ενη-
μέρωνε καθημερινά κάθε απόγευμα στις έξι το απόγευμα τους πολίτες μέσω όλων των 
καναλιών –κρατικών και ιδιωτικών- της ελληνικής τηλεόρασης για την εξέλιξη της παν-
δημίας του κορωνοϊού στη χώρα. Όλοι είχαμε τις τηλεοράσεις ανοιχτές και κρεμόμα-
σταν από τα χείλη του, από το βλέμμα του, για να ενημερωθούμε και καταλαγιάσουμε 
τον φόβο για το άγνωστο που μας περιβάλλει και απειλεί τις ζωές μας. Στις 26 Φεβρου-
αρίου ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα. Επρόκειτο για μία γυναίκα 38 χρό-
νων, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ταξιδιώτισσα από πληττόμενη περιοχή της βόρειας Ιταλίας.

Η πρώτη καραντίνα
13/3-4/5/2020

Ολόκληρη η χώρα, αλλά και πολλές άλ-
λες χώρες παγκοσμίως, μπήκε σε καραντί-
να. Αυτό συνέβη στις 13 Μαρτίου 2020, 
έπειτα από τη διαπίστωση ότι ο αριθμός των 
κρουσμάτων ανεβαίνει και προκειμένου 
να καταφέρουμε να κρατήσουμε το ποσο-
στό χαμηλό, μέχρι το κράτος να επανδρω-
θεί άμεσα και κατάλληλα για την αντιμετώ-
πιση ενός τέτοιου θανατηφόρου κινδύνου, 
άγνωστης προέλευσης, μεταδοτικότητας, 
ισχύος.

Σχεδόν όλες οι κατηγορίες επιχειρήσε-
ων έκλεισαν, εκτός από τις απαραίτητες, 
δηλαδή σούπερ μάρκετ, φούρνοι, μανάβικα 
και ιχθυοπωλεία, φαρμακεία, καθαριστή-
ρια, περίπτερα, πρατήρια καυσίμων, υπη-
ρεσίες υγείας, κτηνιατρικές υπηρεσίες και 
pet shops. Οι περισσότερες υπηρεσίες προ-
σπαθούσαν να εξυπηρετήσουν τους πολί-
τες ηλεκτρονικά, αλλά αυτό δεν ήταν πάντα 
εφικτό. Οι εταιρείες κινούνταν μόνο με προ-
σωπικό ασφαλείας, κάποιοι από τους υπαλ-
λήλους συνέχισαν με εκ περιτροπής ερ-
γασία & τηλεργασία, ενώ άλλοι μπήκαν σε 
καθεστώς αναστολής. Η Πολιτεία θα φρό-
ντιζε ώστε να ενισχύσει οικονομικά και τις 
βαλλόμενες επιχειρήσεις αλλά και τους ερ-
γαζόμενους με το επίδομα των 800 ευρώ 

Οι κωδικοποιημένες μετακινήσεις
στην πρώτη καραντίνα
Έξοδος 1. Μετακίνηση για λόγους υγείας.
Έξοδος 2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα 
προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν εί-
ναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. 
Έξοδος 3. Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφό-
σον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, 
μετά από τον καθορισμό ραντεβού, καθώς και με-
τάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυ-
νατή ηλεκτρονική συναλλαγή.
Έξοδος 4. Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε αν-
θρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και για 
μεταφορά συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού 
από και προς τον τόπο εργασίας του ή συνοδεία μα-
θητή στο σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα. 
Έξοδος 5. Μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους 
που προβλέπεται από τον νόμο ή για μετάβαση γο-
νέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέ-
κνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Έξοδος 6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο 
ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) 
άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευ-
ταία αυτή περίπτωση της αναγκαία απόστασης του 
ενάμισι (1,5) μέτρου. Καθώς και μετάβαση για σί-
τιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγ-
ματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ / COVID-19 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ / COVID-19
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που κάλυπτε την περίοδο από τις 13 Μαρ-
τίου έως τις 20 Απριλίου 2020. Παράλ-
ληλα, θα φρόντιζε να προστατέψει την 
ελληνική επιχειρηματικότητα με φοροελα-
φρύνσεις κ.α.

Για να βγεις έξω: Μήνυμα, μάσκα, 
γάντια και αντισηπτικό!

Η έξοδος από το σπίτι επιτρέπονταν μόνο 
με κωδικό εξόδου μέσω SMS ή χειρόγρα-
φων μηνυμάτων. Στο μήνυμα αναγραφό-
ταν ο κωδικός αριθμός, το ονοματεπώνυμο 
και η διεύθυνση του αποστολέα του μηνύ-
ματος, το οποίο έστελνε στον πενταψήφιο 
αριθμό 13033. Η περιοχή στην οποία μπο-
ρούσες να κινηθείς δεν έπρεπε να ξεπερ-
νά τον δήμο ή την περιφέρειά σου. Φυσικά, 
απαγορευόταν κάθε μετακίνηση εκτός του 
νομού που διαμένεις.

Νέες ανάγκες προέκυψαν που έπρεπε 
να γίνουν οι νέες μας συνήθειες: μάσκα για 
το πρόσωπο, γάντια, αντισηπτικά. Χω-
ρίς μάσκα δεν μπορούσαμε να πάμε πουθε-
νά. Επίσης, έπρεπε να κρατάμε αποστάσεις 
μεταξύ μας, όχι αγκαλιές, όχι φιλιά, όχι πιά-
σιμο το χέρι, όχι χάδι. Διαχωριστικά μπή-
καν ανάμεσα στους ανθρώπους, πλαστι-
κά, υφασμάτινα, ηθικά. Με αυτά έπρεπε να 
ζήσουμε, να επιβιώσουμε από την επίθεση 
του κορωνοϊού. Η αλληλοβοήθεια, η αλλη-
λεγγύη μεταξύ των ανθρώπων μεταλλάχθη-
καν σε φόβο, απομόνωση και απέραντη 
μοναξιά. 

Στα καταστήματα τοποθετήθηκαν δια-
χωριστικά παραβάν στα ταμεία, μεταξύ 
των εμποροϋπαλλήλων και των πελατών, 
και οι περισσότερες συναλλαγές γίνονταν με 
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, για την 
όσο είναι δυνατό μεγαλύτερη αποφυγή της 
μεταφοράς και διασποράς του ιού μέσω των 
χαρτονομισμάτων.  

Κάθε τόσο, έβγαιναν τα μπουκαλάκια με 
το αντισηπτικό από τις τσέπες και με αυτό 
τρίβαμε εντατικά τα χέρια. Το δέρμα άρχισε 
να ξεραίνεται και μετά θέλαμε ενυδατικές 
κρέμες. Στο πρόσωπο, η πολύωρη χρήση 
μάσκας δημιουργούσε δερματικά προβλή-
ματα, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που προ-
καλούσε ζάλη ή ακόμα και δύσπνοια. 

Οι άνθρωποι κλείστηκαν στα σπίτια τους. Οι παππούδες δεν μπορούσαν να χαρούν ούτε 
τα παιδιά, ούτε τα εγγόνια. Αλλά κι εκείνα, μοναχά τους, στερήθηκαν την αγάπη και την 
αγκαλιά, το χάδι και το παραμύθι, το παιχνίδι με ανθρώπους και όχι με ηλεκτρονικά μη-
χανήματα για παρηγοριά. Η τηλεφωνική επικοινωνία και οι βιντεοκλήσεις είναι μια λύση, 
αλλά όχι δεν είναι αρκετή. Ο άνθρωπος για να βλασταίνει και να αναπτύσσεται έχει ανά-
γκη την επαφή, χρειάζεται να λειτουργούν όλες του οι αισθήσεις, και κυρίως η αφή. Όταν 
αυτό δεν συμβαίνει, πολλοί επιστήμονες το έχουν βεβαιώσει, ο άνθρωπος μαραίνεται. 
Κάτι σαν την αφυδάτωση. Μένουμε χωρίς γέλιο, χαρά, αγάπη, όλα τα καλά συναισθή-
ματα που μας συντροφεύουν στη ζωή. Η καραντίνα, λοιπόν, δεν ήταν ζωή, ήταν μια πα-
ρένθεση. Μικρές σπίθες ανάφλεξης του κόσμου ήταν τα εγγόνια, όταν περνούσαν κάτω 
από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα για να χαιρετήσουν τους έγκλειστους παππούδες 
και γιαγιάδες.

Κλειστά και τα σχολεία
Τα σχολεία έκλεισαν κι αυτά. Τα μαθήματα γίνονταν διαδικτυακά, με τηλεδιασκέ-

ψεις. Αυτό προκάλεσε ακόμα ένα πρόβλημα μαζί με τα άλλα που προέκυψαν εξαιτίας 
της πανδημίας και του αποκλεισμού. Η Πολιτεία ανέτοιμη να ανταποκριθεί στην τηλεο-
πτική εκπαίδευση, δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όμως, και οι ελ-
ληνικές οικογένειες αντίστοιχα δεν είχαν όλες τις οικιακές υποδομές ώστε να υποστη-
ρίξουν το ηλεκτρονικό μάθημα. Δεν έφταναν τα κομπιούτερ μέσα στο σπίτι για όλα τα 
παιδιά, δεν υπήρχε καλό διαδικτυακό σήμα, το Webex 
σύστημα που υποστήριζε το υπουργείο Παιδείας σε αυτό 
την ηλεκτρονική μαθητεία «έπεφτε» συχνά, ενώ πολλοί 
από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες δεν είχαν την τε-
χνική κατάρτιση για ένα μάθημα μέσα από τα κομπιού-
τερ και τις οθόνες. Οι ώρες περνούσαν με δυσκολία, με 
το επίπεδο της ποιότητας του μαθήματος να πέφτει κάτω 
από το 50%, αναγκάζοντας τους μαθητές να προσπαθούν 
να βρουν λύση στα ιδιαίτερα μαθήματα και τα φροντιστή-
ρια, που όμως κι αυτά γίνονταν κάτω από τις ίδιες συνθή-
κες, δηλαδή μέσω τηλεδιάσκεψης. Όλα παρέμεναν εικο-
νικά και όχι πραγματικά.

Καραντίνα για τους ταξιδιώτες
Στην Ελλάδα, όποιος επέστρεφε από ταξίδι 
έπρεπε να απομονωθεί στο σπίτι του σε 
υποχρεωτική καραντίνα για 14 μέρες. Στην 
Αλβανία ο αυτοπεριορισμός είχε επίσης δι-
άρκεια 14 μέρες.

Τα πρόστιμα
• Στην Ελλάδα το πρόστιμο για 
τον παραβάτη που δεν φορούσε 
μάσκα ήταν 150 ευρώ.
• Στην Αλβανία εάν οι πολίτες δεν 
φορούσαν μάσκα επιβαλλόταν 
πρόστιμο 3.000 λεκ (24 ευρώ) 
για την πρώτη φορά και 5.000 
λεκ (40 ευρώ) για τη δεύτερη 
και κάθε άλλη φορά.

Διαφημιστικά σποτ ενημέρωσης
& προφύλαξης
Στην τηλεόραση ανά τακτά διαστήματα διαφη-
μίσεις σχετικές με το τι πρέπει να κάνουμε για 
να προσέχουμε εμφανίζονταν κάθε τόσο. Γνω-
στοί και γνωστές ηθοποιοί –ο Σπύρος Παπα-
δόπουλος και η Βίκυ Σταυροπούλου- ανέλα-
βαν τον ρόλο να μας δείξουν πώς πλενόμαστε, 
πώς φτιάχνουμε μάσκες μόνοι μας στο σπίτι, τι 
να αποφεύγουμε. Το σύνθημα που υιοθετήσα-
με όλοι ήταν το «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ». Και συ-
νεχίσαμε να είμαστε τυπικοί ως προς την ατο-
μική μας ευθύνη.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’ 

Ο/Η υπογράφων-ούσα: ________________________________________ 
Ημ/νία γέννησης: ________________________________________ 
Διεύθυνση κατοικίας: ________________________________________ 
 
Ώρα μετακίνησης: ________________________________________ 
 
Δηλώνω ότι η μετακίνηση μου σχετίζεται με τον ακόλουθο λόγο: 
(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο του Μέρους Β’.)

ΜΕΡΟΣ Β’ 

Β1 Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό ή αιμοδοσία, εφόσον 
αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Β2 Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης 
ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

Β3 Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Β4 Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή 
συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο. 

Β5 Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση 
διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για 
τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

B6 Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία μου, για ατομική σωματική 
άσκηση (εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις 
ανάγκες κατοικιδίου ζώου.

 
Τόπος _________________________ Υπογραφή

Ημερομηνία _________________________

Ο/Η Δηλών-ούσα _________________________
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Από τον Μάρτιο εγκλωβισμένοι στο χωριό
Όσοι Σχωριαδίτες βρέθηκαν τον Μάρτιο στο χωριό, αποκλείστηκαν εκεί μέχρι τον 

Ιούνιο, όπου είχαμε την άρση της καραντίνας. Και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, είχα-
με προβλήματα και περιορισμούς τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από τη μια χώρα 
στην άλλη. Η μετακίνηση επιτρεπόταν μόνο στους έλληνες πολίτες, τους βορειοηπει-
ρώτες και τους αλβανούς με επίσημα έγγραφα. Δεν επιτρεπόταν η είσοδος των Ι.Χ. αυ-
τοκινήτων με ελληνικές πινακίδες στην Αλβανία, αλλά ούτε και η είσοδος των Ι.Χ. αυ-
τοκινήτων με αλβανικές πινακίδες στην Ελλάδα. Στην Αλβανία υπήρχε ακόμα ένας 
περιορισμός, η απαγόρευση εισόδου σε αλβανούς πολίτες χωρίς διαβατήριο*.1

Ο μεθοριακός σταθμός Δρυμάδων ήταν από την πρώτη μέρα της καραντίνας κλει-
στός. Εμείς οι Πωγωνίσιοι ταλαιπωρηθήκαμε αφάνταστα. Οι δυσκολίες αυτές μας έφε-
ραν στον νου ανατριχιαστικές εικόνες του παρελθόντος, της δεκαετίας του ’90, τότε που 
περνούσαμε μέσα από τα βουνά. Έτσι κάναμε και τώρα, εκμεταλλευόμενοι την ώρα αλ-
λαγής φρουράς που ήταν γύρω στις 13:00 – 13:30, και που τότε δεν υπήρχε φύλαξη και 
αστυνομία. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του έτους, ενώ και για το 2021 είμαστε επι-
φυλακτικοί για τις εξελίξεις.

* Όσοι έχουν ελληνική υπηκοότητα δεν υποχρεώνονται να έχουν αλβανικό διαβατήριο, γιατί ως επίσημο αλβανι-
κό έγγραφο είναι η αλβανική ταυτότητα/Kart Identiteti.

STOP στις τέχνες και τον πολιτισμό
Οι τέχνες και ο πολιτισμός χτυπήθηκαν ανελέητα από την πανδημία. Οι χώροι συνά-

θροισης για λόγους διασκέδασης ή ψυχαγωγίας είτε έκλεισαν, είτε περιόρισαν κατά πολύ 
το ποσοστό προσέλευσης των ανθρώπων, με βάση τις εντολές και τις εγκυκλίους της κυ-
βέρνησης, που κάθε τόσο άλλαζαν με βάση τα νέα ιατρικά δεδομένα. 

Υποχρεωτικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις & δυσκολίες εξυπηρέτησης
Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχασαν τους συνανθρώπους που τους βοηθούσαν κα-

θημερινά και τους στήριζαν, καθώς με τα απαγορευτικά ήταν δύσκολο να τους επισκε-
φτούν με την ίδια συχνότητα. Όσοι άνθρωποι νοσούσαν έμεναν σε απομόνωση στο σπίτι 

και μόνο σε βαριές περιπτώσεις γινόταν 
η διακομιδή τους στα νοσοκομεία. Οι 
ΜΕΘ στα νοσοκομεία έπρεπε άμεσα να αυ-
ξηθούν για να μπορέσουν να αντέξουν στις 
νέες άμεσες ανάγκες. Λόγω του πλαφόν 
του αριθμού των ατόμων που μπορούσαν 
να συναθροίζονται, όταν κάποιος πέθαινε, 
εκτός από δυο τρία πρόσωπα πρώτης συγ-
γένειας, κανένας άλλος δεν μπορούσε να 
συμμετέχει στο πένθος, να συμπαρασταθεί 
στην οικογένεια, να συνοδέψει τον νεκρό 
στην τελευταία του κατοικία. Οι κηδείες γί-
νονταν με ελάχιστους παρευρισκόμενους. 

Κρούσματα, περιορισμούς, καραντίνα και πρόστιμα δεν είχαμε μόνο στην Ελλάδα 
αλλά και στην Αλβανία. 

Από τις 13 Μαρτίου 2020 απαγορεύτηκε η είσοδος και η έξοδος από και προς την Αλ-
βανία. Επιτρεπόταν μόνο σε φορτηγά που μετέφεραν προϊόντα και σε πολύ επείγοντα πε-
ριστατικά. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνταν ειδική άδεια. Κι ενώ στην Ελλάδα επιτρεπό-
ταν η κυκλοφορία των Ι.Χ. και όλων των αυτοκινήτων, στην Αλβανία διακόπηκαν τα πάντα, 
υπήρξε ολικό λοκντάουν. Επέβαλε επίσης την απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 21:00 
έως τις 05:00 και την απαγόρευση μαζικών συναθροίσεων. Αυτό δημιούργησε αξεπέραστα 
προβλήματα, κυρίως στις δυσπρόσιτες περιοχές, όπως η δική μας, το Πωγώνι μας.

Στις 21 Μαρτίου 2020 η κυβέρνηση της Αλβανίας προχώρησε στην επιβολή καθε-
στώτος στρατιωτικού νόμου για 40 ώρες, με την ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων, 
καθώς οι πολίτες της χώρας αγνόησαν τα μέτρα για τον κορωνοϊό. Η αστυνομία άρχισε 
να μοιράζει πρόστιμα σε όσους δεν φορούσαν μάσκα σε δημόσιο χώρο. 

Όλοι οι Βορειοηπειρώτες που εξυπηρετούνταν από τα Ιωάννινα και την Αθήνα για την 
φαρμακευτική τους αγωγή, δεν είχαν ποιος 
να τους συνταγογραφήσει τα φάρμακα και 
να τους φέρει. Παλαιά, πήγαιναν και οι ίδιοι 
όπου ήθελαν και εξυπηρετούνταν καλύτε-
ρα και αγόραζαν τα φάρμακά τους. Τώρα, 
μέσω συνεννόησης, τα φάρμακα τα έγρα-
φαν τα παιδιά τους και τους τα έστελναν με 
τα λεωφορεία. Από εκεί υπάλληλοι του δή-
μου και της επαρχίας τα παρέδιδαν πόρτα 
πόρτα. Τώρα αυτό ήταν πολύ δύσκολο να 
γίνει και η ταλαιπωρία για όλον τον κόσμο 
που είχε ανάγκη ήταν πολύ μεγάλη.

Η Βασιλική Κατσάνου-Σκούρη σπάει τον εγκλεισμό και γιορτάζει ποιητικά

Με αφορμή την ονομαστική γιορτή της αδερφής της Κωνσταντίνας, η Βασιλική Σκούρη-Κατσά-
νου αψηφά τον κορωνοϊό, τις καραντίνες και τους περιορισμούς, γράφει ποίημα, το απαγγέλλει 
και κερνάει με όλη την ψυχή της!

Το στυλό είναι αποστειρωμένο
το χαρτί σιδερωμένο,
διάβασε αυτό το ποίημα
μην το πετάξεις, είναι κρίμα.

Δεν μπορώ να βγω για δώρο
«απαγορεύεται», δεν κάνει,
έχω τον δικό μου τρόπο
φτιάχνω πίτα στο τηγάνι.

Διώξε αυτόν τον πανικό
από τον κορωνοϊό
και να ήσουνα και φυλακή
θα σ’ έβλεπα από μια ραφή.

Χρόνια πολλά από την καρδιά μας
μοναδική ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΣ.

Το αυτοσχέδιο ποίημα της Βασιλικής Κατσάνου-
Σκούρη προς την αδερφή της Κωνσταντίνα, για την 
ονομαστική της εορτή. Αστείο αλλά πραγματικό, το 
ποίημα παρά τον κωμικό του χαρακτήρα ήταν εύ-
στοχο, μα πάνω από όλα, πολύ αγαπητικό.
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Η λήξη της πρώτης καραντίνας
Μετά από 42 μέρες καραντίνας, στις 4 Μαΐου 2020 έγινε η άρση της καραντίνας. 

Στις 26 Μαΐου 2020 η καθημερινή αυτή επικοινωνία της επιστημονικής κοινότητας 
μέσω των κυβερνητικών εκπροσώπων σταμάτησε. Λόγω του χαμηλού αριθμού κρου-
σμάτων και θανάτων μέχρι τότε, η ελληνική κυβέρνηση θεώρησε πως ο μεγάλος κίνδυ-
νος πέρασε. Στο εξής η εν λόγω ενημέρωση θα γινόταν μέσω γραπτών ανακοινώσεων 
από το υπουργείο Υγείας.

Ο κύριος Τσιόδρας αποχαιρέτησε τον ελληνικό λαό με τα λόγια: «Τέσσερις μήνες μετά 
επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Θέλω κι εγώ σταδιακά να επιστρέψω στα δικά μου 
καθήκοντα». «Αναπάντεχα και απροσδόκητα βρέθηκα κοντά σας και αισθάνθηκα κοντά 
σας. Στην πατρίδα μας, παρά τις απώλειες, ο εχθρός δεν είχε τον τελευταίο λόγο και γι΄ 
αυτό δεν του κάνω τη χάρη να αναφερθώ ξανά σε αυτόν. Αντέξαμε όλοι μαζί», πρόσθεσε.

Μαζί του στο ίδιο πάνελ ενημέρωνε τους πολίτες για την πανδημία στη χώρα και ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποί-
ος συνέχισε το έργο του καθηγητή, μετά την αποχώρησή του, σε εβδομαδιαία βάση.

Ανεξέλεγκτο καλοκαίρι
Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού η 

Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες με τον μι-
κρότερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων αλλά και απωλειών. Ο κόσμος 
χαλάρωσε. Η περίοδος της καραντίνας 
φάνηκε σε όλους αιώνας ολόκληρος. 
Όλοι είχαμε την πεποίθηση, με βάση τα 
λεγόμενα πολιτικών και επιστημόνων, 
ότι οι θερμές θερμοκρασίες θα είναι το 
τελειωτικό χτύπημα για τον κόβιντ-19. 
Όμως, το άνοιγμα του τουρισμού δεν 
βοήθησε στην ενίσχυση της οικονομίας 
αλλά στη διασπορά του κορωνοϊού ακό-
μα και σε μέρη που δεν είχαν αντιμετω-
πίσει μεγάλο πρόβλημα.

Τα κρούσματα μέχρι το τέλος
της πρώτης καραντίνας
Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τις 22 
Μαΐου 2020 είχαν επιβεβαιωθεί παγκοσμίως:
• 5.300.000 κρούσματα σε 215 χώρες
• 337.900 θάνατοι από τη νόσο
• 2.130.000 άνθρωποι ανάκαμψαν από τη νόσο

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων 
στην Ελλάδα μέχρι τις 22 Μαΐου 2020:
• 4.737 επιβεβαιωμένα κρούσματα
• 210 καταγεγραμμένους θανάτους
Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 
76 έτη και το 95.7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/
και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο συνολικός αριθμός των θανόντων στην 
Αλβανία μέχρι τις 26 Μαΐου 2020:
• 33 άτομα

Στην Αλβανία, η υπουργός Υγείας ανακοίνωσε στις 
26 Μαΐου 2020 το άνοιγμα των βρεφονηπιακών σταθ-
μών και νηπιαγωγείων και την εκκίνηση της τουριστικής 
περιόδου από την 1η Ιουνίου 2020. Η χώρα είχε μεί-
νει για τρεις εβδομάδες χωρίς θανάτους λόγω κόβιντ-19.

Ποιος είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας; Λίγα 
λόγια για τον καθηγητή λοιμωξιολογίας 

Ο Σωτήρης Τσιόδρας γεννήθηκε το 1965. Είναι έλλη-
νας γιατρός παθολόγος, ακαδημαϊκός με ειδικότητα 
ειδικού λοιμωξιολόγου. Εργάζεται στην Δ’ Πανεπι-
στημιακή Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου πγν 
αττικον και έχει ανακηρυχθεί Καθηγητής Παθολογί-
ας-Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλ-
ληλα εκτελεί καθήκοντα ειδικού συμβούλου και επι-
στημονικού συνεργάτη του ΕΟΔΥ.
Από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 26η Μαΐου 
2020 εκτελούσε καθήκοντα εκπροσώπου του Υπουρ-
γείου Υγείας, οπότε και σταμάτησαν οι ενημερώσεις 
του κοινού, ενώ παραμένει, όπως δήλωσε, επικεφα-
λής της ομάδας για την αντιμετώπιση της επιδημίας 
του κορωνοϊού στην χώρα.
Κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της πανδημίας 
του κορωνοϊού 2019–20, ορίστηκε επικεφαλής του 
Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, αλλά και εκπρόσω-

πος τύπου της κυβέρνησης με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σε καθημερινή βάση. Το προφίλ 
του σε συνδυασμό με την ψύχραιμη στάση ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας έλαβε πολύ θε-
τικά σχόλια εντός, αλλά και εκτός Ελλάδας, με πολλούς δημοσιογράφους και άλλους επιστήμονες να 
κάνουν ειδικές αναφορές στο όνομα του για τη διαχείριση της κρίσης. Σε άρθρο στους The New York 
Times χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους «ήρωες της επιστήμης στα χρόνια του κορωνοϊού». Κάποια 
ΜΜΕ του άσκησαν κριτική για παραβίαση της καραντίνας, όταν ο ίδιος εθεάθη να ψέλνει σε άδεια εκ-
κλησία στην Αθήνα.
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Το δεύτερο μότο μετά τη λήξη
της πρώτης καραντίνας



Ταλαιπωρία στις μετακινήσεις μεταξύ Έλλάδας και Αλβανίας
Στις 10 Ιουνίου 2020 άνοιξε η αεροπορική σύνδεση Ελλάδας – Αλβανίας, αλλά στις 

30 Ιουνίου ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανέβαλλε το άνοιγμα 
συνόρων με την Αλβανία. 

Τον Ιούλιο άνοιξαν τα σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας και δεκάδες χιλιάδες ήταν οι αφί-
ξεις χωρίς κανέναν έλεγχο. Οι αστυνομικοί και οι τελωνειακοί ανέφεραν ότι τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα είναι μηδενικά και δεν τηρούνται όπως πρέπει οι νόμοι. Οι τελωνεια-
κοί και αστυνομικοί υπάλληλοι Ιωαννίνων ζήτησαν τοποθέτηση μόνιμων κλιμακίων του 
ΕΟΔΥ στα ελληνοαλβανικά σύνορα, όμως δεν έγινε τίποτα.

Από τις 16 Αυγούστου 2020, η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει όλες 
τις διαβάσεις από Αλβανία προς Ελλάδα. Έκλεισαν οι διαβάσεις σε Μαυρομάτι και 
Μέρτζιανη. Παρέμειναν ανοικτές της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής. Από την Κα-
καβιά το καθημερινό επιτρεπτό όριο ταξιδιωτών που μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα 
ήταν 750 άτομα, ενώ από την Κρυσταλλοπηγή 300 άτομα. Το ωράριο λειτουργίας των 
δύο περασμάτων ήταν από τις 07:00 έως τις 23:00 και όχι σε εικοσιτετράωρη βάση. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μέσα σε τρεις μέρες, 13-16/8/2020, το αδια-
χώρητο στην περιοχή. Μια ουρά αυτοκινήτων μήκους 10 χλμ. με τους επιβάτες τους να 
περιμένουν πότε θα περάσουν τα σύνορα μέσα στη ζέστη, χωρίς φαγητό, τουαλέτα, κρε-
βάτια. Τα προβλήματα σίτισης, υγιεινής έγιναν αμέσως ορατά και οι συνθήκες θύμιζαν 
καταυλισμούς, παρά την όποια βοήθεια από τον δήμο και τις επιχειρήσεις από το Αργυ-
ρόκαστρο, που έτρεξαν να προσφέρουν τις πρώτες ανάγκες στους ταξιδιώτες.

Μέσα σε αυτήν την ανοργανωσιά και τη νευρικότητα έγινε κι ένα δυστύχημα. Ένα 
ασθενοφόρο παρέσυρε και σκότωσε ένα 
δεκάχρονο παιδί, που η οικογένειά του 
ζούσε και δούλευε στην Ελλάδα.

Ερήμωσε το χωριό
Όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην 

επισκεφτεί κανείς φέτος το χωριό από τις 
16/8 και μετά. Και όσοι ήμασταν εκεί μεί-
ναμε μόνοι. Εδώ κολλάει ακριβώς η λαϊκή 
ρήση «σαν την καλαμιά στον κάμπο». Αυτό 
ήταν κάτι το πρωτόγνωρο! Στις Σχωριά-
δες απομείναμε περίπου 50 άτομα, όταν 

ξεπερνούσαμε τα 500 κάθε καλοκαίρι. Μοναξιά, απογοήτευση, ανησυχία, όλα αυτά 
μαζί συνέθεταν μια μουντή ατμόσφαιρα και ας ήμασταν στην αποκορύφωση του καλο-
καιριού, των γιορτών που ακυρώθηκαν, του καλοκαιριού που έφευγε αγέλαστο, δίχως 
παιδιά και παιχνίδια.

Μια ταλαιπωρία η επιστροφή από το χωριό - Τα έξοδα του τεστ για κορωνοϊό
Μετά τις 16 Αυγούστου 2020, όποιος από εμάς τους Βορειοηπειρώτες ήθελε να έρ-

θει στην Ελλάδα, τον περίμενε μια σύγχρονη Οδύσσεια. Έπρεπε πρώτα να είχε κάνει το 
τεστ για τον κορωνοϊό και να έχει αρνητικά αποτελέσματα, καθώς και να συμπληρώ-
σει το έντυπο PLF. Αυτό το τεστ ίσχυε για 72 ώρες και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα 
έπρεπε να καταφέρει να περάσει τα σύνορα. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν πολύ δαπανηρή. 

Ο ταξιδιώτης ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει 100 ευρώ για το τεστ, 5 ευρώ για 
το έντυπο, 50 ευρώ για το ταξί που θα τον μετέφερνε από και προς το Αργυρόκαστρο, 
γιατί θα έπρεπε να επιστρέψει για να πάρει τα αποτελέσματα του τεστ. Την επόμενη μέρα, 
μετά από αυτό το πήγαινε-έλα, έπαιρνε και 
πάλι ταξί για να μεταβεί στον μεθοριακό 
σταθμό Κακαβιάς όσο το δυνατό νωρίτερα, 
γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να συμπληρωθεί ο 
κατάλογος με το ανώτατο επιτρεπτό όριο 
ταξιδιωτών που θα περάσουν τα σύνορα, 
που ήταν 750 ο αριθμός τους. Αν συνέ-
βαινε αυτό, τότε κινδύνευε να λήξει το τεστ 
για κορωνοϊό, οπότε έπρεπε να ξανακάνει 
και άρα να ξαναπληρώσει και το τεστ και τα 
μεταφορικά έξοδα και ό,τι άλλο προέκυπτε. 

Στην Κακαβιά, πάλι, συνεχιζόταν η τα-
λαιπωρία του. Αποσκευές, καρότσια για να 
τα μεταφέρει, έξτρα πληρωμές και έλεγ-
χοι των πραγμάτων που μεταφέραμε, 
πάντα με τον φόβο μήπως και μας πουν να 
τα επιστρέψουμε πίσω στο χωριό. Τέτοιες 
καταστάσεις ήταν καθημερινό φαινόμενο 
στην Κακαβιά. 

Ουρά αυτοκινήτων και ταλαιπωρία στο πέρασμα της Κακαβιάς
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Ο Βαγγέλης Λώλης με τη μάσκα και
το αντισηπτικό στο χέρι.

Υπογεγραμμένη δήλωση της Κωνσταντίνας 
Νάκα (αριστερά) και του Θωμά Νάκα (δεξιά), 

στη διάβαση από τις Δρυμάδες, προς την αλβα-
νική αστυνομία, για την τήρηση της υποχρεωτι-

κής καραντίνας, διάρκειας 14 ημερών.

Ο Κώστας Νάκας, μεταξύ σοβαρού και αστείου, 
δίνει στην Κωνσταντίνα γιαγουρτόσπορο,
αλλά κρατάει απόσταση ασφαλείας, τον δίνει 
με το φτυάρι!
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Πώς γίνονται οι μετακινήσεις
Για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπου Β), έχετε 3 επιλογές: SMS, εκτυπω-
μένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης ή και χειρόγραφη βε-
βαίωση κίνησης.

1. Αποστολή SMS
Στέλνουμε από το κινητό μήνυμα SMS στον αριθμό 13033 χωρίς χρέωση. 
Το SMS πρέπει να είναι της μορφής: X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύ-
θυνση κατοικίας, όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που 
αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:

Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό
Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανά-
γκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. 
Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συ-
ναλλαγή. 
Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή 
συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο. 
Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή με-
τάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι 
αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφω-
να με τις κείμενες διατάξεις. 
Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας 
στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου-Κίνη-
ση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία 
αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου. 

Η απάντηση που λαμβάνουμε:
Μετακίνηση [κενό] X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας 
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από κινητά τηλέφωνα με κάρτα SIM των πα-
ρόχων κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν στην Ελλάδα (Cosmote, 
Vodafone GR, Wind). Προκειμένου να κάνουν χρήση της υπηρεσίας 13033 
οι πολίτες με συσκευή που έχει κάρτα SIM δικτύου του εξωτερικού, μπο-
ρούν να προμηθευτούν μια σύνδεση καρτοκινητού από τα σημεία πώλη-
σης των παρόχων. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της υπηρεσίας 13033 είναι 
δωρεάν.
Τα μηνύματα του 13033 αφορούν αποκλειστικά σε επιβεβαίωση κατ’ εξαί-
ρεση μετακίνησης. Το 13033 δεν στέλνει μηνύματα που παραπέμπουν σε 
εγκατάσταση λογισμικού ή σε ιστοσελίδα άλλη από το forma.gov.gr

2. Συμπλήρωση Εντύπου
Εναλλακτικά, συμπληρώνουμε και φέρουμε μαζί μας ένα από τα ακόλουθα 
έντυπα, κατά περίπτωση.
Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (PDF)
Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών (DOCX)

3. Χειρόγραφη Βεβαίωση
Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:
Όνομα/Επίθετο, διεύθυνση κατοικίας, λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις 
παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού, ημερο-
μηνία, ώρα, υπογραφή.

Φθινόπωρο 2020
Πώς ξεκίνησαν τα σχολεία

Το φθινόπωρο ξεκίνησε με περιορι-
σμούς. Καθυστέρησε η έναρξη του σχο-
λείου, η οποία έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου. 
Τα παιδιά ήταν υποχρεωμένα να κάνουν μά-
θημα φορώντας μάσκες και ο συνωστισμός 
στις τάξεις ήταν μεγάλος. Ενώ το υπουργείο 
μιλούσε ότι στις τάξεις των ελληνικών σχο-
λείων τα παιδιά κατά μέσο όρο δεν ξεπερ-
νούσαν τα 17, η αλήθεια ήταν ότι στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις οι τάξεις είχαν από 
20-25 παιδιά και πάνω. Η νεολαία, σύμ-
φωνα με τα στατιστικά στοιχεία κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, ήταν κυρί-
ως ασυμπτωματική, γι’ αυτό και μπορού-
σε να διασπείρει τον κορωνοϊό χωρίς να κιν-
δυνεύει η ίδια αλλά τα μεγαλύτερης ηλικίας 
άτομα με τα οποία ερχόταν σε επαφή.

Τα όποια έκτακτα μέτρα που πάρθηκαν 
δεν βοήθησαν στον περιορισμό της εξά-
πλωσης του ιού στη χώρα. Τα τεστ και οι 
δειγματοληψίες δεν ήταν ποτέ αρκετά για 
την ακριβή καταγραφή των κρουσμάτων. 

Αύγουστος 2020.
Πρώτη μετάλλαξη του κορωνοϊού
Oι επιστήμονες διαπίστωσαν μετάλλαξη του 
κορωνοϊού και ο καθηγητής Λοιμωξιολο-
γίας και Παθολογίας Σωτήρης Τσιόδρας 
επανεμφανίστηκε τηλεοπτικά στις 4 Αυγού-
στου, μετά την άρση των μέτρων που σήμα-
νε και το τέλος της καθημερινής τηλεοπτικής 
ενημέρωσης. Σε αυτήν την τηλεοπτική εμφά-
νισή του σήμανε τον κώδωνα του κινδύνου για 
την πορεία της μετάδοσης του νέου κορωναϊ-
ού στην ελληνική επικράτεια, ζητώντας τη τή-
ρηση των μέτρων προστασίας από τους πολί-
τες. Το ίδιο επισήμανε και ο Μάριος Λαζανάς, 
επίσης λοιμωξιολόγος αλλά και ο Μανώ-
λης Δερμιτζάκης καθηγητής Γενετικής του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Μέτρα προστασίας
Το πλύσιμο των χεριών, η διατήρηση της από-
στασης άνω των 2 μέτρων από ανθρώπους 
που βήχουν και η αποφυγή επαφής με το πρό-
σωπο συνιστώνται για την πρόληψη της νόσου. 
Οποιοσδήποτε είναι ύποπτος για τη μεταφορά 
του ιού, συνιστάται να παρακολουθεί την υγεία 
του για δύο εβδομάδες, να φοράει χειρουργική 
μάσκα και να ζητά ιατρική συμβουλή, καλώντας 
έναν γιατρό πριν επισκεφτεί μια κλινική.
Εκτός από τις προαναφερθείσες οδηγίες για το 
πλύσιμο των χεριών και την αναπνευστική υγι-
εινή, οι φορείς δημόσιας υγείας έχουν εκδώσει 
οδηγίες για άρρωστα άτομα με COVID-19 και για 
όσους υποψιάζονται ότι έχουν μολυνθεί. Αυτά τα 
άτομα συνιστάται να περιορίζουν τις δραστηριό-
τητες εκτός του σπιτιού, εκτός από την παροχή 
ιατρικής περίθαλψης. «Μην πηγαίνετε στη δου-
λειά, στο σχολείο ή στους δημόσιους χώρους. 
Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών, 
συνεπιβίβασης ή ταξί». Για όσους αναζητούν ια-
τρική περίθαλψη συνιστάται να καλέσουν στο 
τηλέφωνο πριν επισκεφτούν έναν πάροχο υγει-
ονομικής περίθαλψης.
Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μήκος αυτών 
των περιόδων είναι 14 ημέρες (δύο εβδομά-
δες), καθώς είναι επίσης ένα εκτιμώμενο χρο-
νικό πλαίσιο μεταξύ της μόλυνσης και της έναρ-
ξης των συμπτωμάτων.
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Δεύτερη καραντίνα από 7/11/2020
με click away για το εμπόριο

Μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου ανοιχτά παρέμεινε όλη η αγορά. Από τις 7 Νοεμβρίου 
2020 ένα δεύτερο λοκντάουν ήρθε να ταρακουνήσει την ελληνική κοινωνία. Ολόκλη-
ρη η χώρα έμπαινε σε καθεστώς απαγόρευσης κυκλοφορίας προκειμένου να μπει «φρέ-
νο» στη διασπορά του κορωνοϊού στον γενικό πληθυσμό.

Οι μετακινήσεις μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα γίνονταν αποκλειστικά με την αποστολή 
SMS στο 13033, όπως και τον περασμένο Μάρτιο, ενώ για τους εργαζομένους αρκούν 
οι σχετικές βεβαιώσεις από την εργασία τους. Γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, αυτά δεν εί-
χαν σταματήσει ποτέ, και όσοι τα αποχωρίστηκαν το καλοκαίρι, έπρεπε επειγόντως να 
προμηθευτούν νέα.

Απαγορεύτηκε και πάλι η διακίνηση από νομό σε νομό. Για όσους ήθελαν να επισκε-
φτούν τα χωριά τους για τις ελιές και άλλες γεωργικές εργασίες, δινόταν ειδική άδεια. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και η Ελληνική Ορθόδοξη
Αυτοκέφαλη Εκκλησία κατά την περίοδο της καραντίνας

Οι κυβερνητικές εντολές για την προστασία 
και προφύλαξη από τον κορωνοϊό ίσχυαν για 
όλα τα κοινωνικά στρώματα, για όλους τους 
δημόσιους φορείς, για όλο τον ιδιωτικό κλά-
δο, αλλά και για την Εκκλησία.
Ωστόσο, υπήρξαν ενδοιασμοί από μεριά αντι-
προσώπων της και δημιουργήθηκε σύγχυση 
στους πιστούς, καθώς άλλα πρόσταζε η ελ-
ληνική κυβέρνηση και άλλα μητροπολίτες και 
ιερείς, ευτυχώς οι περιπτώσεις ήταν μεμο-
νωμένες. Υπήρξε αμφισβήτηση ή και κάθετη 
αντίθεση ως προς την ύπαρξη του ιού και τα 
θανατηφόρα για τους ανθρώπους.

Η Φύση, όμως, βρήκε την υγειά της!

Μπορεί οι άνθρωποι να κλειδαμπαρώθηκαν 
στα σπίτια τους και η παγκόσμια παραγωγή 
να έριξε την ταχύτητά της κατά το ήμισυ, η 
οικονομική κρίση να έκανε εκ νέου και δυ-
ναμικά την επανεμφάνισή της... αλλά η Φύση 
βρήκε την ευκαιρία, με αυτή την παύση των 
ανθρώπων, να αναρρώσει κάπως από τη μό-
λυνση και τους ρύπους. Τα ζώα έκαναν και 
πάλι αισθητή την παρουσία τους εκεί που άλ-
λοτε είχαν κάνει κατοχή το μέρος οι άνθρω-
ποι, δελφίνια επισκέφτηκαν νερά που εξαι-

τίας των ανθρώπων δεν τολμούσαν καν να προσεγγίσουν, φύτρωσε χορτάρι εκεί που όλα ήταν 
γκρίζα. Μήπως, τελικά, αναρωτιέται και η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας πολωνή συγγρα-
φέας Ολγκα Τοκάρτσουκ, αυτή θα έπρεπε να είναι η ταχύτητα δράσεων του ανθρώπου; Μήπως 
πρέπει να χαμηλώσουμε κατά πολύ τους ρυθμούς μας και να απολαύσουμε την πραγματική ομορ-
φιά και υπόσταση της ζωής και της φύσης;

Τι είναι το click away
Το «click away» είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς, κυρίως στη βόρεια και την κεντρική 
Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Το «click 
away» προβλέπει τα εξής:
• Γίνεται ηλεκτρονική παραγγελία του προϊόντος.
• Ο καταναλωτής προπληρώνει το προϊόν.
• Τέλος, με το αποδεικτικό παραγγελίας – πληρωμής παραλαμβάνει το προϊόν από ειδικά διαμορφω-
μένο, εξωτερικό χώρο του καταστήματος.
Με τον τρόπο αυτό αποφορτίζονται οι μεταφορές ενώ αποφεύγεται ο συνωστισμός, καθώς «δεν θα 
γίνεται έρευνα αγοράς εντός του καταστήματος, αλλά από το ηλεκτρονικό κατάστημα».
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Νέες δυσκολίες για να προσεγγίσουμε το χωριό
Για εμάς τους Πωγωνίσιους μόνο το πέρασμα της Κακαβιάς παρέμενε ανοιχτό, με 

όλους τους σχετικούς περιορισμούς. Ακόμα το πρόβλημα με τη μεταφορά και παρά-
δοση φαρμάκων στους ηλικιωμένους δεν έχει λυθεί. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, ένα 
νέο μέτρο που πάρθηκε είναι πως όποιος Βορειοηπειρώτης νοσήσει από τον κορω-
ναϊό, του δίνεται πλέον η δυνατότητα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και να 
νοσηλευτεί εκεί.

Στον δικό μας ευρύτερο χώρο αλλά και με βάση τα νέα που έχουμε από τους Σχωρια-
δίτες του εξωτερικού, ελάχιστοι έχουν νοσήσει. Από αυτούς οι 10 νόσησαν βαριά, αλλά 
βγήκαν νικητές. Στις Σχωριάδες δεν έχουμε ακόμα κρούσμα, ούτε σε άλλο χωριό εκτός 
από την Πολύτσιανη που υπήρξαν μια-δυο περιπτώσεις, όχι σοβαρές. Επίσης, στο σύνο-
λο του νομού Αργυροκάστρου τα κρούσματα ήταν λίγα. Τελευταία, όμως, η περιοχή μαζί 
με τη Δερόπολη έχουν ανέβει στο επίπεδο επικινδυνότητας κίτρινου χρώματος. 

Η κατάσταση το φθινόπωρο ήταν πολύ πολύ χειρότερη από την άνοιξη. Πολλοί οι 
διασωληνωμένοι ασθενείς, χιλιάδες τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκατοντάδες οι νε-
κροί της πανδημίας.

Νέα πρόστιμα - Υποχρεωτική η χρήση μάσκας
σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
• Τα πρόστιμα διπλασιάστηκαν από τα 150 ευρώ στα 300 ευρώ
• στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση 
ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη ύψους 500 ευρώ
• στις επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λει-
τουργίας τους, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ
• στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας, επιβάλλεται για την ίδια παράβαση δι-
οικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Ο μεθοριακός σταθμός της Κακαβιάς

Ο χάρτης του ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων)
Αριστερά η Ευρώπη και η Ελλάδα στις 17 Δεκεμβρίου και

δεξιά στις 24 Δεκεμβρίου 2020 που δείχνει όλες τις χώρες σε «κόκκινο συναγερμό».

1η ΥΠΕ:
Βασικό: ΓΝ Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σω-
τηρία», Αναπληρωματικό: ΓΝ Αθηνών «Ο Ευαγγε-
λισμός»

2η ΥΠΕ:
Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ «Αττικόν»
Αναπληρωματικό: ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο»

3η και 4η ΥΠΕ:
Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, 
Αναπληρωματικά: Πανεπιστημιακό ΓΝ
Αλεξανδρούπολης, ΓΝ Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»

5η ΥΠΕ:
Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Λάρισας,
Αναπληρωματικό: ΓΝ Λαμίας

6η ΥΠΕ:
Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Πατρών «Παναγιά η 
Βοήθεια», Αναπληρωματικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ 
Ιωαννίνων

7η ΥΠΕ:
Βασικό: Πανεπιστημιακό ΓΝ Ηρακλείου,
Αναπληρωματικό: ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Τα 13 νοσοκομεία αναφοράς στην Ελλάδα στην πρώτη και τη δεύτερη καραντίνα
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Ήρθαν τα Χριστούγεννα – Όλα κλειστά
Η 1η Δεκεμβρίου μας βρήκε με 2.199 νέα κρούσματα και 111 απώλειες. Και οι 

αριθμοί παρέμειναν στα ύψη για όλο τον μήνα. 
Η αρχική απόφαση της κυβέρνησης για το δεύτερο λοκντάουν, δηλαδή τη δεύτερη 

καραντίνα, ήταν η λήξη του στις 7 Δεκεμβρίου. Ο αριθμός όμως των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων αλλά και των θανάτων –που σχεδόν καθημερινά ξεπερνούσαν τους 100- 
δεν μειωνόταν, σε συνδυασμό με την έλλειψη κλινών ΜΕΘ. 

Από τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ανακοινώθηκε στις 2 Δε-
κεμβρίου 2020 η επέκταση της καραντίνας έως τις 14 Δεκεμβρίου, καθώς οι περιο-
ρισμοί δεν είχαν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα ως προς τον αριθμό των κρουσμά-
των και των θυμάτων από κόβιντ-19, με μερική άρση του για συγκεκριμένες κατηγορίες 
καταστημάτων: εποχικά είδη, κομμωτήρια κ.α. Τα σχολεία θα άνοιγαν με τον καινούρ-
γιο χρόνο.

Η ενημέρωση των πολιτών στις τηλεοράσεις επανήλθε και γινόταν πλέον από τους 
κυβερνητικούς εκπροσώπους, κυρίως από τον ο υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας 
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και όχι από τον γνωστό λοιμωξιολόγο Σωτή-
ρη Τσιόρδα.

Οι δήμοι και κοινότητες παρά τους περιορισμούς στόλισαν τις πλατείες και τους δρό-
μους χριστουγεννιάτικα για να τονωθεί κάπως το ηθικό της κοινωνίας, όμως, κανείς δεν 
μπορούσε να χαρεί τον στολισμό και τις γιορτές, όπως γίνονταν ως τώρα. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος και η Αλβανική Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη
Εκκλησία κατά την περίοδο της καραντίνας

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος και η Αλβανι-
κή Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία, εκτός 
από τα προληπτικά μέτρα των πρώτων ημε-
ρών έλαβε επιπρόσθετα μέτρα. Η Εκκλησία 
της Αλβανίας επανέλαβε ότι πρέπει να απο-
φεύγονται οι αγκαλιές, τα χειροφιλήματα και 
οποιαδήποτε φυσική επαφή, καθώς και στα 
αντικείμενα της εκκλησίας που ενδεχομένως 
να επηρεάσουν και άλλους. Το σεβασμό για 
τα ιερά αντικείμενα μπορεί να δείξει κάποιος 
και με ταπεινοφροσύνη μπροστά τους. Επί-
σης αναστάλθηκαν έως τις 3 Απριλίου 2020, 
όλες οι καθημερινές λατρευτικές τελετές, 
όπως Όρθρος, Εσπερινός, Ακάθιστος Ύμνος 

και Θεία Λειτουργία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας ενθάρρυνε και προέτρεψε τους πιστούς να 
εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα από τα σπίτια τους ή να τα παρακολουθήσουν από το 
Ραδιόφωνο της Αναστάσεως, τη σελίδα στο facebook και την διαδικτυακή πύλη της Αρχιεπισκοπής. 
Μόνο η Θεία Λειτουργία της Κυριακής θα πραγματοποιούνταν σε όλες τις εκκλησίες.

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2020
είχαμε συνολικά: 
• 105.271 επιβεβαιωμένα κρούσματα
• 2.406 θύματα 

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος ΧαρδαλιάςΔεκέμβριος 2020 - Ερμού, ο πολυσύχναστος δρόμος στο κέντρο της Αθήνας άδειος

Έπαψαν οι γιορτές, οι επέτειοι, τα γε-
νέθλια, οι συναντήσεις των ανθρώπων. 
Έπαψε κάθε επικοινωνία. Έκλεισαν οι 
χώροι λατρείας. Έπαψαν οι τέχνες, η 
μουσική. Έκλεισαν τα θέατρα, οι κινη-
ματογράφοι, οι συναυλιακοί χώροι, οι 
καφετέριες, οι ταβέρνες, οποιοσδήπο-
τε χώρος θα μπορούσε να προκαλέσει 
κατά την Πολιτεία συνωστισμό των αν-
θρώπων και άρα μετάδοση του ιού. Ενώ 
στην πρώτη καραντίνα είχε αποφασιστεί 
να μπορούν οι χώροι αυτοί να είναι επι-
σκέψιμοι με μικρότερο ποσοστό εισό-
δου (30%) και με απόσταση δύο μέτρων 
μεταξύ των επισκεπτών, τελικά, έκλει-
σαν εντελώς. Οι καλλιτέχνες δοκιμάστη-
καν σκληρά, οι συνεργασίες και οι επαγ-
γελματικές συμφωνίες ακυρώθηκαν κι 
έμειναν ξεκρέμαστοι. Γι’ αυτούς κανέ-
να έκτακτο επίδομα βοήθειας δεν απο-
φασίστηκε από την Πολιτεία. Όμως, όλοι 
στα σπίτια μας ξοδεύαμε τον χρόνο μας 
ακούγοντας μουσική, βλέποντας ταινίες, 
διαβάζοντας βιβλία…
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Μετακινήσεις με SMS
Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο με την αποστολή SMS στο 13033 ή με τη συμπλήρω-

ση της φόρμας κατ’ εξαίρεση μετακίνησης που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr ή με χει-
ρόγραφη βεβαίωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα) για τους ακόλουθους και μόνο λόγους:
• Μετακίνηση σε σχολείο
• Μετακίνηση σε εργασία
• Μετακίνηση για τις συγκεκριμένες κατηγορίες καταστημάτων που παραμένουν ανοιχτά
• Μετακίνηση για παραλαβή αγορών μέσω click away

Απαγορεύεται
Καμία μετακίνηση δεν επιτρέπεται από και προς το εξωτερικό. Όσοι θέλουν να εισέλ-

θουν στη χώρα, υποχρεωτικά χρειάζεται αρνητικό τεστ PCR, που να έχει διεξαχθεί μέχρι 
72 ώρες πριν.

Από τις 15 Δεκεμβρίου δόθηκε από 
την κυβέρνηση η λίστα των καταστη-
μάτων που θα είναι ανοιχτά κατά την 
περίοδο των εορτών: βιβλιοπωλεία, 
κομμωτήρια-κουρεία, υπηρεσίες μανι-
κούρ-πεντικιούρ, μέσω ραντεβού και 
για παραγγελίες click away. Οι κατανα-
λωτές μπορούσαν να επισκεφτούν κα-
νονικά τα βιβλιοπωλεία.

Επίδομα στους εργαζομένους & φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις
• Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους στις οποίες συμπεριλαμ-
βάνεται και το λιανεμπόριο, ανακοινώθηκε, αναστολή καταβολής του ΦΠΑ έως 30 
Απριλίου 2021. 
• Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους δίνεται δυνατότητα αναστο-
λής πληρωμής των δόσεων ασφαλιστικών και φορολογικών και η πληρωμή τους στο 
τέλος της ρύθμισης.
• Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Νοέμ-
βριο, θα λάβουν, εντός Δεκεμβρίου, αντί για 534 ευρώ, 800 ευρώ, υπολογιζόμενο 

αναλογικά για τις ημέρες που 
τέθηκαν σε αναστολή. Η εφά-
παξ αυτή οικονομική ενίσχυ-
ση στους εργαζόμενους εί-
ναι επιπλέον της κάλυψης του 
δώρου Χριστουγέννων
• Επεκτείνονται όλα τα επιδό-
ματα ανεργίας που έληξαν και 
λήγουν τους μήνες Σεπτέμ-
βριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο, κατά 2 μήνες. 
• Χορηγείται νέα εφάπαξ οικο-
νομική ενίσχυση, ύψους 400 
ευρώ, σε μη επιδοτούμενους 
μακροχρόνια ανέργους

Δεύτερη καραντίνα
Εργασία, σχολείο, καταστήματα κλειστά
• Εργασία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό (εκ περιτρο-
πής, τηλεργασία) σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
• Τηλε-εκπαίδευση σε γυμνάσια, λύκεια και ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα.
• Ανοιχτά τα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και όλα τα 
σχολεία ειδικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες.

Επιτρέπεται η λειτουργία
των παρακάτω δραστηριοτήτων
• Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, 
ιχθυοπωλεία κλπ) με το κανονικό τους ωράριο και δια-
νομή έτοιμου φαγητού (delivery).
• Λαϊκές αγορές με την συμμετοχή του 50% των δραστη-
ριοποιούμενων, παράλληλες αγορές και απόσταση πά-
γκων 5 μέτρων.
• Καταστήματα οπτικών και καταστήματα πώλησης 
ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους 
καταστηματάρχες
• Καταστήματα πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς 
και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης 
υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών
• Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 
με παράδοση κατ οίκον (e-shop κτλ.) Υπηρεσίες παρο-
χής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) 
και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) μόνον στο 
πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζο-
νται στην ΚΥΑ
• Επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και 
κούριερ. (Μάλιστα, τα ΕΛΤΑ εξέδωσαν σχετική ενημε-
ρωτική ανακοίνωση προς το κοινό).
• Καθαριστήρια, περίπτερα, πρατήρια καυσίμων, φαρμα-
κεία, υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικές υπηρεσίες, pet shops.

Επιτρέπονται:
• Όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα
• Όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα (Βιο-
μηχανία, Μεταποίηση)
• Όλες οι δραστηριότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες
• Οι χώροι λατρείας θα είναι κλειστοί για τους πιστούς, οι 
λειτουργίες πραγματοποιούνται από τους θρησκευτικούς 
λειτουργούς χωρίς την παρουσία πιστών και θα επιτρέ-
πεται μόνο η τέλεση κηδειών με παρουσία μέχρι 9 άτομα 
του στενού συγγενικού περιβάλλοντος του συνανθρώ-
που μας που έφυγε.

Τα βιβλιοπωλεία ανοιχτά!
Από τις 15 Δεκεμβρίου δόθηκε από την κυβέρ-
νηση η λίστα των καταστημάτων που θα είναι 
ανοιχτά κατά την περίοδο των εορτών: βιβλιο-
πωλεία, κομμωτήρια-κουρεία, υπηρεσίες μανι-
κούρ-πεντικιούρ, μέσω ραντεβού και για παραγ-
γελίες click away. Οι καταναλωτές μπορούσαν 
να επισκεφτούν κανονικά τα βιβλιοπωλεία.

Με μάσκα και εξ αποστάσεως όλες οι δουλειές
στον εργασιακό χώρο. Εδώ ο Θωμάς Νάκας με
τη Σοφία Πολίτου εν ώρα εργασίας, τηρώντας τους
κανονισμούς ασφάλειας για τον κορωνοϊό.

54
55

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ / COVID-19 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ / COVID-19



Έμβόλιο προ των πυλών
Τα πρώτα εμβόλια από επιστημονικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες φαρμάκων 

παρουσιάστηκαν και περίμεναν την έγκριση από τον παγκόσμιο φορέα φαρμάκων για να 
ξεκινήσει ο εμβολιασμός όλων των πληθυσμών, που θα ανακουφίσει την ανθρωπότητα 
από αυτήν τη νέα θανάσιμη πρόκληση. 

Οι εταιρείες που πρώτες έβγαλαν σε κυκλοφορία εμβόλιο κατά του covid-19 και 
η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε για διάθεση στους κατοίκους της ήταν οι: Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV και BioNtech-Pfizer, Sanofi-GSK, 
Janssen Pharmaceutica NV και BioNtech-Pfizer.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2020 τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα με στό-
χο την ενημέρωση και 
την οργάνωση της επι-
χείρησης «Ελευθερία» 
για τον εμβολιασμό 
των πολιτών. Ο εμβο-
λιασμός θα ήταν δωρε-
άν για όλους. Το εμβό-
λιο ήταν προαιρετικό.

Στις 27 Δεκεμβρί-
ου 2020 ξεκίνησαν οι 
πρώτοι εμβολιασμοί 
σε ταυτόχρονα σε 5 
νοσοκομεία αναφοράς 
της Αττικής: Στο Νο-
σοκομείο Ευαγγελι-
σμός, στο Νοσοκομείο 
Σωτηρία, στο Αττικό 
Νοσοκομείο, στο Θρι-
άσιο και στο Ασκληπι-
είο της Βούλας.

Πάει ο παλιός ο χρόνος
Πριν κλείσει το 2020 και μας αποχαι-

ρετήσει, ανακοινώθηκε η παράταση του 
λοκντάουν για τον Ιανουάριο του 2021. 
Μέχρι τις 7/1/2021 θα παρέμεναν κλει-
στά: σχολεία, εστίαση, ψυχαγωγία, δικα-
στήρια, αθλητικές δραστηριότητες, χιο-
νοδρομικά κέντρα.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί πλήρης κατάλογος όλων των χωρών και των ηπεί-
ρων με όλα τα στοιχεία που αφορούν τα ποσοστά κρουσμάτων και τη θνησιμότητα έως 
και τις 15 Ιανουαρίου 2021.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021
είχαμε συνολικά:
• 138.850 επιβεβαιωμένα κρούσματα
• 4.838 θύματα
• 2.803.026 έλεγχοι με δείγματα PCR
• 579.462 έλεγχοι με δείγματα Rapid Ag

Η νοσηλεύτρια Ευσταθία Καμπισιούλη, ήταν ο πρώτος άνθρωπος 
που εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα, στο νοσοκο-
μείο «Ευαγγελισμός» στις 27 Δεκεμβρίου 2020.

Κορωνοϊός (COVID-19): Η τελευταία κατάσταση σε αριθμούς
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α /α ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΑΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΕΣΤ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΧΩΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΗ: 26,706,660 608,436 14,407,930 11,690,294

1 Ρωσία 3,495,816 63,940 2,882,044 549,832 95,000,000 145,968,186

2 Ηνωμένο 
Βασίλειο 3,211,576 84,767 1,406,967 1,719,842 61,779,630 68,077,604

3 Γαλλία 2,830,442 69,031 205,672 2,555,739 38,490,013 65,351,265

4 Ιταλία 2,319,036 80,326 1,673,936 564,774 28,300,119 60,413,855

5 Ισπανία 2,176,089 52,878 N/A N/A 28,775,103 46,764,538

6 Γερμανία 1,980,861 44,404 1,620,200 316,257 36,353,196 83,928,070

7 Πολωνία 1,414,362 32,456 1,155,823 226,083 7,872,232 37,824,250

8 Ουκρανία 1,138,764 20,376 837,063 281,325 5,733,555 43,591,603

9 Ολλανδία 889,221 12,685 N/A N/A 6,352,647 17,155,282

10 Τσεχία 866,522 13,856 708,842 143,824 5,322,698 10,719,679

11 Ρουμανία 681,392 16,969 610,122 54,301 5,077,520 19,168,228

12 Βέλγιο 670,249 20,250 46,417 603,582 7,427,553 11,616,738

13 Σουηδία 512,203 9,834 N/A N/A 4,717,676 10,133,077

14 Πορτογαλία 507,108 8,236 382,544 116,328 6,131,619 10,180,653

15 Ελβετία 490,358 8,521 317,600 164,237 3,929,129 8,688,580

16 Αυστρία 385,750 6,868 359,692 19,190 3,955,650 9,033,999

17 Σερβία 366,191 3,664 31,536 330,991 2,437,036 8,718,352

18 Ουγγαρία 347,636 11,066 220,304 116,266 2,898,998 9,647,107

19 Κροατία 223,097 4,517 213,370 5,210 1,102,552 4,091,568

20 Λευκορωσία 219,663 1,554 202,446 15,663 4,191,207 9,447,647

21 Σλοβακία 217,978 3,260 160,401 54,317 1,580,412 5,461,067

22 Βουλγαρία 210,416 8,349 143,642 58,425 1,247,545 6,920,119

23 Δανία 185,159 1,660 161,194 22,305 11,556,903 5,803,173

24 Λιθουανία 164,414 2,346 97,511 64,557 1,777,327 2,701,642

25 Ιρλανδία 159,144 2,460 23,364 133,32 2,663,724 4,967,302

26 Μολδαβία 150,946 3,193 140,217 7,536 584,518 4,028,902

27 Ελλάδα 146,688 5,354 9,989 131,345 3,689,863 10,395,526

28 Σλοβενία 145,472 3,093 119,149 23,230 735,437 2,079,092

29 Βοσνία 
Ερζεγοβίνη 116,668 4,399 83,662 28,607 552,988 3,269,776

30 Βόρεια 
Μακεδονία 87,590 2,657 68,695 16,238 423,696 2,083,328

31 Αλβανία 65,334 1,256 38,860 25,218 296,014 2,876,102

α /α ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΑΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΕΣΤ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΧΩΡΑΣ

32 Νορβηγία 57,282 509 46,611 10,162 3,064,639 5,443,977

33 Μαυροβούνιο 53,840 737 43,475 9,628 201,840 628,109

34 Λετονία 52,032 909 38,417 12,706 994,203 1,874,882

35 Λουξεμβούργο 48,372 542 44,935 2,895 1,768,093 631,408

36 Φινλανδία 39,593 610 31 7,983 2,618,990 5,545,355

37 Εσθονία 35,621 311 25,032 10,278 696,809 1,327,016

38 Μάλτα 14,958 234 12,123 2,601 553,672 442,176

39 Ανδόρα 8,818 87 8,070 661 180,088 77,332

40 Ισλανδία 5,935 29 5,742 164 456,261 342,432

41 Γιβραλτάρ 3,431 20 2,259 1,152 137,377 33,686

42 Νησιά της 
Μάγχης 3,324 76 2,969 279 289,238 174,722

43 Σαν Μαρίνο 2,723 65 2,373 285 29,508 33,969

44 Λιχτενστάιν 2,370 49 2,211 110 22,308 38,187

45 Μονακό 1,128 7 926 195 51,953 39,391

46 Φερόε Νήσοι 647 1 619 27 212,418 48,963

47 Νήσος Μαν 414 25 353 36 24,359 85,275

48 Βατικανό 27 15 12 802

ΣΥΝΟΛΟ: 26,706,660 608,436 14,407,930 11,690,294

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ / COVID-19 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ / COVID-19
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ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ / COVID-19 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ / COVID-19

ΒΟΡΈΙΑ ΑΜΈΡΙΚΗ

NOTIA ΑΜΈΡΙΚΗ

α /α ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΑΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΕΣΤ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΧΩΡΑΣ

ΒΟΡΕΙΑ 
ΑΜΕΡΙΚΗ: 26,960,445 569,345 16,558,935 9,832,165

1 Η.Π.Α. 23,616,345 393,928 13,975,036 9,247,381 277,448,025 332,045,064

2 Μεξικό 1,571,901 136,917 1,176,658 258,326 3,959,944 129,657,973

3 Καναδάς 681,328 17,383 584,652 79,293 14,781,592 37,919,528

4 Παναμάς 288,408 4,594 227,141 56,673 1,477,179 4,350,996

5 Δομινικανή 
Δημοκρατία 186,383 2,428 140,217 43,738 927,749 10,906,168

6 Κόστα Ρίκα 182,156 2,384 139,967 39,805 535,554 5,119,045

7 Γουατελάμα 145,986 5,117 132,507 8,362 684,552 18,091,982

8 Ονδούρα 131,009 3,320 59,647 68,042 336,727 9,988,621

9 Ελ Σλαβαδόρ 50,157 1,459 44,304 4,394 655,591 6,503,791

10 Κούβα 16,044 158 12,478 3,408 1,634,430 11,322,888

11 Τζαμάικα 13,852 317 11,568 1,967 148,431 2,968,115

12 Μπελίζ 11,419 278 10,569 572 63,829 401,471

13 Αϊτή 10,569 238 8,888 1,443 44,968 11,476,858

14 Γουαδελούπη 8,886 154 2,242 6,490 109,535 400,161

15 Μπαχάμες 8,011 175 6,351 1,485 55,503 395,257

16 Τρινιντάντ & 
Τομπάγκο 7,305 129 6,891 285 76,834 1,401,926

17 Μαρτινίκα 6,263 44 98 6,121 79,166 375,108

18 Αρούμπα 6,228 52 5,552 624 74,075 107,01

19 Νικαράγουα 6,152 167 4,225 1,760 6,666,709

20 Κουρασάο 4,488 19 4,096 373 40,527 164,454

21 Άγιος Μαρτίνος 1,607 27 1,469 111 11,535 43,136

22 Άγιος Μαρτίνος 1,025 12 855 158 12,433 39,017

23 Νήσοι Τουρκ 
και Κάικος 1,011 6 819 186 12,477 38,997

24 Μπαρμπάντος 1,007 7 465 535 85,791 287,565

25 Βερμούδες 664 12 566 86 152,761 62,154

26 Αγία Λουκία 502 6 319 177 21,568 184,078

27 Νήσοι Κέιμαν 362 2 325 35 62,617 66,135

28 Άγιος Βικέντιος 
& Γρεναδίνες 284 106 178 23,174 111,13

29 Καραϊβική 
Ολλανδία 249 3 181 65 4,453 26,354

30 Άγιος 
Βαρθολομαίος 206 1 172 33 8,518 9,893

α /α ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΑΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΕΣΤ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΧΩΡΑΣ

31 Αντίγκουα και 
Μπαρμπούντα 176 5 152 19 7,046 98,364

32 Γρενάδα 132 1 123 8 6,781 112,803

33 Βρετανικές 
Παρθένοι Νήσοι 114 1 95 18 13,223 30,339

34 Ντομίνικα 109 101 8 8,114 72,082

35 Άγ. Χριστόφορος 
και Νέβιος 34 31 3 6,091 53,401

36 Γροιλανδία 29 28 1 16,170 56,823

37 Σεντ Πιέρ και 
Μικελόν 16 16 0 3,344 5,779

38 Ανγκουίλα 15 13 2 6,449 15,075

39 Μοντσερά 13 1 12 0 626 4,994

ΣΥΝΟΛΟ: 26,960,445 569,345 16,558,935 9,832,165

α /α ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΑΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΕΣΤ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΧΩΡΑΣ

ΝΟΤΙΑ 
ΑΜΕΡΙΚΗ: 14,239,545 381,708 12,646,862 1,210,975

1 Βραζιλία 8,257,459 206,009 7,277,195 774,255 28,600,000 213,370,212

2 Κολομβία 1,831,980 47,124 1,665,003 119,853 8,827,889 51,173,213

3 Αργεντινή 1,757,429 44,983 1,536,423 176,023 5,365,242 45,418,009

4 Περού 1,043,640 38,473 973,374 31,793 5,732,537 33,217,159

5 Χιλή 652,525 17,204 611,564 23,757 7,022,544 19,204,166

6 Εκουαδόρ 224,315 14,229 193,581 16,505 789,122 17,786,010

7 Βολιβία 178,818 9,493 140,671 28,654 463,886 11,758,080

8 Παραγουάη 118,592 2,451 94,140 22,001 595,147 7,179,385

9 Βενεζουέλα 117,811 1,084 111,616 5,111 2,463,702 28,392,430

10 Ουρουγουάη 28,475 275 20,733 7,467 721,878 3,480,206

11 Γαλλική Γουιάνα 14,526 74 9,995 4,457 112,996 302,78

12 Σουρινάμ 7,247 139 6,477 631 30,905 589,449

13 Γουιάνα 6,696 170 6,063 463 42,327 788,592

14 Νήσοι Φόκλαντ 32 27 5 5,961 3,534

ΣΥΝΟΛΟ: 14,239,545 381,708 12,646,862 1,210,975

ΒΟΡΈΙΑ ΑΜΈΡΙΚΗ
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ΑΣΙΑ
α /α ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΥΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΑ 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΕΣΤ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΧΩΡΑΣ

ΑΣΙΑ: 21,763,628 352,734 20,202,184 1,208,710

1 Ινδία 10,512,831 151,765 10,146,763 214,303 184,232,305 1,387,271,445

2 Τουρκία 2,355,839 23,325 2,227,927 104,587 26,729,595 84,824,844

3 Ιράν 1,311,810 56,538 1,101,599 153,673 8,370,587 84,567,585

4 Ινδονησία 869,600 25,246 711,205 133,149 8,133,444 275,072,006

5 Ιράκ 605,416 12,915 562,575 29,926 4,971,484 40,701,556

6 Μπανγκλαντές 525,723 7,849 470,405 47,469 3,418,114 165,568,122

7 Ισραήλ 523,885 3,846 440,794 79,245 9,296,155 9,197,590

8 Πακιστάν 511,921 10,818 467,234 33,869 7,243,650 223,173,979

9 Φιλιππίνες 494,605 9,739 459,252 25,614 7,131,959 110,360,379

10 Σαουδική 
Αραβία 364,271 6,304 356,013 1,954 11,486,075 35,103,096

11 Ιορδανία 310,968 4,091 293,531 13,346 3,490,118 10,257,383

12 Ιαπωνία 297,315 4,145 229,073 64,097 5,531,305 126,267,346

13 Νεπάλ 266,546 1,943 260,177 4,426 2,002,041 29,415,876

14 Γεωργία 244,612 2,867 228,359 13,386 2,032,580 3,985,034

15 Ηνωμ. Αραβικά 
Εμιράτα 242,969 726 215,820 26,423 22,956,796 9,954,307

16 Λίβανός 231,936 1,740 145,873 84,323 2,283,225 6,808,923

17 Αζερμπαϊτζάν 225,820 2,957 212,120 10,743 2,287,959 10,188,154

18 Καζακστάν 165,311 2,349 151,172 11,790 5,250,104 18,896,826

19 Αρμενία 163,576 2,963 151,849 8,764 616,520 2,966,225

20 Κουβέιτ 155,874 946 149,809 5,119 1,359,421 4,304,282

21 Παλαιστίνη 149,769 1,658 134,977 13,134 944,333 5,164,319

22 Μαλαισία 147,855 578 113,288 33,989 3,735,103 32,587,651

23 Κατάρ 146,480 246 143,094 3,140 1,301,053 2,807,805

24 Μιανμάρ 132,260 2,902 115,621 13,737 2,055,757 54,605,583

25 Ομάν 131,264 1,509 123,593 6,162 571,472 5,175,403

26 Μπαχρέιν 96,470 356 93,160 2,954 2,507,245 1,732,672

27 Κίνα 87,844 4,635 82,324 885 160,000,000 1,439,323,776

28 Κιρζιστάν 82,723 1,378 78,563 2,782 622,230 6,581,577

29 Ουζμπεκιστάν 77,777 618 76,276 883 1,377,915 33,728,160

30 Νότια Κορέα 70,728 1,195 55,772 13,761 4,925,359 51,292,958

31 Σιγκαπούρη 59,029 29 58,722 278 5,837,181 5,875,019

α /α ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΑΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΕΣΤ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΧΩΡΑΣ

32 Αφγανιστάν 53,819 2,320 45,105 6,394 221,611 39,393,642

33 Σρι Λάνκα 50,229 247 43,267 6,715 1,430,864 21,461,520

34 Κύπρος 28,124 163 2,057 25,904 871,140 1,212,075

35 Μαλδίβες 14,277 49 13,438 790 351,491 545,615

36 Ταζικιστάν 13,308 90 13,218 0 9,651,344

37 Συρία 12,660 799 6,259 5,602 17,725,988

38 Ταϊλάνδη 11,262 69 7,660 3,533 1,217,873 69,894,246

39 Χονγκ Κονγκ 9,415 161 8,631 623 5,845,073 7,529,597

40 Υεμένη 2,109 612 1,419 78 17,404 30,174,728

41 Βιετνάμ 1,521 35 1,369 117 1,431,631 97,807,947

42 Μογγολία 1,479 2 909 568 803,416 3,306,442

43 Ταϊβάν 842 7 731 104 133,617 23,839,987

44 Μπουτάν 833 1 504 328 342,472 776,155

45 Καμπότζη 411 377 34 364,159 16,842,550

46 Μπρουνέι 174 3 168 3 86,059 439,723

47 Ανατολικό 
Τιμόρ 51 45 6 17,834 1,331,807

48 Μακάο 46 46 0 4,238 654,063

49 Λάος 41 41 0 97,239 7,331,922

ΣΥΝΟΛΟ: 21,763,628 352,734 20,202,184 1,208,710

ΑΣΙΑ
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ΑΦΡΙΚΗ
α /α ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΥΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΘΕΝΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΑ 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΕΣΤ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΧΩΡΑΣ

ΑΦΡΙΚΗ: 3,159,069 75,810 2,575,378 507,881

1 Νότια Αφρική 1,278,303 35,140 1,030,930 212,233 7,358,741 59,708,433

2 Μαρόκο 455,055 7,810 429,278 17,967 5,104,449 37,144,561

3 Τυνησία 168,568 5,415 122,775 40,378 717,414 11,884,828

4 Αίγυπτος 152,719 8,362 120,312 24,045 1,000,000 103,361,568

5 Αιθιοπία 129,455 2,006 114,567 12,882 1,864,567 116,472,374

6 Λιβύη 107,434 1,645 84,245 21,544 589,397 6,921,207

7 Νιγηρία 103,999 1,382 82,555 20,062 1,033,858 208,846,578

8 Αλγερία 102,86 2,819 69,791 30,250 44,272,689

9 Κένυα 98,555 1,720 81,667 15,168 1,102,595 54,400,143

10 Γκάνα 56,981 341 55,236 1,404 701,137 31,417,603

11 Ουγκάντα 38,085 304 13,083 24,698 793,837 46,502,396

12 Ζάμπια 31,100 509 21,568 9,023 730,15 18,656,073

13 Ναμίμπια 29,183 271 25,408 3,504 233,517 2,565,407

14 Καμερούν 27,336 451 24,892 1,993 149 26,895,938

15 Σουδάν 25,730 1,576 15,240 8,914 44,392,289

16 Ακτή 
Ελεφαντοστού 24,369 140 22,856 1,373 286,698 26,724,364

17 Ζιμπάμπουε 24,256 589 13,658 10,009 235,352 14,978,427

18 Μοζαμβίκη 23,726 205 18,282 5,239 295,222 31,718,250

19 Σενεγάλη 22,178 496 18,756 2,926 292,049 16,977,430

20
Λαϊκή 
Δημοκρατία 
του Κονγκό

20,003 626 14,767 4,610 90,997,862

21 Ανγκόλα 18,425 424 15,631 2,370 174,111 33,405,335

22 Μαδαγασκάρη 18,001 267 17,447 287 102,83 28,067,927

23 Μποτσουάνα 16,768 59 13,310 3,399 573,333 2,376,871

24 Μαυριτανία 15,794 395 14,008 1,391 134,184 4,714,338

25 Γουινέα 14,051 81 13,301 669 112,043 13,321,196

26 Πράσινο 
Ακρωτήρι 12,592 115 11,900 577 107,817 559,219

27 Σουαζιλάνδη 12,124 332 7,986 3,806 109,783 1,166,596

28 Ρουάντα 10,122 128 6,974 3,020 773,448 13,122,329

29 Γκαμπόν 9,819 66 9,597 156 399,954 2,253,585

α /α ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΑΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΕΣΤ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΧΩΡΑΣ

30 Ρεουνιόν 9,406 42 8,830 534 71,252 898,741

31 Μαλάουι 9,400 254 5,854 3,292 97,429 19,391,649

32 Μπουρκίνα 
Φάσον 8,546 93 6,119 2,334 21,206,355

33 Μαλί 7,738 303 5,374 2,061 136,739 20,558,929

34 Κονγκό 7,160 112 5,846 1,202 73,12 5,590,058

35 Μαγιότ 6,255 56 2,964 3,235 39,759 276,304

36 Λεσότο 6,241 87 1,585 4,569 41,797 2,151,357

37 Τζιμπουτί 5,891 61 5,808 22 103,524 995,67

38 Ισημερινή 
Γουινέα 5,316 86 5,169 61 80,437 1,427,256

39
Κεντρο-
αφρικανική 
Δημοκρατία

4,973 63 4,885 25 35,523 4,874,504

40 Σομαλία 4,744 130 3,666 948 16,127,596

41 Τόνγκο 4,109 73 3,683 353 189,822 8,381,631

42 Νιγηρία 3,998 136 2,631 1,231 67,052 24,666,829

43 Γκάμπια 3,885 125 3,679 81 31,277 2,452,549

44 Νότιο Σουδάν 3,670 63 3,181 426 80,036 11,263,925

45 Μπενίν 3,413 46 3,222 145 400,805 12,291,261

46 Σιέρα Λεόνε 2,887 77 2,013 797 8,063,218

47 Τσαντ 2,709 109 2,033 567 16,674,850

48 Γουινέα-
Μπισάου 2,478 45 2,400 33 39,578 1,992,667

49 Λιβερία 1,877 84 1,697 96 59,172 5,120,725

50 Ερυθραία 1,596 6 934 656 23,693 3,572,637

51 Κομόρες 1,341 33 989 319 879,441

52 Σάο Τομέ και 
Πρινσίπε 1,105 17 990 98 7,498 221,325

53 Μπουρούντι 1,062 2 773 287 90,019 12,077,704

54 Σεϋχέλλες 612 1 326 285 5,200 98,674

55 Μαυρίκιος 547 10 516 21 289,552 1,272,905

56 Τανζανία 509 21 183 305 60,633,150

57 Δυτική Σαχάρα 10 1 8 1 605,121

ΣΥΝΟΛΟ: 3,159,069 75,810 2,575,378 507,881

ΑΦΡΙΚΗ



Έπίλογος
Η πανδημία έχει κηρυχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ως «Έκτακτη 

Ανάγκη Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ενδιαφέροντος» (PHEIC). Το έτος τελείωσε κι εμείς 
ακόμα μαθαίνουμε για αυτό τον ιό και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι κά-
ποιος νόσησε με Covid-19, το εύρος των πιθανών συμπτωμάτων, πόσος καιρός θα χρει-
αστεί για την ανάρρωση και ποιες άλλες προφυλάξεις μπορεί να χρειαστεί να λάβει έως 
ότου επιστρέψει στην δική του κανονικότητα.

Ας ευχηθούμε όλοι το 2021 να είναι το έτος που θα νικήσει την πανδημία και θα φέ-
ρει ένα αίσιο τέλος στην ανθρωπότητα και πίσω τα χαμόγελά μας και την ελευθερία μας.

 Παγκόσμια στοιχεία έως την ημερομηνία εκτύπωσης του περιοδικού 15/1/2021
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ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ / COVID-19 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ / COVID-19

ΩΚΈΑΝΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

α /α ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΑΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΕΣΤ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΧΩΡΑΣ

ΩΚΕΑΝΙΑ: 49,324 1,069 33,717 14,538

1 Αυστραλία 28,658 909 25,874 1,875 12,259,442 25,658,161

2 Γαλλική 
Πολυνησία 17,483 124 4,842 12,517 26,355 281,780

3 Νέα Ζηλανδία 2,228 25 2,141 62 1,448,199 5,002,100

4 Παπούα Νέα 
Γουινέα 833 9 755 69 39,761 9,037,212

5 Φίτζι 53 2 47 4 21,925 899,930

6 Νέα Καληδονία 40 40 0 19,408 286,968

7 Νησιά 
Σολομώντα 17 10 7 4,500 695,810

8 Νήσοι Μάρσαλ 4 4 0 59,404

9 Ουαλίς και 
Φουτουνά 4 1 3 1,149 11,132

10 Σαμόα 2 2 0 199,122

11
Ομόσπονδες 
Πολιτείες της 
Μικρονησίας

1 1 115,669

12 Βανουάτου 1 1 0 310,952

ΣΥΝΟΛΟ: 49,324 1,069 33,717 14,538

α /α ΧΩΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΑΘΕΝΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

1 ΑΣΙΑ: 21,763,628 352,734 20,202,184 1,208,710

2 ΑΦΡΙΚΗ: 3,159,069 75,810 2,575,378 507,881

3 ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: 26,960,445 569,345 16,558,935 9,832,165

4 ΕΥΡΩΠΗ: 26,706,660 608,436 14,407,930 11,690,294

5 ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: 14,239,545 381,708 12,646,862 1,210,975

6 ΩΚΕΑΝΙΑ: 49,324 1,069 33,717 14,538

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ: 92.878.671 1.989.102 66.425.006 24.464.563



ΘΕΣΜΟΊ ΤΩΝ ΣΧΩΡΊΆΔΩΝ
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Πηγές

ΑΜΠΕ
• www. el.wikipedia.org
• www. eody.gov.gr
• www.epiruspost.gr
• www.ethnos.gr
• www.iatropedia.gr
• www.in.gr
• www. insuranceworld.gr
• www.lifo.gr
• www.parallaximag.gr
• www.skai.gr
• www.sputniknews.gr
• www.tvxs.gr
• https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/covid-gr-daily-report-20201102.pdf
• https://el.wikipedia.org
• https://insuranceworld.gr/84621/eidiseis/koinoniki-asfalisi-ygeia/
epanerchetai-o-sotiris-tsiodras-stin-enimerosi/
• https://www.skai.gr/news/ygeia/koronoios-stis-1800-enimerosi-apo-xardalia-tsiodra
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ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ / COVID-19

30 ΧΡΟΝΙΑ 
ΈΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ
ΣΧΩΡΙΑΔΈΣ 1990-2020

• Η κεντρική εκκλησία
των Σχωριάδων

• Αγία Σωτήρα

• Νέο νεκροταφείο
στην Αγία Σωτήρα

• Το παρεκκήσι
του Αγίου Νικολάου

• Κόνισμα στην Ούλτσα

• Αγία Ευφροσύνη

• Το σχολείο των Σχωριάδων

• Η κεντρική πλατεία
του χωριού
φρεάτιο, οκτάγωνο, η βρύση της πλατείας,
παιδική χαρά

• Ο τοίχος μνημείου

• Νερό Σχωριάδων

• Νερό Κουκουράτου

• Αποχέτευση

• Προφήτης Ηλίας

• Τσιμεντόστρωση

• Προτομές
επιφανών Σχωριαδιτών

• Πάρκο νεολαίας
«Η Aγία Σωτήρα»
• Η γέφυρα του Μιτσούρκου
• Δρόμος προς Λιμποσέτσι
• Ντόλιανη
• Τζιάφος
• Απορρίμματα
• Πινακίδες
• Καφενείο «Κύρκας»
• Το πηγάδι
• Πλακέτα Στόλη Τσάνου
• Γυφτόλακκος
• Γέφυρα στον Μέγα Λάκκο
• Μνημείο Παντελή Ντάλλα
• Πίσσα μπροστά στο καφενείο
• Προβολείς στην πλατεία
• Φωταγώγηση σε γραφικά
σημεία του χωριού
• Σκαμνάκια στη
στάση του δρόμου
• Άλλα έργα και προσφορές

Σελίδα 69-156

www.epiruspost.gr 
www.ethnos.gr 
http://www.iatropedia.gr/
www.in.gr 
www.lifo.gr 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D_2019%E2%80%9320 
https://insuranceworld.gr/84621/eidiseis/koinoniki-asfalisi-ygeia/epanerchetai-o-sotiris-tsiodras-stin-enimerosi/ 
https://insuranceworld.gr/84621/eidiseis/koinoniki-asfalisi-ygeia/epanerchetai-o-sotiris-tsiodras-stin-enimerosi/ 
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Η επέτειος των 30 χρόνων από το άνοιγμα των συνόρων, είναι μια χρονο-
λογία-σταθμός για το χωριό και για όλους εμάς, που ζήσαμε αυτή τη νέα πρό-
κληση της ζωής. Άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο. Παρακάτω, παραθέτουμε όλα τα 
έργα που έγιναν στο χωριό μας αυτά τα 30 χρόνια, με τη συμμετοχή και τη βο-
ήθεια -υλική και ηθική- όλων μας. Το χωριό αναγεννήθηκε και μια καλύτερη 
ζωή μας περιμένει σε αυτό. 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΩΡΙΑΔΩΝ
Η πρώτη κεντρική εκκλησία των Σχωριάδων 

χτίστηκε με τη συμβολή της Αδελφότητας Σχω-
ριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου» που είχε 
έδρα την Κωνσταντινούπολη. Τα εγκαίνιά της 
έγιναν περίπου το 1793. Έμελλε να είναι μία από 
τις σημαντικότερες εκκλησίες του Πωγωνίου για 
την ιστορική και καλλιτεχνική της αξία, όμως η 
τύχη της εξαρτήθηκε από τις ιστορικές και άλλες 
πολιτικο-κοινωνικές εξελίξεις.

Με την απαγόρευση της θρησκείας το 1967 
έπαψε να λειτουργεί ως ιερός θρησκευτικός χώ-
ρος. Το κα-
μπαναριό 

της γκρεμίστηκε και στη θέση του, από τις πέ-
τρες του χτίστηκε σχολείο που εγκαινιάστηκε το 
1969. Τη δεκαετία του ’80 η στατικότητά της με-
ταβλήθηκε και το κτίριο, αν και θα μπορούσε να 
συντηρηθεί όμως με ένα μεγάλο κόστος, χαρα-
κτηρίστηκε επικίνδυνο και αδικαιολόγητα κατε-
δαφίστηκε. 

Το 1991, με το άνοιγμα των συνόρων και το ξε-
κίνημα μιας νέας ζωής, πρώτο μέλημά μας ήταν 
η ανέγερση της μεγάλης μας εκκλησίας της Γέν-
νησης της Θεοτόκου εκ θεμελίων. Έτσι κι έγινε. 
Μετά από μεγάλο αγώνα των Σχωριαδιτών σε 
όλα τα μήκη και πλάτη της γης, στις 20/8/1999 
εγκαινιάστηκε η μεγάλη μας εκκλησία.

Η εκκλησία πριν το 1944.
Έτσι ήταν μέχρι τη δεκαετία του’80
που γκρεμίστηκε.

Το παλαιό ξυλόγλυπτο τέμπλο
της εκκλησίας, μεγάλης ιστορικής
& θρησκευτικής αξίας, βρίσκεται
σε μουσείο στα Τίρανα.

Η εκκλησία γκρεμίστηκε κι έγινε αυλόγυρος του σχολείου με το οποίο συνορεύει. Τα απομεινάρια από 
το γκρεμισμένο καμπαναριό και ιερό είναι ευδιάκριτα. Με την πέτρα του καμπαναριού, που γκρεμί-
στηκε αμέσως μετά την απαγόρευση της θρησκείας, χτίστηκε το οχτατάξιο σχολείο που εγκαινιάστηκε 
με την πρώτη σχολική χρονιά γι’ αυτό, τον Σεπτέμβριο του 1969. Με την πέτρα της εκκλησίας, που 
μεταφέρθηκε, ξεκίνησαν την ανέγερση της σάλας πολιτισμού-επιμόρφωσης, η οποία δεν πρόλαβε να 
ολοκληρωθεί έως το 1990.

Περίπου το 1994-1995 ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανέγερση της νέας εκκλησίας του χωριού μας

Το 1997 ολοκληρώθηκε η ανέγερση 
της νέας εκκλησίας

Η Πλατυτέρα των Ουρανών είναι προσφορά
του σχωριαδίτη Λάμπρου Καλύβα από την Αμερική. 
Αγιογράφος ο Δημήτρης Βαγγέλης από το χωριό μας

Το χαγιάτι της εκκλησίας είναι
προσφορά του Θωμά Κατσάνου, 
κόστισε περίπου 15.000 ευρώ,
και είναι αφιερωμένο στη μνήμη 
των απανταχού Κατσαναίων



Το καμπαναριό χτίστηκε με χρήματα
της Αδελφότητας Σχωριαδιτών,
με πρωτοστάτη τον Γιάννη Τσαμπέρη,
και κόστισε περίπου 1.000.000 δρχ.
Χτίστης ανέλαβε ο Νάκος Μεντής.
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Το εικονοστάσιο και όλος ο εξοπλισμός της εκκλησίας έγινε με προσφορά του Λύρειου Ιδρύματος,
με την επιμέλεια της Γερόντισσας Μαρίας-Ελένης Καλέμη και της αδερφής Καλλινίκης. και πολλοί άλλοι με μικροποσά.

α / α Προσφορές Αξία
1 Μητρόπολη Αργυροκάστρου

2 Αδελφότητα Σχωριαδιτών Αμερικής 20.000 δολάρια

3 Γερόντισσα (Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Λύρειου Ιδρύματος) 4.200.200 δραχμές

4 Χαράλαμπος Καλύβας 1.500

5 Γιώργος Πάλλης 1.000

6 Χαλ. Λίτσης 1.565

7 Αντώνης Καράσης 1.000

8 Γιάννης Τσαμπέρης 2.000

9 Ελένη Κόνη 545

10 Μιλτιάδης Βαϊνίκος 300

11 Θεόδωρος Ζώης 250

12 Δημήτρης Ζώης 200

13 Παναγιώτης Ευαγγέλου 800

14 Αθανάσιος Παπαγεωργίου 150

15 Αθανάσιος Πασπάλης 250

16 Ευθύμιος Βαϊνίκος 500

17 Παναγιώτης Σίλλης 200

18 Σμαρώ Καλύβα 100

19 Όλγα Κίτσαρη (Βάγιου) 200

20 Καλλιρόη Λώλη 200

21 Φάνης Μήλιας 500

22 Ελένη Κόνη 300

23 Ανδράς Τσαμπέρης 200

24 Σπύρος Μπερούκας 100

25 Χριστόφορος Πασπάλης 300

26 Δημήτρης Λώλης 170.000 δραχμές

27 Αθανάσιος Καλοζούμης 117.500 δραχμές

28 Αικατερίνη Δεσποτίδου 100.000 δραχμές

29 Χρήστος Κύρκος 1.500

30 Οικογένεια Ηλία Λώλη 300

31 Ευθυμία Αϊδίνη 300

32 Θανάσης Νάκας 150

33 Χρυσόστομος Οικονόμου 300 δολάρια

Τελικά σύνολα:  4.587.700 δραχμές, 20.300 δολάρια, 14.410 ευρώ

Οι πρώτες προσφορές για την ανέγερση της εκκλησίας
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α / α Ονοματεπώνυμο Ευρώ Λεκ 
παλιά

74 Νίκος Μπέλλος 20 28.000

75 Τσιόφος Μπεντούλης 25.000

76 Κώστας Μπισμπίκης 30 42.000

77 Αθανάσιος Νάκας 20.000

78 Γιώργος Νάκας 50 70.000

79 Θύμιος Νάκας 30 42.000

80 Θωμάς Νάκας 200.000

81 Κώστας Νάκας 10.000

82 Σταύρος Νάκας 20 28.000

83 Νίκος Νταής 10.000

84 Ροδαλία Ντάλλα 20.000

85 Σωτήρης Ντάλλας 10.000

86 Άλκης Νταλές 50 70.000

87 Λάμπρος Μάρκος 10.000

88 Ανδρέας Ντούρος 20 28.000

89 Κώστας Ντούρος 20 28.000

90 Μαριάννα Πάλλη 20 28.000

91 Χρήστος 
Παπαθοδωρής 10 14.000

92 Χρήστος 
Παπανικολάου 50 70.000

93 Ελένη Παππά 20 28.000

94 Ελένη Πασπάλη 50 70.000

95 Γιάννης Πασπάλης 10 14.000

96 Διογένης Πασπάλης 50.000

97 Λαέρτης Πασπάλης 50.000

98 Τάκης Πασπάλης 20.000

99 Πύρρος Πατσάνης 5 7.000

100 Φίλιππος Πατσάνης 10.000

101 Νίκος Πέππες, Σωπική 50 70.000

102 Γρηγόρης Ποστόλ 10 14.000

103 Αλέκος Ράφτης 20.000

104 Λάμπης Ράφτης 10.000

105 Βαγγέλης 
Σακελλάρης 2.000

106 Ηλίας Σκούρης 10.000

107 Νάτσιας Σιώρης 20.000

108 Σταύρος Τέλιος 20.000

109 Ορφέας Τσελεμένγκος 4.000

110 Πάτρα Θ. Τσάνου 10.000

111 Ελένη Τσαούση 20 28.000

Το 2012 με πρωτοβουλία του Θωμά Νάκα ξεκίνησε
ο Μεγάλος Έρανος για την εκκλησία, που συνεχίζει μέχρι σήμερα

74 75

α / α Ονοματεπώνυμο Ευρώ Λεκ 
παλιά

1 Αντώνης Βαγγέλης 40 56.000

2 Αποστόλης Βαγγέλης 10.000

3 Βασίλης Βαγγέλης 10.000

4 Θωμάς Βαγγέλης 20 28.000

5 Νίκος Βαγγέλης 20 28.000

6 Καλλιόπη Βάγια 20 28.000

7 Θεόδωρος Γκαλίτσης 20 28.000

8 Κώστας Γκατζιούρης 50.000

9 Λεωνίδας Γκίκας 30.000

10 Γιώργος Δήμας 20.000

11 Γιάννης Δήμουλας 10.000

12 Κώστας Ζεστάτσης 20 δολ.. 20.000

13 Νίκος Ζώγκος 10.000

14 Κώστας Θύμιος 20 28.000

15 Τζιώτζης Θύμιος 10.000

16 Νώντας Ιατρός 2.000

17 Ιερά Μονή
Αγίας Τριάδος 100 140.000

18 Λάμπης Καλούδης 50 70.000

19 Βιργινία Καραγιάννη 10 14.000

20 Τασούλα Καραγιάννη 10 14.000

21 Γάκης Καραγιάννης 6.000

22 Σωτήρης 
Καραγιάννης 10 14.000

23 Τάκης Καραγιάννης 15.000

24 Χαρίλαος 
Καραγιάννης 10 14.000

25 Αντώνης Κατσάνος 10.000

26 Μάνθος Κατσάνος 30.000

27 Λάμπης Κάτσης 4.000

28 Βασίλης Κονόμος 25.000

29 Γκέντης Κονόμος 25.000

30 Γάκης Κοντολώλης 20 28.000

31 Ανδρέας Κουμπής 5 7.000

32 Πέτρος Κούρος 30 42.000

33 Αντώνης Λάναϊ 20 28.000

34 Ρόλαντ Λέκα 5.000

35 Αλέκος Λούκας 20 28.000

36 Παναγιώτης Λούκας 10.000

Αναλυτική λίστα- Έρανος εκκλησίας 2014-2020

α / α Ονοματεπώνυμο Ευρώ Λεκ 
παλιά

37 Σωκράτης Λούκας 10.000

38 Άννα Λώλη 50 70.000

39 Ζιούλη Λώλη 50 70.000

40 Ρένα Λώλη 50 70.000

41 Αντώνης Στ. Λώλης 100 140.000

42 Βαγγέλης Λώλης 20 28.000

43 Βασίλης Λώλης 20 28.000

44 Δημήτρης Λώλης 50 70.000

45 Λευτέρης Λώλης 20.000

46 Νάσιος Λώλης 10.000

47 Πάντος Λώλης 20.000

48 Σταύρος Λώλης 20 28.000

49 Τασούλης Μάκος 10.000

50 Φώτης Μάκος 10.000

51 Λάμπρος Μάρκος 15.000

52 Ράκος Μάρκος 20.000

53 Πάντος Μάστορας 20.000

54 Βάγιος Μάντζιος 10.000

55 Αντώνης εργάτης 5.000

56 Γάκης Μεζίνης 20.000

57 Γιώργος Θ. Μεντής 10.000

58 Ηλίας Σπ. Μεντής 10.000

59 Ηλίας Ζ. Μεντής 50 70.000

60 Κήτας Λ. Μεντής 20.000

61 Νάκος Μεντής 20.000

62 Σπύρος Η. Μεντής 20 28.000

63 Φάνης Μεντής 10 14.000

64 Βασιλική Μήλια 10 14.000

65 Αποστόλης Μήλιας 20 28.000

66 Σταύρος Μήλιας 20 28.000

67 Γιώργος Μπάντος 14.000

68 Γρηγόρης Μπάντος 20 28.000

69 Κήτσιος Μπάντος 10.000

70 Λιουάνης Μπάρδης 5.000

71 Μπουγιάρης 
Μπάρδης 10.000

72 Γιώργος Μπεζιάνης 50 δολ. 50.000

73 Τάκης Μπέης 10.000

Αναλυτική λίστα- Έρανος εκκλησίας 2014-2020

α / α Ονοματεπώνυμο Ευρώ Λεκ 
παλιά

112 Νίκος Τσαούσης 50 70.000

113 Παναγιώτης 
Τσαούσης 30.000

114 Άννα Φούκη 15 21.000

115 Μανώλης Φούκης 10 14.000

116 Ιλίρης Χαζιλάι εργάτης 5.000

117 Ράκης Χασιώτης 20.000

118 Πολυβάκης Χατζής 50.000

119 Γρηγόρης Χατζιόλος 10 14.000

120 Ελένη Χατζιόλου 10 14.000

121 Πέτρος Μεντής 20 28.000

122 Νικόλας Ντούρος 20 28.000

123 Αλέκος Κονόμος 10.000

124 Ταμείο Εκκλησίας 
Σχωριάδων 190.400

125 Ηλίας Καραγιάννης 10 14.000

126 Μαριάννα 
Καραγιάννη 10 14.000

127 Ευανθία Καραγιάννη 10 14.000

128 Πώληση ξύλων 
Αγίας Σωτήρας 50.000

129 Χρήστος Ντούρος 20 28.000

130 Βαγγέλης Η. Τέλιος 300 
δολ. 300.000

131 Σωτήρης 
Καραγιάννης 10 14.000

132 Τάνα Μπέλλου 20.000

133 Γιώργος Λώλης 20 28.000

134 Αθηνά Τέλιου 2.000

135 Σταύρος 
Καραγιάννης 10.000

136 Κωνσταντίνος
Γρ. Πότσης 20 28.000

137 Βασίλης Ντούρος 200 
δολ 244.000

138 Πιράνης (βοσκός) 50.000

139 Κώστας Κατσάνος 20 28.000

140 Ηλίας Σκούρης 10.000

141 Αντώνης Ντούβας 10.000

142 Ανδρέας Ντούρος 20 28.000

143 Άλκης Ντούρος 50 70.000

144 Αντώνης Βαγγέλης 40.000

145 Πέτρος Κούρος 50 70.000

30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020



76 77

Αναλυτική λίστα- Έρανος εκκλησίας 2014-2020 Αναλυτική λίστα- Έρανος εκκλησίας 2014-2020

α / α Ονοματεπώνυμο Ευρώ Λεκ 
παλιά

146 Χρύσα Χρήστου 50 70.000

147 Αντώνης Λάναϊ 20 28.000

148 Ευγενία Μέγγου 20 28.000

149 Παναγιώτης Λούκας 20.000

150 Από Ταμείο 
Εκκλησίας 600.000

151 Χρήστος Ντούρος 20 28.000

152 Από Ταμείο 
Εκκλησίας 240.000

153 Αλέκος Παππάς 10.000

154 Λευτέρης Νάστος 20.000

155 Χρήστος Ζώτος 20.000

156 Αθηνά Τέλιου 2.000

157 Θωμάς Τέλιος 10.000

158 Ηλίας Τέλιος 10.000

159 Χρήστος 
Παπανικολάου 50 70.000

160 Γιάννης Μάλιος 5.000

161 Κήτσιος Ντάλλας 5.000

162 Κήτσιος Βαβάκος 50 70.000

163 Έλλη Βαβάκου 50 70.000

164 Μπέμπα Βαβάκου 50 70.000

165 Τσιόφος Μπεντούλης 30.000

166 Μάνθα Μπεντούλη 20.000

167 Κώστας Μήλιας 20 28.000

168 Γιάννης Τσάνος 35 49.000

169 Έλσα Τσάνου 35 49.000

170 Γιάννης 
Παπαθοδωρής 20 28.000

171 Ηλίας Ζ. Μεντής 50 70.000

172 Λιάντης Μάρκος 10.000

173 Σπύρος Πάλλης 50 70.000

174 Αντώνης Βάγιος 50 70.000

175 Γρηγόρης Πασπάλης 20 28.000

176 Παναγιώτης Σιούτης 30 42.000

177 Αντιγόνη Λώλη 10 14.000

178 Θύμιος Νάκας 10 14.000

179 Αντώνης Λάναϊ 10 14.000

180 Αντώνης Στ. Λώλης 50 70.000

181 Χρύσα Λώλη-Νταή 10 14.000

182 Γρηγόρης Λώλης 20 28.000

α / α Ονοματεπώνυμο Ευρώ Λεκ 
παλιά

183 Βαγγέλης Λώλης 20 28.000

184 Έλσα Λώλη 20 28.000

185 Παναγιώτης
Ηλίας Μεντής 30 42.000

186 Κωνσταντίνα Λώλη 20 28.000

187 Κώστας Ρ. Μεντής 20 28.000

188 Λάμπης Καλούδης 10 14.000

189 Ανδρέας Ντούρος 20 28.000

190 Άννα Λώλη 25 35.000

191 Ρένα Λώλη 25 35.000

192 Χρυσάνθη Νάκα - 
Μπούξμπαουμ 10 14.000

193 Γιώργος Μήλιας 20 28.000

194 Σουλτάνα Μήλια 5 7.000

195 Έλλη
Πασπάλη – Θεολόγου 5 7.000

196 Ντόνα Λώλη 10 14.000

197 Παναγιώτης Λούκας 20 28.000

198 Ελένη Γρηγ. Λώλη 50 70.000

199 Τάνα Μπέλλου 11 15.000

200 Ηλίας & Λευτέρω 
Μπάτση 50 70.000

201 Χύσεν & Μαριάννα 
Μπίλιο-Μήλια 50.000

202 Σταύρος Λώλης 100 140.000

203 Νάσιος Μάργος 50 70.000

204 Ιλίρης 7 10.000

205 Βάλη
Ντούρου-Ασβεστά 50 70.000

206 Βασιλική Ντούρου 40 56.000

207 Μάνθος Κατσάνος 50 70.000

208 Πύρρος Χρήστος 30 42.000

209 Αντώνης Λάναϊ 20 28.000

210 Μαριάννα Μεντή 20 28.000

211 Μιχάλης Σέρβος 100 
δολ. 120.000

212 Τάκης Πασπάλης 14 20.000

213 Τάνα Μπέλλου 7 10.000

214 Από Ταμείο 
Εκκλησίας 393 550.000

215 Νίκος Τσαούσης 50 70.000

216 Αλεξάνδρα Κορέτα 50 70.000

217 Αντώνης Στ. Λώλης 40 54.000

α / α Ονοματεπώνυμο Ευρώ Λεκ 
παλιά

218 Αντώνης Λάναϊ 20 27.000

219 Αθηνά Παλιούκα 5.000

220 Λάμπης Καλούδης 27 36.450

221 Κήτσιος Βαβάκος 50 67.500

222 Βασιλική Βαβάκου 
(Έλλη) 50 67.500

223 Βιολέτα Βαβάκου 
(Μπέμπα) 50 67.500

224 Όλγα Ρόση
(ανιψιά Βαβάκου) 10.000

225 Έντι Γιάννης 20.000

226 Βίκτωρ Θώμος 10.000

227 Γιάννης Τσάνος 10.000

228 Από Ταμείο 
Εκκλησίας 740.000

229 Τάνα Μπέλλου 15.000

230 Βαγγέλης Κάνας 50 67.000

231 Νίκος Κάνας 50 67.000

232 Θύμιος Κάνας 50 67.000

233 Βίκη Κάνα 50 67.000

234 Λευτέρω Μπάτση 50 65.000

235 Αντώνης Λάναϊ 10 12.500

236 Τάνα Μπέλλου 15.000

237 Αθηνά Παλιούκα 50 62.500

238 Άννα Μήλιο 40.000

239 Λέτα Τσιούλα 10.000

240 Άλκης Μεντής 50 62.500

241
Ηπειρωτικός 
Σύλλογος «Πύρρος» 
Νέας Υόρκης

100 
δολ. 115.000

242 Τάνα Μπέλλου 20.000

243 Παναγιώτης 
Μπάρκας 20.000

244 Ελευθερία
Σάβου-Καραγιάννη 30.000

245 Παναγιώτης Λούκας 20 24000 
10000

246 Μαρία Σπύρου Λάναϊ 20 24.000

247 Θοδωρής Ζώης 200 
δολ 216.000

248 Βαγγέλης Ηλ. Τέλιος 200 
δολ 216.000

249 Ρήγας Πατσάνης 30.000

250 Κώστας Ρ. Μεντής 30 36.000

α / α Ονοματεπώνυμο Ευρώ Λεκ 
παλιά

251 Αθηνά Βαγγέλη 
(Μπίμπη) 20.000

252 Από Ταμείο 
Εκκλησίας 500.000

253 Καλλιόπη Βάγια 100 120.000

254 Λευτέρης Ζ. Μεντής 100 120.000

255 Αναστασία Χρήστου 100.000

256 Βουλνετ Κόρε 200.000

257 Γρηγόρης Μπάντος 300.000

258 Πάτερ Ευθύμιος 
Καλαμάς 50 60.000

259 Καλλιόπη Βάγια 50 60.000

260 Θανάσης Καμπέρης 100 120.000

261 Ιρίντα Νταλέ 50.000

262 Βασίλης Βαγγέλης 120.000

263 Γιώργος Κοντολώλης 25 31.000

ΣΥΝΟΛΟ 12.871.000 λεκ

30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020
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Χτίστηκαν τμηματικά οι τοίχοι του αυλόγυρου

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Αξία - λεκ
Τσιμέντο 24 σακιά 7.500 180.000
Άμμος 3 τ.μ. 35.000 105.000
Μεροκάματα Μπούγιαρης 30.000
Λιουάνης χαλάσματα – ίσιωμα 100.000
Ράκης – τοίχος 435.000
Ράκης - σενάζι 29 … 15.000 140.000
ΣΥΝΟΛΟ 20 τ.μ. 7.000 990.000

Τοίχος εκκλησίας 6/9/2014

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Αξία - λεκ
Άμμος 4τ.μ. 35.000 140.000
Τσιμέντο 20 σακιά 7.500 150.000
Ράκης – τοίχος 20τ.μ. 15.000 300.000
Ράκης – σενάζι 18… 7.000 130.000
Λιουάνης - μεροκάματο 3 30.000 90.000
ΣΥΝΟΛΟ 810.000

Τοίχος εκκλησίας 1/10/2014

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Αξία - λεκ
Τοίχος 7τ.μ. 20.000 140.000
Καπάκια 20τ.μ. 7.000 70.000
Πέτρα 2 κυβ. 35.000 70.000
Άμμος 2 κυβ. 35.000 70.000
Τσιμέντο 10 σακιά 7.000 70.000
ΣΥΝΟΛΟ 420.000

Πεζούλι εκκλησίας & σχολείου 14/7/2016

Στρώθηκε με μπετό
ο αυλόγυρος της εκκλησίας

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Αξία - λεκ
Χαλίκι 24τ.μ. 20.000 480.000
Χαλίκι 6τ.μ. 16.000 96.000
Τσιμέντο 180 σακιά 7.500 1.350.000
Πλέγματα 36τμχ. 10.000 360.000
Βενζίνη 10.000
Μεροκάματα 760.000
Σύνολο 3.056.000
Συμμετοχή Γάκης Καραγιάννης -50.000
Από ταμείο - έρανος 3.006.000

Στρώσιμο μπετό – αυλόγυρος εκκλησίας & μπροστά στο σχολείο 27/8/2014

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Αξία - λεκ
Τσιμέντο 25 σακιά 7.000 175.000
Χαλίκι 5τ.μ. 16.000 255.000
Πλέγματα 6 τμχ. 9.000 309.000
Βενζίνη 2 λίτρα 2.000 313.000
Πολυβάκης – μπάζα 40.000 353.000
Μεροκάματα 5 30.000 503.000
ΣΥΝΟΛΟ 1.908.000

Στρώσιμο μπετό  - Ιερό εκκλησίας 11/7/2016

Περίφραξη εκκλησίας 6/9/2015
Το πεζούλι της εκκλησίας ενισχύθηκε με κάγκελα και ριέτα.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ταμείο και τον έρανο της εκκλησίας.
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Η σκάλα είναι προσφορά του Κώστα Ράκου Μεντή

Ημερομηνία Περιγραφή Ποσότητα Αξία - ευρώ
11/9/2015 Πέτρα Γεωργουτσάτες 1.250
12/9/2015 Κόλλα πλακιδίων 23
12/9/2015 Άμμος 2 κυβ.μ. 50
12/9/2015 Τσιμέντο 15 σακιά 75
20/9/2015 Μαστορικά Στ. Τέλιος 660
12/9/2015 Μεταφορά πέτρας από Γεωργουτσάτες 107
ΣΥΝΟΛΟ 2.165

Σκάλα εκκλησίας 2015

Η βρύση μαζί με τον τοίχο πίσω, είναι προσφορά του Δημήτρη Λώλη

Βρύση εκκλησίας, Δημήτρης Λώλης 2016

Κάγκελα εκκλησίας, Νίκος Βαγγέλης 4/8/2016

Ημερομηνία Περιγραφή Αξία – λεκ Υποσύνολο
30/6//2016 Μεροκάματα – χάλασμα τοίχου 50.000 50.000
7/7/2016 Ταμπέλα δωρεά Δ. Λώλη 15.000 65.000
7/7/2016 Άμμος σύνολο 9 κυβ.μ 315.000 380.000
7/7/2016 Τσιμέντο σύνολο 50 σακιά 350.000 730.000
7/7/2016 Πέτρα σύνολο 9 κυβ.μ. 315.000 1.045.000
12/7/2016 Μεροκάματα μπάζα-χώμα 150.000 1.195.000
12/7/2016 Βρύση, αγορά Γεωργουτσάτες 25 ευρώ 35.000 1.230.000
12/7/2016 Τούμπα αποχέτευσης 24.000 1.254.000
12/7/2016 Λάστιχο νερού & εξαρτήματα 69.000 1.323.000
14/7/2016 Τοίχος Αριάνης & Αγγίμης 830.000 2.153.000
14/7/2016 Πολυβάκης – χώμα 40.000 2.193.000
10/8/2016 Γιάννης – μαστορικά 584 ευρώ 817.000 3.010.000
ΣΥΝΟΛΟ 3.010.000

Περιγραφή Αξία – λεκ
Σίδερα 20 x 18.000 360.000
Μάστορας – μεροκάματο 1 75.000
Εργάτης – μεροκάματο 2 75.000
Πολυβάκης – σίδερα, μεταφορά 10.000
Αντισκωριακό χρώμα, Κ. Νάκας 10.000
Χρώμα 3 κιλά
Μεροκάματο 1
Τάπες 14
ΣΥΝΟΛΟ 530.000

Τα κάγκελα
από την πάνω μεριά 
της εκκλησίας
είναι προσφορά
του Νίκου Βαγγέλη
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Στο κέντρο του αυλόγυρου κατασκευάστηκε λουλούδι 12 πετάλων, όσοι και οι Απόστολοι

Ημερομηνία Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Αξία - λεκ
26/7/2016 Στρώσιμο μπετόν,

μεροκάματα κύκλου λουλουδιού 100.000 100.000

26/7/2016 Τσιμέντο 9 σακιά x 7.000 63.000 163.000
29/7/2016 Πλακάκια 130.000 + 165.000 295.000 458.000
30/7/2016 Κόλλες 5 σακιά x 6.000 30.000 488.000

2/8/2016
Πλακάκια επιπλέον
39.000 + 21.000

60.000 548.000

2/8/2016 Δίσκος κοπής πέτρας 15.000 563.000
5/8/2016 Τσιάβος-μεροκάματο 9 x 50.000 450.000 1.013.000
11/8/2016 Σταύρος Τέλιος, επιπλέον 150.000

ΣΥΝΟΛΟ 1.163.000

Πλακόστρωση αυλόγυρου εκκλησίας 5/8/2016

Ημερομηνία Περιγραφή Αξία - λεκ
28/8/2015 Πέτρες ποτάμι και Χλωμό 140.000
28/8/2015 Λιουάνης-μεροκάματο 30.000
28/8/2015 Σίδερα, κάγκελα 230.000
28/8/2015 Τσιμένο 140.000
28/8/2015 Άμμος 35.000
6/9/2015 Αγκίμης-μεροκάματο 210.000
7/9/2015 Τάνης, σιδεράς 100.000
7/9/2015 Βαλτέρης-μεροκάματο 100.000
13/9/2015 Γ.Μπάντος-μεροκάματο 210.000

ΣΥΝΟΛΟ 1.195.000

Ο υπόλοιπος χώρος
της αυλής
συμπληρώθηκε με
γκαζόν και πρασινάδες

Η μία καμπάνα είναι δωρεά του χωριού Λάκκα 
Κορινθίας μέσω Νάκου Μεντή

Το αυτόματο σύστημα κωδωνοκρουσίας
με τους προγραμματισμένους ήχους και
ρυθμούς είναι προσφορά του Θωμά Νάκα
και κόστισε 1.500 ευρώ

Πεζούλι & γκαζόν εκκλησίας, 2015
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Η πλακόστρωση όλης της αυλής

Πλακόστρωση αυλής

Ημερομηνία Περιγραφή Αξία – λεκ Υποσύνολο
6/6/2019 Αγορά πλάκας Πρεμετή 900.000 900.000

Μεταφορά πλάκας Πρεμετή 420.000 1.320.000

21/6/2019 Πολυβάκης
3κυβ.μ. άμμος + 20 σακιά τσιμέντο 245.000 1.565.000

27/6/2019 Πολυβάκης
3κυβ.μ. άμμος + 20 σακιά τσιμέντο 245.000 1.810.000

7/7/2019 Πολυβάκης
2κυβ.μ. άμμος + 5 σακιά τσιμέντο 105.000 1.915.000

9/7/2019 Αγορά πλάκας Πηγάδι 300.000 2.215.000
10/7/2019 Μεταφορά πλάκας Πηγάδι 180.000 2.395.000

19/7/2019
Αμοιβή μαστόρων πλακόστρωσης 
233x6.000

1.398.000

ΣΥΝΟΛΟ 3.793.000

Άλλες προσφορές
-Σύλλογος Ορθοδόξου «Φως Χριστού», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πρόσφερε μέσω του Θε-
οφάνη Καραγιάννη πολλά εκκλησιαστικά είδη για τον εξοπλισμό της κεντρικής εκκλησίας
-Ο Χριστόφορος Μπεντούλης πρόσφερε προς πώληση όλα τα αντίτυπα του βιβλίου του 
«Σχωριάδες Πωγωνίου» στην Αδελφότητα Σχωριαδιτών
-Η αρχιτέκτων κυρία Νίκη Καλοζούμη την εκπόνηση των σχεδίων της εκκλησίας
-Ο μηχανικός της Μητρόπολης Αργυροκάστρου, κύριος Νίκος Λίτσης, την εφαρμογή 
στην πράξη των σχεδίων και την επίβλεψη στην ανέγερση της εκκλησίας
-Ο Θανάσης Νάκας πρόσφερε τη μικροφωνική εγκατάσταση της εκκλησίας
-Ο Χαράλαμπος Καλύβας την τοιχογραφία της Πλατυτέρας των Ουρανών, πάνω από την 
Αγία Τράπεζα
-Δωρεά του χωριού Λάκκα Κορινθίας μέσω Νάκου Μεντή για την καμπάνα της εκκλησίας
-Εικονοστάσιο και ολόκληρο τον εξοπλισμό, η Γερόντισα Μαρία-Ελένη Καλέμη και το Λύ-
ρειο Ίδρυμα

Ο επιτάφιος της εκκλησίας
είναι προσφορά
του Σωτήρη Καραγιάννη
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Οι επιτοίχιες αγιογραφίες έως τον Δεκέμβριο του 2020
είναι προσφορές των συγχωριανών μας
Αγιογραφίες στη μεγάλη εκκλησία

Οι πρώτες επιτοίχιες αγιογραφίες της μεγάλης εκκλησίας ήταν προσφορά από τον 
Γιώργο Κοντολώλη, τον Χριστόφορο Μπεντούλη, τον Κώστα Κατσάνο και τον Δημή-
τρη Πασπάλη. Αργότερα οι εσωτερικοί τοίχοι του ναού ντύθηκαν με 14 ακόμα αγιογρα-
φίες, όπως βλέπετε παρακάτω. Σύνολο 20 επιτοίχιες αγιογραφίες ως τώρα.

Βοήθειά τους!
Να έχουν υγεία στην οικογένειά τους

και να συνεχίσουν το παράδειγμα τους και άλλοι.
Η Εκκλησία μας σιγά σιγά συμπληρώνει

τους αγίους και τις αγίες της, και αποκτάει άλλη αξία.

1. Άγιος Νικόλαος
από τον Γιώργο Κοντολώλη
2. Άγιος Θωμάς
από τον Γιώργο Κοντολώλη
3. Άγιος Δημήτριος
από τον Γιώργο Κοντολώλη
4. Άγιος Χαράλαμπος
από τον Χριστόφορο Μπεντούλη
5. Άγιος Χριστόφορος
από τον Κώστα Κατσάνο
6. Άγιος Βασίλειος από
τον Δημήτρη Πασπάλη
7. Άγιος Αντώνιος
από οικογένεια Σταύρου Λώλη
8. Προφήτης Ηλίας
από οικογένεια Δοξίας Κούμπη
9. Αρχάγγελος Γαβριήλ
από οικογένεια Γιώργου Νάκα
10. Αρχάγγελος Μιχαήλ
από οικογένεια Γιώργου Νάκα
11. Αγία Πολύμνια
από οικογένεια Γιώργου Νάκα 

12. Άγιος Ραφαήλ μαζί με Αγία Ειρήνη
και Άγιο Νικόλαο, ανώνυμος

13. Απόστολος Ματθαίος
από Μάνθο Κατσάνο

14. Άγιος Φώτιος από Μάνθο Κατσάνο

15. Άγιος Αθανάσιος από Μάνθο Κατσάνο 

16. Άγιος Παντελεήμων
από οικογένεια Παντελή Λώλη

17. Παναγία με τον Χριστό
από οικογένεια Λευτερίας
Μπάτση-Κοντολώλη

18. Άγιος Γεώργιος από το ζεύγος
Γιώργου Θεοδωρόπουλου
και Τασούλας Καραγιάννη

19. Άγιος Κωνσταντίνος & Αγία Ελένη
από το ζεύγος Γιώργου Θεοδωρόπουλου 
και Τασούλας Καραγιάννη

20. Αγία Αναστασία από το ζεύγος
Γιώργου Θεοδωρόπουλου και
Τασούλας Καραγιάννη

1

3 4 5
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ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ
Με προσωπική πρωτοβουλία του Θωμά Νάκα, ξεκίνησε η ανέγερση της εκκλησίας του Σω-
τήρα Χριστού, η Αγία Σωτήρα όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, η οποία κάηκε από τους 
Γερμανούς κατά το πέρασμά τους από το χωριό στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα 
στη θέση της χτίστηκε πυλώνας (καμπίνα) ηλεκτρισμού.

• Γκρεμίστηκε η καμπίνα και ανοίξαμε θεμέλια.
• Το χτίσιμο ανέλαβε ο Κήτας Λ. Μεντής έναντι αμοιβής.

Στα θέμελα της καμένης εκλησίας χτίστηκε
το 1968 ο πυλώνας του ρεύματος (kabina)

Το 1998 μια ομάδα ανδρών και παιδιών με πρωτοβουλία του Θωμά Νάκα γκρεμίστηκε ο πυλώνας

1998 - Ο πυλώνας ετοιμόρροπος
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Άλλες προσφορές
-Τη σκεπή την πρόσφερε η Μητρόπολη Αργυροκάστρου
-Το χαγιάτι, ο Θωμάς Κατσάνος, αξία 1.350 ευρώ. Προσωπική εργασία δωρεάν από τον 
Γιώργο Κοντολώλη, τον Κώστα Βαγγέλη, τον Αποστόλη Βαγγέλη και τον Μάνθο Κατσάνο
-Εικονοστάσιο, η Αδελφότητα Σχωριαδιτών
-Εικόνες για εικονοστάσιο, ο Θωμάς Νάκας
-Βρύση, ντεπόζιτο και δίκτυο ύδρευσης, ο Θωμάς Νάκας, αξία 1.300 ευρώ
-Σύνδεση ρεύματος, ο Θωμάς Νάκας. Μεταφορά κολόνας και λοιπά ηλεκτρολογικά, 
αξία 500 ευρώ
-Στρώσιμο με πλακάκια και κάγκελα περίβολου, ο Θωμάς Κατσάνος
-Σκαμνιά έξω και λουλούδια & συντήρηση, ο Θωμάς Νάκας
-Ωραία Πύλη 2020 - εργαστήρι Αρχιεπισκοπής, με την επιμέλεια και μεσολάβηση του Χρι-
στόφορου Μπεντούλη
-Καμπάνα, ο Σωτήρης Ντάλλας 
-Εικόνα Αγίας Μάρθας, Χριστόφορος Μπεντούλης

Το 2000 ξεκίνησε η ανέγερση της εκλησίας 
με μάστορα τον Κήτα Λ. Μεντή

Η πρώτη πέτρα
στα θέμελα
20 Σεπτεμβρίου 
2000. Παρόντες οι
Αποστόλης Νάκας, 
Κήτας Λ. Μεντής, 
Τζιώτζης Θύμιος, 
Θωμάς Λώλης, 
Κώστας Νάκας, 
Χριστόφορος
Κατσάνος και 
Αντώνης Λώλης

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε. Τη σκεπή χρηματοδότησε
η Μητρόπολη Αργυροκάστρου, συνολική αξία 500.000 δραχμές

Η Καμπάνα είναι προσφορά
της οικογένειας του Σωτήρη Ντάλλα

19 Αυγούστου 2004 ολοκληρώθηκετο χαγιάτι είναι προ-
σφορά του Θωμά Κατσάνου συνολικής αξίας 1,350 ευρώ  
και εθελοντική εργασία των Γιώργο Κοντολώλη,Κώστα 
Βαγγέλη, Αποστόλη Βαγγέλη και Μάνθο Κατσάνο

Κουβαλώντας μια κολόνα για την ηλεκτροδότηση
της Αγίας Σωτήρας. Κολόνα, καλώδια, άδεια από
την επιχείρηση ηλεκτρισμού, σύνδεση και μηνιαία
πληρωμή λογαριασμών όλα τα χρόνια λειτουργίας,
είναι προσφορά του Θωμά Νάκα
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Το εικονοστάσιο από την Αδελφότητα Σχωριαδιτών

Η σύνδεση με νερό και ντεπόζιτο
είναι προσφορά του Θωμά Νάκα

Η Ωραία Πύλη το 2020 στο εργαστήρι
της Αρχιεπισκοπής με την επιμέλεια και

τη μεσολάβηση του Χριστόφορου Μπεντούλη

Η βρύση είναι προσφορά του Θωμά Νάκα

Ονοματεπώνυμο Ποσό δρχ. Ονοματεπώνυμο Ποσό δρχ.
Ι.Μ. Αγίας Τριάδος, Μάτι Αττικής 240.000 Ηλίας Σκούρης 10.000
Εκκλησία Σχωριάδων 100.000 Θωμάς Βαγγέλης 10.000
Κλήρωση τηλεόρασης (γλέντι) 91.000 Κωστάκης Παντάζος 10.000
Γιάννης Τσαμπέρης 50.000 Κώστας Κατσάνος 10.000
Θανάσης Νάκας 50.000 Κώστας Νάκας 10.000
Χρήστος Λ. Μεντής 45.000 Κώστας Ρ. Μεντής 10.000
Σωτήρης Ντάλλας 35.000 Λευτέρης Λώλης 10.000
Θωμάς Νάκας 30.000 Μάνθος Κατσάνος 10.000
Πέτρος Απ. Μεντής 30.000 Σταύρος Μήλιας 10.000
Σταύρος Λώλης 30.000 Σταύρος Σκιέλιας 10.000
Αντώνης Βαγγέλης 20.000 Σταύρος Τέλιος 10.000
Γεώργιος Κοντολώλης 20.000 Φίλιππας Κασιωτάκης 10.000
Δημήτρης Καλούδης 20.000 Χριστόφορος Κατσάνος 10.000
Δημητρίου Αντωνία 20.000 Αλίκη Καλαμά 5.000
Ηλίας Μήλιας 20.000 Αντώνης Κατσάνος 5.000
Θωμάς Κατσάνος 20.000 Βαγγέλης Κάνας 5.000
Κώστας Θύμιος 20.000 Γιώργος Καραγιάννης 5.000
Λεωνίδας Γκίκας 20.000 Γρηγόρης Λώλης 5.000
Νίκος Ντάλλας 20.000 Γρηγόρης Μπάντος 5.000
Οδυσσέας Γκίκας 20.000 Γρηγόρης Ντούβας 5.000
Σταύρος Νάκας 20.000 Δημήτρης Πασπάλης 5.000
Σωκράτης Ρέτζιος 20.000 Ελένη Παπαγεωργίου 5.000
Ποσοστά από γλέντι 19/11 20.000 Θανάσης Βάγιος 5.000
Απόστολος Παντάζος 15.000 Θανάσης Πασπάλης 5.000
Βαγγέλης Λώλης 15.000 Κώστας Βαγγέλης 5.000
Γιάννης Μήλιας 15.000 Κώστας Λώλης 5.000
Γιώργος Απ. Μεντής 15.000 Νίκος Αηδόνης 5.000
Πέτρος Ρ. Μεντής 15.000 Νίκος Μπέλλος 5.000
Χρύσω Κατσάνου 15.000 Πάντος Λώλης 5.000
Αλέκος Λούκας 10.000 Πολυξένη Λώλη 5.000
Αλέκος Ράφτης 10.000 Πολυξένη Μάργω (Πασπάλη) 5.000
Άλκης Νταλές 10.000 Σπύρος Βλάχος 5.000
Άλκης Τζ. Μεντής 10.000 Σωτήρης Καραγιάννης 5.000
Αναστάσιος Βάγιος 10.000 Φάνης Καραγιάννης 5.000
Αντώνης Βάγιος 10.000 Χρυσάνθη Λώλη (Ζήκα) 5.000

Γιάννης Αηδόνης 10.000
Ράκης Χασιώτης, 
Νίκος Κονόμος, Νοβρούζ Μένι

4.500

Γιώργος Δήμας 10.000 Μανώλης Φούκης 3.000
Γρηγόρης & Αλεξάνδρα Χατζιόλου 10.000 Ανδρέας Πέτσιος 2.500
Δημήτρης Μπέης 10.000 Ιλμής Ντερβίσης, Χαλίτ Αντέμης 2.000
Ηλίας Μπάτσης 10.000 Χαμίτ Μπαμπότσι 2.000

Κατάλογος συμμετοχής χωριανών στον έρανο
για την ανέγερση της Αγ. Σωτήρας μέχρι και τις 5/8/2001

Συνολικά ξοδεύτηκαν 1.816.500 δραχμές.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020

ΣΥΝΟΛΟ 1.324.000 δρχ.



96 97

NΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ
Από τον Θωμά Νάκα

Ήρθε η ώρα να μάθουν όλοι το ιστο-
ρικό του νέου νεκροταφείου. Από τη δε-
καετία του ’70 είχαμε σύσταση από την 
Υγειονομική υπηρεσία Αργυροκάστρου 
για ακύρωση του νεκροταφείου του Αγί-
ου Νικολάου ως ακατάλληλο, λόγω του 
ότι βρίσκεται πάνω από το χωριό. Όλα μα 
όλα τα χωριά έχουν τα νεκροταφεία τους 
πάντα κάτω από το χωριό.Τότε έγιναν κά-
ποιες προσπάθειες στην Αγορά, είχε γίνει 
η περίφραξη με πέτρα. Όμως λόγω του ότι 
ήταν η είσοδος του χωριού από την Πολύ-
τσιανη, υπήρχαν αντιδράσεις, καθώς η καθημερινή αυτή οπτική επαφή με τον χώρο θα 
δημιουργούσε συναισθηματική φόρτιση και η ατμόσφαιρα θα γέμιζε κλάματα και μοι-
ρολόγια για τους ανθρώπους που έφυγαν. Στο σημείο αυτό αργότερα έγινε η στάλα των 
προβάτων της κολεκτίβας.

Εκτός αυτού, όμως, οι συνθήκες 
στον Άγιο Νικόλαο ήταν πολύ δύσκο-
λες εξαιτίας των βράχων. Δεν υπήρ-
χε καμία σειρά. Πολλές φορές ανοίγα-
με μνήμα και πέφταμε πάνω σε άλλο 
παλαιότερο. Όταν ξεκινήσαμε να φτιά-
χνουμε μνήματα με μάρμαρα, έσπα-
γαν όλα από την παγωνιά.

Το σημείο είναι ανηφορικό και οι 
ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να με-
ταβούν μέχρι επάνω, για να ανάψουν 
ένα κερί. Ακόμα και η μεταφορά των 
φέρετρων ήταν μια πολύ δύσκολη 
διαδικασία.

Το 2004, στην πρώτη συγκέντρω-
ση του Δ.Σ. της Αδελφότητας Σχω-
ριαδιτών, στο πρόγραμμα των έργων 
και δραστηριοτήτων που παρουσί-
ασε, ένα από αυτά ήταν το νεκροτα-
φείο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθη-
κε ως εξής: «Μελέτη για καινούργιο 
και συντήρηση του υπάρχοντος νε-
κροταφείου» (Περιοδικό «Σχωριάδες 
Πωγωνίου», τεύχος 1, σελ. 27)

Σε κόκκινο πλαίσιο
το χαρακτηριστικό απόσμασμα

(Περιοδικό «Σχωριάδες Πωγωνίου»,
τεύχος 1, σελ. 27)

Εκείνη τη χρονιά η Εκκλησιαστική Επιτροπή 
μαζί και με άλλου ηλικιωμένους αποφάσισαν να 
μαζέψουν από 20 ευρώ, να αγοράσουν τσιμεντό-
λιθους και τον Αύγουστο, που θα έρχονταν όλοι 
στο χωριό, να χτίσουν την περίφραξη εθελοντικά.

Όταν επισκέφτηκα το χωριό με την ιδιότητα 
του προέδρου της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, 
μου παρουσίασαν την πρότασή τους. Εγώ τους 
ενθάρρυνα αλλά με την προϋπόθεση τα πράγμα-
τα να γίνουν σωστά και όχι πρόχειρα. Και οι εργα-
σίες έγιναν ως εξής:

-Δημιουργία σχεδίου και παρουσίασή του 
στο συμβούλιο της Επαρχίας, στην Πολύτσια-
νη, με Έπαρχο τον Τάκη Μεντή, το οποίο εγκρί-
θηκε και καταχωρήθηκε ο χώρος ως «Νεκρο-
ταφείο του χωριού Σχωριάδες».

-Βάλαμε μηχάνημα να ισοπεδώσει και να δια-
μορφώσει τον χώρο.

-Συμφωνήσαμε με τον εργολάβο Ράκη Χα-
σιώτη, τονίζοντας όλες τις προδιαγραφές του 
σχεδίου. (περιοδικό αρ. 2, σελ. 13)

To χαρακτηριστικό απόσμασμα από το περιοδικό
«Σχωριάδες Πωγωνίου», τεύχος 2, σελ. 13

Τα άτομα που συμμετείχαν της πρωτοβουλίας και
είχαν συγκεντρώσει τα χρήματα των 20 ευρώ ήταν:
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Ονοματεπώνυμο Αξία
Χριστόφορος Κατσάνος 20 ευρώ

Σοφία Κατσάνου 20 ευρώ

Θωμάς Λώλης 20 ευρώ

Ελένη Λώλη 20 ευρώ

Δοξία Νταλέ 20 ευρώ

Αντώνης Λώλης 20 ευρώ

Σελήνη Λώλη 20 ευρώ

Μαριγώ Νταλέ 20 ευρώ

Χρήστος Α. Καραγιάννης 20 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 180 ευρώ
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Το απόσμασμα από το περιοδικό «Σχωριάδες Πωγωνίου», τεύχος 3, σελ. 14

Ήταν τα πρώτα χρήματα για το νεκροταφείο. Ο Θωμάς Λώλης σαν πιο ηλικιωμένος, 
τότε, είπε: «Εμένα να με πάτε πρώτον στο νέο νεκροταφείο κι όλοι οι άλλοι άφησαν αμε-
νέτι να πάνε εκεί». 

Έπειτα, ξεκίνησε η έκκληση για προσφορά 50 ευρώ ο καθένας.

Προσφορές για το νέο νεκροταφείο μέχρι τις 20 Ιουλίου 2005

Ονοματεπώνυμο Ποσό ευρώ Ονοματεπώνυμο Ποσό ευρώ
Ξανθίππη Βαβάκου 100 Μαρία-Ελένη Καλέμη 50
Μάρκος Κόλιας
Χρύσω Κατσάνου 80 Νίκος Μπέλλος 50

Νίκος Ντάλλας 60 Νικόλας Κοντολώλης 50

Λαέρτης Πασπάλης 50 Νίκος Τσαούσης 50

Αλέκος Κονόμος 50 Παναγιώτης Σιούτης 50

Αλέκος Ράφτης 50 Παναγιώτης Τσαούσης 50

Αλέξανδρος Νάκας 50 Παντελής Λώλης 50

Άλκης Νταλές 50 Σταύρος Καραγιάννης 50

Αντώνης Βάγιος 50 Σωτήρης Ντάλλας 50

Αποστόλης Βαγγέλης 50 Τάκης Θ. Πασπάλης 50

Βαγγέλης Κάνας 50 Χρήστος Ντούρος 50

Βαγγέλης Λώλης 50 Αντώνης Λώλης 40

Βασίλης Ζήκας 50 Θωμάς Λώλης 40

Γιώργος Κοντολώλης 50 Χριστόφορος Κατσάνος 40

Δημήτρης Μπέης 50 Πολυξένη Κουρτέση 
(Τουλούμπα) 30

Ελένη Αξιώτου 50 Κώστας Μήλιας 30

Ελένη Κατσάνου (Ηλιάδη) 50 Κώστας Πασπάλης 30

Ζήσος Μεντής 50 Πανωραία Λώλη 25

Ζιούλη Λώλη 50 Περσεφόνη Λώλη 25

Θανάσης Βάγιας 50 Γιώργος Καραγιάννης 20

Θανάσης Μάργος 50 Ευδοξία Νταλέ 20

Θωμάς Νάκας 50 Ηλίας Σπ. Μεντής 20

Κώστας Μπισμπίκης 50 Θεολόγος Πασπάλης 20

Κώστας Παντάζος 50 Λιάντης Μάρκος 20

Λεωνίδας Γκίκας 50 Μαργώ Νταλέ 20

Μάνθος Κατσάνος 50 Μαριάννα Τσικοπάνου (Πάλλη) 20

Χρήστος Καραγιάννης 20

Το απόσμασμα από το περιοδικό (Περιοδικό «Σχωριάδες Πωγωνίου», τεύχος 6, σελ. 9)
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ΣΥΝΟΛΟ 2.360 ευρώ
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Το έργο ολοκληρώθηκε και χρειαζόταν η βούληση, η θέληση και η τόλμη, για να 
ξεκινήσει το νέο νεκροταφείο. Εγώ, εκείνη την περίοδο, στις νέες εκλογές δεν θέ-
λησα να εκλεγώ ξανά πρόεδρος, κι έτσι αυτό το θέμα αλλά και άλλα θέματα έμειναν 
σε αδράνεια.

Όπως όλοι γνωρίζετε, η οικογένειά μου έζησε ένα δράμα με την απώλεια του γιου 
μας Ευφράνθιου. Το παιδί μας το κηδέψαμε στη Ραφήνα. Η θέλησή μας ήταν να τον εί-
χαμε εκεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ήμουν διατεθειμένος να πληρώσω 20.000 ευρώ 
για να αγοράσω και να έχω μόνιμο τάφο στη Ραφήνα. Αυτό, όμως, ήταν αδύνατο να γί-
νει, γιατί στη Ραφήνα είχαν την απόφαση ότι μόνιμο τάφο δικαιούται η οικογένεια που 
ήταν 20 χρόνια δημότες και άνω. Εμείς νόμιμοι δημότες γίναμε το 2007.

Αναγκάστηκα να φέρω το παιδί μου στις Σχωριάδες, παρά να το άφηνα σε θυρίδες. 
Εγώ ως πρωτεργάτης του νέου νεκροταφείου, αυτός που ο κόσμος που εμπιστεύτη-
κε τα χρήματά του, θα πήγαινα στον Άγιο Νικόλαο;

Μέχρι τότε, από την πλειοψηφία δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Κάποιοι λίγοι, μια μικρή 
μειοψηφία –όπως συμβαίνει πάντα σε όλα τα έργα και τις αποφάσεις- δεν συμφώνη-
σαν. Ακόμα και σε μια οικογένεια δεν συμφωνούν όλοι.

Αποφάσισα και ξεκίνησα τις εργασίες κι έφτιαξα ένα σύγχρονο νεκροταφείο με 
προδιαγραφές, αξιοζήλευτο από όλες τις κοινότητες. Τότε, άρχισαν οι αντιδράσεις 
με πρωτεργάτες από το οικογενειακό μου περιβάλλον. Προσπάθησαν να προσεγ-
γίσουν πιο αδύναμους και έβαλαν τους συγχωριανούς να δημιουργήσουν κακές 
εντυπώσεις. Τα επιχειρήματα ήταν πως αυτό το νεκροταφείο οι παλαιοί, πριν εκατό 
χρόνια, το είχαν ακυρωμένο ως ακατάλληλο. Η αλήθεια είναι ότι το 1954 πέθανε η 
γιαγιά μου του Τέλιου και ήταν θαμμένη εκεί. Το νεκροταφείο ακυρώθηκε γιατί κά-
ηκε η Αγία Σωτήρα και δεν ήταν περιφραγμένο κι έτσι αναγκάστηκαν να το μεταφέ-
ρουν στον Άγιο Νικόλαο.

Κάθε δικαιολογία και κάθε κακόβουλη προσπάθεια πήγαν στο κενό, γιατί το νεκρο-
ταφείο είναι νόμιμο και τηρεί όλες τις προδιαγραφές.

Το λυπηρό είναι ότι πολλοί από αυτούς που ήταν σύμφωνοι εξαρχής για να γίνει, 
έκαναν πίσω και συνεχίζουν να κάνουν το αντίθετο, πηγαίνοντας στον Άγιο Νικόλαο, 
κάτω από άθλιες συνθήκες.

Πάντα η απόφαση ήταν «νέο νεκροταφείο και συντήρηση του παλιού».

Όταν χτιζόταν το νέο νεκροταφείο. Εργάτες
ο Ράκης Χασιώτης, ..., μπατζανάκος του Ράκη 
και μάστορας του έργου, ο Αντώνης Κατσάνος
πρόεδρος Κοινότητας, ο Χριστόφορος Κατσάνος-
Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
και ο Κώστας Νάκας.

Το νέο νεκροταφείο είναι έτοιμο αλλά
εγκαταλελειμμένο. Πιο πέρα στην πλαγιά,
διακρίνουμε τη θέση που περίπου τη δεκαετία 
του ’70 το χωριό είχε περιφράξει με πέτρα, 
προκειμένου να είναι εκεί το νέο νεκροταφείο. 
Όμως, δεν χρησιμοποιήθηκε και αργότερα
εκεί έγινε η στάλα της κολεκτίβας.

Με τη σειρά οι εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου,
προσφορά του Θωμά Νάκα, αξίας 20.000 ευρώ.
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ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Άγιος Νικόλαος είναι το παρεκκλήσι του παλαιού νεκροταφείου, ανατολικά του 

χωριού. Έχει ξύλινο τέμπλο με παλαιές εικόνες. Η καμπάνα του έχει σημειωμένη έτος 
χύτευσης το 1859.

Το 1990 βρισκόταν σε κακή κατάσταση, με πεσμένους σοβάδες και ρωγμές. 
Το 1991 ο Γρηγόρης Χατζιόλος πλήρωσε και πραγματοποιήθηκαν κάποιες επιδι-

ορθώσεις.
Το 2001 ο Μάνθος Κατσάνος και η Κοσμηδώρα Χατζή, κόρη του Ηλία και της Μαρι-

άνθης Ευαγγέλου από την Αμερική, έφτιαξαν καινούργια στέγη με κεραμίδια.
Αργότερα, ο Θωμάς Κατσάνος έβαλε κάγκελα κι έριξε και σενάζι στους τοίχους του 

νεκροταφείου, στην μπροστινή μεριά. Στο μεταξύ, έγινε και μια προέκταση του νεκρο-
ταφείου με χρήματα της Κοινότητας.

Με παρότρυνση του Οδυσσέα Γκίκα και με πρωτοβουλία των συγχωριανών μας Δη-
μήτρη Πασπάλη, Άννας Τσιαούση, Ελένης Χατζιόλου και Βάσως Λώλη ξεκίνησε ένας 
έρανος για την ανακαίνιση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και του χώρου του νε-
κροταφείου. Συγκεντρώθηκαν μερικά χρήματα και εκτελέστηκαν σημαντικές εργασίες. 
Επίσης εργαστήκαμε με εθελοντική εργασία και μερικοί και με πληρωμή οι παρακάτω: 
Άννα Τσιαούση, Βασιλική Λώλη, Ελένη Χατζιόλου, Γιώργος Λώλης, Κώστας Λώλης, Νί-
κος Τσιαούσης, Λευτέρω Λούκα, Κώστας Μπέης, Δημήτρης Πασπάλης, καθώς και ο Ρά-
κης Χασιώτης και Γιώργος Μπάντος από τον δήμο, ως εργατικό δυναμικό.

Το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου
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Στο εργαστήρι της Αρχιεπισκοπής,
όταν κατασκευαζόταν το νέο εικονοστάσιο

Τα τμήματα που επιλέχτηκαν και μεταφέρθηκαν 
στο εργαστήριο της Αρχιεπισκοπής και μετά
στο νέο εικονοστάσιο
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Το πρώτο χρηματικό ποσό από προσφορές ήταν 600.000 λεκ παλιά. ΜΕ αυτά τα χρή-
ματα έγιναν οι εργασίες: ο καθαρισμός του χώρου, το κόψιμο των δέντρων γύρω από 
την εκκλησία που έθεταν σε κίνδυνο τα θεμέλια του ναού, τα μερεμέτια με μπετόν στα 
θεμέλια και τις ρωγμές, μετά ο σοβάς, το βάψιμο, η καθαριότητα του νεκροταφείου, συ-
μπληρώθηκαν κάγκελα – δωρεά του Πέτρου Γιάννη Μεντή, η περίφραξη με πλέγμα και 
πασσάλους, το άνοιγμα πόρτας στην προέκταση του νεκροταφείου.

Ο Χριστόφορος Μπεντούλης, άξιος συνεχιστής του έργου του πατέρα του Δημήτρι-
ου Μπεντούλη, έπειτα από παράκλησή μας, υποσχέθηκε να μεσολαβήσει στον Αρχιε-
πίσκοπο κ.κ. Αναστάσιο για να μας βοηθήσει να φτιάξουμε το κατεστραμμένο εικονο-
στάσιο. Και τήρησε την υπόσχεσή του.

Mετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Θωμάς Νάκας μαζί του, ενημερωθή-
καμε πως ο Αρχιεπίσκοπος ενέκρινε το έργο και έτσι φτιάχτηκε καινούριο εικονοστά-
σιο συμπεριλαμβάνοντας και τις δυο παλιές και ανεκτίμητης αξίας υπάρχουσες πύλες 
τις oποίες ο Θωμάς Νάκας μετέφερε στα Τίρανα για συντήρηση και περίληψή τους στο 
καινούργιο εικονοστάσιο.

Η προέκταση του νεκροταφείου
του Αγίου Νικολάου

Η είσοδος και
η πλακόστρωση
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Όνομα Ποσό
ευρώ λεκ παλιά

Γιώργος Λώλης 202.000
Κώστας Λώλης 70.000
Αγκίμης 5χ1.200=6.000 25.000
Ραμαζάνης 20χ1.200=24.000
ΣΥΝΟΛΟ 30.000 297.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ευρω & λεκ παλαιά) 327.000

Περιγραφή Κόστος
Τσιμέντο 13 σακιά χ 7.000= 91.000

Άμμος 2 κυβ.μ. χ 35.000= 70.000

Φίνο για σοβά 14 σακιά χ 1.500= 21.000

Ασβέστης 10 σακιά χ 1.500= 15.000

Χαλίκι 1 κυβ.μ. χ 20.000= 20.000

Σωλήνες 2 τμχ. χ 12.000= 24.000

Πλέγμα 1 ρολό χ 35.000= 35.000

ΣΥΝΟΛΟ 276.000

Εργατικά & Μαστορικά

Υλικά
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ΚΟΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΥΛΤΣΑ
Στη στροφή του δρόμου προς την Ούλ-

τσα, με φόντο την Πολύτσιανη, ο Αποστό-
λης Νάκας, εις μνήμην της συζύγου του 
Πολύμνιας, έφτιαξε ένα κόνισμα αφιερω-
μένο στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. 
Έλεγε ο ίδιος για την επιλογή της τοποθε-
σίας: «Τη διαλέγω γιατί όλη τη ζωή μου, 
όλα τα χρόνια, δούλευα στους Μόκρους 
και περνούσα από εκεί. Αυτό το κόνισμα 
να βοηθάει τους Σχωριαδίτες και τους 
Πολυτσιανίτες, γιατί ανάμεσά τους έζησα 
κι εγώ, και έχω στην Πολύτσιανη και το 
παιδί μου τον Θανάση».

ΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Στην κορυφή της Ούλτσας δεσπόζει ένας επιβλητικός σταυρός, κατασκευασμένος 

από τσιμέντο και με ύψος 10 μ., όπου περήφανα επιβλέπει όλο το Πωγώνι. Δίπλα του 
στέκει ορθό το εκκλησάκι της αγίας Ευφροσύνης, ένα όνειρο και όραμα του Θωμά 
Νάκα και της οικογένειάς του, αφιερωμένο στη μνήμη του Ευφράνθιου Νάκα.

Το έργο ξεκίνησε το 2015 με την κατασκευή του σταυρού και ολοκληρώθηκε το 
2019 με το πέρας εργασιών για την οικοδόμηση της μικρής εκκλησίας αλλά και την 
αποπεράτωση της διαμόρφωσης όλου του περίγυρου χώρου με τσιμεντόστρωση, τοι-
χίο, κάγκελα και φύτευση δέντρων.
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΩΡΙΑΔΩΝ
Το σχολείο των Σχωριάδων χτίστηκε το 1856 από την Αδελφότητα Σχωριαδιτών «Η 

Γέννηση της Θεοτόκου». 
Το 1944 κάηκε από τους Γερμανούς, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μέχρι το 1950 χτίστηκαν από το κράτος μόνο δύο αίθουσες διδασκαλίας για τις 

ανάγκες του χωριού.
Το 1968 χτίστηκε από το κράτος το υπάρχον κτίριο με την πέτρα του καμπαναριού 

της εκκλησίας. Λειτούργησε ως οχτατάξιο σχολείο με εναρκτήριο σχολικό έτος το 
1969-1970.

Περίπου το 1994-95 έκλεισε λόγω έλλειψης παιδιών.
Μετά την οριστική διακοπή λειτουργίας του, το κτίριο του σχολείου λεηλατήθηκε 

και βανδαλίστηκε από κακοποιούς.
Το 2002 ο Θωμάς Νάκας συνέλλεξε υλικό από τα σκόρπια και πεταμένα αρχεία της 

Εξουσίας, του Σχολείου, του Δημοκρατικού Μετώπου και της Οργάνωσης των Γυναι-
κών, το οποίο καθαρίστηκε, επεξεργάστηκε, ταξινομήθηκαν και βρίσκεται αρχειοθε-
τημένο στην κατοχή των εκδόσεων Σχωριάδες.

Το 2008 ο Θωμάς Νάκας εξέφρασε την επιθυμία να ανακαινίσει εξολοκλήρου το 
σχολείο. Η πρότασή του εγκρίθηκε από την Κοινότητα Σχωριάδων και την Αδελφότη-
τα Σχωριαδιτών. 

Το σχολείο όπως ήταν μετά τον βανδαλισμό της δεκαετίας του ’90

Πρώτη ενέργεια ήταν η μελέτη από μηχανικό για τη διαμόρφωση του άνω ορόφου 
ως αίθουσα εκδηλώσεων. Αυτό απαιτούσε να τοποθετηθούν δοκάρια στήριξης για τη 
στατικότητα του κτιρίου. Το έργο αυτό κόστισε 1.315 ευρώ.

Ο τότε Έπαρχος, Τάκης Μεντής, είχε εντάξει το σχολείο Σχωριάδων ως χώρο πλη-
ροφορικής, τουρισμού κ.α. για ολόκληρο το Πωγώνι. Γι’ αυτό σταμάτησαν οι εργασίες 
προκειμένου να υλοποιηθούν μέσω αυτού του προγράμματος. Όμως, αυτό δεν υλο-
ποιήθηκε ποτέ και το σχολείο παρέμεινε ως είχε. 

Στο μεταξύ, ο Θωμάς Νάκας έδωσε έμφαση σε άλλες προσφορές προς το χωριό.
Το 2015, με πρωτοβουλία Θωμά Νάκα, ξεκίνησε ο έρανος, με ορισμένη τιμή τα 150 

ευρώ, όση και η αξία ενός παραθύρου του σχολείου, προκειμένου όποιος επιθυμεί 
να συμβάλλει με την χρηματική αξία αγοράς ενός παραθύρου. Το σύνολο των κου-
φωμάτων είναι 42 παράθυρα και 2 πόρτες. Με καθημερινή προσπάθεια και αναζήτη-
ση, ο Θωμάς Νάκας μπόρεσε να εισπράξει ένα ικανοποιητικό χρηματικό ποσό για τον 
λόγο αυτό.

Επίσης, μέσω Μινέλα Τζέλιου, ως διοικητικού στελέχους της Πανηπειρωτικής 
Ομοσπονδίας Αμερικής, και εν μέσω πολλών δυσκολιών και χρονοβόρων διαδικα-
σιών, καταφέραμε και πήραμε την πολυπόθητη επιταγή των 5.000 δολαρίων από τον 
πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κύριο Νίκο Γκατζογιάννη.

Η κατασκευή της σκεπής χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Προξενείο Αργυρο-
κάστρου.

Το σχολείο έφτασε σε ένα ικανοποιητικό στάδιο, η πρώτη φάση εργασιών έλαβε τέ-
λος, αλλά μένει πολλή δουλειά ακόμα για την ολοκλήρωση του ολικού έργου συντή-
ρησης και μετατροπής του κτιρίου του σχολείου σε πολυχώρο και μουσείο.

Γι’ αυτό, ας ευαισθητοποιηθούμε όλες και όλοι και ας απαντήσουμε στην έκκληση 
για περισσότερες ακόμα προσφορές.

Το σχολείο όπως ήταν μετά τον βανδαλισμό της δεκαετίας του ’90

Το σχολείο όπως ήταν μετά τον βανδαλισμό της δεκαετίας του ’90
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Τοποθετήθηκαν 42 παράθυρα και δύο πόρτες αλουμινίου

Οι εργασίες ξεκίνησαν για το σοβάτισμα

Τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έκανε δωρεά ο Πέτρος Γιάχος, σύζυγος της Μαριάννας Καραγιάννη

Στρώθηκαν οι δύο όροφοι με πλακάκια

Βάφτηκαν ο Α΄ όροφος
και το σαλόνι του ισογείου
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Κατασκευάστηκαν τραπέζια
και σκαμνιά χωρητικότητας
150 ατόμων με υλικά από
τον Θωμά Νάκα

Ονοματεπώνυμο Ποσό Ημ/νία καταβολής
Θωμάς Λ. Λώλης 150€ 23/3/16
Νάσιος Κίκης 150€ 9/10/16
Αχιλλέας Ντέτσκας 100.000 λεκ παλιά -
Ράκης Χασιώτης 150€ 4/8/16
Θωμάς Νάκας 150€ 23/3/16
Άλκης Νταλές 150€ 23/3/16
Σταύρος Νάκας 150€ 12/8/16
Κώστας Ρ. Μεντής 150€ 15/5/16
Αποστόλης Βαγγέλης 150€
Πέτρος Ρ. Μεντής 150€
Αντώνης Βαγγέλης 150€ 23/3/16
Τάκης Αθ. Πασπάλης 150€ 4/9/16
Τάκης Απ. Πασπάλης 150€ 24/3/16
Πολυβάκης Χατζής 150€ 13/8/16
Δημήτρης Λώλης 150€ 30/4/16
Ηλίας Ζ. Μεντής 150€ 23/3/16
Νάσιος Μάργος 150€ -
Έλσα Λώλη 150€ 23/3/16
Γιάννης Δημουλάς 150€
Γιάννης Τσάνος 150€ 23/8/17
Αντώνης Στ. Λώλης 150€ 21/3/16
Νίκος Ντάλλας 300 $ 4/7/16
Αποστόλης Νάκας 150€ 13/8/16
Γιάννης Βάγιας 130€ 23/3/16
Βασίλης Βαγγέλης 150€ 28/3/19
Άλκης Ντούρος 150€ 15/8/16
Θωμάς Βαγγέλης 150€ -
Χαρίλαος Καραγιάννης 150€ 8/9/16
Αλέκος Λούκας 150€ 20/5/17
Χρήστος Ντούρος 150€ 20/9/18
Κώστας Κατσάνος 150€ 22/2/19
Χριστόφορος Μπεντούλης 50€ 20/5/17
Αντώνης Κατσάνος 150€ 20/8/18
Χρήστος Κύρκος 500$ 23/8/17
Αντώνης Λώλης 40€ -
Μανώλης Ζαχαριάδης 100$ 20/8/18
Ανώνυμος 100$ 20/8/18
Θοδωρής Ζώης 500$ 20/8/18
Βαγγέλης Τέλιος 300$ 20/8/18
Γιάννης Θύμιος 150€ -

ΣΥΝΟΛΟ 1.300$, 100.000 λεκ, 4.720€

Παράθυρα για το σχολείο, 2016-2018
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Τοποθετήθηκαν 10 πόρτες με τις αντίστοιχες πινακίδες, συνολική αξία: 1.800.000 λεκ παλιά

Ολοκληρώθηκε η βιβλιοθήκη με την τοποθέτηση πάνω από 5.000 βιβλίων, δωρεά Θωμά Νάκα

Στη βιβλιοθήκη τοποθετήθηκαν 
κουρτίνες στα 4 παράθυρα της,
δωρεά της Βιργινίας Καραγιάννη
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Ο Αλκιβιάδης Νταλές και ο Τάκης Μπέης, οι πρωτεργάτες
για τη διαμόρφωση της πλατείας τη δεκαετία του ’90. 
Δεξιά, καθιστός, ο  Ράκο Μεντής. Είναι εμφανής η κακή 
κατάσταση της πλατείας, γεμάτη με λάσπες και νερά.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Η πλατεία των Σχωριάδων μέχρι το 2011 ήταν ένα χωμάτινο πέρασμα με κάποιες 

πέτρινες αναβαθμίδες και μερικά πλατάνια. Όταν περνούσες γέμιζες σκόνη τα καλο-
καίρια και λάσπες τον χειμώνα. Το κεντρικότερο σημείο του χωριού, αν και κομβικό 
σημείο-τόπος συνάντησης, ήταν παραμελημένο λόγω των συνθηκών που ζούσαμε 
έως τότε. Όμως αυτό καταφέραμε και το αλλάξαμε. Με την αλλαγή του πολιτικού κα-
θεστώτος άλλαξε όχι μόνο η ζωή μας αλλά και η όψη του χωριού μας. 

Ένα από τα σημαντικά έργα που εκτελέστηκαν στις Σχωριάδες ήταν και η ανάπλα-
ση της κεντρικής πλατείας. Το σχέδιο ανάπλασης της πλατείας χωρίστηκε σε πέντε ση-
μεία: Στη διαμόρφωση του χώρου μπροστά στο καφενείο, στο οκτάγωνο αίθριο, στη 
βρύση, στην παιδική χαρά και στον χώρο στάθμευσης με τα δέντρα και τα παγκάκια.

Αξίζει να σημειωθεί 
ότι αυτήν την περίοδο ο 
Τάκης Μπέης έχει συμ-
βάλει πολύ για τη δια-
μόρφωση της πλατεί-
ας κ.α. Επίσης βοήθησε 
ο Τάκης Μεντής μέσω 
του κουμπάρου του από 
την Κύπρο, με χρήματα. 
Σε αυτό το έργο έχουν 
συμβάλει όλοι οι συγ-
χωριανοί. Μόνο που δεν 
υπάρχει η λίστα για να τη 
δημοσιεύσουμε.

Η πλατεία του χωριού πριν το 2011

Κόψιμο λεύκας
Στη θέση του μνημείου υπήρχαν δύο 

λεύκες που μεγάλωσα τόσο πολύ, ώστε 
κινδύνευαν να ξεγκρεμιστούν. Ο κίνδυνος 
ατυχήματος ήταν άμεσος, όπως και ο κίν-
δυνος για κάποια ζημιά. Με πρωτοβουλία 
του Θωμά Νάκα, ως προέδρου της Αδελ-
φότητας Σχωριαδιτών, η λεύκα κόπηκε 
και απομακρύνθηκε. Ευτυχώς όλα πήγαν 
καλά. Στη φωτογραφία διακρίνεται η ανη-
συχία των χωριανών. Δεξιά προς αριστε-
ρά: Χριστόφορος Κατσάνος, Γιώργος Με-
ντής, Αντώνης Κατσάνος, Αλκιβιάδης 
Νταλές, Λαέρτης Πασπάλης, Τάκης Μπέ-
ης, Σωτήρης Ντάλλας, Πολυβάκης Χατζής.

Φρεάτιο, ένα αντιπλημμυρικό-αποστραγγιστικό έργο
Πρώτη ενέργεια, για να μπορεί μετά να δουλευτεί η έκταση επιφάνειας της πλατείας, 

ήταν η κατασκευή του φρεατίου της πλατείας. Μετά από μελέτη, και με χρηματοδότη-
ση της επαρχίας με έπαρχο τον Νάσιο Κύρο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο. Έτσι 
όλα τα ορμητικά νερά της βροχής μαζεύτηκαν και έκτοτε κυλούν εντός του φρεατίου. 

Επόπτης του έργου ήταν ο Δημήτρης Πασπάλης, πρόεδρος της Κοινότητας.
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Μπετό στην πλατεία
Όλη η επιφάνεια της πλα-

τείας στρώθηκε με μπετόν. 
Τέρμα τα χώματα και οι λά-
σπες. Αυτό έγινε τμηματι-
κά. Η πρώτη στρώση ξεκί-
νησε αρχές της δεκαετίας 
του 2000 και ολοκληρώθηκε 
το 2014 μαζί με την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής του 
οκτάγωνου αιθρίου.

Το οκτάγωνο αίθριο
Το καλοκαίρι του 2014, στην πλατεία, εκτός από το στρώσιμο μπετόν, ολοκληρώ-

θηκε η κατασκευή του οκτάγωνου αίθριου στη θέση του πλάτανου που είχε ξεραθεί. 
Το έργο αυτό, προσφορά της οικογένειας Θωμά Νάκα, είναι μία εντυπωσιακή κατα-
σκευή η οποία έχει αναβαθμίσει την εικόνα της πλατείας του χωριού. Περιλαμβάνει 
μια περιφραγμένη οκτάγωνη βάση, αναβαθμισμένη με σκάλες και με είσοδο από την 
πλευρά του καφενείου. Πάνω στη βάση αυτή, έχει φτιαχτεί οκτάγωνη αυλή με κτι-
στούς πάγκους και τραπέζια τοποθετημένα συμμετρικά, ενώ σε όλες τις γωνίες έχουν 
φυτευτεί μουριές που μεγαλώνοντας τα κλαδιά θα δημιουργήσουν φυσική σκίαση 
πάνω στην κυκλική πέργολα της κατασκευής.

Υλικά - Εργατικά Σύνολο (λεκ παλιά)
Χαλίκι 21 κυβ.μ. x 16.000/κυβ.μ. 336.000

Τσιμέντο 129 σάκοι x 7.500/σάκος 967.500

Πλέγμα 25τμχ x 10.000/τμχ. 250.000

Μεροκάματα 346.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.909.500

Επίστρωση μπετόν της πλατείας 
Κοστολόγιο 2/8/2014

Η δενδροφύτευση
και περίφραξη του χώρου

Σε κάθε τραπέζι έχει τοποθετηθεί γλάστρα με βασιλικό ενώ στους στύλους της 
πέργολας, έχουν κρεμαστεί γλάστρες με καλλωπιστικά λουλούδια. Κάθε στύλος δια-
θέτει φωτισμό για να είναι ο χώρος επισκέψιμος και τα βράδια ενώ παράλληλα, φωτί-
ζει και ομορφαίνει την πλατεία. Είναι ένας επισκέψιμος χώρος για μικρούς και μεγά-
λους. Στα καλοκαιρινά πανηγύρια γίνεται σημείο αναφοράς για τη νεολαία του χωριού.

Το έργο αυτό κόστισε πάνω από 11.000.000 ευρώ.

Το οκτάγωνο ολοκληρώθηκε και
ξεκίνησε ο περιμετρικός τοίχος με πέτρα

Ευχαριστούμε τους μάστορες που φρόντισαν
για την κατασκευή, και ιδιαίτερα τον Γιάννη Δήμουλα, 

μοναδικό πελεκητή της πέτρας, που με τα άξια χέρια και 
το αστείρευτο μεράκι του έχει ολοκληρώσει

πολλές οικοδομικές εργασίες στις Σχωριάδες,
χαρίζοντάς μας μοναδικής ομορφιάς έργα.

Οι εργασίες για τη βάση του οκτάγωνου
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Η βρύση της πλατείας
Το 2015 εγκαινιάστηκε το νέο έργο-κόσμημα της κεντρικής πλατείας του χωριού 

μας, δωρεά των σχωριαδιτών επιχειρηματιών, Αντώνη Στ. Λώλη και Λάμπη Καλούδη. 
Το συγκρότημα αποτελείται από μία βρύση πετρόκτιστη στο πρώτο επίπεδο, με σκα-
λάκια και περίβολο, ενώ στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει αλτάνα με δέντρα και προστα-
τευτικά κάγκελα. Μία όαση δροσιάς για όλους τους χωριανούς και επισκέπτες.

Περιγραφή Αξία-λεκ παλιά
Πέτρες από Γεωργουτσάτες 700.000

Άσπρη πέτρα 420.000

Μαύρη πέτρα 280.000

Άμμος 280.000

Τσιμέντο 430.000

Πλέγματα 30.000

Αγορά σίδερων 1.254.000

Αγορά βρύσης 70.000

Μπογιές 148.000
Τάπες 25.000
Χαλίκι 48.000

Μεροκάματο, μαστορικά & εργατικά 3.715.000

Σιδεράς 660.000

ΣΥΝΟΛΟ: 8.060.000 λεκ ή 7.457 € : 2 = 3.728,5 € ο καθένας 

Βρύσης πλατείας, Αντώνης Στ. Λώλης & Λάμπης Καλούδης 24/6/2015-21/9/2015

Παιδική χαρά
Ο Θωμάς Νάκας μετά από επαφή και επικοινωνία τον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, 

συνέλεξε και μετέφερε στο χωριό αποσπασματικά τμήματα από παιδικές χαρές και 
κατόπιν συντήρησης, αυτά διαμορφώθηκαν για το χωριό και τοποθετήθηκαν στην 
πλατεία. Αν και το υλικό ήταν μεταχειρισμένο, έγιναν οι απαραίτητες επισκευές και 
προσαρμόστηκαν για τις ανάγκες των μικρών και μεγάλων σχωριαδοτόπουλων, ενώ 
οι γονείς  χαίρονται τη βόλτα τους με τα παιδιά στην παιδική χαρά.

Αντώνης Λώλης Λάμπης Καλούδης
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Ο ΤΟΙΧΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Περίπου το 2008 με πρωτοβουλία του Αντώνη Κατσάνου, προέδρου της Κοινότητας, 

αυξήθηκε χωροταξικά η επιφάνεια της πλατείας και μειώθηκε η έκταση του μνημείου.

Ο τοίχος χτίστηκε
εθελοντικά από τους:
Αποστόλη Βαγγέλη,
Λευτέρη Λώλη,
Γιώργο Κοντολώλη,
Γιώργο Καραγιάννη, ……, 
Γρηγόρη Λώλη, Σωκράτη 
Λούκα, Νίκο Μπέλλο,
Πάντο Λώλη, Νάκο Μεντή, 
Κήτα Λ. Μεντή,
Αντώνη (εργάτης),
Βαγγέλη Λώλη,
Αντώνη Κατσάνου,
Γιώργου Μεντή.
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Το 2020 με χρήματα της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, από το ταμείο για τα 250 χρόνια της Αδελ-
φότητας, ξεκίνησαν οι εργασίες και ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαμόρφωσης του χώρου 
του μνημείου ως χώρος ανάδειξης της ιστορίας του χωριού και των θυσιών πολλών συγχωρια-
νών μας στους αιώνες.
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ΝΕΡΟ ΣΧΩΡΙΑΔΩΝ
Οι Σχωριάδες έως το 1972 εφοδιάζονταν με νερό μόνο από δύο βρύσες: τον Τζιάφο 

στον πάνω μαχαλά και το Πηγάδι στο κέντρο, κάτω από το παραδοσιακό καφενείο. Το 
1972 με πρωτοβουλία της Εξουσίας του χωριού και μιας επιτροπής της διασποράς των 
Σχωριαδιτών ανά την Αλβανία, με κέντρο τα Τίρανα, και αποτελούμενη από τους: Κόλλιας 
Παππάς-πρόεδρος, Κώστας Σιούτης, Παναγιώτης Νταλές, Θωμάς Τέλιος, με παρακλά-
δι στην Αυλώνα και επικεφαλής εκεί τον Αντρέα Μπέλλο 
και στο Αργυρόκαστρο τον Θεολόγο Πασπάλη, ξεκίνησαν 
οι προεργασίες για τη μεταφορά του νερού από τα Καγκέ-
λια, τη λεγόμενη «μάνα του  νερού».

Πρώτα έγιναν οι μελέτες κι έπειτα ο προϋπολογισμός 
του έργου. Μετά, οι υπεύθυνοι του προγράμματος απευ-
θύνθηκαν στο Κράτος, στον Συνεταιρισμό και σε όλους 
τους συγχωριανούς, ώστε να συγκεντρωθεί το απαραίτη-

το οικονομικό ποσό για την ολο-
κλήρωση του έργου. Η κύρια εργασία ήταν η διάνοιξη καναλιού 
μεγέθους περίπου 3,5 χλμ., η τοποθέτηση σωλήνων ύδρευ-
σης και το κλείσιμο του καναλιού. Παράλληλα με το βασικό έργο 
εκτελέστηκαν κι άλλα έργα, πάντα με την εθελοντική εργασία.

Τον Αύγουστο του 1972 όλοι οι συγχωριανοί ήρθαν στο 
χωριό, φιλοξενήθηκαν σε όλα τα σπίτια και μαζί με τους μό-
νιμους κατοίκους του χωριού, 
εκτέλεσαν όλες τις απαιτούμε-
νες εργασίες. 

Μετά το 1990, με πρωτοβου-
λία της Εξουσίας του χωριού, 
συστάθηκε μία επιτροπή για την 
αλλαγή των σωλήνων από τη 
μάνα του νερού μέχρι το μπέντι. 
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Ο υδροτεχνικός μηχανικός κ. Λιουάν Μπούφι και οι υπόλοιποι εφόσον μελέτησαν
τον χάρτη κάνουν επιτόπια αναγνώριση του χωριού

Η επιτροπή νερού Τιράνων: Κόλλιας Παππάς-πρόεδρος, Κώστας Σιούτης,
Παναγιώτης Νταλές, Θωμάς Τέλιος
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Οι παλιοί σωλήνες ήταν φτιαγμένοι από ελενίτ που είναι πολύ επικίνδυνο και βλαβερό για 
την υγεία και το περιβάλλον. Γι’ αυτό και αντικαταστάθηκαν από πλαστικούς σωλήνες με 
προδιαγραφές για νερό. Η επιτροπή αποτελούνταν από τους: Κώστας Ντούρος – Πρόε-
δρος, Θανάσης Κυριάκος – Ταμίας, μέλη οι Αλκιβιάδης Νταλές, Τάκης Μπέης, Σταύρος Νά-
κας, Γρηγόρης Λώλης. Εργολάβος ο Τάκης Μεντής.

Το 2005 υπογράφτηκε η συμφωνία για την υλοποίηση του έργου της μάνας του νερού 
και το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Το έργο ανατέθηκε στους: Γιώργο Καραγιάννη, Τάκη 
Μεντή, Κώστα Νάκα και Κώστα Γκατζιούρη. 

Ανοίχτηκε δρόμος με μπουλντόζα, στους 
τρεις λάκκους τοποθετήθηκαν σωλήνες με-
ταλλικοί και εξαρτήματα σύνδεσης. Η δεξαμενή 
καθαρίστηκε και έγινε απολύμανσή της.

Το 2019 το εσωτερικό δίκτυο του νερού είναι έτοιμο. Τοποθετήθηκαν όλα τα που-
σέτα με τους νέους συλλέκτες και με τα ονόματα των ιδιοκτητών. Εκτός αυτού, πριν 
από το μπέντι, κατασκευάστηκε ένα πουσέτο για το φιλτράρισμα του νερού. Μια ερ-
γασία που θα ολοκληρωθεί το 2020.

ΝΕΡΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑΤΟΥ
Το νερό του Κουκουράτου πέρασε μια ολό-

κληρη οδύσσεια μέχρι να φτάσει επιτέλους στις 
βρύσες των σπιτιών του χωριού. 

Η ιστορία τους ξεκινάει τη δεκαετία του ’80, 
όταν για πρώτη φορά αποφασίστηκε από το 
χωριό να μεταφερθεί το νερό Κουκουράτου 
ως ελεύθερη ροή στο δίκτυό του. Ο τοπογρά-
φος συγχωριανός μας Βασίλης Τσίκας έκανε τις 
σχετικές μετρήσεις και με βάση αυτές, το νερό 
θα έβγαινε κάτω από τον Άγιο Νικόλαο. 

Παρόλες τις εργασίες που έγιναν, λόγω της 
οικονομικής δυσχέρειας αλλά και την έλλειψη 
υλικών, το έργο έμεινε στη μέση μέχρι και το 
1990. Για εμάς, όμως, ήταν μια υποχρέωση, ένα όνειρο και μια ανάγκη.

Το 2004, με πρόεδρο του χωριού τον Τάκη Μεντή, 
πρόεδρο της Αδελφότητας τον Θωμά Νάκα και πρόε-
δρο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής τον 
Χρήστο Κύρκο, αποφασίστηκε το νερό Κουκουράτου 
να περάσει με αντλία στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης, 
που περνάει πιο πάνω από το πρώην στρατόπεδο. Και 
αυτή η προσπάθεια, παρά την επένδυση, απέτυχε, 
λόγω του ότι η αντλία που αγοράστηκε από την Αδελ-
φότητα δεν ήταν τόσο ισχυρή για να φέρει το νερό.

Περίπου το 2008, όταν το εσωτερικό δίκτυο ύδρευ-
σης του χωριού εντάχθηκε σε κυβερνητικό πρόγραμ-
μα, με έπαρχο τον Τάκη Μεντή, ως επιπλέον εργασία 
ορίστηκε το δίκτυο Κουκουράτου. Οι σχετικές εργασί-
ες έγιναν, οι σωλήνες τοποθετήθηκαν, όμως και πάλι 
το νερό δεν ερχόταν. 

Τα χρόνια πέρασαν και φτάσαμε στο έτος 2018, τότε 
που ο δήμος Δερόπολης-Πωγωνίου ενέκρινε στον 
προϋπολογισμό για τις Σχωριάδες την υλοποίηση του 
έργου για το Νερό Κουκουράτου, που περιλαμβάνει 
κυρίως τη δεξαμενή με μπετόν 50 κυβικών και τη σύν-

δεσή της με τον υπάρχον δίκτυο. Το έργο ολο-
κληρώθηκε το 2019 αλλά και πάλι το νερό δεν 
έφτασε στον επιθυμητό προορισμό.

Το 2020, με πρωτοβουλία του προέδρου 
της Κοινότητας Δημήτρη Πασπάλη, με την 
υπομονή και επιμονή του αλλά και με προ-
σωπική εργασία κατόρθωσε να φέρει το 
νερό Κουκουράτου στο χωριό κι αυτό να 
μπει κανονικά στο υπάρχον δίκτυο ύδρευ-
σης και να το μοιράσει, αφαιρώντας από το 
αρχικό δίκτυο τρία φρεάτια, δηλαδή περί-
που 30 οικογένειες, που τώρα παίρνουν 
από το νερό Κουκουράτου. Έτσι υπάρχει 
αρκετό νερό για όλους.
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Στη φωτογραφία ο Δημήτρης Πασπάλης,
ο Ράκης Χασιώτης και ο Γιώργος Μπάντος

Το σημείο πάνω από την πλατεία
που συνδέθηκε με το παλαιό δίκτυο, 
και το ανάλογο πουσέτο

Η κατασκευή της δεξαμενής
και η ολοκλήρωση του έργου



128 129

30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Ένα από τα σημαντικότερα έργα του 2016 ήταν η ασφαλής περισυλλογή των λυμάτων 

με την κατασκευή βόθρου στα περίπου 20 σπίτια, τα οποία βρίσκονται κτισμένα πάνω 
από τις φυσικές πηγές του χωριού: το πηγάδι και τον Τζάφο.

Οι σωληνώσεις ως τη γωνία του σπιτιού του Γιάννη Ντούβα είναι τοποθετημένες. 
Η Κοινότητα έφτιαξε τον βόθρο και τις σωληνώσεις. Για το υπόλοιπο τμήμα του έργου 
έπρεπε να συμβάλλουν και οι οικογένειες που τα σπίτια τους έχουν άμεση σχέση με το 
έργο, οι οποίες έδωσαν από 100€ η καθεμιά. Πρόκειται για τις παρακάτω:

• Φωτείνο Μπιζμπίκη
• Δημήτρης Πασπάλης
• Βαγγέλης Κάνας
• Ζήσος Μεντής 
• Κώστας Λώλης
• Γιάννης Ντούβας
• Δήμος Τσάνος
• Πήλιος Πότσης
• Βαγγέλης Λώλης
• Γιαννάκης Κούρος
• Καλλιόπη Βάγια
• Ηλίας Ζήσος Μεντής
• Κώστας Μάτσης
• Μαρία – Ελένη Καλέμη
• Κώστας Κατσάνος 
• Αντώνης Βαγγέλης
• Γάκης Καραγιάννης

Για το έργο αυτό χρειάστη-
καν 315μ. σωληνώσεις Φ125 
και 360μ. σωληνώσεις Φ100. 
Επίσης, πολλά εξαρτήματα 
και σύμφωνα με το σχέδιο, 
κανάλια και λοιπές εργασίες.

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, ενσωματωμένο στη Γούβα της πλατείας, είναι προ-

σφορά του Γιώργου Καραγιάννη.



Γιωργάνος – Τζιάφος
Ο δρόμος Γιωργάνου-Τζιάφου, που ήταν κλειστός και δύσβατος ακόμα για πεζούς, 

με πρωτοβουλία του Θωμά Νάκα και τη συμβολή των κατοίκων του μαχαλά, στρώθη-
κε με μπετόν και το έργο ολοκληρώθηκε μετά από πολλές δυσκολίες και αντιδράσεις.

Για το έργο έδωσαν χρήματα οι παρακάτω:
Θωμάς Νάκας             1.765 €
Σταύρος Λώλης  750 €
Κώστας Νάκας  500 €
Παναγιώτης Τσιαούσης 300 €
Νίκος Μπέλλος  350 €
Βαγγέλης Λώλης  100 €
Ηλίας Ζήσος Μεντής  300 €

Συνολικά, το έργο κόστισε 4.065 €
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Το έργο ολοκληρωμένο

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ
Από το 2013 ξεκίνησαν τα έργα για τις τσιμεντοστρώσεις των δρόμων του χωριού. 

Το 2015 οι εργασίες εντατικοποιήθηκαν και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα, μέχρι όλοι οι 
δρόμοι του χωριού να είναι ανοιχτοί, καθαροί και ασφαλείς. 

Εσωτερικοί δρόμοι του χωριού στρώθηκαν με μπετόν και τώρα οι διαδρομές είναι 
πιο βατές και για τους ανθρώπους και για τα αυτοκίνητα, ενώ τα νερά της βροχής και 
τα χιόνια δεν δημιουργούν λακκούβες νερού και λάσπες, όπως παλιά.

Ο δρόμος του Τζιάφου
όπως ήταν πρινΗ μπουλντόζα ανοίγει 

τον δρόμο

Στρώσιμο του δρόμου από την πλατεία μέχρι την Αγία Σωτήρα με πίσσα
Με σκοπό να αποφύγουμε τις σκόνες, τα χώματα και το κακοτράχαλο δρόμο για μερι-

κά χρόνια ακόμα, μέχρι να στρωθεί κι εκεί με μπετό ή με άσφαλτο, βρήκαμε μια πρόχει-
ρη λύση και πιο οικονομική. Φέραμε από το Φίερι δύο μεγάλα φορτηγά με πίσσα και τη 
στρώσαμε με ερασιτεχνικό τρόπο από την άνω πλατεία μέχρι την Αγία Σωτήρα.

Αυτό δε θα το κατορθώναμε άμεσα, αν δεν είχαμε την πολύτιμη βοήθεια του Πολυ-
τσανίτη γιατρού κου Χρηστάκη Κυρούση, μόνιμου κατοίκου Φίερι, ο οποίος μας βοήθη-
σε στην αγορά και μεταφορά του τεράστιου φορτηγού. Έτσι μπορέσαμε να φέρουμε τα 
δυο φορτία πίσσας και να τα απλώσουμε, με τη βοήθεια των συγχωριανών μας εργατών, 
στο χωματένιο δρόμο.

Η συνολική αξία είναι 1.800.000 λεκ παλιά. Για το στρώσιμο της πίσσας πληρώθηκαν:
4 μαστορικά μεροκάματα των 50.000 λεκ παλιά και 
8 εργατικά μεροκάματα των 30.000 λεκ παλιά. 
Στο ποσό αυτό συνέβαλαν συγχωριανοί, όπου ο δρόμος έχει άμεση σχέση με τα σπί-

τια τους, ως εξής:
-Κώστας Νάκας, 100 ευρώ
-Λευτέρης Λώλης, 100.000 λεκ παλιά
-Σταύρος Νάκας, 100 ευρώ
Επίσης, για το ίδιο έργο, κάναμε έκκληση και βοήθησαν οικονομικά συγχωριανοί μας 

οδηγοί Ι.Χ., οι οποίοι φέρνουν τα αυτοκίνητά τους στο χωριό. Από αυτούς πρόσφεραν 
από 50 ευρώ οι ακόλουθοι: Πολυβάκης Χατζής, Κώστας Γκαντζούρης, Ράκης Χασιώτης, 
Ηλίας Ζ. Μεντής, Λαέρτης Πασπάλης, Σταύρος Λώλης, Θωμάς Νάκας.
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Δρόμος από το σπίτι
του Ηλία Μεντή
μέχρι το σχολείο

Ο δρόμος στρώθηκε με μπε-
τόν, χαράκτηκε για να είναι λι-
γότερο ολισθηρός και ο μαχα-
λάς πήρε άλλη όψη. Μαζί με 
τους εργάτες βοήθησαν και οι 
κάτοικοι, ο καθένας με τον τρό-
πο του.

Επίστρωση μπετόν δρόμου από Ηλία Μεντή έως την πόρτα του σχολείου 
Κοστολόγιο 23/8/14, για 180 τρέχον μέτρα ή 700 τ.μ.

Υλικά - Εργατικά Σύνολο (λεκ παλιά)

Χαλίκι 50κυβ.μ. x 16.000/κυβ.μ. 800.000

Τσιμέντο 317 σάκοι x 7.500/σάκος 2.377.500

Πλέγμα 72τμχ x 10.000/τμχ. 720.000

Μεροκάματα 710.000

Γεύμα 100.000

Γενικό Σύνολο 4.707.500

Δόθηκαν:

Φορείς Σύνολο (λεκ παλιά)

Προσφορά κατοίκων του
επικείμενου δρόμου 2.830.000

Ταμείο Κοινότητας 1.867.500
Σύνολο 4.697.500

Οι προσφορές των κατοίκων,
αναλυτικά
Ονοματεπώνυμο Σύνολο (λεκ παλιά)

Βαγγέλης Αντώνης 350.000

Λούκας Σωκράτης 420.000

Μεντής Ηλίας 260.000

Μεντής Λ. Κήτας 350.000

Μεντής Νάκος 260.000

Μεντής Πέτρος - Αποστόλης 210.000

Νταλές Άλκης 350.000

Ντούρος Αντρέας 210.000

Ντούρος Κώστας 70.000

Ντούρος Χρήστος 350.000
Σύνολο 2.830.000

Δρόμος από το σπίτι του Πήλιου Θύμιου
μέχρι την ανηφόρα προς Άγιο Νικόλαο

Ο δρόμος όλος καλύφτηκε με μπετό μέχρι και τον ανήφορο προς τον Άγιο Νικόλαο, 
δαπάνη και προσφορά του Κώστα Ράκου Μεντή.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020



134 135

Μπετόν και σε άλλα σημεία
Επίσης, έστρωσαν μπετό μπροστά στην πόρτα τους ο Σωτήρης Καραγιάννης, ο Νάσι-

ος Μάργκος, ο Βαγγέλης Λώλης, ο Θωμάς Νάκας, ο Σωτήρης Ντάλλας, ο Ζήσος Μεντής 
και ο Βασίλης Βαγγέλης.

Οι δρόμοι του χωριού από τον δήμο Δερόπολης
Το 2017 ο δήμος Δερόπολης ενέκρινε στον προϋπολογισμό για το χωριό Σχωριά-

δες τρία σημαντικά έργα.
Μέσα στο χωριό: 
Στρώσιμο με μπετόν της ανηφόρας από την πλατεία μέχρι τον Τσιγαρά, κοντά στο 

νεκροταφείο, μήκους 220μ. τρέχον μπετόν
-Στρώσιμο με μπετόν στον ανήφορο δίπλα στην κατοικία του Σταύρου Νάκα, μή-

κους 50μ. τρέχον μπετόν
Στον Μέγα Λάκκο:
-Βοηθητικό έργο στο σημείο που με τις βροχές έκλεισε ο δρόμος από την πτώση 

μπάζων και άλλων φερτών υλικών (χώμα, πέτρες κ.α.)
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Μπροστά στου Ζήσου Μεντή Πλατεία Κούλας

Ο δρόμος προς τον Βαγγέλη Λώλη

Μπροστά στην πόρτα του Σωτήρη ΚαραγιάννηΟ δρόμος στου Βασίλη Βαγγέλη
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ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΩΝ
Έπειτα από πρόταση του Θωμά Νάκα για τη δημιουργία προτομών επιφανών Σχωρια-

διτών και την τοποθέτησή τους σε ειδικό σημείο στο χωριό, η επιτροπή συντονισμού των 
Σχωριάδων αποτελούμενη από την Αδελφότητα Σχωριαδιτών, την Κοινότητα Σχωριά-
δων, την Εκκλησιαστική Επιτροπή και τη Νεολαία Σχωριάδων, ενέκρινε την τοποθέτηση 
δύο προτομών στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Μετά την απόφαση, ο Θωμάς Νάκας ανέλαβε να επικοινωνήσει με τις οικογένειες Βα-
βάκου και Μπεντούλη για να τους ενημερώσει, ενώ παράλληλα βρήκε τον γλύπτη – ο 
Visi Nova από τα Τίρανα- που θα αναλάμβανε το έργο. Ο Θωμάς Νάκας ανέλαβε την επι-
μέλεια του έργου και φτάσαμε στην υλοποίηση αυτής της απόφασης με δαπάνη ως προς 
τον γλύπτη των δύο οικογενειών, η καθεμιά την προτομή του αείμνηστου προγόνου της. 

Στις 16 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια των προτομών των 
δύο πιο σημαντικών Σχωριαδιτών, που διέπρεψαν κι έκαναν περήφανους όλους τους 
Σχωριαδίτες, όχι μόνο στην Αλβανία, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Προηγήθηκε, της οργάνωσης της εκδήλωσης, η έγκριση από το Δ.Σ. του δήμου Δε-
ρόπολης – Πωγωνίου και όταν όλα ήταν έτοιμα συγκροτήθηκε συντονιστική επιτροπή με 
επικεφαλής τον Θωμά Νάκα και υπό την αιγίδα του προέδρου της Αδελφότητας, Αλκιβι-
άδη Νταλέ, και του προέδρου της κοινότητας, Δημήτρη Πασπάλη.

Τυπώθηκαν και στάλθηκαν προσκλήσεις με παραλήπτες όλους τους φορείς και πολ-
λούς άλλους συγχωριανούς, για να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. 

Εκείνη την ημέρα προηγήθηκε Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλη-
σία του χωριού μας, με τον ενορίτη παπά μας, Ευθύμιο Καλαμά.

Στις 10:00 π.μ. συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία κι εκεί έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Την 
κορδέλα έκοψε ο κύριος Μινέλα Τζέλιος, αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Αμερικής 
– Καναδά – Αυστραλίας. Μετά τα αποκαλυπτήρια ακολούθησε προγραμματισμένη εκδή-
λωση στην ανακαινισμένη αίθουσα του παραδοσιακού μας σχολείου.

Με την παρουσία τους 
μας τίμησαν πάνω από 15 
άτομα από τα Τίρανα, από 
τις οικογένειες και από το 
Ινστιτούτο Veterinarias 
των Τιράνων. Από τον 
δήμο Δερόπολης – Πω-
γωνίου ο αντιδήμαρχος 
Μιχάλης Μάνος, ο διαχει-
ριστής Πωγωνίου Αθανά-
σιος Νάκας και ο διαχει-
ριστής Κάτω Δερόπολης 
Λευτέρης Νάστος. Από το 
Προξενείο λάβαμε χαιρε-
τιστήρια επιστολή από τον 
πρόξενο, Βασίλειο Τόλιο.
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Οι κόρες του Δημήτριου
Βαβάκου με την προτομή
του πατέρα τους

Η πρόσκληση
της εκδήλωσης

Ο Χριστόφορος Μπεντούλης, αριστερά,
δίπλα στην προτομή του πατέρα του



Όμως, η ιστορία των προτομών δεν στα-
ματάει εκεί. Κατά τη μεταφορά της προτο-
μής του Δημήτρη Βαβάκου, το έργο έπαθε 
ζημιά, την οποία ο γλύπτης ήρθε και διόρ-
θωσε επιτόπου, αλλά λόγω των χαμηλών 
θερμοκρασιών, η επιδιόρθωση έγινε ορα-
τή. Τότε, αναγκαστήκαμε να φτιάξουμε νέα 
προτομή την επόμενη χρονιά, με δαπάνη 
και πάλι της οικογένειας. Όμως και πάλι τον 
χειμώνα είχαμε ζημιές λόγω της παγωνιάς, 
όπου οι προτομές έχαναν το χρώμα τους.  
 
Για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στις και-
ρικές συνθήκες, αγοράσαμε και μεταφέρα-
με ειδικές μπογιές από την Ελλάδα κι ένας 
δεύτερος γλύπτης από το Αργυρόκαστρο 

ήρθε επιδιόρθωσε και συντήρησε τις δύο προτομές.
Το 2020 οι προτομές μεταφέρθηκαν στην τελική θέση τους, κοντά στον χώρο του μνη-

μείο. Προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν ζημιές τον φετινό χειμώνα, ντύσαμε τις προ-
τομές με υαλοβάμβακα.
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Στην εκδήλωση εκφώνησε λόγο ο πρόεδρος των Σχωριάδων, Δημήτρης Πασπάλης. Ο 
πρόεδρος της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, Αλκιβιάδης Νταλές, αναφέρθηκε με την ομιλία 
του για τη ζωή και το έργο του Δημητρίου Βαβάκου, ενώ ο Λευτέρης Λώλης παρουσίασε 
τη ζωή και το έργο του Δημητρίου Μπεντούλη. Εκ μέρους του Ινστιτούτου, προς τιμήν του 
Δημητρίου Βαβάκου, μίλησε ο Dr. Agim Nelaj.

Στη συνέχεια ακολούθησε η προβολή υλικού που είχε προβληθεί στο Εθνικό Μουσείο 
των Τιράνων, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Αλβανίας, Μπαμίρ Τόπι, με την 
αφορμή των 100 χρόνων από τη γέννηση του Δημητρίου Βαβάκου. 

Εκ μέρους της οικογένειας Δημητρίου Βαβάκου, μίλησε η κόρη του, Βιολέττα (Μπέ-
μπα) Βαβάκου. Εκ μέρους της οικογένειας του Δημητρίου Μπεντούλη, μίλησε ο γιος του, 
Χριστόφορος Μπεντούλης. Συντονιστής όλης της εκδήλωσης ήταν ο Θωμάς Νάκας. 

Με το κλείσιμο των ομιλιών, ακολούθησε γεύμα στο καφενείο του χωριού, το οποίο 
ήταν ευγενική προσφορά των οικογενειών Βαβάκου και Μπεντούλη.
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Από το εορταστικό τραπέζι της τιμητικής εκδήλωσης

Πριν τη συντήρηση

Μετά τη συντήρηση
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ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ»
Η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία αθλητικού πάρκου στο χωριό ξεκίνησε στη 

θέση Μουρσιά (τη λεγόμενη Fusha). Ο πολιτικός μηχανικός Βασίλης Λώλης έφτιαξε τα 
σχέδια και οι εργασίες ξεκίνησαν. Όμως, οι πρώην ιδιοκτήτες γης στην περιοχή αντέδρα-
σαν έντονα και το έργο σταμάτησε. Παρ’ όλα αυτά, ο έπαρχος Πωγωνίου με απόφαση 
ολοκλήρωσε με δαπάνη της επαρχίας την περίφραξη του γηπέδου ποδοσφαίρου.

Λόγω των έντονων αντιδράσεων, η συντονιστική επιτροπή αποφάσισε το αθλητικό 
πάρκο να γίνει στην αλάνα της Αγίας Σωτήρας και πήρε το όνομα «Πάρκο νεολαίας “Η 
αγία Σωτήρα”».

Η πρώτη εργασία πραγματοποιήθηκε με χρήματα του ταμείου της Νεολαίας Σχω-
ριάδων και της Αδελφότητας Σχωριαδιτών. 
Αυτή ήταν η περίφραξη ενός τμήματος, η 
φύτευση ποικιλίας 30 δέντρων (μουριές, 
πλατάνια, φλαμουριές), και η κατασκευή 
αναβαθμίδων στο έδαφος.

Για να ολοκληρωθεί ολόκληρο το έργο 
απαιτούνταν πολλά χρήματα και πολύς 
χρόνος. Τα αδέρφια Γιώργος Νάκας και 
Αποστόλης Νάκας αποφάσισαν να χρημα-
τοδοτήσουν εξολοκλήρου αυτό το τεράστιο 
έργο, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 
καλοκαίρι του 2019 και εγκαινιάστηκε στο 
μεγάλο πανηγύρι του χωριού για την επέ-
τειο των 250 χρόνων από την ίδρυση της 
Αδελφότητας Σχωριαδιτών.
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Δαπάνη έργου
• Από το ταμείο της Νεολαίας
Σχωριάδων δαπανήθηκαν 1.348 €
• Από το ταμείο της Αδελφότητας
Σχωριαδιτών δαπανήθηκαν 665€
• Ο Άλκης Ντούρος πρόσφερε 500€
• Ο Αντώνης Σταύρος Λώλης
πρόσφερε 200€
Σύνολο = 2.713 €

• Τα αδέρφια Γιώργος Νάκας
και Αποστόλης Νάκας μέχρι
σήμερα έχουν δαπανήσει
συνολικά 53.825 €

• Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5
• Γήπεδο μπάσκετ
• Γήπεδο βόλεϊ
• Παιδικές χαρές
• Περίπτερα αναψυχής

• Εξέδρες
• Τουαλέτες
• Χώρο αποθηκευτικό
& προετοιμασίας εκδηλώσεων
• Φωτισμό

Το Πάρκο Νεολαίας περιλαμβάνει:
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Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΜΙΤΣΟΥΡΚΟΥ
Το έργο για τη γέφυρα του Μιτσούρκου ξεκίνη-

σε το 2015 αλλά λόγω των ισχυρών νεροποντών 
το έργο χρειάστηκε να επανασχεδιαστεί και να κα-
τασκευαστεί εκ νέου. Το 2016 οι εργασίες στη γέ-
φυρα ολοκληρώθηκαν.

Ο δρόμος του Μιτσούρκου άνοιξε τη δεκαετία 
του ’70 από τον Συνεταιρισμό και συνέδεε το χω-
ριό με την Αγία Παρασκευή, τη Χοτιμίστα, τη Ραμνί-
τσα και άλλες περιοχές. Μετά το ’90, ο δρόμος αυ-
τός ήταν απροσπέλαστος και κυρίως στον λάκκο. 

Με πρωτοβουλία του Θωμά Νάκα ανοίχτηκε 
ο δρόμος, τοποθετήθηκαν έτοιμα ελεμέντια από 
τα πολυβολεία και μετά από την πρώτη ανεπιτυ-
χή προσπάθεια, η δεύτερη στέφθηκε με επιτυχία, 
γιατί ενισχύθηκε το έργο, στρώθηκε με μπετό και 
ο δρόμος τώρα είναι ανοιχτός για όλους. Συνολικό 
κόστος εργασίας: 2.568 €.
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ΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΣ ΛΙΜΠΟΣΕΤΣΙ

Ο δρόμος για το Λιμποσέτσι, τα 
χρόνια του Συνεταιρισμού, περ-
νούσε από την κάτω πλευρά προς 
τη Σέλενη. Ο Θωμάς Νάκας άνοι-
ξε τον δρόμο από την πάνω πλευ-
ρά που βγαίνει στη βρύση και τον 
αιωνόβιο πλάτανο με δική του δα-
πάνη και για δική του χρήση, γιατί 
εκεί είναι το Λιμποσέτσι του Νάκα, 
η περιοχή των προπαππούδων και 
πατεράδων Νάκα.
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ΝΤΟΛΙΑΝΗ
Το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής ήταν ετοιμόρροπο, όμως, ανακαινίστηκε από 

τον Θωμά Κατσάνο, αφού πρώτα άνοιξε τον δρόμο για να μεταφερθούν τα υλικά.

Η εκκλησία πριν την ανακαίνιση

Η εκκλησία σήμερα
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ΤΖΙΑΦΟΣ
Τη βρύση του Τζιάφου, το ιστορικό 

πηγάδι, ανέλαβε και έχτισε εκ νέου ο 
Λαέρτης Πασπάλης.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί όλα τα χωριά και τον δήμο Δερόπολης είναι αυτό της 

διαχείρισης των σκουπιδιών.
Εμείς, τα τελευταία χρόνια, δώσαμε μια λύση στο πρόβλημα με δική μας πρωτοβου-

λία και δαπάνη αρχικά από τον Θωμά Νάκα, ενώ η μεταφορά καλύφθηκε με χρήματα της 
Κοινότητας.

Αισθανόμαστε περήφανοι που για ακόμη μια φορά είμαστε πρωτοπόροι και στο θέμα 
των απορριμμάτων. Ελπίζουμε πως ο δήμος θα μεριμνήσει, ώστε το πρόβλημα αυτό να 
λυθεί οργανωμένα και με σχέδιο μελέτης για εμάς και για όλα τα χωριά.

Λαέρτης Πασπάλης
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ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Το μοναδικό χωριό στο Πωγώνι που έχει πινακίδες εισόδου – εξόδου, προειδοποιη-

τικές, ασφαλείας, εσωτερικών περιοχών κ.α. είναι οι Σχωριάδες. Και αυτό το έργο έγινε 
με πρωτοβουλία και δαπάνη Θωμά Νάκα.
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ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΚΥΡΚΑΣ»
Το παραδοσιακό καφενείο του Κύρκα χρησιμοποιήθηκε κατά το παρελθόν ποικιλο-

τρόπως. Λειτούργησε ως καφενείο, παντοπωλείο, τηλεφωνείο, και άλλαξε πολλά χέρια. 
Το 2019 ανανεώθηκε χάρη στην προσφορά της Δοξίας Κούμπη – Κύρκα και του Βασίλη 
Ντούρου, που τοποθέτησαν καινούργια πόρτα και παράθυρο.

ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ
Το 2019 ανακαινίστηκε το παραδοσιακό πηγάδι, κρατώντας την παλιά του ταυτότητα, 

από τον Γιάννη Βασίλη Μεντή.
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ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΣΑΝΟΥ
Στην παραδοσιακή Γούβα, ο Χρήστος 

Τσάνος, αφού πήρε έγκριση από τον δήμο 
Δερόπολης – Πωγωνίου, τοποθέτησε μια 
αναμνηστική πλακέτα εις μνήμην του πα-
τέρα του Απόστολου Τσάνου, στο σημείο 
που τον είχε συλλάβει η αστυνομία στις 
16/6/1973. Η πλακέτα είναι δημιουργία του 
ίδιου του Χρήστου Τσάνου.

ΓΥΦΤΟΛΑΚΚΟΣ
Στη θέση Γυφτόλακκος τοποθετήθηκαν τσιμεντένιες τουρμπίνες-υπόγειοι σωλήνες 

και επισκευάστηκε το πέρασμα στην περιοχή που έχει κτιστεί ο βόθρος. Το έργο είναι 
δαπάνη της Κοινότητας και ολοκλη-
ρώθηκε με την επιμέλεια του προέ-
δρου Δημήτρη Πασπάλη.
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ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΛΑΚΚΟ
Τη δεκαετία του ’90 με χρήματα της 

Αδελφότητας Σχωριαδιτών και την επιμέ-
λεια του τοπογράφου της Επαρχίας, Ρήγα 
Πατσάνη, χτίστηκε η γέφυρα τον Μέγα Λάκκο.

ΠΙΣΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Τη δεκαετία του 2000, ο Κώστας Νάκας 
με δική του δαπάνη έστρωσε την πάνω πλα-
τεία μπροστά από το καφενείο του με πίσσα.

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΤΑΛΛΑ
Τη δεκαετία του ’90, τα αδέρφια Νίκος Ντάλ-
λας και Σωτήρης Ντάλλας έφτιαξαν το μνη-
μείο του πεσόντα Παντελή Ντάλλα.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
Το 2015 στο κέντρο της πλατείας 

του χωριού τοποθετήθηκε κολόνα με 
τέσσερις ισχυρούς προβολείς, προ-
σφορά του Θωμά Νάκα.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020



30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020

153152

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Το 2015 ο Γιάννης Ντούβας με δική του δαπάνη φρόντισε για τον φωτισμό σημεί-

ων του χωριού που εκτός από την ασφάλεια για τους περαστικούς τη νύχτα, χαρίζει και 
ομορφιά κάνοντας τα σημεία να δείχνουν ακόμα πιο γραφικά.

Τα σημεία που φωταγωγήθηκαν είναι το καμπαναριό της μεγάλης εκκλησίας, η Γούβα 
και ο τοίχος της νέας βρύσης της πλατείας.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Το καφενείο της πλατείας

Το καφενείο των Σχωριάδων χτίστηκε τον 19ο αιώνα. Ήταν και είναι ιδιοκτησία της εκ-
κλησίας των Σχωριάδων. Πάντα νοικιαζόταν σε συγχωριανούς έναντι αμοιβής.

Την εποχή του Συνεταιρισμού, το καφενείο λειτουργούσε και ως εστιατόριο –μέντζα 
(menxa) και εξυπηρετούσε με φαγητό το βρεφοκομείο, τον παιδικό σταθμό, τους τρακτερί-
στες και τους οδηγούς. Δίπλα του ήταν και ο φούρνος του χωριού και πωλούνταν το ψωμί. 

Τότε, τα μαγαζιά, όπως και το καφενείο, ήταν ανοιχτά από το πρωί έως το βράδυ. 
Μετά το 1990 το καφενείο πέρασε από χέρι σε χέρι σε αρκετούς συγχωριανούς, εξυπη-
ρετώντας τις ανάγκες του χωριού ως καφενείο με ελάχιστους μεζέδες. Η κατάστασή του, 
όμως, από μέρα σε μέρα χειροτέρευε και υπήρχε άμεση η ανάγκη για ανακαίνιση.

Πρώτη εργασία ήταν να στρωθεί πάνω από τον φούρνο πλάκα τσιμέντου ως βεράντα 
του καφενείου και γι’ αυτό στα έξοδα εκτός από την Αδελφότητα συνέβαλε και η Επαρχία 
με έπαρχο του Ρήγα Πατσάνη.

Αργότερα, με έπαρχο τον Τάκη Μεντή, η Επαρχία ολοκλήρωσε την ανακαίνιση και 
πρόσθεσε κι άλλο ένα τμήμα δημιουργώντας την κουζίνα, την αποθήκη και την τουαλέ-
τα. Η δε τουαλέτα ολοκληρώθηκε αργότερα με χρήματα της Δημογεροντίας.

Σήμερα, το καφενείο παραμένει το κεντρικό σημείο στην πλατεία ως σημείο αναφο-
ράς. Εκεί μαζευόμαστε, πίνουμε τον καφέ και το τσιπουράκι μας. 

Λειτουργεί, επίσης, και ως παντοπωλείο και είναι το μοναδικό πια μαγαζί στο χωριό. 
Ευτυχώς που έχουμε τον Κώστα Νάκα με την Αλεξάνδρα, που μας εξυπηρετούν και όχι 
μόνο. Ο Κώστας είναι και το ταξί του χωριού, είναι υπεύθυνος της επιχείρησης του ηλε-
κτρικού ρεύματος για το Πωγώνι και τη Ζαγοριά και είναι η μοναδική μας ελπίδα, προ-
κειμένου να έχουμε γρήγορη αποκατάσταση της όποιας βλάβης στο ρεύμα και είναι ένα 
συχνό φαινόμενο.

Εκτός αυτού, ο Κώστας Νάκας είναι και ο «γιατρός» του χωριού, παρέχοντας τις πρώ-
τες βοήθειες με τα απαραίτητα φάρμακα, πάντα με τη συμβουλή του ιατρού.

Άλλα έργα - Άλλες προσφορές
Φωτογραφίες από ψηλά

Ο Θωμάς Νάκας με drone φωτογράφισε από ψηλά όλο το χωριό, για να απολαύσουν 
όλοι οι Σχωριαδίτες και Σχωριαδίτισσες τον τόπο τους από όπου κι αν βρίσκονται, και να 
θυμηθούν τα παλιά.

ΣΚΑΜΝΑΚΙΑ
ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Το 2019, στο σημείο που οι Σχω-
ριαδίτες περιμένουν στην άκρη του 
δρόμου υπομονετικά πότε θα περά-
σει ένα αυτοκίνητο για να εξυπηρε-
τήσει κάποιες πρώτες ανάγκες τους, 
τοποθετήσαμε δύο σιδερένια καθί-
σματα, ώστε η αναμονή αυτή να μην 
είναι τουλάχιστον κουραστική.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ 1990-2020

Γιάννης Ντούβας
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Ασφαλτόστρωση του δρόμου
Πολύτσιανης - Λιμπόχοβο
και Πολύτσιανης - Γκρίκα

Από την αλβανική κυβέρνηση εγκρίθη-
κε και χρηματοδοτήθηκε η ασφαλτόστρω-
ση 2 χλμ. του δρόμου Λιμπόχοβο – Πολύτσι-
ανη, στον δήμο Λιμποχόβου, όπου η εργασία 

εκτελέστηκε από το Λιμπόχοβο προς 
την Πολύτσιανη και 3,5χλμ. στον δήμο 
Δερόπολης, όπου το έργο εκτελέστηκε 
από την Πολύτσιανη μέχρι την Γκρίκα. 
Αυτό το έργο συμπεριλαμβάνει και την 
πλατεία της Πολύτσιανης.

Βρύσες από τον Θανάση Νάκα
ως Διαχειριστής Πωγωνίου

Με την επιμέλεια του διαχειριστή Πωγωνίου, 
κυρίου Αθανάσιου Νάκα, κατασκευάστηκε στην 
Γκρίκα και στη Σέλτση από μια ωραία βρύση. Τα 
υλικά ήταν προσφορά διαφόρων και οι εργασίες 
έγιναν από τους υπαλλήλους του δήμου

Η βρύση του Ντάνου
Στην περιοχή της Πολύτσιανης με πρω-

τοβουλία του Θανάση Νάκα ως διαχειριστή 
Πωγωνίου και με την έγκριση του Μπέμπη 
Πατσάνη-προέδρου της Πολύτσιανης και 
τη συμβολή πολλών συγχωριανών κατα-
σκευάστηκε μια βρύση στον λάκκο που πί-
ναμε νερό, στη βρύση του Ντάνου.

Τοπογραφικά σχέδια για την ανάπλαση του χωριού
Ο πολιτικός μηχανικός Βασίλης Λώλης σχεδίασε το αρχικό πλάνο ανάπλασης του χω-

ριού, κάνοντας τοπικές μετρήσεις στις Σχωριάδες: στην πλατεία, στο πρώην γήπεδο, στο 
σχολείο. Όλα τα σχέδιά του δημοσιεύτηκαν στην ανανεωμένη έκδοση του περιοδικού, 
στο τεύχος 9.

Έργο απορροής ύδατος
Από το μπέντι ξεχείλιζε το νερό με ροή 

προς το χωριό. Έτσι, κατασκευάστηκε κα-
νάλι, παράλληλα με τα αποστραγγιστικά 
έργα, με κατεύθυνση προς τον Λάκκο. Το 
έργο χρηματοδοτήθηκε από την Επαρχία 
Πωγωνίου με έπαρχο τον Νάσιο Κύρο.

Ολοκληρωμένο σύστημα ήχου
Ο Θωμάς Νάκας αγόρασε για το χω-

ριό πλήρες σύστημα ήχου αξίας 1.500 €, 
που αποτελείται από κονσόλα, μικρόφω-
νο και ηχεία.

Σκαλωσιές
Ο Θωμάς Νάκας αγόρασε σκαλωσιές για 

το χωριό, αξίας 1.500 €.

Εξοπλισμός καφενείου
Ο Θωμάς Νάκας εξόπλισε το καφενείο 

με ψυγείο, πάγκο, πλυντήριο πιάτων, κα-
τάψυξη κ.α.

Φωτισμός της πλατείας
Ο Σωτήρης Καραγιάννης πλήρωσε έναν 

προβολέα αξίας 100 ευρώ για τον φωτισμό 
της κεντρική πλατείας του χωριού.

Πλατεία Κούλας
Για τον εξωραϊσμό της πλατείας Κού-

λας, ο Νίκος Ντάλλας πρόσφερε 500 δο-
λάρια και ο Νίκος Φίσης 30.000 λεκ παλιά.

• Η Λευτέρω Ζ. – Μεντή πρόσφερε 50 
ευρώ για το Πάρκο της Νεολαίας.

• Η οικογένεια Βαβάκου πλήρωσε 
1.000.000 λεκ παλιά για την ανακατασκευή 
της προτομής του Δημήτρη Βαβάκου.

• Ο Αποστόλης Παντάζος πρόσφερε 200 
ευρώ στο Ταμείο της Αδελφότητας.

• Ο Μινέλα Τζέλιος πρόσφερε 500 δολά-
ρια για τα έργα στο χωριό.

• Ο Δημήτρης Ζώης πρόσφερε 100 δο-
λάρια για τα έργα στο χωριό.

• Ο Φάνης Μήλιας πρόσφερε 500 δολά-
ρια για τα έργα στο χωριό.

• Η Παυλίνα Ντούρου πρόσφερε δωρε-
άν το νυφικό που σχεδίασε η ίδια, και βρα-
βεύτηκε σε διαγωνισμό, σε όποια κοπέλα 
Σχωριαδίτισσα παντρευτεί και το επιθυμεί.

• Η Ευδοξία Παντάζου πρόσφερε μια ει-
κόνα για την εκκλησία.

• Η Ελένη Κατσάνου Ηλιάδη πρόσφερε 
μια εικόνα και 30 ευρώ για την εκκλησία.

• Ο Παύλος Δήμουλας πρόσφερε φάρ-
μακα για τις πρώτες ανάγκες του χωριού 
στην κοινότητα των Σχωριάδων.

• Ο Γιώργος Παναγιώτης που ασχολεί-
ται επαγγελματικά με εργασίες μαρμάρων, 
ήταν και είναι πάντα πρόθυμος να βοηθή-
σει σε όλα τα έργα και τις επιγραφές τους, 
και τον ευχαριστούμε θερμά. Την άνοιξη 
του 2021 έχει κι ένα δώρο-έκπληξη για το 
χωριό μας.

Βρύση στη ΣέλτσηΒρύση στην Γκρίκα
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Καταγραφή τοπωνυμίων του χωριού για χαρτογράφηση
Ξεκίνησε η καταγραφή των τοπωνυμίων και η προσπάθεια χαρτογράφησης των Σχω-

ριάδων. Ο χάρτης αυτός θα εκδοθεί με το πέρας της καταγραφής των ονομασιών και θα 
είναι διαθέσιμος για όλους. Επίσης, θα αναρτηθεί και στο χωριό για κάθε περαστικό, επι-
σκέπτη, ξενομερίτη.

Μελέτη για την ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής των Σχωριάδων
Κλιμάκιο μηχανικών και τοπογράφων, από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Αρ-

γυροκάστρου, επισκέφτηκε τις Σχωριάδες με επικεφαλής τον Δήμο Χρηστίδη, κι έκαναν 
τις απαιτούμενες μελέτες και μετρήσεις που χρειάζονται ώστε να συντάξουν μελέτη με 
οικονομικό προϋπολογισμό προς έγκριση, στα Τίρανα. Σκοπός είναι να ηλεκτροδοτηθεί 
και η ευρύτερη περιοχή της Σέλενης.

ΘΕΣΜΟΙ ΤΩΝ 
ΣΧΩΡΙΑΔΩΝ
Κοινότητα, Εκκλησιαστική Επιτροπή, 
Αδελφότητα, Νεολαία

• Η Κοινότητα Σχωριάδων
1990-2020
• Εκκλησιαστική
Επιτροπή Σχωριάδων
• Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών 
«Η Γέννηση της Θεοτόκου»
• Σημαντικές συναντήσεις 
για την πρόοδο των Σχωριάδων
• Νεολαία Σχωριάδων

Σελίδα 157-202
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Η ΚΟΊΝΟΤΗΤΆ ΣΧΩΡΊΆΔΩΝ 1990-2020
Στο χωριό, με τη σειρά εκλέχτηκαν για πρόεδρος ο Κώστας Ντούρος, ο Πέτρος Α. Με-

ντής, ο Σταύρος Νότης, ο Τάκης Μεντής, ο Αντώνης Κατσάνος. ο Δημήτρης Πασπάλης, 
και τη χρονική περίοδο 1991-2004 ολοκληρώθηκαν αρκετά έργα.

12 Άπριλίου 2004
Την περίοδο του Πάσχα πραγματοποιήθη-

καν οι προγραμματισμένες εκλογές οι οποίες 
ανέδειξαν το νέο προεδρείο των Σχωριάδων:

Πρόεδρος: Αντώνης Κατσάνος, 
Αντιπρόεδρος: Αλκιβιάδης Νταλές
Γραμματέας: Γιώργος Μπάντος
Μέλη: Κώστας Βαγγέλης,
Δημήτρης Μπέης

2015. Οι εκλογές της Δημογεροντίας
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 διεξήχθησαν οι εκλογές για τη Δημογεροντία των Σχωριά-

δων. Απεσταλμένοι από τον δήμο Δερόπολης - Πωγωνίου ήταν ο Παναγιώτης Λιούλιος 
- Πρόεδρος Συμβουλίου και ο Χρηστάκης Λέγκος - Μέλος του Συμβουλίου του Δήμου. 
Επίσης, από το Τμήμα Διαχείρισης Πωγωνίου, παρών ήταν ο διαχειριστής Θανάσης Νά-
κας, με το επιτελείο του. Εκλέχθηκαν οι: Δημήτρης Πασπάλης, Θωμάς Νάκας, Κώστας 
Βαγγέλης, Οδυσσέας Γκίκας και Δημήτρης Μπέης. Από το Συμβούλιο επανεκλέχθηκε 
Πρόεδρος ο Δημήτρης Πασπάλης.

Στη δεύτερη συγκέντρωση του Συμβουλίου Δημογεροντίας, λίγες μέρες μετά την 
εκλογή του νεοεκλεγέντος Συμβουλίου,  παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα έργων και 
μοιράστηκαν τα καθήκοντα στα μέλη, τα οποία είναι τα εξής:

Πρόεδρος: Δημήτρης Πασπάλης
Κοινοτικά έργα: Θωμάς Νάκας
Ταμίας και είσπραξη 30ευρώ/σχωριαδίτικη κατοικία με παροχή νερού:
Δημήτρης Μπέης
Διαχείριση νερού - έργων ύδρευσης: Κώστας Βαγγέλης
Βοσκοτόπια: Οδυσσέας Γκίκας

2016. Η δασική περιουσία των Σχωριάδων
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Δημήτρης Πασπάλης μετά από 15 μήνες εντατικής εργα-

σίας και ενεργειών πάνω στο θέμα –το οποίο υφίσταται από την παλαιά εποχή, τότε που 
όλες οι περιουσίες είχαν κρατικοποιηθεί-, στις 12/5/2016 κατάφερε ώστε να αποκτήσει 
το χωριό 4 πιστοποιητικά ιδιοκτησίας για το χωριό Σχωριάδες στο όνομά του, με σύνολο 
έκτασης 272,77 εκτάρια. 

2019
Τον Σεπτέμβριο του 2019 έγιναν οι κοινοτικές εκλογές και εκλέχτηκαν οι παρακάτω:

Πρόεδρος: Δημήτρης Πασπάλης
Κοινοτικά έργα: Θωμάς Νάκας
Μέλη: Γιώργος Μπάντος, Αλεξάνδρα Νάκα, Παντελής Λώλης
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ΕΚΚΛΗΣΊΆΣΤΊΚΗ ΕΠΊΤΡΟΠΗ ΣΧΩΡΊΆΔΩΝ
Ένας βασικός θεσμός που συμπληρώνει την εξουσία του χωριού. Ενεργό μέλος σε 

όλα τα θέματα που αφορούν το χωριό και τα προβλήματα που προκύπτουν, πρωτοστατεί 
με την οικονομική της συμβολή όπου χρειάζεται και συμμετέχει σε όλες τις δράσεις των 
Σχωριάδων με προτεραιότητα στα θέματα που αφορούν την Εκκλησία.

Η συμμετοχή της, σε όλες τις προσπάθειες συλλογής χρημάτων για το χωριό, είναι 
από τις πρώτες και πάντα γενναιόδωρη.

Το 1991, με την πτώση των συνόρων, η Γερόντισσα Μαρία-Ελένη Καλέμη, ο Γιάννης 
Τσαμπέρης και η αδελφή Καλλινίκη συνέβαλαν ώστε ιερείς από την Πωγωνιανή και τα 
Ιωάννινα να επισκεφτούν το χωριό για λειτουργίες, κι αυτό μέχρι που συγκροτήθηκε η 
Μητρόπολη Αργυροκάστρου και χειροτονήθηκε ιερέας ο πάτερ Ευθύμιος Καλαμάς. 

Το εκκλησάκι μας της Αγίας Τριάδας ήταν αυτό 
που πρώτο ανακαινίστηκε πρόχειρα και ξεκίνησε 
εκεί οι πρώτες λειτουργίες. Τότε, συγκροτήθηκε και 
η πρώτη Εκκλησιαστική επιτροπή αποτελούμενη από 
τους εξής:

Πρόεδρος: Χριστόφορος Κατσάνος
Ταμίας: Θωμάς Λώλης
Μέλη: Χρήστος Καραγιάννης, Σωκράτης Λού-

κας, Χριστόφορος Μπέλλος, Σελήνη Λώλη, Αποστό-
λης Νάκας.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή από το 1990 ως σήμερα έχει παίξει έναν σημαντικό ρόλο 
στη ζωή του χωριού μας, γιατί ήταν ο πνευματικός ηγέτης αυτών που δεν μετανάστευ-
σαν αλλά παρέμειναν στο χωριό. Κι αυτόν τον ρόλο τον πέτυχε χάρη στη μεγάλη συμβο-
λή της Γερόντισσας Μαρίας-Ελένης Καλέμη και της αδερφής Καλλινίκης, αλλά και παπά 
Ευθύμιου Καλαμά.

Αξίζει να μνημονεύσουμε για το έργο τους σε αυτήν την επιτροπή, τους Σχωριαδίτες 
που δεν βρίσκονται πια κοντά μας αλλά δεν τους ξεχνάμε ποτέ:

Χριστόφορος Κατσάνος
Αντώνης Λώλης
Αποστόλης Νάκας
Ελένη Λώλη
Σελήνη Λώλη
Δοξία Νταλέ
Θωμάς Λώλης
Χριστόφορος Μπέλλος

αλλά και αυτούς που συνέχισαν το έργο τους, 
τη Λευτέρω Λούκα, τον Σωκράτη Λούκα και έως σήμερα τον Παντελή Λώλη.

Είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε το μοναδικό χωριό στο Πωγώνι που σε όλες τις Θεί-
ες Λειτουργίες είχαμε πλήρη συμμετοχή των συγχωριανών μας και μας συγχαίρουν όλα 
τα χωριά γι’ αυτό.

Αξίζει να σημειώσουμε πως κάθε χρόνο στο πανηγύρι για την ονομαστική εορτή της 
μεγάλης μας εκκλησίας στις 8 Σεπτεμβρίου, μας τιμάει με την παρουσία του ο Μητροπο-
λίτης Αργυροκάστρου Σεβασμιότατος Δημήτριος, και η Γερόντισσα με τις αδερφές.

Τέλος, να γράψουμε πως όλα τα χρόνια ενεργούς δράσης της Εκκλησιαστικής Επιτρο-
πής, το ταμείο της εκκλησίας είχε πλήρη διαφάνεια και με τα χρήματά του εκτελέστηκαν 
πολλές εργασίες, όπως έχουμε γράψει και αλλού, και συνεχίζει δυναμικά.

ΘΕΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΧΩΡΙΑΔΩΝ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΧΩΡΙΑΔΩΝ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Η ΆΔΕΛΦΟΤΗΤΆ ΣΧΩΡΊΆΔΊΤΩΝ
«Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Εκλογές, έργα, δράσεις και εκδηλώσεις 1991-2020

1991-2004
Το 1985 άνοιξε το συνοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς και ξεκίνησε η πρώτη επικοινω-

νία με την Ελλάδα και οι πρώτες αποστολές βοήθειας. 
Τον Γενάρη του 1991 

ξεκίνησε το κύμα μετα-
νάστευσης και όλοι σιγά 
σιγά ήρθαμε στην Ελλάδα 
και εγκατασταθήκαμε. Σε 
όλο αυτό το μεταβατικό 
στάδιο, μεγάλο στήριγ-
μα για όλους εμάς ήταν η 
Γερόντισσα Μαρία-Ελένη 
Καλέμη, ο Γιάννης Τσα-
μπέρης, η αδελφή Καλλι-
νίκη που, μαζί με φίλους 
και  γνωστούς, έδω-
σαν ολόψυχα βοήθεια σε 
όλους τους συγχωρια-
νούς μας και όχι μόνο.

Στην Αθήνα, τον Νο-
έμβριο του 1991 ανασυγκροτήθηκε η Αδελφότητα Σχωριαδιτών με πρωτοπόρους τη 
Γερόντισσα Μαρία-Ελένη Καλέμη, τον Γιάννη Τσαμπέρη και άλλους. 

Προτεραιότητα του νέου Δ.Σ. ήταν να βοηθήσει το χωριό με τρόφιμα, ρούχα, σχολικά 
είδη για τα παιδιά, εκκλησιαστικά βιβλία και τα απαραίτητα για τις πρώτες Θείες Λειτουρ-
γίες. Παράλληλα, η Αδελφότητα Σχωριαδιτών ξεκίνησε τις μεγάλες προσπάθειες για την 
ανέγερση της κεντρικής εκκλησίας, η οποία είχε κατεδαφιστεί. Σε αυτήν την προσπάθεια 
τον σημαντικότερο ρόλο είχε ο Γιάννης Τσαμπέρης, που ευαισθητοποίησε τους Σχωρια-
δίτες της Αμερικής, ενώ καθοριστικό ρόλο στην ανέγερση της εκκλησίας είχε ο Αρχιεπί-
σκοπος Αναστάσιος και η Μητρόπολη Αργυροκάστρου, με την παρότρυνση του Δημή-
τρη Μπεντούλη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν το δεξί χέρι του Αρχιεπισκόπου. 

2004 - 2020
18 Απριλίου 2004. Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών αποφάσισε για τα παρακάτω:
-Τροποποίηση του καταστατικού
-Απόφαση για έκδοση περιοδικού
-Μελέτες για μακροπρόθεσμα έργα στο χωριό
-Απόφαση για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 
-Απόφαση να οργανωθούν παραρτήματα της Αδελφότητας στη Θεσσαλονίκη, τα Ιω-

άννινα, τον Βόλο, τα Τίρανα, το Αργυρόκαστρο και την Αμερική.

26 Σεπτεμβρίου 2004. Το Δ.Σ. της Αδελφότητας αποφάσισε τη μελέτη για το νέο δί-
κτυο ύδρευσης στο χωριό, την εκστρατεία είσπραξης προσφορών για τη δημιουργία του 
νέου νεκροταφείου με την εισφορά 50€ ανά οικογένεια. Επίσης, την καλύτερη οργάνω-
ση για τη διανομή και τη συνδρομή του περιοδικού (30 € ετησίως), με θεωρημένο μπλο-
κάκι είσπραξης της συνδρομής και άλλων προσφορών. 

10 Οκτωβρίου 2004. Για τη μελέτη 
της νέας εγκατάστασης ύδρευσης στις 
Σχωριάδες, συναντήθηκαν στο χωριό 
ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Αρ-
γυροκάστρου Φρέντι Μεχίλι, ο υδρο-
τεχνικός μηχανικός Λιουάν Μπούφι, ο 
έπαρχος Πωγωνίου Ανδρέας Ζώτος, 
ο πρόεδρος του χωριού Αντώνης Κα-
τσάνος, ο πρόεδρος της Αδελφότητας 
Θωμάς Νάκας, η επίτιμη πρόεδρος της 
Αδελφότητας Γερόντισσα Μαρία-Ελέ-
νη Καλέμη, τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελ-
φότητας Σωτήρης Ντάλλας και αδερ-

φή Καλλινίκη. Στην ίδια συνάντηση ο Φρέντι Μεχίλι και ο Ανδρέας Ζώτος υποσχέθηκαν 
οικονομική ενίσχυση του έργου.

2005. Πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση του Σπύρου Ξέρα, προέδρου 
της «Ομόνοιας» Αργυροκάστρου, με 
τον Θωμά Νάκα, πρόεδρο της Αδελ-
φότητας Σχωριαδιτών και του Σπύ-
ρου Μάτσια, προέδρου του συλλόγου 
Τσιάτιστας. Συζητήθηκαν τα προβλή-
ματα του Πωγωνίου και ιδιαίτερα των 
Σχωριάδων.

Τον Απρίλιο του 2005 στις Καμάρες Θεσσαλονίκης συναντήθηκαν οι Σχωριαδίτες κά-
τοικοι Θεσσαλονίκης με τον Θωμά Νάκα, πρόεδρο της Αδελφότητας, και συζητήθηκαν τα 
προβλήματα του χωριού, ενώ παράλληλα χαιρέτησαν την προσπάθεια για τη συσπείρω-
ση των Σχωριαδιτών μέσω του περιοδικού.
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Στις 3 Ιουνίου 2005, το προεδρείο της 
Αδελφότητας διοργάνωσε ανοιχτή συζή-
τηση με τους συγχωριανούς που ζουν στο 
χωριό στο καφενείο της πλατείας. Παρουσι-
άστηκαν τα έργα και τις προσπάθειες που γί-
νονται για μια καλύτερη ζωή στον τόπο μας.

Στις 4 Ιουνίου 2005, επισκέφτηκαν 
το χωριό ο Σπύρος Ξέρας - πρόεδρος της 
«Ομόνοιας» Αργυροκάστρου, ο Θεόδωρος 
Μπεζιάνης – πρώην πρόεδρος της Ομόνοι-
ας και εκδότης της εφημερίδας «Το όραμα», 
ο Μιχάλης Νάτσης – στέλεχος της Ομόνοι-
ας και ο Ανδρέας Ζώτος – έπαρχος Πω-

γωνίου. Τους υποδέχτηκαν ο Αντώνης Κατσάνος, η Γερόντισσα, η αδερφή Καλλινίκη, ο 
Θωμάς Νάκας, ο Χριστόφορος Κατσάνος κ.α. Συζητήθηκαν τα θέματα για το νέο δίκτυο 
ύδρευσης και τον εξωραϊσμό της πλατείας. 

23 Ιουνίου 2013. Διεξήχθησαν οι βουλευ-
τικές εκλογές στην Αλβανία. Κατά την προ-
εκλογική περίοδο, ο υποψήφιος βουλευ-
τής Βαγγέλης Τάβος πρόσφερε στο ταμείο της 
Αδελφότητας 2.000.000 λεκ παλιά, μετρητοίς. 
Επίσης, κατά την ίδια προεκλογική περίοδο επι-
τεύχθηκαν σημαντικές συναντήσεις με εκπρο-
σώπους της πρεσβείας των Τιράνων και του 
προξενείου Αργυροκάστρου.

Την ίδια χρονιά, ο Θωμάς Νάκας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Νίκο Ντάλλα και 
τους λοιπούς Σχωριαδίτες Αμερικής. Η συντονιστική επιτροπή της Αδελφότητας, Αλ-
κιβιάδης Νταλές-πρόεδρος και Θωμάς Νάκας, συναντήθηκε με τον Μινέλα Τζέλιο στην 
Πολύτσιανη, ο οποίος προσέφερε προσωπικά 500$ στο ταμείο της Αδελφότητας. Ο Μι-
νέλα Τζέλιος μαζί με τον Νίκο Ντάλλα (που επίσης έχει προσφέρει 500$) από κοινού 
προσπαθούν ώστε να συλλέξουν χρήματα από τους Ηπειρώτες της Αμερικής για την 
ενίσχυση του προγράμματος της Αδελφότητας.

Πολύ σημαντική επίσης ήταν η συνάντηση με τον Νίκο Γκατζογιάννη, πρόεδρο της 
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, στο ξενοδοχείο “Grande Bretagne” της Αθή-
νας. Ο κύριος Γκατζογιάννης κατατοπίστηκε πλήρως για το πρόγραμμα ανοικοδόμη-
σης του χωριού, ενθουσιάστηκε για τα σχέδια και επαίνεσε τις προσπάθειές μας για την 
επίτευξη των στόχων μας. Τέλος, πήραμε την υπόσχεση του Νίκου Γκατζογιάννη ότι θα 
φροντίσει, στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής, για την αποστολή 5.000$ προς την 
Αδελφότητα, προς ενίσχυση του προγράμματός μας. Πρόκειται για το ανώτατο χρημα-
τικό ποσό που δύναται να προσφέρει η συγκεκριμένη επιτροπή. 

5 Μαρτίου 2015. Την ημερομηνία αυτή 
εγκρίθηκε και επίσημα η αναθεώρηση του κα-
ταστατικού της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, το 
οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Πολλές οι 
ευχαριστίες της αδελφότητας προς τον δικηγό-
ρο Μαργαρίτη Θεοδώρου και τη λογίστρια Δέ-
σποινα Τσάκου, που βοήθησαν στο άνοιγμα 
Α.Φ.Μ. (αριθμού φορολογικού μητρώου) και 
στη σύνταξη και τη διεκπεραίωση του καταστα-
τικού μέχρι τέλους. 

31 Ιανουαρίου 2018. Η Αδελφότητα 
Σχωριαδιτών απόκτησε τον δικό της τρα-
πεζικό λογαριασμό και πληροί όλες τις προ-
ϋποθέσεις που απαιτούν οι Αρχές προκει-
μένου να συνεχίσει το έργο της. Έχει πλέον 
νέο καταστατικό, ΑΦΜ και τραπεζικό λο-
γαριασμό, στη διάθεση όλων των Σχωρια-
διτών και φίλων προς ενίσχυση των έργων 
στο χωριό. 
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού:
5186090143276
ΙΒΑΝ απεικόνιση:
GR62 0172 1860 0051 8609 0143 276

19 Μαρτίου 2018. Η Αδελφότητα με επιστολή της ενημερώνει τον Νίκο Γκατζογιάν-
νη για την πρόοδο των έργων στις Σχωριάδες, και ζητάει να εγκριθεί εκ νέου για το χω-
ριό το ποσό των 5.000 $, που δίνονται ως προσφορά από την Πανηπειρωτική Ομοσπον-
δία για προγράμματα ανοικοδόμησης των χωριών της Βορείου Ηπείρου κ.α.

27 Νοεμβρίου 2018. Στο ξενοδοχείο Sofitel του διεθνούς αεροδρομίου Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» συναντήθηκε ο Θωμάς Νάκας και ο Αλκιβιάδης Νταλές-Πρόε-
δρος της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, με τον Νίκο Γκατζογιάννη-Πρόεδρο της Πανηπει-
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24 Νοεμβρίου 1991 
Πρόεδρος: Μαρία-Ελένη Καλέμη
Αντιπρόεδρος: Νίκη (Λώλη)
Τριανταφυλλοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Τσαμπέρης
Ταμίας: Αναστάσιος Βάγιος

27 Γενάρη 1997
Πρόεδρος: Γιάννης Τσαμπέρης
Αντιπρόεδρος: Κώστας Γρ. Λώλης
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Κατσάνος
Και διατηρήθηκε το ίδιο και στις εκλογές
της 13ης Γενάρη 2000.

Στις 12 Νοεμβρίου 2000
Πρόεδρος: Λεωνίδας Γκίκας

Αντιπρόεδρος: Αλκιβιάδης Νταλές 
Γενικός Γραμματέας: Κώστας Παντάζος 
Ταμίας: Θωμάς Νάκας

28 Μαρτίου 2004
Πρόεδρος: Θωμάς Νάκας
Αντιπρόεδρος: Αλκιβιάδης Νταλές
Γενικός Γραμματέας: Γρηγόρης Μπάντος
Ταμίας: Αδελφή Καλλινίκη
Μέλη: Λεωνίδας Γκίκας, Κώστας Παντάζος, Σω-
τηράκης Ντάλλας, Σταύρος Κυριάκος, Λαέρτης 
Πασπάλης, Γιαννάκης Μεντής, Παντελής Λώλης, 
Κώστας Βαγγέλης, Βασιλική Πασπάλη.

2006
Πρόεδρος: Κώστας Παντάζος 
…

2008
Πρόεδρος: Λεωνίδας Γκίκας
…

15 Μαΐου 2016
Πρόεδρος: Αλκιβιάδης Νταλές
Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Γκίκας
Γραμματέας: Αποστόλης Μήλιας
Ταμίας: Λάμπης Καλούδης
Μέλη: Γιάννης Ντούβας, Θύμιος Νάκας,
Δημήτρης Λώλης
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ρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Συζήτησαν για τη συνεργασία μεταξύ της Πανηπειρω-
τικής Ομοσπονδίας Ηπειρωτών της Αμερικής και των Σχωριάδων και παρουσιάστηκαν 
τα έργα στο χωριό. Εισπράχθηκε και η επιταγή των 5.000 δολαρίων, τα οποία αξιοποιή-
θηκαν για την ολοκλήρωση των εργασιών στο πρώην σχολείο. 

Τα Δ.Σ. της Αδελφότητας Σχωριαδιτών 1991 - 2020

Κοπή βασιλόπιτας και άλλες εκδηλώσεις
της Άδελφότητας Σχωριαδιτών
Βασιλόπιτα

-Στις 19 Φεβρουαρίου 2005 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στο κέντρο Traviata 
στην Αγία Παρασκευή. Την πίτα έκοψε ο Παντελής Λώλης, κλήρωσε λαχειοφόρος αγο-
ρά, η ζωντανή ορχήστρα, με τον Λεωνίδα Γκίκα και τον Γρηγόρη Μπάντο.
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-Στις 14 Φεβρουαρίου 2015 στο κέντρο Αρχοντικό Gallery στη Φιλοθέη. Η συγκε-
κριμένη βραδιά ήταν και η τιμητική του Γιάννη Τσαμπέρη. Η Αδελφότητα τον τίμησε με 
μια τιμητική πλακέτα Τιμής Ένεκεν, για την πολύχρονη δράση και την πολύτιμη προσφο-
ρά του στο χωριό και γενικότερα στο βορειοηπειρωτικό ζήτημα.

Η βραδιά είχε και λαχειοφόρο αγορά με τις παρακάτω προσφορές και δώρα:

1. Καθαριστικά οικιακής χρήσης, αξίας 40 €
2. Σετ με γυναικεία καλλυντικά, αξίας 15€
3. Φουρνάκι - robot για υγιεινό και γρήγορο μαγείρεμα, αξίας 75€
4. Κρεπιέρα για κρέπιες νόστιμες στη στιγμή, αξίας 60€
5. Δωροεπιταγή από το κατάστημα ZARA για άνδρες και γυναίκες, αξίας 20€
6. Δωρεάν συντήρηση 2 κλιματιστικών από τον Δημήτρη Λώλη
7. Εξάμηνη οδική βοήθεια από τον Χαράλαμπο Καλούδη
8. Δωρεάν καλλωπισμός νυχιών από τη Μαρία Νταλέ
9. 5 υπερτυχερά δελτία «Σκρατς» από τον Ευθύμιο Νάκα
10. Σετ τραπεζομάντηλο φαγητού μαζί με πετσέρες, από την Αντιγόνη Λώλη
11. Ατμομάγειρας για υγιεινό φαγητό, από τον Αποστόλη Νάκα
12. Ηλεκτρονικό τσιγάρο μαζί με υγρό αναπλήρωσης, από τον Αντώνη Λώλη
13. Φρυγανιέρα για ζεστό ψωμί, από την Ευγενία Μέγγου
14. Μπλούζα χειμωνιάτικη ζεστή και μοντέρνα, από τον Πέτρο Κούρο
15. Tablet για σερφάρισμα και όχι μόνο..., από τον Θωμά Νάκα
16. Ζυγαριά ηλεκτρονική για καλή σιλουέτα, από τον Αντώνη Λανάϊ
17. Γεύμα για 2 άτομα στον καταπληκτικό εστιατόριο «IL SALOTO», από τον Θανάση Μάργο

-Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016 στην 
αίθουσα View Hall στην Πάρνηθα συναντη-
θήκαμε για την κοπή της πίτας. Τη βασιλό-
πιτα έκοψε ο Κώστας Λώλης. Η ορχήστρα 
αποτελούνταν από τον Γρηγόρη Μπάντο-
κλαρίνο, Λεωνίδα Γκίκα-τραγούδι, Γιάν-
νη Τσάνο-ντέφι και τους Γιάννη Μέτσιο στα 
πλήκτρα και Αλέξανδρο Σέλφο στην κιθά-
ρα. Φωτογράφος της εκδήλωσης ήταν ο 
Σχωριαδίτης Γιώργος Μήλιας. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τις 
προσφορές τους, στη λαχειοφόρο αγορά 

της βραδιάς, τους εξής: Μαρία Γεωργιάδη, Μαρία Νταλέ, ΕΚΟ Ραφήνας, Αντιγόνη Λώλη, 
Αντώνη Λώλη, Χαράλαμπο Καλούδη και Ντόρα Ντούβα. Τη βασιλόπιτα πρόσφερε το αρ-
τοποιείο του Σχωριαδίτη Φάνη Μεντή.

-Το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 ανταμώσαμε στο κέντρο «Αργοναύτες» στην Καλλι-
θέα. Στην εκδήλωση αυτή ο Αλκιβιάδης Νταλές-πρόεδρος της Αδελφότητας στην ομιλία 

του έκανε ειδική αναφορά στους προγόνου Σχωριαδίτες 
που πριν 249 χρόνια ίδρυσαν την Αδελφότητας «Η Γέννη-
ση της Θεοτόκου» στην Κωνσταντινούπολη.  Στη ζωντα-
νή μουσική είχαμε του Τάσο Μαγκλάρα-κλαρίνο, Χρήστο 
Πότση- τραγούδι μαζί με την υπόλοιπη κομπανία του Μα-
γκλάρα, αλλά και τον πωγωνίσιο Κώστα Λαβδανίτη-κλα-
ρίνο από την Τσιάτιστα. Οι προσφορές των δώρων στην 
λαχειοφόρο αγορά της βραδιάς ήταν από τους παρακά-
τω: Μαρία Νταλέ, Γιάννη Ντούβα, Δημήτρη Μήλια, Αντώ-
νη Σ. Λώλη, Χαρά-
λαμπο Καλούδη, 
Αποστόλη Μήλια, 
Θωμά Νάκα, Αντώ-
νη Λαναή, Δημή-
τρη Λώλη, Ευθύ-
μιο Νάκα, Θανάση 
Μάργο.
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Πρωτομαγιά
- Η Πρωτομαγιά του 2004 γιορτάστηκε στην εξοχή με συμβολικό εισιτήριο εισόδου 

αξίας 3 €. Η Αδελφότητα παρείχε στον υπαίθριο γλέντι ψησταριά με σουβλάκια και άλλα, 
κάβα με όλα τα ποτά και αναψυκτικά σε προσιτές τιμές. Επίσης, υπήρχε και λαχειοφόρος 
αγορά, όπου στο τέλος της ημέρας κληρώθηκαν αρκετά δώρα. Με τον τρόπο αυτό ενί-
σχυσε το ταμείο της. 

- Στις 19 Μαΐου 2013 
πρα γματοποιήθηκε για πρώ-
τη φορά του Πρωτομαγιάτι-
κο γλέντι Πωγωνίσιων στο 
Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα. 

Άλλοι εορτασμοί
-Στις 17 Οκτωβρίου 2004 οργανώθηκε γλέντι στο Λύρειο.

Πανηγύρι Δεκαπενταύγουστου
- Στις 18 Αυγούστου 2004 πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο πανηγύρι του χω-

ριού, με χορό, φαγητό και τραγούδια.

- Στις 16 Αυγούστου 2013 
έγινε το μεγάλο ετήσιο πανηγύρι 
του χωριού. Σε αυτό το γλέντι, 
για την ενίσχυση του ταμείου 
της Αδελφότητας, κληρώθη-
καν τρία κατσίκια, προσφορά 
των κτηνοτρόφων Οδυσσέα 
Γκίκα, Πιράνη και Ραζή.

- Στις 16 Αυγούστου 2014 γιορτάσαμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, με φαγητό, χορό, 
τραγούδι. Η ζωντανή μου ορχήστρα αποτελούνταν από τον Γρηγόρη Μπάντο, τον Λεω-
νίδα Γκίκα με την παρέα τους.
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-Στις 16 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο πανηγύρι του Δεκα-
πενταύγουστου, ανανεωμένο και πολύ καλά οργανωμένο. Αυτήν τη φορά, εκτός από το 
προγραμματισμένο μενού και την ψησταριά, γυναίκες και άντρες του χωριού μαγείρεψαν 
και πρόσφεραν τα νόστιμα και εκλεκτά φαγητά τους. Τα σχωριαδίτικα εδέσματα πρόσφε-
ραν οι παρακάτω:

Αντιγόνη Λώλη
Ευγενία Μέγγου
Αναστασία Βαγγέλη
Βιργινία Βαγγέλη
Αντιγόνη Κατσάνου
Ιουλία Μήλια
Σουλτάνα Μήλια
Κλεοπάτρα Τσάνου
Έλσα Τσάνου
Μαρία Νταλέ
Βιολέτα Ντάλλα
Αθηνά Γκίκα
Βιολέτα Γκίκα

Ελένη Λιάλιου
Πανάγιω Λώλη
Κωνστανίνα Νάκα
Σωτηρούλα Μήλια
Βασιλική Σκούρη
Βάσω Λάμπη Καλούδη
Μαρία Μπέλλου
Λιάνα Μεϊντή
Αντωνία Λώλη
Αλεξάνδρα Πασπάλη 
Διογένης Πασπάλης
Γρηγόρης Λώλης
Ιωάννης Ντούβας
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Πανηγύρι μεγάλης εκκλησίας Η Γέννηση της Θεοτόκου
-Στις 8 Σεπτεμβρίου 2004 εορτάστηκε η μεγάλη εκκλησία Η Γέννηση της Θεοτόκου.

- Στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 έγινε το πανηγύρι για τον εορτασμό της μεγάλης μας εκ-
κλησίας της Γέννησης της Θεοτόκου.

- Στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 οι Σχωριάδες γιόρτασαν τη μεγάλη τους εκκλησία.

- Στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 γιορ-
τάσαμε τη Γέννηση της Θεοτόκου 
με λειτουργία και το παραδοσιακο 
τραπέζι.
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Ο μεγάλος επετειακός εορτασμός για τα 250 χρόνια
της Αδελφότητας Σχωριαδιτών

Στις 16 Αυγούστου 2019, στις Σχωριά-
δες Πωγωνίου, πραγματοποιήθηκε επετει-
ακός εορτασμός για τα 250 χρόνια από την 
ίδρυση της Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η 
Γέννηση της Θεοτόκου» το 1769 στην Κων-
σταντινούπολη, από τους ξενιτεμένους 
Σχωριαδίτες. Τον εορτασμό οργάνωσε η 
Αδελφότητα Σχωριαδιτών.

Για τον καλύτερο δυνατό εορτασμό της 
επετείου, συστάθηκε μια επιτροπή για την 
οργάνωση και την εκτέλεση των δράσεων 
για τη γιορτή. Κάθε μέλος απέκτησε τα δικά 
του καθήκοντα. 

Χώρος διεξαγωγής της μεγάλης εκδή-
λωσης ήταν το Πάρκο Νεολαίας Σχωριά-
δων «Η αγία Σωτήρα», όπου οι ετοιμασίες 
κράτησαν όλο το καλοκαίρι του 2019. 

Για τον εορτασμό στάλθηκαν προσκλήσεις 
σε επίσημα πρόσωπα. Μια μεγάλη καμπάνια 
ενημέρωσης για την επετειακή γιορτή ξεκίνη-
σε από τις αρχές του καλοκαιριού μέσω των 
social media, αλλά και τηλεφωνικώς. Επίσης, 
τοιχοκολλήθηκαν αφίσες σε όλα τα χωριά της 
Δερόπολης και του Πωγωνίου, σε όλους τους 
δρόμους, καθώς και στο διαδρομή από Καλ-
πάκι ως Δρυμάδες.

Για τον εορτασμό 
φτιάχτηκαν ειδικά 
πανό, μπλουζάκια και 
καπέλα, πολύχρωμα 
μπαλόνια και σημαι-
άκια, δώρα για τους 
επίσημους καλεσμέ-
νους, ενώ σχεδιά-
στηκε και τυπώθηκε 
ένα μοναδικό 16σέ-
λιδο φυλλάδιο με 
τη συνοπτική ιστο-
ρία της Αδελφότη-

τας Σχωριαδιτών και την παρουσίαση του εκδοτικού έργου 
των εκδόσεων Σχωριάδες, για τον τόπο και την ιστορία του. 

Η Λαχειοφόρος Αγορά της επετειακής εκδήλω-
σης που ξεκίνησε από την αρχή του 2019, κλήρω-
σε στις 10 Δεκεμβρίου 2019 τον πρώτο λαχνό αξίας 
10.000 € με τυχερό τον σχωριαδίτη Θωμά Βαγγέλη.

Αριστερά: Η πρόσκληση που στάλθηκε προς όλους τους προσκε-
κλημένους, στα ελληνικά, αλβανικά και αγγλικά.
Δεξιά: Η επιστολής προς τον κ.κ Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας, Προκόπιο Παυλόπουλο. Παρόμοια στάλθηκε και στον Αρχιε-
πίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, κ.κ. Αναστάσιο.

Εξοχότατε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Προκόπιε Παυλόπουλε

Η Αδελφότης Σχωριαδιτών Πωγωνίου Βορείου Ηπείρου,
η «Γέννηση της Θεοτόκου»,

σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας,
τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια

από την ίδρυση της στην Κωνσταντινούπολη,
στις 16 Αυγούστου 2019.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν
στο χωριό Σχωριάδες του Νομού Αργυρόκαστρου.

Οι Σχωριάδες, είναι από τα 7 χωριά του Πωγωνίου
που είχαν την ατυχία μετά την χάραξη των συνόρων

να βρεθούν στην Αλβανική επικράτεια.

Η ανταπόκριση σας στην πρόσκληση,
ειδικά στις δύσκολες συγκυρίες

για την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία,
θα μας δώσει τιμή και δύναμη. 

Mε σεβασμό

Ο Πρόεδρος....κλπ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αδελφότητα Σχωριαδιτών
"Η γέννηση της Θεοτόκου"

Πρόεδρος: Αλκιβιάδης Νταλές
Έδρα: Πατησίων 20-22, Αθήνα
www.schoriades.gr
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Οι επίσημοι προσκεκλημένοι που τίμησαν με την παρουσία τους
την εκδήλωση ήταν οι παρακάτω: 
• ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ.κ. Δημήτριος
• ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο κ. Λάμπρος Κακίσης
• ο περιφερειάρχης Αργυροκάστρου κ. Αστρίτ Αλία
• ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ και βουλευτής κ. Βαγγέλης Ντούλε
• ο δήμαρχος Δερόπολης - Πωγωνίου κ. Δημήτρης Τόλης
• ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Δέφτος
• ο πρώην βουλευτής και νυν καθηγητής του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου κ. Πανα-
γιώτης Μπάρκας
• ο τέως πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών «Πύρρος» της Νέας Υόρκης κ. Σταύρος Ζιώγκας
• ο πρόεδρος της Ένωσης Πωγωνισίων κ. Κώστας Πάντος
• η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος και  διευθύντρια του Λυρείου Παιδικού 
Ιδρύματος Γερόντισσα Μαρία Ελένη – Καλέμη
• εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων και πρόεδροι κοινοτήτων Πωγωνίου.

Τους καλεσμένους υποδέχτηκαν ο 
Πρόεδρος της Αδελφότητας κύριος Αλ-
κιβιάδης Νταλές, ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας κύριος Δημήτρης Πασπάλης, 
ο Συντονιστής της οργάνωσης κύριος 
Θωμάς Νάκας και η δημοσιογράφος-
παρουσιάστρια κυρία Ήρα Λόντο. 

Το πρόγραμμα της επετειακής εκδήλωσης ξεκίνησε με την Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία. Μετά τον εκκλησιασμό, προσφέρθηκε καφές στην πλατεία του χωριού. Μερι-
κοί από τους επισκέπτες περιηγήθηκαν στον χώρο του ανακαινισμένου σχολείου. Μετά, 
οι παρόντες κατευθύνθηκαν προς το νεόδμητο Πάρκο Νεολαίας «Η Αγία Σωτήρα», για 
την έναρξη των εκδηλώσεων. 

Στην είσοδο του πάρκου υπήρχαν διαθέσιμα δωρεάν όλα τα έντυπα των εκδόσεων 
Σχωριάδες, το επετειακό φυλλάδιο για τα 250 χρόνια της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, κα-
θώς και το βιβλίο του Οσίου Σοφιανού, που έζησε και έδρασε στα μέρη του Πωγωνίου. 

Αμέσως μετά, τους καλεσμένους περίμενε μεγάλη έκθεση πάνελ με καταγεγραμμένη 
την Ιστορική αναδρομή των Σχωριάδων από την αρχαιότητα έως το 1940.

Ο χώρος εορτασμού της εκδήλωσης άρτια οργανωμένος, διέθετε σκίαση, τραπεζο-
καθίσματα, σημαιάκια και μπαλόνια. Οι θέσεις πάρκινγκ ήταν οριοθετημένες, ενώ παρ-
καδόρος κατεύθυνε τους οδηγούς στον χώρο. Για πρώτη φορά, το χωριό απόκτησε και 

σύγχρονες κοινοτικές τουαλέτες, οι οποίες ήταν έτοιμες για τη μέρα αυτή. Τέλος, όλη η 
εκδήλωση επενδύθηκε μουσικά από επαγγελματία dj με πλήρη μηχανισμό αναπαραγω-
γής ήχου, ενώ καλύφθηκε από φωτογράφο και κάμεραμαν.

Με κεντρική παρουσιάστρια και συντονίστρια τη δημοσιογράφο Ήρα Λόντο, ξεκί-
νησαν οι ομιλίες των διοργανωτών και των επισήμων. Παράλληλα, τιμητικές πλακέτες 
δόθηκαν από την Αδελφότητα Σχωριαδιτών στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, 
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο και στη Γερόντισσα Μαρία-Ελένη Καλέμη.

Μετά τις ομιλίες,  τα παιδιά του χωριού τραγούδησαν, έπαιξαν και απάγγειλαν δικές 
τους δημιουργίες με θέμα τις Σχωριάδες. Αμέσως μετά, οι ενήλικες, γυναίκες και άντρες 
σηκώθηκαν και χόρεψαν τους παραδοσιακούς ηπειρώτικους σκοπούς, τραγουδώντας 
όλοι μαζί χορευτικά πολυφωνικά δημοτικά τραγούδια του Πωγωνίου.
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Είναι οι Σχωριάδες μου
το πιο όμορφο χωριό
υπέροχο και μοναδικές στιγμές
αναπολώ.

Η γιαγιά μου η γλυκιά,
μαγειρεύει απ’ το πρωί
και μια ωραία μυρωδιά
γεμίζει του χωριού την αυλή.

Στο γλυκό μου το χωριό
που πολύ το αγαπώ,
τρέχω, παίζω και γελώ
και ποτέ δεν το ξεχνώ.

Το καλοκαίρι στο χωριό
πάντα ωραία περνάω εγώ
τους φίλους πάντα χαίρομαι
να συναντώ.

...παιδιά με χαμόγελα πολλά, ονομάζονται Σχωριάδες
με γλέντια και χαρές
κάθε χρόνο καλύτερα θα γίνει αν θες.
Κάθε καλοκαίρι και χειμώνα, περνάμε όλοι καλά κάνοντας
μπουγέλο ή χιονοπόλεμο, μαζί με όλα τα παιδιά.
Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που μας στηρίζετε τόσο πολύ
και σας υποσχόμαστε ένα χωριό απ’ άλλη γη.

Κάθε καλοκαίρι
εδώ στις Σχωριάδες που αγαπώ
με το ωραίο το τοπίο
και τα βουνά του γύρω γύρω,
με τους φίλους τους πολλούς
παίζουμε κυνηγητό
στην αλάνα ή στο χωριό
και αργότερα μπουγέλο
με το δροσερό νερό.

Παναγιώτης Νταής, εγγονός του Κώστα Λώλη

Δημήτρης Τούρλας,
εγγονός του Αλέκου Κονόμου

Χαρά Βακονδίου,
εγγονή του Μανώλη Φούκη

Παναγιώτης Τσιαούσης,
εγγονός του Παναγιώτη Τσιαούση

Ελένη Νίκου,
εγγονή του Παντελή Λώλη

Αλέξανδρος Αλικέ,
εγγονός του Παντελή Λώλη

Στο Πωγώνι μας παίζουν χαρούμενα όλα τα παιδιά
κι έρχονται το καλοκαίρι, το Πάσχα και την Πρωτομαγιά.
Περνάμε από τη Σωπική, το μεγάλο το χωριό
κι ερχόμαστε στις Σχωριάδες για το γλέντι το τρανό.
Μετά είναι η Πολύτσιανη στου Πωγωνιού το κέντρο
είναι όλο το Πωγώνι σαν ανθισμένο δέντρο.
Το Χλωμό, Μαυρόγερο και Τσιάτιστα δίπλα δίπλα σαν μια συντροφιά,
το όμορφο το Πωγώνι μας με τα εφτά του τα χωριά

Καλώς ορίσατε στις Σχωριάδες
το πιο όμορφο χωριό
κάθε χρόνο το καλοκαίρι
πάλι είμαστε εδώ.

Από όλους εσάς χρειαζόμαστε
χαμόγελο, χορό
κι ένα χειροκρότημα δυνατό.

Σήμερα είναι για εμάς
μια μεγάλη γιορτή,
ας περάσουμε ωραία
μεγάλοι και μικροί.

Κάθε μέρα που περνάει
μαζευόμαστε πολύ
παιδιά κάθε ηλικίας
παίζουμε από το πρωί.

Το όμορφό μου το χωριό
ποτέ δεν το αλλάζω,
οι Σχωριάδες είναι το όνομα,
παντού θα το φωνάζω.

Πολύμνια Νάκα, κόρη του Γιώργου Νάκα

Γεωργία Θεοδωρόγλου,
εγγονή του Σωτήρη Καραγιάννη

Ευθυμία Μπέλλου,
κόρη του Νίκου Μπέλλου

Σοφία Κατσάνου,
κόρη του Κώστα Κατσάνου

Βασιλική Νταή,
εγγονή του Κώστα Λώλη

Ελένη Ρουμελιώτη,
εγγονή του Μανώλη Φούκη

Οι απαγγελίες των παιδιών
με δικές τους δημιουργίες για το χωριό
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Στον χώρο του Πάρκου στήθηκε ένα μεγάλο τραπέζι με παραδοσιακά εδέσματα, που 
την επιμέλειά τους είχαν οι σχωριαδίτισσες νοικοκυρές. Υπεύθυνη της παρουσίασης των 
παραδοσιακών πιάτων και της εξυπηρέτησης ήταν η κυρία Αντιγόνη Λώλη.

Οι κυρίες που μαγείρεψαν και παρουσίασαν τα σχωριαδίτικα φαγητά και άλλα 
πιάτα είναι οι ακόλουθες (με αλφαβητική σειρά, ξεκινώντας από το όνομα):

Για την εκδήλωση, στο Πάρκο Νεολαίας στήθηκαν τραπεζοκαθίσματα για περισ-
σότερα από 500 άτομα, ομπρέλες σκίασης, εορταστικός στολισμός. Μια πλήρης μονάδα 
εστίασης, με ψυγεία, ψησταριές, ψήστες και σερβιτόρους, εξυπηρέτησε τους εκατοντά-
δες καλεσμένους με νόστιμο φαγητό της ώρας, κρασί, μπίρα και αναψυκτικά. Οι σερβι-
τόροι εξυπηρετούσαν ισόποσα τραπέζια, τα οποία είχαν αρίθμηση, ενώ υπήρχε και η επί-
βλεψη του γενικού υπευθύνου.

Άννα Φούκη
Αντιγόνη Λώλη (υπεύθυνη)
Βασιλική Πασπάλη
Βασιλική Σκούρη
Βέργω Βαγγέλη
Βιολέττα Ντάλλα
Ελένη Π. Λώλη
Έλσα Τσάνου
Ζιούλη Λώλη
Ιουλία Μήλια

Κωνσταντίνα Λώλη
Κωνσταντίνα Νάκα
Μαριγούλα Μεντή
Νέτα Λώλη 
Ντόρα Ντούβα
Πανάγιω Λώλη
Πάτρα Τσάνου
Ρένα Λώλη
Όλγα Φούκη

Τη ζωντανή ορχήστρα αποτελούσαν οι γνωστοί Ηπειρώτες καλλιτέχνες και κλαρινο-
παίχτες: Βαγγέλης Μάτσιας και Γρηγόρης Μπάντος.

Την εκδήλωση βιντεοσκόπησε κάμεραμαν, που κλήθηκε στις Σχωριάδες ειδικά για 
την εκδήλωση. Τον εορτασμό κάλυψαν πολλά τηλεοπτικά κανάλια R.T.SH. και News 
24, ενώ προβλήθηκε και από ειδησεογραφικές και άλλες τοπικές ιστοσελίδες, όπως: 
Αναμνήσεις – Πάνθεον Ελληνισμού (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), Politik.gr (Ελλάδα), Low and 
Order (Ελλάδα), www.schoriades.gr, Εθνικός Κήρυξ (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ). Μετά την εκ-
δήλωση, έδωσε  συνέντευξη ο Περιφερειάρχης Αργυροκάστρου, Αστρίτ Αλία στα 
ΜΜΕ Αλβανίας (TVSH –κρατική τηλεόραση Αλβανίας, NEWS 24-ιδιωτικό κανάλι)  

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι παρακάτω μεγάλες εταιρείες: Σωτήρης Τσιώνης – 
Εταιρεία Living Water, Λευτέρης Κάλος και Ηλίας Γιώργης – Εταιρεία Elka, Κώστας Μπε-
ζιάνης – Εταιρεία Fresh, Αντώνης Ούζα – Εταιρεία Gjirofam, Σιαμέτης Φερούνης – Εται-
ρεία Amita, Σεντάτ Ισμαϊλιάτη - εταιρεία Sedatis Catering, Birra Korca.Χορηγοί της εκδήλωσης

Ευχαριστούµε τον κύριο Σιαµέτη Φερούνη

Ευχαριστούµε τον κύριο Αντώνη Ούζα

Ευχαριστούµε τους κυρίους Λευτέρη Κάλο και Ηλία Γιώργη

Ευχαριστούµε τον κύριο Σωτήρη Τσιόνη

Ευχαριστούµε τον κύριο Σεντάτ Ισµαιλιάτη
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Αθανάσιος Νταλές
Αντώνης Ν. Βαγγέλης
Αντώνης Λάναϊ
Αντώνης Λώλης
Αντώνης Στ. Λώλης
Αποστόλης Μήλιας
Αποστόλης Νάκας
Βασιλική Νάκα
Γιάννης Ντούβας
Γιάννης Τσάνος

Γιώργος Β. Βαγγέλης
Γιώργος Νάκας
Γρηγόρης Ποστόλ
Δημήτρης Λώλης
Διογένης Πασπάλης
Ευγενία Μέγκου
Ελευθερία Η. Μεντή
Έλλη Καλούδη
Ζιούλη Λώλη
Θεόδωρος Τσάνος

Θύμιος Νάκας
Θωμάς Λώλης
Ιωάννα Μήλια
Μάριος Πασπάλης
Νίκος Η. Μεντής
Νίκος Μπέλλος
Ξανθίππη Μπέλλου
Χρύσα Νάκα
Χρύσα Χρήστου
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Άλλες προσφορές: ο Φώτης Σακελλάρης, Διαχειριστής Πωγωνίου και πετυχημένος 
μελισσοκόμος, πρόσφερε γλυκό με μέλι και καρύδια.

Οι εθελοντές της εκδήλωσης: Βοήθησαν με το εθελοντικό τους έργο - προετοιμα-
σία και  διαμόρφωση του χώρου (σκίαση, τραπέζια κ.τ.λ.), υποδοχή, οργάνωση των παι-
δικών δρώμενων, σερβίρισμα κ.α.-, οι παρακάτω (με αλφαβητική σειρά ξεκινώντας από 
το όνομα):

Στην εκδήλωση, ταμίας ήταν ο Βαγγέλης Λώλης και μετρ (υπεύθυνος εξυπηρέτησης 
φαγητού) ο Λάμπης Καλούδης.

ΣΗΜΆΝΤΊΚΕΣ ΣΥΝΆΝΤΗΣΕΊΣ
ΓΊΆ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΣΧΩΡΊΆΔΩΝ 

Κάθε χρονιά που περνάει ήταν και είναι ένας αγώνας με τον χρόνο, για την επίτευξη 
των στόχων της Αδελφότητας και όλων των Σχωριαδιτών, και την ανάθεση νέων έργων 
για το καλό του χωριού. Γιατί τα έργα είναι κοινωφελή και κοινόχρηστα. 

Ο Θωμάς Νάκας, λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων,  επισκέπτεται συχνά 
τα Τίρανα. Αυτό το γεγονός του δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσει με πολλούς συγχω-
ριανούς. Παράλληλα, έρχεται σε επαφή με σημαίνοντα πρόσωπα, φορείς και αρχές που 
θα μπορούσαν, ο καθένας με τον τρόπο του, να βοηθήσουν τις Σχωριάδες και όλο το Πω-
γώνι, όπως η Πρεσβεία της Ελλάδας, η Αρχιεπισκοπή Τιράνων, ο Πρόεδρος της Vodafone 
στα Τίρανα και πολλοί άλλοι. Επίσης, στην ετήσια έκθεση βιβλίου στα Τίρανα - όπου συμ-
μετέχει ως εκθέτης - βρίσκει την ευκαιρία να κάνει πολλές και ενδιαφέρουσες συναντή-
σεις με πολλές, σημαντικές προσωπικότητες του τόπου.

Όλες αυτές οι συναντήσεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανάδειξη της προσπάθειας 
που γίνεται, οι ενέργειες και οι επαφές προς όφελος των Σχωριάδων.

2014
Άνοιξη 2014
Οδοιπορικό συναντήσεων από τον Θωμά Νάκα

•Στα Γιάννενα με τον πρόεδρο των 
“Ηπειρωτικών Μελετών”, κο Κωνστα-
ντίνο Βλάχο. Θέλησε να αντλήσει πληρο-
φορίες και αρχεία από το αρχείο τους και 
να τα χρησιμοποιήσει στην ιστοσελίδα και 
το περιοδικό των Σχωριάδων. 

• Με τον γνωστό συγγραφέα και εκδό-
τη κο Κωνσταντίνο Κωστούλα, συνεργά-
τη του περιοδικού «Σχωριάδες». Ο Κ. Κω-
στούλας, εκτός του υπόλοιπου αρχείου και 
υλικού που μας έχει δώσει, έχει στη διάθε-
σή του αρχείο 20.000 φωτογραφιών από το 

ενιαίο Πωγώνι. Στόχος να τις αξιοποιήσου-
με όσο γίνεται καλύτερα. 

• Με τον Κώστα Πασπάλη για το γενεα-
λογικό δέντρο των Πασπαλαίων. 

• Στο Αργυρόκαστρο συναντήθηκε με 
τον εκδότη της εφημερίδας “Όραμα”, Θε-
όδωρο Μπεζάνη. Στην εφημερίδα διαθέ-
τουν μεγάλο αρχείο αλλά και πολλά επίσημα 
έγγραφα και ντοκουμέντα. Στόχος είναι να 
αντιγράψουμε όλο το αρχείο της εφημερί-

Με τον Κώστα Πασπάλη στα Γιάννενα,
για το γενεαλογικό δέντρο των Πασπαλαίων

Με τον εκδότη της εφημερίδας “Όραμα”,
Θεόδωρο Μπεζάνη, στο Αργυρόκαστρο
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δας, αλλά και το πλούσιο, προσωπικό αρχείο του κου Μπε-
ζάνη. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα πιο στενής συνεργασίας 
μας με την εφημερίδα του.

• Στο Αργυρόκαστρο και τα Τίρανα, έκανε προσπάθει-
ες ώστε να μας επιτρέψουν να αντιγράψουμε όλο το αρ-
χείο της εφημερίδας “Λαϊκό Βήμα” για την περίοδο 1945-
1990, και της εφημερίδας “Pararoja” για την περίοδο 
1970 – 1990.

• Στα Τίρανα με τον 
Χριστόφορο Μπεντού-
λη, γιο του αείμνηστου 
Δημήτρη Μπεντούλη, 
για το αρχείο του πατέρα 
του, καθώς και με άλλους 
Σχωριαδίτες για τα γενεα-
λογικά δέντρα, φωτογρα-

φίες και ό, τι άλλο διαθέτουν.
• Για τη συλλογή αρχειακού υλικού, συναντήθηκε με 

τον Ηλία Τέλιο, πρύτανη του Αρχιεπισκοπικού Πανεπι-
στημίου «Logos» στα Τίρανα, και συνομίλησε με τον Χρι-
στόφορο Μπεντούλη, υπεύθυνο των εκδόσεων και του 

τυπογραφείου της Αρχιε-
πισκοπής. 

• Η νεόκτιστη εκκλη-
σία της Ανάστασης του 
Χριστού ήταν μία επίσκε-
ψη που θα μας μείνει αξέ-
χαστη. Ο μεγαλοπρεπής ορθόδοξος ναός στολίζει το κέ-
ντρο των Τιράνων και ομορφαίνει με το αρχιτεκτονικό του 
μεγαλείο την πρωτεύουσα της Αλβανίας.

• «Ο Δακτύλιος του Πωγωνίου». Σε συνέχεια της 
απόφασης του Συνδέσμου Πωγωνισίων Βορείου Ηπείρου 
για το οδικό δίκτυο Πωγωνίου, συναντήθηκε με τον βου-
λευτή κ. Βαγγέλη Τάβο, ενώ παράλληλα επικοινώνησε με 
τον βουλευτή και Αντιπρόεδρο της Αλβανικής Βουλής κο 
Βαγγέλη Ντούλε, Πρόεδρο του Κόμματος των Ανθρωπί-

Κυριακάτικη λειτουργία στον 
μεγαλοπρεπή, ορθόδοξο ναό
της Ανάστασης του Χριστού,
στα Τίρανα. Τη λειτουργία

τέλεσε ο ίδιο ο Αρχιεπίσκοπος
κ.κ.Αναστάσιος

Αριστερά: Με τον Χριστόφορο Μπεντούλη στο αμφιθέατρο της Αρχιεπισκοπής
Μέση: Ο Χριστόφορος Μπεντούλης στο στασίδι της εκκλησίας, την ώρα της λειτουργίας
Δεξιά: Εκεί που καθόταν ο Δημήτρης Μπεντούλης, δίπλα στην πλούσια βιβλιοθήκη του, 

ο άξιος γιός του, Χριστόφορος

Στο γραφείο του Πρύτανη Ηλία 
Τέλιου, στο Αρχιεπισκοπικό 

Πανεπιστήμιο “Logos”

Στην είσοδο της εκκλησίας 
στα Τίρανα, με τον Σωπικιώτη 
καθηγητή Γιάννη Μαυρομάτη

νων Δικαιωμάτων («Ομόνοια»), καθώς έχει ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα της Ελλάδας 
για την κατασκευή του οδικού δικτύου Πωγωνίου, ο γνωστός δακτύλιος του Πωγωνί-
ου (Pogoni Ring).  

• Συναντήθηκε με τον Alfred Dalipi, Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της 
Αλβανίας, γιατί υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστούν έργα οδοποιίας και εξωραϊσμού 
σε 5 μειονοτικά χωριά. Αυτό είναι ένα έργο άμεσης προτεραιότητας και ανάγκης για την 
περιοχή μας. 

Σημαντικές συναντήσεις στις Σχωριάδες
• Το καλοκαίρι του 2004 μία εποικοδομητική επίσκεψη με τη συνοδεία γεύματος, ήταν 

αυτή με τους τέσσερις εξέχοντες κυρίους που επισκέφτηκαν το χωριό μας. Πρόκειται 
για τον βουλευτή Βαγγέλη Τάβο, ο οποίος ενθουσιασμένος από την οργάνωση, τον προ-
γραμματισμό και την εκτέλεση των έργων στο χωριό, και αφού ενημερώθηκε εκτενέστε-
ρα για τα σχέδια που έχουμε για τις Σχωριάδες, πρόσφερε μετρητά 5.000.000 λεκ, περί-
που 4.000 ευρώ.

• Ο υφυπουργός της Αλβανίας, Άλφρεντ Νταλίπι, μετά από την περιήγησή του στο χω-
ριό και τη συζήτηση που είχαμε μαζί, προχώρησε σε μελέτη προς έγκριση, με σκοπό να 
δημιουργηθεί πρόγραμμα αναπτυξιακών έργων και στις Σχωριάδες, όπως σε άλλα χω-
ριά της Αλβανίας που ήδη έχουν ξεκινήσει. 

Αριστερά: Με τον ποδοσφαιριστή Περικλή Νταλέ και την ξαδέρφη του Ιρίντα Νταλέ, στο μαγαζί της.
Δεξιά: Η Ασπασία Ρέντζου και άλλες συγχωριανές, πίνοντας καφέ μετά τη θεία λειτουργία
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• Ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης Ηλεκτρικού Ρεύματος της Αλβανίας, κος Άρ-
μπεν Σεφέρι, έπειτα από τη συνάντησή μας, έστειλε μηχανικούς και προχώρησε σε με-
λέτη, ώστε να αντικατασταθεί με καλώδιο το σύρμα που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα 
στα σπίτια μας.  Μελέτησε την παράκαμψη της υψηλής τάσης ρεύματος από τις κατοικί-
ες, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας κι επίσης δεσμεύτηκε ότι θα φροντίσει για την παροχή 
ρεύματος στη Σέλενη με καλωδιακή γραμμή απόστασης περίπου ενός χιλιομέτρου.

• Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκε και ο Αντιπρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλό-
γου ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλίας, κος Μινέλα Τζέλιος.

Χρήστος Παπανικολάου 
Ο αγιογράφος που έγινε δημότης Σχωριάδων

Ο Χρήστος Παπανικολάου είναι αγιογράφος και συντηρητής εικόνων, εργάζεται για 
την Αρχιεπισκοπή Τιράνων, στο αντίστοιχο τμήμα, κοντά στον Σεβαστό Αρχιεπίσκοπο κ.κ. 
Αναστάσιο. Έχει επιμεληθεί πολλά θρησκευτικά κειμήλια και μνημεία ενώ από τα χέρια 
του έχουν περάσει έργα της μεγαλοπρεπούς εκκλησίας των Τιράνων.

Το καλοκαίρι του 2014, ο Χρ. Παπανικολάου επισκέφτηκε το χωριό μας, περιηγή-
θηκε τον τόπο, επισκέφτηκε όλες τις εκκλησιές και τα παρεκκλήσια μας και γοητεύτη-
κε από το χωριό και τους ανθρώπους του. Ήρθε σε επαφή με συγχωριανούς και αφο-
μοιώθηκε με αυτούς και το περιβάλλον τόσο που ζήτησε κι έγινε δημότης Σχωριάδων!

Επίσης, πρότεινε να δοθεί η δυνατότητα ώστε οι εικόνες των εκκλησιών μας να μετα-
φερθούν για συντήρηση στο εργαστήρι της Αρχιεπισκοπής, στα Τίρανα. Εκείνος προθυ-
μοποιείται να αναλάβει όλες τις εργασίες συντήρησης.

Συνάντηση γνωριμίας με τον δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου
Στα πλαίσια της ανάληψης των δημοτικών καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής του 

Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, μία αντιπροσωπεία Σχωριαδιτών αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο της Αδελφότητας Σχωριαδιτών Αλκιβιάδη Νταλέ, τον Πρόεδρο της Νεολαίας 
Σχωριάδων Αντώνη Λώλη, το μέλος της Κοινότητας Θωμά Νάκα και τον Τοπικό Δημο-
τικό Σύμβουλο Ραφήνας, συγχωριανό μας, Αποστόλη Μήλια, επισκέφτηκαν το Δημαρ-
χείο Ραφήνας – Πικερμίου.

Εκεί, τους υποδέχτηκαν ο νέος Δήμαρχος 
Ραφήνας – Πικερμίου Βασίλης Πιστικίδης και ο 
Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Μπουρνούς.

Αμφότερες οι δύο πλευρές ανέπτυξαν τους 
προβληματισμούς τους για τις τοπικές κοινω-
νίες που εκπροσωπούν ενώ τονίστηκε και το 
γεγονός πως μεγάλος αριθμός Σχωριαδιτών, 
Πωγωνίσιων και λοιπών Βορειοηπειρωτών 
κατοικούν μόνιμα στην περιοχή της Ραφήνας.

Γενική Συνέλευση Κληρικών και Λαϊκών στο Δυρράχιο
Η Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Κληρικών και Λαϊκών της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης 

Εκκλησίας της Αλβανίας πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δυρράχιο.
Οι Σχωριάδες είναι το μοναδικό χωριό που τιμήθηκε και τίμησε με την αντιπροσωπεία 

του το χωριό και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.

2015
Γιάννης Τσαμπέρης

Το 2015 αποφασίστηκε από την Αδελφότητα 
Σχωριαδιτών να τιμηθεί ο Γιάννης Τσαμπέρης, 
που βοήθησε ουσιαστικά το χωριό ιδιαίτερα μετά 
την πτώση του πρώην Ανατολικού μπλοκ και το 
άνοιγμα των συνόρων, ενώ όσο ζούσε στην Αμε-
ρική ανέπτυξε μεγάλη δράση για την ανάδειξη 
διεθνώς του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος.

Η τιμητική πλακέτα για τον Γιάννη Τσαμπέ-
ρη παρουσιάστηκε στην κοπή της βασιλόπιτας 
Σχωριαδιτών, τον Φεβρουάριο 2015, όμως χω-
ρίς την παρουσία του ίδιου, λόγω ασθένειας και 
αδυναμίας εξαιτίας του γήρατος. 

Στις 23 Μαρτίου 2015, οι εν ζωή Πρόεδροι 
της Αδελφότητας συναντηθήκαμε στην κατοι-
κία του τιμώμενου για να του παραδώσουμε την 
πλακέτα του. Παρόντες, με τη σειρά που προέ-
δρευσαν ήταν οι παρακάτω: Γιάννης Τσαμπέρης, Γερόντισσα Μαρία - Ελένη Καλέμη, Λε-
ωνίδας Γκίκας, Θωμάς Νάκας, Κώστας Παντάζος και Αλκιβιάδης Νταλές.  Μαζί μας ήταν 
και η αδελφή Καλλινίκη, δραστήριο μέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητας Σχωριαδιτών.

Συναντήσεις στα Τίρανα
Στις προσπάθειες που γίνονται για τη γνωριμία των Σχωριάδων έξω από τα σύνο-

ρα, προκειμένου να αναπτυχθούν σχέσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης, συναντηθή-

Αριστερά: Παντελής Λώλης, Ηλίας Τέλιος, πάτερ Eυθύμιος Καλαμάς, Χριστόφορος Μπεντούλης
Δεξιά: Παντελής Λώλης - Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Σχωριάδων, ο Δεσπότης Αργυ-
ροκάστρου Δημήτριος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Logo στα Τίρανα, Ηλίας Τέλιος, ο Χριστόφο-
ρος Μπεντούλης, γιος του αείμνηστου Σχωριαδίτη Δημήτρη Μπεντούλη

Φωτογραφία από την επίσκεψη
στην κατοικία του Γιάννη Τσαμπέρη,
για την απόδοση της τιμητικής πλακέτας
Διακρίνονται: Λεωνίδας Γκίκας, αδελφή 
Καλλινίκη, Θωμάς Νάκας, Αλκιβιάδης 
Νταλές, Κώστας Παντάζος, Βιολέτα
Ντέντε (Μπέη)
Καθιστοί: Γιάννης Τσαμπέρης και
γερόντισσα Μαρία - Ελένη Καλέμη
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καμε στη Ραφήνα με τον δήμαρχο 
Ραφήνας - Πικερμίου κο Βασί-
λη Πιστικίδη και τον Πρέσβη της 
Αλβανίας, κο Dashnor Dervishi. 
Συζητήσαμε τις δυνατότητες που 
μπορούν να μας δοθούν προκει-

μένου να μπορέσουμε να μεταφέρουμε διάφο-
ρα υλικά, έπιπλα και ό,τι άλλο χρήσιμο μπορεί 
να μας δοθεί από τον δήμο της Ραφήνας προς τις 
Σχωριάδες. Προϋπόθεση, να βοηθήσει ο Πρέ-
σβης για την αποφυγή δυσκολιών στην είσοδο της Κακκαβιάς.

Έναν καφέ με το νέο Δήμαρχο Δερόπολης Πωγωνίου, Αχιλλέα Ντέτσικα. Η συζήτη-
ση πάντα γύρω από τα προβλήματα του χωριού μας και γενικότερα του Πωγωνίου. Με 
την ελπίδα ότι με τις νέες υπηρεσίες και δυνατότητες του δήμου, θα δούμε κι εμείς να 
γίνονται πραγματικότητα σιγά - σιγά αυτά που για χρόνια τα λέμε, μας υπόσχονται και 
δεν πραγματοποιούνται.

2016
13 Ιανουαρίου 2016. Αγώνας Δρόμου Πωγωνίου
Ο στόχος, οι συναντήσεις, τα αποτελέσματα

 Συνάντηση υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Πωγωνίσιων, με πρόεδρο τον κύριο Κώ-
στα Πάνο, στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχαν πρόεδροι και μέλη συμβουλίων των 

συλλόγων και αδελφοτήτων του Πω-
γωνίου, όπως και άλλοι συμπατριώτες 
μας. Το κυριότερο θέμα που προβλήθη-
κε και συζητήθηκε ήταν η πρωτοβουλία 
του Θωμά Νάκα να ηγηθεί της προσπά-
θειας κατασκευής των δρόμων του Πω-
γωνίου, υπό το όνομα «Αγώνας Δρόμου 
Πωγωνίου». Ο ίδιος ο Θωμάς Νάκας πα-
ρουσίασε την ανοιχτή πρόσκληση και 
ανέλυσε το πρόγραμμα υλοποίησης των 
έργων, με τη στήριξη όλων. 

Αν και το θέμα είναι ζωτικής σημασί-
ας και ίσως το σημαντικότερο ολόκληρης της περιοχής, 
και αυτή η προσπάθεια έμεινε ημιτελής, λόγω των οικο-
νομικών δυσχερειών και των προτεραιοτήτων που θέ-
τουν στα έργα και τους προϋπολογισμούς τους τόσο η 
Ελλάδα όσο και η Αλβανία. 

Πίνοντας καφέ στη μνήμη του Κόλλια 
Κοντολώλη, με συγχωριανούς,
στα Τίρανα

Ο συγχωριανός μας
Αλέκος Παππάς,
διακεκριμένος
οφθαλμίατρος στα Τίρανα, 
κάθε Κυριακή είναι
από τους πρώτους
που θα λειτουργηθούν
στη μεγάλη ορθόδοξη
εκκλησία των Τιράνων

Στην έκθεση βιβλίου στα Τίρανα,
στο περίπτερο της εταιρείας μου,
με τον συγχωριανό Πύρρο Θώμο και
τον αξιόλογο καθηγητή Δόρι Κυριάζ

Αριστερά: Καφέ με τον Κίτσο Ντάλλα, τον Γιάννη Μάλιο και τον Χριστόφορο Μπεντούλη 
Δεξιά: Γεύμα με σούσι για τους Έλληνες διπλωμάτες, και επιχειρηματίες. Στο ίδιο τραπέζι και ο βουλευ-
τής Βαγγέλης Τάβος

Αριστερά:
Με τον Σπύρο τον αρχαιολόγο 
από τη Ζαγοριά, ο οποίος
κάνει έρευνες και στην
περιοχή μας για αξιοποίηση
ευρημάτων

Δεξιά:
Με τον Αρχιεπίσκοπο
Αναστάσιο
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Με τον πρόεδρο της 
Vodafone Αλβανίας,
κ. Μάριο Γιαντζίδη και
την υπεύθυνη marketing 
της εταιρείας

Με τον συγχωριανό μας, 
Πύρρο Θώμο, και τη
σύζυγό του. Είναι 

ανιψιός του Δημήτρη 
Βαβάκου και γιος

της Λαμπρινής
Βαβάκου - Θώμου
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Επίσκεψη του Μιχάλη Σέρβου και της συζύγου του στις Σχωριάδες
Το καλοκαίρι του 2016 επισκέφτηκε το χωριό μας ο πρώην πρόεδρος της Πανηπει-

ρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, Μιχάλης Σέρβος με τη σύζυγό του, ο οποίος κατάγε-
ται από τη Σωπική. Ο κύριος Σέρβος, μαζί με τον Θωμά Νάκα, περπάτησε στο χωριό και 
θαύμασε τα έργα και την πρόοδό του. Πριν φύγει, φρόντισε να προσφέρει στον έρανο της 
εκκλησίας 100 δολάρια. 

2018
Ο Μιχάλης Σέρβος και τα 
εγκαίνια του Λαογραφι-
κού-Ιστορικού Μουσείου 
Σωπικής & Πωγωνίου

Στις 15 Αυγούστου 2018 στη 
Σωπική, στο πλαίσιο του πανηγυ-
ριού της μεγάλης εκκλησίας του 
χωριού, μετά τη Θεία Λειτουργία 
έγιναν τα εγκαίνια του Λαογραφι-
κού – Ιστορικού Μουσείου Σωπι-
κής & Πωγωνίου, στο κτίριο του 
πρώην σχολείου του χωριού.

Η ανακαίνιση εξολοκλήρου 
αυτού του ιστορικού κτίσματος 
έγινε με την οικονομική ενίσχυση 

του Μιχάλη Σέρβου, πρώην προέδρου της Πανη-
πειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής και ιδρυτή και 
προέδρου του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής.

Την ανακαίνιση του σχολείου ο κύριος Σέρ-
βος την εμπιστεύτηκε στον Θωμά Νάκα, που για 
έναν χρόνο περίπου ασχολήθηκε συστηματικά με 
το έργο αυτό. Ο Μιχάλης Σέρβος τίμησε τον Θωμά 
Νάκα και το χωριό μας με τη φράση: «Θα ήθελα να 
γίνω στη Σωπική ο Θωμάς Νάκας των Σχωριάδων».

2019
Κλιμάκιο από τα Τίρανα για το εκκλησάκι
της Αγίας Ευφροσύνης

Ειδικό κλιμάκιο μετέβη από τα Τίρανα στις Σχωριάδες, 
προκειμένου να μελετήσουν από κοντά το εκκλησάκι της 
Αγίας Ευφροσύνης, αλλά και την κεντρική εκκλησία του χω-
ριού. Μας επισκέφτηκαν ο Χρήστος Παπανικολάου – κορυ-
φαίος διακεκριμένος αγιογράφος, ο Χριστόφορος Μπεντού-
λης, ο Πέτρος Κέντρος –αγιογράφος, με οδηγό τον Ρεκάτη.

Αφού είδαν το έργο από κοντά, έδωσαν τις συμβουλές 
τους για τις περαιτέρω εργασίες στο εκκλησάκι, πήραν μέ-
τρα για το εικονοστάσιο, ενώ φρόντισαν παράλληλα να πά-
ρουν τα μέτρα και να σχεδιάσουν το έργο της αγιογράφησης 
της κεντρικής εκκλησίας.
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ΝΕΟΛΆΊΆ ΣΧΩΡΊΆΔΩΝ
Η Νεολαία Σχωριάδων είναι πάντα παρούσα σε όλα τα θέματα που αφορούν τις Σχω-

ριάδες και συνδράμει με τον τρόπο της, όπου είναι εφικτό. Η σημαντικότερη συνδρομή 
της είναι η αγάπη των νέων για τον τόπο τους. Αν οι νεαροί και νεαρές Σχωριαδίτες και 
Σχωριαδίτισσες αγκαλιάσουν το χωριό, αυτό θα στέκεται αγέρωχο και ζωντανό για πά-
ντα. Κι αυτό είναι μέλημα και υποχρέωση των μεγαλύτερων, να εμφυσήσουμε τον σεβα-
σμό και την αγάπη γι’ αυτό που είμαστε και αυτό που μπορούμε να γίνουμε έχοντας πά-
ντα τη γνώση του παρελθόντος παρακαταθήκη.

Εκλογές, δράσεις & εκδηλώσεις Νεολαίας
 Αύγουστος 1999
Η Νεολαία οργάνωσε μια εκδρομή στο ποτάμι. Απόλαυσαν τη φύση, έκαναν μπάνιο. 

Συμμετείχαν: Αλέξης Βαγγέλης, Ανδρέας Βάγιας, Ανθή Καραγιάννη, Άννα Φούκη, Αντώ-
νης Βαγγέλης, Αντώνης Καραγιάννης, Αντώνης Μπέλλος, Βασιλική Μήλια, Βίκτωρας 
Κόλλιας, Γιάννης Ντούβας, Γιώργος Νάκας, Έλλη Καλούδη, Ζιούλη Λώλη, Θωμάς Λώ-
λης, Λάμπης Καλούδης, Μαρία Κατσάνου, Σύλβια Μπέλλου.

Φθινόπωρο 2004
Η ομάδα πρωτοβουλίας με τους Δημήτρη Λώλη, Μίλτο Τσάνο, Λέανδρο Μεντή, Αντώ-

νη Στ. Λώλη και Λάμπη Καλούδη, κάνουν ανοιχτή πρόσκληση μέσω του περιοδικού για 
τη συγκέντρωση της νεολαίας στις 17/10/2004. Καλούν τους νέους και τις νέες του χω-
ριού προκειμένου να συζητηθεί η δημιουργία ενός δικού της χώρου διασκέδασης στις 
Σχωριάδες.

Χειμώνας 2004
Η Νεολαία Σχωριάδων έπειτα από έκκληση για τη συλλογή χρημάτων για τη δημιουρ-
γία χώρου διασκέδασής της στο χωριό, εισέπραξε 363 ευρώ. Παρακάτω οι προσφορές:

Ονοματεπώνυμο Ποσό € Ονοματεπώνυμο Ποσό €
Άννα Λώλη 25 Έλσα Ηλία Μεντή 10
Αντώνης Κ. Λώλης 20 Ευθύμιος Κάνας 20
Αντώνης Στ. Λώλης 20 Ζιούλη Λώλη 25
Αποστόλης Μήλιας 10 Θύμιος Νάκας 20
Αποστόλης Νάκας 20 Κωνσταντίνα Ηλ. Μεντή 10
Γιάννης Ντάλλας 15 Κώστας Παντελιάς 1
Γιώργος Μήλιας 20 Λαέρτης Πασπάλης 10
Γιώργος Νάκας 20 Λάμπης Καλούδης 20
Δημήτρης Λώλης 20 Λευτέρης Ντάλλας 2
Δημήτρης Μήλιας 10 Νότης Καλούδης 10
Διογένης Πασπάλης 20 Χρήστος Λώλης 10
Έλλη Ντούρου 5 Χρύσα Λώλη 20
Σύνολο: 363€

Για τον ίδιο σκοπό, τυπώθηκαν μπλουζάκια με φωτογραφία του χωριού. Από την 
ενέργεια αυτά η Νεολαία είχε καθαρά έσοδα 100 ευρώ.

Για το γήπεδο του χωριού, συστά-
θηκε ομάδα από τη νεολαία αποτελού-
μενη από τον Αλέξανδρο Νάκα, Μιχά-
λη Λώλη, Θωμά Λώλη, Γιάννη Ντούβα 
και Άλκη Ντούρο, προκειμένου να συ-
ντονίσουν τις προσπάθειες για τη δημι-
ουργία γηπέδου στα Μουρσιά. 

Από τη Νεολαία, επίσης, ο Γιώρ-
γος Μήλιας και Δημήτρης Μήλιας 
το ίδιο έτος πούλησαν ημερολόγια 
«Σχωριάδες 2005» για λογαρια-
σμό της Αδελφότητας με τιμή 10 €, 
από τα οποία τα 7 € είναι για το ταμείο 
της Αδελφότητας και τα 3 € για το τα-
μείο της Νεολαίας. Την εργασία για το 
σπιράλ του ημερολογίου την έκανε ο 
Αντώνης Στ. Λώλης αφιλοκερδώς.
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Το 2010 δημιουργήθηκε και επίσημα ο σύλλογος της Νεολαίας Σχωριάδων, για την 
συνεισφορά στην προσπάθεια της Αδελφότητας για ένα καλύτερο χωριό. Στις πρώτες 
εκλογές εκλέχτηκε πρόεδρος ο Λάμπης Καλούδης. 

Το 2011 η Νεολαία ολοκλήρωσε 
την ετοιμασία του δικού της χώρου 
διασκέδασης στο χωριό, τον οποίο 
ονόμασε «Θόλος». Τα έργα συνεχί-
στηκαν και το 2012 με την εκλογή 
του νέου προέδρου της Νεολαίας, 
του Αντώνη Λώλη.

Μεταξύ 2010-2013 οργανώ-
θηκαν ποικίλες εκδηλώσεις της νε-
ολαίας, ενώ ήταν ο κύριος μοχλός 
οργάνωσης και συντονισμού της κοπής της πίτας των τελευταίων ετών. Κατασκευάστη-
κε το γήπεδο βόλεϊ και αγόρασαν παιχνίδια για να παίζουν τα παιδιά στο χωριό. Εκτός των 
άλλων, συνέφερε οικονομικά και σε συγχωριανό με σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

Το 2012 εκλέγεται το νέο Δ.Σ. της 
Νεολαίας Σχωριάδων, που αποτελείται 
από τους παρακάτω: Ευθύμιος Νάκας 
– πρόεδρος και μέλη ο Αποστόλης Μή-
λιας, ο Παύλος Δήμουλας, ο Αντώνης 
Λώλης και η Βασιλική Νάκα.

Αριστερά: Κλαμπ «ΘΟΛΟΣ» στο χωριό
Δεξιά: Πάρτι νεολαίας στην Αθήνα

Γήπεδο βόλεϊ στον αυλόγυρο
της εκκλησίας

Τον Νοέμβριο του 2012 οργανώνεται το 1ο Πωγωνίσιο τουρνουά ποδοσφαίρου με 
σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των νεολαίων του Πωγωνίου και την ενίσχυση 
του ταμείου για την περάτωση του αθλητικού κέντρου νεολαίας Σχωριάδων.

19 Μαΐου 2013. Πραγματοποιήθηκε το 
Πρωτομαγιάτικο γλέντι, όπου τα έσοδά του 
(150€) δόθηκαν για αγορά φαγητού (καλα-
μάκια-αναψυκτικά) προς όλα τα παιδιά στο 
Λύρειο Παιδικό ίδρυμα.

Την ίδια χρονιά διοργανώθηκε και το 2ο 
Πωγωνίσιο τουρνουά ποδοσφαίρου στη 
Ραφήνα.

Καλοκαίρι 2013. Από νωρίς το καλο-
καίρι μέχρι το τέλος Αυγούστου η νεολαία 
διοργάνωσε ποικίλες δραστηριότητες για 
μικρότερα παιδιά αλλά και για τους νέους 
και νέες. Εκδρομές, περιηγήσεις, γιορτές, 
αλλά και επικοινωνία με τα γειτονικά χωριά ήταν μερικές από τις δράσεις. Σημαντικότε-
ρη, ίσως, από όλες ήταν η εκδρομή στο ποτάμι. Να σημειωθεί ότι η νεολαία βοήθησε και 
στη διοργάνωση του καθιερωμένου αυγουστιάτικου γλεντιού, ενώ συνέβαλε οικονομι-
κά για την ασφαλτόστρωση του δρόμου του χωριού ως τη Σωτήρα.

Πρώτο Πωγωνίσιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου

Πρώτο Πωγωνίσιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου
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Χειμώνας 2013-2014. Ο πρόεδρος της Νεολαίας, Θύμιος Νάκας, συναντήθηκε με 
τον έπαρχο Πωγωνίου και του απέσπασε την υπόσχεση να βοηθήσει για την ολοκλήρω-
ση του γηπέδου στις Σχωριάδες μέχρι τον Αύγουστο του 2014. 

Η Νεολαία, επίσης, την ίδια χρονική περίοδο, βοήθησε στην οργάνωση της κοπής της 
βασιλόπιτας της Αδελφότητας, στο κέντρο διασκέδασης στην Πάρνηθα. Παράλληλα, ξε-
κίνησε τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του τρίτου τουρνουά ποδοσφαίρου την άνοι-
ξη στο Πωγώνι.

Στις 16 Αυγούστου 2014 έγιναν οι καθιερωμένες εκλογές της Νεολαίας για το νέο 
Δ.Σ. Εκλέχτηκαν: Πρόεδρος ο Αντώνης Σταύρου Λώλης, αντιπρόεδρος ο Θύμιος Νάκας, 
γραμματέας ο Αποστόλης Νάκας, ταμίας ο Αποστόλης Μήλιας, μέλη ο Λάμπης Καλού-
δης, η Βασιλική Νάκα και ο Γρηγόρης Ποστόλης.

Η Νεολαία παρουσίασε το πρόγραμμά της για έργα ανάπλασης στο χω-
ριό, το οποίο περιλαμβάνει:
• Κατασκευή παιδικής χαράς για όλα τα παιδιά
• Κοινοτικό φαρμακείο για Α΄ Βοήθειες, για ανάγκες όπως κρυολογήματα, 
αλλεργίες, τσιμπήματα από έντομα ή ερπετά, παυσίπονα κ.α.
• Θερινό Κινηματογράφο, για ψυχαγωγία και αναβάθμιση
• Ανακαίνιση στον «Θόλο», το στέκι της νεολαίας
• Αναβίωση παλαιών παιχνιδιών και τρόπων διασκέδασης της νεολαίας, με 
βιωματικές δράσεις
• Πραγματοποίηση μίας εκδρομής στην Αθήνα και πικ – νικ, πραγματοποίηση 
δύο εκδρομών στο χωριό, μία στη φύση του τόπου και μία στο ποτάμι
• Λειτουργία Χορευτικού Ομίλου, παραδοσιακών χορών
• Δημιουργία παραδοσιακών ενδυμασιών για χορευτικές και άλλες παραστά-
σεις, εμφανίσεις.

Το 2015, ο Αντώνης Λώλης-πρόεδρος της Νεολαίας Σχωριάδων, παρουσίασε στο περι-
οδικό τους στόχους και το όραμα της νεολαίας, καθώς και το νέο Δ.Σ. που αποτελούνταν 
από τους εξής: Αντώνης  Λώλης, Ευθύμιος  Νάκας, Αποστόλης  Νάκας, Αποστόλης  Μή-
λιας, Βασιλική Νάκα, Χαράλαμπος  Καλούδης, Γρηγόρης Αποστόλης.

Το πρόγραμμα και έργα για το 2015 
περιλάμβανε το φαρμακείο του χωριού, 
το θερινό σινεμά, παιδική χαρά, αναβίω-
ση παλαιών παιχνιδιών, ολοκλήρωση ερ-
γασιών στο club «Θόλος» και διαμόρφωση 
σε χώρο νεολαίας.

Στις 15 Αυγούστου 2015, πραγματο-
ποιήθηκαν οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. της 
Νεολαίας Σχωριάδων.  Εκλέχτηκαν: Πρόε-
δρος ο Αποστόλης Μήλιας, αντιπρόεδρος ο 
Θύμιος Νάκας, γραμματέας ο  Αντώνης Λα-
νάι, ταμίας ο Αντώνης Λώλης, μέλη ο Παύ-
λος Δήμουλας, ο Γιώργος Μήλιας, ο Γρη-
γόρης Αποστόλ, αναπληρωματικό μέλος ο 
Χρήστος Λώλης.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., στις 
29/9/15, πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις 
για το πρόγραμμα της Νεολαίας 2015-16:

-Να δημιουργηθεί το «Πάρκο της Νε-
ολαίας», στην πρασινάδα της Αγίας Σωτή-

ρας Σχωριάδων, κατόπιν μελέτης τοπογράφου μηχανικού και αρχιτέκτονα. Το «Πάρκο» 
θα περιλαμβάνει: Γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ, παιδική χαρά, φύτευση δέντρων και τοποθέ-
τηση πάγκων, καλοκαιρινό μπαρ. Το έργο θα υλοποιηθεί με χρήματα από το Ταμείο της 
Νεολαίας το οποίο σκοπεύει να ενισχύσει τα έσοδά του μέσα από εκδρομές, ψυχαγωγι-
κές εκδηλώσεις κ.α. Η συλλογή χρημάτων έχει ξεκινήσει και ήδη έχουν συγκεντρωθεί 
194,14 ευρώ, από τους παρακάτω δωρητές:

• Διοργάνωση πάρτι τον Δεκέμβριο του 2015, στην Αθήνα, για τη συσπείρωση της νεο-
λαίας αλλά και τη διασκέδασή της
• Διοργάνωση κοπής βασιλόπιτας 2016 σε συνεργασία με την Αδελφότητα Σχωριαδιτών 
«Η Γέννηση της Θεοτόκου»

Γιώργος Νάκας  20€
Αντώνης Λανάι  20€
Αθανάσιος Νταλές 5.000 λεκ παλιά
Παύλος Δημουλάς 5.000 λεκ παλιά
Χρήστος Λώλης 10€
Ευγενία Μέγγου 10€
Θωμάς Νάκας  20€
Χριστόφορος Νταλές 30€

Πότση Σ.  10€
Λάμπης Καλούδης 20.000 λεκ παλιά
Γιώργος Μήλιας 5€
Δημήτρης Μήλιας 10€
Αποστόλης Μήλιας 20€
Νίκου Κώστας  5 €
Μπισμπίκης Μιχάλης 5 €
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•Διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου για την άνοιξη 2016
•Κινηματογραφική προβολή - 13/8/2016, για όλα τα παιδιά του Πωγωνίου
•Εκδρομή παιδιών και νεολαίας, 14/8/16, στην Αγία Παρασκευή
•Εκδρομή παιδιών και νεολαίας, 16/8/16, στη βρύση του Πασπάλη.

Το 2016 το μεγαλεπήβολο έργο του Πάρκου Νεολαίας ξεκινάει.
Τον Αύγουστο του 2016 εκλέχτηκε το νέο πενταμελές Δ.Σ. της Νεολαίας, το οποίο 

απαρτίζεται από τους παρακάτω: Πρόεδρος η Ευγενία Μέγγου, αντιπρόεδρος ο Θύμιος 
Νάκας, ταμίας ο Αποστόλης Μήλιας, γραμματέας η Αντιγόνη Γκίκα, μέλη ο Παύλος Δή-
μουλας, η Ιωάννα Μήλια και ο Γρηγόρης Ποστόλ.

Η πρώτη συνέλευση – συνάντηση του νέου Δ.Σ. έγινε στην Αθήνα, όπου συζητήθηκαν 
οι στόχοι της Νεολαίας: η χρηματοδότηση του πάρκου νεολαίας και η ουσιαστική επαφή 
μεταξύ όλων των Σχωριαδιτών, νεότερων και μεγαλύτερων. 

Στις 12/11/2016 διοργανώθηκε το πρώτο πάρτι, όπου παρευρέθηκαν πάνω από 60 
άτομα και το ταμείο της Νεολαίας εισέπραξε 262 ευρώ. 

Την άνοιξη του 2017 η Νεολαία δι-
οργάνωσε εκδρομή στους Δελφούς και 
τον Όσιο Λουκά. Το κόστος της εκδρομής 
ήταν 10 ευρώ το άτομο και η νεολαία πλή-
ρωσε 50 ευρώ επιπλέον από το ταμείο της 
για την πραγματοποίησή της. Αν και η εκ-
δρομή πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά οι 
συμμετοχές έφτασαν τις 90 και συμπλή-
ρωσαν δύο πούλμαν. 

Το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνω-
σης ανέλαβε ο Θύμιος Νάκας με βοηθό 
τον Αντώνη Λώλη που στήριξε όλη την δι-
οργάνωση. Η Βασιλική Ντάλλα ήταν η ξεναγός στους επισκεπτόμενους χώρους με με-
γάλη επιτυχία.

Τον Αύγουστο του 2017 η Νεολαία διοργάνωσε εκδρομή στην Αγία Παρασκευή με 
τη συμμετοχή όλων των ηλικιών της νεολαίας. Την ίδια χρονιά η ιδέα της κινηματογραφι-
κής βραδιάς έγινε πραγματικότητα. Στον προαύλιο χώρο της μεγάλης κεντρικής εκκλη-
σίας προβλήθηκε παιδική ταινία και μετά, για τους μεγάλους σινεφίλ ακολούθησε ταινία 
ενηλίκων.

Τον Αύγουστο του 2017 έγιναν και οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. της Νεολαίας. Εκλέχτη-
καν: Πρόεδρος η  Ευγενία Μέγγου, αντιπρόεδρος ο Ευθύμιος Νάκας, Β΄ αντιπρόεδρος ο 
Γρηγόρης Ποστόλ, γραμματέας ο  Αποστόλης Μήλιας, ταμίας ο Δημήτρης Μήλιας, μέλη η  
Ιωάννα Μήλια και ο Θανάσης Νταλές

Το 2018, η Νεο-
λαία διοργάνωσε εκ-
δρομή στον Άγιο Δη-
μήτριο Άργους και 
στο Ναύπλιο. Η συμ-
μετοχή ήταν αρκετά 
μεγάλη, αυτή τη φορά 
η νεολαία συνοδεύ-
τηκε και από τη Γερό-
ντισσα Μαρία-Ελένη 
Καλέμη.
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2019. Μετά από ένα χρόνο συστράτευσης της Νεολαίας Σχωριάδων με την Αδελφό-
τητα Σχωριαδιτών «Η Γέννηση Της Θεοτόκου» για την εκπλήρωση του μεγάλου στόχου 
της χρονιάς με την διοργάνωση της ιστορικής εκδήλωσης για την συμπλήρωση των 250 
χρόνων συνεχούς δράσης της Αδελφότητας του χωριού μας και μετά από την πιο επι-
τυχημένη θητεία στην προεδρία από την Ευγενία Μέγγου, εκλέχθηκε τον νέο συμβού-
λιο σε συνέλευση που έγινε τον Αύγουστο στο χωριό με την συμμετοχή όλων των νέων 
Σχωριαδιτών.

Σύνθεση: Πρόεδρος ο Αποστόλης Μήλιας, Αντιπρόεδρος η Ελευθερία Μεντή, Γραμ-
ματέα η Ιωάννα Μήλια, Ταίας ο Θανάσης Νταλές, Μέλη ο Ηλία Λάλος με αναπληρωματι-
κά μέλη την Έλλη Καλούδη, Αντιγόνη Γκίκα και Ευγενία Μέγγου.

Κατά την διάρκεια της χρονιάς η Νεολαία διοργάνωσε ημερήσια επίσκεψη και πικ νικ 
στο Αττικό Ζωολογικό πάρκο και ακόμα μία μονοήμερη εκδρομή.

Οι δράσεις της στο χωριό:
1) Θερινό σινεμά στον αυλόγυρο της εκκλησίας παιδικής ταινίας
2) Αθλητικές δραστηριότητες και διαγωνισμούς στο πάρκο νεολαίας του χωριού
3) Master Chef με μαγειρική από τις κόρες και τις νύφες και κριτική επιτροπή από πεθε-
ρές και μανάδες
4) Σκετσάκι από παιδιά του χωριού πριν το γλέντι
5) Κυνήγι θησαυρού
6) Η καθιερωμένη εκδρομή σε ένα εξωκκλήσι ή στο ποτάμι

ΘΕΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΧΩΡΙΑΔΩΝ / ΝΕΟΛΑΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΊΣ
ΣΧΩΡΊΆΔΕΣ

• Οι συντελεστές
των εκδόσεων Σχωριάδες
• Η ιστοσελίδα των Σχωριάδων,
www.schoriades.gr
• Το περιοδικό Σχωριάδες Πωγωνίου
• Συνεργάτες του περιοδικού
«Σχωριάδες Πωγωνίου»
• Τα τεύχη
• Βιβλία των εκδόσεων Σχωριάδες
• Συλλεκτικοί τόμοι του περιοδικού
Σχωριάδες Πωγωνίου
• Συλλεκτικά Αρχεία
• Ηπειρωτική Παράδοση
• Σπάνια Βιβλία
• Σχωριαδίτες συγγραφείς και
συγγραφείς που ασχολήθηκαν
με θέματα του τόπου μας
• Τα αρχεία των
εκδόσεων Σχωριάδες
• Γενικά Αρχεία
Σχωριάδες,Πωγώνι, Ήπειρος

Σελίδα 203-222
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Ο Θωμάς Νάκας, όταν έκλεισε τα 60 του χρόνια, άφησε τη σκυτάλη της επιχείρησή 
του στα παιδιά του Γιώργο και Αποστόλη. Εκείνος συνέχισε να είναι πλάι τους, αλλά όχι 
στην πρώτη γραμμή. Από τότε και μέχρι τώρα, αφιέρωσε τον εαυτό του στη μεγάλη του 
αγάπη, που είναι το χωριό του. 

Αυτό που ήθελε πολύ και ξεκίνησε, σαν πρώτη κίνηση, ήταν η επανέκδοση του περι-
οδικού, με εκδότες τον ίδιο και τους γιους του Γιώργο και Αποστόλη Νάκα. Σκοπός ήταν 
η ανάδειξη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του Πωγωνίου και της Ηπείρου αλλά 
και της παράδοσης με όσο το δυνατόν περισσοτέρων τεκμηριωμένων στοιχείων που να 
αφορούν την περιοχή αυτή, ως κληρονομιά στις επόμενες γενιές.

Παράλληλα με αυτό, εκμεταλλευόμενος όλη την υποδομή της επιχείρησής του, τον 
όμιλο Nakas Group, σε ανθρώπινο και τεχνολογικό δυναμικό, δημιούργησε τις εκδό-
σεις Σχωριάδες. 

Εκτός από τη Σοφία Πολίτου, η οποία από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα, και συνέ-
χεια, εργάζεται αποκλειστικά για τις εκδόσεις Σχωριάδες, οι υπόλοιποι συνεργάτες εί-
ναι στο δυναμικό της εταιρείας μου και συμβάλλουν κατά καιρούς στις ποικίλες εργασί-
ες των εκδόσεων.

Τα στοιχεία, που συλλέγονται διαρκώς, επεξεργάζονται με σεβασμό και ανταποκρίνο-
νται τόσο στους απλούς αναγνώστες έως τους πιο εξειδικευμένους μελετητές και επι-
στήμονες της Ιστορίας και της κοινωνίας των ανθρώπων.

Η δράση των εκδόσεων είναι πολυδιάστατη, αναφέρεται σε μία ευρεία θεματολογία, 
με σκοπό να καλύψει όλες τις πτυχές του ανθρώπινου πνεύματος. Λαογραφία, Ιστορία, 
Τοπογραφία, Θρησκεία, Λογοτεχνία, Μουσική είναι μερικές από τις κατηγορίες όπου 
αναπτύσσεται το αρχείο των εκδόσεων, ενώ τα τεχνικώς επεξεργασμένα στοιχεία δη-
μοσιεύονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη μορφή. Κι αυτό προκειμέ-
νου όλο αυτό το αρχειακό υλικό να παγιωθεί ως μια αξιόλογη παρακαταθήκη προς τους 
απογόνους αλλά και για την προσωπική αναζήτηση και μελέτη.

Στόχος μας είναι η διακίνηση γνώσης, η ανεύρεση και ανάδειξη της παλιάς σοφίας 
των Πωγωνίσιων -τότε που οι άνθρωποι ήταν άλλης κοπής-, η τεκμηρίωση γεγονότων 
μέσω επίσημων εγγράφων, η παράδοση των τεχνών και γενικότερα η μεταλαμπάδευ-
ση του Ηπειρώτικου πνεύματος.

Θα θέλαμε όλοι να γνωρίζετε πως όλο το έργο των εκδόσεων είναι μια αφιλοκερδής 
προσφορά. Η διάθεση και διανομή όλων των των βιβλίων και περιοδικών των εκδόσε-
ων Σχωριάδες είναι ΔΩΡΕΑΝ.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ
Σοφία Πολίτου-Βερβέρη

Με τη Σοφία ξεκινήσαμε από το 2013 μαζί, αρχικά να αξιο-
ποιήσουμε το υπάρχον αρχείο με χρονολογία έως το 2013. Πα-
ράλληλα εκδίδαμε το περιοδικό Σχωριάδες Πωγωνίου. Μέσω 
του περιοδικού και μέσω των επικοινωνιών και των δημοσίων 
σχέσεων, καθημερινά εμπλουτίζαμε το αρχείο, τις φωτογραφί-
ες και τα ιστορικά βιβλία. Όλα αυτά απαιτούσαν μια προεργασία. 
Επεξεργασία και ψηφιοποίηση των αρχείων, ταξινόμηση και αρ-
χειοθέτηση.

Αυτή η δουλειά γινόταν και γίνεται καθημερινά από τη Σοφία, 
που είναι η υπεύθυνη κι έχει τη γενική επιμέλεια όλων των εκ-
δόσεων και για όλα τα πρότζεκτ, μέχρι την παράδοση του ηλε-
κτρονικού υλικού στο τυπογραφείο.

Εκτός από την κυκλοφορία του περιοδικού και των βιβλίων των εκδόσεων, δημιουρ-
γήσαμε ιστοσελίδα για το χωριό, δημιουργήσαμε λήμμα στη Wikipedia για τις Σχωριά-
δες και συντάξαμε κείμενο και πληροφορίες που αναρτήθηκαν εκεί, έγινε η ηλεκτρονική 
καταγραφή των βιβλίων της βιβλιοθήκης των εκδόσεων, δημιουργήθηκαν οι εκδοτικές 
σειρές Συλλεκτικά Αρχεία, Ηπειρωτική Παράδοση και Σπάνια Βιβλία.

Πελαγία Μπάκα
Σπούδασε γραφιστική και οπτική επικοινωνία στον AKTO 

Art & Design. Συνέχισε τις σπουδές της για τον τίτλο του 
Bachelor of Arts στην γραφιστική. Εργάζεται ως γραφίστρια 
στον όμιλο Nakas Group από το 2008. Έχει εμπειρία στην σχε-
δίαση διαφορων πρότζεκτ όπως χάρτες, ταξιδιωτικοί οδηγοί, 
παιδικά και λογοτεχνικά βιβλία, στη δημιουργία εικαστικών 
για τουριστικά προϊόντα καθώς επίσης και τις συσκευασίες 
αυτών. Τα τελευταία χρόνια είναι η βασική γραφίστρια των εκ-
δόσεων Σχωριάδες.

Ιωάννης Δέδες
Ο Γιάννης Δέδες γεννήθηκε στα Τίρανα στις 25 Απριλίου 1976. 
Είναι γιος του Κώστα Δέδε (από Λιούγκαρη Δερόπολης) και 
της Μάρθας Δέδε (το γένος Μπεντούλη – κόρη του Δημητρί-
ου Μπεντούλη, από Σχωριάδες Πωγωνίου). Σπούδασε στην Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται στον εκδο-
τικό όμιλο Nakas Group από το 2017. Δραστηριοποιείται στον 
τομέα της μετάφρασης και με αυτή την ιδιότητα έχει συμβάλει 
σε διάφορα τεύχη του περιοδικού «Σχωριάδες Πωγωνίου» και 
άλλα βιβλία. 
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Ήρα Λόντο
Η  Ήρα Λόντο γεννήθηκε στον Αυλώνα Αλβανίας, με καταγω-
γή από τη Ζαγοριά (Νότια Αλβανία) και τη Δερόπολη (ελληνι-
κή μειονότητα της Αλβανίας). Μετακόμισε στην Αθήνα με την 
οικογένεια της το 1995 όπου και ολοκλήρωσε το Γενικό Λύ-
κειο και μετέπειτα σπούδασε στη Φιλοσοφική Αθηνών (Τμή-
μα Ξενόγλωσσων Φιλολογιών), σε ελληνικό ιδιωτικό κολλέγιο 
(Μάρκετινγκ & Διαφήμιση), δημοσιογραφία στον κρατικό φορέα 
“Albania Media Institute”, ενώ συνεχίζει τις σπουδές της στην 
Πληροφορική.
Από το 2000 απασχολείται  στο χώρο των Δημοσίων Σχέσε-
ων, σε διάφορες ελληνικές εταιρείες (“Πιτα Παν” “Coca Cola 
Hellas”), ενώ από το 2004 εργάζεται ως δημοσιογράφος, αρχι-

κά σε διάφορα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 2005 εντάχθηκε στην ομάδα του 
“International Media Network” καλύπτοντας σημαντικό κομμάτι του διαφημιστικού τμή-
ματος ταυτόχρονα με ειδήσεις και ρεπορτάζ τόσο στην ελληνική εφημερίδα, όσο και στα 
ξενόγλωσσα έντυπα τις εκδοτικής εταιρείας, τα οποία απευθύνεται σε όλες τις ομάδες 
μεταναστών στην Ελλάδα. 
Η Ήρα Λόντο είναι ενεργό μέλος της ΕΣΗΕΑ (ΕΣΠΗΤ), ενεργό μέλος της Ένωσης Ανταπο-
κριτών Ελλάδος, μέλος του Δ.Σ. του “Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών” έως το 2022 και 
υπεύθυνη Επικοινωνίας του σωματείου “Albanian Community in Greece”. 

Αποστόλης Μήλιας
Ο Αποστόλης Μήλιας γεννήθηκε στις 04/02/1990. Είναι πτυ-
χιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων & Διατροφής. Εκλέχθηκε για 
πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές του 2014 σαν τοπικός σύμ-
βουλος κοινότητας Ραφήνας. Επανεκλέχθηκε στις δημοτικές 
εκλογές του 2019 σαν τοπικός σύμβουλος κοινότητας Ραφήνας 
στην δεύτερη θητεία του.
Ο Αποστόλης Μήλιας από μικρό παιδί ήταν συνεργάτης του πε-
ριοδικού. Ασχολείται με αυτό από το πρώτο τεύχος μέχρι και
σήμερα. Ανέλαβε κι έχει ολοκληρώσει τη λίστα με τους συνδρο-
μητές και κρατάει την επικοινωνία με τους συγχωριανούς μας.

Άρθρα στο περιοδικό, τεύχη 1-35:
Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αλκιβιάδης Νταλές, Θύμιος Νάκας, Αποστόλης Μήλιας, Χρή-
στος Τσελίκης, Τάνα Μπέλλου, Σταύρος Νάκας, Κώστας Μήτσης, Αθηνά Παλιούκα, Δη-
μήτρης Ζώης, Θοδωρής Ζώης, Νίκος Αηδόνης –Τσιατιστινός στην Αμερική, Δημήτρης 
Πασπάλης –πρόεδρος κοινότητας Σχωριάδων, Χρήστος Μάτσιας ιερέας, Χρήστος Τσά-
νος, Κώστας Πάνος, Αντώνης Σταύρος Λώλης, Χαρίλεια Μπεντούλη, Βασιλίκα Σκού-
ρη – Κατσάνου, Ευγενία Μέγγου, Πέτρος Ρ. Μεντής, Φάνης Μήλιας, Παντελής Γκιώκας, 
Χρήστος Ντούρος, Ιωάννης Γκούτζιος, Γιάννης Μάλιος, Γιώργος Γερμανός, Αναστασία 
Τσάνου - Μπέη, Αλεξάνδρα Κοντολώλη-Μεντή, Ειρήνη Τσούκα, Κοσμηδώρα Χατζή, 
Γιώργος Νάκας, Αντωνέτα Βαρσάμη, Θοδωρής Ζώης, Γιώργος Μύτιλης, Ηλίας Μάκος, 
Θωμάς Τέλιος. Τα παιδιά: Αγάπη Μπάντου, Ευάγγελος Δημήτρη Λώλης.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΣΧΩΡΙΑΔΩΝ
w w w . s c h o r i a d e s . g r
Ένα σημαντικό γεγονός είναι η κατασκευή της ιστοσελίδας του χωριού από τον Θωμά 
Νάκα. Μετά από πολλά χρόνια προσωπικής του προσπάθειας και συλλογής στοιχείων για 
το χωριό του και το ενιαίο Πωγώνι, το όραμά του αυτό πραγματοποιήθηκε.  
Το κόστος για την κατασκευή της ιστοσελίδας αυτής αφορά μόνο τον Θωμά Νάκα και δεν 
έχει επιβαρυνθεί οικονομικά κανένα άλλο φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας. 
Η πρόσβαση στον ιστότοπο αυτόν είναι ελεύθερη για 
τον καθέναν που ενδιαφέρεται, δεν απαιτείται καμία 
συνδρομή, όλα τα στοιχεία διατίθενται δωρεάν. 
Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει θεματικές ενότητες που 
αφορούν το χωριό, το ενιαίο Πωγώνι, αλλά και την 
ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Στόχος είναι η 
συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων 
για την περιοχή, που να σχετίζονται με:

1. την παράδοση (ήθη – έθιμα, παλιά επαγγέλματα, μαγειρική, τοπικές γιορτές κτλ), 
2. τις τέχνες (μουσική – παραδοσιακά τραγούδια, λογοτεχνία – διηγήματα – ποίηση – πα-
ραμύθια - μύθοι, εικαστικές τέχνες – ζωγραφική – γλυπτική με τις υποκατηγορίες τους) και 
3. τον πολιτισμό του τόπου, όποια άλλη κατηγορία μπορεί να αναπτυχθεί πέραν των προ-
αναφερθέντων.

Επίσης, καταγράφονται: 
1. η ιστορία της Αδελφότητας, 
2. σημαίνοντα πρόσωπα που προσέφεραν με το έργο τους ή την ιδιότητά τους, 
3. χάρτες της περιοχής, 
4. επίσημα έγγραφα και άλλα αρχεία προσωπικά – οικογενειακά ή άλλων φορέων, 
5. φωτογραφίες,
6. ηχητικά ντοκουμέντα και βίντεο, και θα γίνει
7. αναφορά και παρουσίαση σε συγγραφείς και εκδότες του ενιαίου Πωγωνίου και του 
ελληνισμού της Αλβανίας, παλαιούς και σύγχρονους.
Έχουν ξεκινήσει επικοινωνίες 
από τον Θωμά Νάκα με το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο Κων-
σταντινούπολης, την Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και 
άλλους φορείς, ώστε να μπο-
ρέσει να συλλέξει ακόμα περισ-
σότερα στοιχεία (έγγραφα, αρχεία, αναφορές, φωτογραφίες) και να τα εισάγει στην ιστο-
σελίδα www.schoriades.gr.
Το αρχείο εμπλουτίζεται συνεχώς. Η κατασκευή και ο τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας εί-
ναι όσο το δυνατόν πιο απλουστευμένα, ώστε να μπορεί να περιηγηθούν σε αυτήν όλες 
οι ηλικίες και κατηγορίες επισκεπτών.

Οι Σχωριάδες έχουν το δικό τους κανάλι στο Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCVKe3Lkznpg6JTTjNbKh_QA

www.schoriades.gr

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

http://www.schoriades.gr
http://www.schoriades.gr
https://www.youtube.com/channel/UCVKe3Lkznpg6JTTjNbKh_QA
http://www.schoriades.gr
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Οι εκδόσεις Σχωριάδες εκδίδουν το περιοδικό Σχωριάδες Πωγωνίου, με σκοπό να 

αναδείξουν το γεωγραφικό διαμέρισμα Πωγωνίου Αργυροκάστρου, ένα τόσο ιδιαίτερο 
κομμάτι της ηπειρώτικης γης. Από τις εκδόσεις Σχωριάδες το πρώτο τεύχος κυκλοφό-
ρησε το καλοκαίρι του 2004 και είχε 32 σελίδες.

Μέσα από αυτό το περιοδικό, επιδιώκεται η άμεση επαφή και επικοινωνία των Σχω-
ριαδιτών και φίλων, με σκοπό τη γνωριμία, την ανάδειξη, τη διακίνηση γνώσης και την 
ενημέρωση των εξελίξεων στην περιοχή. Στο περιοδικό μπορούν να συμμετέχουν όλοι, 
αναγνώστες, σύλλογοι, αδελφότητες κ.α. από όλο το Πωγώνι, εκθέτοντας τις σκέψεις 
τους, τις οποίες προβάλλουμε, κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων, στο περιοδικό 
μας, αναφέροντας πάντα την πηγή του αρχείου.

Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να στείλετε τα κείμενά σας, τα αρχεία σας, τις 
φωτογραφίες σας (τα οποία θα σας επιστραφούν στο ακέραιο) ή οτιδήποτε σχετι-
κό με τις Σχωριάδες και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση info@schoriades.gr και sxoriades@gmail.com

Τα πρώτα οκτώ τεύχη κυκλοφόρησαν ανά δίμηνο με ετήσια συνδρομή 30 ευρώ ανά 
έτος. Από το ένατο τεύχος το περιοδικό διανέμεται και αποστέλλεται δωρεάν σε όσους 
το επιθυμούν, καθώς και στους Σχωριαδίτες της Αμερικής. 

Συνεργάτες του περιοδικού «Σχωριάδες Πωγωνίου»
Τα οκτώ πρώτα τεύχη του περιοδικού ήταν έκδοση της Αδελφότητας Σχωριαδιτών με εκ-
δότη τον Θωμά Νάκα. Σε αυτά τα τεύχη συνεργάτες ήταν: 
-Γιώργος και Αποστόλης Νάκας, συνεκδότες με την Αδελφότητα αλλά και επί των γρα-
φιστικών καθηκόντων (στήσιμο, σελιδοποίηση)
-Στην ομάδα σύνταξης: Γερόντισσα Μαρία-Ελένη Καλέμη, Γιάννης Τσαμπέρης, Αλκι-
βιάδης Νταλές, Χριστόφορος Μπεντούλης, Θεοφάνης Καραγιάννης, Παντελής Λώλης.
Χαιρέτησαν το περιοδικό: Γερόντισσα Μαρία-Ελένη Καλέμη, Γιάννης Τσαμπέρης, Αριστεί-
δης Ιασωνίδης, Χρήστος Κύρκος, Νάτσης Μπόλος, Σπύρος Μάτσιας, Χαράλαμπος Κα-
λύβας, Σμαρώ Καλύβα, Θωμάς Τέλιος, Μαρίκα Γιαννακοπούλου –κόρη του Θανάση Πα-
σπάλη από την Αμερική, Δοξία Κούμπη, Μανώλης και Αθηνά Λίτση, Βασίλης Ντούρος, 
Ευδοξία Βάγιου, Νίκος Αηδόνης –Τσατιστινός στην Αμερική, Ηλίας Βαγγέλης (Μπίμης).
-Άρθρα στο περιοδικό: Γερόντισσα Μαρία-Ελένη Καλέμη, Γιάννης Τσαμπέρης, Χριστό-
φορος Μπεντούλης, Χριστόφορος Κατσάνος. Αριστείδης Ιασωνίδης, Τάνα Μπέλλου, Φά-
νης Μήλιας, Δημήτρης Ζώης, Κώστας Οικονόμου –δάσκαλος από Τσιάτιστα, Θεοφάνης 
Ζώτος, Ηλίας Τέλιος, Νάσιος Δ. Πασπάλης, Ελένη Θ. Λώλη, Χαρίκελια Μπεντούλη, παι-
διά Λαμπρινής Βαβάκου, Νίκη Αηδόνη –Τσατιστινός στην Αμερική, Ηλίας Βαγγέλης (Μπί-
μης), Λάμπρος Νταλές, Σοφία Καμπέρη, Φανης Καραγιάννης, Χρήστος Μάτσιας ιερέας. 
Επίσης, τότε τα παιδιά: Κασσιανή Ντάλλα, Μαρία Σκούρη, Ελπίδα Σταύρου.
Το περιοδικό από το τεύχος 9 έως το τεύχος 40
Την έκδοση του περιοδικού συνέχισε ο Θωμάς Νάκας με δικά του έξοδα και το περιοδικό 
συνέχισε να διανέμεται σε όλους τους Σχωριαδίτες και όλες τις Σχωριαδίτισσες, δωρεάν, 
με εκδότες τον ίδιο και τα παιδιά του Γιώργο και Αποστόλη Νάκα.
Οι συντελεστές του περιοδικού: Σοφία Πολίτου, Γιάννης Δέδες, Βιβή Λάζαρη, Ήρα Λιό-
ντου, Τόλης Μήλιας, Γιώργος Μήλιας.

Εξωτερικοί συνεργάτες: Νίκος Ντάλλας – Αμερική, Χριστόφορος Μπεντούλης – Τίρα-
να, Παντελής Λώλης – Αργυρόκαστρο και χωριό.
Γραφίστες για το περιοδικό και για όλη την εκδοτική δράση: Πελαγία Μπάκα, Διάνα Ποικι-
λίδου, Αγγελική Μηναδάκη, Αποστόλης Μήλιας, Κωνσταντίνα Σπύρου, Χρήστος Μαστο-
ράκης, Βερόνικα Γαλάτη, Αλιόνκα Μέτσο.
Επικοινωνία για το περιοδικό: Αποστόλης Μήλιας και Γιώργος Μήλιας.

Τα τεύχη

Tεύχος 1ο

Ιούλ. - Αύγ. 2004
Tεύχος 2ο

Σεπτ. - Οκτ. 2004
Tεύχος 3ο

Νοέμ. - Δεκ. 2004
Tεύχος 4ο

Ιαν. - Φεβ. 2005

Tεύχος 5ο

Μάρ. - Απρ. 2005
Tεύχος 6ο

Μάιος - Ιούνιος 2005
Tεύχος 7ο

Ιούλ. - Σεπτ. 2005
Tεύχος 8ο

Οκτ. - Δεκ. 2005

Tεύχος 11ο

Φεβρουάριος 2014
Tεύχος 12ο

Μάιος 2015

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

Tεύχος 9ο

Μάιος 2013
Tεύχος 10ο

Νοέμβριος 2013
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Συλλεκτικοί τόμοι του περιοδικού Σχωριάδες Πωγωνίου
Ο κάθε τόμος περιέχει 10 τεύχη του περιοδικού. Μέχρι τώρα έχουν τυπωθεί τρεις τό-

μοι που περιλαμβάνουν τα 30 από τα 35 τεύχη του περιοδικού, ως τώρα.

1ος Τόμος
Τα πρώτα δέκα τεύχη χρονολογούνται 
από το καλοκαίρι του 2004 έως και το 
Νοέμβριο του 2013, με μία εκδοτική 

παύση 8 ετών.

2ος Τόμος
Στον δεύτερο συλλεκτικό τόμο είναι 
βιβλιοδετημένα τα τεύχη από 11 έως 

20, που χρονολογούνται από τον 
Φεβρουάριο του 2014 έως και τον 

Ιανουάριο του 2016.

3ος Τόμος
Στον τρίτο συλλεκτικό τόμο είναι 

βιβλιοδετημένα τα τεύχη από 21 έως 30, 
που χρονολογούνται από τον Ιούνιο του 
2016 έως και τον Δεκέμβριο του 2018.

Τόμος 1ος

Συλλογή Αρχείων,
Σχωριάδες - Πωγώνι - Ήπειρος
Έκδοση: Φεβρουάριος 2015

Τόμος 2ος

Συλλογή Αρχείων,
Σχωριάδες - Πωγώνι – Ήπειρος
Έκδοση: Απρίλιο 2018

Επετειακή έκδοση φυλλαδίου
με την ιστορία και τα έργα

της Αδελφότητας, και συνοπτική 
παρουσίαση των εκδόσεων 

Σχωριάδες

Συλλεκτικά Αρχεία 
Στα Συλλεκτικά Αρχεία συναντούμε την τελική μορφή των Γενικών Αρχείων. Η διάτα-

ξη της ύλης γίνεται χρονολογικά αλλά και θεματικά, όταν το επιτρέπουν τα στοιχεία, τα 
οποία ποικίλουν ανάλογα τη διαθεσιμότητα, τον πλούτο των πηγών, τη χρονική περίοδο, 
τις δυνατότητες της κάθε εποχής για καταγραφή και διατήρηση αρχείου. Το υλικό μπο-
ρεί να είναι ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό, δημογραφικό, οικονομικό, λαογραφικό κ.α.

Κάθε τόμος έχει διαστάσεις Α4 με όγκο περί των 250 σελίδων. Τα παλαιά αρχεία πα-
ρουσιάζονται όσο το δυνατόν ευκρινέστερα χωρίς να αλλοιώνεται η εικόνα τους και εί-
ναι εύχρηστα για κάθε αναγνώστη και μελετητή.

Μέχρι το τέλος του 2020 έχουν εκδοθεί οι παρακάτω τίτλοι:

ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ
Οι εκδόσεις κυκλοφορούν βιβλία σε σειρές και βιβλία μεμονωμένα. Όταν πρόκειται για 

αρχειακό υλικό, αυτό θα επεξεργαστεί κατάλληλα, θα σελιδοποιηθεί και θα βρει τη θέση 
του με βάση την κατηγορία του. Όταν πρόκειται για χειρόγραφο υλικό, αυτό δακτυλο-
γραφείται, επιμελείται και κατόπιν σελιδοποιείται και επεξεργάζεται μέχρι την τελική του 
μορφή, δηλαδή την έκδοσή του σε μορφή βιβλίου. 

Η θεματολογία αφορά πάντα το Πωγώνι και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, εκτός 
από τη σειρά Σπάνια Βιβλία, όπου στην περίπτωση αυτή στόχος είναι η προσπάθεια δια-
φύλαξης και μετάδοσης στις νεότερες γενιές του πλούτου και της μαγείας της ιστορίας 
και των παραδόσεων μέσα από παλαιά βιβλία και ντοκουμέντα. Παρακάτω, προβάλλο-
νται τα βιβλία που κυκλοφορούν, τα οποία διατίθενται όλα δωρεάν.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

Tεύχος 19ο-20ο

Ιανουάριος 2016
Tεύχος 13ο-14ο

Οκτώβριος 2014
Tεύχος 15ο-16ο

Φεβρουάριος 2015
Tεύχος 17ο-18ο

Οκτώβριος 2015

Tεύχος 21ο

Ιούνιος 2016
Tεύχος 22ο-23ο

Δεκέμβριος 2016
Tεύχος 24ο-26ο

Οκτώβριος 2017
Tεύχος 27ο-28ο

Μάιος 2018

Tεύχος 31ο-32ο

Iούνιος 2019
Tεύχος 33ο-34ο-35ο

Δεκέμβριος 2019
Tεύχος 29ο-30ο

Δεκέμβριος 2018
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Ο Γεροστάθης
Έτος έκδοσης: 1894

Ελληνικόν Ημερολόγιον
«Ο Ηπειρώτης»
Έτος έκδοσης:

1899-1900-1901

Δοκίμιον της Ιστορίας
της αρχαίας ελληνικής 

φιλοσοφίας
Έτος έκδοσης: 1888

Τραγωδίες του Ευριπίδη
Έτος έκδοσης: 1834

Ηπειρωτικός Αστήρ
Έτος έκδοσης: 1904

Κύρου Παιδεία 
του Ξενοφώντος

Έτος έκδοσης: 1883

Οσία Μαρία η Αιγυπτία
του Αριστείδη Κυριακού

Έτος έκδοσης: 1911

Ιλιάδα,
Ραψωδίες 1-24 του Ομήρου

Έτος έκδοσης: 1899

Μούσαι του Ηρόδοτου
Έτος έκδοσης: 1869

Σπάνια Βιβλία
Η σειρά Σπάνια Βιβλία ξεφεύγει της ηπειρωτικής θεματολογίας. Με στόχο την επα-

νέκδοση παλαιών βιβλίων από εξαντλημένες εκδόσεις και οίκους που δεν υπάρχου πια, 
η προσπάθεια εστιάζεται στη διαφύλαξη και μετάδοση της ιστορίας και των παραδόσεων 
με βάση παλαιά ντοκουμέντα και βιβλία. Η σειρά μέχρι τώρα διαθέτει τίτλους. Τα βιβλία 
έχουν ιδιαίτερη συλλεκτική αξία. Τυπώνονται μόνο σε 6 αντίτυπα. Η διάστασή τους είναι 
14 Χ 20 εκ. Ο αριθμός των σελίδων τους ποικίλει ανάλογα το αυθεντικό βιβλίο.

Ηπειρωτική Παράδοση
Η συλλεκτική σειρά βιβλίων Ηπειρωτική Παράδοση παρουσιάζει παραδοσιακά τρα-

γούδια -όπως αυτά τραγουδήθηκαν στον τόπο μας-, ήθη και έθιμα του Πωγωνίου και 
της Ηπείρου με βάση το εορταστικό ημερολόγιο, τον κύκλο της ζωής και τις εργασίες 
των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Επίσης, θα κυκλοφορήσει έκδοση με τις τοπικές δι-
αλέκτους και το λεξιλόγιό τους. Η διάσταση των βιβλίων είναι 14,5 Χ 21εκ. ενώ το καθέ-
να ξεπερνάει τις 200 σελίδες. Η συλλογή διατίθεται δωρεάν. Μέχρι τώρα έχουν κυκλο-
φορήσει οι παρακάτω τέσσερις τίτλοι:

Ηπειρωτική Παράδοση
Τραγούδια της ξενιτιάς

Έκδοση: Απρίλιος 2018

Ηπειρωτική Παράδοση
Τραγούδια της αγάπης

Τόμος 1
Έκδοση: Μάρτιος 2019

Ηπειρωτική Παράδοση
Τραγούδια της αγάπης

Τόμος 2
Έκδοση: Μάρτιος 2019

Ηπειρωτική Παράδοση
Τραγούδια της αγάπης

Τόμος 1
Έκδοση: Μάρτιος 2019

Ηπειρωτική Παράδοση
Τραγούδια ιστορικά-
κλέφτικα, παραλογές

Ηπειρωτική Παράδοση
Τραγούδια του γάμου, 

νανουρίσματα, μοιρολόγια

Ηπειρωτική Παράδοση
Τοπικοί διάλεκτοι - Παροιμίες 

Αινίγματα - Γλωσσοδέτες
Μικρές & αστείες ιστορίες

του τόπου μας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

Ηπειρωτική Παράδοση
Θρησκευτικά - Κάλαντα

Ηπειρωτική Παράδοση
Αρραβώνας, γάμος,

γέννηση, βάφτιση, θάνατος
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Αποστόλης Νάκας
Θρησκευτικά &

Κοινωνικά θέματα (2007)

Ηλίας Τέλος
Jetё e Trazuar

Αποστόλης Νάκας
Της καρδιάς τα ντέρτια (2013)

Αρχιμανδρίτης
π. Νεκτάριος Πέττας
Μεγάλες Εκκλησιαστικές Μορφές
Ο Άγιος Σοφιανός (2019)

Σχωριαδίτες συγγραφείς και συγγραφείς
που ασχολήθηκαν με θέματα του τόπου μας

Τα βιβλία έχουν διαφορετικό θέμα. Οι διαστάσεις τους ποικίλλουν.

Αποστόλης Γ. Νάκας
Η Ανάσταση του Χρηστού

Αποστόλης Γ. Νάκας
Το κλειδί του Παραδείσου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

Ελληνική Χρηστομάθεια
του Α.Α. Σακελλαρίου
Έτος έκδοσης: 1882

Στοιχειώδης Γεωγραφία
του Ευάγγελου Π. Παγούνη

Έτος έκδοσης: 1902

Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιο
Έτος έκδοσης: 1860

Παύλος Κουντουριώτης
του Δημήτρη Λαμπίκη
Έτος έκδοσης: 1935

Λατινική Γραμματική
του Δημητρίου Χ. 
Σεμιτέλου Δ.Φ.

Έτος έκδοσης: 1865

Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια
Συλλογικό έργο

Έτος έκδοσης: 1846

Μηνιαίον του Απριλίου
Έτος έκδοσης: 1755

Θησαυρός Δαμασκηνού
Έκδοση: 18ος αιώνας

Μηνιαίον του Μαρτίου
Έτος έκδοσης: 1755

Συναξάρι
Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου
Έτος έκδοσης: 1868

Σουλτάνα Μπέλου
Τραγούδια του τόπου μου 

(2016)

Θωμάς Τέλιος
Οι Σχωριαδίτες μέσα από

τις αναμνήσεις μου (2016)

Γιώργος Γρ. Μήτσης
Ιστορικά & Λαογραφικά 

Σωπικής Πωγωνίου,
Τομος Β’ (2016)

Αποστόλης Γ. Νάκας
Ο Τίμιος και Ζωηφόρος Σταυρός
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ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ
Η σειρά των αρχείων είναι μεγάλη και δυναμική, καθώς επεκτείνεται διαρκώς. Στις 

κατηγορίες θεμάτων υπάρχουν υποκατηγορίες για την καλύτερη κατανομή των πληρο-
φοριών. Τα αρχεία έχουν τη μορφή Τόμου, ενώ η αναζήτηση των θεμάτων και η πρόσβα-
σή τους σε αυτά είναι ιδιαίτερα εύκολη και προσιτή. Επίσης σημαντικό, η δημιουργία θε-
ματικών λευκωμάτων με φωτογραφίες, από τις παλαιότερες εποχές έως και σήμερα.

Η επεξεργασία των αρχείων είναι μια ευαίσθητη διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προ-
σοχή, ώστε τα αρχεία να διατηρήσουν την παλαιική μορφή τους αλλά και να τη μεταφέ-
ρουν, μέσω των σύγχρονων τεχνικών μέσων, στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

Το υλικό αξιολογείται και κατηγοριοποιείται. Έπειτα επεξεργάζονται ψηφιακά με εργα-
λεία αποκατάστασης και βελτίωσης, τα αρχεία μορφοποιούνται και αρχειοθετούνται σε 
θεματικά κλασέρ που βρίσκονται στην έδρα των εκδόσεων.

Εκτός από το πρωτογενές υλικό της συλλογής του Θωμά Νάκα, των συγχωριανών 
που στέλνουν στις εκδόσεις κατά καιρούς, και της βιβλιοθήκης, οι εκδόσεις Σχωριάδες 
έχουν στην κατοχή τους συλλογές εφημερίδων, βιντεολήψεις, dvd και cd που αφορούν 
το χωριό και την ευρύτερη περιοχή.

Ταξινόμηση αρχειακού υλικού
• ΕΞΟΥΣΙΑ

• ΣΧΟΛΕΙΟ

• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

• ΣΤΡΑΤΟΣ-ΑΜΥΝΑ

• ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

• ΣΑΛΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ

• ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΝΤΟΥΛΗΣ

• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΒΑΚΟΣ

• ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΩΗΣ

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΠΕΡΗΣ

• ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

• ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

• ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

• ΣΧΕΔΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

• ΠΡΟΣΩΠΑ

• ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

• ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

• ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ – 2

• ΗΛΙΑΣ ΤΕΛΙΟΣ

• ΜΠΛΟΚ – REGJISTER

• ΝΑΤΣΗΣ ΜΠΟΛΟΣ

• ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

• 1940-1944

• ΔΙΑΦΟΡΑ

• ΜΠΛΟΚ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΣΧΩΡΙΑΔΩΝ 1974-1990

Εξουσία Σχωριάδων
1945 - 1991 Α’
Αποφάσεις και διατάγματα

Εξουσία Σχωριάδων
1945 - 1991 Β’
Πρακτικά

Εξουσία Σχωριάδων
1945 - 1991 Γ’
Αιτήσεις - Νερό 1972
Συνεταιρισμός

Εξουσία Σχωριάδων
1945 - 1991 Δ’
Κρατικά διατάγματα προς
την Εξουσία Σχωριάδων
Στρατός / άμυνα και ετοιμότητα

Σχολείο Σχωριάδων
1945 - 1991

Η Αδελφότητα
Σχωριαδιτών
από το 1990 έως το 2018

Αρχεία
Δημητρίου Μπεντούλη

Αρχεία Δημητρίου 
Μπεντούλη, Χριστόφορου 
Μπεντούλη, Δημητρίου 
Βαβάκου

Αρχείο Γιάννη Τσιαμπέρη Αλληλογραφία περιοδικού
«Σχωριάδες Πωγωνίου»
έως το 2018

Τραγούδια - Στατιστικά
Εφημερίδες - Πρόσωπα

Αρχεία Κοινότητας 
Αρχείο Γιάννη Τσιαμπέρη
Εκκλησίας - Επαρχίας
από το 1990 έως το 2018

Γενικά Αρχεία - Σχωριάδες, Πωγώνι, Ήπειρος
Στα Γενικά Αρχεία μπορεί να βρει κάποιος το αρχειακό υλικό στην αρχική του μορφή 

ως πρωτογενές υλικό. Βρίσκεται στην αυθεντική του μορφή πριν την όποια επεξεργασία. 
Μια πλήρης σειρά των Γενικών Αρχείων -12 τίτλοι- βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη των Σχω-
ριάδων που στεγάζεται στο ανακαινισμένο Σχολείο Σχωριάδων.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ
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Συλλογές εφημερίδων
• Η φωνή του Πωγωνίου, του Κώστα Κωστούλα (1988-2010)
• Όραμα, του Θεόδωρου Μπεζάνη (60% των φύλλων)
• Πολυτσιανίτικα νέα, όλα τα φύλλα
• Μεγαλόχαρη Πολύτσιανης, του Αλέκου Χατζή, όλα τα φύλλα
• Αφύπνιση, του Αλέκου Χατζή, όλα τα φύλλα
• Βορειοηπειρωτικός Αγών (παλαιά έκδοση), του Γιάννη Τσαμπέρη (ένα τμήμα των φύλλων)

Αρχεία φωτογραφιών
Ονομαστικός πίνακας

Οπτικοακουστικό υλικό
Διαθέτουμε πολλές βιντεοσκοπήσεις που αφορούν το χωριό και τους Σχωριαδίτες από τους:
 Θωμά Νάκα / Θανάση Νάκα / Νίκο Ντάλλα / Πάντο Λώλης κ.α. 
Επίσης πολλά cd και κασέτες με ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια και άλλα συγκαταλέγο-
νται στο αρχειακό υλικό των εκδόσεων Σχωριάδες. Σημαντικό αρχείο και η βιντεοσκόπη-
ση της επετειακής εκδήλωσης στο χωριό για τα 250 χρόνια από την ίδρυση της Αδελφό-
τητας Σχωριαδιτών. 
Μέρος του παραπάνω υλικού είναι διαθέσιμο στο Youtube, σε ιδιωτικές αναρτήσεις (προ-
σωπικά κανάλια) αλλά και στα κανάλια:

Σχωριάδες Πωγωνίου:
https://www.youtube.com/channel/UCVKe3Lkznpg6JTTjNbKh_QA

Pogoni tv:
https://www.youtube.com/channel/UCBQwRAfvSLeOBgXFAst2L7Q

VR TV:
https://www.youtube.com/user/raftis6502

Βιβλιοθήκη για το Πωγώνι και την Ήπειρο
Η προσωπική βιβλιοθήκη του Θωμά Νάκα διαθέτει πάνω από 1.200 βιβλία, τα περισσό-
τερα από αυτά αφορούν την ιστορία, την εθνογραφία, τα ήθη και τα έθιμα του Πωγωνίου 
και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου.

Προσωπικό αρχείο φωτογραφιών Θωμά Νάκα
Μέσα από δύο προσωπικά και οικογενειακά άλμπουμ, ο Θωμάς Νάκας εξιστορεί την 
ιστορία της ζωής και της οικογένειάς του, ξεδιπλώνοντας όλες τις αναμνήσεις του αλλά 
και παρουσιάζοντας ένα μεγάλο φάσμα του φωτογραφικού του αρχείου, το οποίο έχει 
άμεση σχέση με τις Σχωριάδες.

Σε μια τρίτομη συλλογή, ο Θωμάς Νάκας έχει συλλέξει 8.900 ασπρόμαυρες και έγ-
χρωμες φωτογραφίες από τη ζωή στις Σχωριάδες από τα παλαιά χρόνια μέχρι σήμερα. 
Το υλικό αυτό είναι από το προσωπικό του αρχείο, αλλά και από το αρχείο του Θωμά Κα-
τσάνου και Νάτση Μπόλου.

1. Θωμάς Κατσάνος,
(3.500 φωτογραφίες)
2. Αρχείο Θωμά Νάκα
(3.770 φωτογραφίες)
3. Νάτσης Μπόλος
(1.630 φωτογραφίες)
4. Αθηνά Γιάνναρου
5. Αθηνά Παλιούκα
6. Αλέκος Παππάς 
7. Αλεξάνδρα
Κοντολώλη-Μεντή
8. Αντώνης Βάγιος
9. Αποστόλης Παντάζος
10. Βασιλική Τέλιου-Γκαλάτση
11. Γιάννης Τσαμπέρης

12. Γιώργος Λώλης (Γούλης)
13. Ειρήνη Τσούκα
14. Ελευθερία
Καραγιάννη-Σάβου
15. Θοδωρής Ζώης
16. Ηλίας Τέλιος
17. Θεολόγος Πασπάλης
18. Θωμάς Τέλιος
19. Κίτσιος Κάνας
20. Κοσμηδώρα Χατζή
21. Κώστας Νάκας
22. Κώτσιος Τέλιος
23. Μανώλης Λίτσης
24. Μαριάνθη Κατσάνου

25. Νίκος Λίνας
26. Νότης Νταλές
27. Όλγα Λώλη
28. Παντελής Τζιώκας
29. Πάτρα Θοδωρή Τσάνου
30. Περικλής Νταλές
31. Τασούλα Χατζιόλου
32. Τάνα Μπέλλου
33. Φάνης Μήλιας
34. Χριστόφορος Μπέλλος
35. Χρήστος Κύρκος
36. Χρήστος Τσάνος
37. Χριστόφορος Κατσάνος
38. Χριστόφορος Μπεντούλης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

1ο Αυτοβιογραφικό οικογενειακό
φωτογραφικό άλμπουμ

2ο Αυτοβιογραφικό οικογενειακό
φωτογραφικό άλμπουμ

Θωμάς Κατσάνος
Αρχείο 3.500 φωτογραφιών

Σχωριάδες αρ. 1

Θωμάς Νάκας
Αρχείο 3.770 φωτογραφιών

Σχωριάδες αρ. 2

Νάτσης Μπόλος
Αρχείο 1.630 φωτογραφιών

Σχωριάδες αρ. 3

https://www.youtube.com/channel/UCVKe3Lkznpg6JTTjNbKh_QA
https://www.youtube.com/channel/UCBQwRAfvSLeOBgXFAst2L7Q
https://www.youtube.com/user/raftis6502


Οι εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφόρησαν τον Μάιο 
του 2020 ένα βιβλίο 496 σελίδων με τον τίτλο 
GROW-Ιστορίες management & ηγεσίας.

Στο βιβλίο συμμετέχουν 56 προσωπικότη-
τες, άνθρωποι σε καίριες θέσεις ευθύνης από 
τον χώρο κορυφαίων Επιχειρήσεων, της Εκπαί-
δευσης, του Στρατού και της Εκκλησίας συγκε-
ντρώνουν τις απόψεις τους και εξομολογούνται, 
μέσα από τα βιώματά τους, τις ιστορίες τους για 
την Ηγεσία, το Management και την Αντιμετώ-
πιση Κρίσεων. Στις προσωπικότητες συμπερι-
λαμβάνεται και ο Θωμάς Νάκας, πρόεδρος του 
ομίλου Nakas Group.

Όλοι δίνουν απλόχερα τη γνώση τους όσον 
αφορά τον τρόπο διοίκησης, την εμπειρία και τη 
φιλοσοφία ζωής τους, μέσα σε αυτές τις σελίδες, 
μόνο με το όφελος της ικανοποίησης ότι ίσως 
κάποιος, κάποτε, πάρει κάτι χρήσιμο από τού-
το το βιβλίο.

Ένα βιβλίο-φαινόμενο που θα αλλάξει σε κά-
ποιους τον τρόπο που σκέφτονται.

Τα έσοδα των συγγραφέων και των συμμετεχόντων θα διατεθούν στις φιλανθρωπι-
κές οργανώσεις Το Χαμόγελο του Παιδιού, Παιδικά Χωριά SOS, Κιβωτός του Κόσμου 
και Άλμα Ζωής.

Συμμετοχή του Θωμά Νάκα στο συλλογικό βιβλίο Management 
& Ηγεσίας με τίτλο Grow των εκδόσεων Διόπτρα

15 Οκτωβρίου 2020
Ο Θωμάς Νάκας μιλάει για το μέλλον της εκδοτικής αγοράς

Ο Covid-19 «στηρίζει» το βιβλίο; Πώς βλέπετε το μέλλον της εκδοτικής αγο-
ράς με δεδομένη την πανδημία αλλά και την οικονομική κρίση που τη συνοδεύει;

Είναι γεγονός πως η ελληνική αγορά υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται μια έντο-
νη κρίση λόγω Covid-19, σε διάφορους τομείς. Ο τομέας του βιβλίου, όμως, απέδειξε για 
άλλη μια φορά πως καλά κρατεί, δεδομένων των συνθηκών και των καταστάσεων. Το 
βιβλίο αποτελεί προϊόν που παρέχει μοναδική συντροφιά στο αναγνωστικό κοινό, ειδικά 
εν καιρώ πανδημίας, που ο κόσμος διαθέτει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για διάβασμα. 
Σαφέστατα, όπως όλοι οι τομείς, κλονίστηκε εν συγκρίσει με άλλα προϊόντα πρώτης ανά-
γκης. Οι πρώτες όμως εκτιμήσεις τόσο της εγχώριας, όσο και της παγκόσμιας αγοράς, 
μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, ειδικά όσον αφορά τα παιδικά βιβλία. 

Υπάρχει ιδανική στρατηγική για περιόδους σαν και αυτή; Εσείς πώς προσαρμό-
σατε την εκδοτική πολιτική σας;

Το σημαντικότερο που μπορεί να κάνει ένας εκδότης, όταν αντιμετωπίζει τέτοιου εί-
δους πρωτόγνωρες καταστάσεις, είναι να διαχειριστεί τα πράγματα με ευελιξία και διά-
θεση για αλλαγές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της αγοράς 
και να προσαρμόζουμε το πρόγραμμά μας ανάλογα με αυτές. Τη δεδομένη στιγμή έχου-
με εστιάσει την προσοχή μας στα μυθιστορήματα και στα βιβλία για παιδιά, τα οποία, πέρα 
από ψυχαγωγία, τους προσφέρουν και δημιουργική απασχόληση.

Ο Θωμάς Νάκας ως εκδότης των εκδόσεων Σχωριάδες αλλά και ως 
πρόεδρος του ομίλου Nakas Group, μίλησε στην Athens Voice για τις 
εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, που υπάγονται στον όμιλο, για το μέλλον της 
εκδοτικής αγοράς και την εκδοτική πολιτική του.

ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

Ευχαριστήριες επιστολές για την έκδοση του βιβλίου 
για τον Άγιο Σοφιανό, από τις εκδόσεις Σχωριάδες

Το βιβλίο για τον Άγιο Σοφιανό ταξίδεψε σε μο-
ναστήρια, εκκλησίες, κληρικούς και μελετητές της 
χριστιανικής θρησκείας και πίστης. Τα σχόλια που 
εισπράξαμε είναι μόνο ευχάριστα και ενθαρρυντι-
κά. Το βιβλίο συγκινεί τους παραλήπτες, οι οποίοι 
κάθε τόσο μας στέλνουν ευχαριστήριες επιστολές. 
Τους ευχαριστούμε θερμά!

ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

• Αλεξάνδρα Κοντολώλη-Μεντή
Αναμνήσεις ζωής

• Λευτέρω Κοντολώλη-Μπάτση
Παλαιές και νέες φωτογραφίες

• Αναστασία Τσάνου-Μπέη
Αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ

• Λίκα Κατσάνου-Σκούρη
Η Λίκα θυμάται… Η «ρετσινιά» του επωνύμου

• Τάνα Μπέλλου
Όσα ξέρω για τους παραπαππούδες μου

Οι συγχωριανοί μας γράφουν και 
μοιράζονται τις αναμνήσεις τους
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Αναμνήσεις ζωής 
Κλεισμένη μέσα στο διαμέρισμά εδώ στα Γιάννενα, το μυαλό μου ταξιδεύει αλλού. 

Ακούγοντας τον ήχο των αυτοκινήτων που δεν συγκρίνεται με τον ήχο μιας άλλης ζωής, 
ακούω τη φωνή της μικρής Αλεξάνδρας και του Άγγελου που έρχεται από το σχολείο, να 
μου λέει «γεια σου, γιαγιά». 

Μπροστά σε πολλές φωτογραφίες που οι αναμνήσεις με ταξιδεύουν αλλού, μπρο-
στά σε ένα περιοδικό «Σχωριάδες Πωγωνίου», μπροστά σε ένα βιβλίο με φωτογραφία 
του πατέρα μου που γράφει «Η μεγάλη στιγμή που συγκλόνισε τους συγχωριανούς μας 
από τις δύο πλευρές των συνόρων», και κυρίως μπροστά στη φωτογραφία του Σταύρου, 
παίρνω το στυλό και ένα παλιό ημερολόγιο που βρίσκεται μπροστά μου και ξεκινάω να 
γράψω.

Προσπαθώ να μπω στην καθημερινότητα τούτης της ζωής, αλλά δεν είναι δυνατόν, 
πνίγομαι στα δάκρυα και πάλι μπροστά ο Σταύρος και ο πατέρας μου. Μαζί με τα δάκρυα, 
οι σκέψεις τρέχουν αλλού. Κάποτε, δεν είχα το δικαίωμα να γράψω, ούτε να εκφράσω 
τον πόνο που μου έλειψε ο πατέρας. Να γράψω για τη μαμά μου, που κρυφά έκλαιγε τον 
χαμό του πατέρα. Να γράψω για τη μαμά που με το κεφάλι κατεβασμένο και με τι κου-
ράγιο ξεκινούσε να πάμε τα παιδιά στο Αργυρόκαστρο τα ρούχα του πατέρα στη φυλα-
κή και την άλλη μέρα να πήγαινε στη δουλειά.

Να γράψω για τη μαμά που φόρεσε τα παντελόνια 
στην εκκλησία και εζάλωσε το αλέτρι με το ζευγάρι 
σαν να ήταν άντρας. Για τη μαμά που με πολύ πόνο 
μου είπε: «Πρέπει να τον πάρεις τον Σταύρο, να πας 
στη Σέλενη».

Να γράψω για τον Σταύρο που μαζί πέρασα τα 
καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Που με στήριξε 
σε όλα που ήμουνα και είμαι αυτή που είμαι, που 
μου χάρισε τη χαρά της ζωής, τα παιδιά, τα εγγό-
νια, την οικογένεια.

Σταύρος Κοντολώλης, σύζυγος

Η Αλεξάνδρα Κοντολώλη-Μεντή με απέραντη ευαισθησία και πόνο ψυ-
χής κάνει την προσωπική της καταγραφή ζωής ποίημα και το μοιράζεται 
μαζί μας. Η ιστορία ζωής του καθενός από εμάς θα μπορούσε να γινόταν 
μυθιστόρημα. Έχουμε τόσα να πούμε για τον τόπο μας και τα όσα περά-
σαμε. Την ευχαριστούμε για το αρχειακό υλικό που μας εμπιστεύτηκε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΟΛΩΛΉ-ΜΕΝΤΉ

Έχω κορμί δίχως ψυχή
και σώμα δίχως αίμα,
έχω τις φωτογραφίες σου
για να θυμάμαι εσένα.

Πώς περνάω τα βράδια μου
εγώ μόνο το ξέρω
μου έχει αλλάξει η ζωή
γι’ αυτό και υποφέρω.

Όταν σηκώνομαι το πρωί
τον ήλιο αντικρίζω,
και όταν εσένα σκέφτομαι
κλαίω και δακρύζω.

Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή
που έφυγες από τη ζωή,
άρχισες να κρυώνεις,
από τη ζωή να μας μειώνεις.

Τον εαυτό σου δεν έδινες
την ώρα που πονούσες,
με δάκρυ και χαμόγελο
εμάς μας χαιρετούσες.

Σαν άγγελος επέταξες,
έφυγες μακριά μας,
θα μείνεις αξέχαστος
μέσα στην καρδιά μας.

Και μες στον ύπνο ξαφνικά
ένας άγγελος μπροστά μου,
ήρθες και έφυγες ξανά
και τρέμει η καρδιά μου.

Στίχους αμέτρητους μπορώ
να γράψω εγώ για σένα,
εδούλεψες με τιμή
δεν πείραξες κανέναν.

Και τώρα που η ζωή μας
ήτανε κανόνι,
μου πέταξες και έφυγες
για πάντα μου τιμόνι.

Μπορεί να είδαμε σωστό,
μπορεί να είδαν λάθος,
κανέναν δεν ακούγαμε,
η Σέλενη ήταν το πάθος.

Τον ήλιο βλέπαμε μαζί
πώς έπεφτε στη δύση
και με τα χίλια πρόβατα
γλεντάγαμε τη ζήση.
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Και πάλι έρχομαι εκεί
να σου ακούσω τη φωνή,
να μου φωνάξεις Ξάντρα,
εκεί που ήταν τα πάντα.

Εκεί ξεκίνησε η ζωή.
εκεί με αγκάλιασες εσύ,
εκεί με κράτησες σφιχτά,
δεν σου έφυγα από κοντά.

Εσύ με κράτησες σφιχτά
τις ώρες που πονούσα,
αν δεν ήσουν εσύ κοντά,
στη Σέλενη δεν θα ζούσα.

Παράτησες τη Σέλενη
εκεί ήταν η ζωή σου,
και για τη γυναίκα σου
έδωσες τη ζωή σου.

Η τύχη σε κυνήγησε
στα Γιάννενα να φτάσεις,
Σταύρο μαζί με τα παιδιά
να ζήσεις, να γεράσεις.

Αλλιώς τα φέρνει η ζωή
σε μερικούς αλλιώς τα δίνει,
δεν προλαβαίνουν να χαρούν
όταν η ζωή τους σβήνει.

Ένα βιβλίο σκέψεων
δεν ξέρω αν θα φτάσει,
για να εκφράσω τόσα πολλά,
πώς έφτασα σ’ αυτήν τη φάση.

Η απουσία σου βροχή
που πέφτει λίγη λίγη,
και γίνεται με τον καιρό
θάλασσα και με πνίγει.

Δεν ξέρω πόσο λείπεις
σε αυτόν τον λίγο χρόνο,
και όμως η καρδιά μου
δεν άντεξε άλλο πόνο.

Και πάλι έτρεξα για εκεί
που άκουγα ακόμα τη φωνή,
που κελαηδάει το πουλί
εκεί ακουγόσουν κι εσύ.

Πού να πονέσω πιο πολύ
εκεί που ήταν η ζωή,
εδώ που σου έχω το κορμί
πώς να αντέξει η ψυχή.

Δεν είναι λόγια της στιγμής,
και ούτε είναι ψέμα,
τη δύναμή μου έχασα
που έχασα εσένα.

Εκεί που βλέπω όνειρα
και το μυαλό θολώνει,
αφήνω την ψυχούλα μου
να πάρει το τιμόνι.

Γύρνα πίσω ψυχούλα μου
στα Γιάννενα να φτάσεις,
με τα εγγόνια, τα παιδιά,
προσπάθα να ξεχάσεις.

Ήρθε το μαύρο ριζικό,
μια μέρα να σε χάσω,
και τώρα και τη Σέλενη
δεν θέλω να περάσω.

Κάμε κουράγιο, Ξάντρα,
σήκωσε το κεφάλι,
αυτές οι μέρες οι καλές
δεν θα γυρίσουν πάλι.

Αγαπήσαμε τα Γιάννενα
εκεί ήταν τα παιδιά μας,
μα δεν μας άφηκε ο Θεός
να είσαι ανάμεσά μας.

Μα και τούτη η ζωή
πολλές καρδιές πληγώνει,
άλλες τις κάνει κάρβουνο
και άλλες τις ματώνει.

Μα και τούτη η ζωή
και μια φορά ακόμα,
μα και φτωχούς και πλούσιους,
όλους τους τρώει το χώμα.

Όλα καλά, τούτη η ζωή
είχε αφαίρεση από μένα,
με θάρρος, πείσμα, δάκρυα,
εξέσπαγα σε σένα.

«Στιγμές βρίσκομαι μόνη
με σκέψεις στα κενά,
μου διώχνετε τον πόνο,
μου δίνετε χαρά.

Αγαπημένα μου παιδιά,
είστε η οικογένειά μου,
κι εσείς τα εγγόνια
είστε η χαρά μου.

Και με σπασμένα φτερά
προσπαθώ να αντέξω,
και στη μεγάλη θύελλα
με σας θα το παλέψω.

Μου φαίνεται απίστευτο
πώς περνάει ο χρόνος.
μες στη χαρά, στα γέλια σας
μου περνάει ο πόνος».
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Λουλούδια φέρνω στον τάφο σου,
έρχομαι να ποτίσω,
και μες στον αέρα τους
τη μυρωδιά σου να μυρίσω.

Στο γαλάζιο ταξιδεύεις,
τους γονείς μας του γυρεύεις,
και στη Σωπική θα φτάσεις,
στους δικούς σου να περάσεις.

Στις Σχωριάδες θα γυρίσεις,
τους δικούς μου να γνωρίσεις,
δεν γνωρίζεις τον μπαμπά μου,
θα στον δείξει η μαμά μου.

Όταν θα τον αντικρίσεις,
μη μου στον στενοχωρήσεις,
γιατί λείπει τόσα χρόνια,
άδικα πάει στο χώμα.

Ο καιρός γύρισε πάλι,
και σηκώσαμε κεφάλι,
δεν λέμε «Je roje partia»,
έχουμε δημοκρατία.

Στο χωριό γύρισες πάλι
και σηκώσαμε κεφάλι,
δημοκράτες τριγυρίζουν,
ήρωάς μας τον τονίζουν.

Το χατίρι δεν σας το κάνω,
Έλληνας είμαι και θα πεθάνω,
αχ, βρε μάνα ηρωίδα,
πέθανε για την πατρίδα.

Κι εσύ βλέποντας μια ταινία στην τηλεόρα-
ση, φανερώνω μια ταινία μπροστά, τη ζωή 
μου. Με λίγα χρόνια σχολείο, μπορώ να 
γράψω τη ζωή μου βιβλίο, γιατί ήταν βιβλίο.
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Παλαιές και νέες φωτογραφίες
από τη Λευτέρω Κοντολώλη-Μπάτση
Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε φωτογραφίες από το αρχείο της Λευτέρως
Κοντολώλη-Μπάτση, που μας τις εμπιστεύτηκε για το περιοδικό και την ευχαριστούμε.
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Στην εκκλησία των Σχωριάδων: Γάκης Κοντολώλης, Λευτερία Κοντολώλη-Μπάτση, Φτύχω Πασπάλη 
(κόρη του Νάσιου και της Νίκης Πασπάλη) από Αμερική, Χριστόφορος Κατσάνος, Τάκης Πασπάλης

Η Λευτέρω Κοντολώλη-Μπάτση και ο Θωμάς Τέλιος 
στη Γιορτή Πωγωνίου, στην Αγία Παρασκευή

Η Μάκω Τσίγια (Γάκη Τέλαινα) του Τέλιου
και η Μάκω Πασπάλω (Βασίλη Πασπάλενα)
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Πολυαγαπημένο μου χωριό Σχωριάδες
Πολυαγαπημένο μου χωριό Σχωριάδες. Αμέτρητες οι ομορφιές σου. Είσαι το διαμά-

ντι στη μέση του λεκανοπεδίου του Πωγωνίου. Ο τόπος σου ίσιος, στέρεος κι όμορφος. 
Δεν κινδυνεύεις ούτε από πλημμύρα, ούτε από κατολισθήσεις, ούτε από χιονοστιβάδες. 
Έχεις άφθονα νερά, δάση και κάμπο. Η φύση σου παράγει πολύτιμα φαρμακευτικά φυτά. 
Τα σπίτια σου πυκνοχτισμένα κάτω από τον ίσκιο της αθάνατης Νεμέρτσκας, που κάθε 
χαραυγή προβάλλει τον λαμπερό ήλιο που φωτίζει το όμορφο Πωγώνι μας.

Αγαπημένο μου χωριό, σ’ αγαπώ γιατί σ’ εσένα είδα το πρώτο μου φως της μέρας, 
ανέπνευσα την πρώτη αναπνοή μου, έκαμα το πρώτο μου βήμα στο χώμα σου, άκου-
σα τα πρώτα τιτιβίσματα των πουλιών, άκουσα το πρώτο κουδούνι του σχολείου, ήπια το 
νερό σου, θρέφτηκα από τα παράγοντά της γης σου. Για όλα αυτά που μου χάρισες, αγα-
πημένο μου χωριό, αξίζεις να σου αφιερώσω μερικούς στίχους απλούς και πολύ συναι-
σθηματικούς.ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα. 

Σχωριάδες μου σε αγαπώ
δεν ζω χωρίς εσένα
κάθε στιγμή σε νοσταλγώ 
που βρίσκομαι στα ξένα.

Θα ήθελα να είμαι εκεί
για πάντα στη ζωή μου
εκεί να ’μια και τη στιγμή
που θα μου βγει η ψυχή μου.

Η Αναστασία Τσάνου-Μπέη μέσα από αυτές τις προσωπικές της σελί-
δες περιγράφει τις ανησυχίες και τα προβλήματα που προέκυψαν στη 
ζωή μας στο χωριό από το καθεστώς Χότζα, το οποίο έπληξε πολύ την 
οικογένειά της αλλά και όλους μας. Τώρα που ένιωσε μεγαλύτερη την 
ανάγκη να δημοσιεύσει αυτές τις αναμνήσεις, μας εμπιστεύτηκε το χει-
ρόγραφό της, προκειμένου να τις εκφράσει ελεύθερα προς όλες τις κα-
τευθύνσεις. Όποιος ευαισθητοποιηθεί από τα λεγόμενά της, μπορεί να 
της ζητήσει κάποτε και μια συγγνώμη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΝΟΥ-ΜΠΕΉ

Αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ
Θέλω να διατυπώσω με ειλικρίνεια και κατάθεση ψυχής πως ό,τι γράφω είναι αλή-

θειες και μόνο αλήθειες και δεν τα γράφω με κανέναν σκοπό να θίξω κανέναν. Τα γράφω 
για να γνωρίσει η νέα γενιά πως στο χωριό μας είχαν φυλακιστεί γύρω στα 16 άτομα και 
είχαν εξοριστεί γύρω στις 18 οικογένειες με 50 μέλη. 

Είχαν ποτιστεί οι άνθρωποι με ζηλοφθονία, φόβο, μίσος, φιλοδοξία, προδοσία μέχρι 
και αδερφός τον αδερφό και παιδί τον πατέρα. Είχαν χαθεί οι αξίες και ο σεβασμός προς 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συμπόνια προς τον συνάνθρωπο. 

Ελπίζω κι εύχομαι οι απόγονοί μας να αφήσουν πίσω τις κακές κληρονομιές, να αγα-
πήσουν τον συγχωριανό τους και να τιμήσουν το όμορφο χωριό μας.

«Η ιστορία διδάσκει, όταν βρίσκει μαθητές».
Το παρακάτω κείμενο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της αδερφής μου Σοφίας Μπάντου.

Αναστασία Τσάνου-Μπέη

Αυτές τις πολύτιμες ομορφιές σου, αγαπημένο χωριό μου, αν οι άνθρωποι που σε κα-
τοικούν δεν σεβαστούν και δεν αγαπούν τον συγχωριανό τους, τότε δεν σέβονται και δεν 
αγαπούν κι εσένα. Σε δυσφημίζουν και σε ντροπιάζουν. 

Οι προγόνοι μας αγωνίστηκαν να κρατήσουν ψηλά το ηθικό σου. Έχουν φτιάξει πολύ-
τιμα έργα. Εμείς οι απόγονοί τους τα καταστρέψαμε μανιωδώς. Οι υλικές καταστροφές 
διορθώνονται, οι ηθικές καταστροφές όχι! Και ποτέ! Μια σοφή παροιμία λέει «καλύτερα 
να σου βγει το μάτι, παρά το όνομα».

Ας ρωτηθεί κάποιος, που σήμερα με όποιον τρόπο δημιούργησε μια περιουσία, αν έρ-
θει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς να τα πάρει όλα χωρίς καμία αποζημίωση και τον έχει 
σκλάβο, πώς θα αισθανθεί; Δεν θα δυσαρεστηθεί; Ή ας πούμε πως οι απόγονοί μας κατα-
στρέφουν λυσσαλέα έργα που με κόπο έχει φτιάξει η δική μας η γενιά. Πώς θα νιώσουμε; 

Αγαπημένο μου χωριό, Δεν θα παραλείψω να γράψω για την αιώνια Γούβα σου, που 
σε στολίζει στην πλατεία σου. Είναι το φυσικό μνημείο σου, που δεν μπόρεσε κανένας να 
την κατεδαφίσει. Στέκει ασάλευτη και αγέρωχη και αθόρυβα γράφει στο αρχείο της μνή-
μης της, τα γεγονότα όλων των εποχών. Έχουν γραφτεί πολλά από πολλούς για τη Γού-
βα. Όχι, όμως, όλες οι αλήθειες. Από την γούβα έχουν διαβεί ζωντανοί και νεκροί. Έχει 
δει χαρές και λύπες. Τραγούδια, χορούς, μοιρολόγια. Αποχωρισμούς για τα ξένα. Δεν 
τόλμησε, όμως, κανένας να γράψει όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί στην αιώνια αυτή 
Γούβα. Ούτε όσα συνέβησαν στον ίσκιο του γερο-πλάτανου στην αυλή της εκκλησίας. 
Εκεί που διαδραματίστηκε το μεταπολεμικό καταστροφικό γεγονός του χωριού μας.

Στις 7 Νοέμβρη 1955, μέρα Δευτέρα, η «ίδρυση του συνεταιρισμού», οι Σχωριαδίτες 
πάγωσαν όταν άκουσαν το διάγγελμα από τους απεσταλμένους του Κόμματος πως «όλη 
η κινητή και ακίνητη περιουσία τους θα περνούσε στον συνεταιρισμό «στο κράτος», χω-
ρίς καμία αποζημίωση. Μόνο τα ζώα με μικρές δόσεις και εξευτελιστική αξία αποζημί-
ωσης. Ποιος τολμούσε να αντισταθεί στην εντολή του Κόμματος; Έτσι, άρχισε η διάσπα-
ση στο χωριό. Οι υποκριτές φιλόδοξοι έπιασαν τις καρέκλες. Οι υπόλοιποι δούλευαν σαν 
σκλάβοι να ταΐσουν αυτούς. 

Ένας σκεπτόμενος και συναισθηματικός άνθρωπος, που αισθάνεται πολύ βαθιά τη 
χαρά και τη λύπη, έχει μεγάλη ανάγκη να εκφραστεί, με όποιον τρόπο μπορεί. Να πει αλή-
θειες και μόνο αλήθειες. Αν κρύβονται τα γεγονότα της κάθε εποχής, είναι σαν να τα προ-
καλούμε να ξανασυμβούν. 

Στη Γούβα, όλοι οι παλιοί θυμόμαστε που είχε τοποθετηθεί ένας πίνακας, στον οποί-
ον είχαν ζωγραφίσει αεροπλάνο, αυτοκίνητο, γαϊδούρι και χελώνα. Στο αεροπλάνο και 
στο αυτοκίνητο τοιχοκολλούσαν ονόματα των οικογενειών και συγγενών των εκλεκτών 
που τους δίνονταν εύκολες και καλές δουλειές και εκτελούσαν και ξεπερνούσαν τη νόρ-
μα. Οι απροστάτευτοι και εκτός κύκλου, δούλευαν σε σκληρές δουλειές και ανήμποροι 
να πραγματοποιήσουν τη βαριά νόρμα που τους καθόριζαν, εκτός που ζήμιωναν οικονο-
μικά, θίγονταν και ηθικά. Έβλεπαν στον πίνακα τα ονόματά τους κάτω από τον γάιδαρο 

Εκεί στον Άι Νικόλα μας
και στο γλυκό του χώμα
θέλω να μου ενταφιάσουνε
το άψυχο το σώμα.

Στη μετά θάνατο ζωή
να είναι πάντα μαζί μου
οι αγαπημένοι μου γονείς
φίλοι και συγγενείς μου.
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και τη χελώνα, εκθέτονταν η αξιοπρέπειά τους και άκουγαν να τους φωνάζουν δημόσια 
«τεμπέλα-η», χωρίς μέτρο και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προσωπικά 
δεδομένα. 

Οι πραγματικοί τεμπέληδες που ζούσαν από τον ιδρώτα και τη σκληρή δουλειά του 
πεινασμένου εργάτη, φώναζαν «τεμπέλη» τον εργάτη. Αντί να σέβονταν ή να εκτιμού-
σαν και να συμπεριφέρονταν ανθρώπινα και με καλοσύνη σε αυτούς τους τυραννισμέ-
νους εργάτες, που ζούσαν από αυτούς, τους συμπεριφέρονταν με αλαζονεία σαν να ήταν 
σκλάβοι τους.

Σε αυτόν τον πίνακα τοιχοκολλούσαν και τα «Flete Rrufe» για τον ίδιο σκοπό πάλι. Ο 
καλός τρόπος συμπεριφοράς φέρνει πάντα καλό αποτέλεσμα. Ο κακός τρόπος συμπερι-
φοράς φέρνει κακό, μίσος και διχασμό. Για να μπορεί κάποιος να εκφράζει αλήθειες για 
τους άλλους, πρέπει πρώτα να εξετάσει τον εαυτό του και να ζητήσει συγγνώμη για τις 
δικές του αλήθειες.

Αγαπητοί μου συγχωριανοί,
Για ένα διάστημα μου δόθηκε η ευκαιρία να εργαστώ σε κοινωνικές δουλειές, όπως 

στο λογιστήριο του συνεταιρισμού και στο μαγαζί του χωριού μας. Μεγαλώνοντας και 
ωριμάζοντας, διαπιστώνω τις ωφέλειες που είχα από αυτές τις δουλειές. Δεν έχει καμία 
αξία η οικονομική ωφέλεια, όσο η ηθική. Τα οικονομικά ξοδεύονται και ξεχνιούνται. Τα 
ηθικά όμως μπαίνουν μέσα στην ψυχή και στο μυαλό και σε ακολουθούν μέχρι το τέλος 
της ζωής σου. Αν συμπεριφέρθηκες με καλοσύνη, νιώθεις ανακούφιση και ηρεμία. Αν το 
αντίθετο, και είσαι συναισθηματικός και λογικός, σε κυνηγούν οι ενοχές. 

Ψάχνω τον εαυτό μου να βρω αν αδίκησα κανέναν εν γνώσει μου. Κανένας δεν είναι 
αλάθητος. Όμως, όταν το κάνεις εσκεμμένα λέγεται κακία και μίσος. Έχω προσπαθήσει 
να μη στεναχωρήσω και αδικήσω ανθρώπους εν γνώσει μου. Όμως, σε διάφορες συ-
γκυρίες και καταστάσεις, αν έχω στεναχωρήσει κάποιον άθελά μου «ΖΗΤΑΩ ΣΥΓΓΝΩ-
ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ». 

Δεν υπάρχει καλύτερη πράξη στη ζωή, από το να βλέπεις έναν άνθρωπο χαρούμενο 
και για την ευτυχία του να είσαι εσύ η αιτία. Δεν υπάρχει χειρότερη πράξη στη ζωή, από το 
να βλέπεις έναν δυστυχισμένο άνθρωπο και πονεμένο και να είσαι εσύ η αιτία της δυστυ-
χίας του. «Μην κάνεις στον άλλον αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν». «Οι κακές πρά-
ξεις των ανθρώπων ζουν και συζητιούνται μετά τον θάνατό τους για αιώνες» (Σαίξπηρ) 
και μεταδίδονται από γενεά σε γενεά. Ο πολιτισμός και το επίπεδο μιας κοινωνίας δείχνει 
το πώς συμπεριφέρεται σε έναν αδύναμο και κατατρεγμένο άνθρωπο. Γιατί αυτός δεν 
έχει κανέναν μοχλό βοήθειας και στήριξης. Κανένας δεν ξέρει τι του κρύβει η μοίρα του. 
Το μέλλον είναι πάντα άγνωστο.

Οι κακές πράξεις σημαδεύουν τον άνθρωπο, προπάντων σε μικρή ηλικία. Ήμουν 14 
χρόνων, 22 Αυγούστου 1957, μέρα Πέμπτη, στο κτήμα μας στη Χοτιμίστα. Στα δυόμισι 
στρέμματα που μας είχε επιτρέψει ο συνεταιρισμός να κρατήσουμε, το υπόλοιπο το είχε 
πάρει ο συνεταιρισμός. Το κτήμα είχε κληματαριές και οπωροφόρα δέντρα, που τα είχαν 
φυτέψει οι γονείς μας κι εμείς τα φροντίζαμε. Οι αρχές του συνεταιρισμού μας είχαν απα-
γορέψει να φάμε ούτε ένα τσαμπί σταφύλι, όπως κι άλλα φρούτα.

«Θα τα προσέχετε, μην τα φάει κανένας άλλος και θα τα μαζέψει ο συνεταιρισμός. Θα 
είστε υπεύθυνοι στη φύλαξή τους». 

Εμείς τα κοιτούσαμε και δεν τα αγγίζαμε. 
Αυτήν τη μέρα βλέπω να έρχονται με νταϊλίκι ο τότε ταξίαρχος του συνεταιρισμού με 

δύο πολίτσες, που είχαν συλλάβει τον πατέρα μας (στις 17/4/1957). Ο ταξίαρχος ανέβη-
κε στις συκιές και σπάζοντας τις κλάρες να φτάσει τα καλά σύκα γέμισε το καπέλο και το 
χερομάντιλο και γελαστός κάλεσε τους πολίτσες, να φάνε στον ίσκιο. Κοίταξε εμένα με 
ύφος βάρβαρο και μου λέει: «Όπως σας προειδοποιήσαμε. Μην πειράξετε έστω κι ένα 
φρούτο! Θα τα μαζέψει ο συνεταιρισμός».

Εγώ του είπα: «Εσείς γιατί τα μαζέψατε;»
«Πολύ θάρρος δεν έχεις κοπέλα του Στόλη Τσάνου;» λέει κοιτάζοντας τους πολίτσες. 
Την Κυριακή στις 25 Αυγούστου όλο το χωριό ήρθε στο κτήμα να τρυγήσουν. Ήμουν 

μόνη μου. Έβλεπα τον κόσμο έσπαγαν και ξέσκιζαν συκιές και περγουλιές. Έτρωγαν, γε-
λούσαν και τραγουδούσαν. Είχα κάτσει σε μια άκρη κι έκλαιγα. Πώς μπορώ να ξεχάσω την 
αείμνηστη και αξιοσέβαστη Μάνα Τίλο του Ρέτζιου (Γιάννη Ρέτζενα); Η μοναδική που γέμι-
σε μια ποδιά με σταφύλια και τα άδειασε στη μέση στο καλαμπόκι κρυφά από τους άλλους 
και μου είπε: «Έλα, καημένο μου παιδί, πολύ λυπάμαι. Όταν φύγουμε όλοι, να τα πάρεις και 
να τα πας στο σπίτι, να τα φάτε. Είναι δικά σας. Είχα μαζέψει φασουλές. Βάζω τα σταφύλια 
στη μέση στις φασουλές στο σακί». 

Ζαλώθηκα κι έφυγα για το σπίτι. Λίγο πιο πάνω από την Αγία Παρασκευή, συνάντησα 
τον νυχτοφύλακα στο σέμτι της Χοτιμίστας. 

«Τι έχεις στο σακί;» με ρωτάει.
«Φασουλές», του λέω.
«Άδειασέ το να δω!»
«Μου χύνονται τα φασόλια», λέω.
«Ή τα αδειάζεις ή σε πάω στην Εξουσία», λέει, και με βάζει μπροστά με το όπλο προς 

εμένα. Φτάσαμε έτσι στο αλώνι του Μίτση. Είχε σουρουπώσει κι επέστρεψε το κοπάδι τα 
γίδια από τη βοσκή ο αείμνηστος και καλοσυνάτος μπάρμπα Κώτσιος Μήλιας. Μόλις τον 
είδε ο νυχτοφύλακας, για να μη ρεζιλευτεί γι’ αυτό που έκανε, μου τραβάει το σακί με δύ-
ναμη, αδειάζει τις φασουλές, διαλέγει όλα τα σταφύλια, τα πετάει μακριά και με φτύνει, 
λέγοντας:

«Παλιοκόπελο, έκλεψες τα σταφύλια του συνεταιρισμού!» και εξαφανίστηκε να μην 
τον δει  ο μπάρμπα Κώτσιος.
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Πλάκωσαν τα γίδια και τρώγαν τα φασόλια. Ο καλός και φιλήσυχος μπάρμπα Κώ-
τσιος με βοήθησε και μαζέψαμε μερικά φασόλια.

«Τι σου έκανε το σκιεπάρι, καημένο μου παιδί;» μου είπε.
Δεν έμαθα, ούτε ρώτησα γιατί τον είπε σκιεπάρι. Όσο μικρή κι αν ήμουν, ξεχώρισα την 

καλή ψυχή της Μάνα Τίλος και του μπάρμπα Κώτσιου από την κακή και φθονερή ψυχή 
του φύλακα.

Χρειάζομαι τόμους χαρτί και δεκάδες στυλό για να γράψω όσα γίνονταν στο χωριό 
μας. Πρέπει, όμως, κάποιος να τα γράψει για να μην ξεχνούν οι μεγάλοι και να μαθαί-
νουν οι νέοι. Από τα καλά να παίρνουν παράδειγμα και από τα άσχημα να διδάσκονται, 
να μην επαναληφθούν. 

Ήταν 24 Απρίλη 1973, μέρα Τρίτη. Είχα ρεπό. Από το πρωί άνοιξα λίγο το μαγαζί για 
όποιον είχε ανάγκη. Μετά πήγα στον κήπο στου Κουκουράτου, να βοηθήσω τον πατέρα 
να φυτέψει πατάτες. Κάθισε στη ρίζα της αχλαδιάς και μου λέει να κάτσω κοντά του. Ένα 
τσουμπούκι έσβηνε κι άλλο άναβε. Τα μάτια του ήταν βουρκωμένα. Ξεκίνησε να μου λέει.

«Μέρες θέλω να σου πω μερικά πράγματα, να είσαι προετοιμασμένη. Θέλω να με 
ακούσεις προσεχτικά. Το καθεστώς αυτό θα καταρρεύσει. Ο κόσμος θα πάρει τις περι-
ουσίες του. Στα πολυβολεία αυτά θα κατουράν τα γίδια, εμένα ίσως μου συμβεί κάτι. Να 
μην τρομάξετε. Να μη σκύψετε το κεφάλι. Να είστε περήφανοι για τον πατέρα σας. Να μη 
γίνετε σπιούνοι για τον συνάνθρωπό σας. Να μην εκδικηθείτε. Η εκδίκηση είναι φαύλος 
κύκλος, ικανοποίηση της στιγμής και κληρονομείται. Αυτό δεν αρμόζει στον χαρακτήρα 
της οικογένειάς μας».

Πάνω από τον κήπο έστεκε η σκοπιά του στρατοπέδου και απέναντι τα πολυβολεία. 
«Πατέρα, μήπως είσαι άρρωστος; Τι είναι αυτά που λες;» του λέω τρομαγμένη.
«Είμαι μια χαρά», μου λέει. «Εσύ δουλεύεις στο μαγαζί και αν δεν σου φτάσουν τα τρό-

φιμα του δελτίου, μπορείς να πάρεις και λίγα παραπάνω. Ρωτάς τον κόσμο που δουλεύ-
ει στον κάμπο με ξιδότριμμα, τι τρώνε αυτοί και τα παιδιά τους;»

«Πατέρα, νοιάζεσαι για τον κόσμο, νοιάστηκε κανένας για εμάς;»
«Κάποιος πρέπει να νοιαστεί, παιδί μου, αλλιώς δεν θα αλλάξουν τα πράγματα», μου λέει.
Ήταν 17/6/1973, μέρα Κυριακή, πρωί. Το χωριό είχε γεμίσει με πολίτσες. Έτυχε να περ-

νώ στο μεσοχώρι στη Γούβα. Σκόνταψα μπροστά σε ένα τρομακτικό θέαμα. Είδα τον πατέρα 
μου να τον συλλαμβάνουν δύο ασφαλίτες και ο πολίτσης της περιοχής. Τρόμαξα, ούρλιαξα. 

«Μη φοβάσαι», τόλμησε να μου πει ο πατέρας. Ο ασφαλίτης τον χτύπησε λέγοντάς του 
“Mos fol”. Άλλοι ασφαλίτες τον έψαχναν στη Χοτιμίστα. Έστειλαν αγγελιαφόρους του δε-
καεξάχρονο Γ.Κ. στρατιωτικά ντυμένο να τους ειδοποιήσει πως τον συνέλαβαν. Δικάστη-
κε 20 χρόνια στις 24/8/1973. Το Λαϊκό Βήμα γράφει στις 26/8/1973: «Ο άσπονδος εχθρός 
του λαού Αποστόλης Τσάνος, αγωνιζόταν να αλλάξει το καθεστώς στα παλιά, να δοθούν οι 
περιουσίες στους ιδιοκτήτες.» Ποιος ήταν άσπονδος εχθρός του λαού; Αυτός που αγωνι-
ζόταν για τα δικαιώματά του ή αυτός που τους τα στέρησε; Το συμπέρασμα δικό σας.

Μετά τη δίκη, ξεκίνησε η καταδίωξη των παιδιών του. Πρώτος στόχος ο Φώτης. Τον 
απόλυσαν αμέσως από την τράπεζα που εργαζόταν. Δεύτερος στόχος εγώ η Αναστασία. 
Η διεύθυνση της επιχείρησης, με διευθυντή του Ν.Μπουσιάκα και τα υπόλοιπα στελέχη 
με κράτησαν στη δουλειά με πρόσχημα πως ήμουν η καλύτερη πωλήτρια στην επιχείρη-
ση. Είχα βραβευτεί με δύο φύλλα επαίνου. Μερικοί στο χωριό έλεγαν: «Θα στείλουμε τον 
Ν.Μπ. εκεί που είναι ο Στόλης Τσάνος. Γιατί την κρατάει στην δουλειά.»

Ένα μεγάλο στέλεχος από το Αργυρόκαστρο μου είπε: «Κάνε δικαστήριο, δεν υπάρχει 
νόμος για να σε απολύσουν».

Τον άκουσα και άνοιξα δικαστήριο. Μόλις πήραν είδηση τα στελέχη του χωριού 
μου, βιάστηκαν να στείλουν τρεις επιστολές. Μια στο δικαστήριο, μια στο τοπικό εκτε-
λεστικό γραφείο Αργυροκάστρου και μια στην κεντρική διεύθυνση της επιχείρησης 
στο Αργυρόκαστρο. Οι επιστολές έγραφαν «Kerkojme me kembengulje dorezimin e 
dyganit nga Anastasia Bej se i mungon garancia Politike», με υπογραφή του γραμμα-
τέα του Κόμματος … και του γραμματέα εξουσίας… Η ανυπομονησία και ο φόβος τους 
μην κέρδιζα το δικαστήριο, δεν άντεξαν να σεβαστούν ούτε τους νόμους του κράτους.

Ο Ν. Μπουσιάκας μου είπε: «Είσαι η καλύτερη πωλήτρια αλλά δεν μπορούμε να σε 
κρατήσουμε στη δουλειά (Nuk te le sekretari i Partise dne sekretari keshillit me shoke). 
Μετά την απόλυσή μου πέρασαν αρκετοί πωλητές και γνωρίζετε τα αποτελέσματά τους. 

Στις 24 Γενάρη 1976 πήραν εξορία τη μάνα μου και τα αδέρφια μου με την κατηγορία 
πως δεν παντρεύονται γιατί θέλουν να δραπετεύσουν στην Ελλάδα. 

Στις 2/2/1976, μέρα Δευτέρα, ο τότε ταξίαρχος του συνεταιρισμού παρουσίασε το πλά-
νο δουλειάς της χρονιάς σε συγκέντρωση στη Βρύση του Σιούτη. Είμασταν τέσσερις μα-
νάδες που είχαμε μωρά. Οι τρεις είχαν αγόρια, εγώ είχα κορίτσι. Τις τρεις τις κανόνισε να 
δουλεύουν κοντά στο σπίτι τους, για να θηλάζουν τα μωρά. Ο ταξίαρχος είπε «Από αύριο 
η Αναστασία Μπέη θα πάει μακριά για δουλειά. Για σκάλο στάρι στα λιβάδια».

Εγώ του ζήτησα τον λόγο, γιατί με εξαιρεί κι εκείνος μου απάντησε: «Η βιογραφία σου 
δεν είναι ίδια με αυτές κι άλλο ένα, εσύ έχεις κοπέλα. Εκείνες έχουν αγόρια».

Ο αείμνηστος Κώτσιος Στόγιας, τότε, του είπε: «Τι της λες της γυναίκας; Εσύ είσαι γάι-
δαρος, δεν κάνεις για στέλεχος!» 

Τον μνημονεύω πάντα. Μια γυναίκα τον αγκάλιασε και του είπε: «Χαχαχα! Πώς τα λες 
μωρέ … τζιάνι!» ενώ η Αθηνά του Γκίκα με στήριζε. Την ευχαριστώ πολύ. Ο καθένας σε 
τέτοιες περιπτώσεις δείχνει το επίπεδό του.
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Στις 26/9/1978, μέρα Τρίτη, κόβαμε κλαδί στην Παροπούλα με την αείμνηστη μητρο-
πεθερά μου Λαμπρινή Μπέη. Κόψαμε από 100 η μια και 100 η άλλη βαντάκια και τα βάλα-
με θεμονιά. Το βράδυ ήρθε ο τότε ταξίαρχος και περίλαβε τη δουλειά μου και λέει: «Λα-
μπρινή Μπέη, 100 βαντάκια».

«Και 100 εγώ», του λέω.
«Εσένα δεν τα γράφω, γιατί δεν ήσουν χθες στη δουλειά», μου λέει.
«Σου ζήτησα άδεια χθες, γιατί δεν μπορούσα», του απαντώ. Ήμουν πέντε μηνών έγκυ-

ος στο τρίτο μου παιδί. Έγινε διαπληκτισμός. Το μεροκάματο δεν το έγραψε.
«Θα κάνω τα παράπονά μου», του είπα.
«Μην ξεχνάς ποια είσαι», μου είπε.

Ένα διάστημα καθάριζα τη στάλα των βοδιών. Η εντολή ήταν να ρίχνουμε την κοπριά 
από το παράθυρο για να φορτώνεται πιο εύκολα στο αυτοκίνητο. Σε μια συγκέντρω-
ση των κτηνοτρόφων στο λιθάρι του Μπετσέλι, ο τότε υπεύθυνος του σεκτόρι με χαρα-
κτήρισε «εχθρό». Πως έριξα την κοπριά από το παράθυρο, να υψωθεί ο όγκος και να 
διευκολυνθεί ο λύκος να μπει, να φάει τα βόδια. Φανταστείτε ο στάβλος δίπλα στα σπί-
τια με τόσα σκυλιά ελεύθερα και σαράντα βόδια στον στάβλο, θα μπορούσε ο λύκος να 
τα φάει. Ο ίδιος μια μέρα στο γραφείο της εξουσίας είπε πως εγώ είμαι δυσαρεστημένη 
από το Κόμμα. 

Ευχαριστώ την Τάνω του Βαγγέλη και τον συγχωρεμένο Στόλη Νάκα (τότε πρόεδρος 
της εξουσίας) που τον διέψευσαν. 

Ένα διάστημα φρόντιζα τις αγελάδες της «τούφεζας» μαζί με τον Ηλία Ζήσο Μεντή. Ο 
τότε μπριγκαντιέρης της κτηνοτροφίας με χαρακτήρισε «εχθρό», δηλαδή άφησα τις αγε-
λάδες ελεύθερες κι έφαγαν το ξερό χορτάρι στις θεμονιές που ήταν για τον χειμώνα. 

Ευχαριστώ τον Ηλία που είπε την αλήθεια, πως εκείνος στη σειρά τους πήγε για κερά-
σια και οι αγελάδες αδέσποτες έφαγαν το χορτάρι. 

Είμαι άνθρωπος πολύ συνειδητός. Σέβομαι τους νόμους κι έχω αυτοέλεγχο και πει-
θαρχία στον εαυτό μου. Σέβομαι τους συνανθρώπους μου και ποτέ δεν θα έκανα κακό, 
ούτε στον εχθρό μου. Σε όποια δουλειά κι αν δούλεψα, έβαζα πάντα πρώτα τη συνείδη-
σή μου και ποτέ το συμφέρον μου. Συγκεκριμένα, στο μαγαζί που τα υλικά αγαθά ήταν με 
λίστα και τα τρόφιμα με δελτίο, προσπαθούσα να μην αδικήσω κανέναν. Βοηθούσα τους 
συγχωριανούς μου με όποιον τρόπο μπορούσα, κρατώντας τις ισορροπίες στους νόμους 
τους κράτους. Έχω τη συνείδησή μου καθαρή και κοιτάω τους συγχωριανούς μου κα-
τάματα και εισπράττω την αγάπη τους και την ευγνωμοσύνη τους. Νιώθω την ανάγκη να 
τονίσω πως ποτέ δεν ήθελα να πάω πωλήτρια στο μαγαζί του χωριού μας και να πάρω τη 
δουλειά από έναν άνθρωπο που τον σεβόμουν και τον εκτιμούσα.

Στις 26/5/1965, μέρα Τετάρτη, με φωνάζει στο γραφείο του ο γραμματέας του Κόμμα-
τος του Πωγωνίου, Φάνε Γκόγκο, και με διαταγή ρητή με στέλνει πωλήτρια σε ένα μαγα-
ζί με 800 λεκ μισθό. Αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί οι άνθρωποι του οικογενειακού κύκλου 
του προηγούμενου πωλητή με έχουν καταδιώξει με πολύ σκληρό τρόπο. Όπως είναι κα-
τανοητό, περάσαμε πολλά, όμως, όπως τότε έτσι και τώρα κρατάμε το κεφάλι ψηλά, για-
τί ο πατέρας μας δεν ήταν ούτε ανήθικος, ούτε σπιούνος, ούτε φονιάς. Αγωνιζόταν για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, προτίμησε να θυσιάσει τον εαυτό του και την οικογένειά του για 
το καλό των ανθρώπων και δεν πρόδωσε κανέναν. Είχε μέσα του σοφία, αρετή, ηρωι-
σμό και πνεύμα ελεύθερου λόγου. Και για τη μάνα μας είμαστε περήφανοι, γιατί στάθη-
κε βράχος δίπλα του και δεν τον χώρισε, να κερδίσει την ηρεμία της. Επίσης, για τα αδέρ-
φια μου είμαι περήφανη, γιατί δεν λύγισαν να γίνουν σπιούνοι και το πλήρωσαν ακριβά 
με εξορία και την υγεία τους. 
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Όσο αφορά τον εαυτό μου: Ήταν 5 Ιουνίου 1978, μέρα Δευτέρα. Με ενημερώνει κά-
ποιος πως στις 6 Ιουνίου, μέρα Τρίτη και ώρα 10 να είμαι στην Πολύτσιανη, να συναντή-
σω τον πολίτση της περιοχής. Εκεί, με περίμεναν 8 ασφαλίτες και ο πολίτσης. Μπήκαμε 
σε ένα μικρό δωμάτιο της σάλας. Αφού μου ανέφεραν όλη τη βιογραφία μου, μου είπαν 
πως είμαι υποχρεωμένη να συνεργαστώ μαζί τους και θα με βοηθούσαν με προνομια-
κές δουλειές. Είχαν προετοιμάσει όλες τις λεπτομέρειες, το ψευδώνυμο και το σύνθη-
μα συνάντησης τυχόν κι άλλαζαν τα άτομα του σιγκουρίμι, σε ένα χαρτί, και μου ζήτησαν 
να υπογράψω για τη συνεργασία. Εγώ αρνήθηκα να υπογράψω και να συνεργαστώ. Δεν 
μπορούσα να προβοκάρω και να προδώσω τους συγχωριανούς μου, όποιοι κι αν ήταν 
αυτοί. Το σιγκουρίμι άρχισε τις πιέσεις. 

Ο Φλ. μου είπε: «Vajze e Stoli Canos dote kaloj nga vrima e deres». 
Ο Β.Κ. μου είπε: “Ti ke qene trimeresh. Pse dridhesh?»
Ο Μπ. μου είπε: «Αυτά που μιλήσαμε εδώ, δεν θα τα πεις σε κανέναν, αλλιώς θα βρε-

θείς φυλακή».
Έφυγα τρομαγμένη. Στην Κακαβιά, συνάντησα τον Α.Μ., ήταν κι αυτός σύμφωνος με 

την κατηγορία για τον λύκο και τα βόδια. 
«Ακόμα δεν μου μιλάς;» μου λέει. «Δεν φταίω εγώ τότε για τον λύκο. Σου έχουν 

ανοίξει φάκελο το σιγκουρίμι. Ήσουν τυχερή και κατέρρευσε το καθεστώς. Σήμερα θα 
ήσουν φυλακή».

«Ποιος;» τον ρώτησα.
«Ο Ακίφης και μετά ο Ελμάζης (ασφαλίτες) και τέσσερις συγχωριανοί σου». Μου είπε 

τα ονόματά τους. Εγώ δεν θα τα αναφέρω, οι ίδιοι ξέρουν. Δεν θέλω να πικράνω τα παι-
διά τους, όπως έκαναν εκείνοι στα δικά μου παιδιά. 

Ο Ελμάζης που τυχαία με συνάντησε στον δρόμο και με ρωτούσε για κάποιους, εγώ 
του απάντησα πως δεν ξέρω τίποτα. Τότε αγρίεψε και λέει: “Vajze Stoli Canos dote krej 
dhembe e dhemball». 

Το είχα εμπεδώσει στο μυαλό μου πως δεν θα γλίτωνα. Δεν θα περνούσε έτσι η άρνη-
σή μου. 

Μια μέρα, συνάντησα στην Αθήνα έναν ασφαλίτη από τους οχτώ και μου είπε: «Πώς 
μπόρεσες αρνήθηκες; Δεν φοβήθηκες; Τότε απόρησα με το θράσος σου. Τώρα σε θαυ-
μάζω και θρέφω θαυμασμό στον χαρακτήρα σου».

Φοβήθηκα και πολύ, όμως, η συνείδησή μου ήταν ανώτερη από τον φόβο. Του απά-
ντησα: «Όταν συνέλαβαν τον γραμματέα του Κόμματος του χωριού, ήρθε στην πόρτα 
μου ένα σιγκουρίμι και μου είπε: «Θα πάρεις την αδερφή σου και θα έρθεις στη συγκέ-
ντρωση να μιλήσετε εναντίον του. Θα έρθουν κι άλλες γυναίκες. Εσάς σας έχει καταδιώ-
ξει τόσο πολύ».

Δεν πήγαμε. Δεν ήταν στον χαρακτήρα μας αυτή η πράξη. Πέφτει η αξιοπρέπειά σου. 
Όταν ένας πέφτει στον γκρεμό, μην τον σπρώχνεις κι εσύ. Και να είναι και συγχωριανός 
σου. Συναντάς κάθε μέρα τους δικούς του ανθρώπους. Έχω το πρόσωπο καθαρό απένα-
ντι στα παιδιά μου. Να μην έχει κανένας κακό λόγο να τους πει για τη μάνα τους. Αυτό για 
εμένα είναι μια από τις καλύτερες παρακαταθήκες που κατάφερα στη ζωή μου και αφή-
νω στα παιδιά μου. 

Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τα πολυαγαπημένα μου παιδιά που εξαιτίας της βι-
ογραφίας μου τρομοκρατήθηκαν και στερήθηκαν πολλά δικαιώματα στην πιο τρυφερή 
του ηλικία. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον αγαπημένο σύζυγό μου, που στάθηκε δί-
πλα μου και στήριξε εμένα και το πατρικό μου με όλες τις πιέσεις που υφίστατο. Μια σοφή 
παροιμία λέει: «Συγχωρώ αλλά δεν ξεχνώ». Στην περίπτωσή μου, ούτε συγχωρώ, ούτε 
ξεχνώ. Η λέξη «συγχωρώ» έχει δύο χαρακτήρες συγχ- και -χωρώ και χρειάζονται δύο 
πλευρές. Η μια να ζητήσει συγγνώμη και η άλλη να συγχωρέσει, αλλά η λεβεντιά της συγ-
γνώμης είναι ανθός σπάνιος και ανθίζει σε ψηλά μέρη, χαμηλά μαραίνεται.

Πολλοί άνθρωποι στήριξαν εμένα και την οικογένειά μου σε εκείνα τα δύσκολα χρό-
νια. Θα αναφέρω λίγους από αυτούς. Δύο σπουδαίοι αξιότιμοι άνθρωποι, αν και ήταν σε 
κυβερνητικό πόστο, δεν υπολόγιζαν τη θέση τους και στήριξαν ηθικά εμένα και τα αδέρ-
φια μου. Αυτοί ήταν ο αξέχαστος Δήμος Παπαντώνης και η αξιοσέβαστη Δώρα Παπα-
ντώνη. Δεν υπάρχουν λόγια πώς να τους ευχαριστήσω. Επίσης, Κώστα Μπέλλος, Πάντο 
Πάνος, Πάντο Λώλης, Παναγιώτη Μπάρκας, Νυφοδώρα Ντούβα, Ζήσο Μεντής, Κώστα 
Λιάγκος κ.α. Αυτοί οι άνθρωποι, με τον δικό τους τρόπο, βοήθησαν την οικογένειά μου 
και τα παιδιά μου στα δύσκολα χρόνια του καθεστώτος. Επίσης, οι συγγενείς του συζύ-
γου μου και οι δικοί μου συγγενείς. Τους είμαι ευγνώμων. 

Ένας καλός λόγος και μια καλή πράξη σε έναν πονεμένο άνθρωπο είναι μια δυναμω-
τική ένεση στην καρδιά. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αξίζει πολλά. Ένας κακός λόγος ή μια 
κακή πράξη είναι μια σφαίρα στην καρδιά και κοστίζει μια ζωή. 

Τα γραπτά αυτά είναι παρμένα από το ημερολόγιο που κρατούσα από νεαρή ηλικία. Με 
μεγάλη θλίψη για όσα έχουν συμβεί.

Αθήνα 1/3/2020, Αναστασία Τσάνου - Μπέη
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Κλεισμένη μέσα στο σπίτι λόγω του κο-
ρωνοϊού, μια παγωμένη μέρα του χειμώνα, 
οι σκέψεις μου βολτάρουν στο παρελθόν. 
Σε μια ερώτηση της κόρης μου, η οποία εί-
ναι και η αιτία σύνταξης του άρθρου: 

«Μαμά, πού θα ήμασταν εμείς τώρα και 
τι δουλειά θα κάναμε αν δεν είχε αλλάξει το 
σύστημα;» 

«Παντρεμένες και οι δυο και θα δουλεύ-
ατε στον κάμπο» της απάντησα.

Ρίχνοντας μια ματιά γύρω μου, σε όλα 
τα χωριά, περίχωρα, γνωστούς, συγγε-

νείς και φίλους, χάρηκε η ψυχή μου με τις 
σπουδές, τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, τα 
διδακτορικά, και τις τεράστιες και σοβα-
ρές επιχειρήσεις, που διοικούν με περίσσια 
ταπεινότητα τα δικά μας παιδιά. Το μυαλό 
μου πάει πολύ πίσω, σε εκείνη τη ρημαδο-
μπούρσα, που με πολύ κόπο κατάφερε η 
μάνα μου, γιατί ο πατέρας μου ντρεπόταν… 

Ξεκινώντας δειλά δειλά να εγκλιματι-
στώ στη σχολή στο Λιμπόχοβο, τις πρώτες 
κιόλας εβδομάδες άνοιξε ο ασκός του Αιό-
λου. Με έμαθαν και τα 300 παιδιά του σχο-
λείου, όμως –προσοχή!- κανένα με το μι-
κρό μου όνομα. Ήμουν η «Κατσάνου», και 
είχαν φροντίσει να ξέρουν και τον πέμπτο 
ξάδερφο του πατέρα μου συν τους άλλους 
που ήταν φυλακή. 

Τι κι αν ανάμεσά τους υπήρχαν Σωπικι-
ώτες, Τσιατιστινοί, Χλωμιώτες (και στη δι-
οίκηση, παρακαλώ) ήταν σαν να μη με ήξε-
ρε κανένας. Δεν μπορούσα, αλήθεια, να το 
πιστέψω. Όμως, εκείνο που ήξερα καλά να 
κάνω ήταν να «ξεχάσω» το όνομά τους την 
επομένη. Πόσο μικρά ανθρωπάκια.

Οι καθηγητές άρχισαν εναλλάξ να μου 
λένε να φύγω γιατί «δεν είχε κρεβάτια η 
σχολή» και καλά, ενώ υπήρχαν δωμάτια 
άδεια. Έτρεμε η ψυχούλα μου, να πάω να 
φάω ένα παγωτό στο «rapi», χωμένη ανά-
μεσα στις φίλες μου, γιατί ενώ καλαμπού-
ριζαν οι καθηγητές, μόλις με έβλεπαν έπαι-
ζαν την κολοκυθιά για το ποιος θα μου το 
πει και, παραβιάζοντας την ακαδημαϊκή 
τους ταυτότητα, ξεστόμιζαν «Ακόμα ske 

ikur ti, nuk ka vende». Τι μπούλινγκ!... Περίεργο, όμως, δεν με έδιωχνε ούτε ο Ενβέρης, 
ούτε ο Ραμίζης, ούτε η Τέντα Τσάμη, ούτε ο Αλί Μάναϊ, ούτε Αλβανοί, αλλά άνθρωποι Χρι-
στιανοί, όντας γονείς. Και το περίεργο ήταν πως όλοι ήταν φίλοι του πατέρα μου, ο οποί-
ος φρόντιζε να έρχεται πρωί πρωί, πριν τους καθηγητές, γιατί ντρεπόταν.

«Έλα να σε πάρω, δεν πειράζει, θα σου αγοράσω τζιακαβέντο».
Ενώ η μάνα μου έλεγε «Κάτσε εκεί, θα πάρω τη φορτωτήρα!»
Έδωσα δείγμα γραφής πολύ γρήγορα και πέρασε ένας χρόνος κουτσά-στραβά με το 

ίδιο βιολί. Η σωτηρία μου ήταν η φέστα της Αγίας Παρασκευής. Η μάνα μου ξύπνησε νω-
ρίς, ψάχνοντας μια κάλτσα να φορέσει, για να προλάβει, πριν βγουν οι «μεγάλοι» στην 
τριμπούνα και αρχίσουν τις γνωστές μπούρδες περί «εξοικονόμησης της μαμάτσας στον 
τόπο». Την έσπρωχναν κι εκείνη επέμενε. Την κοιτούσα κρυμμένη πίσω από ένα δέντρο 
όλο σφήκες, κι έκλαιγα.

«Τι έχεις;» τη ρωτάει η Α. Τσ’.
«Μου διώχνουν την κοπέλα από το σχολείο».
«Πώς τη λένε;»
«Βασιλίκα Λιάλιου, εμένα Σοφία Λιάλιου, είμαι η αδερφή του τάδε».
Τι ντροπή!!! 
Ζώντας στην Ελλάδα σήμερα, κατανοώ τους Αλβανούς που άλλαξαν τα ονόματά τους 

για λόγους βιοπορισμού. Εγώ, τότε, έπρεπε να αλλάξω το επώνυμο, πράγμα μαθηματι-
κά αδύνατο.

Σαράντα χρόνια μετά, διανύοντας τα δεύτερα –ήντα μου, κι έχοντας κάνει delete σε 
λίγα κουτάκια, με δύο καταπληκτικά και δυναμικά παιδιά δίπλα μου, έχουμε μάθει να πο-
ρευόμαστε με το μότο: 
«Το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο είναι να είμαστε απλοί και καλοί άνθρωποι».

Ας το προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Είναι σπουδαίο.   

Ή Λίκα θυμάται… Ή «ρετσινιά» του επωνύμου

Η Λίκα Κατσάνου Σκούρη έχει πολλές ιστορίες να μας διηγηθεί για τη ζωή μας στο χωριό, τα παλαιά 
χρόνια. Και όσο η μνήμη θυμάται, τόσο το χέρι έχει την ανάγκη να πάρει χαρτί και μολύβι για να κα-
ταγράψει, να βγάλει η ψυχή από μέσα της, να θυμηθούν οι παλιοί, να μάθουν οι νεότεροι.

ΛΙΚΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ-ΣΚΟΥΡΉ
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Θα γράψω μερικά για τους Πασπαλαί-
ους, όσα ξέρω για τους παραπαππούδες 
μου. Ο παππούς μου ο Γιάννης Πασπάλης 
έχει φτιάξει το μεγαλύτερο σπίτι στο χω-
ριό μας και είναι το ερωτηματικό πώς το 
έχει φτιάξει τόσο μεγάλο και ωραίο, που 
δεν υπήρχαν τίποτα μηχανήματα εκείνον 
τον καιρό. Λιθάρι ωραίο, πελεκητό, κο-
λόνες μεγάλες και φαρδιές. Τόσο μεγάλο 
σπίτι μαζί με τον Βασίλη Πασπάλη με μία 
σκεπή εζούσαν έξι οικογένειες. Αδερφο-
σύνη πόρτα με πόρτα, επήγαινες σε όλες 
τις οικογένειες. 

Ο Γιάννης Πασπάλης είχε πέντε παιδιά: 
τον Φάνη, τον Κίτσιο, τον Νικόλα, την Ευθυ-
μία -που είναι η μάνα του Αντώνη Βάγιου- 
και μια ακόμα αδερφή που είχε παντρευτεί 
τον Πρόκο Φώτο από την Πολύτσιανη. 

Ο παππούς μου, ο Νικόλας Πασπάλης, 
έχει κάνει έξι παιδιά: τον Δημήτρη, τον Θε-
μιστοκλή, την Ευφροσύνη –ήταν η ντάντα 
του Σιούτη- τη Βασιλική που ήταν παντρε-
μένη στην Τσιάτιστα, και τον Αντώνη και 
τον Αποστόλη που έφυγαν στη Γαλλία και 
δεν ξαναγύρισαν.

Ο Νικόλας Πασπάλης με τον Βασίλη Πα-
σπάλη ήταν ξαδέρφια. Οι γονείς τους ήταν 
πλούσιοι. Ο Γιάννης Πασπάλης εκείνα τα 
χρόνια ήταν πλούσιος, είχε πολύ μεγά-

λη περιουσία, χωράφια, αμπέλια, πρόβατα 
και υπηρέτες. Επειδή είχε κοπή πρόβατα, 
τα περισσότερα χωράφια τα είχε πάρει στη 
Ρίζα και στην Πάρα, επειδή είχε τα πρόβατα 
για να φουσκίζουν τα χωράφια.

Οι καημένες οι νυφάδες του Γιάννη Πα-
σπάλη, μου έλεγε η γιαγιά μου, δούλευ-
αν πολύ σκληρά. Όταν ήταν στη Ρίζα ως το 
βράδυ φαινόταν ο ήλιος ψηλά. Ξεκίνησαν με 
λίγο ήλιο. Όταν έσωσαν στο χωριό είχε νυ-
χτώσει πολύ. Λέει ο Γιάννης Πασπάλης ο πε-
θερός τους στη γυναίκα του «Απόψε δεν θα 
μπουν μέσα στο σπίτι. Θα κοιμηθούν στην 
πόρτα έξω». «Τι λες, μωρέ μαύρε νοικοκύ-
ρη;» του λέει η γυναίκα του. «Όλη τη μέρα 
κουρασμένες και να ξημερώσουν έξω;»

Μετά, παντρεύτηκαν τα παιδιά του Νικό-
λα Πασπάλη. Ο πατέρας μου πήρε τη μάνα 
μου, την κόρη του Κώστα Σαναβίτη, δε-
καέξι ετών. Η μαμά μου βρήκε σπίτι πολύ 
βαρύ με πεθερικά, αντραδέρφια, αντραδέρ-
φες, χωράφια μακριά, Ρίζα και Πάρα. Και η 
Μάκο Πασπάλω τα ίδια στην Πάρα, πολλά 
χωράφια οι Πασπαλαίοι.

Πήγαινε η μαμά μου με τη Μάκο Πασπά-
λω στην Πάρα και ξημέρωναν εκεί για να 
θερίσουν ως αργά και γρήγορα το πρωί. Το 
βράδυ έκαναν μια φωτιά και γύρω στη φω-
τιά κοιμόνταν, είχαν ξύλα κοντά στη φωτιά 

Διηγήσεις από την Τάνα Μπέλλου
Όσα ξέρω για τους παραπαππούδες μου

Η Τάνα Μπέλλου, η πιο στενή συνεργάτιδα με το περιοδικό «Σχωριάδες 
Πωγωνίου», που με νοσταλγία γράφει για το παρελθόν, μοιράζεται τον 
χρόνο της μεταξύ Αθήνας και Αυλώνας που έχει το σπίτι της. Η Τάνα 
είχε ένα ατύχημα και πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, 
όπου πέρα των τραυμάτων έπρεπε να προσέχει και για τον κορωνοϊό. 
Τις ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ!

ΤΑΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
και τα έριχναν τη νύχτα. Ένα βράδυ, σηκώ-
νεται η Πασπάλω να ρίξει ξύλα στη φωτιά 
και ρίχνει τα λάστιχά της. Τα νόμισε κουτσι-
ουμπέλια ξύλα. Σηκώνεται το πρωί, δεν είχε 
τι να ποδέσει. «Ουι, ουι, μωρ’ Τήλω» λέει της 
μαμάς μου «τι έκαμα! Έριξα τα λάστιχά μου, 
τα νόμισα ξύλα!» Τι να πόδενε η καημένη για 
να θερίσουν τα ξημερώματα. Δεν τελείωναν 
οι μέρες θερίζοντας, δέσε δεμάτια αρκετά 
και να τα πάνε στο χωριό. Κι εγώ από ηλικία 
μικρή με πήρε η μαμά μου να κουβαλήσω τα 
δεμάτια στο χωριό με το μουλάρι. 

Είχαν πολλά χωράφια στον Κάμπο και 
πολλά στη Βρύση του Πασπάλη. Είχαν αμπέ-
λια ο παραπαππούς μου και χάνια πολλά στη 
Ρίζα, στην Πάρα και δύο στη Βρύση του Πα-
σπάλη. Είχαν αμπέλια, σταφύλια, πολλές 
καρυδιές μεγάλες και σταφύλι αμερικάνι-
κο πάνω στις καρυδιές. Μάζευαν το σταφύ-
λι και το ζουπούσαν εκεί. Σύκα είχαν επίσης 
πάρα πολλά στη Βρύση του Πασπάλη. 

Τον καιρό του παππού μου, που τα θυ-
μάμαι εγώ, ο παππούς μου κοιμόταν εκεί, 
μάζευε τα σύκα, το πρωί τα έστρωνε σεντό-
νια, τα έκανε σκομαΐδες, τα έλιαζε στον ήλιο. 

Όταν μάζευε τα σταφύλια, έβραζε πετιμέζι, 
έκοβε τις σκομαΐδες κομμάτια, τα έβραζε 
στο πετιμέζι, γέμιζε τενεκέδες μεγάλους και 
έτρωγαν όλον τον χειμώνα. 

Κρασί έκαναν πολύ. Γέμιζαν μεγάλα βα-
ένια. Ο παππούς μου πήγαινε στον θόλο 
και γέμιζε μια τέντζερη κρασί. Πύρωνε το 
ψωμί και το έτριβε στο κρασί κι έλεγε «ο 
ύπνος θρέφει το παιδί και ο ήλιος το μο-
σχάρι και το κρασί τον γέροντα τον κάνει 
παλικάρι». Όταν έγινε ο συνεταιρισμός και 
τα πήραν όλα, ο παππούς μου στεναχω-
ρήθηκε πάρα πολύ μόνο για τη Βρύση του 
Πασπάλη. Εκεί ήταν πιο κοντά που πήγαινε 
και είχε σύκα πολλά. 

Όταν πηγαίναμε στον Κάμπο για δου-
λειά ή στον λόγγο για κλαδί, περνούσαμε 
και μαζεύαμε σύκα, τα παίρναμε κοντά μας 
και τρώγαμε με ψωμί. 

Για τη μαμά μου ήταν καλύτερα που έγι-
νε ο συνεταιρισμός γιατί είχε γεράσει και 
δεν μπορούσε άλλο να δουλεύει τόσα χω-
ράφια και τόσο μακριά που τα είχε. Μετά, 
στον συνεταιρισμό δούλευε η νύφη η Κά-
ντα κι εγώ.  Μια μέρα, ήταν χειμώνας, και 
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πήγαμε πολλοί χωριανοί στην Πάρα για δουλειά. Εγώ δύο μήνες ήμουν παντρεμένη. Δεν 
πρόφτασα να γνωρίσω τα χωράφια της πεθεράς μου, που τα είχε κοντά. Όταν γυρίσαμε 
από την Πάρα όλοι οι χωριανοί, έβρεχε κατακλυσμός. Το ποτάμι δεν μπορούσαμε να πε-
ράσουμε και φύγαμε από τον Τζιμίντζι να περάσουμε το γεφύρι. Το βράδυ εβγήκε όλο το 
χωριό, που είχαν άτομα για δουλειά, με τα φανάρια κάτω από τη Χοτιμίστα να μας περι-
μένουν. Η μαμά μου με την πεθερά μου στεναχωριούνταν για εμάς. Η πεθερά μου έλεγε 
της μαμάς μου «Τι να κάμω εγώ, θα μου κλείσει το σπίτι η νύφη μου». Της λέει η μαμά μου 
«Το σπίτι το δικό σου δεν κλαίει. Στον χρόνο γίνεται μοναστήρι, παντρεύεται πάλι το παιδί 
σου. Το δικό μου πάει χάλια» της είπε. 

Η οικογένεια του Κλη Πασπάλη. Ο θείος μου πήρε την Αγγελική Τουλούμπα, κόρη του 
Αποστόλη Τουλούμπα. Απόκτησαν τρεις κόρες κι έναν γιο: τον Κώστα, την Ελένη, τη Χρι-
στίνα και τη Ροδαλία. Ο πατέρας μου, Δημήτρης Πασπάλης, έκανε τρία παιδιά: τον Χριστό-
φορο, τον Θανάση και τη Σουλτάνα. Ο Χριστόφορος έφυγε μικρός στα Γιάννενα και μετά 
πήγε στην Αμερική. Έχει δύο αγόρια, τον Λευτέρη και τον Νικόλα. Ο Θανάσης έχει πά-
ρει γυναίκα από την Τσιάτιστα κι έχει τρία παιδιά: την Έλλη, τον Δημήτρη και τον Γιάννη.

Εγώ παντρεύτηκα τον Ανδρέα Μπέλλο, παιδί του Λάμπρου Μπέλλου. Έχω δύο κόρες, 
τη Γενοβέφα και την Κωνσταντίνα. Κι ας σταματήσουμε εδώ, καθώς αυτά δεν τελειώνουν.

Για τον Βασίλη Πασπάλη όσα ξέρω είναι πως έχει τέσσερα αγόρια και τρεις κόρες. Η 
Χρυσάνθη Πασπάλη είχε άνδρα τον αδερφό του Θωμά Λώλη. Ο Κώτσιος Πασπάλης είχε 
γυναίκα την Κορνηλία Κυρίτση και μαζί είχαν αποκτήσει τρία παιδιά: τον Θεολόγο, την Πο-
λυξένη και τον Αποστόλη. Ο Θεολόγος παντρεύτηκε την Ελένη Κάνα, κόρη του Τζίμο Κάνα. 
Η Πολυξένη παντρεύτηκε τον Γιάννη Παππά. Ο Αποστόλης πήρε σύζυγο την Ελευθερία.

Ο Γάκης Πασπάλης παντρεύτηκε την Πάτρα του Κονόμου. Δεν απόκτησαν παιδιά. Όταν 
παντρεύτηκε ο Γάκης Πασπάλης ήμουν πολύ μικρή. Θυμάμαι είχα πάει στη Χαρά. Όταν 
πήγα έξω από την πόρτα, πριν πάω μέσα, ήβρα μια λίρα, την πήρα και την πήγα μέσα. 
Τους είπα «Ήβρα ένα φτωλί (φλωρί)». Με πήραν, με ξεγέλασαν με ένα κουτάλι γλυκό και 
μου την πήραν. «Το θέλω το φτωλί μου, θα μου το τρυπήσει η μαμά μου, θα το βάλω στην 
κούκλα μου».

Ο Στόλης Πασπάλης πήρε την Τσίγια του Νταλέ, κόρη του Γάκη Νταλέ. Απόκτησαν δύο 
παιδιά: τον Τάκη και την Άννα. Η μία κόρη του Βασίλη ήταν στην Πολύτσιανη στου Μάκου. 
Η άλλη στην Αμερική, δεν ξέρω. 

Ο Νάσιος Πασπάλης παντρεύτηκε τη Νίκη του Κοντολώλη, απόκτησαν δύο κόρες, εί-
ναι στην Αμερική. 

Όταν ήρθαν οι Γερμανοί ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία. Με πήρε ζαλωμένη η μαμά μου 
και κρυβόμασταν στις γούβες κάτω από τον Μύλο. Δεν είχαμε τι να φάμε, έκανε λίγο 
κουρκούτι η μαμά μου και τρώγαμε. Κάτι μέρες πήγαμε στην Πάρα, στα αχούρια του Πα-
σπάλη. Οι Γερμανοί είχαν βάλει φωτιά στο χωριό, έκαιγαν τα σπίτια, φαινόταν η φωτιά κα-
τακόκκινη και στεναχωριούνταν όσοι ήμασταν στα αχούρια. Το σπίτι του Πασπάλη, τόσο 
μεγάλο, το γλίτωσε ο Βασίλης Πασπάλης, άγιο το χώμα του. Οι γέροντες δεν κρύβονταν, 
έμεναν στο χωριό.

Πολλά ενθύμια έχω, τι να πρωτογράψω; Δεν τελειώνουν!
Σας φιλώ όλους τους συγχωριανούς.

Με εκτίμηση και αγάπη,
Σουλτάνα Μπέλλου-Πασπάλη

ΘΕΣΜΟΊ ΤΩΝ ΣΧΩΡΊΆΔΩΝ
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ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΕΣ
ΤΉΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ

• Ειρήνη Τάσου-Τσούκα 
Ο σύλλογος βορειοηπειρωτών ΠΥΡΡΟΣ των Η.Π.Α

• Κοσμηδώρα Ευαγγέλου-Χατζή 
Ενθυμήσεις και αρχειακό υλικό 

Ο επικήδειος λόγος για τον Σχωριαδίτη Ηλία Ευαγγέλου, 
πατέρα της Κοσμοδώρας Ευαγγέλου-Χατζή

• Θεόδωρος Ζώης 
Ο Θεόδωρος Ζώης και οι σχωριαδίτικες
ρίζες της οικογένειας Ζώη

Σελίδα 247-268
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Η Ειρήνη Τσούκα και ο σύλλογος 
βορειοηπειρωτών ΠΥΡΡΟΣ

Οι Σχωριαδίτες της Αμερικής δεν ξεχνούν ποτέ τη γενέτειρά τους 
αλλά φροντίζουν να διατηρούν δεσμούς με όλους μας, όπως και με 
το περιοδικό των Σχωριάδων.

Η Ειρήνη Τσούκα –μέλος του συλλόγου βορειοηπειρωτών πυρ-
ρος των Η.Π.Α.- μας έστειλε αρχειακό υλικό που αφορά τον εορτα-

σμό των 100 χρόνων 1916-2016 από την ίδρυση του συλλόγου βορειοηπειρωτών ΠΥΡ-
ΡΟΣ στη Νέα Υόρκη της Αμερικής. Πρόκειται για το λεύκωμα που τυπώθηκε γι’ αυτήν 
την επέτειο, στο οποίο εκτός των άλλων περιλάμβανε τα μηνύματα του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου, του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμου του Β΄, των αιρετών αντιπροσώπων του Ελλη-
νισμού της Βορείου Ηπείρου, του Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, του γενικού 
προξένου Κωνσταντίνου Κούτρα, των προέδρων της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας, της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας, του προέδρου του Συλλόγου και της οργανωτικής επιτροπής. 
Στο λεύκωμα προβάλλεται η ιστορία του Συλλόγου.

Ο ΠΥΡΡΟΣ είναι από τα βασικά μέλη της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας, πρωτοστάτησε 
και πρωτοστατεί πάντοτε στην προβολή του Βορειοηπειρωτικού θέματος, παγκοσμίως.

από την
Ειρήνη Τσούκα

Η Ειρήνη Τάσου Τσούκα γεννήθηκε στα Ιωάννινα, έχει καταγωγή από 
το Λεσκοβίκι και τη Μικρά Ασία. Είναι νύφη στην οικογένεια Βάγιου 
και Φωτεινής Τσούκα, έχει παντρευτεί τον δεύτερο γιο τους τον Κων-
σταντίνο.
Η Φωτεινή Τσούκα είναι από τις Σχωριάδες, το γένος Ευαγγέλου.

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΣΟΥ - ΤΣΟΥΚΑ

Μέλη του συλλόγου «Πύρρος»
σε εορταστική εκδήλωση

Φωτεινή Τσούκα-Ευαγγέλου,
Κωνσταντίνος Τσούκας, Ειρήνη Τσούκα
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Ενθυμήσεις και αρχειακό υλικό
Η Κοσμηδώρα Χατζή έστειλε στο περιοδικό αρχειακό υλικό για τη 

Χρυσάνθη Γιούση που είχε καταγωγή από τις Σχωριάδες. Σύζυγός 
της ήταν ο Κωνσταντίνος Γιούσης από το Χλωμό. Πρόκειται για ένα 
αναμνηστικό φυλλάδιο με φωτογραφίες και λίγα λόγια για την υπέ-
ροχη αυτή ύπαρξη, την καταγωγή και την οικογένειά της. 

«Επειδή δεν υπάρχει τρόπος να μεταφέρουμε την ευλογία και την 
ευχή της μητέρας μας χωρίς να συγκινηθούμε και να δακρύσουμε, 
αποφασίσαμε να γράψουμε γι’ αυτήν.

Ο Θεός μας πρόσφερε πολλά δώρα, όμως το καλύτερο από όλα ήταν η μητέρα μας, 
που ήταν πραγματικά ένας άγγελος. Είμαστε ευγνώμονες που είχαμε στη ζωή μας μια τέ-
τοια μητέρα, αν και δεν ήταν λίγες φορές που την αναστατώναμε και τη στεναχωρούσα-
με σαν ήμασταν παιδιά.

από την
Κοσμηδώρα
Ευαγγέλου-Χατζή

ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ



258 259

Είχε πάντα έναν καλό λόγο για όλους και 
συμπεριφερόταν πάντα με ευγένεια και δι-
καιοσύνη. Η μητέρα μας ήταν πραγματικά 
αξιοθαύμαστη, μια καλή ψυχή που δεν κα-
ταδίκαζε ποτέ κανέναν. Από τη μία έδινε και 
από την άλλη συγχωρούσε.

Υπέφερε και από κακές στιγμές στη ζωή 
της, όμως η εσωτερική δύναμη που είχε 
την κρατούσε πάντα όρθια. Μία από τις 
κουβέντες που συνήθιζε να λέει ήταν «μην 
κοιτάς ποτέ πίσω, ό,τι κι αν συνέβη να προ-
χωράς μπροστά».

Μεγάλωσε με τη γιαγιά της, χωρίς να 
γνωρίζει τη μητέρα της, αλλά ούτε και τον 

πατέρα της που είχε πεθάνει πάνω στην προ-
σπάθεια να διασώσει έναν νεαρό άντρα κατά 

τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη θάλασσα.
Παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία έναν άντρα που γνώριζε ελάχιστα, μετακόμισε στο πα-

τρικό του συζύγου της και ως νύφη, μητέρα και οικονόμος φρόντιζε για όλη την οικογέ-
νειά του. Εργάστηκε πολύ σκληρά στα χωράφια και στο σπίτι και στο μεταξύ βρήκε χρό-
νο να αναθρέψει και δύο μικρά αγόρια.

Οι γονείς μας δραπέτευσαν από την κομουνιστική Αλβανία με δύο παιδιά στις απο-
σκευές τους και μόνο τα ρούχα που φορούσαν. Ταξίδεψαν πάνω από τα βουνά για να 
φτάσουν στην Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζουν πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν εκεί. 
Κοιμούνταν σε παλαιά εγκαταλελειμμένα σπίτια χωρίς σκεπάσματα και φαγητό. Η μητέρα 
μας σώθηκε χάρη στην ευσπλαχνία των γυναικών του ελληνικού στρατού, που της πή-
γαιναν φαγητό, κουβέρτες και ρούχα (τα οποία μοιραζόταν με άλλους πρόσφυγες). Δού-
λεψε για έναν χρόνο ως καθαρίστρια σε αυτές τις γυναίκες, ενώ ο πατέρας μας στάλθηκε 
σε σανατόριο στην Αθήνα. Ο τρίτος γιος τους γεννήθηκε χρόνια μετά και μετά ήρθε και η 
μοναχοκόρη. Η οικογένεια έφυγε ξανά, αυτήν τη φορά για την Αμερική –κι αυτή τη φορά 
με τέσσερα παιδιά. Μετακομίσαμε στον τέ-
ταρτο όροφο ενός διαμερίσματος κοντά 
στις ράγες του τρένου, στο Hell’s Kitchen. 
Ανεβοκατέβαινε τις σκάλες τέσσερις ορό-
φους με τσάντες στα χέρια και τα μικρότε-
ρα από τα παιδιά της να την τριγυρίζουν, κι 
έτσι μας μεγάλωσε. Χάσαμε τον μεγαλύ-
τερο αδερφό μας από ασθένεια  (Hodgkin 
λεύκωμα) στην ηλικία των 28 ετών. Κι αυτό 
παραλίγο να της στοιχίσει και τη δική της τη 
ζωή. Η καρδιά της ράγισε για πάντα, αλλά 
για την οικογένεια συνέχισε την πορεία της. 
Οι γονείς μας ήταν παντρεμένοι για 67 χρό-
νια, μέχρι που χάσαμε τον πατέρα μας. Είχε 
την ευλογία να αποκτήσει εφτά εγγόνια και 
12 δισέγγονα. ΕΙΜΑΣΤΕ ευλογημένοι που 
την είχαμε παρούσα στις ζωές μας.  Μάκω Σωτήρω Μπίμη-Βαγγέλη

Κλεοπάτρα Χατζόλου, ..., Χρυσάνθη Κοντολώλη, 
Μήτση Κοντολώλη, ..., Μάκω Τσίγια-Τέλιου

Ο επικήδειος λόγος για τον Σχωριαδίτη Ηλία Ευαγγέλου,
πατέρα της Κοσμοδώρας Ευαγγέλου-Χατζή

Ο Ηλίας Ευαγγέλου, 91 ετών, κάτοικος Ρίβερ Βέιλ, αναπαύθηκε ειρηνικά την Τρίτη 28 
Απριλίου 2015 στο Κέντρο φροντίδας και αποκατάστασης Buckingham at Norwood Care 
and Rehabilitation Center. Η οικογένεια είναι ευγνώμων για τις ικανότατες υπηρεσίες 
του προσωπικού και τον σεβασμό που έδειξε στη μακροχρόνια φροντίδα που του έδωσε.

Στην ηλικία των 91 ετών, ήταν ο τελευταίος επιζών της πρώτης γενιάς της οικογένει-
ας. Ο Ηλίας προπορεύεται από την αγαπημένη του σύζυγο του Μαριάνθη Κατσάνου και 
τον αγαπημένο του γιο, τον Παναγιώτη. Η υπερηφάνεια του για την οικογένειά του ήταν 
μεγάλη -η κόρη του Κοσμηδώρα και ο σύζυγός της Παύλος Χατζής, και τα εγγόνια του 
Δρ Γρηγόρης Χατζής και ο Παναγιώτης Χατζής με τη σύζυγό του Αλίκη και τα δισέγγονα 
Παύλος και Δημήτρης, η αγαπημένη νύφη Αγγέλα Ευαγγέλου, τα εγγόνια Μαρί και ο σύ-
ζυγός της Ρομπ Κρίνερ και τα δισέγγονα Γκρέισον και Ράιντ, και η δισέγγονη Λίνα Ευαγ-
γέλου- και η αγάπη του απαράμιλλη και άνευ όρων. 

Ο Ηλίας ήταν οικοδόμος και σερβιτόρος. Αγαπούσε την κηπουρική και έβρισκε μεγά-
λη χαρά καθημερινά με τη ζωγραφική. «Η ζωγραφική και το σκίτσο για τον Ηλία λειτουρ-
γούσε πολύ θεραπευτικά και του έδινε μια αίσθηση γαλήνης. Ήταν πολύ ήρεμος όταν 
ζωγράφιζε». Με αυτόν τον τρόπο ασκούσε τη μνήμη του και του έδινε μια αίσθηση κινη-
τικότητας. Παρά τον έπαινο των άλλων, ο Ηλίας απέρριπτε το έργο του. Έπαιρνε το πινέ-
λο του κι έλεγε χιουμοριστικά «Δώσε μου άλλα 50 χρόνια και θα γίνω ο καλύτερος ζω-
γράφος!»

Στη ζωή, παρά τα τεράστια εμπόδια και τις μακροχρόνιες φυσικές προκλήσεις, επέ-
μενε και ενθάρρυνε τους άλλους με τα λόγια «επιλέξτε να είστε ευτυχισμένοι και να μην 
ανησυχείτε για τραγωδίες που δεν έχετε τον έλεγχό τους! Και ποτέ να μην αμφισβητήσε-
τε τον Θεό, ρωτώντας “γιατί, Θεέ μου;”»

Πέρα από οτιδήποτε άλλο, θα τον θυμόμαστε όλοι για την περηφάνια που είχε για την 
καταγωγή του (γεννήθηκε στις Σχωριάδες, Βόρειος Ήπειρος) και το πάθος του για ζωή. 
Προσέγγιζε την καθημερινότητα με ένα ανεξάντλητο πρωτόγονο θετικό πνεύμα 
και ΠΑΝΤΑ γιόρταζε το δώρο της ζωής!

Τα παιδιά
Τα εγγόνια

Τα δισέγγονα

Παλαιά αναμνηστική 
φωτογραφία όλων
των Ελληνοαμερικανών 
Σχωριαδιτών

ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
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Χοροεσπερίδα Βορειοηπειρωτών - Κοσμηδώρα Ευαγγέλου-Χατζή με την παραδοσιακή ενδυμα-
σία της Βορείου Ηπείρου

Ένα παιδάκι άγνωστο 
για εμάς αλλά σπουδαίο!

Ο θείος μου Φώτιος Κατσάνος 
στις Σχωριάδες με τα κυνηγη-
τικά του σκυλιά

Παύλος και Κοσμηδώρα Χατζή

Δώρα Βαγγέλη,
Δοξία Βαγγέλη-Μπάντου,
Πάτρα Βαγγέλη, Μάκω Σωτήρενα

Ο Θεόδωρος Ζώης και οι σχωριαδίτικες ρίζες 
της οικογένειας Ζώη

Οι Σχωριαδίτες της Αμερικής δεν είναι ένα κλωνί αλλά μια από τις 
κεντρικές ρίζες του μεγάλου αυτού δέντρου που συνθέτει τον τόπο 
μας και την ιστορία του. Η ξενιτιά μάς χαρακτηρίζει αιώνες τώρα 
εμάς τους Σχωριαδίτες. Μέσα από αυτήν την ξενιτεμένη αγάπη μας 
για τον τόπο δυναμώνει και ζωντανεύει σε όλα τα πέρατα της Γης η 

επιθυμία μας να δούμε το χωριό μας μένει ζωντανό στο πέρασμα του χρόνου. 
Τα ήθη και τα έθιμά μας, η οικογενειακή ιστορία του καθενός μας, οι περιπέτειες, οι 

χαρές και οι λαχτάρες, όλα κρατούν ζωντανούς τους προγόνους και τον πολιτισμό μας. 
Οι ξενιτεμένοι Σχωριαδίτες σέβονται, υπερασπίζονται και υποστηρίζουν τον τόπου τους 
όποτε χρειαστεί. Είναι ένα άγραφο χρέος ζωής και τους ευγνωμονούμε γι’ αυτό.

Ο Θεόδωρος Ζώης, Σχωριαδίτης της Αμερικής, φροντίζει μέσα από το αρχειακό του 
υλικό να μας διαφωτίζει για την ιστορία της οικογένειας Ζώη, από το μακρινό παρελθόν 
έως τις μέρες μας. Φωτογραφίες, γενεαλογικά δέντρα, βιβλία και άλλα ενθύμια είναι με-
ρικά από τα στοιχεία που χάρη σε αυτά δημιουργείται ένας νοερός διάλογος μεταξύ μας, 
ένας διάλογος μεταξύ Σχωριάδων και Αμερικής.

Παρακάτω, θα δείτε βιβλία και κασέτες του Θεόδωρου Ζώη, από το προσωπικό του 
αρχείο, τα οποία σχετίζονται με τις Σχωριάδες, την Ήπειρο, την Αμερική. 

Επίσης, θα παρακολουθήσετε τη γενεαλογική πορεία της οικογένειας, πάππου προς 
πάππου, μέσα από τα σχεδιαγράμματα του ίδιου για την οικογένειά του.

Από τον
Θεόδωρο Ζώη

ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
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Κασέτες με ηπειρωτική μουσική αλλά και ελαφρολαϊκά και έντεχνα ελληνικά τραγούδια
που μας έστειλε ο Θεοδόσης Ζώης από το αρχείο του. 

Βιβλία που έχουν άμεση
σχέση με το Πωγώνι,
την Ήπειρο, τους μετανάστες 
του τόπου μας και την
ελληνική ιστορία, από
το αρχείο του Θεοδόση Ζώη 
για τις εκδόσεις Σχωριάδες. 

ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
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ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

• Χριστόφορος Μπεντούλης
Η ζωή και το έργο του λαμπρού Σχωριαδίτη

• Ηλίας Τέλιος
Ποιήματα του οικονομολόγου καθηγητή

Σελίδα 269-288



Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄

Ο Χριστόφορος Μπεντούλης γεννήθηκε στις 26/9/1942. Έχει εθνικό-
τητα ελληνική και υπηκοότητα αλβανική και ελληνική. Σπούδασε στην 
Αλβανία και το εξωτερικό (Λειψία-Γερμανία, Βιέννη-Αυστρία). Είναι 
μηχανικός μηχανολόγος, ενώ ειδικεύτηκε στην κατασκευή συσκευών 
με θερμική κατεργασία και στη Μετρολογία για τη μονάδα του βάρους, 
μήκους και όγκου στην Αλβανία και το εξωτερικό. Μιλάει πέντε γλώσ-
σες. Σήμερα είναι συνταξιούχος. Είναι παντρεμένος κι έχει τρία παιδιά.1

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΈΝΤΟΥΛΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
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Έισαγωγικό σημείωμα για τον Χριστόφορο Μπεντούλη
         Από τον Θωμά Νάκα

Με αυτό το ετήσιο τεύχος του περιοδικού κλείνουμε ιστορία και πορεία 
30 ετών με τη ζωή και τα έργα στις Σχωριάδες μετά το άνοιγμα των συνόρων.

Βρίσκω αυτήν την αφορμή, λοιπόν, για να κάνω μια ειδική ανα-
φορά στον Χριστόφορο Μπεντούλη, γιο του Δημήτρη Μπεντούλη, 
ενός από τις εξέχουσες και διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικό-
τητες του τόπου μας.

Παρακάτω, δημοσιεύουμε ατόφιο το υλικό όπως είναι γραμμένο από τον 
ίδιο τον Χριστόφορο Μπεντούλη: όλο το βιογραφικό, τη δραστηριότητά του 
και το έργο του. 

Όμως, εγώ θέλω να σταθώ στον άνθρωπο Χριστόφορο Μπεντούλη, 
στον καλό πατριώτη και Σχωριαδίτη, στον άνθρωπο που με έχει στηρίξει 
σε όλο το έργο για τις Σχωριάδες. Στον άνθρωπο που παρόλο που έζησε για 
ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο χωριό –τα καλοκαίρια όταν ήταν έφη-
βος και νέος- αισθάνεται σαν να έζησε όλη του τη ζωή στις Σχωριάδες.

Θέλω να σταθώ στον άνθρωπο που έδωσε τα πάντα για τις Σχω-
ριάδες, ξεκινώντας με την έκδοση του ιστορικού βιβλίου για τις Σχωριάδες 
στην ελληνική γλώσσα, τότε που και η τεχνολογία δεν βοηθούσε και τόσο. 
Θυμάμαι, τότε που ήρθε στο σπίτι μου στη Ραφήνα και μαζί με τον Γιώρ-
γο κάθονταν δίπλα δίπλα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και έστηναν αυτό το 
πολύτιμο βιβλίο που είναι η πυξίδα όλων των υπόλοιπων, πάνω στο οποίο 
βασιζόμαστε για τον εμπλουτισμό της ιστορίας των Σχωριάδων.

Είναι ο άνθρωπος που μου εμπιστεύτηκε όλο το αρχείο του αείμνηστου 
πατέρα του, Δημήτρη Μπεντούλη, το οποίο είναι στη διάθεσή μας και για αυ-
τούς που καταλαβαίνουν τη σημασία του, αυτό το αρχείο είναι ένας μεγάλος, 
πολύ μεγάλος θησαυρός στα χέρια μας.

Με τον Χριστόφορο Μπεντούλη επικοινωνούμε τηλεφωνικά συχνά και μοι-
ραζόμαστε πέρα από τις προσωπικές μας ανησυχίες και αυτές για το χωριό μας.

Ο Χριστόφορος Μπεντούλης είναι ο συνδετικός κρίκος με τον Αρ-
χιεπίσκοπο και την Αρχιεπισκοπή Αλβανίας, που έχει προσφέρει πάρα 
πολλά για το χωριό. Είναι ο άξιος συνεχιστής του πατέρα του, Δημήτρη Μπε-
ντούλη, που μαζί με πολλούς άλλους άξιους Σχωριαδίτες θα γραφτεί με χρυ-
σά γράμματα στην ιστορία μας, στην ιστορία του χωριού μας. 

Του ευχόμαστε, κι εγώ προσωπικά, να είναι υγιής, να ζήσει πολλά χρόνια, 
να προσφέρει, και να τον συναντάμε κάθε Δεκαπενταύγουστο, που εκτός 
από το 2020 πάντα είναι παρών.

Χριστόφορε, φέτος το 2021 το καλοκαίρι θα απολαύσουμε τον καθαρό 
αέρα και το τσιπουράκι μας στο καφενείο του χωριού μας.

Κάτι για εμένα
Ο Χριστόφορος Μπεντούλης όπως παρουσιάζει τον εαυτό του στο βιβλίο του

Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Χριστόφορου Μπεντού-
λη «Για τους Σχωριαδίτες συγχωριανούς μου», εκδόσεις Neraida, 2016.

Η εργασιακή μου θέση των τελευταίων ετών στην Ορθόδοξη Εκκλησία μου παρείχε 
τη δυνατότητα να έχω επαφές με πολλούς ανθρώπους, αλλά και με υψηλές θρησκευτι-
κές προσωπικότητες του τόπου και από το εξωτερικό. Όλοι εκείνοι έχουν αφήσει βαθιές 
εντυπώσεις σ’ εμένα, στις σκέψεις μου, καθώς και σε κάθε πλευρά της ζωής και της δρά-
σης μου: πολιτιστική, θρησκευτική και κοινωνική.

Φυσικά εκείνοι ήταν ενημερωμένοι για τον ρόλο και το έργο του μακαρίτη του πατέ-
ρα μου στη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία. Γι’ αυτό και τους θυμάμαι πά-
ντα και τους ευγνωμονώ εγκαρδίως.

Φυσικά τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στην εργασία και τη ζωή στη δίνει η επαφή και 
η άμεση ανταλλαγή των απόψεων με τον εργοδότη σου, αλλά και με την οικογένεια και 
τον κοινωνικό σου κύκλο. Εγώ ειδικά είχα την τύχη να δουλέψω δίπλα στον Αρχιεπί-
σκοπό μας Αναστάσιο, μια μεγάλη πολυεδρική μορφή, παγκόσμιος διορατικός ιερα-
πόστολος και πάνω απ’ όλα άνθρωπος, 
ιδιαίτερος, γεμάτος πολύπλευρη γνώση, 
κυρίως στην οργάνωση και τη λύση των 
προβλημάτων της ζωής και της δου-
λειάς, ιδιαιτέρως στη διοργάνωση και 
την ανασυγκρότηση της Ορθοδοξίας, 
σε μια χώρα όπου τα πάντα είχαν κατα-
στραφεί, εκτός από την ελπίδα στις ψυ-
χές των ανθρώπων.

Πρέπει να τονίσω πως ο κάθε άν-
θρωπος, απλός ή προσωπικότητα, που 
έχω συναντήσει και συζητήσει για θρη-
σκευτικά θέματα μού έχει μιλήσει με τα 
καλύτερα λόγια γι’ αυτόν, κυρίως για 
τις ικανότητές του και τη δράση του, 
όχι μόνο στην Αφρική και στην Αλβανία, 
αλλά σε παγκόσμια κλίμακα.
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Έπαγγελματική εμπειρία 
(εργασιακή δραστηριότητα)
-Κατασκευαστής συσκευών με 
θερμική κατεργασία (χυτήριο, σι-
δηρουργείο, θερμικό)
-Αν. Προϊστάμενος του τεχνολο-
γικού γραφείου στο Συγκρότημα 
Εργοστασίων των Αυτοτρακτέρ 
στα Τίρανα (1978-1987)
-Προϊστάμενος ειδικός για την 
ποιότητα και τα στάνταρ στη Γενι-
κή Διεύθυνση της Μηχανικής Βι-
ομηχανίας (1987-1989)
-Πρόεδρος του τμήματος εξαγω-
γών (1990) και υποδιευθυντής στην 
επιχείρηση εξωτερικού εμπορίου 
για τη μηχανική βιομηχανία “Mekalb” (1991-1995)
-Σύμβουλος για τις εκδόσεις πλησίον του Αρχιεπισκόπου στην Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη 
Εκκλησία της Αλβανίας (1997-1999)
-Διευθυντής στο Συγκρότημα εργαστηρίων της ΟΑΕΑ “Nazaret” (2000-και στη συνέχεια)
-Στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Εργοστασίου Traktori:
-Καθηγητής στο μάθημα του Τεχνικού Σχεδίου, πρώτο και δεύτερο έτος (1967-1980)
-Καθηγητής στο μάθημα του Χυτηρίου (1969-1970)
-Στο θυγατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου των Τιράνων πλησίον του Εργοστασίου 
Traktori:
-Καθηγητής στο μάθημα του Τεχνικού Σχεδίου και της Περιγραφικής Γεωμετρίας (1971-1973)
-Στο Τμήμα Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Τιράνων:
-Εξωτερικός καθηγητής στο μάθημα της Θερμοτεχνικής – σεμινάρια (1971-1973)
-Εξωτερικός καθηγητής στο μάθημα του Χυτηρίου (τομέας συσκευών), καθώς και 
των μεταπτυχιακών φροντιστηριακών μαθημάτων στο τμήμα Χυτήριο – Μεταλλουργία 
(1979-1990)
-Μέλος των εδρών της Θερμοτεχνικής (1971-1973), του Τεχνικού Σχεδίου και της Περι-
γραφικής Γεωμετρίας (1971-1973), της Τεχνολογίας (1973-1980) και της Χυτηρίου – Με-
ταλλουργίας (1980-1991).

Έκδόσεις
Α. Βιβλία (ως συγγραφέας)
1. Modelet e fonderise (Τα πρότυπα του Χυτηρίου), 8 Nentori, 1975
2. Sistemet e derdhjes ne fonderi (Τα συστήματα χύσεως στο Χυτήριο), 8 Nentori, 1977
3. Pajisjet teknologjike te fonderise (Τα τεχνολογικά εξαρτήματα του Χυτηρίου) *, 8 
Nentori, 1977
4. Fonderia 1 (Το Χυτήριο 1)* Πανεπιστήμιο Τιράνων, Τμήμα Μηχανολογίας 1979
5. Hekuri, metal I lashtesise, I te sotmes dhe I se ardhmes (Το σίδερο, μέταλλο της αρ-
χαιότητας, σύγχρονο και του μέλλοντος), 8 Nentori, 1980
6. Israeli (Το Ισραήλ), Reklama 1995
7. Rruga e dhimbjes dhe Kisha e Varrit te Shenjte (Η Οδός των Παθών και ο Ναός του 
Παναγίου Τάδου), Neraida 1998 (Επανέκδοση 2010)

Με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β

8. Historia e Dhjates se Vjete (Η Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης)* Φυλλάδιο μαθημάτων 
της Θεολογικής Ακαδημίας 1999 (f)
9. Episkop Irine Banushi, martir I KOASH (Ο Επίσκοπος Ειρηναίος Μπανούσης, Μάρτυ-
ρας της ΟΑΕΑ), ΟΑΕΑ 2000
10. Shkollat teologjike – hieratike (Οι θεολογικές-ιερατικές σχολές), Neraida 2002
11. Saqellar Ate Petro Doci (Ο σακελάριος π. Πέτρος Ντότση), Neraida 2006
12. Ortodokset e Gollobordes (Οι Ορθόδοξοι της Γκολομπόρντας), Neraida 2008
13. Για τους σχωριαδίτες συγχωριανούς μου 1, Όραμα 2010
14. Για τους σχωριαδίτες συγχωριανούς μου 2, Neraida 2016

Β. Βιβλία (ως επιμέλεια προς έκδοση)
1. Fani Mihalopullu – Kozmai nga Etolia (Φ. Μιχαλοπούλου – Ο Κοσμάς από την Αιτωλία 
(μετα΄φραση Δ. Μπεντούλης), Neraida 1999
2. Ate Marko PApagani dhe shenimet e tij (Ο π. Μάρκος Παπαγιάννης και οι σημειώσεις 
του), Neraida 2004
3. N.Hobdari, Ll.Pjeshkazini, L.Tasi – Ringritja e Kishes se Ungjilezimit (Ν.Χομπντάρη, 
Λ.Πιεσκαζίνη, Λ.Τάση – Η επαναλειτουργία της εκκλησίας του Ευαγγελισμού), Maluka 2007
4. Dh.Beduli, V.Dhora… - Shenime per Bashkesine Orthodhokse te Tiranes (Δ.Μπεντού-
λης, Β.Δώρα… - Σημειώσεις για την Ορθόδοξη κοινότητα των Τιράνων), Neraida 2007 
(Επανέκδοση 2010)
5. Θωμάς Τέλιος – Οι Σχωριαδίτες μέσα από τις αναμνήσεις μου, Όραμα 2016

Βιβλία με συγγραφέα τον Δημήτριο Μπεντούλη
1. Nje veshtrim mbi kishat dhe manastiret e Pogonit (Μια επισκόπηση στις εκκλησίες και 
τα μοναστήρια του Πωγωνίου), Neraida 1996
2. Kodiku I kishes se Shen Prokopit (Ο κώδικας της εκκλησίας του Αγίου Προκοπίου), 
ΟΑΕΑ 1997
3. Gjuha Shqipe ne Kishe (Η αλβανική γλώσσα στην Εκκλησία), ΟΑΕΑ 1997
4. Leksione (Μαθήματα)**, ΟΑΕΑ 1998
5. Dhimiter Beduli – Permes shkrimeve (…-Δια των γραφών), ΟΑΕΑ 1000 (Συμπληρω-
μένη επανέκδοση, ΟΑΕΑ 2015)
6. Skorea o Pogonit (Σχωριάδες Πωγωνίου), Νάκας 2000
7. Σχωριάδες Πωγωνίου, Ε.Ο. Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002
8. Catista e Pogonit (Τσιάτιστα Πωγωνίου), Neraida 2002
9. Sopiku I Pogonit (Σωπική Πωγωνίου), Neraida 2002
10. Mavrojeri I Pogonit (Μαυρόγερος Πωγωνίου), Neraida 2002
11. Δημήτριος Μπεντούλης – Δια των γραφών, Neraida 2006 (Συμπληρωμένη επανέκ-
δοση, ΟΑΕΑ 2015)
12. Kishe dhe Kulture (Εκκλησία και πολιτισμός), IKD 2006
13. Από τα τραγούδια του Πωγωνίου (συλλογή Δ.Μπεντούλη), Neraida 2007
14. Μια επισκόπηση στις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Πωγωνίου (Συμπληρωμένη 
επανέκδοση), Neraida 2007
15. Sherbetore te Zotit (Δούλοι του Κυρίου), ΟΑΕΑ 2007
16. Pese vajza deshmore te medha (Πέντε κόρες, μεγαλομάρτυρες, συλλογή Δ. Μπε-
ντούλη), Neraida 2007
17. Kodiku I kishes Mutrilla te Delvines 1635-1929 (Κώδικας της Εκκλησίας Μούρτιλας 
Δελβίνου), ΟΑΕΑ 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
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Β1 - Άρθρα
(ως επιμέλεια προς έκδοση)
Περιοδικό Tempulli (Ο Ναός)
1. Από το βιβλίο «Η βιογραφία του 
Πολύκαρπου της Ντάρδας… Μια 
σύντομη περιγραφή της Ντάρδας, 
κατά την εικόνα του Παπά Σπύρου 
Ν.Ζέγκου». Μετάφραση Δημήτρι-
ος Μπεντούλης, Αρ. 2-2000
2. Δ.Μπεντούλης, «Ο κώδικας της 
Εκκλησίας Μούρτιλας της Δελβι-
νου», Αρ.7-2003
3. Από το βιβλίο του Κ.Σκεντέρη 
«Η ιστορία της παλαιάς και νέας 
Μοσχόπολης», μεταφρασμένο 
από τον Δ. Μπεντούλη, Αρ.8-2004

Γ - Υλικό στο Ινστιτούτο Μηχανικών Μελετών 
και Σχεδίων των Τιράνων
1. Το κανονικό στάνταρ «Λεπτομέρειες και κόμβοι για τα εργαλεία  του Χυτηρίου»*, 
ΝΜ388-491/1973
2. Ο σχεδιασμός των καλουπιών για τις αντλίες***, 1974
3. Ο σχηματισμός χωρίς κιβώτια και τα εργαλεία χύσεως, MR091-1975
4. Ο σχεδιασμός των κιβωτίων του Χυτηρίου***, 1975

Δ - Άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά
Εφημερίδα “Zeri I Populli” (Η φωνή του Λαού)
1. Μερικές σκέψεις πάνω στα πρότυπα (μοντέλα), 30/3/1972
2. Η εξέλιξη των ακριβών χύσεων*, 23/10/1973
3. Φόρμες που εξασφαλίζουν καλή ποιότητα, 26/7/1975
4. Η θερμική επεξεργασία – βασική για τη μακροζωία των ανταλλακτικών*, 20/1/1976
5. Ώστε τα τμήματα των χυτηρίων να εξελίσσονται ταυτόχρονα με τα τμήματα μηχανο-
λογίας, 5/7/1984
Περιοδικό “Shkenca dhe Jeta” (Επιστήμη και Ζωή)
1. Τα πρότυπα του Χυτηρίου, Αρ.6-1973
2. Το μπλοκ της Σκόντα και νέα από το χυτήριο*, Αρ.2-1976
3. Περί τεχνικο-επιστημονικής επανάστασης (συνέντευξη), Αρ.2-1978
4. Νέα από το καινούργιο μηχανικό εργοστάσιο, Αρ. 1979

Περιοδικό «Probleme Ekonomike» (Οικονομικά θέματα)
1. Ο συντελεστής της χρήσης του μετάλλου*, Αρ.3-1981

Εφημερίδα «Bashkimi» (Ομόνοια)
1. Περί του οικιακού ψυγείου, 7/5/1978
2. Η αύξηση του σ.χ.μ. αυξάνει την αποτελεσματικότητα της οικονομίας (συνέντευξη), 
13/3/1985

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο

Το βιβλίο «Υλικό του ενεργητικού της μηχανικής βιομηχανίας», Ιούνιος 
1983
1. Δρόμοι για τη βελτίωση του σ.χ.μ.*

Εφημερίδα “Koha Jone” (Η εποχή μας)
1. Το Ισραήλ «μιλάει» αλβανικά**, 27/4/1996

Εφημερίδα “Reklama” (Η Διαφήμιση)
1. Το Ισραήλ, αίνιγμα για τους Αλβανούς. Οι επιστημονικές έρευνες στη γεωργία, 
18/6/1995

Εφημερίδα “Intervista” (Η Συνέντευξη)
1. Το Ισραήλ, συνέντευξη με τον εκδότη και συγγραφέα, ΑΡ.130, 8-14/4/1996
2. Συνάντηση μετά από 40 χρόνια, Αρ.339, 19-25/6/2000

Εφημερίδα «Ngjallja” (Η Ανάσταση)
1. Ενδιαφέρον για την ορθόδοξη παράδοση, Νοέμβριος 1996
2. Μερικές βιογραφικές στιγμές για τον Δ.Μπεντούλη**, Ιανουάριος 1997
3. Ο Ειρηναίος Μπανούσης-μάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, Φεβρουάριος 1997
4. Ο οικονόμος π. Μάρκος Παπαγιάννης, Ιούλιος 1997

Ιεροσόλυμα, μπροστά από
τον Ναό του Παναγίου Τάφου
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5. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ζωντανό σώμα δημιουργικό με αξιόλογη συμβολή στην κοι-
νωνία, 2 Αυγούστου 1997
6. Εορτάζεται ο Άγιος Προκόπιος, 2 Αυγούστου 1997
7. Οι ψάλτες Βλάσσης Νούσης και Βλάσσης Σεμίνης, Αύγουστος 1997
8. Καλό ταξίδι*, Νοέμβριος 1997
9. Αδύνατο να μην γονατίσεις…, Δεκέμβριος 1997
10. Ο π. Πέτρος Ντότση, πάντα κοντά στα προβλήματα του κόσμου, Δεκέμβριος 1997
11. Ο σταυροφόρος π. Θωμάς Πόππα, Ιανουάριος 1998
12. Εκοιμήθη ο διάκονος Σπύρος Φιντίκου, Μάρτιος 1998
13. Στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα, στην ελπίδα…, Απρίλιος 1998
14. Να είμαστε ζωντανό μέρος του σώματος της Εκκλησίας, Ιούνιος 1998
15. Μια μέρα στη Θεολογική Σχολή, Ιούλιος 1998
16. Ο Άγιος Αστείος, Επίσκοπος Δυρραχίου, Ιούλιος 1998
17. Οι περιοδικές εκδόσεις της Εκκλησίας μας, Οκτώβριος 1998
18. Οι ορθόδοξοι της Γκολομπόρτνας, Νοέμβριος 1998
19. »Φύλαξα την πίστη που έχω στην καρδιά…» Νοέμβριος 1998
20. Ρίστο Πλευνέση, γραμματέας και ψάλτης της Εκκλησίας στη Σκόδρα, Νοέμβριος 1998
21. Ιερείς από γενιά σε γενιά, Δεκέμβριος 1998
22. Ένας ξένος μελετητής γράφει μια μας, Δεκέμβριος 1998
23. Οι ιερείς αδελφοί Πόποβιτς, Φεβρουάριος 1999
24. Ο οικονόμος σταυροφόρος Αριστοτέλης Στράτο, Μάρτιος 1999
25. Το θαύμα του Ευαγγελισμού και η Ναζαρέτ, Μάρτιος 1999
26. Η Ελένη Παπαγιάννη, μια αφοσιωμένη πιστή, Απρίλιος 1999
27. Ο π. Κυριάκος των Σχωριάδων και ο π. Χαράλαμπος της Πρεμετής, Μάιος 1999
28. Ας θυμηθούμε…, Ιούλιος 1999
29. Ο ιεροσπουδαστής του Σεμιναρίου Κωνσταντίνος Τράκο, καθηγητής των διευθυντών 
χορωδίας, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1999
30. Αναβιώνει η παράδοση, Σεπτέμβριος 1999
31. Θα έχουμε υπόψη το παράδειγμά σου, Σεπτέμβριος 1999
32. Η Ορθοδοξία στον αλβανικό φιλοτελισμό, Δεκέμβριος 1999
33. Η οικογένεια αγιογράφων Ζέγγο, Ιούνιος 2000
34. Η «Ανάσταση» - 100 τεύχη κοντά στους πιστούς, Φεβρουάριος 2001
35. Τιμή στον «Στρατιώτη του Χριστού», Μάρτιος 2001
36. ΕΡγαζεται για μας και με μας (Σκέψεις για μια επέτειο), Ιούλιος 2001
37. Μια ζωή αφιερωμένη, Αύγουστος 2001
38. ...διότι είμαι αναπόσπαστο κομμάτι της Εκκλησίας, Φεβρουάριος 2020
39. Σαν είμαι ευσεβής και μαρτυρώ για την πίστη, τον εαυτό μου θα έχω με τιμή πάνω 
στη γη, Μάρτιος 2002
40. Το περιοδικό «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», Ιούνιος 2002
41. Οι αγιογράφοι της οικογένειας Γιούση, Οκτώβριος 2002
42. Ένα μνημόσυνο για να θυμηθούμε δύο αξιότιμους ορθόδοξους, Φεβρουάριος 2003
43. Ο οικονόμος π. Χαράλαμπος Οικονόμος, Μάρτιος 2004
44. Ο π. Αλέξιος Καραγιάννης της Σωπικής, Ιούνιος 2005
45. Περί της οικονομικής προόδου**, Σεπτέμβριος 2005
46. Αιωνία η μνήμη, Νοέμβριος 2005
47. Στην επέτειο των 60 χρόνων της χειροτονίας του π. Τόντι Πλεούσκου, Μάρτιος 2008
48. Μνημόσυνο ενός ανθρώπου της πίστης (Σ.Φιντίκου), Μάρτιος 2008
49. Οι ορθόδοξοι του Βερατίου για την ανβίωση της πίστης, Φεβρουάριος 2010
50. Το εικονοστάσιο – μια δωρεά για τους ορθόδοξους της Σκόδρας**, Απρίλιος 2010
51. Στον ναό του Ευαγγελισμού στη Ντιβγιάκα, Αύγουστος 2010

52. 80 χρόνια από την πρώτη ορθόδοξη εκκλησιαστική σχολή, Δεκέμβριος 2010
53. Δύο δεκαετίες πριν ήρθε στη χώρα μας ο Έξαρχος…, Ιούλιος 2011
54. Καθ’ οδόν για το χωριό Αγκίμ, Ιούλιος 2011
55. Στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, Αύγουστος 2011
56. Είμαστε άξιοι για τη θέση μας στην Εκκλησία;, Δεκέμβριος 2011
57. Υποδειγματικός και αφοσιωμένος ιερέας, Σεπτέμβριος 2012
58. Ο ήχος των καμπανών, μια καινούργια ιδιαιτερότητα στο Κομπινάτ…, Ιούλιος 2013
59. Για τον πιστό Αναστάσιο Ντούκα, Απρίλιος 2014
60. Ένας ρώσος ιερέας υπηρέτησε στην εκκλησία μας, Ιούλιος 2015
61. Μια δωρεά για τους ορθόδοξους της Γκραμς, Ιούλιος 2015
62. Κουκιάν Ελμπασάν – Καινούργιο εικονοστάσιο στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 
Μάιος 2016

Εφημερίδα “Rruga e Arberti” (Ο Δρόμος του Άρμπερ)
1. Άρθρο μαζί με ένα σημείωμα για τον Ιλμή Ντερβίση, Μάρτιος 2011

Εφημερίδα «Fjala» (Λόγος) της Θεολογικής Ακαδημίας – Άγιος Βλάσιος 
Δυρραχίου
1. Το πτυχίο, ΑΡ.3/17, Απρίλιος 2001

Εφημερίδα «2000 – Το Όραμα»
1. Agjografet e familjes Jusi (Οι αγιογράφοι της οικογένειας Γιούση), Οκτώβριος 2002
2. Δημήτριος Μπεντούλης, Φεβρουάριος 2007
3. Prof.Dr Ηλίας Τέλιος, ο άνθρωπος των μελετών, Ιούνιος 2008
4. Ο διακεκριμένος επιστήμονας Δημήτριος Βα΄βακος, ο δημιουργός…, Αύγουστος 2008
5. Ο Βασίλης Ταγάρης έχει συμπεριληφθεί από το εθνικό κέντρο…, Σεπτέμβριος 2008
6. Ο Γιάννης Μάλος και ο εκδοτικός οίκος Neraida, Μάιος 2009
7. Ο αξιότιμος δάσκαλος από τις Σχωριάδες Πωγωνίου, Θωμάς ΓΡ. Λώλης, Οκτώβρι-
ος 2009
8. Οι Σχωριαδίτες που έχουν διακριθεί στον αθλητισμό, Απρίλιος 2010
9. Ο Δημήτριος Νικόλαος Μούτσος, ένας διακεκριμένος ειδικός της ελιάς, Απρίλιος 2013

Στα δυο ιερότερα μέρη του Χριστιανισμού: στη Βηθλεέμ και στα Ιεροσόλυμα
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Εφημερίδα «Stebleva»
1. Υποδειγματικός και αφοσιωμένος ιερέας, Νοέμβριος 2012
2. Μια επίσκεψη που δεν θα ξεχαστεί, Δεκέμβριος 2013

Περιοδικό «Tempulli» (Ο Ναός)
1. Ο Σωτήριος Παπαχρήστος, «δάσκαλος δασκάλων» και διακεκριμένος ελληνιστής, 
Αρ.9-2004
2. Περί της μουσικής και των χορωδιών στη Ορθόδοξη Εκκλησία μας, Αρ.11-2005

Περιοδικό «Kerkim» (Η Αναζήτηση)
1. Ο Σωτήριος Παπαχρήστος, «δάσκαλος δασκάλων» και διακεκριμένος ελληνιστής

Περιοδικό «Σχωριάδες Πωγωνίου»
1. Δημήτριος Μπεντούλης**, Αρ.1-2004
2. Δημήτριος Βαβάκος, Αρ.2-2004
3. Οι φωτογράφοι του χωριού μας, Αρ.3-2004
4. Η γούβα στο Μεσοχώρι, ΑΡ.4-2005
5. Ο Λέανδρος και η Κωνσταντίνα, καθρέφτες της δίψας για γνώση, Αρ. 5-2005
6. Παπα-Χαράλαμπος Οικονομίδης, Αρ.6-2005

Κριτικές
Α - Για υλικό στο Ινστιτούτο Μηχανικών Μελετών και Σχεδίων των Τιράνων
1. Τα χυτά κιβώτια από χάλυχα
2. Οι υποστηρικτές των καρδιών στο χυτήριο
3. Οι κλίσεις του σχηματισμού
4. Οι κουβάδες των χύσεων
5. Περί των στάνταρ του χυτοσίδηρου
6. Το κανονικό στάνταρ της αποτύπωσης όγκου
7. Εποικοδομητικά στοιχεία στα χυτά εργαλεία

Β – Για βιβλία
1. K.Kuneshka, Sh.Meta – Το χυτήριο για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ε.Ο. 
Το σχολικό βιβλίο 1982
2. Tahir Haxhiymeri – Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, 8 Nentori, 1979
3. Frederik Perdoci – Σκληρά σαν διαμάντι, 8 Nentori, 1983

Γ – Για πτυχία φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολόγων
1. Από το έτος 1970 και μέχρι το 1988, κάθε χρόνο από ένα.

Σύνταξη βιβλίων
1. Το εγχειρίδιο του μεταλλοτεχνίτη, δεύτερο τεύχος, 8 Nentori, 1979
2. K.Kuneshka, Sh.Meta – Το χυτήριο, για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ε.Ο. 
Το σχολικό βιβλίο 1982

Διάφορα
1. Σεναριογράφος και σύμβουλος 
στην τηλεταινία «Η παραγωγή του 
συμπιεστή του οικιακού ψυγείου»*, 
1978
2. Σύμβουλος στην τηλεταινία «Η 
τεχνολογία της ομαδικής εργασί-
ας»*, 1982
3. Σεναριογράφος και σύμβου-
λος στην εκπομπή δύο επεισοδίων 
«Ο συντελεστής χρήσης του μετάλ-
λου»*, Μάριος 1984
4. Σύμβουλος στην τηλεοπτική εκ-
πομπή «Η εργατική σκέψη στη σύ-
νταξη του όγδοου πενταετούς σχε-
δίου»*, Απρίλιος 1985
5. Σύμβουλος στην τηλεταινία για 
τον ενιαίο κινητήρα «Για άλλη μια 
φορά με τις δικές μας δυνάμεις»*, 
Δεκέμβριος 1985

6. Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης των χυτών στη σχολή των αποθεμάτων εργα-
σίας 1974-1976
7. Καθοδήγηση πτυχίων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Τι-
ράνων από ένα στα σχολικά έτη 1971-1972, 1975-1981, καθώς και στις επαγγελματικές 

1962. Στο σπίτι στα Τίρανα

2007. Ο Γιάννης, η Γκίντη και η Ιρίση με τη γιαγιά
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σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: στο εργοστάσιο Traktori και σε εκίνη του συγκρο-
τήματος εργοστασίων J.Pashko.
8. Δεύτερος ρόλος στην ταινία του Kinostudio “Shqiperia e Re” (Η Νέα Αλβανία) «Και έρ-
χεται μια μέρα…»
9. Μέλος της επιτροπής σύνταξης του «Αλβανικού Πολυτεχνικού Λεξικού» στον τομέα 
μηχανική-μεταλλουργία 1988-1990 (πλησίον του Ινστιτούτου Γλωσσολογίας).
10. Συνοδός γερμανόφωνων τουριστών του Albturizmi, κατά την περίοδο 1985-1991.
11. Συμμετοχή σε μερικές εκπομπές της TVSH με θέμα τη θρησκεία, κυρίως για το έργο 
του Αρχιεπισκόπου (1997-2000).
12. Ομιλητής μερικών παραδόσεων μαθημάτων με θέμα το Ισραήλ, για τους Αγίους Τό-
πους, ή τον Ναό του Παναγίου Τάφου σε συναντήσεις της Ορθόδοξης Νεολαίας και στα 
φροντιστηριακά μαθήματα την περίοδο 1998-2001 της Θεολογικής Ακαδημίας.
13. Μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού «Σχωριάδες Πωγωνίου» 
(2004-2006)
14. Στις 12/6/2007 στο Μέγαρο των Συνεδρίων κατά την τελετή απονομής των βραβεί-
ων “Kult” στο όνομα του Δημήτρη Μπεντούλη στον οποίο απενεμήθη το βραβείο της τι-
μής, είπα δύο λόγια. Η τελετή μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Vizion Plus κι έγι-
νε εκτενή περιγραφή της στο περιοδικό Kult.
Από τον Απρίλιο του 2015 αυτή η τελετή βρίσκεται και στο Youtube.

1Η σύζυγος Λέα έχει σπουδάσει για μηχανολόγος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο των Τι-
ράνων, η Ιρβίνη έχει εκτίσει σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του 
Πανεπιστημίου Μπεν Γκουριόν της Μπερ Σεβά (Ισραήλ) όπου έχει σπουδάσει και η Γκίντη 
για Φιλοσοφία και Ιστορία της Τέχνης, ενώ η Ιρίση σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο 
του Τελ Αβίβ και Διαιτολογία στο Πανεπιστήμιο Ιεροσολύμων. Και οι τρεις έχουν ολοκλη-
ρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές και σήμερα εργάζονται στα επαγγέλματά τους.
1 

Σημείωση
Τα άρθρα είναι γραμμένα στην αλβανική γλώσσα, αλλά εδώ παραθέτουμε μόνο τους τίτλους μεταφρασμένους στα ελληνικά.
*συνεργάτης     **δεν έχει γραφτεί το όνομα     ***αρχειοθετημένο     -γραμμένο με αρχικά γράμματα f φωτοτυπία

Η Ασπασία, η Σόφω και η Μάρθα με την Αρετή

Τα ποιήματα του Ηλία Τέλιου για τις Σχωριάδες είναι αυτά που μας 
έχουν αποτυπωθεί ανεξίτηλα μέσα στην καρδιά όλων των Σχωριαδιτών. 
Παρακάτω, δημοσιεύουμε δύο ποιήματά του: «Το χωριό μου» γραμμένο 
τον Αύγουστο του 1958, και «Η μάνα και ο πατέρας» γραμμένο το 1958 
και επικαιροποιημένο το 1975 από τον ίδιο.

ΗΛΙΑΣ ΤΈΛΙΟΣ

Οικονομολόγος, στατιστικολόγος καθηγητής. Γεννήθηκε στις Σχωριάδες Πωγωνί-
ου (Αργυρόκαστρο). Τέλεσε την Τεχνικοοικονομική Σχολή στα Τίρανα και ολοκλήρωσε 
τις ανώτατες σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου των Τιρά-
νων (1959). Εργάστηκε σαν καθηγητής της Στατιστικής σε αυτό το Τμήμα (1959–1967), 
προϊστάμενος του τμήματος σχεδίου στην Εκτελεστική Επιτροπή της επαρχίας της Μιρ-
ντίτας (1967–1986), επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Οικονομικών Μελετών 
(1986–1992), επιθεωρητής στο Υπουργείο Εργασίας (1992–1997) και από το 1997 δι-
ευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της Ένωσης Ανεξάρτητων Συνδικάτων της Αλβα-
νίας. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών «Η ευημερία και η ελάχιστη δαπάνη διαβίω-
σης» (1998), «Η ανεπίσημη δραστηριότητα στην οικονομία και οι τρόποι μείωσής της» 
(2002), «Κοινωνικό-οικονομικά θέματα στην Αλβανία» (2003), συγγραφέας στις συλ-
λογικές μονογραφίες «Η μεταβατική περίοδος στην Αλβανία: Επιτεύγματα και προκλή-
σεις» (2005), «Περιφερειακή ενσωμάτωση Μητροπολιτική Ανάπτυξη στην Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη» Βόλος - Ελλάδα (2005), και συγγραφέας στατιστικών κειμένων και 
μιας σειράς άρθρων στον επιστημονικό τύπο. Είναι πρόεδρος του Αλβανικού Συλλό-
γου των Δημογράφων των Βαλκανίων και μέλος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Οικονο-
μολόγων Εργασίας. Διετέλεσε ο πρώτος πρύτανης του πανεπιστημίου Logo της Αρχι-
επισκοπής στα Τίρανα, Αλβανία.

Αλβανικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, Ακαδημία Επιστημών της Αλβανίας

Το χωριό μου
Καταμεσής του Πωγωνιού απάνω στις κοιλάδες
βρίσκεται η όμορφη και ωραία μας Σχωριάδες.

Λοφίσκοι και λακούδια, ισότοποι, νερά
μέσα εις το χωριό μου βρίσκονται αρκετά.

Πρώτη φορά τον ήλιο τον είδα από εδώ
εδώ όπου γεννήθηκα, εδώ πρώτο είδα φως.

Εδώ γεννήθηκα μικρός και έγινα μεγάλος
στις Σχωριάδες μεγάλωσα και όχι σε μέρος άλλο.

Στο πατρικό μου το χωριό έμαθα να μιλήσω
τη γλώσσα την ελληνική προτού σχολειό αρχίσω.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
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Εδώ σε τούτο το χωριό πρωτάρχισα να μάθω
μες στο σχολειό του χωριού έμαθα για να γράφω.

Εδώ σε τούτο το χωριό γνώρισα τη μητέρα
τους φίλους και τους συγγενείς, τον κόσμο πέρα πέρα.

Τώρα που βλέπω το χωριό καθετί μου θυμίζει
το ωραίο το παρελθόν, που πίσω δεν γυρίζει.

Τώρα κοιτάζω το σχολειό, κοντά στην εκκλησιά
θυμούμαι όταν μάθαινα με τ’ άλλα τα παιδιά.

Το κυπαρίσσι του χωριού συνεχίζει να ζάει
και η ψιλή του κορυφή το καθετίς κοιτάει.

Ο γέρο πλάτανος κι αυτός ακόμη συνεχίζει
ακόμα δεν σάπισε, κάθε άνοιξη ανθίζει.

Και το πηγάδι του χωριού δεν παύει να δουλεύει,
μέρα και νύχτα σιτηρά των χωριανών αλέθει.

Και τα οπώρα του χωριού κάθε χρονιά καρπίζουν
με τα ωραία φρούτα τους τον τόπο να γεμίζουν.

Και τις γιορτές εις το χωριό πολύ καλά περνάνε
μαζώνονται όλοι ο χωριανοί χορεύουν, τραγουδάνε.

Την άνοιξη εις το χωριό κάθε δέντρο ανθίζει,
ο τόπος πρασινίζει.

Καλοκαίρι με τη ζέστη γίνεται δουλειά πολύ
θέρος, αλώνια και σοδειά καλή.

Φθινόπωρο με τις βροχές, φρούτα, σταφύλια
και καλές σοδειές.

Φεύγει το φθινόπωρο, χειμώνας πλησιάζει
και τότε όλο το χωριό το χιόνι το σκεπάζει.

Παράγουνε κάθε χρονιά σιτηρά τα χωράφια,
τα μαζώνουν οι χωρικοί, γεμίζουν τα αμπάρια.

Κάθε πρωί εις το χωριό, φωνές πολλές βογκάνε
τότε όλοι οι χωρικοί για τη δουλειά κινάνε.

Και όταν νύχτα πλησιάζει στο χωριό ξανά φωνές
γυρίζουνε οι χωρικοί από διάφορες δουλειές.

Πάντα κοντά εις το χωριό βλέπεις πολλά κοπάδια
είναι τα ζώα του χωριού που βόσκουν στα λιβάδια.

Και τώρα όλοι στο χωριό δουλεύουν ενωμένοι
συνεταιρισμό χτίσανε και είναι ευχαριστημένοι.

Τώρα ακούω το σήμαντρο που συνεχώς χτυπάει
τους μαθητάδες του χωριού για το σχολειό φωνάζει.

Αχ, κάποτε το σήμαντρο χτυπούσε και για μένα
που τώρα όμως βρίσκουμαι στα έρημα τα ξένα.

Αχ, πάλι αυτό το σήμαντρο γλυκά θα ψάλλει ακόμα
όταν κι εγώ μαζί με σας θα είμαι στο μαύρο χώμα.

Και τότες εδώ στο χωριό άλλα παιδιά θα ζιάνε
και το σήμαντρο του χωριού ξανά θα το χτυπάνε.

Χωριό μου εγώ σε εκτιμώ και αυτό σημαίνει
για μένα είσαι πιο καλό σε όλη την οικουμένη.

Όπου πάω, όπου φύγω, όπου και αν γυρίσω
το πατρικό μου το χωριό δεν θα το αλησμονήσω.
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Η μάνα και ο πατέρας
Μάνα λέει κάθε άνθρωπος όταν αρχίζει να κρίνει,
μάνα κραυγάζει και ύστερα προτού η καρδιά να σβήνει.
Η μάνα ανοίγει πάντοτε την καλή την καρδιά της
και αγκαλιάζει εγκάρδια με πόνο τα παιδιά της.

Η μάνα είναι ο κορμός και το παιδί βλαστάρι
το θρέφει η μάνα το παιδί, το κάνει παλικάρι.
Η μάνα είναι ήλιος λαμπρός και τα παιδιά είναι η φύση
η μάνα ζεσταίνει τα παιδιά έως που η φωτιά να σβήσει.

Τα παιδιά είναι τριαντάφυλλα ωραία χαρωπά
τα μεγαλώνει η μάνα τους η τριανταφυλλιά.

Η μάνα μου υπέφερε και τράβηξε η καημένη
μεγάλωσε τρία παιδιά και έφυγε παινεμένη.
Τρία αδέρφια ήμασταν, εζούσαμε φτωχά
χωρίς σπίτι και χωρίς βιό, με τη μάνα μοναχά.
Δίχως πατέρα στο σπίτι ο καιρός περνούσε
η φτώχεια και η ανέχεια εμάς μας τυραννούσε.

Δίχως σπίτι και χωρίς βιό, δούλευε η μητέρα
για να της γίνουν τα παιδιά να δει μια άσπρη μέρα.
Μας έλειπε και το ψωμί, ήμασταν απελπισμένοι
κοιμόμασταν πολλές φορές το βράδυ πεινασμένοι.

Χρόνια και χρόνια πέρασαν και ακόμα περιμένει
τον άντρα από την ξενιτιά η μάνα μου η καημένη.
Η μάνα εβαστάχτηκε τίμια στον σύζυγό της
βάσταξε την τιμή στον άντρα τον δικό της.

Για μας ο πατέρας μας δεν έδειξε φροντίδα
στην ξενιτιά που ήτανε μακριά από την πατρίδα.
Ο πατέρας έγραφε: «έχω περιουσίες»
όμως εμάς μας έστελνε μόνο φωτογραφίες.

Όπου πάω, όπου φύγω σε όλη την οικουμένη
τη μάνα μου θα την τιμώ γιατί είναι τιμημένη.

Ήμουν πολύ μικρός, που άκουγα κάθε μέρα
που τα παιδιά φωνάζανε ενός άντρα πατέρα,
εγώ όμως ο έρημος είχα πατέρα τάχα;
Τότε εγώ εγνώριζα τη μάνα μου μονάχα.

Που ’ναι ο πατέρας, μάνα μου, ρώτησα ο καημένος.
-Στην ξενιτιά, παιδάκι μου, είναι ξενιτεμένος,
Και τότε εκείνη τη στιγμή απ’ της μάνας το μάτι
βγαίνει και κατρακυλά ένα μεγάλο δάκρυ.
Με αγκάλιασε, με φίλησε, η μάνα μου η καημένη
με δάκρυα στα μάτια της πολύ βαλαντωμένη.
Εγώ ποτέ δεν λησμονώ εκείνη την ημέρα
που έμαθα πως στην ξενιτιά τον έχω τον πατέρα.

Και η μάνα μου έλεγε «θα έρθει κι εκείνη η μέρα
όπου θα ανταμώσετε και θα κρίνεις πατέρα».
Και έως τώρα εγώ δεν φώναξα, δεν έκρινα μια μέρα
δεν φώναξα, δεν έκρινα ποτέ εγώ πατέρα.

Πω μωρ’ τον βαστάει ο τόπος, κάθεται στην ξενιτιά
και δεν λέει που έχω γυναίκα, που έχω αδέρφια και παιδιά;
Και οι γονείς που πέθαναν πολύ με στεναχώρια
γιατί με το πρώτο παιδί αυτοί εζούσαν χώρια.

Μπροστά από τον θάνατο η μάνα του η φτωχή:
«Αχ, που είναι ο Γέλιος μου να του δώσω την ευχή.
Αχ, πεθαίνω μαραμένη, πολύ στενοχωρημένη,
γιατί αφήνω ορφανά, αχ η δόλια δυο παιδιά».
Εσύ, όμως, δεν ήσουνα να την παρηγορήσεις
την ευχή να την έπαιρνες, να την ευχαριστήσεις.

Κοίτα και τη γυναίκα σου που περίμενε πάντα
εσένα απ’ την ξενιτιά κοντά χρόνια σαράντα.
Γριούλα εκατάντησε, τη γέρασε ο καιρός
μα πιο πολύ τη γέρασε ο ζωντοχωρισμός.

Μικρά τα άφηκες τα παιδιά και παραπονεμένα
για ειδές τα πώς μεγάλωσαν, τώρα είναι παντρεμένα.
Μικρά τα άφηκες τα παιδιά όταν έφυγες στα ξένα,
τώρα βρήκες και εγγόνια, παππού σε έχουνε εσένα.

Άλλη ζωή στον κόσμο για μας πια δεν υπάρχει,
γι’ αυτό αν αγαπάς εμάς πρέπει στο σπίτι να έρθεις.
Μπορεί να σε στενοχώρησε το ποιηματάκι αυτό
είναι αλήθεια πως με όλα αυτά συγχώρεση ζητώ.
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ΠΑΛΑΙΈΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΈΣ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΩΝ
Από το αρχειακό υλικό που μας εμπιστεύεστε, παρουσιάζουμε παρακάτω παλαιές 

φωτογραφίες Σχωριαδιτών.

Όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου της Πολύτσιανης, τη δεκαετία του ’80.

Ο Αποστόλης Μπεντούλης με τη σύζυγό του Ο Κώτσιος Μήλιας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΈΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑΣ ΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ

Από το αρχειακό υλικό της οικογένειας Νάσιου Ζώη, δημοσιεύουμε δύο φωτογρα-
φίες παλαιότερων χρόνων.

Ο Νάσιος Ζώης με τη σύζυγό του, τη μητέρα του και τα δύο του κορίτσια

Ο Νάσιος, η Χρυσάνθη, η Πηνελόπη, η μάνα και ο Βασίλης Δάμος, στο Χλωμό



ΘΕΣΜΟΊ ΤΩΝ ΣΧΩΡΊΆΔΩΝ
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ΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
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ΈΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΈ ΜΈΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Στην πρώτη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου στην Κωνσταντινούπολη, 

προκειμένου να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, συνοδευό-
ταν από τον Δημήτριο Μπεντούλη και τον ιερέα Ευθύμιο Καλαμά. Εκεί, ο Βαρθολομαί-
ος προσέφερε τον εικονιζόμενο σταυρό στον παπά μας, που από τότε δεν έχει αποχω-
ριστεί ποτέ. Είναι ένα μοναδικό κειμήλιο που θυμίζει την επίσκεψη αλλά και τη σημασία 
αυτής της συνάντησης.

Συλλείτουργο στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος 
Χάλκης στις 23 Ιουλίου 1995, κατά την επίσημη επίσκεψη της 
αντιπροσωπείας της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της 
Αλβανίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. (Ο κ. Δημήτριος Μπε-
ντούλής ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο 
Α΄και στον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο).

Πάτερ Ευθύμιος Καλαμάς

ΔΗΜΟΣΙΈΥΣΈΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΈΣ

• Αντωνέτα Βαρσάμη
• Για τον αείμνηστο Μανόλη Λίτση

• Αναστασία Τσάνου-Μπέη
• Η παλιά της τέχνη

• Αλκιβιάδης Νταλές
• Βρέθηκε αγιογραφία του 19ου αιώνα
στις Σχωριάδες Πωγωνίου
• Το Λιθάρι του Μήλια
• Μιχάλης Μάνος, μια άξια μορφή
της Ηπείρου - επικήδειος λόγος

• Γιώργος Μύτιλης
• Τρία χωριά της Βορείου Ηπείρου
Παράδειγμα εθελοντισμού
• Τα κουδούνια του μπαρμπα-Στόλη
• Ομάδα Πρωτοβουλίας για Προσφυγή
στο ΣτΕ των Συνταξιούχων Ελλήνων
Βορειοηπειρωτών: Ελπιδοφόρο ξεκίνημα

• Γιώργος Νάκας
• Το «κόμπλεξ» της καταγωγής μας!
• Η Κωνσταντινούπολη και οι Σχωριαδίτες
• Σχωριάδες - Covid Καλοκαίρι 2020

• Φρέσκα και βιολογικά, του χωριού μας!
• Στην άψυχη μνήμη του κινητού
• Η συνωμοσιολογία το κορωνοϊού

• Πέτρος Μεντής
• Για τον Θεοφάνη Καραγιάννη,
με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του
• Συντοπίτες που ξεχώρισαν και καταγράφηκαν
ως σημαντικές προσωπικότητες στις αλβανικές
εγκυκλοπαίδειες
• Αφιέρωμα για τον αείμνηστο Γάκη Τσάνο
• Το κουδούνι του σχολείου των Σχωριάδων
• Για την οικογένεια της Φατίκο Ντεντέκο
Οι ευγενείς πρεμετιανοί γύφτοι των Σχωριάδων
• Ο σωπικιώτης Γιώργος Παγούνης
• Για τον αείμνηστο Ανδρέα Μπέλλο,
σύζυγο της Τάνας Μπέλλου
• Για τον Παντελή Ντάλλα - Συναισθήματα
από μια αναμνηστική πλάκα
• Για τον Στέφανο Μπερούκα - Ο ζωγράφος
του Σκραπάρ από τις Σχωριάδες Πωγωνίου

• Χριστόφορος Μπεντούλης
• Για τον Φάνη Μπερούκα,
τον σχωριαδίτη ζωγράφο

Η πανδημία, η καραντίνα, οι περιορισμοί, η ανησυχία και η ανασφάλεια λόγω του κο-
ρονοϊού που μας συντροφεύουν από τον Μάρτιο του 2020 αύξησαν τη δραστηριότητά 
μας στα ποικίλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απ’ όπου πηγάζουν και οι παρακάτω ενδι-
αφέρουσες δημοσιεύσεις που αφορούν το χωριό, την Ήπειρο, τους Σχωριαδίτες όπου κι 
αν βρίσκονται.

Επειδή στο διαδίκτυο πολλά πράγματα χάνονται, εμείς θέλουμε να κρατήσουμε σαν 
αρχειακό υλικό κάποιες από τις ενδιαφέρουσες αναρτήσεις που μας αφορούν.
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Η Αντωνέτα Βαρσάμη είναι σύζυγος του Θανάση Βαρσάμη που έχει 
κάνει δάσκαλος στις Σχωριάδες τη δεκαετία του ’70. Η οικογέ-
νειά του και ο ίδιος έχουν κρατήσει στενές επαφές με το χωριό μας. 
Παρακολουθούν τα νεότερα από τις Σχωριάδες, μας συγχαίρουν 
κι έχουν συμβάλει για το χωριό με την αγορά τριών (3) λαχνών 
από την επετειακή Λαχειοφόρο Αγορά της Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
το 2019. Η κυρία Αντωνέτα Βαρσάμη ζει κι εργάζεται στη Νέα Υόρκη 

Αμερικής, είναι πολύ δραστήρια. Εκτός αυτού, είναι μέλος του συμβουλίου του ιστορικού βορειοη-
πειρωτικού συλλόγου ΠΥΡΡΟΣ που εδρεύει και δρα στις ΗΠΑ από το 1916.

Η Αντωνέτα Βαρσάμη γράφει για τον αείμνηστο Μανόλη Λίτση

27 Ιουνίου 2020
«Εμείς, ως συμπατριώτες του, τρέφουμε μεγάλη εκτίμηση για τον Μανόλη Λίτση και 

για όλους τους πατριώτες και αγωνιστές για τα δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών και 
που κράτησαν ενωμένη την ομογένεια στην Αμερική. Εμείς όλους αυτούς θα τους τιμή-
σουμε με τη δική τους τιμητική θέση στο μουσείο, που θα εγκαινιάσουμε του χρόνου.
Αιωνία τους η μνήμη.

Αγάπη και σεβασμός στον αείμνηστο Εμμανουήλ (Μανόλη) Χ. Λίτση
Γεννήθηκε στους Σχωριάδες του Πωγωνίου της Βορείου Ηπείρου. 
Όπως μας λέει η αδερφή του Αθηνά Λίτση Γιάνναρου, στην ηλικία των 16 ετών εντά-

χτηκε στον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό και αγωνίστηκε κατά του φασισμού και των 
κατακτητών του τόπου του.

Και όπως λένε οι αναμνήσεις, ο Εμμανουήλ πίστευε πως η απελευθέρωση του τόπου 
τους από τους κατακτητές θα σήμαινε την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου και την 
ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα. 

Οι ελπίδες και τα όνειρα διαψεύστηκαν οικτρά και ο Εμμανουήλ δραπέτευσε και με-
τέβη στην Αθήνα, όπου εργάστηκε σε ένα ξενοδοχείο για να εξασφαλίσει τα ναύλα και να 
έρθει στην Αμερική, όπου και τον περίμενε ο πατέρας του Χαράλαμπος.

Ο Εμμανουήλ ήρθε στη Νέα Υόρκη το 1949 και μετά από λίγες εβδομάδες εκλήθη να 
υπηρετήσει στον Αμερικανικό Στρατό. Αν και δεν ήταν αμερικανός πολίτης και δεν γνώ-
ριζε την αγγλική γλώσσα εν τούτοις στρατεύτηκε και μετέβη στην πρώτη γραμμή του πο-
λέμου στην Κορέα. Σε μία από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις τραυματίστηκε και διακο-
μίστηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Κορέας και στη συνέχεια στη Χαβάη και στον 
Άγιο Φραγκίσκο. 

Ο Εμμανουήλ είχε ασχοληθεί όλη του τη ζωή με τα κοινά. Ανέλαβε ηγετικό ρόλο στον 
αγώνα της ομογένειας για την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου. 

Διετέλεσε πρόεδρος του ιστορικού συλλόγου Βορειοηπειρωτών πυρροσ και συ-
νάμα πρόεδρος του συλλόγου Σχωριαδιτών. Ήταν θερμός υποστηριχτής και αγωνι-
στής της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας και πάντα ήταν παρόν σε όλα της τα συνέδρια, 
σε όλη την Αμερική. 

Η αμερικανική πολιτεία τον τίμησε με το ανώτατο βραβείο Purple Heart, ενώ ο σύλ-
λογος Βορειοηπειρωτών και η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία τον έχουν βραβεύσει για τον 
ηρωισμό του και για τη διαχρονική προσφορά στην ομογένεια και στη Βόρειο Ήπειρο. 

Όπως λέει και ο εκδότης και συγχωρια-
νός του Θωμάς Νάκας, ο Μανώλης μαζί με 
τους υπόλοιπους συγχωριανούς του, το 
1990, έκαναν μεγάλη προσπάθεια και συ-
γκέντρωσαν χρήματα για την ανέγερση της 
γκρεμισμένης εκκλησίας των Σχωριάδων, 
έτσι όλοι οι Σχωριαδίτες θα είναι για πάντα 
ευγνώμονες σε όλους και ο Μανώλης θα 
παραμείνει στη μνήμη τους εφόρου ζωής. 

Ο Μανώλης Λίτσης έφυγε από τη ζωή 
τον Φεβρουάριο του 2019. 

Τέτοιοι άνθρωποι, που παρήγαγαν έργο, 
θυσίες, αφοσίωση, ηρωισμό στη Βόρειο 
Ήπειρο και στην Αμερική, αξίζουν τουλάχι-
στον ένα μεγάλο ευχαριστώ, ευγνωμοσύνη 
και ατελείωτο σεβασμό!

Θερμά ευχαριστώ στην αδερφή του 
Αθηνά και στις Αναμνήσεις για τις πλη-
ροφορίες τους». 

Αντωνέτα Βαρσάμη
(Academy of Hellenic Paideia στην 

Αστόρια της Νέας Υόρκης
Archangel Michael Greek Orthodox Church - Port Washington, NY).

2 Νοεμβρίου 2020
Η Αναστασία Τσάνου-
Μπέη αναπολεί την 
παλιά της τέχνη

«Η παλιά αγαπημένη 
μου τέχνη! Πόσες νύφες στόλισαν τις κάμαρές 
τους, τους οντάδες με τα προσκέφαλα και τις 
κούκλες που έφτιαχνα όλη τη νύχτα στη μηχα-
νή του ραψίματος. Ακόμα λίγο, βαστάνε τα χέ-
ρια μου και τα μάτια μου...»
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ΑΝΤΩΝΕΤΑ ΒΑΡΣΑΜΗ

Από την
Αναστασία
Τσάνου-Μπέη



7 Ιουλίου 2020
Βρέθηκε αγιογραφία του 19ου αιώνα
στις Σχωριάδες Πωγωνίου

Στην ανακοίνωση ότι η αποκατάσταση μιας ιστο-
ρικής εικόνας του Αγίου Αθανασίου των αρχών του 
19ου αιώνα αποκάλυψε την παλαιότερη αυθεντική 
αγιογραφία, η οποία είναι ανώτερης καλλιτεχνικής 
ποιότητας, προέβη η Υπουργός Πολιτισμού της Αλ-
βανίας Έλβα Μαργαρίτι.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ορθοδοξία η κ. Μαρ-
γαρίτι δήλωσε ότι η εικόνα προέρχεται από εκκλη-
σία του χωριού Σχωριάδες Πωγωνίου και εξήγησε 
ότι: «Ο αρχικός πίνακας καλύπτεται από ένα δεύτε-
ρο στρώμα ελαιογραφιών των αρχών του 20ου αι-
ώνα και χαμηλότερου καλλιτεχνικού επιπέδου. Η 
εφαρμογή έγινε πάνω στο βερνίκι της παλαιάς αγιο-
γραφίας. Η αφαίρεση αυτού του στρώματος αποκα-
λύπτει τον αρχικό πίνακα που είναι ανώτερης καλλι-
τεχνικής ποιότητας και χρονολογείται στις αρχές του 
19ου αιώνα. Προηγουμένως είχαν αποκατασταθεί 
άλλες δύο εικόνες από αυτήν την εκκλησία, οι οποί-
ες είχαν αγιογραφηθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο».

 (Πηγή, www.himara.gr, 7/7/20)

Δημοσιεύσεις του προέδρου της Αδελφότητας 
Σχωριαδιτών, Αλκιβιάδη Νταλέ

Από τον
Αλκιβιάδη Νταλέ
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Ένα κείμενο αφιερωμένο στους κυνηγούς του χωριού μας από 
τον Αλκιβιάδη Νταλέ, πρόεδρο της Αδελφότητας Σχωριαδιτών.

Τα τοπωνύμια με 
τον όρο λιθάρι ή πέ-
τρα είναι αρκετά στο 

χωριό μας, όπως Ανεμόλιθος, Κοκολίθα-
ρο, Μελισσόπετρα, το Σπήλιο του Λιμπο-
σέτσι, το Λιθάρι του Μπετσέλη, το Ψηλό 
Λιθάρι και άλλα πολλά. Το Λιθάρι του Μή-
λια είναι ένα από αυτά. Η περίοπτη θέση 
του στον αυχένα ανάμεσα στην Πάρα, το 
δάσος της Παλιοκαρυάς και το πλάι της Ζε-
λένιας, το καθιστούν ιδανικό πέρασμα θη-
ραμάτων και καρτέρι κυνηγών. Για αυτόν 
τον λόγο, πάντα οι κυνηγοί τοποθετούσαν 
στο συγκεκριμένο καρτέρι τον πιο πεπει-
ραμένο κυνηγό. Η ονομασία του προφα-
νώς από το κουρί της οικογένειας Μήλια, 
όπου βρίσκεται. 

Όλο το δάσος των Σχωριάδων από πα-
λιά ήταν μοιρασμένο σε κουριά που αντι-
στοιχούσαν σε κάθε οικογένεια.

Το κυνήγι στο χωριό μας, κυρίως, ήταν 
μια οικογενειακή παράδοση. Όπως των οι-
κογενειών Μήλια, Νταλέ, Τσάνου, Ρέτζιου. 
Από τους πιο παλιούς κυνηγούς του χω-
ριού μας μπορούμε να αναφέρουμε τον 
Χρήστο Βαβάκο, τον Γιάννη Ρέτζιο, τον 

Γάκη Νταλέ, τον Αποστόλη και Νώντα Τσά-
νο, τον Κώτσιο Μήλια, τον Φώτη Κατσάνο, 
τον Φώτη και Δημήτρη Μήλια, τον Λάμπρο 
και Γρηγόρη Νταλέ, τον Μόσχο Καλύβα, 
τον Λευτέρη Λώλη τον Ηλία Ρέτζιο κ.α. (Εί-
ναι γνωστή η κόντρα ανάμεσα στον Βα-
βάκο και τον Μπερούκα για την υπόθεση 
του σκυλιού του τελευταίου, που κατέλη-
ξε στα δικαστήρια). Από το 1990 και μετά, 
η λίστα των κυνηγών διευρύνεται αρκε-
τά. Η εύκολη πια πρόσβαση σε κυνηγετικά 
όπλα, δίκαννα και καραμπίνες, αυξάνει τον 
αριθμό τους. Με τους πιο γνωστούς την οι-
κογένεια Δ. Πασπάλη και υιών, τα αδέρ-
φια Μήλια τα αδέρφια Κυριάκου, τον Κώ-
στα Νάκα, τον Κώστα Βαγγέλη, τον Τάκη 
Μπέη, Νίκο Κάνα, Λάμπρο Καλούδη, Γιάν-
νη Ντούβα κ.α. 

Πάντως, όπου ακούτε ιστορίες κυνη-
γών στις δέκα τη μία να πιστεύετε, γιατί 
όπως λέει και η παροιμία: «Του χαρτοπαί-
κτη, του ψαρά, του κυνηγού το πιάτο, εννιά 
φορές είναι αδειανό και μια φορά γεμάτο».

Το Λιθάρι του Μήλια

Από τον
Αλκιβιάδη Νταλέ
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Μιχάλης Μάνος
Μια άξια μορφή της Ηπείρου - επικήδειος λόγος

«Ο Μιχαήλ Μάνος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη καί μεγάλωσε στην Δερβιτσιά-
νη τής Βορείου Ηπείρου. Εκεί που ή ζωή είναι πάλη καί ό άγώνας ζωή.

Γεννήθηκε στίς 15 Νοεμβρίου 1910 καί έζησε μέ την παιδική αφέλεια καί άγνοια όλα 
τά χρόνια έκείνα που ξεσήκωσαν τό φθόνο όλοκλήρου τής άνθρωπότητος αργότερα, διά 
το πρωτάκουστου άδίκημα είς τό όποιον κατεδίκασαν οί μεγάλοι τής γής τούς άδούλω-
τους αδελφούς τής Βορείου ’Ηπείρου.

Γεννήθηκε έκεί πού μέ τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θεμελιώθηκε ό πόνος. Ό πόνος 
τών άνθρώπων καί ή πικρία διά τήν αδιαφορία καί τήν αδικία τών μεγάλων, ρίζωσαν άπό 
τά παιδικά χρόνια τού Μιχάλη Μάνου καί τόν άκολούθησαν στήν Πάτρα σάν γυμνασιόπαι-
δα καί στά Γιάννενα σάν σπουδαστή τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 

Τό 1934 ό Μιχάλης Μάνος παίρνει τό πρώτο δίπλωμα τών εθνικών άγώνων του. Δί-
πλωμα χρυσό καί ζηλευτό σ’ αύτούς πού πιστεύουν στούς άγώνας τής έλευθερίας. Δί-
πλωμα -βραβείο τής πατρίδος, του “Εθνους ώς ΕΞΟΡΙΣΤΟΥ μαζί μέ άλλους, διά τό Εκπαι-
δευτικό – Δασκαλικό ζήτημα τής Βορείου Ηπείρου. Αργότερα, πήρε καί τό βραβείο τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών ώς ίδρυτού καί έμψυχωτου του περιοδικού «Ηπειρωτική Εστία».

Με στόχο τήν οίκογένεια, τήν θρησκεία καί τήν πατρίδα, ξανοίχθηκε καί πέρασε τά 
όρια τής Βορείου Ηπείρου άπό τό 1940. Σταμάτησε γιά νά δύση τό παρόν στήν Πρωτεύ-
ουσα τής μιας καί ένιαίας Ηπείρου, στά Γιάννενα. “Εβαλε τήν σφραγίδα, τήν σφραγίδα του 

Ο Αλκιβιάδης Νταλές, πρόεδρος της Αδελφότητας, ανάρτησε στο 
facebook από τον ιστότοπο dervitsani.gr κι εμείς με τη σειρά μας 
αναδημοσιεύουμε τον επικήδειο λόγο του δικού μας Ιωάννη Τσα-
μπέρη, Ύπατου Β΄ Αντιπρόεδρου της Πανηπειρωτικής Ομοσπον-
δίας Αμερικής και Καναδά προς την αλησμόνητη αγωνιστική μορ-

φή ενός άξιου Δερβιτσιώτη και συνάμα Ηπειρώτη, του Μιχάλη Μάνου, το 1973. Ο Γιάννης 
Τσαμπέρης απαριθμεί τον ατομικό, αλλά και το συλλογικό αγώνα του Μ. Μάνου, ενώ συ-
νάμα βιογραφεί και την πορεία του από την Κωνσταντινούπολη και την Αμερική, όπου 
και ολοκληρώθηκε ο τόσο αξιοπρόσεκτος βίος του. Η γλώσσα του κειμένου έχει διατη-
ρηθεί όπως αυτό γράφτηκε.

Από τον
Αλκιβιάδη Νταλέ

μαχητού καί τού πνευματικού του κόσμου στο καινούργιο περιβάλλον του. Τό 1956 ξα-
νοίχθηκε και πέρασε τόν ωκεανόν γιά ευρύτερους όρίζοντες, καί δόθηκε σωματικά καί 
πνευματικά μέσα στόν καινούργιο κόσμο, στον μεγάλο κύκλο. Πέτυχε, έζησε καί άπό-
λαυσε τούς δύο πρώτους στόχους του. Ετσι, ή έκτίμησι για τον Μιχάλη Μόνο έμεγάλωνε 
καί έπαραδειγματτίζετο διά τόν χαρακτήρα του ώς συζύγου, παττέρα και οικογενειάρχου.

Δεν πρόφθασε τόν τρίτο, τό όνειρό του. Στις 19 Νοεμβρίου, μέσα σέ άνθρώπινες… 
συμφορές, πού αλύγιστα τις δέχθηκε, μάς έφυγε.

“Εφυγε ό Μιχάλης Μάνος μέ τήν παρακαταθήκη νά συνεχίσωμεν τόν Αγώνα γιά την πα-
τρίδα, τήν έλευθερία τής Βορείου ’Ηπείρου. Έφυγε τό στέλεχος τού Πύρρου, τό στέλεχος 
τής Πανηπειρωτικής, τό σύμβολου τού άγώνος μας. Ο δικός μας συνεργάτης καί φίλος. 

“Εφυγε μέ τούτα τά τελευταία λόγια:

«Μέ τό Αχνό Ακόμη συναίσθημα τού άναχωρητού,
στέλνω σέ προσφιλείς μου τήν ύστατη μου θύμισι
άπό τό πέρασμά μου άπό τήν ζωή…».

Αγαπητέ Μιχάλη,

Σού δίνω…τόν τελευταϊον τούτον χαιρετισμόν έκ μέρους όλων τών ύποδούλων 
καί έλευθέρων συμπατριωτών, έκ μέρους τού Πύρρου, τών θυγατέρων τής ’Ηπείρου, 
τής’Αναγεννήσεως, τών Σουλιωτισσών τής Πανηπειρωτικής νεολαίας καί αύτής τής Πα-
νηπειρωτικής ‘Ομοσπονδίας ’Αμερικής καί Καναδά.

Σφίγγω τά χέρια τής τεθλιμμένης συζύγου σου, ’Αγαθής, καί τής οίκογενείας σου καί
εύχομαι είς τόν “Υψιστον Θεόν νά άναπαύση τήν ψυχήν σου.
Ή έλλειψίς σου, Μιχάλη, μάς είναι αίσθητή.
**Ας είναι έλαφρό τό χώμα τής φιλοξένου ταύτης γής καί ή μνήμη σου αίωνία…

Ιωάννης X. Τσαμπέρης
“Υπατος Β΄Αντιπρόεδρος

Πανηπειρωτικής ‘Ομοσπονδίας
’Αμερικής καί Καναδά»

Πηγές – έρευνα – παραπομπές :
«Ηπειρώτικη Εστία»,

Τεύχος: 259 – 260,
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1973

(Πηγή: http://dervitsani.gr/)

Τιμητική αφιέρωση για τον Μιχάλη Μάνο, 
στη επετειακή έκδοση για τα 100 χρόνια 
του συλλόγου Βορειοηπειρωτών ΠΥΡΡΟΣ 
της Αμερικής, 1916-2016.
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8 Αυγούστου 2020
Τρία χωριά της Βορείου Ηπείρου-Παράδειγμα εθελοντισμού

Δερβιτσάνη, Σχωριάδες, Κώσταρι.
Τρία χωριά, σε τρεις περιοχές της Βορείου Ηπείρου, δε σιγούν.
Συνέχεια, θέλουν κάτι να παράγουν.
Ιδρώνουν, μοχθούν με το παραπάνω.
Η επιθυμία τους, να παράγουν έργο, να πρωτοπορούν, να διακρίνονται, τους έγινε 

πλέον εμμονή.
Χαίρονται με τον καινούργιο δρόμο, την παιδική χαρά που φτιάχνουν, με τον ανθόκη-

πο που καλλωπίζουν, με την πλατεία που στρώνουν με μπετό, με το νέο υδραγωγείο που 
βάζουν σε χρήση, με την ανακαίνιση των θρησκευτικών μνημείων…

Όσο κλείνουν το ένα μέτωπο δουλειάς, ανοίγουν με χαρά το άλλο.
Στη Δερόπολη, στο Πωγώνι, στο Φοινίκι, έγιναν παράδειγμα προς μίμηση.
Σιγά – σιγά την εργατικότητά τους, τον εθελοντισμό τους, την πρωτοβουλία τους που 

παράγει έργο,  την ακολουθούν κι άλλα χωριά.
Αυτό είναι το πιο θετικό μήνυμα των ημερών μας, που μας χαροποιεί.

(Πηγή:
epimenoume.gr,

8/8/2020)

Ο Γιώργος Μύτιλης κατάγεται από τη Δερβιτσάνη.
Γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας σχολιάζει και καταγράφει με 
την πένα του τα δρώμενα, παλαιότερα και σύγχρονα, της περιοχής μας. 
Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η αγάπη και οι φιλικοί του δεσμοί με το χωριό 
μας, τις Σχωριάδες.

Δημοσιεύσεις του Γιώργου Μύτιλη

Μια χούφτα τόπος 
κι ένας κόκκινος ου-
ρανός από πάνω του, 
είναι όλο κι όλο το 
Πωγώνι. Κι εννοείται, 
σε αυτή την απόμερη 

περιοχή, κάμπο λένε μια απλοχεριά γης, 
που βρίσκεται ανάμεσα σε βράχους, μέσα 
σε δάση, πίσω από τη ράχη, κάτω στα πό-
δια του χωριού.

Ο μπαρμπα-
Στόλης, τότε νέος 
και όλο σφρίγος 
για δουλειά, επι-
κεφαλής έμπει-
ρης ταξιαρχίας 
λαχανικών, φρό-
ντιζε μια λουρίδα 
γης, ένα χωράφι 
που ακουμπού-
σε την πλάτη του 
πάνω σε ποταμιά.

Είχαν βρει τον 
μπελά τους τα στελέχη του τομέα της Πο-
λύτσιανης. Η ταξιαρχία, παρόλο που παρή-
γαγε ικανοποιητική παραγωγή ντομάτας, 
πιπεριάς, μελιτζάνας…, στο λαχανοπωλείο, 
στον καταναλωτή έφτανε ελάχιστη. Την πε-
ρισσότερη την έτρωγαν, την κατέστρεφαν 
επιτόπου στο περιβόλι, πάνω στο φυτό, τα 
πουλιά.

Αισθάνονταν άσχημα ο Αποστόλης Νά-
κας. Σαν υπεύθυνος, προφανώς, ανησυ-
χούσε περισσότερο από τους άλλους. Δεν 
τον κολλούσε ύπνος. Έπεφτε, πάνω στη 
ράχη του ολόκληρο βουνό, το βάρος της 
αποτυχίας.

Καθόταν στην άκρη του χωραφιού, 
ολομόναχος, έβγαζε από το κεφάλι το κα-
πέλο, έξυνε την καταϊδρωμένη του φαλά-
κρα και όλο κατέβαζε ιδέες. Τον έτρωγε 
η σκοτούρα να βρει λύση. Διέξοδο για να 
σώσει την λαχανοπαραγωγή. Να μην τρώ-
νε πια τα πουλιά, αλλά οι Πωγωνίσιοι τα 
λαχανικά.

Του πήγε ο νους στον θόρυβο. Πώς να 
υπάρχει θόρυβος σε μόνιμη βάση, για να 
σκιάζει τα πουλιά. Να τα απομακρύνει από 
το περιβόλι.

Καταστάλαξε σε ορισμένες εκδοχές. 
Μία ήταν η εγκατάσταση σειρήνας. Μα… 
μια σειρήνα, για να λειτουργήσει, χρειάζε-
ται ρεύμα. Δηλαδή έξοδα. Την παράτησε κι 
ο νους του πάει σε άλλη. Και σε άλλη…

Βρες εκδοχή και ακύρωσε πάει η δου-
λειά του. Ώσπου κατέληξε στην τελική, την 
αποτελεσματική κι ανέξοδη. Κατασκεύασε 
απλό μηχανισμού, που λειτουργεί με την 
ελεύθερη ροή του νερού.

Αξιοποίησε σαρδελοκούτια, ρουλεμάν, 
μερικά κουδούνια, ένα κουβάρι σπάγκο… 
Τίποτε περισσότερο. Με αυτά, μέσα σε λίγες 
ώρες σπίτι του, ετοίμασε τον μηχανισμό.

Τον τοποθέτησε κοντά στο ποτάμι και 
κανόνισε ένα ρυάκι νερού να πέφτει αδιά-
κοπα πάνω σε φτερωτή, η οποία τραβούσε 
ένα σπάγκο που κουνούσε μερικά κρεμα-
σμένα κουδούνια.

Έτσι γέμισε ο τόπος από ήχους κου-
δουνιών.

20 Αυγούστου 2020
Τα κουδούνια του μπαρμπα-Στόλη

Από τον
Γιώργο Μύτιλη
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Ο Στόλης, λοιπόν, στη φούρια της συ-
γκομιδής, προκάλεσε τον αδιάκοπο θόρυ-
βο κι έσωσε την λαχανοπαραγωγή.

Το «πείραμα» έγινε σε διάστημα απουσί-
ας του ταξίαρχου από τη δουλειά. Την ημέ-
ρα, που επέστρεψε στο καθήκον του, σαν 
να τους έβαλε ο διάολος, φύτρωσε τσουκ 
στο χωράφι το επιτελείο του συνεταιρι-
σμού, μαζί με τον πρόεδρο. Ακούγοντας 
ήχο κουδουνιών, ρώτησαν με απορία:

«Τι είναι αυτός ο ήχος!; Από πού έρχε-
ται, ρε Στόλη!;»

«Να σας πω. Κάτω στο ποτάμι έβαλα έναν 
μαθητή σχολείου, ο οποίος τραβάει συνέχεια 
σπάγκο και κουδουνίζουν κυπριά. Με αυτό 
τον τρόπο σώσαμε την παραγωγή!!!»

Μιλώντας, έριχνε λοξές ματιές προς τον 
ταξίαρχο, που είχε χλομιάσει και βουβαθεί 
τελείως. Τον έκαιγαν τα έξοδα, αλλά δεν 
μπορούσε να ασκήσει κριτική στον Στόλη, 
που τον εκτιμούσε αφάνταστα.

Τελειώνοντας την κουβέντα, ο καινο-
τόμος καλεί το επιτελείο να κατέβουν στον 
λάκκο, για να δουν τον μαθητή που ταράζει 
τον σπάγκο. Εκεί, βλέποντας τον απλό μη-
χανισμό μερικοί έπεσαν κάτω από τα γέλια.

Λες να είναι μόνο αυτή η εφεύρεση, η 
καινοτομία του μπαρμπα-Στόλη; Όχι βέβαια!

Οι άλλες ξεπερνούσαν το σύνορο του 
περιβολιού κι εστιάζονταν σε άλλα διάφο-
ρα μέτωπα… Κάλυπταν τις ανάγκες σε επί-
πεδο συνεταιρισμού.

Κατασκεύασε τελεφερίκ για τη μεταφο-
ρά της κοπριάς στους στάβλους των αγε-
λάδων, της παραγωγής στα χωράφια… 
Έθεσε σε λειτουργία το μηχάνημα αυτό-
ματης λίπανσης των φυτών, που έλκονταν 
από βόδια, κ.λπ., κλπ.

Ξυράφι το μυαλό του μπαρμπα-Στόλη! 
Δεν παίζεται με τίποτε!

Ο Γιώργος Μύτιλης παρόν και ενεργός σε όλα τα θέματα που μας 
απασχολούν. Στην ενημερωτική ιστοσελίδα https://epimenoume.gr 
γράφει για τις εξελίξεις σχετικά με τις συντάξεις των ελλήνων βορει-

οηπειρωτών έπειτα από την προσφυγή στο ΣτΕ, προκειμένου να αρθεί η αδικία εις βά-
ρος όλων όσοι από εμάς έχουμε συνταξιοδοτηθεί.

(Ενημερωτικό Δελτίο αρ.1)

Αθήνα: ημερομηνία 01/12/2020

Αγαπητοί συμπατριώτες!
Μετά το σπάσιμο του πάγου και κάνοντας το πρώτο βήμα – επιλέγοντας την προσφυγή 
στο ΣτΕ, ως ύστατη προσπάθεια για εύρεση δίκαιης λύσης απέναντι στις απαράδεκτες δι-
ακρίσεις του Νόμου 4387/2016 – επανερχόμαστε γεμάτοι αισιοδοξία από τα εκατοντά-
δες ενθαρρυντικά μηνύματα που εισπράξαμε.

Σας συγχαίρουμε για την ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη που δείξατε, για τη στήρι-
ξη της πρωτοβουλίας, ώστε να απευθυνθούμε από κοινού στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Συγχαίρουμε, επίσης, όλα τα Διαδικτυακά Μέσα και ειδικά το epimenoume.gr, που μας 
δώσανε βήμα, τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να κάνουμε γνωστό σε 
όλους σας, τις αγαθές και ταπεινές προθέσεις μας.

Χωρίς χρονοτριβή, αμέσως το επόμενο διάστημα, κατόπιν συνεννόησης με την Νομική 
Εταιρεία που έχουμε επιλέξει, θα σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία κι οτιδήποτε απα-
ραίτητο, που θα ακολουθήσει.

Όλη ή διαδικασία έπεται από όρους πλήρους διαφάνειας και φερεγγυότητας.

Επανερχόμαστε!

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Γιώργος Μύτιλης
https://epimenoume.gr

Ομάδα Πρωτοβουλίας για Προσφυγή
στο ΣτΕ των Συνταξιούχων Ελλήνων
Βορειοηπειρωτών: ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Από τον
Γιώργο Μύτιλη
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31 Ιουλίου 2020
Το «ΚΟΜΠΛΕΞ» της καταγωγής μας!

Μέχρι και το 1990, οι μεγαλύτεροι το 
γνωρίζουν καλύτερα, νομίζω ήταν πιο 
σαφή τα δεδομένα περί της ελληνικότητάς 
μας, ανεξαιρέτως εάν βρίσκονταν υπό κα-
θεστώς διωγμού και συρρίκνωσης πάντως 
δεν αμφισβητούνταν τουλάχιστον στα επί-
σημα αναγνωρισμένα χωριά. 

Το 1990 με το άνοιγμα των συνόρων βρε-
θήκαμε στη μέση δύο κρατών, δύο λαών, 
στη μέση Μάνας και Μητριάς και από τότε 
καλλιεργήθηκε μέσα μας ένα «ΚΟΜΠΛΕΞ» 
περί της καταγωγής μας και ζητάμε επιμό-
νως την επιβεβαίωση αυτής. 

Δυστυχώς αυτό το κόμπλεξ και την 
αγωνία τα έχουμε και στις δύο πλευρές 
των συνόρων.

Αγωνία να ακούσουμε, να δούμε ή να 
διαβάσουμε τι θα πουν στην Ελλάδα οι Έλ-
ληνες για την καταγωγή μας και εάν και 
πόσο Έλληνες είμαστε.

Αγωνία να ακούσουμε, να δούμε ή να 
διαβάσουμε τι θα πουν στην Αλβανία οι Αλ-
βανοί για την καταγωγή μας και εάν και 
πόσο Έλληνες είμαστε.

ΟΜΩΣ ας δούμε αρχικά τον εαυτό μας 
και έπειτα να ζητήσουμε λογαριασμό από 
τους άλλους:

Πόσοι από μας δεν απαρνηθήκαμε την 
καταγωγή μας και τη λέξη Βορειοηπειρώτης;

Πόσοι από μας δεν γίναμε Έλληνες με 
τους  Έλληνες και Αλβανοί με τους Αλβανούς;

Πόσοι από μας έστω και για μία φορά, για 
μία στιγμή, κάπου, κάποτε ξεχάσαμε εντέ-
χνως το πρόθεμα «Βόρειο-» και απλά συ-
στηθήκαμε ως Ηπειρώτης, πόσοι από μας 
γεννηθήκαμε στα Γιάννενα, στην Πωγωνια-
νή, στο Κεφαλόβρυσο «ξεχνώντας» τα ονό-
ματα των χωριών μας, πόσοι από μας απαρ-
νηθήκαμε την καταγωγή μας «πριν αλέκτωρ 
λαλήσει τρεις» ωσάν άλλος Πέτρος;

Μπορεί η 
ερώτηση να 
είναι ρητορι-
κή αλλά εάν 
θέλουμε να 
την απαντή-
σουμε νομίζω πολύ εύκολα στο «πόσοι 
από μας» θα πούμε «σχεδόν όλοι».

Δεν είναι απαραίτητα αρνητικό αυτό 
καθώς όλοι μας σε κοινωνικό και επαγ-
γελματικό επίπεδο ενδεχομένως να χρει-
άστηκε να μην φανερώσουμε την ταυτό-
τητά μας όμως ας μην ζητάμε και τα ρέστα 
από τρίτους.

Ας αποβάλουμε αρχικά εμείς οι ίδιοι το 
«ΚΟΜΠΛΕΞ» της καταγωγής μας, ας απο-
τοξινωθούμε από την ανάγκη της επιβε-
βαίωσης και τότε ΝΑΙ και οι δύο πλευρές 
θα μας αντιμετωπίσουν για αυτό που πραγ-
ματικά είμαστε !!! 

Πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια, δεν 
έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε τίποτα και 
σε κανέναν περί της καταγωγής μας, και το 
κυριότερο η επόμενη γενιά, τα παιδιά μας, 
πρέπει να μάθουν να είναι περήφανα για 
την καταγωγή τους γιατί εάν εμείς αποφεύ-
γαμε να μιλάμε περί αυτής από κόμπλεξ 
εκείνα θα το κάνουν από άγνοια και ημιμά-
θεια και αυτό είναι πολύ χειρότερο καθώς 
θα χαθεί η φυσική συνέχεια και θα σπάσει 
η αλυσίδα της καταγωγής.

ΥΓ. Για όλα τα παραπάνω φυσικά και 
δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, τρανότερο πα-
ράδειγμα το κείμενο αυτό το αναρτώ στην 
κλειστή ομάδα του χωριού και όχι στο προ-
φίλ μου με πολλούς φίλους που ενδεχομέ-
νως για κάποιους από αυτούς δεν θα ήθελα 
να δουν το κείμενο αυτό που υπενθυμίζει 
τα περί καταγωγής μου.

Κείμενα του Γιώργου Νάκα
για την επικαιρότητα και όχι μόνο

Από τον
Γιώργο Νάκα

25 Ιουλίου 2020
Η Κωνσταντινούπολη και οι Σχωριαδίτες

Για το χωριό μας η Κωνσταντινούπολη έχει μία ιδιαίτερη θέση 
στην ιστορία μας, μεταξύ άλλων η Κωνσταντινούπολη είναι η γενέ-
τειρα πόλη της Αδελφότητάς μας «Η Γέννηση της Θεοτόκου» όπου 
στο μακρινό 1769 (πριν από 251 χρόνια !!!) ξενιτεμένοι Σχωριαδίτες 
προέβησαν στην ίδρυσή της. 

Η Αγιά Σοφιά είναι το μεγαλύτερο μνημείο της χριστιανοσύνης 
ανά τους αιώνες, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, μνημείο που από την 
ανέγερσή της μέχρι σήμερα περνάει τα πάνδεινα στο βωμό της πολιτικής, στο βωμό 
των πολέμων λαών και θρησκειών.

360:  Ανέγερση πρώτου ναού, κάηκε το 534

537:  ΑΝΕΓΕΡΣΗ του μεγαλοπρεπέστατου Βυζαντινού Ναού Αγιά-Σοφιάς

537 - 1054:  Χριστιανικός Ναός

1054:  ΣΧΙΣΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

1054 - 1204:  Ορθόδοξος Ναός

1204:  4η Σταυροφορία από τους «αδερφούς» Χριστιανούς Δυτικούς Ρωμαίους

1204 - 1261:  Ρωμαιοκαθολικός Ναός

1261 - 1453:  Ορθόδοξος Ναός

1453:  ΑΛΩΣΗ ΠΟΛΗΣ

1453 - 1934:  Ισλαμικό Τέμενος

1934 - 2020:  Μουσείο UNESCO

2020:  ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ

Η Δέσποινα ταράχτηκε 
και δάκρυσαν οι εικόνες:
«Σώπασε κυρά Δέσποινα 
και μην πολυδακρύζεις 
πάλι με χρόνους με καιρούς, 
πάλι δικά μας θα ’ναι!...»

Από τον
Γιώργο Νάκα
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13 Αυγούστου 2020
ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ - COVID καλοκαίρι 2020
Το φετινό καλοκαίρι είναι παράξενο, αλλόκοτο και ιδιότροπο. Κλο-
νίζει την υγεία, την ψυχολογία, την οικονομία. Για όλους εμάς όμως 
που το καλοκαίρι είναι άμεσα συνδεδεμένο με το χωριό μας εκτός 
των παραπάνω είναι και ένα ελλιπέστατο καλοκαίρι.

Μπορεί οι παραλίες να μας δώσουν ένα τόνο καλοκαιριού όμως 
σαν την δροσιά, την ηρεμία, την ξεγνοιασιά και την αποτοξίνωση του 

χωριού δεν υπάρχει.
Το πρωινό περπάτημα, το δροσερό νερό των πηγαδιών, το αντάμωμα μεταξύ μας, το 

απογευματινό ραντεβού μικρών και μεγάλων στο νέο Πάρκο Νεολαίας, το βράδυ στο κα-
φενείο με το ψυχρό αεράκι, το καθιερωμένο μπάνιο στο ποτάμι, οι βόλτες πέριξ του χω-
ριού, το πανηγύρι του χωριού μας, το άκουσμα του κλαρίνου, και τόσες και τόσες στιγ-
μές για τον καθένα μας. 

Είναι το καλοκαίρι του 2020, και είναι τόσο διαφορετικό, τόσο αδειανό και τόσο βου-
βό για το χωριό μας. 

Ας ευχηθούμε να περάσει γρήγορα αυτή η πανδημία με όλους υγιείς και το χωριό εκεί 
είναι μας περιμένει να ζήσουμε ανάλογες στιγμές το καλοκαίρι του 2021.

Υγεία σε όλους!!!

8 Οκτωβρίου 2020
Φρέσκα και βιολογικά, του χωριού μας! 

Πατάτες, κρεμμύδια, σκόρδα, τσάι βουνού, ρίγανη, δάφνη, σταφύλια, ρακί, κρασί, 
τυρί, βούτυρο, μαρμελάδα, καφές, καρύδια, λεφτόκαρα, αποξηραμένα σύκα, τραχανάς.

Στο δέμα χώρεσαν 17 διαφορετικά είδη, που μας έστειλαν οι γονείς από το χωριό. 
Άπειρος ο χώρος ενός δέματος όταν προορίζεται από τη μάνα στα παιδιά της!!!

21 Νοεμβρίου 2020
Στην άψυχη μνήμη του κινητού

Μεγάλωσα ξεφυλλίζοντας από παιδί τα άλμπουμ του σπιτιού με 
τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Θυμάμαι ακόμη κάποιες πολύ χα-
ρακτηριστικές διότι το συχνό ξεφύλλισμα αποτύπωσε στα πιο ισχυ-
ρά κύτταρα του εγκεφάλου μου τις εικόνες αυτές.

Όταν τώρα, σαραντάρης πλέον, τις ξαναβλέπω έρχονται στην επι-
φάνεια όλες αυ- τές οι ωραίες εικόνες. Αυτή η αναλογική εποχή ήταν η εποχή του χει-
ροπιαστού, του πραγματικού. Ήταν η εποχή που είχε ψυχή!

Ας έρθουμε στο σήμερα, στην εποχή του εικονικού, στην εποχή του ψηφιακού κό-
σμου, τρέχουμε πίσω από αυτό που μας συμβαίνει προσπαθώντας να απαθανατίσουμε 
τη στιγμή στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής και του κινητού αγνοώντας το πραγ-
ματικό νόημα της στιγμής που είναι να την αισθανθούμε και να την απαθανατίσουμε στη 
δική μας μνήμη. 

Βλέπουμε π.χ. ένα όμορφο 
ηλιοβασίλεμα και στον πανικό να 
βγάλουμε όσο πιο πολλές φωτο-
γραφίες, όσο πιο πολλές λήψεις 
και απόψεις του τοπίου, όσο πιο 
πολλές συνθέσεις προσώπων 
στις φωτογραφίες, μία όλοι μαζί, 
μία οι δυο μας, μία με το σκύ-
λο, άλλη μία με τη γάτα, χάνου-
με εντέλει το ίδιο το γεγονός που 
είναι η απόλαυση να μην κάνεις 
τίποτα για ένα δεκάλεπτο και 
αγκαλιά και παρέα με τους αγα-
πημένους σου να απολαμβά-
νεις το μοναδικό ηλιοβασίλεμα 
σε μια απέραντη θάλασσα ή μια 
ψηλή βουνοκορφή.

 Εφόσον είναι αναπόφευ-
κτες αυτές οι πολλές λήψεις ας επιλέξου-
με τότε να εκτυπώσουμε κάποιες από αυτές και να τις «ζωντανέψουμε», να φτιάξουμε 
κάποια φωτογραφικά άλμπουμ και ξεφυλλίζοντας τα ανά διαστήματα έστω σε δεύτερο 
χρόνο να αποτυπώσουμε αυτές τις στιγμές βαθιά μέσα μας.

Άλλωστε οι μέρες που διανύουμε προσφέρονται για τέτοιες ασχολίες στο σπίτι, ενώ 
στην καθημερινότητα μας τρέχουμε πίσω από το διαθέσιμο χρόνο, τώρα που μας δίνεται 
η ευκαιρία όχι μόνο να τον φτάσουμε αλλά και να τον προσπεράσουμε ας τον αξιοποιή-
σουμε ανάλογα λοιπόν «τακτοποιώντας» όλες αυτές τις στιγμές μας.

Εκτός των προσωπικών μας στιγμών ας φτιάξουμε και ένα δύο άλμπουμ με φω-
τογραφίες από το χωριό μας, φωτογραφίες στιγμών που έχουμε περάσει, αμέτρητων 
ωραίων τοπίων που έχουμε, φωτογραφίες με φίλους και συγχωριανούς, να ξεφυλλί-
ζουν τα παιδιά μας τα άλμπουμ αυτά και να νιώσουν και εκείνα τη νοσταλγία για το χω-
ριό ώστε να λένε «πότε θα πάμε στο χωριό μας» και όχι να το αισθάνονται ως το χωριό 
των γoνιών τους!

Από τον
Γιώργο Νάκα

Από τον
Γιώργο Νάκα
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24 Νοεμβρίου 2020
Η συνωμοσιολογία το κορωνοϊού

Προσωπικά δεν πιστεύω στις συνωμοσιολογίες που κυκλοφο-
ρούν περί του κορωνοϊού, όχι δεν μας έσπειρε τον ιό κάποιο πα-
γκόσμιο σύστημα υποδούλωσης και κυριαρχίας του συνόλου των 
κοντά 8 δισεκατομμυρίων κατοίκων αυτής της γης, μπορεί στο μέλ-
λον σε 50, 100, 1.000 χρόνια να υπάρξει μία παγκόσμια κυβέρνηση, 
ένας παγκόσμιος οργανισμός διοίκησης αυτού του πλανήτη, λαμβά-

νοντας όμως υπόψη τη ροή της ιστορίας, φυσικά και γίνονται βήματα προς αυτήν τη κα-
τεύθυνση, όμως είναι πολύ πρόωρο και απότομο να συμβαίνει κάτι τέτοιο το 2020, δεν 
είναι του καιρού μας, μάλλον θα είναι «πλεονέκτημα» των επόμενων γενεών.

Από την άλλη ο ιός να είναι εργαστηριακός και όχι ιός της νυχτερίδας; Ενδεχομένως 
ναι, να είναι ιός μελέτης βιολογικού πολέμου και ξέφυγε; Και πάλι ενδεχομένως ναι όμως 
το να συνδυάζουμε κάποια γεγονότα που έπονται της πανδημίας είναι λάθος να τα χαρα-
κτηρίζουμε ως τα αίτια αυτής διότι μία λαϊκή ρύση λέει πως ο κόκορας λαλεί επειδή ξη-
μερώνει, δεν ξημερώνει επειδή λαλεί ο κόκορας.

Σε συνέπεια αυτού, δηλαδή της ύπαρξης της πανδημίας είναι σίγουρο πως υπάρχουν 
κινήσεις κερδοσκοπίας και εκμετάλλευσης, και ενδεχομένως να υπάρξουν και γεγονό-
τα όπου το σύστημα που θέλει μία παγκόσμια διακυβέρνηση να εκμεταλλευτεί την παν-
δημία ώστε να γίνουν ταχύτερα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το εμβόλιο είναι ένα 
από αυτά τα βήματα, και προσοχή, όχι το ίδιο το εμβόλιο, αυτό θα είναι ασφαλές και λογι-
κά πολύ αποτελεσματικό. Η «παγίδα» θα είναι το «πιστοποιητικό» που θα πάρει ο καθέ-
νας μας κάνοντας το εμβόλιο, η «ταυτότητα» δηλαδή που θα έχουμε, καθώς όποιος δεν 
θα κάνει το εμβόλιο δεν θα μπορεί να ταξιδέψει, δεν θα μπορεί να εισέρχεται σε χώρους 
υψηλού συνωστισμού όπως γήπεδα, σινεμά, εκθέσεις κλπ, δεν θα μπορεί να εξυπηρε-
τείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, δεν θα μπορεί να εισέρχεται σε σούπερ μάρκετ ακόμη 
και στην εργασία του. Ως συνήθως η παγίδα είναι κάποιο παράπλευρο γεγονός (ταυτότη-
τα) και όχι αυτό που είναι στραμμένα πάνω του (εμβόλιο) όλα τα φώτα. 

 Άρα ενώ ο εμβολιασμός και κατ´ επέκταση η «ταυτότητα» θα είναι προαιρετική, εκ 
των πραγμάτων θα καταστεί από μόνη της «υποχρεωτική» εάν κάποιος θέλει να ζήσει 
στη σύγχρονη κοινωνία. Η ταυτότητα αυτή λογικά θα είναι ασφαλείας όπως οι νέες ταυ-
τότητες και τα νέα βιομετρικά διαβατήρια με ιδεόγραμμα, CHIP, BARCODE ή QRCODE, 
ίσως GPS για να ελέγχεται η θέση του κατόχου για αποφυγή συνωστισμού. Και φυσικά η 
ταυτότητα αυτή θα είναι ίδια για όλους τους κατοίκους της γης υπό την αιγίδα του Π.Ο.Υ., 
τα στοιχεία του κατόχου της θα δια-
βάζονται από όλες τις κυβερνήσεις 
της γης, θα είναι πάνω και πέρα 
από κάθε άλλο εθνικό έγγραφο, και 
έτσι έμμεσα και άμεσα θα είμαστε 
οι πρώτοι «παγκόσμιοι πολίτες» και 
για πρώτη φορά η ανθρωπότητα θα 
έχει ένα πανίσχυρο κοινό έγγραφο 
ταυτοπροσωπίας και μετακίνησης 
και αυτό θα είναι άλλος ένας σταθ-
μός στην ιστορία για τη σύγκλιση 
προς την παγκόσμια διακυβέρνη-
ση. Λέτε; Ίδωμεν!!!

Από τον
Γιώργο Νάκα
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Για τον Θεοφάνη Καραγιάννη,
με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του

Το γεγονός ότι ο Θεοφάνης Καραγιάννης, ο δάσκαλός μου της ιστορίας και της μου-
σικής στην όγδοη τάξη στις Σχωριάδες, είχε στο αρχείο του παραδοσιακά δημοτικά τρα-
γούδια τα οποία είχε συλλέξει από «τις γριές της ζωής» όπως λέει ο Ισμαήλ Κανταρέ στο 
«Χρονικό της πέτρινης πόλης», το ήξερα πριν σχεδόν 40 χρόνια. Εκείνος είναι ένας δά-
σκαλος και διανοούμενος με καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά ενδιαφέροντα. Μεταξύ μας 
είχαμε μια όμορφη φιλία, μας ένωνε το βιβλίο και η εφημερίδα «Η εμπροσθοφυλακή», 
στην οποία ο Φάνης έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα διαφορετικών θεμάτων. Επίσης, και 
ο μεγάλος του αδερφός, ο Σταύρος, με επάγγελμα αγρονόμος, ήταν ένας πολύ καλός αρ-
θρογράφος. Το όνομα του Σταύρου Καραγιάννη το έχω συναντήσει και στο περιοδικό 
εκείνων των χρόνων «Το βήμα του δημοσιογράφου».

Ο Πέτρος Μεντής, ακούραστος συντάκτης και πάντα με αμείωτο το εν-
διαφέρον και την αγάπη του για τον τόπο, γράφει, καταγράφει, υπεν-
θυμίζει γεγονότα και ιστορίες του τόπου με το δικό του ξεχωριστό και 
λόγιο τρόπο.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΝΤΗΣ

Μετάφραση των κειμένων από την αλβανική στην ελληνική γλώσσα: Ιωάννης Δέδες
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Κάθε μαθητής, αλλά και δάσκαλος, ίσως να μη θυμάται πολλά πράγματα από την κα-
θημερινή ρουτίνα σαν μαθητής, αλλά κάτι, μια αστεία στιγμή γέλιου την θυμάται. Εγώ από 
τον δάσκαλό μου της μουσικής, τον Θεοφάνη, θυμάμαι συχνά αυτή την στιγμή: Παρόλο 
που σφύριζα και τραγουδούσα όλη την ημέρα, στον πίνακα μπροστά στους φίλους μου 
κατά την ώρα του μαθήματος ντρεπόμουν πολύ.  Ίσως επειδή από την παιδική μου ηλικία 
είχα βαριά φωνή (κατά ένα περίεργο τρόπο τώρα είναι πιο λεπτή). Ο δάσκαλος γνωρίζο-
ντάς το αυτό με σήκωνε στο πίνακα μαζί με τον φίλο μου, τον αξέχαστο Νότη Τέλιο, και 
μας έβαζε να τραγουδίσουμε ντουέτο. Και τα τραγούδια ήταν γνωστά: «Ενώσου μαζί μας 
σύντροφε…» και ένα τραγούδι πιονιέριδων, το οποίο το είχε πει μια μεγάλη χορωδία σε 
ένα Φεστιβάλ παιδικού τραγουδιού. Εκείνο ξεκινούσε κάπως έτσι: «Εμείς είμαστε η άνοι-
ξη που έφερε το Κόμμα, στην πατρίδα να δώσουμε περισσότερη ομορφιά…». Παρόλο 
που ο δάσκαλος μας συνόδευε με την φυσαρμόνικα, οι ήχοι της δεν μπορούσαν να καλύ-
ψουν την φάλτσα φωνή μας. Γελούσαν αρχικά η Ελένη με τον Κίτο Μίχο από τα θρανία και 
όταν γελούσαμε και εμείς οι ίδιοι, τότε ούτε ο δάσκαλος δεν μπορούσε να συγκρατηθεί.

Αυτό το ανθολόγιο του δημοτικού τραγουδιού από τις Σχωριάδες, έρχεται στην συ-
νέχεια των εκδόσεων αυτού του χαρακτήρα για το δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι της 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών από
το χωριό Σχωριάδες Πωγωνίου-Αργυρόκαστρο.

Τίτλος:
Αυτά τραγουδούσαμε στο χωριό μου - Σχωριάδες Πωγωνίου
Συγγραφέας: Θεοφάνης Καραγιάννης
Επιμέλεια έκδοσης:Κώστας Λώλης 
μουσικολόγος, Σωπική Πωγωνίου)
Συντάκτης: Δώρης Κυριαζής
(καθηγητής, γλωσσολόγος, Άγιοι Σαράντα)
Εκδοτικός οίκος: ΑΡΧΥΤΑΣ – Αθήνα
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 182
Τραγουδούν:
Βασιλική Πασπάλη (1910 – 1995), Ευφροσύνη Μπάντου (1908 – 1981), 
Ελένη Λώλη (1918 – 2013), Ευανθία Καραγιάννη (1921 – 2000),
Σελήνη Λώλη (1925 – 2008) , Αντώνης Λώλης (1920 – 2012)

Ο Θεοφάνης Καραγιάννης (Σχωριάδες, 1947) σπούδασε στην δευτεροβάθμια σχολή πολιτισμού στα 
Τίρανα και αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στο τμήμα Ιστορίας – Γεωγραφίας στο Αργυρόκαστρο. 
Υπήρξε πολύ καλός διοργανωτής πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στις Σχωριάδες 
και αργότερα και στην Σωπική (το χωριό της καταγωγής του) όπου εργάστηκε για μερικά χρόνια. Είχε 
εκλεγεί στα τοπικά όργανα εξουσίας και έδωσε την συμβολή του σ’ αυτή την κατεύθυνση. Ο Θεοφάνης 
Καραγιάννης ζει στη Θεσσαλονίκη.

Ο συγγραφέας, την έκδοση αυτού του Ανθολογίου, την αφιερώνει στον αδερφό του Γιάννη, ο οποίος 
έφυγε νωρίς από τη ζωή.

ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας. Ενδι-
αφέρον αποτελεί το γεγονός πως οι συλλέ-
κτες και οι εκδότες αυτών των θησαυρών 
είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
πρώην δάσκαλοι, οι οποίοι είχαν αρχίσει 
την συλλογή του υλικού χρόνια πριν, επη-
ρεασμένοι ίσως και από την ιδιαίτερη προ-
σοχή με την οποία αντιμετώπιζαν στην Αλ-
βανία εκείνης της εποχής τα θέματα της 
παράδοσης και του λαϊκού πολιτιστικού 
θησαυρού. Τέτοια είναι τα Ανθολόγια του 
Μενέλαου Ζώτου (Πολύτσιανη), του Βασί-
λη Τσόπου (Σωπική), του Δημητρίου Μπε-
ντούλη (Σχωριάδες), του Θανάση Μπόλλο 
(Χλωμό), του Χρήστο Τσελίκη (Πολύτσι-
ανη), του Σταύρο Ντάγιο (Δερόπολη) και 
από όλες τις άλλες περιοχές της ελληνικής 

μειονότητας. Θα αναφέρουμε εκδόσεις που έχουν ως θέμα την λαϊκή τέχνη του Πωγω-
νίου. Στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, δόθηκαν περισσότερες ευκαιρίες για να 
μελετήσουν και ανατρέξουν σε ελληνικές εκδόσεις σχετικές με την λαογραφία της Ηπεί-
ρου, συνέχεια της οποίας είναι και οι περιοχές της μειονότητας.

Όπως τονίζει και ο συγγραφέας του προλόγου που συνοδεύει το Ανθολόγιο, ο γνω-
στός μουσικολόγος για τον εξειδικευμένο αλβανό αναγνώστη, ο Κώστας Λώλης, στο 
Ανθολόγιο, όπως και είναι φυσικό, έχει δημιουργίες οι οποίες στην μια ή στην άλλη εκ-
δοχή τραγουδούνται σε όλη την Ήπειρο καθώς και στις περιοχές της ελληνικής μειο-
νότητας της Αλβανίας. Γι’ αυτό ο συλλέκτης Καραγιάννης και ο μελετητής Λώλης, δεν 
έκριναν σκόπιμο να δώσουν εξηγήσεις στο τέλος του κάθε ποιητικού κειμένου. Είναι 
δύσκολο να βάλεις γεωγραφικά σύνορα σε 
μερικές από τις δημιουργίες του Ανθολογί-
ου. Εκείνες κατά την διάρκεια του τραγου-
διού ή στους χορούς παίρνουν περισσότε-
ρο τοπικό χρώμα, ανάλογα με τις εκδοχές 
του πολυφωνικού τραγουδιού.

Το Πωγώνι Αργυροκάστρου, κάποτε 
υπήρξε γειτονική περιοχή με την Αλβανία 
και μετά το 1913 έγινε αναπόσπαστο κομ-
μάτι του αλβανικού κράτους, οπότε σαν 
μέρη που συνορεύουν, έχουν πάρει και 
έχουν δώσει ο ένας στον άλλον. Τέτοια στοι-
χεία παρατηρούνται και σε αυτό το Ανθο-
λόγιο. Αναφέρουμε εδώ το «μωρέ μπιρ-
μπιλό», το μοτίβο της Γέφυρας, εκείνο του 
νεκρού αδερφού, που αποτελούν διαβαλ-
κανικούς μύθους με τις ιδιαιτερότητές τους 
σε κάθε λάο. Βρίσκουμε σε κάποιο κείμε-
νο την λέξη πεδίο (μάχης), μεϊντάνι (τούρ-
κικη λέξη) κτλ. Βρίσκεις και κάποιο μοτίβο 
στα επικά τραγούδια καθώς και σε εκείνα 
της ξενιτιάς.
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Διαβάζοντας αυτά τα τραγούδια, αυτά τα φολκλορικά κείμενα, μερικά με συγκίνησαν 
πολύ. Τα έχω ακούσει κατά την διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας.

Intermezzo για προσωπικότητες που αφορούν τον πολιτισμό
της Αλβανίας και της Ελλάδας

Διάσημες προσωπικότητες για τον πολιτισμό της Αλβανίας και της Ελλάδος αποτε-
λούν οι δυο συντάκτες του Ανθολογίου

Δώρης Κυριαζής: Γεννήθηκε σε ένα μειονοτικό χωριό των Αγίων Σαράντα. Μετά το 
πέρας των σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου των Τιράνων, συνέχι-
σε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργά-
στηκε σαν καθηγητής στα Τίρανα. Με τον Δώρη Κυριαζή ως μέλος της επιτροπής έδωσα 
εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα το 1989 στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων. Μετά το 1990 
ήταν καθηγητής στην Φλώρινα και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 
Έχει κάνει πολλές γλωσσολογικές μελέτες, και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέ-
δρια και συμπόσια. Είναι συγγραφέας μερικών βιβλίων. Άρθρα του Δώρη Κυριαζή έχουν 
δημοσιευτεί κατά καιρούς στο περιοδικό «Φιλολογικές μελέτες».

Κώστας Λώλης: Γεννήθηκε στην Σωπική Πωγωνίου. Έχει σπουδάσει στο Ανώτα-
το Ινστιτούτο των Τεχνών. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα ως μουσικολόγος για την πο-
λυφωνία και ιδιαίτερα για το τραγούδι της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Μετά το 
1990 εργάστηκε σαν καθηγητής μουσικής στα μουσικά σχολεία των Ιωαννίνων.

Στην συλλογή της εφημερίδας «Φως» και του περιοδικού «Νοέμβριος» έχω συναντή-
σει πολλά άρθρα μελετών του Κώστα Λώλη.

Θεία Σελήνη: Από τους φορείς αυτών των φολκλορικών διαμαντιών θα ξεχωρίσω 
αυτή την φορά τη Σελήνη Λώλη. Την θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια όταν σε γάμους, 
σε χορούς αυτοσχεδίαζε επιτόπου το κείμενο του τραγουδιού προσαρμοσμένο στο ζευ-
γάρι που παντρευόταν, μετρώντας τις χάρες και τα προσόντα τους, πότε πότε με χιούμορ. 
Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείψουν από την προσοχή της ο πεθερός και η πεθερά, 
κυρίως η πεθερά. Η θεία Σελήνη ήταν γεννημένη λαϊκή ποιήτρια. Στην πραγματικότητα 
ήταν μερικοί από το σόι της (Νάκα) που έκαναν και κάνουν ακόμα τραγούδια διαφορε-
τικών θεμάτων. Αναφέρουμε εδώ τον θείο Στόλη, τον αδερφό της, ο οποίος πριν φύγει, 
είδε τις δημιουργίες του μαζεμένα σε ένα ωραίο ανθολόγιο, το οποίο εκδόθηκε υπό την 
επιμέλεια του γνωστού σχωριαδίτη εκδότη στην Ελλάδα, του Θωμά Νάκα, ο γιος του θείο 
Στόλη. Σήμερα αυτή την παράδοση την συ-
νεχίζει ο Σταύρος Νάκας, ο ανιψιός τους. Η 
θεία Σελήνη και το όνομά της το έχει ποιη-
τικό. Στα ελληνικά σημαίνει φεγγάρι, για το 
οποίο τόσο ωραία έχουν τραγουδίσει στο 
φολκλόρ όλων των λαών του κόσμου. Η 
θεία Σελήνη ήταν μια πολύ ευσεβής και πι-
στή γυναίκα. Η ίδια ήταν σαν μια Παναγιά.

Από το εν λόγω ανθολόγιο έχουμε επιλέ-
ξει τρία τραγούδια. Τα έχουμε στο πρωτότυ-
πο ως φωτογραφίες και δυο μεταφρασμέ-
να στα αλβανικά. Ελπίζω να έχω δουλέψει 
καλά, διότι είναι διαμάντια ποιητικά και θέ-
λουν έμπειρο μεταφραστή. Φυσικά εγώ δεν 
διεκδικώ δάφνες σαν μεταφραστής.
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Συντοπίτες που ξεχώρισαν και καταγράφηκαν 
ως σημαντικές προσωπικότητες
στις αλβανικές εγκυκλοπαίδειες

Σε αλβανική εγκυκλοπαίδεια σημαντικών προσωπικοτήτων της 
Αλβανίας, στο Λεξικό Αλβανών Συγγραφέων αλλά και στο βιβλίο 
Ιστορίας της Αλβανικής Λογοτεχνίας δεσπόζουν επάξια και άνθρω-

ποι του ξεκομμένου Πωγωνίου. Οι βιολονίστες και συνθέτες Γιάννης Παπαδημητρίου 
και Ευάγγελος Παπαδημητρίου από τη Σωπική, ο ποιητής και εκδότης Πάνος Τσούκας 
από τη Σωπική, ο κτηνίατρος και μικροβιολόγος Δημήτρης Βαβάκος από τις Σχωριά-
δες, ο Μπράνκο Μερτζάνη από τη Σωπική, ο Γάκος Μπουσιάκας από τη Σέλτση.

Αξίζει να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας, να διαβάσετε και να μάθετε για τη ζωή 
και το έργο τους.

ΠΩΓΩΝΙ
Ορεινή και λοφώδης περιοχή νοτιοανατολικά της επαρχίας Αργυροκάστρου μεταξύ 

του όρους Νεμέρτσκα (Α) και Μπουρέτο (Δ) και Μακρύκαμπος (Ν).  Η κύρια κοιλάδα που 
βρίσκονται και οι αγρότοποι  είναι εκείνη του ποταμού της Σούχας και των διακλαδώσε-
ών του, του ποταμού της Τσιάτιστας και της Σωπικής. Στην ανατολική πλευρά της κοιλά-
δας εκρέουν πολλές καρστικές πηγές. Το Πωγώνι κατοικείται από έναν πληθυσμός ελλη-
νικής εθνικότητος, ο οποίος χαίρει όλα τα δικαιώματα επικυρωμένα και εξασφαλισμένα 
από το Σύνταγμα της (Λαϊκής Σοσιαλιστικής ) Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Οι κατοικημένες περιοχές (Τσιάτιστα, Χλωμό, Σωπική, Σχωριάδες, Πολύτσιανη), βρί-
σκονται στις δυο πλευρές της κοιλάδας. Ανήκουν στον ενωμένο συνεταιρισμό «Τέλης 
Ντίνης» με κέντρο την Πολύτσιανη. Η παραδοσιακή ανδρική φορεσιά ήταν παρόμοια με 
την αλβανική ανδρική φορεσιά των γύρω περιοχών, αλλά με δίκοχο σκούφο. Οι γυναίκες 
έχουν χρησιμοποιήσει την φορεσιά με λευκό και μαύρο πανωφόρι. Το Πωγώνι είναι γνω-
στό για την καλλιέργεια αμπελιών και την κατασκευή βαρελιών από ξύλο δρυός. Το Πω-
γώνι πήρε πρώτο την πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο για την κοπαδοποίηση των ζώων 
της προσωπικής αυλής (1972). Για τα επιτεύγματα στην ανάπτυξη της οικονομίας και του 
πολιτισμού, ο ενωμένος συνεταιρισμός «Τέλης Ντίνης» της Πολύτσιανης τηρεί τον τίτλο 
του «Ήρωα της Σοσιαλιστικής Εργασίας».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΒΑΚΟΣ (1907-1965) - Σχωριάδες
Ιατρός και μελετητής στον τομέα της κτηνιατρικής, καθηγητής. Γεννήθηκε στο χωριό 

Σχωριάδες Πωγωνίου (Αργυρόκαστρο). Τέλεσε τις ανώτατες σπουδές και αποφοίτησε 
από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (1932). Διορίστηκε ως κτηνίατρος στην περιφέρεια του 
Κούκεσι και το έτος 1934 υποδιευθυντής του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου και μετέπειτα 
ως διευθυντής του Κεντρικού Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, σήμερα το Ινστιτούτο Κτηνι-
ατρικών Ερευνών. Την επιστημονική του δράση την αφιέρωσε στην μελέτη της αιτιολο-
γίας, των μεθόδων διάγνωσης και προφύλαξης πολλών ασθενειών των εκτρεφόμενων 
ζώων. Υπήρξε ο πρώτος καθηγητής Μικροβιολογίας στο Ανώτατο Γεωργικό Ινστιτούτο 
(1952) και συγγραφέας πολλών επιστημονικών πονημάτων στον τομέα της Μικροβιολο-
γίας και της Επιζωοτολογίας. Ασχολήθηκε με την ανάπτυξη εμβολίου και του ορού κατά 

Από τον
Πέτρο Μεντή

της ασθένειας του άνθρακα, με την παραγωγή ενός πρωτότυπου εμβολίου ενάντια στον 
παρατυφοειδή πυρετό των προβάτων, με διάφορα θέματα της επιζωοτολογίας, εντερο-
τοξιναιμίας και της λοιμώδους αγαλαξίας.

ΗΛΙΑΣ ΤΕΛΙΟΣ - Σχωριάδες
Γεννήθηκε στο χωριό Σχωριάδες Πωγωνίου της περιφέρειας Αργυροκάστρου. Το δη-

μοτικό σχολείο το τελείωσε στην γενέτειρά του, το επτατάξιο σχολείο το έκανε στην Πο-
λύτσιανη Αργυροκάστρου, το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Τεχνικό Οικονο-
μική σχολή) και τις ανώτατες σπουδές στα Τίρανα (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης). Έχει 
ολοκληρώσει όλες τις βαθμίδες μεταπτυχιακών σπουδών και είναι κάτοχος του βαθμού 
του «Δόκτορος των Επιστημών» και του τίτλου του Καθηγητού. Διευθύνει το Ινστιτούτο 
Εργασίας στην Ένωση των Συνδικάτων της Αλβανίας.

Το όνομά του εμφανίστηκε στον τύπο από το 1960 και συνεργάστηκε αδιάκοπα με της 
καθημερινές και μη εφημερίδες: «Η Φωνή του Λαού», «Η Ένωση», «Η Εργασία», «Ο Δά-
σκαλος», «Το Λαϊκό Βήμα», «Η Δημοκρατική Αναγέννηση», «Η Ημέρα», «Η Δημοκρατία», 
«Ο Αιών», «Βαλκάνια», «Σήμερα» κτλ. Επίσης έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με διά-
φορα περιοδικά, όπου αναπτύσσει ποικιλία θεμάτων οικονομικού και κοινωνικού χαρα-
κτήρα. Έχει δώσει το παρόν του σε διάφορα προγράμματα ηλεκτρονικών μέσων. Ο Ηλί-
ας Τέλιος είναι δραστήριος και στους οργανισμούς των μέσων.

Για μια χρονική περίοδο ήταν αρχισυντάκτης του περιοδικού «Πληροφόρηση», έκδο-
ση της Ένωσης των Συνδικάτων της Αλβανίας.

Την αρθρογραφία την αναπτύσσει παράλληλα με το ερευνητικό και επιστημονικό του 
έργο στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. 

ΠΑΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ (1925-1995) - Σωπική
Ποιητής, μεταφραστής, αρθρογράφος. Γεννήθηκε στο χωριό Σωπική Αργυροκάστρου 

σε μια οικογένεια ελληνικής εθνικότητος. Τέλεσε την δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του 
στην Ελλάδα. Εργάστηκε αρχικά σαν δάσκαλος της ελληνικής γλώσσας στην γενέτειρά 
του. Μετέπειτα, μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε εργάστηκε σαν δημοσιογράφος στο Λαϊκό 
Βήμα, ταυτοχρόνως συνεργάστηκε με την συντακτική ομάδα των εκπομπών στην ελλη-
νική γλώσσα στο Ράδιο Αργυρόκαστρο. Από την νεαρή του ηλικία άρχισε να δημοσιεύει 
ποιήματα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αλβανικά, τα οποία συνέλεξε στο βιβλίο «Ελεύ-
θερη ζωή» (1953). Αργότερα εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές «Ανατολές και δύσεις» 
(1964), «Τα κλειδιά της ευτυχίας» (1966), «Αγνάντεμα από τα μπεντένια» (1982) κτλ. Η 
ποίηση του Πάνου Τσούκα έχει διακριθεί για την πλούσια αναπαράσταση, την επιβλητική 
απεικόνιση και για τον ποιητικό πολιτισμό. Έχει μεταφράσει αρκετές δημιουργίες από την 
ελληνική λογοτεχνία στα αλβανικά και αντίστροφα. Έχει εκδώσει το βιβλίο «Καλώς ήλθα-
τε στην γενέτειρά μου» (1973) καθώς και μια μονογραφία αφιερωμένη στον Λαϊκό Ήρωα 
Θ. Μάστορα (1976). Έχει εκδώσει και μερικά βιβλία για παιδιά. 

ΜΠΡΑΝΚΟ ΜΕΡΤΖΑΝΗ (1894-1981) - Σωπική & ...
Αρθρογράφος και κοινωνιολόγος. Γεννήθηκε στην Σωπική Αργυροκάστρου. Εγκα-

ταστάθηκε με την οικογένεια στο εξωτερικό. Ήρθε στην Αλβανία κατά τα τέλη της δεκα-
ετίας του ’20, αφού είχε τελειώσει τις ανώτατες σπουδές στην φιλοσοφία. Έγινε μια από 
τις κεντρικές φιγούρες του κινήματος των διανοουμένων της δεκαετίας του ’30. Αρχι-
κά συνεργάστηκε με την εφημερίδα «Δημοκρατία» του Αργυροκάστρου, όπου συνδέ-
θηκε με τον Β. Κώτση με τον οποίο ίδρυσαν και το περιοδικό «Νεοαλβανισμός», καθώς 
και με τα περιοδικά «Ιλλυρία» και «Μινέρβα». Ίδρυσε το περιοδικό «Η Αλβανική προσπά-
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θεια» (1936 – 1939). Ο Μπράνκο Μερτζάνη μαζί με τον Β. Κώτση και τον Νεμπίλ Τσίκα 
και άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες του πνευματικού βίου της δεκαετίας του ’30, 
ίδρυσαν ένα νέο ρεύμα της αλβανικής πολιτικο-κοινωνικής σκέψης, με το όνομα «Νεο-
αλβανισμός», που με τις ιδέες του αποσκοπούσε να ξεριζώσει το αναχρονικό ημιφεου-
δαρχικό σύστημα, την ανατολική νοοτροπία και την κοινωνική διαίρεση, για να συγκρο-
τήσουν στην θέση τους μια κοινωνία με πολύπλευρη πολιτιστική, πνευματική, ηθική και 
εκπαιδευτική ανάπτυξη, υπό την καθοδήγηση μιας μορφωμένης ελίτ. Ο Μπράνκο ήταν 
υποστηρικτής μιας νέας Εθνικής Αναγέννησης, η οποία έπρεπε να βγάλει την Αλβανία 
από την υπανάπτυξη και να την κατευθύνει προς τις δημοκρατικές ευρωπαϊκές χώρες. 
Ο «Νεοαλβανισμός» του βασίστηκε στην Θετική Φιλοσοφία του Ογκίστ Κοντ, του Εμίλ 
Ντιρκέμ και άλλων, που πρέσβευε την προοδευτική κοινωνική εξέλιξη μέσω των ιδεών 
και της ηθικής, χωρίς κοινωνικές αναταραχές. Στην «Αλβανική προσπάθεια» ο Μπράνκο 
Μερτζάνη εξυψώνει τον ρόλο του ορθολογισμού του Ντεκάρτ για την κοινωνική πρόο-
δο. Εκείνος εκφράστηκε ανοιχτά εναντίον του μπολσεβικισμού και του φασισμού. Έφυγε 
από την Αλβανία μετά την Φασιστική Κατοχή και εγκαταστάθηκε στην Τουρκία, όπου συ-
νεργάστηκε με μερικές από τις πιο διάσημες εφημερίδες. Πέθανε στην Τουρκία.

ΓΚΑΚΙΟ ΜΠΟΥΣΙΑΚΑ (1943) - Σέλτση
Γεννήθηκε στο χωριό Σέλτση Αργυροκάστρου. Το δημοτικό σχολείο το τελείωσε στην 

γενέτειρά του. Αφού τέλεσε την σχολή των στελεχών εργασίας της βιομηχανίας, εργά-
στηκε για μερικά χρόνια ως ηλεκτρολόγος. Εν τω μεταξύ ολοκλήρωσε το Εσπερινό Γυ-
μνάσιο, ενώ τις πανεπιστημιακές σπουδές στο Τμήμα Αλβανικής Γλώσσας και Λογοτεχνί-
ας, τις τέλεσε στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων. Για μια περίοδο εργάστηκε σαν συντάκτης 
και μετέπειτα και αρχισυντάκτης στο περιοδικό για παιδιά «Φατόσι» στα Τίρανα. Υπήρξε 
και διευθυντής του Εκδοτικού Οίκου «Ναΐμ Φράσερι» στα Τίρανα. Ο Γάκιος Μπουσιάκας 
γράφει κυρίως πρόζα για παιδιά: διηγήματα, νουβέλες και λογοτεχνικά βιβλία και μερι-
κές φορές και για ενήλικες. Το πρώτο διήγημα το δημοσίευσε το 1963 στο περιοδικό για 
παιδιά «Ο Πιονέρος». Ο Γάκιος Μπουσιάκας ζει στα Τίρανα.

Λογοτεχνικά έργα: «Στη στάνη στο βουνό» 1967, «Η χαρούμενη καρότσα» 1969, «Μια 
φθινοπωρινή νύχτα» 1972, «Στο νησί των χελιδονιών» 1973, «Ο αρκούδος καλλιτέχνης» 
1973, «Ο μονομάχος και η τίγρης» 1975, «Το αρκουδάκι που έψαχνε τον πατέρα του» 
1975, «Η μαύρη γούνα» 1976, «Επιλεγμένα διηγήματα για παιδιά» 1976, «Ο Τσιούφο και 
ο σγουρομάλλης Μπούμπης» 1978-1979, «Επιλεγμένα παραμύθια» 1979, « Η επιθυμία 
της Ανίλας» 1979, «Το αγόρι από το Δυρράχιο» 1979, «Οι ιππότες με τους πυρσούς» 1980, 
«Συμβάν στα Τίρανα» 1980, «Παραμύθια για παιδάκια και παππούδες» 1984, «Ο Τσιούφο 
στο σπίτι των θαυμάτων» 1985, «Οι περιπέτειες του Τσιούφο» 1987, «Ας τον ονομάσομε 
Άρθουρ» 1989, «Παραμύθια» 1989, «Ένα παράξενο αγόρι» 1990, «Τα σταυροδρόμια μιας 
ζωής» 1990, «Η ταινία του στρατηγού Τσιούφο» 1994. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ - Σωπική
Αλβανός βιολιστής και μουσικοσυνθέτης. Γεννήθηκε στα Τίρανα στις 16 Οκτωβρίου 

1948 σε μια οικογένεια καλλιτεχνών. Ο πατέρας του, ο Α. Παπαδημήτρης ήταν γλύπτης – 
ξυλογράφος, ενώ η μητέρα του Σ. Παπαδημήτρη (Ζέγκο) ήταν ζωγράφος. Εκείνος ήρθε 
πολύ νωρίς σε επαφή με την μουσική και κατά την χρονική περίοδο 1955-1966 σπούδα-
σε στην τάξη του βιολιού του Γκ. Μπόγκντο στο καλλιτεχνικό λύκειο «Γιορντάν Μίσια», Τί-
ρανα. Μετέπειτα, κατά την περίοδο 1966-1971 συνέχισε τις ανώτατες σπουδές στο Ανώ-
τατο Ινστιτούτο των Τεχνών (σήμερα η Ακαδημία των Τεχνών) στην τάξη του βιολιού του 
Σ.Παπαρίστο. Εν τω μεταξύ εργάζεται και στην ορχήστρα της Αλβανικής Ραδιοτηλεόρα-
σης (1967-1970).

Με το πέρας των σπουδών, το έτος 1971, διορίστηκε ως μαέστρο στην ορχήστρα του 
Θεάτρου της Όπερας και του Μπαλέτου, όπου εργάστηκε μέχρι το 1985. Σε αυτό το καλ-
λιτεχνικό ίδρυμα, κατά την χρονική περίοδο 1985-1988 διορίζεται καλλιτεχνικός διευ-
θυντής του. Επίσης, κατά την υπόλοιπη χρονική περίοδο που εργάστηκε στην Αλβανία, 
ήταν βιολιστής στο Θέατρο της Όπερας και του Μπαλέτου.

Το 1990 μεταναστεύει στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε για έξι χρόνια στην Λυρική Σκη-
νή (1990-1996), στην Ελληνική Ραδιοτηλεόραση (1996-1998), στην Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών (1998-1999). Εν τω μεταξύ, το 1991-1993 είναι και μαέστρο στην Συμφωνική 
Ορχήστρα Πειραιώς, καθώς και δίδασκε βιολί και μουσική δωματίου σε μερικές μουσι-
κές σχολές των Αθηνών. 

Η συναυλιακή σταδιοδρομία ως βιολιστής του Γιάννη Παπαδημητρίου ξεκινάει από τα 
χρόνια που σπούδαζε. Το ρεπερτόριό του συμπεριλαμβάνει περίπου 150 έργα για βιο-
λί και μουσική δωματίου, τα οποία έχει παίξει στην σκηνή και έχει ηχογραφήσει για την 
Αλβανική Ραδιοτηλεόραση. Για την Αλβανική Ραδιοτηλεόραση έπαιξε και ηχογράφησε 
τα περισσότερα αλβανικά έργα για βιολί, μερικών εκ των οποίων υπήρξε και ο πρώτος 
εκτελεστής. Επίσης, και η παιδαγωγική δράση του Γ. Παπαδημήτρη είναι έντονη. Κατά 
την περίοδο 1969-1972 διδάσκει στο καλλιτεχνικό λύκειο «Γιορντάν Μίσια» στα Τίρανα 
και κατά τα έτη 1972-1983 διδάσκει στην Ακαδημία των Τεχνών στα Τίρανα.
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Αφιέρωμα για τον αείμνηστο Γάκη Τσάνο
(απόσπασμα από το κείμενο)

…Και το πορτρέτο ενός παράξενου ανθρώπου, που σου έδι-
νε την εντύπωση πως δεν τον ενδιέφερε καθόλου το κοινωνι-
κό σύστημα στο οποίο ζούσαν οι υπόλοιποι άνθρωποι. (Αυτός ο 
άνθρωπος θυμίζει τον Λασγκούς Ποραντέτσι, όταν ρώτησε τον 
Κανταρέ: Σε τι κοινωνικό σύστημα ζούμε;!) Εκείνος είχε τον κό-
σμο του απαράλλαχτο, οι άνεμοι του νέου συστήματος δεν πείρα-

ξαν καμία πεποίθηση, έπεσαν πάνω σε όλους, το κράτος με τις αρπακτικές μεταρ-
ρυθμίσεις κολεκτιβοποίησης και εκείνοι του χωριού που τα εφάρμοζαν αυτά. Αλλά 
εκείνος παρέμεινε δακτυλοδεικτούμενος, ξεχωριστό άτομο. Φαινόταν σαν να ήταν 
εκτός εποχής, ήταν τόσο έξυπνος που τους ενέπαιζε όλους, και εκείνους που έβγα-
ζαν τις μεταρρυθμίσεις και εκείνους που τις εφάρμοζαν. Ήταν και βοσκός του συνε-
ταιρισμού, αιγοβοσκός, εκεί είχε και τις δικές του κατσίκες. Τους ενέπαιζε μην δίνο-
ντας βάση, μην εφαρμόζοντας τις μεταρρυθμίσεις. Ήταν έξυπνος διότι δεν έμπαινε 
σε συζητήσεις. Το ήξερε ότι οι συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις ήταν επικίνδυνες, 
θα μπορούσαν να εκληφθούν ως προπαγάνδα και μετά από αυτές επακολουθούσε η 
φυλακή. Το είχε καταλάβει ότι η νέα εξουσία είχε βάλει το σόι του μέσα σε έναν κόκ-
κινο κύκλο. Ένας αδερφός του σκοτώθηκε τυχαία, ο άλλος είχε θέματα με το αλβα-
νικό κράτος από την εποχή της βασιλείας, τον άλλον τον ξεμπρόστιασαν σε μια συνέ-
λευση του χωριού, τον μοναχογιό του δεν τον άφηναν σε ησυχία εκείνοι του χωριού, 
ήθελαν οπωσδήποτε να τον είχαν στον συνεταιρισμό, εκείνος πήγαινε να δουλέψει 
στα μεγάλα έργα που γίνονταν στη χώρα. Έτσι άρχισε ο διωγμός στο σόι. Καλύτερα να 
μην ξέρουν τι σκέφτομαι και τι δεν μου αρέσει από το σύστημα, έλεγε μέσα του ο θεί-
ος Γάκης. Εκείνος με το δικό του. Δεν συμμορφωνόταν στις μεταρρυθμίσεις. Μόνο 
μια φορά υπάκουσε το κράτος, όταν τον κάλεσαν για φαντάρο, την περίοδο της βα-
σιλείας. Ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε σε αυτοκίνητο. Ίσως ήταν και η μοναδική 
έξοδός του από το χωριό...

Ο παράξενος άνθρωπος
Όταν άκουγα τους άλλους να λένε πως ο τάδε είναι παράξενος άνθρωπος, εμένα 

έτρεχε ο νους μου στις Σχωριάδες και στα παιδικά μου χρόνια και θυμόμουν τον θείο 
Γάκη, τον Γάκη Τσάνο, τον αιγοβοσκό. Το τονίζω, τον αιγοβοσκό, διότι σε όλη του την 
ζωή έβοσκε και άρμεγε μόνο κατσίκες, του χωριού και τις δικές του. Και δεν λέω του 
συνεταιρισμού, χα χα, ο θείος Γάκης δεν πήγαινε με τα κοπάδια του συνεταιρισμού, 
εκείνα είχαν «το γρεκί», το βοσκοτόπι, έξω από το χωριό και εκείνος δεν υπάκουε στις 
εντολές των αρχιβοσκών, όχι σήμερα βόσκισέ τα εδώ, όχι σήμερα είχαν λίγο γάλα, όχι 
σήμερα θα πας το γάλα στο γαλακτοκομείο, στην Πολύτσιανη. Μήπως έχετε τρελαθεί, 
να πάω εγώ στην Πολύτσιανη, να περάσω μέσα από τα γραφεία, τους αξιωματικούς, 
τους στρατιώτες, να δω όλους αυτούς τους ανθρώπους, όχι βρε όχι, δεν μου χρειά-
ζονται εμένα αυτά τα πράγματα. Καλά είμαι με τις κατσίκες του χωριού και όταν βρα-
διάζει τις φέρνω κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού και εκείνες βρίσκουν από μόνες 
τους τους ιδιοκτήτες. Εγώ κι εσύ θα μπορούσαμε να μπερδέψουμε το σπίτι μας, τα ζώα 
ποτέ. Ήταν παράξενος. Κουρευόταν πάντα μόνος του, έφτιαχνε παπούτσια και σανδά-
λια μόνος του (δεν ήταν σαν του εργοστασίου, φτιαγμένα με λάστιχα από σαμπρέλες με 
πάτους από άλλα παπούτσια ή και εκείνο με λάστιχο, ήταν ελαφρύτερα, δεν τον ένοια-
ζε αν τα παπούτσια ήταν μυτερά ή αν φαίνονταν τα σύρματα ή οι πρόκες. Πάντα φορού-

Από τον
Πέτρο Μεντή

σε ένα μοντέλο παντελονιού, μαύρα, με λουριά, ένα σκοινί ή κομμάτι ύφασμα διπλοτυ-
λιγμένο, φαρδιά πάνω και στενά και ανοιχτά κάτω, κοντά, με την γάμπα έξω, ποτέ μου 
δεν κατάλαβα το γιατί, ίσως για δροσιά. Δεν είχε μπει ποτέ σε αυτοκίνητο. Όταν έπρεπε 
να πάει στο Αργυρόκαστρο, πράγμα σπάνιο, και όχι να επισκεφτεί γιατρό, δεν τον είχε 
αγγίξει ποτέ γιατρός, πήγαινε με τα πόδια, έκοβε δρόμο για συντομία από το ποτάμι της 
Σούχας και έβγαινε κάτω στην πόλη. Μόνο την εποχή του βασιλιά Ζογκ αναγκάστηκε 
να ανέβει σε αυτοκίνητο, όταν πήγε φαντάρος.

Δεν έβραζε ποτέ το γάλα. Του έλεγαν βράσε το γατί θα σε πιάσει μελιταίος πυρε-
τός, αλλά εκείνος γελούσε. Σαν να τους έλεγε: Τι ξέρετε εσείς για τις κατσίκες, εγώ 
δεν αφήνω τα ζώα μου να κολλήσουν μελιταίο πυρετό, γι’ αυτό και δεν φοβάμαι το 
γάλα. Έτσι νωπό όπως είναι με τον αφρό που σχηματίζεται κατά το άρμεγμα, αυτό εί-
ναι γάλα με το άρωμα του λουλουδιού και την πρασινάδα του φύλλου, ενώ η φωτιά 
αφαιρεί τις ιδιότητες του γάλακτος. Δεν τον θυμάμαι ποτέ με δίκαννο, μόνο με ένα 
τσεκούρι, ένα δερμάτινο ή υφασμάτινο δισάκι, με την καραβάνα από τον πόλεμο, ένα 
ξύλινο κουτάλι για το γιαούρτι (σπάνιο πράγμα για εκείνον) και ένα αλουμινένιο κου-
τάλι για το γάλα. Μου ‘χει τύχει κι εμένα να πιώ το γάλα άβραστο. Ποιος μάζευε ξύλα 
και άναβε φωτιά! Και τι το βρήκε τον θείο Γάκη που μια ζωή δεν το έβραζε; Στο δισάκι 
δεν έλειπαν τα σύρματα, τα μικρά καρφιά, ένα σουβλί, σπάγκος και κόλλα. Τα σύρμα-
τα και το σουβλί τα χρησιμοποίησε μερικές φορές και για εμένα. Στις βροχερές μέρες, 
όταν τα πόδια βρέχονταν και γλιστρούσαν στα σανδάλια, κοβόταν ο σπάγκος τους και 
τα λουριά ξεκολλούσαν από τον πάτο. Εκείνος με φώναζε και μου τα έφτιαχνε. Με 
κοιτούσε προσεκτικά και μου έλεγε: Τι κακό που σας έκανε η μάνα σας (που πέθανε), 
αλλά και η Ξένη δουλευτάρα γυναίκα είναι, μέρα νύχτα στη δουλειά.

Ένα μπαστούνι και το σκυλί, που πήγαινε πότε πίσω και πότε μπροστά του, ολο-
κλήρωναν την εικόνα του. Είχε πρόβλημα με το ένα του πόδι και κούτσαινε λίγο, πότε 
– πότε όταν έτρεχε για να μην κάνουν οι κατσίκες καμιά ζημιά, φώναζε, σήκωνε το 
μπαστούνι του, όλο του το σώμα έκλινε προς μια μεριά, έπαιρνε ένα σπαστό σχήμα 
που με έκανε να βάζω τα γέλια. Μάλιστα κρυφά το μιμούμουν. Τον μιμούνταν και άλ-
λοι φίλοι μου, αλλά εγώ ήμουν ο καλύτερος, τους έκανα και γελούσανε διότι συγ-
χρόνιζα την κίνηση με την φωνή, μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, όπου σου έκανε 
εντύπωση η χρήση των επιφωνημάτων, κυρίως όταν θύμωνε και φώναζε στις ανυ-
πάκουες κατσίκες. Είχε μια παράξενη φωνή. Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας ζή-
τημα ήταν αν μίλαγε τρεις ή τέσσερις φορές. Όταν είχε τα κέφια του, του άρεσε να μι-
λάει με μας τα παιδιά. 

Απέφευγε τους μεγάλους, κυρίως τους ανθρώπους του κόμματος, του συμβου-
λίου, του μετώπου και κυρίως τους προϊσταμένους της κτηνοτροφίας. Απ’ όλους 
αυτούς φοβόταν μήπως και του θύμιζαν τις μεταρρυθμίσεις του Κόμματος, μήπως 
και του χάλαγαν την ηρεμία του και τον τρόπο ζωής του, δεν ήθελε να τον πάνε με 
τα μεγάλα κοπάδια του συνεταιρισμού, δεν ήθελε κάποιον πάνω απ’ το κεφάλι του, 
εκτός από μένα ή κάποιον συνομήλικό μου, σαν βοηθούς. Αλλά κι εγώ που τον 
ακολουθούσα πιστά με το κοπάδι, μήπως τον έβλεπα περισσότερο απ’ αυτούς που 
δεν ήταν μαζί μας. Με φώναζε κατά το μεσημέρι για να μου δώσει την μερίδα του 
γάλατος για να φάω. Και γω το έτρωγα άβραστο. Στην αρχή δυσκολεύτηκα. Καθό-
ταν μόνος του σε μια μεριά, δεν τον είδα ποτέ να τραγουδάει, να σιγομουρμουράει 
κανένα παλιό τραγούδι ή να παίξει την φλογέρα, ίσως και να έπαιζε κάποιον σκοπό-
αλλά εγώ δεν τον είχα δει ποτέ. Πολλά παιδιά του χωριού όταν τύχαινε καμιά φορά 
σπανίως να τον δούνε, νόμιζαν ότι ήταν κάποιος από άλλο χωριό. Έβγαινε στο χω-
ριό όταν τον φώναζαν τα μέλη του συμβουλίου ή του συνεταιρισμού, φυσικά για να 
τον πείσουν και να του ασκήσουν κριτική.
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Αργότερα όταν μάθαμε για την αναρχία έκανα μια σύνδεση της έννοιας αυτής με τον 
θείο Γάκη. Είχε κι αυτός κάτι αναρχικό στην συμπεριφορά του. Δεν υπάκουγε στις εντο-
λές που θα τον υποχρέωναν να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, τον κώδικά του.

Δεν μιλούσε ποτέ για πολιτική. Ίσως διότι εύκολα μπορούσε να παρερμηνευθεί, 
αφού ένας αδερφός του μπαινόβγαινε στις φυλακές.

Η τελευταία φορά που πήγα να βοσκήσω κατσίκες στο χωριό ήταν το καλοκαίρι του 
1970. Ο θείος Γάκης πήγαινε με τις δικές του κατσίκες. Όσο του επέτρεπαν, αλλά ήθελε 
να τα βοσκήσει μόνος του. Του κόλλησαν μερικοί στο χωριό για να τις ενώσει με τους 
υπόλοιπους, αλλά εκείνος ούτε φοβήθηκε, ούτε δέχθηκε.

Aquarel
Όταν πήγαινα στο χωριό τον συναντούσα, ή καλύτερα τον χαιρετούσα από τον οβο-

ρό (περιφραγμένη αυλή του αγροτόσπιτου, πάνω στον οποίο έβαζαν σε στοίβες τα ξύλα 
του χειμώνα) του σπιτιού του μεγάλου αδερφού, τα είχαν δίπλα τα σπίτια, η κουνιάδα 
μου ήταν ανιψιά του. Πολλές φορές τα βράδια του καλοκαιριού όταν τον έβλεπα να κα-
τεβάζει τις κατσίκες, τον περίμενα και τον συναντούσα. Είχα θάρρος απέναντί του, και 
εκείνου του άρεσε που ήθελα να τον συναντήσω. Έφυγες εσύ, μου είπε μια μέρα, γλί-
τωσες από εδώ, και έριξε την ματιά στις κατσίκες που έτρωγαν και στο κέντρο του χω-
ριού. Τον είδα με εκείνο το μαύρο ύφασμα με το οποίο τύλιγε το κεφάλι του, πάντο-
τε κουρεμένο σύριζα, πράγμα που τόνιζε ένα κάπως περίεργο σχήμα του κεφαλιού, το 
οποίο μαζί με τον τρόπο που περπατούσε, που μιλούσε και που ενθάρρυνε τις κατσίκες 
του να μην φοβούνται διότι η κατσίκα, έλεγε ο θείος Γάκης, φοβάται πολύ, κυρίως σαν 
νυχτώνει) συνέθεταν ένα αστείο σκηνικό, αλλά για εμάς που τον ξέραμε, αυτά του χα-

ρακτηριστικά μας ήταν λίγο διασκεδαστικά και τα χρησιμοποιούσαμε στους παιδικούς 
μας αυτοσχεδιασμούς για να γελάσουμε.

Ο πρώην φυλακισμένος που αφέθηκε ελεύθερος
για να πεθάνει στο σπίτι του

Ήταν Ιούλιος. Τα παιδιά χάρηκαν διότι θα πήγαιναν στις Σχωριάδες με την κοριέρα. 
Μπροστά από μένα συζητούσαν δυο σωπικιώτες. Λίγο που μιλούσαν χαμηλόφωνα, λίγο 
ο θόρυβος από το ζόρισμα της κοριέρας, δεν μπορούσα να ακούσω καθαρά. Τυχερός, 
είπε ο ένας, πέθανε σπίτι του. Αυτά τα λόγια με έκαναν περίεργο και ήθελα να τους ρω-
τήσω. Ένας εξ αυτών, με κατάλαβε ότι κάτι ήθελα να τους ρωτήσω και με είπε: Ένας από 
τους δικούς σας που ήταν στην φυλακή, κηδεύτηκε χθες στο χωριό. Αυτό μου φάνηκε 
απίστευτο, φυλακισμένος και πέθανε στο σπίτι του!;

Τις λεπτομέρειες τις έμαθα στο χωριό. Είχε πεθάνει ο Κώτσος Πότσης. Ήταν τυχερός 
και πέθανε στο σπίτι του και όχι στην φυλακή. Επωφελήθηκε από έναν νόμο που αποφυ-
λάκιζε πριν την ώρα του  κάποιον φυλακισμένο που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Απί-
στευτο κι αυτό. Το περίεργο σ’ αυτή την ιστορία ήταν πως πολλοί συγχωριανοί πήγαν να 
συλλυπηθούν στο σπίτι του μακαρίτη, μάλιστα και μερικοί εκ των μελών του Μετώπου. 

Intermezzo
Μου είχε γίνει συνήθεια, πως όταν πήγαινα τα καλοκαίρια στις Σχωριάδες, έβγαινα 

βόλτα στους λόφους και τις πλαγιές και θυμόμουν την παιδική μου ηλικία. Κάποτε περ-
νούσα κοντά στο κοιμητήριο. Από μακριά διέκρινα έναν άνθρωπο με το κεφάλι γυρισμέ-
νο προς το νεκροταφείο και από την μέση και πάνω φαινόταν σαν να είχε σκύψει να δει 
κάτι πίσω από τον τοίχο. Τον αναγνώρισα, ήταν ο γιος του πρώην φυλακισμένου. Έκα-
να μερικά βήματα να τον πλησιάσω και να τον συλλυπηθώ. Ήμασταν παιδικοί φίλοι. Τον 
αγαπούσα πολύ, κυρίως για τις μιμήσεις που έκανε για μερικούς ανθρώπους της εξου-
σίας στο χωριό, καθώς και τον θείο Γάκη μιμούνταν ωραία. Έκανε πλάκα με κάποιον από 
το χωριό που μπορεί να ήταν λίγο αγαθός και όταν μας το διηγούνταν εμείς λυνόμασταν 
στα γέλια, ενώ ο ίδιος στεκόταν σοβαρός. Ο πατέρας του έκανε το παν για να το σπου-
δάσει, του νοίκιασε ένα δωμάτιο στο Αργυρόκαστρο για να τελειώσει το Γυμνάσιο. Ήταν 
πολύ καλός μαθητής. Αλλά η φυλάκιση του πατέρα του, του χάλασε όλα τα σχέδια της 
ζωής. Ήταν αρραβωνιασμένος από τα γεννοφάσκια του. Εμείς τα παιδιά όταν μάθαμε το 
όνομα «της αρραβωνιαστικιάς» του τον πειράζαμε. Αλλά ο πατέρας του, μετά το 1967, 
χάλασε όλους τους αρραβώνες των παιδιών του και ο Τσότας γλύτωσε από το δούλεμά 
μας. Όλη την ημέρα έχτιζε τοίχους και πεζούλια γύρω από το σπίτι και της αυλής. Η μάνα 
Ξένη μου έλεγε: Διάβασε βιβλία εσύ Νότη, διάβασε. Θα σου δώσουν τίποτα τα βιβλία; Δεν 
βλέπεις τον Τσότα Πότση που ομορφαίνει το σπίτι με τοίχους.

Πριν καλά κάνω πέντε βήματα άκουσα ένα κουδούνισμα. Πέρα, από τον δρόμο της 
Γλύνας ερχόταν ένα μουλάρι και πάνω του, ανάμεσα στα βυτία ήταν ένας άνδρας, ο 
οποίος σφύριζε ανέμελα την μελωδία κάποιου γνωστού δημοτικού τραγουδιού. Το θέ-
αμα αυτό με έκανε να διστάζω. Ο Σωτήρης (Τσότας), ο γιος του άνδρα της ξαδέρφης 
μου, φαίνεται τον στεναχώρησε ο δισταγμός μου. Εκνευρίστηκε και με ένα πήδημα πέ-
ρασε στην εσωτερική πλευρά του νεκροταφείου. Με αυτό συνήλθα και εγώ από τον δι-
σταγμό μου. Κατάλαβα πως ο παιδικός μου φίλος θύμωσε με τον δισταγμό μου. Όταν 
μετά από λίγο κατάλαβα πως ο βοσκός δεν ήταν από τα μέρη μας, αλλά από τις φάρμες 
των Αγίων Σαράντα, οπότε δεν θα ήξερε γιατί συναντήθηκα με τον Τσότα έξω από το 
νεκροταφείο, αισθάνθηκα ενοχές. Δεν τόλμησα να τον συλλυπηθώ και θυμήθηκα τον 
θείο Κώτσο, ο οποίος στα παιδικά μου χρόνια μου φερόταν με πολύ αγάπη όταν πήγαι-
να μαζί τους με τα κοπάδια του χωριού. Εκείνος τώρα ήταν θαμμένος στον Αϊ Νικόλα, 
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όπου μέσα στην κακοτυχία του υπήρξε τυχερός, διότι άφησε την τελευταία του πνοή 
στο σπίτι ανάμεσα στους αγαπημένους του. Θυμήθηκα τον τρόπο πως τον είχαν συλ-
λάβει. Το ειδοποίησαν να πάει στο Αργυρόκαστρο για εκπαίδευση με τις εθελοντικές 
τσέτες (ομάδες) και από το ποτάμι θα τον έπαιρνε ένα αυτοκίνητο. Εκεί του είχαν στή-
σει καρτέρι. 

Μου φάνηκε ότι άκουσα ένα θορυβώδες γέλιο. Ήταν το γέλιο του, έτσι γελούσε, με 
όλη του την ψυχή και δυνατά.  

Ένα μάθημα για την πάλη των τάξεων
Αν αυτό το γεγονός θα είχε συμβεί μια μέρα πριν, δεν θα φοβόμουν να δώσω το χέρι 

στον γιο του πρώην φυλακισμένου.
Την επόμενη μέρα, από την αυλή του σπιτιού μας, άκουσα μερικά κουδουνίσμα-

τα. Κατάλαβα πως ήταν ένα κοπάδι ζώων. Το κατάλαβα από τα μικρά στρογγυλά κου-
δουνάκια, τα οποία και έκαναν ωραίο ήχο αλλά και δεν βάραιναν τα ζώα. Ξεκίνησα 
να πάω στο αλώνι του Μήτση, που κάποτε στα παιδικά μας χρόνια εκεί ήταν το λιβάδι 
της γειτονιάς μας. Στην ανηφόρα του χειμάρρου φάνηκε η σιλουέτα του πατέρα μου. 
Καθώς φαίνεται είχε αφήσει ελεύθερο το γαϊδούρι. Εν τω μεταξύ οι πρώτες κατσί-
κες μπήκαν στο λιβάδι και άρχισαν να γλύφουν τις λίγες πλάκες που είχαν παραμεί-
νει. Ήταν αυτή η συνήθεια που είχαν τα κατσίκια σε αναζήτηση του αλατιού. Στο τέλος 
φάνηκε ο θείος Γάκης. Ήταν ο ίδιος με εκείνον της παιδικής ηλικίας, με κουρεμένο 
κεφάλι, λευκά πια μαλλιά, με το δισάκι στους ώμους και με τα ίδια φαρδιά παντελό-
νια, με τα μυτερά λαστιχένια παπούτσια, με το μπαστούνι και το σκυλί. Χωρίς να μας 
χαιρετήσει κατευθύνθηκε προς τον πατέρα μου, το έδωσε το χέρι και του είπε: Ζωή 
σε λόγου σας! Την ευχή του να έχετε! Ο πατέρας μου δεν το περίμενε ότι ο θείος Γά-
κης θα τον συλλυπούταν για τον φυλακισμένο άντρα της ανιψιάς του. Αφού του έδω-
σε το χέρι με αναστεναγμό του είπε (στην πραγματικότητα τα λόγια εκείνα δεν ήταν 
για τον αιγοβοσκό): Άκου τι λέει; Ο θείος Γάκης άκουσε τον αναστεναγμό και κοιτάζο-
ντας και τους δυο στα μάτια είπε: Άνθρωπος του Θεού ήταν κι αυτός. Οι κατσίκες δεν 
είχαν απομακρυνθεί. Όπως φαίνεται περίμεναν «την εντολή» του κυρίου τους για το 
προς τα πού θα έβοσκαν εκείνη την ημέρα, προς τις βελανιδιές της Αγιά Παρασκευ-
ής ή προς τις πλαγιές του Αϊ Θανάση. Εκείνος προχώρησε πος το λιβάδι και μόλις το 
πέρασε, οι κατσίκες και τα κατσικάκια κατάλαβαν ότι θα έβοσκαν προς τον Αϊ Θανά-
ση εκείνη την ημέρα και τον ακολούθησαν. 

Ο πατέρας έφυγε πριν από μένα για το σπίτι, το οποίο δεν απείχε πάνω από 100 μέ-
τρα από το αλώνι. Γύρισα κι εγώ. Σκεφτόμουν τα λόγια του θείου Γάκη και τον δισταγμό 
το δικό μου και του πατέρα μου. Την έχω σκεφτεί και την έχω επαναφέρει στην μνήμη 
μου πολλές φορές αυτή την σκηνή. Ένας αιγοβοσκός, αγράμματος, που δεν είχε δια-
βάσει ποτέ του τίποτα από μαρξισμό, που δεν παρακολουθούσε την πολιτική ζωή του 
τόπου, αλλά με μεγάλη εμπειρία ζωής, με ανθρωπιστική πεποίθηση και θρησκευτικό 
πιστεύω, μου έδωσε ένα μάθημα το πώς έπρεπε να κατανοήσω την πάλη των τάξεων. 
Εγώ ο σπουδαγμένος, είχα πάθει τέτοια πλύση εγκεφάλου που με τρόμαξε η ανθρώπι-
νη συμπεριφορά ενός γέρου. Τώρα ούτε η μετάνοια δεν έχει αξία. Μας είχε κάνει τόσο 
ψυχρούς εκείνο το σύστημα, είχαμε πάθει τέτοια πλύση εγκεφάλου, ήμασταν τόσο φο-
βισμένοι και στρατολογημένοι.

Επίλογος
Εκείνο που συνέβη στο αλώνι ήταν και η τελευταία μου συνάντηση με τον θείο Γάκη. 

Συχνά, στα αστεία, απευθυνόμουν στα παιδιά μου με εκείνο τον ιδιαίτερο τρόπο φωνής 
του θείου Γάκη. Τα παιδιά γελούσαν.

Όταν ένα καλοκαίρι πήγα στο χωριό και έμαθα ότι ο ήρωας των παιδικών μου χρό-
νων δεν ζούσε πια, λυπήθηκα πολύ. Και περισσότερο για τον τρόπο το πώς έφυγε από 
τη ζωή. Παρόλο που είχε στις πλάτες του μερικές δεκαετίες, συνέχιζε και πήγαινε με 
τις κατσίκες. Δεν μπορούσε να εννοήσει τη ζωή μακριά τους. Τις έβοσκε πάνω στο Κι-
σαρά, στις ρίζες της Νεμέρτσκας. Ένα βράδυ η οικογένειά του ανησύχησε διότι οι κα-
τσίκες γύρισαν μόνες τους. Έλειπαν ο θείος Γάκης με το σκυλί. Οι άντρες και τα αγόρια 
του χωριού βγήκαν να τους ψάξουν. Τον βρήκαν πεσμένο σε ένα μικρό λιβάδι, ανάμε-
σα σε κάποια χαμηλά βράχια. Ίσως γλίστρησε και έπεσε, ίσως ζαλίστηκε. Εκείνα τα βρά-
χια γλιστρούν πολύ αν είναι βρεγμένα.

Του άρεσε να ζει και να είναι μόνος του, χωρίς κάποιον κοντά του. Δίπλα του βρέ-
θηκε μόνο ο πιστός του σκύλος, ο οποίος γάβγιζε και ούρλιαζε θρηνητικά, πράγμα που 
βοήθησε αυτούς που τον έψαχναν να τον βρουν.

Στην φωτογραφία είμαι εγώ με τον άλλον ήρωα της παιδικής μου ηλικίας, τον Φώτη 
Μήλια. Εγώ σαν τουρίστας, ερχόμενος από την Αθήνα. Ήταν το έτος 1996. Έτσι λοιπόν, 
μετά από 25 χρόνια έχω βάλει μπρος ένα κοπάδι με κατσίκες. Ήταν η παιδική ηλικία 
που με φώναζε.
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Το κουδούνι του σχολείου
των Σχωριάδων

Το έφερνα συχνά στον νου μου, 
το σχήμα και τους ιδιαίτερους ήχους 
του. Συγκινήθηκα όταν το κουδού-
νι που βλέπετε, το είδα στην ταβέρνα 
του Τάσου, στο Λιμάνι. Παρόλο που 

αυτό είναι μικρότερο από εκείνο του σχολείου, το σχή-
μα και οι ήχοι με συγκίνησαν. Εκείνο, το σχήμα και η μου-
σική του, μου έφεραν κοντά την παιδική μου ηλικία, την 
ηχώ του τραγουδιού «Χτυπάει το κουδούνι», ένα τρα-
γούδι με το οποίο έχουμε μεγαλώσει και μας έχει συνο-
δέψει στα σχολικά μας χρόνια.

Γνωρίζαμε πως το είχε φέρει κάποιος σχωριαδίτης 
από την Κωνσταντινούπολη, κατά την δεκαετία του ’20 
του περασμένου αιώνα. Έχει καλέσει εκατοντάδες μαθητές για μάθημα και έχει ειδο-
ποιήσει για τα διαλείμματα. Αν το βρίσκαμε ελεύθερο, μερικοί ζωηροί εξ ημών, το χτυ-

Από τον
Πέτρο Μεντή

Στη φωτογραφία,
το πραγματικό κουδούνι

του σχολείου των Σχωριάδων,
που έχει πλέον συλλεκτική αξία.

πάγαμε συνέχεια. Το αφήναμε πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια ή στην παλάμη του ενός 
χεριού και με το άλλο χέρι χτυπάγαμε το πάνω μέρος, όπου ήταν μια λαβή, στην άκρη 
της οποίας βρίσκονταν δυο μπίλιες που χτυπούσαν τον θόλο του, έναν μπρούντζινο 
θόλο, εμαγιέ, και αυτό τραγουδούσε, δεν ήταν απλά ένας ήχος, αλλά ένα πεντάγραμ-
μα με όλες τις νότες.

Αυτό ήταν η μασκότ του σχολείου των Σχωριάδων και μια μέρα που χάθηκε, αίνιγμα 
το πώς, και ποιος σκέφτηκε να το πάρει, χωρίς να σκέφτεται τον συμβολισμό του, στε-
ναχώρησε πολύ κόσμο. Ίσως μια μέρα εκείνος που το πήρε, διότι δεν ήταν κλοπή αλλά 
είχε σκοπό να το έχει το σπίτι αυτό το παλιό αντικείμενο, το οποίο στο μέταλλο του κου-
βαλάει μια ιστορία, το πάει στο δεύτερο όροφο του σχολείου, στην αίθουσα του μου-
σείου του. Είναι μια ιστορία το κουδούνι την οποία πρέπει να τη διηγηθεί στις επόμενες 
γενιές, έτσι βλέποντάς το και να χτυπάει ίσως καμιά φορά. Διότι πια μαθητές δύσκολα 
να καλέσει για την έναρξη των μαθημάτων. Μαθητές για σχολείο δεν έχει, τους πήρε η 
σύγχρονη μετανάστευση.
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Για την οικογένεια της Φατίκο Ντεντέκο
Οι ευγενείς πρεμετιανοί γύφτοι των Σχωριάδων
Από τον κύκλο: Αναμνήσεις των Σχωριάδων

Γράφτηκε μετά τη συζήτηση με τον Νότη Σιούτη, τον Σχωριαδίτη που 
μετά το 1949 εγκαταστάθηκε στα Τίρανα και μετά το 1990 στην Αθή-
να, και από τις θολές μου αναμνήσεις.

Η Φατίκο με τον Ντεντέκο, ο Τζεμίλης με την Τζεμιλέ και τα παιδιά τους – αυτή ήταν 
κάποτε η μικρή κοινότητα των γύφτων των Σχωριάδων από την Πρεμετή.

Πρόλογος
Εκείνοι έκαναν την εμφάνιση τους κατά 

την δεκαετία του ’30, ερχόμενοι από την 
Πρεμετή, δεν είναι γνωστό αν ήρθαν από 
την πόλη ή από κάποιο χωριό. Η κοινή λο-
γική λέει πως θα πρέπει να έχουν εγκατα-
λείψει κάποιο χωριό, σαν άνθρωποι χω-
ρίς κτήματα. Ούτε το ποιος τους έφερε στις 
Σχωριάδες έχει μείνει στην μνήμη των κα-
τοίκων, ούτε στους γερόντους που έχουν 
μείνει σήμερα στις Σχωριάδες. Ενδιαφέρον 
αποτελεί το γεγονός πως δεν εξασκούσαν 
την τέχνη τους με το σίδηρο, τέχνη που 
τους ξεχωρίζει.

Όταν ήρθαν στο χωριό η Τζεμιλέ με τον Τζεμάλη ήταν ζευγάρι. Η Φατίκο, το όνομα της 
οποίας ακόμα το θυμούνται στο χωριό, παντρεύτηκε με τον Ντεντέκο στις Σχωριάδες. 
Ο γάμος τους διήρκησε τρεις μέρες. Πήγε όλο το χωριό. Τον γάμο το έκανε η οικογένεια 
Σιούτη, γνωστή οικογένεια και με οικονομική άνεση. Εκείνοι είχαν και συγγενείς στην 
Αθήνα. Ο γάμος έγινε στην αυλή του παλιού σπιτιού των Τσίκαϊ. Αυτό το σπίτι το θυμά-
μαι κι εγώ. Τα πρώτα χρόνια στις Σχωριάδες εμείς κατοικούσαμε εκεί. Στο κλαρίνο έπαι-
ζε ο Γιώργος Γύφτος, ο οποίος ήταν ο σιδεράς του χωριού. Τη Φατίκο την στόλισαν με την 
παραδοσιακή φορεσιά των νυφών των Σχωριάδων. Εκείνοι ήταν γύφτοι της γης, αγρό-
τες. Εκείνη την εποχή στις Σχωριάδες ήταν μια άλλη οικογένεια που ασχολείτο με το σί-
δηρο και το αμόνι, η οικογένεια του Γίωργο Γύφτου, οι οποίοι κατοικούσαν εκεί που τα 
νερά του πηγαδιού και οι πλημμύρες του χειμώνα και της εποχής που έλιωναν τα χιό-
νια είχαν σχηματίσει έναν χείμαρρο, τον Γυφτόλακκο, όπου δίπλα είχε την κατοικία και 
το σιδηρουργείο ο Γιώργος ο γύφτος, ο προσδιορισμός του οποίου έκανε να μην ξέρου-
με καν το επώνυμό του.

Έτσι λοιπόν, για μια περίοδο οι Σχωριάδες είχαν δυο οικογένειες γύφτων, τους οποί-
ους τους ένωνε η ράτσα, το μελαμψό χρώμα του δέρματος, αλλά τους χώριζε η θρη-
σκευτική τους πεποίθηση. Εκείνη του Γιώργου ήταν από τους επονομαζόμενους χρι-

Από τον
Πέτρο Μεντή

στιανόγυφτοι ή ρωμιόγυφτοι. 
Έτσι είναι η γύφτοι και οι τσιγ-
γάνοι στην Ελλάδα, ανήκουν 
στην ορθόδοξη πίστη. Τέ-
τοιοι, αλλά λίγοι στον αριθμό, 
έχουν διασκορπιστεί σε διά-
φορα χωριά της μειονότητας 
καθώς και στο Αργυρόκα-
στρο, Αγίους Σαράντα και στο 
Δέλβινο. Θυμάμαι μόνο τη 
Φατίκο, την μεγάλη γυναίκα 
της οικογένειας. Ψηλή, λυ-
γερή, λίγο ιδιαίτερο αυτό για 
γύφτισσα γυναίκα της ηλικί-
ας της, λίγο μελαμψή, με λυτά 
μαλλιά, πάντα με μαύρο φό-

ρεμα, και το πλεκτό που φόραγε όταν κρύωνε ο καιρός, μαύρο ήταν κι αυτό. Φορούσε 
κοντούρες, αντρικά παπούτσια τα οποία όταν περπατούσε στους δρόμους με καλντερίμια 
των Σχωριάδων, χτυπούσαν και έκαναν θόρυβο, οπότε καταλαβαίναμε ότι περπατούσε 
η Φατίκο. Είχε ένα αρρενωπό βλέμμα, εκείνη ήταν ο άντρας και η γυναίκα του σπιτιού. Ο 
σύζυγός της, ο Ντεντέκος, ήταν πιο μαυριδερός, πάντα με ένα τσιγάρο στο χείλος, ένας 
καλοσυνάτος άντρας, λίγο νωθρός, πράγμα για το οποίο είχε συναίσθηση και ο ίδιος, γι’ 
αυτό και άφηνε όλη την ευθύνη του σπιτιού στη Φατίκο.

Εκείνη ήταν πολύ έξυπνη. Ποτέ δεν έχανε σε παζάρια ή σε συζητήσεις με τους υπό-
λοιπους χωριανούς. Την έβλεπα να έβγαινε από πολλά σπίτια. Ήταν πολύ κοινωνική και 
έτσι έβρισκε δουλειές για όλους. 

Η Φατίκο με τον Ντεντέκο μιλούσαν και ελληνικά, το άλλο ζευγάρι δεν ήξεραν την 
γλώσσα. Τα παιδιά τους μπήκαν στο σχολείο, όπου έμαθαν να διαβάζουν και να γράφουν 
ελληνικά. Ίσως είχαν για δάσκαλο της αλβανικής γλώσσας τον Κιαμίλ Γκουρανιάκου, ο 
οποίος πριν τον πόλεμο υπήρξε δάσκαλος στις Σχωριάδες και το Χλωμό.

Intermezzo
Τα πήγαινε τόσο καλά με το χωριό, είχαν μια ευγενική συμπεριφορά και είχαν μπει στις 

καρδιές των χωριανών. Όλο το χωριό τους αγαπούσε. Ο κάθε ένας τους βοηθούσε για να 
βρουν δουλειά. Τους έδωσαν με ενοίκιο τα κτήματα της εκκλησίας, με το ένα τρίτο. Είχαν 
συνάψει σχέσεις με πολλές οικογένειες στο χωριό, κυρίως όμως με δυο εξ αυτών: τους 
Σιουταίους και τον πάππο Μίτε, τον Μίτε Μεντή. Η Φατίκο έμπαινε στους Σιουταίους σαν 
να ήταν στο σπίτι της, και ποτέ δεν χάθηκε ούτε το παραμικρό. Ήταν κυρία. Και σε κείνο το 
σπίτι αν ήθελε να ψάξει όλο και κάτι θα έβρισκε, σε δραχμές ή ναπολόνια (χρυσές λίρες).

Ο Μίτε Μεντής, ο οποίος είχε χρόνια που ζούσε στις Σχωριάδες, ήταν σε καλή οικονο-
μική κατάσταση. Ασχολήθηκε με την ανατροφή ζώων. Βοήθησε και τους παρτιζάνους, 
αλλά μετά τον πόλεμο ξέχασαν την βοήθεια που είχε προσφέρει και τον ανακήρυξαν ως 
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κουλάκο. Τη θυμάμαι κι εγώ τη Φατίκο όταν έμπαινε στην αυλή του μεγάλου σπιτιού του 
πάππο Μίτε. Δεν καταλαβαίναμε τι έλεγαν, διότι μιλούσαν στα αλβανικά. Και αφού πήγε 
στους Αγίους Σαράντα η Φατίκο ερχόταν στις Σχωριάδες, οι Σιουταίοι είχαν πάει στα Τί-
ρανα και εκείνη πήγαινε στον πάππο Μίτε και σε άλλες οικογένειες του χωριού. 

Όταν ρώτησα κάποιον για να φρεσκάρω την μνήμη μου σε σχέση με αυτήν την οικογέ-
νεια, μου είπε πως αρχικά, όταν ήρθαν στο χωριό έμεναν στο σπίτι των Μιτσάτηδων, στο 
κέντρο του χωριού, απέναντι από το καφενείο. Αυτό δεν το θυμάμαι, νόμιζα πως ήταν 
κάπου στα σπίτια των Πασπαλαίων. Θυμάμαι κάποιο θόλο και νόμιζα πως έμεναν εκεί.

Όταν ήμουν ακόμα στο χωριό, εκεί στην βεράντα του καφενείου, οι άντρες και κυ-
ρίως οι ηλικιωμένοι, θυμόντουσαν τη Φατίκο. Εκεί εκπροσωπούσε όλη την οικογένεια 
της. Όταν ερχόταν η συζήτηση να μιλούν για εκείνους, οι άνθρωποι έλεγαν «η Φατίκο», 
‘η «στο σπίτι της Φατίκος». Εμάς τους νεότερους μας έκανε εντύπωση ότι εκείνοι όταν 
μιλούσαν γι’ αυτή την οικογένεια, δεν αναφερόντουσαν στον άντρα του σπιτιού, τον Ντε-
ντέκο, αλλά στη Φατίκο.

Τα χρόνια πέρασαν. Ήρθε ο πόλεμος. Εκείνους τους βρήκε στις Σχωριάδες. Ήταν ένας 
πόλεμος που σε εκείνους κόστισε την ζωή του Ντεντέκο και του γιού τους του Χατζή. 
Ήταν η περίοδος της Επιχείρησης του Ιουνίου. Οι Γερμανοί βομβάρδισαν το χωριό. Οι 
κάτοικοι έφυγαν. Πήγαν σε ένα χωριό του Πωγωνίου στην Ελλάδα για να σωθούν. Αλλά 
τον Ντεντέκο και τον γιο τους οι Γερμανοί τους είχαν σκοτώσει στο δρόμο για την Σωπι-
κή. Τους βρήκαμε μετά από τρεις μέρες, λέει ο κύριος Νότης, οι Γερμανοί τους είχαν θά-
ψει κάτω από πέτρες. Είχαν την τύχη των Εβραίων, ο Χίτλερ τα είχε βάλει και μαζί τους.  

Όταν έρχεται το κακό, άνοιξε την πόρτα, λέει ένα σοφό ρητό. Δεν έφτασε αυτό, αλλά 
ένα από τα παιδιά, τον Ασλάν, τον δάγκωσε ένα λυσσασμένο σκυλί. Οι άντρες του χωριού 
τον έβαλαν σε ένα φορείο να τον πάνε στο Αργυρόκαστρο, αλλά εκείνος κατέληξε καθ’ 
οδόν. Οι οικογένεια της Φατίκος βούτηξε σε βαθύ πένθος. Το χωριό της στάθηκε κοντά.

Οι μεταρρυθμίσεις του σοσιαλισμού τη βρήκαν τη Φατίκο στις Σχωριάδες. Με την 
ίδρυση του συνεταιρι-
σμού της πήραν τα κτή-
ματα της εκκλησίας, οπό-
τε εκείνη έγινε μέλος του 
συνεταιρισμού. Άρχισε 
μια δύσκολη ζωή για την 
οικογένεια που είχε απο-
μείνει. Έτσι έξυπνη όπως 
ήταν και άξια να γνωρί-
ζει ανθρώπου και να συ-
νάπτει σχέσεις η Φατί-
κο γνώρισε μια κάποια 
Ανθή, μια γυναίκα της ρά-
τσας της, από τους χρι-
στιανούς τη πίστη, η οποία 

είχε γνωστούς στους Αγίους Σαράντα όπου κατοικούσε και μέσω αυτών πήρε και την 
Φατίκο με την υπόλοιπη οικογένεια εκεί.

Η Φατίκο στην νέα ζωή της στην πόλη μάζευε λάχανα για να ζήσει, ενώ ο γιος της ο Ζέ-
κιος μάζευε χαρτιά.

Επίλογος
Κάθε σχωριαδίτης που περνούσε από τους Αγίους Σαράντα θα έψαχνε και θα πήγαινε 

μια επίσκεψη από το σπίτι της Φατίκος. Έτσι έκαναν οι τσοπάνηδες οι οποίοι κατέβαιναν 
στα Εξαμίλια για να χειμωνιάσουν με τα κοπάδια του συνεταιρισμού. Ήμουν παρόν στην 
βεράντα του καφενείου, όταν ο θείος Λουκάς, ο μεγάλος θείος μου, διηγούνταν πως η 
Φατίκο δεν τον άφησε να πάει για τα Εξαμίλια χωρίς να ψήσει πρώτα την πίτα με τα λάχα-
να που είχε φτιάξει για εκείνους που έστρωναν τους στάβλους με στάχια για να βάλουν 
τα πρόβατα το χειμώνα. 

Αυτή λοιπόν ήταν η Φατίκο, μια καλή γυναίκα, πονόψυχη, ευγενική, που δεν ξεχνού-
σε ποτέ την καλοσύνη των άλλων απέναντί της. Και είχε αφήσει καλό όνομα στο χωριό, 
γι’ αυτό και ένα παιδί από τις Σχωριάδες, ο Κώστας, που έτυχε να σπουδάζει στην οικο-
νομική σχολή των Αγίων Σαράντα έψαξε το σπίτι της Φατίκος. Εκείνη ήταν από τις Σχω-
ριάδες, ήταν η καλή και ευγενική γύφτισσα των Σχωριάδων. (Μία περίφραση της νουβέ-
λας του Αναστάση Κόντο «Η τσιγγάνα της Σκαβίτσας». Όταν το έχω διαβάσει θυμήθηκα 
τη Φατίκο των Σχωριάδων, είχαν πολλές ομοιότητες σαν χαρακτήρες).
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Ο σωπικιώτης Γιώργος Παγούνης
Από τον κύκλο: Τα σοφά και ταλαντούχα παιδιά της Σωπικής

Ο Γιώργος Παγούνης – ο άνθρωπος που έβλεπε τον κόσμο με τα 
μάτια της καρδιάς και τον χαιρόταν με τους ήχους της φυσαρμόνικας. 
Η ζωή ενός ανθρώπου που έχει κάτι από τα λογοτεχνικά βιβλία που 
έχουμε διαβάσει και από τις ταινίες που έχουμε δει. Ένας Όμηρος της 
εποχής μας (λόγω της τύφλωσης) στη Σωπική του Πωγωνίου.

Αποσπάσματα από τη ζωή και τρία ποιήματα, αφιερωμένα στη ζωή, στους ήρωες, στην 
κλειστή εκκλησιά, στην καμπάνα που σίγησε για πολλά χρόνια, στην εγκατάλειψη των χω-
ριών, στην αγάπη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Τα ποιήματα παρουσιάζονται στο πρωτότυ-
πο σε φωτογραφία και στη συνέχεια μεταφρασμένα στα αλβανικά από εμένα.

Πρόλογος
Εκείνος δεν διατυμπανίστηκε από την σο-

σιαλιστική προπαγάνδα σαν ήρωας, παρόλο 
που το άλλο μάτι το έχασε στις εθελοντικές 
εργασίες, δεν ήταν από τους ήρωες του σο-
σιαλισμού που ξέραμε, για εκείνον δεν γρά-
φτηκαν βιβλία και ποιήματα, δεν τραγου-
δήθηκαν τραγούδια, δεν ζωγραφίστηκαν 
πίνακες με την μορφή του, αλλά και εκείνος 
πάλεψε για να ζήσει την ζωή του εν δράσει 
και με αξιοπρέπεια.

Τον θυμάμαι όταν ερχόταν στις Σχωριάδες, στις βραδιές χορού και στους γάμους, στην 
γιορτή της περιοχής το Σεπτέμβρη. Φορούσε κοστούμι, μαύρα γυαλιά και καπέλο, νομί-
ζω ρεπούμπλικα. Τον κρατούσαν από το χέρι, καθόταν στην καρέκλα και έκανε «το ζέ-
σταμα» της φυσαρμόνικας. Ο Κατσάνος πριν παίξει με το κλαρίνο, του έλεγε κάτι στ’ αυτί 
του και εκείνος, ο Γιώργος, ρύθμιζε τα κουμπιά του μπάσου για εκείνο τον χορό. Ακου-
μπούσε το πιγούνι στην φυσαρμόνικα και έπαιζε. Ήταν πολύ έξυπνος, άκουγα από άλ-
λους διάφορες ιστορίες του, αστεία με τα οποία γελούσαμε πολύ. Και μας εξέπληττε αυτό 
το αίνιγμα της ζωής του, της ζωής ενός τυφλού βάρδου. Αυτοσχεδίαζε ποιήματα και τα 
απήγγελνε, μετά τα έλεγαν παντού, ήταν όμορφα και με ρίμα, έμοιαζαν με τα παλιά τρα-
γούδια του χωριού, μερικά τα έντυσε μουσικά και τα τραγουδούσαν, μερικά είχαν τον 
ρυθμό του πολυφωνικού τραγουδιού της Σωπικής. Είχε κάτι από τον συμπατριώτη του 
από την αρχαιότητα, τον Όμηρο. Στα παιδικά μου χρόνια απαγγέλναμε μεταξύ μας στί-
χους από ένα ποίημα του Γιώργου για το αγαπημένο του χωριό, την Σωπική. Θυμάμαι 
μόνο τα παρακάτω:

Στην Σωπική γεννήθηκα
Το λέω και καυχιέμαι…

Από τον
Πέτρο Μεντή

Ο Γιώργος ήταν ένας από τα εκατοντάδες θύματα τους οποίους ο πόλεμος τους σκό-
τωσε σε καιρούς ειρήνης. Παιδικά παιχνίδια, υπερβολική περιέργεια για τα όπλα και 
τα πυρομαχικά που βρίσκονταν παντού, λίγη απροσεξία και το κακό δεν αργούσε να 

γίνει. Ο Παγούνης, όπως συνήθιζαν να τον 
φωνάζουν σωπικιώτες και πωγωνίσιοι και 
μέχρι την Δερόπολη και το Αργυρόκαστρο, 
ήταν πιο τυχερός από εκείνους που μια βόμ-
βα τους έκανε κομμάτια. Εκείνος γλύτωσε με 
ένα μάτι, μερικά δάχτυλα του ενός χεριού και 
κάποια τραύματα στο πρόσωπο. Επίσης είχε 
εξασθενημένη όραση στο άλλο μάτι. Ήταν τα 
χρόνια της ανοικοδόμησης. Θα μπορούσε να 
μην πάει στην εθελοντική εργασία, αλλά ακο-
λούθησε τους συνομήλικούς του στο σιδηρό-
δρομο. Δεν τον είχαν στην λίστα, αλλά εκεί-
νος σήκωσε το χέρι από μόνος του. Ακόμα κι 
αν δεν κέρδιζε κάποιο διακριτικό παράσημο 
όπως οι άλλοι, θα τους διασκέδαζε μετά την 
δουλειά. Από την υπερκόπωση έχασε και το 
άλλο μάτι. 
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Επίλογος
Ο Γιώργος Παγούνης πάνε χρόνια που έχει φύγει. Αλλά έχει μείνει το καλό του όνο-

μα, η σοφία του και οι όμορφες και έξυπνες ιστορίες του, γεμάτες σάτιρα και χιούμορ, 
αλληγορίες και μεταφορές, όπως και τα ποιήματά του τα οποία τα θυμούνται ακόμα, 
παρόλο που δεν εκδόθηκαν. Έχουν μείνει τα καμώματά του, τα οποία ο χρόνος τα με-
τέτρεψε σε ανέκδοτα, έχουν μείνει η εξυπνάδα του, η επιθυμία για ζωή, αυτή η επιθυ-
μία που έχει ο κάθε άνθρωπος να απορροφήσει από τα λουλούδια της ζωής όλο τους 
το νέκταρ. Ο Γιώργος παρόλο που ήταν τυφλός την έζησε τη ζωή με όλη της την ομορ-
φιά. Μια μέρα αποφάσισε να παντρευτεί. Σε αυτήν την ποιητική συλλογή έχουν συμπε-
ριληφθεί ποιήματα μετά την δεκαετία του ’90. Πόσο καλό θα ήταν να είχαν εκδοθεί και 
επιλεγμένες δημιουργίες από τα χρόνια του σοσιαλισμού. Η ποίηση του Γιώργου Πα-
γούνη είναι μια ποίηση – χρονικό.

Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο με περιτ-
τά λόγια. Ο ίδιος ο Γιώργος έχει περιγράψει 
την ζωή του σε ποιήματα. Την έχει διηγηθεί με 
πολύ λακωνικό τρόπο. Εμείς μόνο την έχου-
με μεταφράσει. Ο Γιώργος στο πίσω εξώφυλλο 
του βιβλίου γράφει:

Γιώργος Παγούνης: Η ζωή μου
Γεννήθηκα στην Σωπική Πωγωνίου το έτος 
1932, σε μια φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας μου 
ο Κωνσταντίνος και η μητέρα μου η Κωνστά-
ντω με αγαπούσαν πολύ, ενώ η αδερφή μου η 
Καλλιόπη με λάτρευε.
Σε νεαρή ηλικία έχασα την μητέρα μου και ο πα-
τέρας μου πήγε μετανάστης στην ξενιτιά, απ’ 
όπου δεν γύρισε ποτέ. Μας μεγάλωσε η θεία 
Αναστασία, η οποία έγινε για μας η μάνα η καλή. 
Από παιδί τραυματίστηκα και έχασα το ένα μάτι 
και τα δάχτυλα του ενός χεριού. 
Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες κυρίως 

αφού αρρώστησε η αδερφή μου και πέθανε η μάνα η καλή. Στα χρόνια της σοσιαλιστικής ανοικοδόμη-
σης συμμετείχα και εγώ, παρόλο που ήμουν ανάπηρος. Εκείνη την περίοδο έχασα και το φως του άλ-
λου ματιού. Η αναπηρία με υποχρέωσε να ζήσω στην μοναξιά και για μερικά χρόνια μακριά από το αγα-
πημένο μου χωριό. Αλλά η αγάπη για την γενέτειρά μου με έκανε το 1960 να επιστρέψω στην Σωπική.
Άρχισα να γράφω ποιήματα και να τα μελοποιώ με την αγαπημένη μου φυσαρμόνικα. Πολλές από τις 
συνθέσεις μου τις τραγουδούσα ο ίδιος. Ξεχωρίζω απ’ όλα τα τραγούδια το «Στην Σωπική γεννήθη-
κα, το λέω και καυχιέμαι». Έγραψα και τραγούδησα πολλά τραγούδια, για το χωριό, για την πατρίδα, 
για την αγάπη, για την φιλία, για την ξενιτιά. Με πολλή νοσταλγία, πόνο και συναίσθημα έχω περιγρά-
ψει τα βιώματα μου.

Για τον αείμνηστο Ανδρέα Μπέλλο,
σύζυγο της Τάνας Μπέλλου
Από τις αναμνήσεις των Σχωριάδων

Γιατί ο Ενβέρ Χότζα είπε στον οδηγό να σταματήσει το αυτοκίνητο 
στις κυβερνητικές βίλες της Αυλώνας κατά την δεκαετία του ‘70; Για 
να συνομιλήσει με έναν ασπρομάλλη πεζοπόρο, ο οποίος ήταν ο Αν-
δρέας Μπέλλος, βοηθός μηχανολόγος μηχανικός της κοινοτικής 

επιχείρησης, από τις Σχωριάδες Πωγωνίου. Και μια αφιέρωση σε ποίημα από έναν φίλο 
του από την Λαμπουριά. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να σε αποχαιρετήσουν 
οι φίλοι σου με δάκρυα και ποιήματα.

Πρόλογος
Δεν πρέπει να ήμουν παραπάνω από 18 χρόνων όταν άκουσα αυτήν την ιστορία στην 

βεράντα του καφενείου στις Σχωριάδες. Και ήρθε η κουβέντα σ’ αυτό το γεγονός, όταν 
είδαμε ένα ζευγάρι που κατέβαινε την κατηφόρα βγαίνοντας από το σπίτι των Πασπαλαί-
ων, μια κατηφόρα που σε βγάζει στην κεντρική πλατεία του χωριού. Από μακριά διακρι-
νόταν η σιλουέτα ενός ψηλού άνδρα, που από μακριά εμείς μπορέσαμε να διακρίνουμε τα 
λευκά του μαλλιά.  «Τον έχει ρωτήσει και ο σύντροφος Ενβέρ για τα άσπρα μαλλιά» είπε 
κάποιος που ήταν συγγενής του. Αυτό μας έκανε να δούμε με περιέργεια τον ψηλό άν-
δρα, ό οποίος όταν πλησίασε, είδαμε ότι είχε σπαστά μαλλιά. Η σύζυγός του, η θεία Τάνα, 
μια χωριατοπούλα από την οικογένεια Πασπάλη, από την άλλη οικογένεια με το ίδιο επώ-
νυμο. «Πόσο όμορφη ήταν», είπε ένας συνομήλικός της. Γιατί υπάρχει ομορφιά περισσό-
τερη από αυτή, αναρωτήθηκα. Πόσο παραπάνω;

Αυτοί που ανέβηκαν τα σκαλοπάτια για να συναντήσουν τους συνευρισκόμενους στην 
βεράντα του καφενείου ήταν ο Ανδρέας Μπέλλος με τη σύζυγό του την θεία Τάνα, οι 
οποίοι ζούσαν στην Αυλώνα. 

Πιο ταιριαστό ζευγάρι δεν υπήρχε. Και οι δυο τους ωραίοι, ψηλοί, λυγεροί, τα γυαλιά 
το έκαναν σχεδόν υπερκόσμιο, σαν μιας Παναγιάς, το πρόσωπο της θείας Τάνας. Είναι εν-
διαφέρον πως οι οικογένειες Πασπάλη στο χωριό, που δεν έχουν να κάνουν η μια με την 

άλλη, είναι σόγια με όμορφους 
ανθρώπους, η Άννα και ο Τά-
κης από την μια πλευρά και η 
Έλλη με τα αδέρφια της από 
την άλλη. Με τους Μπελλαί-
ους στις Σχωριάδες, πριν την 
απομάκρυνση για…

Με την θεία Λένη, την μη-
τέρα του Ανδρέα, η οποία το 
μεγάλωσε μόνη της από παιδί, 
διότι ο άντρας της, ο Λάμπρος 
σκοτώθηκε στον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, είχαμε τα 
σπίτια σε μια γειτονιά, ούτε 50 
μέτρα μακριά. Μάλιστα όταν 
ζητούσαμε κάτι, αλάτι ή οτι-
δήποτε άλλο, ή για να μάθου-

Από τον
Πέτρο Μεντή
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με κάτι για τα ζώα, βγαίναμε στο παράθυρο 
και φωνάζαμε. Στην μικρή αυλή τους ήταν 
μια κληματαριά με μεγάλο και ψηλό κορ-
μό, είχε σύκα και λωτούς και εμείς παιδιά 
8-9 ετών, καθόμασταν στο πέτρινο κάθισμα 
στην εξώπορτα και όταν ακούγαμε κάποιο 
«μπαμ» τρέχαμε σπρώχνοντας ο ένας τον 
άλλον για το ποιος θα έπαιρνε το σύκο ή τον 
λωτό που είχε πέσει. Εκείνη την εποχή από 
το σπίτι των Μπελλαίων θυμάμαι μόνο την 
γιαγιά Λένη, μια ψηλή γυναίκα, που ντυ-
νόταν πολύ καθαρά μαύρα ρούχα και την 
Βέφη την μεγάλη κόρη, που δεν ήταν με-
γαλύτερη από 5 ετών, όμορφη σαν κούκλα. 
Μάλιστα εμείς τα αγόρια της γειτονιάς την 
είχαμε αρραβωνιάσει με έναν συνομήλικο της γειτονιάς, που είχαν τα σπίτια δίπλα και 
ήταν κι αυτός από τα ομορφότερα παιδιά. Αυτό ήταν ένα δικό μας παιχνίδι, ήμασταν όλοι 
αρραβωνιασμένοι, και περιέργως κανένας αρραβώνας δεν «έπιασε» σαν μεγαλώσαμε. 
Μετά οι Μπελλαίοι έφυγαν όλοι στην Αυλώνα και η αυλή το φθινόπωρο ήταν δική μας.

Στην Αυλώνα…
Όταν ο Ανδρέας πήρε σπίτι, κατά το έτος 1962, όλη η οικογένεια ενώθηκε στην Αυ-

λώνα. Τότε η Αυλώνα είχε μια μεγάλη κοινότητα ελληνοφώνων, οικογένειες που είχαν 
εγκατασταθεί από καιρό εκεί κυρίως όμως μετά τον πόλεμο, πωγωνίσιοι και δροπολί-
τες, αλλά οι περισσότεροι ήταν από την Πολύτσιανη, συν μερικές οικογένειες από τη Χι-
μάρρα και τη Νάρτα που μιλούσαν ελληνικά.

Ο Ανδρέας σπούδασε στα Τίρανα ως γεωμέτρης, αργότερα πήρε τον τίτλο του βοη-
θού μηχανικού και διορίστηκε στην κοινοτική επιχείρηση. Η εργασία στην επιχείρηση τον 
έκανε γνωστό σε όλη την περιφέρεια. Ως μηχανικός ασχολούταν με την συντήρηση των 
κυβερνητικών κατοικιών, δηλ. και με την βίλα του Ενβέρ Χότζα… 

Αναπάντεχη συνάντηση
με τον Ενβέρ Χότζα

Πρέπει να ήταν η άνοιξη του 1972. 
Ο Ενβέρ Χότζα είχε βγει βόλτα και επέ-
στρεφε στη βίλα του. Κατά την επιστρο-
φή του έκανε εντύπωση ένας ψηλός 
άντρας, λυγερός, πολύ όμορφος, με κυ-
ματιστά μαλλιά τα οποία ήταν ολόλευκα. 
Τόσο νέος και έχει ασπρίσει!; Η περιέρ-
γεια τον έκανε να σπάσει το πρωτόκολλο 
ασφαλείας ως ηγέτης και είπε στον οδη-
γό να σταματήσει κοντά στον ασπρομάλ-
λη πεζοπόρο, που τότε ήταν37 ετών.

Αφού άκουσε κάποιον να τον φωνά-
ζει, ο Ανδρέας πλησίασε το αυτοκίνητο 
απ’ όπου ερχόταν η φωνή και σίγουρα 
έκπληκτος διαπίστωσε πως ο άνθρω-
πος που τον είχε σταματήσει ήταν ο ίδιος 
ο Ενβέρ Χότζας. 

Δεν φαίνεσαι τόσο ηλικιωμένος για 
να έχεις τόσο λευκά μαλλιά!; – είπε ο 
Ενβέρ.

Ο Ανδρέας συνήλθε από το πρώτο 
σάστισμα, ήταν μια παράξενη έκπλη-
ξη. Ποτέ δεν είχε σκετεί ότι θα έβλεπε 
τον Ενβέρ από τόσο κοντά και θα συ-
νομιλούσε μαζί του. Ο Ενβέρ κατάλα-
βε την αμηχανία του συνομιλητή και 
δεν περίμενε απάντηση. 

Μόνος σου τα έχεις κάνει έτσι, συ-
νέχισε ο Χότζας να ρωτάει, τα βάφεις;  
- Όχι, είναι φυσικά, είναι κληρονομι-
κό. Όλοι στο σόι μας έχουν ασπρίσει 
από την νεαρή τους ηλικία, του απά-
ντησε ο Ανδρέας.

Αυτό του συνέβει λόγω της δου-
λειάς του. Ήταν υπεύθυνος των κρατικών κτιρίων στην κοινοτική επιχείρηση, δηλ. και 
των κυβερνητικών βιλών. 

Η ζωή του Ανδρέα σε μια ποιητική δημιουργία από τον Σελίμ Σαντίκαϊ, φίλος του από 
το Κόιτσι.

Ήταν πολύ φιλικός με τους ανθρώπους, ευγενικός και θερμός με τους συναδέρφους 
και τους υφισταμένους, άξιος στην δουλειά του, οργανωτικός και καλαίσθητος. Αυτές και 
άλλες ιδιότητες συμπληρώνουν τον χαρακτήρα και τον πορτρέτο του. Σ’ εκείνον τα πάντα 
ήταν ωραία, και η εξωτερική εμφάνιση και η ψυχή του και ο χαρακτήρας του. Είχε πολ-
λούς φίλους. Ένας εξ αυτών, τραγουδοποιός από την φύση του, όπως είναι συνήθως οι 
άνθρωποι από την Λαμπουριά, τον πόνο του για την απώλεια του φίλου του, το εξέφρα-
σε με ένα μεγάλο τραγούδι. Εμείς θα παραθέσουμε ένα απόσπασμα, το πιο ωραίο, αυτό 
που μας ζωντανεύει στην μνήμη μας τον άνθρωπο Ανδρέα Μπέλλο. Οι στίχοι γράφτη-
καν στο πρώτο έτος του θανάτου του Αν-
δρέα Μπέλλο.

Η Τάνα με τον Ανδρέα ήταν οι δυο τους 
σαν αστέρια. Ήταν ένα τέλειο ζευγάρι. Έλε-
γαν οι άνθρωποι:

“Όταν βγαίνει ο Ανδρέας, βγαίνει το 
αστέρι, φωτίζει ο δρόμος όταν έρχεται”, 
από την ομορφιά που είχε.

Ήταν φιλικός με όλους. Πολλές φορές 
παρασημοφορήθηκε.

Στα Τίρανα διορίστηκε βοηθός μηχανικός, 
τον ζήτησαν, όπου έθεσε νόρμα οικοδομής.

Ο Ανδρέας ήταν όμορφος και ψηλός.  
Τα μαλλιά του ήταν λαμπερά, σαν ζωγραφιά.
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Για τον Παντελή Ντάλλα
Συναισθήματα από μια αναμνηστική πλάκα

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ, ο δεκατετράχρονος παρτιζάνος από τις 
Σχωριάδες Πωγωνίου, ο μικρότερος σε ηλικία μάρτυρας που έπε-
σε στην μάχη για την απελευθέρωση των Τιράνων, Νοέμβριος 1944.

Ι
Έχω επαναφέρει συχνά στην μνήμη μου 

αυτή την συγκινητική στιγμή για 40 χρόνια από 
τότε που την βίωσα για πρώτη φορά. Ήταν το 
έτος 1980 και δεν θυμάμαι τον λόγο που έπρε-
πε να ταξιδέψω για Αργυρόκαστρο, μάλιστα ούτε 
το γιατί δεν πήγα με τρένο δεν θυμάμαι. Βγήκα 
στην περιοχή «21 Δεκεμβρίου» και έκανα ωτο-
στόπ για πολύ ώρα στα αυτοκίνητα που πήγαιναν 
στον Νότο της Αλβανίας. Άδικα όμως! Κανένα 
δεν σταμάτησε. Με πλησίασε ένας ηλικιωμένος 
και όταν έμαθε που ήθελα να ταξιδέψω, με συμ-
βούλεψε πως αν ήθελα να βρω αυτοκίνητο που 
πήγαινε προς Αργυρόκαστρο έπρεπε να πάω στο 
Κλωστοϋφαντουργείο. Πήρα το λεωφορείο και 
αφού έκανα μερικά μέτρα πιο κει στάθηκα στο 
σημείο όπου έβλεπα ότι περνούσαν τα αυτοκί-
νητα με κατεύθυνση το Δυρράχιο και πέρα. Ανυ-
πόμονος όπως είμαι όταν πρόκειται να ταξιδέψω, 
έκανα μερικά μέτρα πιο κει και στάθηκα απέναντι 
από ένα κανάλι  κάτω από την σκιά των δέντρων. 
Αγναντεύοντας πέρα από το κανάλι μου τράβηξε την προσοχή μια τετράγωνη πλάκα από 
μπετό καρφωμένη σε μια κολόνα. Παρόλο που η πλάκα ήταν παλιά φαινόταν ότι κάτι ήταν 
γραμμένο πάνω της. Πλησίασα και αυτό που διάβασα με συγκίνησε πολύ. Πάνω στη πλά-
κα έγραφε το εξής: «Εδώ, στις 14 Νοεμβρίου 1944 έπεσαν ηρωικά στην μάχη για την απε-
λευθέρωση των Τιράνων ο Παντελής Ντάλλας… (τα άλλα ονόματα δεν τα θυμάμαι). Έτσι 
λοιπόν, για μια στιγμή και με έναν τρόπο που δεν το περίμενα οι Σχωριάδες των παιδικών 
μου χρόνων ήρθαν τόσο κοντά μου, μέσω του ονόματος και της πράξης του δεκατετρά-
χρονου μάρτυρα, ο οποίος πήρε το όπλο ενάντια στον ναζισμό. Και τι κρίμα, σκέφτηκα, 
μετά από τρεις μέρες τα Τίρανα απελευθερώθηκαν.

ΙΙ
Το σχολείο μας είχε το όνομά του. Στο δημοτικό του τραγουδούσαμε ένα τραγούδι, 

τον μνημονεύαμε κάθε 5 Μαΐου και τοποθετούσαμε λουλούδια αποτίνοντας φόρο τιμής 

Από τον
Πέτρο Μεντή

Το μνημείο πεσόντων στα Τίρανα, όπου 
μέσα σε όλα διακρίνεται και το όνομα του 
Παντελή Ντάλλα.

στο μνημείο του χωριού. Τα ίδια κάναμε και 
στο άλλο μνημείο που ήταν στην έξοδο του 
χωριού, στην νότια πλευρά του. Το δεύτερο 
μνημείο ήταν αφιερωμένο στην μνήμη των 
11 παρτιζάνων της Όγδοης Ταξιαρχίας Επί-
θεσης, οι οποίοι κατά την διάρκεια της Επι-
χείρησης του Ιουνίου 1944, περικυκλώθη-
καν και εκτελέστηκαν από τους γερμανούς. 
Ήταν όλοι τους από την Μαλακάστρα. Πλη-
σίον του σημείου όπου εκτελέστηκαν ανη-
γέρθη το μουσείο του χωριού. Ήρθε στην 
μνήμη μου η μητέρα του μάρτυρα, του πιο-
νέρου μάρτυρα, όπως τους λέγαμε τότε, η 
μάνα Βασιλική, η οποία κάθε φορά που μι-

λούσε στους πιονέρους για τον γιό της, ενός από τους μικρότερους σε ηλικία μάρτυρες 
του Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού, την καταλάμβανε μεγάλη συγκίνηση. Είναι σαν 
να την έχω μπροστά μου τώρα εκείνη την ηλικιωμένη γυναίκα, πάντοτε μαυροφορεμέ-
νη και με μια μαντήλα με κρόσσια στο κεφάλι. Την θυμάμαι καλά και για έναν άλλο λόγο. 
Σαν νέος συγγραφέας και θέλοντας να μιμηθώ το «Ο Τσίκος και ο Μπεν» την νουβέλα του 
Ναούμ Πρίφτη ή τα λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά όπως «Ο παρτιζάνος Μετ» του Μπεντρί 
Ντέντε κτλ πήγα μερικές φορές για να συζητήσω σχετικά με τον μάρτυρα. Τώρα γνώριζα 
πολλές λεπτομέρειες για την σύντομη ζωή του και το πορτρέτο του, τα οποία τόσο όμορφα 
τα διηγούνταν η μάνα Βασιλική, την οποία πριν κλείσουν οι εκκλησίες την βλέπαμε κάθε 
Κυριακή εκεί. Η ιδέα μου δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, παρόλο που μισοέγραψα μερικά 
κεφάλαια, διότι ο ενθουσιασμός της ηλικίας ηττήθηκε από την έλλειψη ταλέντου για μυ-
θοπλασία.

Για τον Παντελή γράφτηκαν τραγούδια και ποιήματα, το όνομά του και η πράξη του 
αναφερόταν σε όλες τις εκθέσεις των μαθητών των Σχωριάδων, ήταν σε όλες καλλιτεχνι-
κές δραστηριότητες του σχολείου. Σήμερα το μνημείο προς τιμήν του ξαναχτίστηκε και για 
όλες τις διακεκριμένες προσωπικότητες 
των Σχωριάδων ανεγέρθη ένα Πάνθεον, 
το οποίο θα εμπλουτιστεί.

Σε εκείνο τον πόλεμο συμμετείχαν 
εκατοντάδες μαχητές από την ελληνική 
μειονότητα της Αλβανίας που πολέμη-
σαν γενναία και πολλοί εξ αυτών έδωσαν 
και τη ζωή τους. Η ευγνωμοσύνη μας για 
εκείνους είναι αιώνια!

Το κτίριο του πρώην σχολείου των Σχωριά-
δων, σήμερα στην υπηρεσία της κοινότητος.

Εκεί στεγάζεται το μουσείο, η βιβλιοθήκη,
γραφεία, μια μεγάλη αίθουσα και σύντομα

θα έχει δωμάτια φιλοξενίας.

Κήπος, το Πάνθεον των διακεκριμένων
προσωπικοτήτων και Μνημείο των Σχωριάδων
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Για τον Στέφανο Μπερούκα
Ο ζωγράφος του Σκραπάρ
από τις Σχωριάδες Πωγωνίου

Το πορτρέτο του ζωγράφου με την βοήθεια πινελιών και χρω-
μάτων που έριξαν οι φίλοι και οι γνωστοί του Στέφανου Μπερού-
κα, από το Πωγώνι μέχρι το Σκραπάρ. Τους ευχαριστώ. Το κείμενο 

έχει εμπλουτιστεί με τις αναμνήσεις και τις εντυπώσεις μου από τα παιδικά μου χρό-
νια στις Σχωριάδες.

Οι φωτογραφίες είναι από τα άλμπουμ και το αρχείο του Θωμά Νάκα (Σχωριάδες) και 
του Ενβέρ Τσάκαϊ (Τσοροβόντα). Τους ευχαριστώ. Με αυτές τις φωτογραφίες έκαναν να 
ολοκληρωθεί το πορτρέτο του. Εκείνες μας φέρνουν πιο κοντά τον άνθρωπο και τον καλ-
λιτέχνη Στέφανο, φαίνεται σαν να ακούμε την φωνή του, σαν να τον βλέπουμε να δημιουρ-
γεί με τα χρώματα και το γύψο. Χωρίς αυτές τις φωτογραφί-
ες αυτό το πορτρέτο θα ήταν μουγγό, χωρίς συναισθήματα. 
Εκείνοι είναι:
Ενβέρ Τσάκαϊ – συγγραφέας, Τσοροβόντα
Κώτσος Μπερούκας: γλύπτης – ξυλογράφος,
Χλωμό Πωγωνίου
Δημήτριος Βαΐτης: πρώην δάσκαλος στο Σκραπάρ, Σέπερη
Άλκης Καραγιάννης: πρώην αγρονόμος στην Τσοροβόντα, 
Σωπική Πωγωνίου.

(Τα αποσπάσματα σε παρενθέσεις είναι δικά μου).

Ήμασταν σαν μια οικογένεια με τον Στέφανο και τις δυο 
αδερφές του, την Ελένη και την Χριστίνα. (Τις αδερφές του 
τις έχω δει σπάνια στο χωριό. Έτυχε να γνωρίσω την Ελένη 
στο Αργυρόκαστρο, σε ένα κομμωτήριο. Είχε γίνει κομμώ-
τρια. Είχε συμμεριστεί το κίνημα της εποχής για την χειρα-
φέτηση της γυναίκας. Την Χριστίνα την έχω δει στα Τίρανα, 
εργαζόταν σαν σερβιτόρα στο ζαχαροπλαστείο «Το τρίγωνο», στο κέντρο των Τιράνων. 
Ήμουν μαζί με τον μπαμπά Ράκο. Χάρηκε όταν την συνάντησα με τον μπαμπά. Την ανα-
γνώρισα από ένα σημάδι σε μια από τις παρειές του προσώπου της).

Οι γονείς διέφυγαν από την χώρα και δεν μπόρεσαν να τους πάρουν μαζί. Εδώ ξεκινάει 
και το δράμα της ζωής του Στεφάνου και των αδερφών του. (Ο Πήλος Βαγγέλης, ο φυσι-
κός πατέρας του Στέφανου, εκείνη την ημέρα είχε ένα σακί στα χέρια του και πήγαινε στο 
Λιμπόχοβο να πάρει μπερεκέτι. Ήταν κουρασμένος και άυπνος. Την νύχτα είχε συνοδέψει 
μια οικογένεια από το Πωγώνι να περάσει στην Ελλάδα. Εκείνα τα χρόνια αυτό συνέβαι-
νε σχεδόν κάθε βράδυ. Στον δασικό σταθμό μαθαίνει από μερικούς πολυτσανιώτες ότι οι 

Από τον
Πέτρο Μεντή

Ο Στέφανος Μπερούκας.
Με το βλέμμα μακριά,

στα χρόνια που θα έρχονταν.
Το ταλέντο και η αισιοδοξία 

έκαναν να βγει νικητής
στη ζωή.

συνοριοφύλακες είχαν συλλάβει μια οικογένεια στα σύνορα. Εκείνος το γνώριζε καλά ότι 
το πρώτο πράγμα που θα ρωτούσαν οι αξιωματικοί θα ήταν τον όνομα εκείνου που τους 
είχε συνοδέψει μέχρι εκεί. Και εκείνοι θα μαρτυρούσαν το όνομά του. Βρήκε μια δικαιολο-
γία και δεν πήγε με τους άλλους στο Λιμπόχοβο. Σκέφτηκε τα τρία παιδιά στο χωριό. Δεν 
προλάβαινε να πάει στο χωριό να τους πάρει. Οι αξιωματικοί εκείνη την ώρα σίγουρα εί-
χαν ξεκινήσει να πάνε να τον συλλάβουν. Πήγε στο Σέλαν όπου βρισκόταν η γυναίκα του η 
Αφροδίτη. Η γυναίκα δίσταξε, δεν μπορούσε να αφήσει τα τρία παιδιά και να φύγει . – Δεν 
έχουμε χρόνο, της είπε εκείνος, θα μας συλλάβουν όλους. Ίσως δεν θα ασχοληθούν με τα 
μικρά παιδιά. Θα έρθω να τους πάρω μια άλλη φορά. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε «άλλη 
φορά». Η οικογένεια χωρίστηκε ανάμεσα σε δυο ηπείρους. Δεκαετίες ολόκληρες χωρίς 
καμία επικοινωνία).

Intermezzo
Σίγουρα ένας από εκείνους που χάρηκε την γιορτινή εκείνη ημέρα στην Κακαβιά, την 

ημέρα που άνοιξε το τελωνείο και για την ελεύθερη διέλευση των ανθρώπων, ήταν και ο 
Στέφανος. Κάτι αναθερμάνθηκε μέσα του. Τώρα θα μπορούσε να τολμήσει να συναντη-

Ανάμεσα στο ψηλό σπίτι των Μπανταίων και απέναντι της οικίας των Κοντολωλαίων
είναι ένα δρομάκι, στο οποίο κάποτε υπήρχε ένα χαμόσπιτο με μια μικρή αυλή στην σκιά
των δέντρων και της κληματαριάς. Εκείνο ήταν το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Στέφανος και

το οποίο είναι χρόνια που δεν υπάρχει πια, σαν να θέλει να σβήσει κάθε ίχνος περάσματός
των από τις Σχωριάδες. Σήμερα το μέρος εκείνο αποτελεί τμήμα του σπιτιού του Μπέη.
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θεί με τους γονείς του. Αυτή η ελπίδα άργησε για λίγο, αλλά πραγματοποιήθηκε για να μην 
σβήσει ποτέ. Συναντήθηκαν όλοι μαζί στην Ελλάδα. Αυτοί με λευκά μαλλιά και τα παιδιά να 
έχουν γίνει γονείς, με παιδιά και εγγόνια. Ενώθηκαν στην Αμερική όπου ξεκίνησαν μια νέα 
ζωή. Τις ημέρες που έφευγαν από την Αλβανία δεν ήταν χαρούμενοι, έφυγαν με ραγισμέ-
νη καρδιά. Ο Στέφανος, η σύζυγος, η κόρη του άφηναν πίσω στην Τσοροβόντα ένα μέρος 
από το αίμα τους, ένα μέρος της ταλαιπωρημένης τους καρδιάς. Σε μια γωνιά του νεκρο-
ταφείου της πόλης αναπαύεται η κόρη, η οποία έφυγε στο άνθος της ζωής της. Και αυτή 
ήταν η μεγαλύτερη πληγή που είχε ο Στέφανος όσο ήταν στην Αλβανία. Στην Αλβανία που 
υπέφερε από παιδί, αλλά που άφησε και πολλούς φίλους και γνωστούς.  

…συνέχεια των αναμνήσεων του Κώτσο Μπερούκα
Αυτά τα παιδιά, χωρισμένα τόσο τραγικά από τους γονείς, τα υιοθέτησε και τα έκανε 

παιδιά του, τα βάφτισε και τα μεγάλωσε στις Σχωριάδες ο αδερφός της γιαγιάς μου από το 
Χλωμό, ο Στέφανος Μπερούκας, ο οποίος δεν είχε παιδιά. Τους έδωσε και το όνομα και το 
επώνυμό του ο γέρο Στέφανος. Το καλό ήταν πως εκείνοι ζούσαν από καιρό στο ίδιο σπί-
τι με τον γέρο Στέφανο. (Εκείνος είχε πάρει στο σπίτι του τον Πήλο, τον πατέρα του Στέφα-
νου. Τον είχε υιοθετήσει, τρόπον τινά. Αυτό έκανε λιγότερο επώδυνο την τραγωδία αυτών 
των παιδιών. Σ’ αυτούς θα έλειπαν οι φυσικοί τους γονείς, αλλά τουλάχιστον ήταν εξοι-
κειωμένοι με το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Η γυναίκα του γέρο Στέφανου έκανε και την 
μαμή στο χωριό. Εκείνη ήταν καλή νοικοκυρά και τα παιδιά μεγάλωσαν σωστά και καθα-
ρά. Τον θυμάμαι αυτόν τον γέροντα που ανέλαβε τόσο βαρύ φορτίο. Εμείς τα παιδιά μπαί-
ναμε στην μικρή αυλή του χαμόσπιτου του. Τον βρίσκαμε συνήθως να κάθεται στο πεζούλι 
του σπιτιού με ένα μπουκάλι στα ποδιά, από το οποίο έπινε καμιά γουλιά. Εγώ βοσκού-
σα έναντι κάποιας αμοιβής τα αρνιά και τα κατσικάκια του. Πήγαινε στο μαγαζί του Γιάν-
νη Ρέτζιου και συζητούσε με τους άλλους γέροντες με ένα ποτήρι μπροστά. Ήταν μελαμ-
ψός, σου θύμιζε γανωματή, με λευκό κεφάλι πάντα κουρεμένο, ντυνόταν με παντελόνι 
από βαμβακερό ύφασμα, το οποίο το καλοκαίρι ήταν πιο κοντό και φαίνονταν τα καλάμια 
των ποδιών του). 

Με τον Στέφανο ήμασταν μαζί στο καλλιτεχνικό λύκειο «Γιορντάν Μίσια» από το 1960 – 
1965. Αγαπιόμασταν σαν αδέρφια αφού είχαμε το ίδιο επώνυμο και μας ακολουθούσε και 
τους δυο η σκιά του βιογραφικού μας.

Η πόλη της Τσοροβόντας

Εκείνος άργησε να έρθει στο λύκειο, ήταν πατέρας δυο κοριτσιών. Εσύ με ρωτάς για 
την ανώτατη σχολή των Τεχνών; Ο Στέφανος δεν ξεκίνησε τις ανώτατες σπουδές, το ήξε-
ρε, το βιογραφικό από τη μια μεριά και το γεγονός ότι ήταν πατέρας από την άλλη, έκαναν 
να μην φοιτήσει στη Σχολή των Τεχνών. Ο Στέφανος ήταν πολύ αγαπημένος και ταλαντού-
χος. Είχαμε την τύχη να είχαμε καθηγητή τον Αχιλλέα Παπαδημήτρη από την Σωπική, ο 
οποίος μας έμαθε πολλά για τις εικαστικές τέχνες. Μετά το λύκειο διορίστηκε στην Τσο-
ροβόντα. Ίσως ο Φάνης δεν στεναχωρήθηκε, καλύτερα μακριά από το Αργυρόκαστρο, θα 
ήταν πιο ήρεμος ψυχικά.

Δημήτρης Βαΐτης (πρώην δάσκαλος στο Σκραπάρ, Σέπερη)
Τον έχω γνωρίσει Πέτρο. Στην Τσοροβόντα πρέπει να είναι ακόμα «Η Ελαφίνα» στην 

μέση της πόλης, μόλις περνάς την γέφυρα, σε μια μικρή πλατεία που πήρε το όνομα «Η 
Ελαφίνα». Πιστεύω θα είναι ακόμα και σήμερα εκεί. (Είχαν σπάσει τα κέρατα). Εκεί βρίσκε-
ται ένα μαγαζί, κάποτε θερινό. Και οι κάτοικοι της πόλης συχνά, όταν είναι να βγουν, έχουν 
σαν σημείο συνάντησης την «Ελαφίνα».

Ο Στέφανος ήταν ήρεμος, πολύ έξυπνος, ήσυχος αλλά όχι πολύ κοινωνικός.
Έχω υπόψη μου εκείνο το κοφτερό πρόσωπο και κυρίως τα φωτεινά του μάτια σε γα-

λάζιο χρώμα, στα οποία έκανε σκιά μια ανυπότακτη τούφα ξανθών μαλλιών στην μέση του 
πλατύ του μετώπου.

Ο πίνακας της σοσιαλιστικής άμιλλας.
Το πορτρέτο του Ενβέρ Χότζα, οι αποφάσεις 
και οι στόχοι, οι εφημερίδες και τα ποιήματα, 
οι επικριτικές αφίσες και οι ανακοινώσεις. 
Πόσες φορές ακουμπούσαμε τους αγκώνες 
και την πλάτη μας στον τοίχο και την επιφά-
νειά του. Διαβάζαμε τα ποιήματα του θείου 
Στόλη και του Νότη, τις επικριτικές αφίσες 
και μετά τρέχαμε για να πιούμε νερό στο 
πηγάδι κι έπειτα στο παιχνίδι μας. Πηδού-
σαμε από το δρόμο στην αυλή του σχολείου 
μας. Ήταν ένα αγώνισμα, ποιος πηδούσε πιο 
μακριά. Και τα κακόμοιρα τα παπούτσια μας. 
Άνοιγαν μπροστά σαν του μικρού Λούλη.
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Εγώ
Ίσως εκείνος ερχόταν στο χωριό πιο 

πριν απ’ όταν το θυμάμαι εγώ. Οι πρώ-
τες μου αναμνήσεις για εκείνον στις Σχω-
ριάδες σχετίζονται με την επιθεώρηση και 
την ζωγραφική. Τους καλοκαιρινούς μήνες 
επέστρεφαν από τις σχολές που σπούδαζαν 
τα αγόρια και τα κορίτσια των Σχωριάδων. 
Με την πρωτοβουλία και την καθοδήγηση 
του Ηλία Τέλιου, τότε ήταν φοιτητής στην 
Οικονομική Σχολή στα Τίρανα και αργότε-
ρα έγινε καθηγητής, η νεολαία διοργάνωνε 
χοροεσπερίδες και σκετς επιθεώρησης. Σε 
αυτές τις δραστηριότητες συμμετείχε και 
ο Στέφανος. Εκείνος επιμελούνταν και το 
ντεκόρ της σκηνής που ήταν σε μια πλατεία 
του χωριού.

Αλλά τις πιο έντονες εικόνες έχουν σχέ-
ση με την ζωγραφική, τον πίνακα σοσιαλι-
στικής άμιλλας, στο κέντρο των Σχωριά-
δων, απέναντι από το καφενείο, ένα μέρος 
το οποίο πριν εξυπηρετήσει την προπαγάν-
δα του συστήματος, ήταν μια γούβα μέσα σε 
έναν βράχο, πάνω από τον οποίο είχε χτιστεί 
η πολιτιστική εστία.

Πρέπει να ήταν το έτος 1967 -1968 όταν σε εκείνη την γούβα τοποθετήθηκε ο πίνα-
κας της σοσιαλιστικής άμιλλας. Σε μια από τις επισκέψεις του Στέφανου στο χωριό κά-
ποιος από τους ανθρώπους του κόμματος και της εξουσίας είπε στον ζωγράφο την ιδέα 
του. Εμείς τα παιδιά γυροφέρναμε στα πόδια των μαστόρων  που κρέμονταν οι κληματσί-
δες σε ένα ωραίο τοπίο. Αλλά το θαυμαστό για μας, τα παιδιά του χωριού που τα έτρωγε η 
περιέργεια, ήταν οι ημέρες που εκεί, πάνω στην σοβατισμένη επιφάνεια εργαζόταν ο Στέ-
φανος που ζωγράφιζε το πορτρέτο του Ενβέρ Χότζα. Εμείς τον Ενβέρ τον είχαμε δει μόνο 
στο ελληνικό βιβλίο της αλφαβήτου. Ήταν εκεί στην πρώτη σελίδα του βιβλίου. Όμορφος 
και με χρώματα. Αλλά το πορτρέτο του Μπερούκα μας έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι το 
γεγονός ότι το βλέπαμε τόσο κοντά και με ζωντανά χρώματα, μας το έκανε πιο κοντινό.

Ο πίνακας της σοσιαλιστικής άμιλλας είχε μετατραπεί σε ένα μέρος εκπαίδευσης αλλά 
και διασκέδασης, του τρόπου να περνάς τον ελεύθερο χρόνο πολιτισμένα, όπως λέγαμε 
εκείνη την εποχή. Εκεί, μόλις άνοιγε το τζάμι, τοποθετούσαν τις εφημερίδες «Η Φωνή του 
Λαού», «Το Λαϊκό Βήμα»,  «Η εμπροσθοφυλακή» κτλ. Κολλούσαν τις ανακοινώσεις και 
τους στόχους διαφόρων ομάδων εργασίας, τις πρωτοβουλίες της νεολαίας. Στον πίνακα 
αναρτούσαν τις δημιουργίες τους οι ποιητές του χωριού, ο θείος Στόλης Νάκας, ο φίλος 
μου Νότης Τέλιος κτλ.

Η Ελαφίνα, μια πλατεία στο κέντρο της Τσορο-
βόντας, που πήρε το όνομά του μετά την τοποθέ-
τηση του έργου του Στέφανου Μπερούκα. Εδώ 
ήταν και είναι σημείο συνάντησης για τους κα-
τοίκους της πόλης. Στην ¨Ελαφίνα».

Εκείνα τα χρόνια ήταν χρόνια επαναστα-
τικών κινημάτων. Ο Στέφανος ζωγράφισε 
μερικούς πίνακες όπου απεικονίζονταν και 
προπαγανδίζονταν τα συνθήματα της επο-
χής: το άνοιγμα νέων χωραφιών, η μάχη 
για την χειραφέτηση της γυναίκας, η ζωή 
της νεολαίας, ο πόλεμος ενάντια στον ιμπε-
ριαλισμό και τον ρεβιζιονισμό κτλ. Σε ευδι-
άκριτα σημεία του χωριού είχαν τοποθε-
τηθεί πίνακες μεγάλων διαστάσεων. Εμείς 
καθόμασταν μερικά λεπτά μπροστά τους. 
Μας άρεσαν τα χρώματα και κυρίως τα νε-
ανικά πρόσωπα, των κοριτσιών και των γυ-
ναικών, τα οποία είχαν ζωγραφιστεί τόσο 
όμορφα, χαμογελαστά, μαζεμένα τα μα-
νίκια, κρατούσαν στο ένα χέρι μια δεσμίδα 
στάχυα σιταριού και στο άλλο το δρεπάνι. 
Παρόλο που ήμασταν μικροί καταλαβαίνα-
με ότι οι γυναίκες του χωριού ήταν τελείως 
διαφορετικές, με πρόσωπα και δέρμα καμέ-
νο από τον ήλιο. Αργότερα μάθαμε ότι έτσι 
τις απεικόνιζε στην ζωγραφική η τέχνη του 

σοσιαλιστικού ρεαλισμού.
Μετά το 1969 δεν ξαναείδα τον Στέφανο στο χωριό. Πήρε μια όμορφη κοπέλα από την 

γειτονιά του και έχτισε την φωλιά του εκεί που τον διόρισαν, στην Τσοροβόντα.
Το ξανθό αγόρι εκδήλωσε πολύ νωρίς το ταλέντο του για τις εικαστικές τέχνες, ζωγρα-

φική και γλυπτική. Το έχουνε στο σόι τους αυτό το ταλέντο. Ένας άλλος ξάδερφός του, ο 
Βασίλης Βαγγέλης (στον χωριό τον φωνάζουν Μπίλι) ήταν ερασιτέχνης ζωγράφος. Όσοι 
έβλεπαν τους πίνακές του δεν το πίστευαν ότι εκείνος ήταν αγελαδοβοσκός. Ο Μπίλι δεν 
μπορούσε να ζητήσει υποτροφία για σπουδές, διότι είχε τον πατέρα και δυο θείους του 
στην φυλακή και άλλους δυο που είχαν διαφύγει εκτός χώρας. Την οικογένεια ενός θεί-
ου του την είχαν εξορίσει στο Πατός. Τις ζωγραφιές του Μπίλι τις έβρισκες στα σπίτια των 
σχωριαδιτών και αλλού. Ένας από τα παιδιά, ο Δημήτρης, χάρη στο ταλέντο που είχε, μπό-
ρεσε να ξεπεράσει και τους νόμους της πάλης των τάξεων και σπούδασε για ζωγράφος 
στην Ακαδημία των Τεχνών.

Μετά το 1990 ο Μπίλι έφυγε στην Ελλάδα. Ο Μπίλι και ο Δημήτρης βίωσαν το ταλέντο 
τους σε άλλες συνθήκες. Τώρα δεν ασχολούνταν πια με την κοσμική τέχνη αλλά με την 
αγιογραφία. Δεν υπάρχει εκκλησία στην Ελλάδα που δεν έχουν περάσει. Εκείνοι έγιναν 
πολύ καλοί αγιογράφοι. Ένα από τα ωραιότερα έργα τους είναι και η Πλατυτέρα των Ουρα-
νών στην εκκλησία της Παναγίας στις Σχωριάδες, το οποία είναι μια δωρεά από εκείνους. 

Η «Ελαφίνα» και πιο πέρα το «Θερινό»,
ένα μαγαζί. Κάποιος έσπασε τα κέρατα
της Ελαφίνας, ίσως κάποια παιδιά,
τα οποία σίγουρα θα το μετάνιωσαν.
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Το Πολιτιστικό Μέγαρο «Ριζά Τσερόβα» στην Τσοροβόντα. Εδώ εργάστηκε για πολλές δεκαετίες ο 
Στέφανος Μπερούκας. Στον πάνω όροφο του κτιρίου ήταν ένα καφενείο, όπου ο Στέφανος έβγαινε 
στο μπαλκόνι για να ξεκουραστεί και να εμπνευστεί, για να πιεί καφέ συνοδευόμενο με κάποιο πο-
τηράκι ρακί από το Σκραπάρ. Εδώ συναντιόταν με τον Άλκη Καραγιάννη, τον αγρονόμο από την Σω-
πική Πωγωνίου. – Συναντιόμασταν  συχνά, λέει ο Άλκης, νοσταλγούσαμε τα μέρη μας, την γλώσσα 
μας. Εγώ του έφερνα τα τελευταία νέα από το Πωγώνι. Με άκουγε συγκινημένος. Καμιά φορά όταν 
γύρω μας είχε κόσμο μου έλεγε: - Χαμήλωσε την φωνή σου, μίλα πιο σιγά. Όταν περπατούσαμε 
στην πόλη όλη την ώρα χαιρετούσε, διότι είχε πολλούς φίλους. Είχα παρατηρήσει πως τον σεβό-
ντουσαν και τον χαιρετούσαν όλοι. Ο Φάνης σε έκανε να τον αγαπήσεις με την συμπεριφορά του και 
την ευγένειά του, λέει συγκινημένος ο Άλκης.

Ενβέρ Τσάκαϊ, συγγραφέας, Τσοροβόντα
Αξιότιμε Πέτρο, σε χαιρετώ! Θα σου πω κάτι για τον καλό άνθρωπο Στέφανο Μπερού-

κα. Εκείνος ήταν πολύ απλός άνθρωπος. Αυτή του η απλότητα τον εξύψωνε πέρα από τα 
όρια της ευγένειας, ήταν το συνώνυμο του καλού ανθρώπου, του ανθρώπου που είχε 
μέσα του ανθρωπιά… Τον αγαπούσαν όλοι στο Σκραπάρ, όπως τους αγαπούσε και εκεί-
νος, παρόλο που μπορεί και κάποιος να είχε ενδοιασμούς για κάποιο στοιχείου του βιο-
γραφικού του. Εγώ και ο αδερφός μου ο Λουμάνης τον είχαμε πολύ καλό φίλο. Εκείνος 
εργαζόταν ως σχεδιαστής – ζωγράφος στη πολιτιστική εστία της Τσοροβόντας, που κάλυ-
πτε όλη την επαρχία. Δεν τον είχαμε δει ποτέ να παραπονιέται για τον φόρτο εργασίας που 
είχε.  Ήταν πολύ αξιόλογος στο έργο του το οποίο το τέλεσε ως επαγγελματίας μέχρι που 
έφυγε από το Σκραπάρ. Ο Στέφανος δεν άντεχε τον σχηματισμό και τον ερασιτεχνισμό στην 
ζωγραφική, κυρίως στις ζωγραφιές που βρίσκονταν στους δρόμους ή στις προσόψεις των 
δημόσιων κτιρίων της πόλης. Στη δημοτική επιχείρηση της πόλης ήταν ένας σχεδιαστής, 
ο οποίος δεν ήταν καλός στην δουλειά του και είχε σχεδιάσει το πορτρέτο ενός εργάτη, το 
οποίο τοποθετήθηκε στην πρόσοψη ενός κτιρίου στο κέντρο της πόλης. Ο Στέφανος με 
σταμάτησε μια μέρα και μου είπε: «Κοίτα πώς έχει απεικονίσει τον εργάτη… Έχει κάνει με-
γαλύτερη τη γροθιά του από το κεφάλι του!» Εγώ δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά όταν το 
κοίταξα προσεκτικά επενέβην και το πορτρέτο αφαιρέθηκε. Ο Στέφανος δεν έκανε μόνο 
τα έργα που όφειλε στη δουλειά, αλλά εργαζόταν και εκτός αυτής. Δεν νομίζω να υπάρχει 
οικογένεια στην Τσοροβόντα που να μην έχει το πορτρέτο ενός ανθρώπου της οικογένει-
ας στο σπίτι της με την υπογραφή του Στέφανου. Τότε εκείνος φιλοτέχνησε μερικές μικρές 
προτομές του Ενβέρ Χότζα, τις οποίες έδωσε σε διάφορες οικογένειες της πόλης. Ο Στέ-
φανος άφησε μια του κόρη στο κοιμητήριο της Τσοροβόντας, την οποίαν συνόδεψαν στην 
τελευταία της κατοικία όλοι οι κάτοικοι της πόλης. Εκείνος είχε δημιουργήσει μια οικογέ-
νεια πρότυπο, η οποία είχε πολύ καλές φιλικές σχέσεις με όλες της οικογένειες. Αλλά ο 
Στέφανος, μαζί με την κόρη του, άφησε εδώ σε μας και τις μεγάλες του αξίες της ανθρω-
πιάς και του καλλιτέχνη. Εμείς θα τον θυμόμαστε για πάντα τον αγαπημένο μας Στέφανο 
και εκείνος θα παραμείνει στην μνήμη της πόλης μας σαν ένα αιώνιο μνημείο! Είναι στενά-
χωρο που δεν ζει πια! Συλλυπητήρια και τα σέβη μας στην οικογένειά του!

Επίλογος
Ο Στέφανος Μπερούκας, αυτός ο άνθρωπος που ήρθε αντιμέτωπος με την σκληρότη-

τα της ζωής από την μικρή του ηλικία, είναι χρόνια που δεν ζει πια. Και περιέργως, πόσες 
παράξενες ιστορίες κρύβει η ανθρώπινη ζωή, έφυγε στην μεγάλη ήπειρο πέραν του ωκε-
ανού. Αναπαύεται στην γη που αναπαύονται και οι φυσικοί του γονείς. Ο Στέφανος Μπε-
ρούκας δεν πεθαίνει. Εκείνος ζει στις αναμνήσεις των Σχωριάδων και της Τσοροβόντας, 
στην μνήμη των γενναίων και σοφών σκραπαριανών  που είναι μάστορες στο τραγούδι.
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Για τον Φάνη Μπερούκα,
τον σχωριαδίτη ζωγράφο

Με αφορμή την ανάρτηση του Πέτρου 
Μεντή για τον Φάνη Μπερούκα, προσθέ-
τουμε το απόσπασμα από το βιβλίο «Για 
τους Σχωριαδίτες συγχωριανούς μου - 1» 
του Χριστόφορου Μπεντούλη, που περι-

γράφει τη ζωή και το έργο του σχωριαδίτη ζωγράφου.
Ο Φάνης, παιδί του Σπύρου Μπίμη (Βαγγέλη) και της Αφρο-

δίτης, γεννήθηκε στο χωριό το 1939. Ήταν ένα αδύνατο ξανθό 
αγόρι με λευκό δέρμα, είχε ένα ελκυστικό τρόπο ομιλίας και συ-
μπεριφορά που σε κέρδιζε. Οι αδυναμίες του ήταν οφθαλμοφα-
νείς: πολύ ευαίσθητος (όχι μόνο με τα γεγονότα που συνέβαιναν 
αλλά και με το περιβάλλον, με τα χρώματα…), συνεσταλμένος και ταπεινός χαρακτήρας. 
Ίσως η οικογενειακή του ζωή είχε συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση (τον ίδιο μαζί 
με τις αδερφές του, τη Λένη και την Τίνα, τους άφησαν οι γονείς τους σε μικρή ηλικία και 
τους μεγάλωσαν με πολλή αγάπη το ζεύγος Μπερούκα, εκ των οποίων πήρε και το ίδιο 
επώνυμο). Ήταν έξυπνο παιδί και πολύ ταλαντούχος στη ζωγραφική.

Κάποτε, το καλοκαίρι του 1956, ο Φάνης είχε βρει κάποια χρώματα και αφού ετοίμα-
σε ένα μεγάλο ύφασμα, βγήκε πάνω στον Σωτήρα, κάπου ανάμεσα στο σπίτι του Κίτσο 
Σαναβίτη και αυτό του Κίτσο Μπεντούλη και άρχισε να ζωγραφίζει το τοπίο του χωριού. 
Εργάστηκε πολύ… και το αποτέλεσμα ήταν ένα καταπληκτικό έργο. Εμείς, η παρέα του, 
καθόμασταν γύρω του, τον παρατηρούσαμε και τον θαυμάζαμε.

Αυτό θυμάμαι εγώ ως το πρώτο του έργο (τοπίο), το οποίο άρεσε πάρα πολύ, τόσο 
που τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο στο σπίτι του Καλυβαίων, όπου είχε εγκαταστα-
θεί η διοίκηση του αγροτικού συνεταιρισμού. Όταν κατέβαινες από την Ούλτσα και εμφα-
νιζόταν μπροστά σου το χωριό, διέκρινες αμέσως αυτόν τον πίνακα, ο οποίος παρέμεινε 
εκεί για μερικά χρόνια, έως ότου ξέβαψε τελείως.

Ο Φάνης μετά από πολλές περιπέτειες κατάφερε να τελειώσει το Λύκειο Καλών Τε-
χνών στα Τίρανα, για ζωγραφική. Στάθηκε «τυχερός» που τον διόρισαν μακριά από το 
χωριό, στην πόλη Τσοροβόντα της επαρχίας Σκραπάρ, όπου παρόλο που ήξεραν το βιο-
γραφικό του και η περιοχή ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη στην πάλη των τάξεων, εκτίμησαν 
το ταλέντο του και τον άφησαν ήσυχο να εργάζεται. Όλη τη διακόσμηση της πόλης, της 
«πρωτεύουσας της Αλβανίας της εποχής του πολέμου», την είχε αναλάβει αυτός με ένα 
άριστο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Όταν κάποτε πήγα στην Τσοροβόντα, κάπου στα τέλη του ’80, χάρηκα με τα καλά λό-
για που έλεγαν στην πόλη γι’ αυτόν οι απλοί πολίτες και τα διευθύνοντα στελέχη, καθώς 
και για την αποκτηθείσα φήμη, αλλά… ταυτόχρονα υπερηφανεύτηκα πως ήμασταν από 
το ίδιο χωριό, από τις Σχωριάδες μας.

Πήγα σπίτι του και συζητήσαμε αρκετά, διότι είχαμε πολλά χρόνια να συναντηθούμε. 
Αλλά… και μετά από αυτήν τη συνάντηση δεν ειδωθήκαμε πια, διότι με την έλευση της 
δημοκρατίας έφυγε οικογενειακώς στην Αμερική. Υπήρξε ο μόνος επαγγελματίας ζω-
γράφος από το χωριό μας.

Από τον
Χριστόφορο
Μπεντούλη
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Ο ανεξάρτητος, φιλανθρωπικός, μη κυβερνητικός σύλλογος «Εστία Δερόπολης» δη-
μιουργήθηκε από μία ομάδα ανθρώπων από τη Δερόπολη, ευαίσθητοι στα κοινωνικά 
θέματα και δραστηριοποιείται τέσσερα χρόνια τώρα κυρίως στη Δερόπολη και στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, με έδρα την Βάνιστα, Δερόπο-
λης. (Έναρξη συλλόγου με υπ’ αριθμ. 5511 Απόφαση του Πρωτοδικείου Τιράνων, από 
13/12/2016). 

Παρόλο το μικρό διάστημα λειτουργίας του, ο σύλλογος κατάφερε χάριν στην εθε-
λοντική δουλειά των μελών της, να εδραιωθεί στο χώρο μας και να παράξει ουσιαστικό 
έργο. Τέσσερα δημιουργικά χρόνια φιλανθρωπίας, προσφοράς, αλληλεγγύης, εθελοντι-
σμού και αγάπης, έλαβαν χώρα μέσω άπειρων δράσεων και εκδηλώσεων με βασικό πυ-
λώνα τον συνάνθρωπό μας. Η σημασία του συλλόγου έγκειται και στο γεγονός ότι είναι 
ο μόνος φιλανθρωπικός σύλλογος που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Δερόπολης 
και του Πωγωνίου, είναι κοντά στα καθημερινά προβλήματα της κοινότητάς μας και στη-
ρίζει με κάθε δυνατό μέσο όλους όσους έχουν ανάγκη.    

Βασικός σκοπός του συλλόγου «Εστία 
Δερόπολης» είναι η στήριξη, ηθική και υλι-
κή, παιδιών με ειδικές ανάγκες, είτε άπο-
ρων οικογενειών που βιώνουν σε δύσκο-
λες οικονομικές συνθήκες, ευάλωτων 
γυναικών και ηλικιωμένων που είτε είναι 
μόνοι, είτε ζουν σε απομακρυσμένα σημεία. 

Η δραστηριότητα του συλλόγου βασί-
στηκε κυρίως σε τρεις άξονες:

Ο πρώτος άξονας είναι αυτός της προ-
σφοράς και της αλληλεγγύης σε παιδιά, σε 

οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες και ηλικιωμένους. 
Ο δεύτερος άξονας είναι αυτός της ψυχαγωγίας αλλά και της εκμάθησης του ιδεώ-

δες του εθελοντισμού και της προσφοράς στα παιδιά της περιοχής, ούτως ώστε τα παι-
διά όχι μόνο να ζήσουν όμορφες στιγμές και να αντλήσουν όμορφα βιώματα από την πε-
ριοχή τους, αλλά πάνω απ’ όλα να γαλουχηθούν με την προσφορά και τον εθελοντισμό 
από μικρή ηλικία. 

Και τρίτος άξονας είναι η διαμόρφωση εσωτερικών χώρων σπιτιών διαφόρων οικο-
γενειών που οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι δύσκολες. 

Ο σύλλογος, παρόλο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τους ελάχιστους πό-
ρους, πραγματοποίησε μία σειρά ουσιαστικών δράσεων και εκδηλώσεων στο χώρο μας. 
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αξίζει να αναφέρουμε μερικές από αυτές. 

Οι πιο σημαντικές δράσεις το 2017, πέραν από τις εκδηλώσεις για τα παιδιά με την συ-
νταξιούχο δασκάλα Βαλεντίνα Σούτζιου, με τον δημοφιλή εικαστικό Κώστα Ζιώγκα, τα 
θερινά σινεμά στη Δερβιτσάνη και Γοραντζή, τις δωρεάν εξετάσεις από την παιδίατρο, 
Ρίτα Γιώργη, την γιορτή των παιδιών στο τέλος του έτους, πραγματοποίησε και κοινω-
νικές δράσεις, όπως τις δωρεάν μαστογραφίες σε διάφορες γυναίκες ενόψει του μήνα 
Οκτωβρίου, μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Σημαντικές δράσεις ήταν η 
δημιουργία μιας εσωτερικής τουαλέτας σε μια άπορη οικογένεια στη Φράστανη, δήμου 
Δερόπολης, με τρία ανήλικα παιδιά, ένα εκ των οποίων αυτιστικό, η διανομή 50 δεμάτων 
με τρόφιμα  σε άπορες οικογένειες σε διάφορα χωριά του δήμου Δερόπολης, η παρου-
σίαση του συλλόγου «Εστία Δερόπολης» και του έργου που έχει υλοποιήσει κατά το δι-
άστημα λειτουργίας του, το οδοιπορικό διανομής τροφίμων στα χωριά του δήμου Δερό-
πολης, ενόψει του Πάσχα, η προσφορά ενός αναπηρικού καροτσιού σε έναν συμπολίτη 
μας από την Καλογοραντζή Δερόπολης, καθώς και η διανομή 130 δεμάτων με τρόφιμα σε 
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Εισαγωγικό σημείωμα για την Εστία Δερόπολης
Η Ευγενία Ντέντε είναι μια δραστήρια προσωπικότητα και οι θέσεις ευθύνης στους 

δημόσιους φορείς της δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρει στην τοπική κοινωνία με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Εκτός των άλλων, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
συλλόγου «Εστία Δερόπολης». Ο σύλλογος δραστηριοποιείται τα τελευταία τέσσερα χρό-
νια με σκοπό την ηθική και υλική στήριξη κοινωφελή προσφορά προς παιδιών με ειδικές 
ανάγκες, είτε άπορων οικογενειών που βιώνουν σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, 
ευάλωτων γυναικών και ηλικιωμένων που είτε είναι μόνοι, είτε ζουν σε απομακρυσμέ-
να σημεία.

Στην πρόσφατη επικοινωνία που είχαμε μαζί της, μας έστειλε υλικό σχετικά με το έργο 
και τις δράσεις της Εστίας Δερόπολης, όπου με χαρά παρουσιάζουμε στο περιοδικό μας.



οικογένειες που επλήγησαν από τις 
πλημμύρες στην Άνω Δερόπολη.

Το έτος 2018 ξεκίνησε με το 
οδοιπορικό διανομής τροφίμων 
στα χωριά της Μαύρης Ρίζας Δε-
ρόπολης, συνέχισε με την εκδή-
λωση στο Σχολείο Φοινίκης ενόψει 
της Παγκόσμιας Ημέρας Συνδρό-
μου Down, καθώς και την εκδήλω-
ση στο Πολιτιστικό Κέντρο Δερβι-
τσάνης για την Γιορτή της Μητέρας. 
Κατά την διάρκεια του έτους 2018 
έλαβαν χώρα δράσεις όπως η δια-

νομή δώρων στα Νηπιαγωγεία Δερβιτσάνης, Γοραντζής και Γεωργουτσατίου του δήμου 
Δερόπολης, ο παιδικός θερινός σινεμά στo χωριό Δερβιτσάνη, φιλανθρωπικός αγώνας 
μπάσκετ μεταξύ των ομάδων Άνω και Κάτω Δερόπολης, η προσφορά 45 καρεκλών για 
τις ανάγκες του Σχολείου Δερβιτσάνης, τακτοποίηση εσωτερικών χώρων μίας άπορης 
οικογένειας στους Γεωργουτσάτες, δωρεά 21 ηλεκτρικών κουβερτών και 30 δεμάτων 
τροφίμων στους κατοίκους του ορεινού Πωγωνίου, δήμου Δερόπολης, τακτοποίηση 
εσωτερικών χώρων μίας άπορης οικογένειας στη Βάνιστα, Δερόπολης, εκτύπωση ημε-
ρολογίων με κοινωνικά μηνύματα από τους μαθητές των Σχολείων του δήμου Δερόπο-
λης και Φοινίκης, καθώς και η διανομή δώρων σε παιδιά του Ορφανοτροφείου Αργυρο-
κάστρου. Η χρονιά έκλεισε με την καθιερωμένη γιορτή των παιδιών!

Το έτος 2019, ξεκίνησε με διάφορες επισκέψεις ενόψει εορτών σε ηλικιωμένους 
της περιοχής, συνέχισε με το οδοιπορικό διανομής τροφίμων σε άπορες οικογένει-
ες του δήμου Δερόπολης ενόψει του Πάσχα, με την εκδήλωση για τα παιδιά της Δερό-
πολης στο γήπεδο Δερβιτσάνης ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού, την διανομή 
σχολικής ύλης στα Σχολεία και Νηπιαγωγεία του δήμου Δερόπολης κατά την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς, δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες ενόψει του μήνα Οκτωβρί-
ου, μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Το πιο μεγάλο έργο του συλλόγου 
κατά το έτος 2019 ήταν η διαμόρφωση εσωτερικών χώρων ενός σπιτιού μιας άπορης 
οικογένειας στο Βοδίνο, δήμου Δερόπολης. Μία πρωτότυπο ιδέα, επίσης, ήταν και η 
δράση «Η Δερόπολη σε μία κούπα», όπου εκτυπωμένες κούπες με διάφορα εκθέματα 
της Δερόπολης διανεμήθηκαν για καλό σκοπό. Η χρονιά έκλεισε με την δωρεά 16 ηλε-
κτρικών κουβερτών σε άπορες οικογένειες του δήμου Δερόπολης και την καθιερω-
μένη γιορτή των παιδιών!

Το έτος 2020 ξεκίνησε με την διανομή δώρων στα παιδάκια των Νηπιαγωγείων Βου-
λιαρατίου και Γεωργουτσατίου, την παρουσίαση 3 χρόνων δραστηριότητας (2017-2019) 
του συλλόγου “Εστία Δερόπολης”, την ενεργοποίηση ΔΩΡΕΑΝ ιντερνέτ σε παιδιά που 
παρακολουθούσαν τα μαθήματά τους διαδικτυακά, ενώ η πιο όμορφη πρωτοβουλία 
ήταν η δραστηριότητα “Μένουμε σπίτι της Εστίας”, όπου παιδιά διαφόρων ηλικιών έλα-
βαν μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς και κέρδισαν διάφορα δώρα. Η δράση του Συλ-
λόγου συνέχισε με την διανομή τροφίμων ενόψει του Πάσχα σε άπορες οικογένειες στη 
Δερόπολη και την διανομή τροφίμων σε συμπολίτες που περίμεναν μέρες ολόκληρες 
στα Σύνορα Κακαβιάς. Μία σημαντική πρωτοβουλία ήταν και η ολοκλήρωση των ερ-
γασιών στο σπίτι του μικρού Γρηγόρη στους Γεωργουτσάτες, η δωρεά 4 ψυγείων στα 
Νηπιαγωγεία του δήμου Δερόπολης,  η δωρεά σχολικής ύλης και υφασμάτινων μα-
σκών στα σχολεία του δήμου Δερόπολης και στο Γλωσσικό Λύκειο «Παντελή Σωτή-
ρη», Αργυροκάστρου, η ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη 

κατά του καρκίνου του μα-
στού, η προσφορά 3 καινού-
ριων ηλεκτρονικών θερμομέ-
τρων στα Σχολεία Δερβιτσάνης 
και Βουλιαρατίου, η επίσκεψη 
στο Σπίτι των Παιδιών, Αργυ-
ροκάστρου, όπως και στο Γη-
ροκομείο Αργυροκάστρου. Η 
χρονιά έκλεισε πολύ συγκινη-
τικά και δημιουργικά με την δι-
ανομή 450 γιορτινών δεμάτων αγάπης και 50 συμβολικών δεμάτων, παραμονή Χρι-
στουγέννων, στους ηλικιωμένους του δήμου Δερόπολης και Πωγωνίου.

Όλη η δράση και δραστηριότητα του 
συλλόγου συντονίζεται από την ομάδα του 
συλλόγου, που αποτελείται από την Πρόε-
δρο του συλλόγου, Όλγα Παππά Παγούνα 
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Ευγενία Ντέντε, Κατερίνα Καραντζά, Βι-
κτωρία Γκέλιου, Βαλεντίνα Σούτζιου, Λά-
ζαρο Γιώτη, Κασσιανή Γκέλιου, Μελπομένη 
Δήμα, Γκεντιάνα Κέντρου και Βαγγέλη Κυ-
ρούση. (https://www.estiaderopolis.org/
iomadamas/)

Άμεσος στόχος του συλλόγου, εντός του 
έτους 2021, είναι η δημιουργία αποδυτηρίων για την Αθλητική Ακαδημία Ποδοσφαίρου 
«Λευτέρης Μήλος» στη Δερβιτσάνη, όπου 35 παιδιά, από Δερόπολη και Αργυρόκαστρο, 
προπονούνται σε εβδομαδιαία βάση και εκπροσωπούν το δήμο Δερόπολης σε διάφορες 
φιλικές συναντήσεις και τουρνουά.

Μελλοντικός σκοπός του συλλόγου είναι η δημιουργία ενός Πολυθεραπευτικού Κέ-
ντρου Αποκατάστασης ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές που θα εδρεύει στη Δερό-
πολη και θα προσφέρει τις υπηρεσίες σε όσες οικογένειες το έχουν ανάγκη. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δρώμενα
του συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 
Ιστοσελίδα:
www.estiaderopolis.org (https://www.estiaderopolis.org/)
Facebook:
estiaderopolis (https://www.facebook.com/estiaderopolis/)
Instagram:
estia_deropolis (https://www.instagram.com/estia_deropolis/)

Η φιλανθρωπική και κοινωνική δράση του συλλόγου, πέραν της εθελοντικής δουλειάς των μελών 
της, στηρίχθηκε κατά τα έτη λειτουργίας του από διάφορες δωρεές. Αν και εσείς θέλετε να στηρίξετε 
το έργο του Συλλόγου «Εστία Δερόπολης», μπορείτε να συνδράμετε με το ποσό που επιθυμείτε στον 
παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ALPHA ΒΑΝΚ Albania

Για εμβάσματα σε ευρώ
EUR IBAN: AL97 9026 1235 0231 2300 3124 2338

Για εμβάσματα σε Αλβανικά λεκ
ALL IBAN: AL78 9026 1235 0231 2300 2296 4215

Swift Code (BIC): CRBAALTRXXX
Δικαιούχος λογαριασμού:  “Shoqata Estia Dropull OJF

Σε περίπτωση που ζητηθεί διεύθυνση: “6005, Vanister, Gjirokastër, Albania”
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Έκκληση για βοήθεια προς τον Σωτήρη Μήτση

Ο Σωτήρης Μήτσης είναι Σχωριαδίτης, παιδί του Γιάννη Μήτση από τις Σχωριάδες, 
που κατοικούσαν στα Τίρανα. Δυστυχώς, με την απώλεια του αδερφού του στις αρ-
χές του ’90 και πριν μερικά χρόνια της μητέ-
ρας του, έμεινε μόνος. Είχε ένα ατύχημα που 
τον άφησε ανάπηρο. 

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ίδρυμα 
στα Τίρανα. Πέρα από την πλήρη υποστήριξη 
από τον Σωπικιώτη και πατριώτη Παναγιώτη 
Μπουρδήμα και μερικών συγγενών όπως ο 
Αντώνης Βαγγέλης, η Αντιγόνη Λώλη κ.τ.λ., 
δεν έχει άλλη βοήθεια.

Δημοσιεύουμε τις φωτογραφίες για να ευ-
αισθητοποιήσουμε τους συγχωριανούς μας, 
ο καθένας από εμάς με τα ελάχιστα μπορεί να 
διαθέσει, για να μπορέσουμε να τον ενισχύ-
σουμε οικονομικά.

27/1/2020
Απεβίωσε η Ελένη Πασπάλη (Λόγοβα)
στο Αργυρόκαστρο.

14/10/2020
Απεβίωσε ο Φατμίρ Σιγιάκου (Fatmir Shijaku)
στα Τίρανα, σύζυγος της Ρίντα Παναγιώτη Νταλέ.

15/11/2020
Απεβίωσε η Κλεοπάτρα
Γκατζούρη στην Αθήνα.

4/10/2020
Απεβίωσε ο Βάιος Τσάνος,

εγγόνι του Βάιου Τσάνου και
γιος του Ανέστη Τσάνου.

17/10/2020
Απεβίωσε ο Γιώργος Γερμανός

από τη Σωπική. Υπήρξε για
πολλά χρόνια δάσκαλοςστις Σχωριάδες.

26/12/2020
Απεβίωσε η Σοφία Μπάντου.

Κηδείες
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σε αυτήν την πρώτη προσπάθεια μπορέσαμε να καταγράψουμε, σε μεγάλο βαθμό, μια 

περίοδο 30 χρόνων, ώστε να μείνει ως ιστορικό τεκμήριο στις επόμενες γενιές. Είναι φυ-
σικό για τη συγκεκριμένη περίοδο να έχουμε αρκετά κενά, λόγω του ότι δεν είχαμε επαρ-
κή στοιχεία. Θα προσπαθήσουμε σε κάθε επόμενο τεύχος να καλύψουμε αυτά τα κενά, 
όπως επίσης θα χαρούμε να μας επισημάνετε σημεία που χρήζουν βελτίωσης, στέλνο-
ντάς μας τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις.

Στο επόμενο ετήσιο τεύχος, αυτό του 2021, θα έχουμε μια σταθερή δομή που θα κα-
λύπτει όλα τα θέματα της παράδοσής μας. Παράλληλα, θα καταγράφουμε στο ημερολόγιό 
μας τα γεγονότα στο χωριό, αλλά θα προβάλλουμε και όλες τις δημοσιεύσεις που έχουν 
να κάνουν με τον τόπο μας και χάνονται μέσα στο διαδίκτυο, ενώ τους αξίζει να μείνουν 
ως ένα ακόμα τεκμήριο της δικής μας ιστορίας. Μην ξεχνάμε ότι τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης εκπροσωπούν απλά την πληροφορία της ημέρας.

Κλείνοντας, επανέρχομαι στο κυριότερο θέμα που αφορά το χωριό μας και τη ζωή μας 
στις Σχωριάδες: τα έργα. Είναι υποχρέωση όλων μας να συνεχιστούν και ας προσφέρου-
με όσο και ό,τι μπορούμε, όπως επίσης είναι υποχρέωσή μας να συντηρήσουμε αυτά που 
καταφέραμε να υλοποιηθούν.

Εύχομαι το 2021 να είναι το έτος της απελευθέρωσης της ανθρωπότητας από τον θα-
νατηφόρο κορωνοϊό. Εύχομαι να έχουμε όλη υγεία, να κοιτάμε τη ζωή με θετική ματιά, 
να μη σταματήσουμε στιγμή να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο αύριο και να φροντίζουμε 
να κρατάμε σταθερή τη συλλογική μας συνείδηση και προσφορά.

Θωμάς Νάκας




