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Ένα ακόμα δραστήριο
καλοκαίρι για τις Σχωριάδες
Αλκιβιάδης Νταλές Πρόεδρος Αδελφότητας Σχωριαδιτών
Αγαπητοί Σχωριαδίτες και φίλοι, και αυτό
το καλοκαίρι μπορέσαμε και ανταμώσαμε
στο όμορφό μας χωριό
και όλοι μαζί διαπιστώσαμε τις θετικές αλλαγές που συμβαίνουν
στον τόπο. Η εικόνα
του χωριού βελτιώνεται κάθε μέρα, χάρη
στο μεράκι, την εργατικότητα και το πείσμα που
χαρακτηρίζει εμάς τους Σχωριαδίτες. Έργα, μικρά
και μεγάλα, είτε συντηρούν είτε εξωραΐζουν το
χωριό και βοηθούν στην αναβάθμισή του.
Η ζωντάνια των μικρών παιδιών και της νεολαίας μας πρωτοστάτησε και πάλι δίνοντας φως,
λάμψη και χαρά στον τόπο και στους μόνιμους
κατοίκους. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, με την ωριμότητά και την πείρα τους, ακολούθησαν διακριτικά
τους ρυθμούς των νεότερων. Οι γέροντες, σιωπηλοί και γεμάτοι αναμνήσεις, συνέχισαν να συμβουλεύουν τους νεότερους και να αγκαλιάζουν
στοργικά τα πιτσιρίκια με τις αφηγήσεις και τις
γνώσεις τους για τα μυστικά της Φύσης. Ποιό
παιδί δε θα ήθελε να μάθει από τον παππού και τη
γιαγιά τα παραμύθια του χωριού, τα θεραπευτικά
βοτάνια, πως πλάθουν το ψωμί, πως ψαρεύουν
στο ποτάμι; Αυτή είναι η ζωντανή παράδοση.
Έτσι, παρ’ όλες τις οικονομικές δυσκολίες, που
όλοι μας περνάμε, οι ευχές, η χαρά και τα χαμόγελα δεν έλειψαν από τα χείλη κανενός.
Το καλοκαίρι του 2014 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σταθμός για τα κατασκευαστικά έργα και
την πρόοδο των Σχωριάδων. Η αγάπη για τον
τόπο, η εμπιστοσύνη των ανθρώπων για τους στόχους και την προσπάθεια, το μεράκι όλων όσων

δραστηριοποιήθηκαν γι’ αυτά, έφεραν ως αποτέλεσμα το χωριό μας να ανανεωθεί και να είναι το
πρότυπο σε όλο το ξεκομμένο Πωγώνι, για αντίστοιχα εξωραϊστικά, τεχνικά ή αναπτυξιακά έργα.
Ο φετινός Αύγουστος ήταν πράγματι διαφορετικός και για τον λόγο αυτό θέλουμε να απευθυνθούμε τόσο στους συγχωριανούς μας που ήταν
παρόντες σε όλη αυτή την καλοκαιρινή δραστηριότητα του τόπου και μάρτυρες της υλοποίησης των
έργων, όσο και σε όλους αυτούς που δεν κατάφεραν να έρθουν στο χωριό για να ανταμώσουμε.
Το πρόγραμμα των τεχνικών έργων για το χωριό
προχώρησε χάρη στη στήριξη, τον έρανο και τον
εθελοντισμό από όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας και
φύλου. Μέσα στον πυρετό των έργων, διακρίναμε
ένα Νάκο βγαλμένον από τα παλιά, συγχωριανούς
να βοηθούν αψηφώντας την κούραση, άλλους να
μας δροσίζουν με κρύο νερό, την κυρά – Γεωργία
να προσφέρει τηγανίτες στους μαστόρους, τη θεία
Λευτέρω να προσφέρει καφέδες και τον κο Αντώνη
να μας λέει σοφές παροιμίες.
Η συντονιστική επιτροπή των έργων, η οποία
απαρτίζεται από 4 φορείς του τόπου: την Αδελφότητα, τη Δημογεροντία, τη Νεολαία και την Εκκλησιαστική Επιτροπή, έχει να αναδείξει ένα πλούσιο
έργο τα τελευταία χρόνια. Στις αρχές της δράσης
της, η Επιτροπή παρουσίασε ένα μακροπρόθεσμο
αναπτυξιακό – εξωραϊστικό πρόγραμμα για το
χωριό, για το οποίο προσπαθεί ακάματα να το υλοποιήσει. Μέχρι τώρα, το μεγαλύτερο μέρος του
προγράμματος αυτού έχει εκτελεστεί με επιτυχία
χάρη στην άψογη συνεργασία των ανωτέρων
φορέων, στην καλή συνεννόηση με τη Διοίκηση
της Επαρχίας αλλά και στη σημαντική συνεισφορά
του συγχωριανού μας Θωμά Νάκα, όχι μόνο σε
οικονομικό επίπεδο αλλά και σε άφθονο χρόνο και
θέληση στο συντονισμό των δραστηριοτήτων.
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Το πρώτο θέμα παρουσίασης είναι οι ενέργειές
μας που, ως Συντονιστική Επιτροπή υλοποίησης
του προγράμματος, ξεκινήσαμε με οργάνωση και
υπευθυνότητα. Αρχικά, εκπονήθηκαν οι σχετικές
μελέτες, τα σχέδια από τους μηχανικούς, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα, έγιναν πολλές αλλεπάλληλες συζητήσεις μεταξύ μας και μεταξύ ειδικών, μέχρι να παρθούν οι καλύτερες αποφάσεις
για το χωριό μας.
Η φετινή, πλούσια χρονιά σε έργα και δράσεις,
σε όλα τα επίπεδα, η αναγνώριση των κόπων μας
και η εμπιστοσύνη από τους συγχωριανούς αλλά
και από ανθρώπους πέρα του χωριού μας ήταν
για μας η επιβράβευση που θέλαμε για να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυνατά.
Το δεύτερο που θα σας παρουσιάσουμε είναι
η πλήρης οικονομική ανάλυση, έσοδα και έξοδα,
όλων των έργων που έχουν γίνει μέχρι τώρα,
καθώς και όσων έχουν προσφέρει γι’ αυτά. Είναι
πολύ σημαντική για μας η προσφορά των συγχωριανών μας, γιατί είναι στοιχείο μεγάλης εμπιστοσύνης που κερδίσαμε από τη δράση μας και
αυτό φάνηκε από τον τριήμερο έρανο στο χωριό,
από τον οποίο μαζεύτηκαν 3.200.000 λεκ παλιά.
Αυτή ήταν η επιβράβευσή μας για να συνεχίσουμε το έργο μας με δυναμική και όραμα.
Επίσης, πολλά σημαντικά γεγονότα, γιορτές
και εκδηλώσεις συνέβησαν στις Σχωριάδες,
όπως η Δεσποτική Λειτουργία από τον Δεσπότη

Αργυροκάστρου, Σεβασμιότατο κ.κ. Δημήτριο, το
πανηγύρι της Αγίας Σωτήρας, η γιορτή του Δεκαπενταύγουστου και η τίμηση της εκκλησίας μας,
η Γέννηση της Θεοτόκου.
Το τρίτο θέμα που σας εκθέτουμε, είναι οι αποφάσεις της Αδελφότητας, μαζί με τους υπόλοιπους προαναφερθέντες φορείς, για τις προγραμματισμένες ενέργειες του 2015, που ευελπιστούμε να τις πραγματοποιήσουμε όλες. Αυτές
είναι οι παρακάτω:
1. Ελεγκτική Επιτροπή, ανεξάρτητη Αρχή για
τον έλεγχο και τη νόμιμη διακίνηση όλων των
εσόδων – εξόδων των έργων στο χωριό.
2. Οικονομική εισφορά της τάξης των 30 ευρώ
για κάθε οικογένεια που έχει κατοικία με παροχή
νερού στο χωριό. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν
για τα πάγια λειτουργικά έξοδα της κοινότητας,
όπως η συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, η
περισυλλογή των απορριμμάτων κ.α. Υπεύθυνος
για τη συλλογή των εισφορών είναι ο Πρόεδρος
της κοινότητας, κος Δημήτρης Πασπάλης.
3. Ανανέωση του Καταστατικού της Αδελφότητας.
4. Δημιουργία Α.Φ.Μ. και άνοιγμα τραπεζικού
λογαριασμού, ώστε να υπάρχει ένας κοινός
χώρος προσφορών για όλους όσους ενδιαφέρονται να βοηθήσουν οικονομικά για τις ανάγκες
του χωριού.
Σελ.
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5. Πλήρης καταγραφή και δημιουργία καταλόγου Σχωριαδιτών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
επικοινωνίας.
6. Δημιουργία χορευτικού ομίλου και απόκτηση παραδοσιακών στολών του τόπου.
7. Συνέχιση υλοποίησης των υπόλοιπων έργων.
Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω ιδιαίτερα τη δράση
και την υποστήριξη της Νεολαίας του χωριού, γεγονός που μας κάνει πολύ χαρούμενους, γιατί χάρη
στην αγάπη και τις προσπάθειες που κάνουν για το
καλό του χωριού μας βεβαιώνουν ότι η Αδελφότητα
Σχωριαδιτών δεν έχει μόνο λαμπρό παρελθόν και
ενεργό παρόν, αλλά και αισιόδοξο μέλλον.
Δική μας φροντίδα είναι, στους νέους Σχωριαδίτες να ιστορήσουμε το παρελθόν, χωρίς μίση
και διχόνοιες, αλλά με κατανόηση, αλληλοσεβασμό και αισθήματα αδελφοποίησης, ώστε τα παιδιά, η Νεολαία, που είναι ακόμα πιο καλλιεργημένοι και μορφωμένοι, να βγάλουν τα δικά τους,
ορθότερα συμπεράσματα.
Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη στους προβληματισμούς
που επισημαίνουν οι συνάδελφοί μας της Αδελφότητας Πολύτσανης στο άρθρο της εφημερίδας
«Πολυτσανίτικα Νέα», με τίτλο «Η πατρίδα ανήκει
στις επόμενες γενιές», σχετικά με την προστασία
των περιουσιών των χωριών μας από διάφορους
καταπατητές και άλλα συμφέροντα.
Ο αγώνας της υπεράσπισης των περιουσιών
μας, του φυσικού πλούτου της παραδοσιακής,
πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς,
είναι ένας αγώνας διαρκής, χωρίς ημερομηνία
λήξης. Είναι ηθική υποχρέωση όλων των Πωγωνισίων, ό,τι κληρονομήσαμε να το υποθηκεύσουμε ατόφιο στις επόμενες γενιές.
Και μέσα σε όλη αυτή τη χαρά και τον ενθουσιασμό για την πρόοδο του χωριού μας, κι ενώ
όλοι έχουμε νιώσει τα καλά της εμπιστοσύνης
μεταξύ μας χάρη στην οποία τα έργα συνεχώς
εξελίσσονται, δυστυχώς, υπάρχει μία μειονότητα,
κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν να μολύνουν αυτή τη θετική ατμόσφαιρα. Ενεργούν σαν

τον κακοπροαίρετο που μέσα στο καζάνι της
φασολάδας, που όλοι πεινούν και περιμένουν να
φάνε, ρίχνει μια σταγόνα βενζίνη και καταστρέφει
το φαγητό, ώστε να μη φάει κανένας. Το παρήγορο είναι ότι δεν πετυχαίνουν τον σκοπό τους
και το αποτέλεσμά των πράξεών τους είναι η
απαξίωση και η περιφρόνηση.
Κατά καιρούς, εμφανίζονται ανώνυμες επιστολές, που αυτό δηλώνει ανανδρία, γεμάτες χυδαιότητες, με τις οποίες αυτοί οι κάποιοι που τις γράφουν προσπαθούν να μολύνουν το υγιές περιβάλλον της κοινότητας, του χωριού. Τα τελευταία
χρόνια, πολλοί άνθρωποι από τον χώρο μας,
είχαν την καλοσύνη, μέσα από διάφορα βιβλία
που εκδώσανε ή μέσω άρθρων στον έντυπο,
τοπικό τύπο να εκφράσουν τις απόψεις τους για
διάφορα θέματα, γεγονότα και πρόσωπα του
παρελθόντος και του παρόντος. Είναι φυσιολογικό, όσοι κάνουν χρήση του δημοσίου λόγου, να
κριθούν ανάλογα από το αναγνωστικό κοινό. Οι
ανώνυμες, όμως, επιστολές, δεν μπορούν να κριθούν για το χυδαίο περιεχόμενό τους, παρά μόνο
για την αναδρία των συντακτών τους.
Εμείς, προτείνουμε σε όλους αυτούς τους
ανώνυμους συντάκτες, να ανοίξουν τα χαρτιά, να
φανερώσουν την ταυτότητά τους και να έρθουν,
όποτε επιθυμούν, να συζητήσουμε ό,τι τους προβληματίζει σε σχέση με το χωριό. Αυτή τη στιγμή,
όμως, με τη στάση που κρατούν, το μόνο που
μπορούμε κάνουμε είναι να τους συμβουλέψουμε με το γνωμικό: «Όποιος δεν μπορεί να
βοηθήσει, να μην εμποδίζει».
Με το πέρας του καλοκαιριού, αισθανόμαστε
θλίψη κάθε φορά που φεύγουμε από το χωριό.
Όμως, αυτή γρήγορα μας αποχαιρετά γιατί κερδίζει η αισιοδοξία που αισθανόμαστε μετρώντας τις
μέρες για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, αλλά και τη
συνέχεια των έργων και όλα αυτά μας φέρνουν
όλο και πιο κοντά και πιο συχνά στο χωριό.
Ευχόμαστε σε όλους καλό φθινόπωρο, καλή
αρχή στα σχολειά, στις δουλειές, στην οικογένεια,
στο σπίτι. Είμαστε φτιαγμένοι και για τα δύσκολα,
όλοι μαζί θα περάσουμε κάθε κακοτοπιά, το χωριό
μας δίνει ελπίδα και κέφι για δράση, για ζωή.
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Ένα αξέχαστο,
παραδοσιακό
καλοκαίρι στο χωριό
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Βατσουνόγκατζες
Κόλινδροι, Λεπτόκαρα & Κράνια

Βατσουνόγκατζες

Η καλοκαιρινή παραμονή στο χωριό είναι μία
εμπειρία που μένει αξέχαστη σε όποιον τη ζήσει. Για
εμάς, τους ντόπιους, τα γνωστά μέρη και αγαπημένα
πράγματα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή κάθε
καλοκαίρι, μας χαλαρώνουν, μας ηρεμούν, μας
δυναμώνουν. Για τον επισκέπτη, τον «ξένο», τα καλά
του τόπου μας τον εκπλήσσουν ευχάριστα, τον ταξιδεύουν σε άλλες εποχές, πιο απλές και πιο αγνές και
αλλάζουν εντελώς τους ρυθμούς του, ακόμα και το
τικ – τακ του ρολογιού του. Γιατί, στις Σχωριάδες, ο
χρόνος μετριέται αλλιώς, δεν έχει καμία σχέση με το
τρεχαλητό και το άγχος της πόλης.
Ήδη από την Άνοιξη, η Φύση έχει στολιστεί με
όλες τις αποχρώσεις του πράσινου, τα λουλούδια
έχουν χρωματίσει τις πλαγιές και τους αγρούς, τα
οπωροφόρα δέντρα ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε
φύλλωμα και μπουμπούκια. Πρέπει να προσελκύσουν και τις μέλισσες για να κάνουν τη δουλειά τους!
Μετά, σιγά – σιγά το χόρτο κιτρινίζει, τα μπουμπούκια γίνονται ανθοί και αυτοί με τη σειρά τους φρούτα
που θα τα μαζέψουν όλοι μαζί για να ετοιμάσουν τις
σπιτικές μαρμελάδες, το πετιμέζι, τα ξερά φρούτα και
τα γλυκά του κουταλιού για τη σεζόν.
Και τι δε φυτρώνει στις Σχωριάδες, απ’ όλα τα
καλά! Την αρχή κάνουν οι κερασιές, οι γκατζές (μουριές), έπειτα οι βατσουνόγκατζες (βατόμουρα), οι
κρανιές, οι συκιές, τα αμπέλια, και πολλά άλλα. Μέσα
στο καλοκαίρι, οι χωριανοί ξεκινούν με τα κλαδευτηράκια τους για να μαζέψουν τη μοσχοβολιστή
ρίγανη και το θεραπευτικό βουνίσιο τσάι από τις πλαγιές της Νεμέρτσκας.

Σκουμαΐτες &
μαρμελάδα σύκου
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Το τίναγμα της μουριάς
Βλέποντας και τρώγοντας αυτόν τον φυσικό
πλούτο, το μυαλό τρέχει αμέσως στα παιδικά μας
χρόνια, τότε που σκαρφαλώναμε στα δέντρα ή
χωνόμασταν στους θάμνους και μπουκώναμε το
στόμα μας με νόστιμα, ζουμερά φρούτα, χωρίς το
φόβο των φυτοφαρμάκων και των ζιζανιοκτόνων!
Όμως, και τώρα, όλα τα παραγόμενα αγαθά του
χωριού μπορούν να θεωρηθούν βιολογικά, γιατί δεν
χρησιμοποιούνται χημικά και άλλα βλαβερά για την
καλλιέργειά τους.
Οι λεπτοκαρυές, γεμάτες φουντούκια, μαγνητίζουν τα παιδιά κι όχι μόνο τους σκίουρους, που τρέ-

Τσάι

Ρίγανη
χουν να τα μαζέψουν με την πρώτη ευκαιρία. Οι
καρυδιές προσφέρουν τους «κόλινδρους», τα
άγουρα καρύδια, που είναι μία εκλεκτή νοστιμιά.
Αυτά, συνηθίζουμε να τα τρώμε χλωρά «κολινδρίζοντάς» τα, δηλαδή τα ανοίγουμε και τρώμε την ψίχα
τους. Τα υπόλοιπα που γλιτώνουν το «κολίνδρισμα»
τα απολαμβάνουμε από τον Σεπτέμβρη και μετά,
όταν έχουν ξεραθεί, συντροφιά με ρακί ή σε κάποιο
γλυκό. Το ίδιο κάνουμε και με τα σύκα, όπου τα ανοίγουμε, τα ξεραίνουμε κι έπειτα τα αποθηκεύουμε για
να τα φάμε τον χειμώνα. Παλαιότερα, τα ξερά σύκα
ήταν ένα ζηλευτό γλυκό για τα παιδιά.

Σελ.
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Όλο και περισσότεροι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, τα κοπάδια μεγαλώνουν, οι νέοι, ακολουθώντας τους μεγαλύτερους, βρίσκουν το δικό
τους προορισμό στις αγροτικές ασχολίες. Τα γαλακτοκομικά καλούδια του χωριού αποτελούν μία
ακόμα εκλεκτή, γευστική εμπειρία και παράγονται
με τον παραδοσιακό τρόπο. Τα τυριά, το γιαούρτι,
το ξινόγαλο, αλλά και το βούτυρο, που το «ντρομπολίζουμε», το χτυπάμε στην ξύλινη ντρομπολίτσα
μέχρι να ξεχωρίσει.
Το ζυμωτό, χειροποίητο ψωμί του σπιτικού
φούρνου, άρχισε πάλι να μοσχοβολά στα σπίτια.
Εκτός από το ψωμί του εμπορίου, οι γυναίκες ξεκί-

νησαν να ζυμώνουν και πάλι ψωμί. Παραδοσιακά,
αυτή η ιεροτελεστία της ζύμωσης του ψωμιού
ήταν και η επιβεβαίωση της προσφοράς, της αγάπης, της εστίας, σε ένα σπίτι. Οι νοικοκυρές διαλέγουν το καλύτερο αλεύρι για να φτιάξουν άλλοτε
καλαμοκόπιτες από καλαμποκάλευρο, πεπέκι ή
μπλατσαριά - αυτή τη νόστιμη πίτα με τα χορταρικά, κουφιστή – την αφράτη πίτα με τα διάφορα
τυριά, λαδόπιτα, λογιών – λογιών χορτόπιτες και
τραγανές τηγανίτες με ντόπιο μέλι.
Και μιας και λέμε για ντόπιο μέλι, πρέπει να αναφερθούμε στα μελίσσια του χωριού και στους μελισσοκόμους μας. Καλύτερο μέλι από το Σχωριαδίτικο,
αυτό που συλλέγουν οι μαστόρισσες – μέλισσες του

Τα σκέμπια
της Ούλτσας

Ξύλα για το χειμώνα

Παραδοσιακή κυψέλη
Σελ.
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Πωγωνίου, δε θα βρείτε. Συνδυάζει ευωδιές και
χρώματα από ό,τι φυτρώνει και ανθίζει στην περιοχή.
Κωνοφόρα δέντρα, λουλούδια, αρωματικοί θάμνοι,
όλα δίνουν απλόχερα τη γύρη τους για να απολαύσουμε αργότερα εμείς το ανόθευτο, μυρωδάτο μέλι.
Το μέλι του Κώστα, του Τάκη αλλά και άλλων μελισσουργών, γλυκαίνει μικρούς και μεγάλους.
Το κελαριστό ποτάμι των Σχωριάδων, με τα
δροσερά, πεντακάθαρα νερά του, ανέδειξε για
ακόμα μια φορά πρωτοπόρους στην ψαρική τέχνη
τον Κώτσο με το αγκίστρι του και τον Σωτηράκη
με την πόχα του. Οι υπόλοιποι ακολουθούν, βλέπουν και μαθαίνουν.
Η ευχάριστη διαπίστωση που κάναμε είναι ότι στο
χωριό μας σιγά – σιγά έχει ξεκινήσει η αναβίωση
παραδοσιακών οικοκυρικών ενασχολήσεων. Σχωριαδίτες επιστρέφουν στο χωριό και δραστηριοποιούνται σε παλιά ξεχασμένα επαγγέλματα, που ενώ ο
κάματός τους τα έκανε να μείνουν τελευταία στις
προτιμήσεις των νεότερων, τα έφεραν έτσι οι εποχές
και οι καταστάσεις που τα επανέφεραν στην επικαιρότητα και πολλοί νέοι Σχωριαδίτες επέστρεψαν στο
χωριό για να ασχοληθούν συστηματικά με αυτά. Έτσι,
εξελίχθηκαν σε κτηνοτρόφους, μελισσουργούς,
αγρότες, σε ανθρώπους της γης.
Ο Μανώλης Φούκης είναι ένας από αυτούς, μετά
τον Τάκη Μπέη, που ήρθαν στο χωριό και δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά. Ο Μανώλης ξεκίνησε με
γίδια και τώρα φτιάχνει και στάβλο για τον χειμώνα.

Ξεκίνησαν οι εργασίες
ανέργερσης της στάλας των γιδιών

Ο Μανώλης Φούκης
με το κοπαδι του

Σελ.
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Τα παιδιά ζωντάνεψαν και φέτος
το καλοκαίρι, το χωριό μας

Το καλοκαίρι, περπατώντας στις πλατείες και τα
δρομάκια του χωριού, ακούμε και βλέπουμε παιδιά,
πολλά παιδιά, που ομορφαίνουν και ζωντανεύουν το
χωριό και τους ανθρώπους του. Συνήθως, με το που
θα κλείσουν τα σχολειά στις πόλεις, καταφτάνουν
στο χωριό με τη συνοδεία των παππούδων. Αυτό το
ταξίδι είναι η επίσημη έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών. Εδώ, στο χωριό, τα παιδιά αλλάζουν όψη,
χάνουν το χλωμό και κουρασμένο πρόσωπο της
πόλης και αποκτούν το ηλιοκαμένο, ζωηρό πρό-

σωπο της ξεγνοιασιάς. Ένα πολύβουο μελίσσι γίνονται τα παιδιά, ένα μελίσσι που τριγυρνάει παντού και
ξεφαντώνει με γέλια, χαρές, παιχνίδια, καμώματα και
πολλές αγκαλιές από τον παππού και τη γιαγιά!
Λίγο αργότερα, καταφτάνει και η νεολαία. Ο
Αύγουστος είναι ο κύριος μήνας συνάθροισής της
στο χωριό, τότε είναι που σταματούν οι περισσότερες
υποχρεώσεις στην πόλη. Οι νέοι του τόπου με την
παρουσία και την ενέργειά τους δίνουν άλλη ώθηση
στις δράσεις και τη ζωή των Σχωριάδων.

Σελ.
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Και όλοι μαζί οι επισκέπτες καλωσορίζονται από τους γονείς τους, που μένουν όλο τον χειμώνα στο χωριό,
σαν τα μεγάλα δέντρα, περιμένοντας όλο λαχτάρα τους συγγενείς τους να έρθουν, όπως τα αποδημητικά
πουλιά, να φτιάξουν τις φωλιές τους και έπειτα, με τον ερχομό του φθινοπώρου να φύγουν πάλι και να τους
αφήσουν μόνους, με τα κλαδιά άδεια, να φυλούν τον τόπο. Η ελπίδα τους, όμως, δεν σβήνει. Περιμένουν τις
γιορτές που ακολουθούν, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και άλλες μικρές ευκαιρίες απόδρασης, ότι θα φέρουν
τους ανθρώπους τους πίσω στο χωριό, έστω και για λίγες μέρες, για να χαρούν και να γιορτάσουν μαζί.
Σελ.
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Κάθε γονιός που μένει πίσω, φροντίζει το δικό
του σπίτι όσο και του παιδιού του, για να έρθει και
να το βρει σε καλή κατάσταση. Φτιάχνει μποστάνι
με όλα τα εποχιακά κηπευτικά και το καλλιεργεί
με μεράκι, αναμένοντας τον ερχομό των παιδιών
και των εγγονών. Κάθε καρπός που μπορεί να
φυλαχτεί, φυλάγεται, κάθε ντόπια τροφή που μπορεί να αποθηκευτεί, αποθηκεύεται για όλους
αυτούς που θα επιστρέψουν. Και το καλοκαίρι με
το καλωσόρισμα των νεότερων, η καρδιά, τα χέρια
και το σπίτι των παππούδων ανοίγουν διάπλατα,
τα μάτια χαμογελούν πάλι, ζωντανεύουν και όλοι
μαζί μοιράζονται τα αγαθά και την αγάπη που
φύλαξαν οι γέροντες όλο τον χειμώνα γι’ αυτούς.
Οι θρησκευτικές γιορτές και τα πανηγύρια για
ακόμα μια φορά γέμισαν με κόσμο την πλατεία του
χωριού. Η έναρξη έγινε με τη γιορτή του Σωτήρος
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Χριστού αρχές του Αυγούστου, συνεχίστηκε με την
Κοίμηση της Παναγίας το Δεκαπενταύγουστο και
έκλεισε πανηγυρικά με τη Γέννηση της Θεοτόκου τον
Σεπτέμβριο. Τα καλοψημένα κρεατικά, το εκλεκτό
κρασί και το ρακί είχαν την τιμητική τους. Οι παρέες
γλέντησαν και ευχαριστήθηκαν την τοπική κουζίνα
χάρη στο μεράκι όσων ασχολήθηκαν για την επιτυχή
πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων.
Ένα ωραίο καλοκαιρινό βράδυ, ο κτηνοτρόφος
Τάκης Μπέης άπλωσε μια ψησταριά στην πλατεία,
έψησε πεντανόστιμα παϊδάκια, έβαλε και τα ποτά κι
όλοι μαζί φάγαμε και ήπιαμε στην υγειά του.

Σελ.
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ς και το τσίπουρο,
Η καλή παρέα, ο μεζέ φωνικό τραγούδι
φέρνουν και το πολυ

Ο Σωτηράκης Ντάλας, από την άλλη, έστησε τη δική
του ψησταριά δίπλα στη γούβα και όλοι φάγαμε νόστιμο
σουβλάκι αυτό το καλοκαίρι.
Ο Αντιπρόεδρος της «Πανηπειρωτικής» κος Μινέλα
Τζέλιος, φίλος Πολυτσανίτης, ο οποίος ήταν καλεσμένος μας σε σημαντικές συναντήσεις που συνέβησαν
στις Σχωριάδες, ανταπόδωσε τα καλέσματά μας με ένα
ωραίο τραπέζι στην Πολύτσανη, καλώντας τον Πρόεδρο της κοινότητας Σχωριάδων κο Δημήτρη Πασπάλη και τον
κο Θωμά Νάκα. Όλη η εκλεκτή παρέα, δοκιμάσαμε τα νόστιμα
ψητά κρεατικά και το κρασάκι, θαυμάσαμε την ομορφιά της
Πολύτσανης και περάσαμε πολύ ωραία.

Σελ.
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Τα γερμανικά τζιπ με τουρίστες στο χωριό

Τις Σχωριάδες, εκτός από τους Σχωριαδίτες, επισκέφτηκαν ξενοχωρίτες, καλεσμένοι φίλοι, ακόμα και τουρίστες που
περνούν κατά καιρούς από το χωριό με ποδήλατα, αυτοκίνητα, ακόμα και με γερμανικά τροχήλατα του β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Η πρώτη σκέψη πως «οι Γερμανοί ξανάρχονται»
γρήγορα εξανεμίστηκε γιατί οι οδηγοί και ταξιδιώτες των γερμανικών τζιπ ήταν τουρίστες που είχαν έρθει, με ειρηνικούς
σκοπούς, μέχρι τα χωριά του ξεκομμένου Πωγωνίου.
Οι Σχωριάδες μας, το χωριό μας, έγινε ένα μικρό εργοτάξιο αυτό το καλοκαίρι. Πολλές ωφέλιμες εργασίες πραγματοποιήθηκαν τόσο στα σπίτια όσο και στους κοινοτικούς
χώρους, με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Και τα έργα συνεχίζονται όσο υπάρχει αγάπη για
τον τόπο, ομόνοια, εμπιστοσύνη μεταξύ μας και προσφορά.
Τώρα, το φθινόπωρο έφτασε κι εμείς εδώ, γεμάτοι ικανοποίηση για την καλή έκβαση των προσπαθειών μας,
συνεχίζουμε να νοιαζόμαστε και να θέτουμε στόχους για
τον τόπο μας, για τις Σχωριάδες.

Σελ.
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Σημαντικές
συναντήσεις
στις Σχωριάδες
Όλο το καλοκαίρι συναντήσεις συνέβησαν
στο χωριό, με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες που γνωρίζουμε προσωπικά, ώστε να
βοηθήσουμε τις Σχωριάδες να συνεχίσουν την
ανοδική τους πορεία.
Μία εποικοδομητική επίσκεψη με τη συνοδεία γεύματος, ήταν αυτή με τους τέσσερις εξέχοντες κυρίους, για τους οποίους αναφέρομαι
παρακάτω.
Το χωριό μας επισκέφτηκαν ο βουλευτής κος
Βαγγέλης Τάβος, ο οποίος ενθουσιασμένος από
την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την
εκτέλεση των έργων στο χωριό, και αφού ενημερώθηκε εκτενέστερα για τα σχέδια που έχουμε
για τις Σχωριάδες, πρόσφερε μετρητά 5.000.000
λεκ, περίπου 4.000 ευρώ.
Ο υφυπουργός της Αλβανίας, κος Άλφρεντ
Νταλίπι, μετά από την περιήγησή του στο χωριό
και τη συζήτηση που είχαμε μαζί, προχώρησε
σε μελέτη προς έγκριση, με σκοπό να δημιουργηθεί πρόγραμμα αναπτυξιακών έργων και στις
Σχωριάδες, όπως σε άλλα χωριά της Αλβανίας
που ήδη έχουν ξεκινήσει.
Ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης Ηλεκτρικού Ρεύματος της Αλβανίας, κος Άρμπεν
Σεφέρι, έπειτα από τη συνάντησή μας, έστειλε
μηχανικούς και προχώρησε σε μελέτη, για την
οποία περιμένουμε έγκριση, ώστε να αντικατασταθεί με καλώδιο το σύρμα που μεταφέρει το
ηλεκτρικό ρεύμα στα σπίτια μας. Μελέτησε την
παράκαμψη της υψηλής τάσης ρεύματος από τις
κατοικίες, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας κι
επίσης δεσμεύτηκε ότι θα φροντίσει για την
παροχή ρεύματος στη Σέλενη με καλωδιακή
γραμμή απόστασης περίπου ενός χιλιομέτρου.
Σελ.
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Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκε και ο Αντιπρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου ΗΠΑ,
Καναδά και Αυστραλίας, κος Μινέλα Τζέλιος.
Αυτός, με τη σειρά του, με κάλεσε στο γενικό συνέδριο Ηπειρωτών στα Γιάννενα, όπου δέχτηκα την
πρόσκλησή του με τιμή και συμμετείχα κι εγώ.
Εκεί, συναντήθηκα με τον κο Νίκο Γκατζογιάννη,
εξέχοντα Ηπειρώτη της Αμερικής, δημοσιογράφο,
συγγραφέα, τεχνίτη του λόγου. Ο κος Γκατζογιάννης, ως διατελών Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας, μας ενημέρωσε ότι έχει εγκριθεί η
ανώτατη χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας, του
ποσού των 5.000 δολαρίων ΗΠΑ, προς την Αδελφότητα Σχωριαδιτών για έργα στο χωριό μας. Για
να τα παραλάβουμε, υπολείπεται η ενεργοποίηση
λογαριασμού τραπέζης της Αδελφότητας.

Δε θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε και την παρουσία και προσφορά του κου Γρηγόρη Τάβου που,
ως επιχειρηματίας οικοδομικών υλών, μας πρόσφερε πέτρα για κατασκευές. Ελπίζουμε στη
συνέχεια της εμπιστοσύνης του προς εμάς και της
προσφοράς του.
Ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος σε όλους μας,
τα έργα και η πρόοδος στον τόπο δημιούργησαν
τις προϋποθέσεις και για άλλα έργα, όπως μας
υποσχέθηκαν οι παραπάνω κύριοι. Περιμένουμε
την έγκριση των μελετών, τόσο από τον Υφυπουργό όσο και από τον Δ/ντη της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρικού ρεύματος και ευελπιστούμε
και σε άλλη χρηματοδότηση για την υλοποίηση
ολόκληρου του αναπτυξιακού προγράμματός μας.
Σελ.
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Η Μεταμόρφωση του Σωτήρα Χριστού
Η πρώτη μεγάλη γιορτή στο χωριό
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Ο Αύγουστος ξεκινά με τη γιορτή της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, την
6η Αυγούστου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος πραγματοποιήθηκε η θεία λειτουργία
στη νεόκτιστη, ωραία εκκλησία της Αγίας
Σωτήρας, όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε στο χωριό.
Η προσέλευση ήταν μεγάλη, κανείς δεν
έλειψε από την εκκλησία, παιδιά, νέοι και
μεγαλύτεροι ήρθαν να τιμήσουν τη σπουδαία
γιορτή, λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο.
Ο ιερέας του χωριού ευλόγησε τους άρτους
που μοιράστηκαν μετά τον εκκλησιασμό, ενώ
τα παιδιά δεν έλεγαν να φύγουν από τον αυλόγυρο της εκκλησίας, γιατί είχαν στήσει παιχνίδι
μεταξύ τους και περνούσαν όμορφα.
Η γιορτή του Σωτήρα Χριστού είναι εθιμικά
καθιερωμένη αργία ενώ διακόπτει τη νηστεία
του Δεκαπενταύγουστου κι εκείνη την ημέρα
τρώμε ψάρι. Συνηθίζεται, αυτή την ημέρα να
προσφέρονται στην εκκλησία για ευλογία οι
πρώτοι καρποί, ώστε να πετύχουν οι σοδειές
του τόπου. Στους Αποστολικούς Κανόνες επιτρέπονται τα σταφύλια για ευλογία, γιατί από
αυτά προέρχεται το κρασί της Θείας Κοινωνίας. Οι Σχωριαδίτες, αυτή τη μέρα, το έχουν
έθιμο να φάνε, έστω και μία ρόγα, σταφύλι.
Το καλοκαίρι δεν έχει μόνο το Δεκαπενταύγουστο, έχει κι άλλες σημαντικές γιορτές,
γι’ αυτό καλό είναι να επισκεπτόμαστε το
χωριό μας από νωρίς, για να συμμετέχουμε
με κατάνυξη και στη γιορτή της Αγίας Σωτήρας μας, που κάθε χρόνο είναι και καλύτερα.
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Δεσποτική Λειτουργία στις Σχωριάδες
Τιμή και επιβεβαίωση για το χωριό μας
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Την Κυριακή 10 Αυγούστου, στις Σχωριάδες
μας, πραγματοποιήθηκε Δεσποτική Λειτουργία
με πρωτοστατούντα τον Δεσπότη Αργυροκάστρου, Σεβασμιότατο κ.κ. Δημήτριο. Παρούσα
ήταν και η συνοδεία του ενώ μαζί του συλλειτούργησε ο ιερέας του χωριού μας, πάτερ
Ευθύμιος Καλαμάς.
Η ημερομηνία αυτή, συνέπεσε και με την
περίοδο της μεγάλης προσέλευσης των Σχωριαδιτών στο χωριό για τις καλοκαιρινές διακοπές κι έτσι η εκκλησία γέμισε από κόσμο.
Νέοι, γέροι και παιδιά επισκέφτηκαν το ναό και
η λειτουργία έλαβε πανηγυρικό χαρακτήρα.
Σελ.
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Λίγο πριν το τέλος της λειτουργίας, ο Δεσπότης
έβγαλε λόγο που όλοι άκουσαν με προσοχή, ενώ
στο τέλος μεγάλη σειρά ανθρώπων δημιουργήθηκε για την ευλογία του Δεσπότη, ο οποίος μετά
το πέρας της λειτουργίας, κατευθύνθηκε στο
χαγιάτι και συνομίλησε ανοιχτά με τα Προεδρία
του χωριού και τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται για το καλό του τόπου. Μίλησαν για τα
καθημερινά, τρέχοντα θέματα, τα προβλήματα
αλλά και τους υψηλούς στόχους του προγράμματος ανάπτυξης των Σχωριάδων.

Ο Δεσπότης, δεν έλειψε να μας συγχαρεί και
να μας δώσει τα εύσημά του για την πρόοδο και
τις προσπάθειες που γίνονται για την βελτίωση
της ζωής και της εικόνας του χωριού και των
κατοίκων του.
Από τη μεριά μας, τον ευχαριστούμε πολύ και
τον περιμένουμε και πάλι στο χωριό, να μας
ευλογήσει και να μας τιμήσει με την πολύτιμη
παρουσία και τον λόγο του.
Σελ.
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Το πανηγύρι του
Δεκαπενταύγουστου
Ο μήνας της Παναγίας
Όλη η Χριστιανοσύνη γιορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου
την 15η Αυγούστου και με αυτόν τον τρόπο οριοθετεί τις εποχές. Ο σοφός λαός λέει «από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο
χειμώνα», αλλά και «επλάκωσεν ο Αύγουστος, η άκρια του χειμώνα». Η γιορτή αυτή καλείται και «Μικρό Πάσχα» του καλοκαιριού, λόγω της σημαντικότητάς της. Οι πιστοί, εκείνη την
ημέρα, προσευχόμαστε για υγεία, πρόοδο, επίτευξη των στόχων μας, στη Μεσίτρια των Ουρανών την Παναγία καθώς είναι
η κλίμακα που ενώνει τους ανθρώπους με τον Ιησού Χριστό.

Σελ.
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Κάθε χρόνο, την 16η Αυγούστου, στις Σχωριάδες, οργανώνεται το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου. Η ημερομηνία είναι συνειδητά επιλεγμένη ώστε να μη συμπίπτει με τον ίδιο εορτασμό
που γίνεται στη Σωπική. Είναι η γιορτή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, όχι μόνο από Σχωριαδίτες,
αλλά και από άλλα χωριά.
Φέτος, το πανηγύρι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, λόγω της καλής οργάνωσης, της μεγάλης
συμμετοχής αλλά και των τεχνικών υποδομών
και εξωραϊσμού της πλατείας που είχε βάλει τα

γιορτινά της και έλαμπε ολόκληρη, επιδεικνύοντας τα όμορφα έργα που έγιναν σε αυτήν. Η
στρωμένη πλατεία, το οκτάγωνο αίθριο, οι καλοφτιαγμένοι περιφερειακοί δρόμοι, όλα συντέλεσαν για να ανθίσουν τα χαμόγελα στα χείλη μας
και το χοροστάσιο να πάρει φωτιά από τους αλλεπάλληλους κύκλους των χορευτών, μεγάλων και
μικρών. Για πρώτη φορά, το χωριό απόκτησε ποιοτικά ηλεκτρονικά μηχανήματα ήχου, εγκατεστημένα μόνιμα στο χωριό για την πραγματοποίηση
κάθε εκδήλωσης.

Σελ.
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Η ζωντανή ορχήστρα, που άναψε το κέφι,
αποτελούνταν από τους συγχωριανούς μας Γρηγόρη Μπάντο και Λεωνίδα Γκίκα με την παρέα
τους και χάρη σε αυτούς το γλέντι είχε μεγάλη
επιτυχία. Οι χοροί, τα τραγούδια και τα ποτά δεν
είχαν σταματημό. Και για του λόγου το αληθές,
ρωτήστε και τη Νεολαία μας, η οποία συνέχισε το
γλέντι με τη συνοδεία του κλαρίνου του Γκίκα,
έως τις 12.00 το μεσημέρι της επόμενης μέρας,
στο σπίτι του Νίκου Μπέλου!
Σελ.
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Αξιοσημείωτη, στο φετινό πανηγύρι, ήταν, εκτός
των άλλων, και η παρουσία του κου Χριστόφορου
Μπεντούλη, ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο και μας
τιμά με την παρουσία του. Αυτή τη φορά επισκέφτηκε το χωριό μαζί με τον κο Χρήστο Παπανικολάου, Υπεύθυνο του τμήματος Αγιογραφίας της
Αυτοκέφαλης Αρχιεπισκοπής Αλβανίας.
Ο κος Παπανικολάου, στις λίγες μέρες που
έζησε στο χωριό, επισκέφτηκε και κατέγραψε όλες
τις εκκλησιές και τα ξωκλήσια μας και πρότεινε,
εφόσον σταθεί επιτρεπτό, να μεταφέρουμε παλαιές
και καταπονημένες εκκλησιαστικές εικόνες για

συντήρηση στο αντίστοιχο εργαστήριο της Αρχιεπισκοπής, στα Τίρανα. Ο ενθουσιασμός του για το
χωριό και την ιστορία του ήταν τέτοιος, που ζήτησε
κι έγινε Δημότης Σχωριάδων!
Στην ίδια ομάδα επισκεπτών ήταν και η κα Αναστασία Λαγού, καθηγήτρια Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Αρχιεπισκοπής στα Τίρανα, αλλά και
πολλοί άλλοι που ευχαριστήθηκαν την παραμονή
τους στις Σχωριάδες και υποσχέθηκαν πως θα
ξαναρθούν.
Και του χρόνου, να είμαστε γεροί, να ξανανταμώσουμε και να ξεφαντώσουμε!
Σελ.
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Το χωριό μας γιορτάζει
τη Γέννηση της Θεοτόκου
Τον Σεπτέμβριο στις 8, οι Σχωριάδες γιορτάζουν
τη μεγάλη τους εκκλησία που είναι αφιερωμένη στη
Γέννηση της Θεοτόκου. Η εκκλησία βρίσκεται στην
κεντρική πλατεία και το πανηγύρι αυτό είναι το
σημαντικότερο του χωριού. Με τη βοήθεια της
Γερόντισσας Μαρίας – Ελένης Καλέμη, εδώ και
πάνω από 20 χρόνια γιορτάζεται πανηγυρικά, με
πλούσιο τραπέζι για όλους τους χωριανούς και με
αυτόν τον τρόπο, αποχαιρετούμε την καλοκαιρινή
περίοδο και καλωσορίζουμε το φθινόπωρο.
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Κάθε χρόνο, η Γερόντισσα με την παρέα της επισκέπτεται το χωριό για τη γιορτή της Γέννησης της
Θεοτόκου. Για τον ίδιο, λόγο, ετησίως, μας τιμά με
την παρουσία του και ο Δεσπότης Αργυροκάστρου.
Δυστυχώς, φέτος, ούτε η Γερόντισσα ούτε ο Δεσπότης κατάφεραν να έρθουν, λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεών τους. Όμως, ήταν σαν να ήταν εκεί,
κοντά μας, με τη νοερή παρουσία και τον λόγο τους.
Φυσικά, η Γερόντισσα φρόντισε και φέτος, με έξοδά
της, για την πραγμάτωση του τραπεζιού, όπου το
έθιμο επιβάλλει τη βρώση ψαριού εκείνη τη μέρα.
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Σε αυτή την εκδήλωση, δεν παραλείψαμε να
Εμείς, τους ευχόμαστε να είναι πάντα καλά, να
ευχηθούμε «καλή ανάρρωση» στον Σχωριαδίτη κο έχουν υγεία και ευτυχία και να συνεχίσουν να σκέΓιάννη Τσιαμπέρη, τον αειθαλή 92χρονο γέροντα με φτονται και να φροντίζουν για τις Σχωριάδες.
την ψυχή παλληκαριού, που αν και τα χρόνια κούρασαν το σώμα του, το μυαλό του δεν σταματά
στιγμή να οραματίζεται για τις Σχωριάδες. Η στάση
του και οι ενέργειές του, όλα τα αυτά τα χρόνια,
είναι πηγή έμπνευσης για εμάς που ακολουθούμε, και τον νιώθουμε στήριγμα και βοηθό σε
κάθε μας προσπάθεια.
Για τους εναπομείναντες Σχωριαδίτες στο χωριό,
αυτή η γιορτή είναι σημαντική και περιμένουν με
λαχτάρα την επίσκεψη της Γερόντισσας, της αδελφής
Καλλινίκης, της γλυκύτατης δασκάλας κας Αδαμαντίας, που όλα αυτά τα χρόνια δεν ξεχνούν τους
συνανθρώπους τους αλλά με περίσσεια αγάπη βοηθούν, τόσο οικονομικά όσο ηθικά και πνευματικά,
όλους όσους έχουν ανάγκη. Η παρηγοριά των αδυνάτων βρίσκεται στα χέρια αυτών των αξιέπαινων
γυναικών.

Σελ.
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Τα κατασκευαστικά έργα
Καλοκαίρι 2014
Τα έργα, φέτος, ξεκίνησαν με την αποπεράτωση
της οκτάγωνης κατασκευής στην πλατεία, προσφορά της οικογένειας Θωμά Νάκα, η οποία ευχαριστεί όλους τους συγχωριανούς που συμπαραστάθηκαν και βοήθησαν για την υλοποίηση αυτού του
έργου αλλά κυρίως τους μαστόρους, με πρώτο και
καλύτερο τον Γιάννη Δημουλά, τον μάστορα που
ξέρει να πελεκάει τόσο ωραία την πέτρα.

συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς για την πλήρη
κατασκευή και εξόφληση του έργου, γι’ αυτό όποιος
δεν έχει συνεισφέρει, μπορεί ακόμα και τώρα να
βοηθήσει. Κάθε προσφορά ευπρόσδεκτη!
Επίσης, ο κος Μινέλα Τζέλιος πρόσφερε 500
δολάρια, προσωπικά, και ο Δημήτρης Ζώης από την
Αμερική άλλα 100 δολάρια για τα κοινωφελή έργα
στο χωριό.
Στις επόμενες σελίδες του διπλού τεύχους του
Με τα χρήματα που προσέφερε ο βουλευτής κο περιοδικού, θα παρουσιαστούν αναλυτικοί οικονοΒαγγέλης Τάβος, σύνολο 5.000.000 λεκ παλιά, τελεί- μικοί πίνακες Εσόδων – Εξόδων του κάθε έργου
ωσαν τα υπόλοιπα έργα της πλατείας, δηλαδή το ξεχωριστά.
στρώσιμό της με μπετόν, έργο συνολικής αξίας
1.909.500 λεκ παλιά. Στρώθηκε με μπετόν ο δρόμος
Την ίδια χρονική περίοδο, εκτός από τα προανααπό την κατοικία του Ηλία Μεντή έως την πόρτα της φερθέντα, εκτελέστηκαν και τα παρακάτω μικρόεκκλησία της πλατείας, σε μήκος 180 τρέχον μέτρα τερα έργα:
ή 700τ.μ., με συνολικό κόστος 4.707.500 λεκ παλιά.
• Τοποθέτηση βάνας στο δίκτυο ύδρευσης, πριν το
Στο έργο αυτό συνέφεραν με το ποσό των 2.830.000 μπέντι, για τη διευκόλυνση καθαρισμού του μπεντιού.
λεκ παλιά, οι οικογένειες που ο δρόμος αυτός περνά
• Μόνωση στο χαγιάτι της εκκλησίας και στην
έξω από την πόρτα τους ενώ το υπόλοιπο ποσό
πίσω πλευρά του ναού.
1.867.500 λεκ παλιά, καλύφτηκε από την χρηματική
• Δημιουργία γραφείου στο κτίριο του πρώην
προσφορά του κου Β. Τάβου.
σχολείου, για τις ανάγκες της Αδελφότητας και της
Κοινότητας.
Έχει ξεκινήσει Έρανος για την αποπεράτωση
• Στρώσιμο με μπετόν μπροστά από το στέκι της
έργων για την εκκλησία. Έως και την 23η ΣεπτεμΝεολαίας, τον «Θόλο».
βρίου 2014, έχουν προσφέρει τον οβολό τους 121
• Αγορά 2 κάδων απορριμμάτων για την πλατεία.
άτομα ενώ εισπράχτηκαν 3.416.000 λεκ παλιά. Με
• Εκτός των έργων, ξεκίνησε η προσπάθεια
τα χρήματα αυτά, στρώθηκε με μπετόν ο αυλόγυρος
της εκκλησίας (3.006.000 λεκ παλιά) και οικοδομή- καταγραφής των τοπωνυμίων και τοποθεσιών του
θηκε ο τοίχος (990.000 λεκ παλιά), ενώ δημιουργή- χωριού και της ευρύτερης περιοχής, χάρη στα οποία
θηκε χρεωστικό υπόλοιπο 608.000 λεκ παλιά. Στο θα δημιουργηθεί χάρτης των Σχωριάδων που θα
σημείο, αυτό, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Έρανος κυκλοφορήσει σύντομα.
Σελ.
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• Επίσης, με δαπάνη της οικογένειας Κώστα Ράκου – Μεντή, στρώθηκαν με μπετόν 40 τρέχον μέτρα
του δρόμου προς τον Άγιο Νικόλα.
Σε όλα αυτά τα έργα, μεγάλα και μικρά, αξίζει να σημειώσουμε τις ακούραστες προσπάθειες όλων και
οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους συγχωριανούς μας με πρωτοστάτες τον Πρόεδρο της Κοινότητας κο
Δημήτρη Πασπάλη, τον κο Νάκο Μεντή, ο οποίος κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι, με μεράκι, πίστη και αγάπη
γι’ αυτό που κάνει, πρόσφερε τη βοήθειά του, ψυχή και σώμα. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε τον κο Πάντο
Λώλη, κο Μάνθο Κατσάνο, κο Άλκη Νταλέ, τον κο Σωκράτη Λούκα μαζί με τη σύζυγό του, τον κο Κήτα
Λούκα – Μεντή, που δούλεψαν εθελοντικά για τα έργα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τους μαστόρους: Ράκη
Χασιώτη, Κώστα Γκαντζούρη, Σταύρο Τέλιο, Σωτηράκη Ντάλα και τον ακούραστο Πολυβάκη Χατζή που
μας προμήθευσε με οικοδομικά υλικά, ήταν πάντα παρών και βοήθησε με την τεχνική υποδομή που διαθέτει. Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε στην εργασία και τον κόπο των ακούραστων εργατών μας, οι οποίοι
ήταν ο Μπουγιάρης, ο Αριάνης, ο Λουάνης, ο Μπάνες, ο Ιλίρης, ο Ντανιέλης, ο Βαλτέρης.
Μεγάλη προσφορά για το χωριό είναι και η υπόσχεση του κου
Λαέρτη Πασπάλη, ότι θα ανακατασκευάσει το ιστορικό πηγάδι
του Τζάφου. Ας είναι η προσφορά αυτή ένα παράδειγμα προς
μίμηση για όλους μας.
Επίσης, ο Αντώνης Σταύρου Λώλης υποσχέθηκε ότι θα
φτιάξει τη βρύση στην πλατεία του χωριού, εξωραΐζοντας και
τον περιβάλλοντα χώρο της.
Το χωριό εφοδιάστηκε με σύγχρονα ηχητικά συστήματα αναπαραγωγής ήχου, προσφορά του Θωμά Νάκα, για τις εκδηλώσεις
του χωριού.
Όλοι οι νέοι, ακόμα και στις Σχωριάδες, από φέτος μπορούν και απολαμβάνουν υπηρεσίες internet, επίσης προσφορά του Θωμά Νάκα.
Τα υπόλοιπα έργα για τη χρονιά, προορίζονται να είναι το άνοιγμα του δρόμου του Μιτσούρκου με τη δημιουργία γέφυρας στον Λάκκο, για την οποία θα χρησιμοποιηθούν τα έτοιμα τετραγωνικά μπετόν από τα Μπουνκιέρια, τα παλιά πολυβολεία στην περιοχή. Το πετρόκτιστο γεφύρι για τους πεζούς, στην ίδια περιοχή, θα συντηρηθεί για να συνεχίζει να ομορφαίνει ως αρχιτεκτονικό, παραδοσιακό μνημείο τον τόπο μας.
Σελ.
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Το Οκτάγωνο της πλατείας
Το σχέδιο ανάπλασης της πλατείας χωρίζεται τας τα κλαδιά θα δημιουργήσουν φυσική σκίαση
σε πέντε σημεία: Στη διαμόρφωση του χώρου πάνω στην κυκλική πέργολα της κατασκευής.
μπροστά στο καφενείο, στο οκτάγωνο αίθριο,
Σε κάθε τραπέζι έχει τοποθετηθεί γλάστρα με
στη βρύση, στην παιδική χαρά και στον χώρο
βασιλικό ενώ στους στύλους της πέργολας,
στάθμευσης με τα δέντρα και τα παγκάκια.
έχουν κρεμαστεί γλάστρες με καλλωπιστικά λουλούδια. Κάθε στύλος διαθέτει φωτισμό για να
Αυτό το καλοκαίρι, στην πλατεία, εκτός από είναι ο χώρος επισκέψιμος και τα βράδια ενώ
το στρώσιμο μπετόν, ολοκληρώθηκε η κατα- παράλληλα, φωτίζει και ομορφαίνει την πλατεία.
σκευή του οκτάγωνου όπου περιλαμβάνει μια
περιφραγμένη οκτάγωνη βάση, αναβαθμισμένη
Το έργο αυτό, προσφορά της οικογένειας
με σκάλες και με είσοδο από την πλευρά του Θωμά Νάκα, είναι μία εντυπωσιακή κατασκευή
καφενείου. Πάνω στη βάση αυτή, έχει φτιαχτεί η οποία έχει αναβαθμίσει την εικόνα της πλατείας
οκτάγωνη αυλή με κτιστούς πάγκους και τραπέ- του χωριού. Ευχαριστούμε τους μάστορες που
ζια τοποθετημένα συμμετρικά, ενώ σε όλες τις φρόντισαν για την κατασκευή, ιδιαίτερα τον κο
γωνίες έχουν φυτευτεί μουριές που μεγαλώνον- Γιάννη Δημουλά, που ξέρει να «μιλά» με την πέτρα.
Σελ.
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Η ανάπλαση της
κεντρικής πλατείας
Η κεντρική πλατεία, φέτος, είχε την τιμητική
της, αφού τα περισσότερα έργα έγιναν σε αυτή και
αυτό δεν είναι τυχαίο. Για όλους μας, το σημείο
αναφοράς ενός τόπου είναι συνήθως η πλατεία
του. Είτε ντόπιος είτε ξένος στην πλατεία θα κανονίσει τις συναντήσεις του, θα πιει τον καφέ του ή
θα απολαύσει το φαγητό του.

Ήρθε η ώρα της πλατείας μας, λοιπόν, να αλλάξει, να ομορφύνει. Έτσι, εκτός από το οκτάγωνο,
τελείωσε και το στρώσιμο με μπετόν της πλατείας,
με δαπάνες που αναλύονται στον παρακάτω
πίνακα.

Επίστρωση μπετόν της πλατείας
Κοστολόγιο 2/8/2014
Υλικά - Εργατικά
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

Γενικό Σύνολο

Σελ.
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Σύνολο (λεκ παλιά)

1.909.500
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Επίστρωση μπετόν δρόμου από
Ηλία Μεντή έως την πόρτα της εκκλησίας
Κοστολόγιο 23/8/14, για 180 τρέχον μέτρα ή 700 τ.μ.
Υλικά - Εργατικά
Χαλίκι 50κυβ.μ. x 16.000/κυβ.μ.
Τσιμέντο 317 σάκοι x 7.500/σάκος
Πλέγμα 72τμχ x 10.000/τμχ.
Μεροκάματα
Γεύμα
Γενικό Σύνολο
Δόθηκαν:
Φορείς
Προσφορά κατοίκων του επικείμενου δρόμου
Ταμείο Κοινότητας
Σύνολο
Οι προσφορές των κατοίκων,
αναλυτικά
Ονοματεπώνυμο
Βαγγέλης Αντώνης
Λούκας Σωκράτης
Μεντής Ηλίας
Μεντής Λ. Κήτας
Μεντής Νάκος
Μεντής Πέτρος - Αποστόλης
Νταλές Άλκης
Ντούρος Αντρέας
Ντούρος Κώστας
Ντούρος Χρήστος
Σύνολο
Σελ.
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Σύνολο (λεκ παλιά)
800.000
2.377.500
720.000
710.000
100.000
4.707.500
Σύνολο (λεκ παλιά)
2.830.000
1.867.500
4.697.500

Σύνολο (λεκ παλιά)
350.000
420.000
260.000
350.000
260.000
210.000
350.000
210.000
70.000
350.000
2.830.000
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Ο Έρανος για την ολοκλήρωση
του αυλόγυρου της εκκλησίας
Ο Έρανος που πραγματοποιήθηκε στο χωριό
προκειμένου να βοηθήσει στην υλοποίηση του
έργου για την επίστρωση με μπετόν τους εκκλησιαστικού αυλόγυρου, έφερε ως αποτέλεσμα τη
συγκέντρωση του ποσού των 3.388.000 λεκ
παλιά, από συγχωριανούς, φίλους αλλά και ξένους
που προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν για τον
σκοπό μας.

Ο Έρανος συνεχίζεται ώστε το έργο να ολοκληρωθεί σύντομα με τις παρακάτω εργασίες: κατασκευή περιμετρικών τοιχίων, πλακόστρωση,
τοποθέτηση παγκάκια, φύτευση επιπλέον φυτών
κ.α.. Όποιος ενδιαφέρεται να συνεισφέρει οικονομικά, μπορεί να επικοινωνεί με τον κο Θώμα Νάκα
(τηλ. 695 100 57 49) που είναι ο υπεύθυνος του
συγκεκριμένου Έρανου.

Με το ποσό αυτό, ενισχύθηκε το έργο της επίΕλπίζουμε στην εμπιστοσύνη και τον ενθουσιαστρωσης με μπετόν του αυλόγυρου της εκκλησμό σας για την προσπάθεια και τη δράση μας για
σίας, που ήταν ένα αναγκαίο έργο εξωραϊσμού του
το σημαντικό αυτό έργο.
χώρου.
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Οι προσφορές των συμμετεχόντων
ɲ/ɲ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ

ȲɲɶɶɹʄɻʎȰʆʏʙʆɻʎ
ȲɲɶɶɹʄɻʎȰʋʉʍʏʊʄɻʎ
ȲɲɶɶɹʄɻʎȲɲʍʀʄɻʎ
ȲɲɶɶɹʄɻʎȺʘʅɳʎ
ȲɲɶɶɹʄɻʎɁʀʃʉʎ
ȲɳɶɿɲȾɲʄʄɿʊʋɻ
ȳʃɲʄɳʏʍɻʎȺɸʊɷʘʌʉʎ
ȳʃɲʏɺʉʑʌɻʎȾʙʍʏɲʎ(ɇʘʋɿʃɼ)
ȳʃʀʃɲʎȿɸʘʆʀɷɲʎ
ȴɼʅɲʎȳɿʙʌɶʉʎ
ȴɻʅʉʐʄɳʎȳɿɳʆʆɻʎ
ȷɸʍʏɳʏʍɻʎȾʙʍʏɲʎ(ɇʘʋɿʃɼͲȰʅɸʌɿʃɼ)
ȷʙɶʃʉʎɁʀʃʉʎ(Ɉʍɿɳʏɿʍʏɲ)
ȺʑʅɿʉʎȾʙʍʏɲʎ
ȺʑʅɿʉʎɈɺʙʌʏɺɻʎ
ȻɲʏʌʊʎɁʙʆʏɲʎ(Ʌʉʄʑʏʍɲʆɻ)
ȻɸʌɳɀʉʆɼȰɶʀɲʎɈʌɿɳɷɲʎ
Ⱦɲʄʉʑɷɻʎȿɳʅʋɻʎ
ȾɲʌɲɶɿɳʆʆɻȲɿʌɶɿʆʀɲ
ȾɲʌɲɶɿɳʆʆɻɈɲʍʉʑʄɲ
Ⱦɲʌɲɶɿɳʆʆɻʎȳɳʃɻʎ
Ⱦɲʌɲɶɿɳʆʆɻʎɇʘʏɼʌɻʎ
ȾɲʌɲɶɿɳʆʆɻʎɈɳʃɻʎ
Ⱦɲʌɲɶɿɳʆʆɻʎɍɲʌʀʄɲʉʎ
ȾɲʏʍɳʆʉʎȰʆʏʙʆɻʎ
Ⱦɲʏʍɳʆʉʎɀɳʆɽʉʎ
Ⱦɳʏʍɻʎȿɳʅʋɻʎ(ɇʘʔʌɳʏɿʃɲ)
ȾʉʆʊʅʉʎȲɲʍʀʄɻʎ(Ɉʀʌɲʆɲ)
Ⱦʉʆʊʅʉʎȳʃɹʆʏɻʎ(Ɉʀʌɲʆɲ)
Ⱦʉʆʏʉʄʙʄɻʎȳɿʙʌɶʉʎ
ȾʉʑʅʋɻʎȰʆɷʌɹɲʎ(ɇʘʋɿʃɼ)
ȾʉʑʌʉʎɅɹʏʌʉʎ
ȿɲʆɳɻʎȰʆʏʙʆɻʎ
ȿɹʃʃɲɆʉʄɳʆʏ(ʇɹʆʉʎ)
ȿʉʑʃɲʎȰʄɹʃʉʎ
ȿʉʑʃɲʎɅɲʆɲɶɿʙʏɻʎ
ȿʉʑʃɲʎɇʘʃʌɳʏɻʎ
ȿʙʄɻȱʆʆɲ
ȿʙʄɻȷɿʉʑʄɻ
ȿʙʄɻɆɹʆɲ
ȿʙʄɻʎȰʆʏʙʆɻʎʏʉʐɇʏɲʑʌʉʐ
ȿʙʄɻʎȲɲɶɶɹʄɻʎ
ȿʙʄɻʎȲɲʍʀʄɻʎ
ȿʙʄɻʎȴɻʅɼʏʌɻʎ

ȿɸʃ(ʋɲʄɿɳ)

10.000
10.000

50.000
30.000
20.000
10.000
10.000
10.000
2.000

6.000
15.000
10.000
30.000
4.000
25.000
25.000

5.000
10.000
10.000

ȵʐʌʙ

ȴʉʄɳʌɿɲ
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20
20
20
20

20

20

100
50
10
10
10
10

20
5
30
20
20

50
50
50
100
20
20
50
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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ȿʙʄɻʎȿɸʐʏɹʌɻʎ
ȿʙʄɻʎɁɳʍɿʉʎ(ɇɹʄɸʆɻ)
ȿʙʄɻʎɅɳʆʏʉʎ
ȿʙʄɻʎɇʏɲʑʌʉʎ
ɀɳʃʉʎɈɲʍʉʑʄɻʎ(ɇʘʋɿʃɼ)
ɀɳʃʉʎɌʙʏɻʎ(ɇʘʋɿʃɼ)
ɀɳʌʃʉʎȿɳʅʋʌʉʎ
ɀɳʌʃʉʎɆɳʃʉʎ
ɀɳʍʏʉʌɲʎɅɳʆʏʉʎ(ɇʘʔʌɳʏɿʃɲ)
ɀɳʏɺɿʉʎȲɳɶɿʉʎ(Ʌʉʄʑʏʍɲʆɻ)
ɀɲʏʀɲʎȰʆʏʙʆɻʎ(ɸʌɶɳʏɻʎ)
ɀɸɺʀʆɻʎȳɳʃɻʎ(ɇʘʋɿʃɼ)
ɀɸʆʏɼʎȳɿʙʌɶʉʎʏʉʐɁɳʍɿʉʐ
ɀɸʆʏɼʎȸʄʀɲʎ
ɀɸʆʏɼʎȸʄʀɲʎʏʉʐȷɼʍʉʐ
ɀɸʆʏɼʎȾɼʏɲʎʏʉʐȿʉʑʃɲ
ɀɸʆʏɼʎɁɳʃʉʎ
ɀɸʆʏɼʎɇʋʑʌʉʎ
ɀɸʆʏɼʎɌɳʆɻʎ
ɀɼʄɿɲȲɲʍɿʄɿʃɼ
ɀɼʄɿɲʎȰʋʉʍʏʊʄɻʎ
ɀɼʄɿɲʎɇʏɲʑʌʉʎ
ɀʋɳʆʏʉʎȳɿʙʌɶʉʎ
ɀʋɳʆʏʉʎȳʌɻɶʊʌɻʎ
ɀʋɳʆʏʉʎȾʀʏʍɿʉʎ
ɀʋɳʌɷɻʎȿʉʐɳʆɻʎ(ɸʌɶɳʏɻʎ)
ɀʋɳʌɷɻʎɀʋʉʐɶɿɳʌɻʎ(ɸʌɶɳʏɻʎ)
ɀʋɸɺɳʆɻʎȳɿʙʌɶʉʎ(Ȱʅɸʌɿʃɼ)
ɀʋɹɻʎɈɳʃɻʎ
ɀʋɹʄʉʎɁʀʃʉʎ
ɀʋɸʆʏʉʑʄɻʎɈʍɿʊʔʉʎ
ɀʋɿɺʅʋʀʃɻʎȾʙʍʏɲʎ
ɁɳʃɲʎȰɽɲʆɳʍɿʉʎ
Ɂɳʃɲʎȳɿʙʌɶʉʎ
ɁɳʃɲʎȺʑʅɿʉʎ
ɁɳʃɲʎȺʘʅɳʎ
ɁɳʃɲʎȾʙʍʏɲʎ
Ɂɳʃɲʎɇʏɲʑʌʉʎ
ɁʏɲɼʎɁʀʃʉʎ
ɁʏɳʄɲɆʉɷɲʄʀɲ
Ɂʏɳʄɲʎɇʘʏɼʌɻʎ
Ɂʏɲʄɹʎȱʄʃɻʎ
Ɂʏɲʄɹʎȿɳʅʋʌʉʎ
ɁʏʉʑʌʉʎȰʆɷʌɹɲʎ
ɁʏʉʑʌʉʎȾʙʍʏɲʎ
Ʌɳʄʄɻɀɲʌɿɳʆʆɲ
Ʌɲʋɲɽʊɷʘʌɻʎɍʌɼʍʏʉʎ(ɇʘʋɿʃɼ)
Ʌɲʋɲʆɿʃʉʄɳʉʐɍʌɼʍʏʉʎ(ȰɶɿʉɶʌɳʔʉʎͲɈʀʌɲʆɲ)

20.000
10.000
20.000
10.000
10.000
15.000
20.000
20.000
10.000
5.000
20.000
10.000
10.000
20.000
20.000

14.000
10.000
5.000
10.000
10.000
25.000
20.000

200.000
10.000
10.000
20.000
10.000
10.000

20

50

20
10
10
20
20
20

50

20
30
50
30

20

50
20
20
20
10
50

ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 13° & 14°, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Ʌɲʋʋɳȵʄɹʆɻ
Ʌɲʍʋɳʄɻȵʄɹʆɻ
Ʌɲʍʋɳʄɻʎȳɿɳʆʆɻʎ
Ʌɲʍʋɳʄɻʎȴɿʉɶɹʆɻʎ
Ʌɲʍʋɳʄɻʎȿɲɹʌʏɻʎ
ɅɲʍʋɳʄɻʎɈɳʃɻʎ
ɅɲʏʍɳʆɻʎɅʑʌʌʉʎ(Ʌʉʄʑʏʍɲʆɻ)
ɅɲʏʍɳʆɻʎɌʀʄɿʋʋʉʎ(Ʌʉʄʑʏʍɲʆɻ)
ɅɸʋʋɹʎɁʀʃʉʎ(ɇʘʋɿʃɼ)
Ʌʉʍʏʊʄɻʎȳʌɻɶʊʌɻʎ
ɆɳʔʏɻʎȰʄɹʃʉʎ
Ɇɳʔʏɻʎȿɳʅʋɻʎ(ɀɲʐʌʊɶɸʌʉ)
ɇɲʃɸʄʄɳʌɻʎȲɲɶɶɹʄɻʎ(Ʌʉʄʑʏʍɲʆɻ)
ɇʃʉʑʌɻʎȸʄʀɲʎ
ɇʙʌɻʎɁɳʏʍɿɲʎ(Ʌʉʄʑʏʍɲʆɻ)
Ɉɹʄɿʉʎɇʏɲʑʌʉʎ
ɈʍɸʄɸʅɹɶʃʉʎɃʌʔɹɲʎ(Ʌʉʄʑʏʍɲʆɻ)
ɈʍɿɳʆʉʐɅɳʏʌɲʏʉʐȺʉɷʘʌɼ
Ɉʍɿɲʉʑʍɻȵʄɹʆɻ
ɈʍɿɲʉʑʍɻʎɁʀʃʉʎ
ɈʍɿɲʉʑʍɻʎɅɲʆɲɶɿʙʏɻʎ
Ȱʆʙʆʐʅʉʎ
Ȱʆʙʆʐʅʉʎ
ɍɲɺʀɺɲʁȻʄʀʌɻʎ(ɸʌɶɳʏɻʎ)
ɍɲʍɿʙʏɻʎɆɳʃɻʎ(Ʌʉʄʑʏʍɲʆɻ)
ɍɲʏɺɼʎɅʉʄʐɴɳʃɻʎ(Ʌʉʄʑʏʍɲʆɻ)
ɍɲʏɺɿʊʄʉʎȳʌɻɶʊʌɻʎ
ɍɲʏɺɿʊʄʉʐȵʄɹʆɻ
ɅɹʏʌʉʎɆɳʃʉʎɀɸʆʏɼʎ
ȵʐʌʙʍɸʄɸʃʋɲʄɿɳ(1.515x1.400)=
ȴʉʄɳʌɿɲʍɸʄɸʃʋɲʄɿɳ(70x1.000)=

50.000
50.000
20.000
10.000

20.000
10.000
2.000
10.000
20.000
20.000
4.000
10.000

30.000

5.000
20.000
50.000

1.197.000
2.149.000
70.000
3.416.000

20
50
10

5
50
10

20
50
15
10

10
10
20

1535

70
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Αυλόγυρος Εκκλησίας, Σχολείου και επίστρωση
μπετόν στον “Θόλο” της Νεολαίας 27/8/2014
Οι προσφορές των συμμετεχόντων
Υλικά - Εργατικά
Χαλίκι 24κυβ.μ. x 20.000/κυβ.μ.
Χαλίκι 6 κυβ. 'x 16.000
Τσιμέντο 180 σάκοι x 7.500/σάκος
Πλέγμα 36τμχ x 10.000/τμχ.
Μεροκάματα
Γενικό Σύνολο
Δόθηκαν:
Φορείς
Γάκης Καραγιάννης
Υπόλοιπο από Έρανο
Σύνολο

Σύνολο (λεκ παλιά)
480.000
96.000
1.350.000
360.000
760.000
3.046.000
Σύνολο (λεκ παλιά)
50.000
3.006.000
3.056.000

Χτίσιμο τοίχου εκκλησίας 6/9/14

Υλικά - Εργατικά
Σύνολο (λεκ παλιά)
Τσιμέντο 24 σάκοι x 7.500/σάκο
180.000
Άμμος 3 κυβ. μ. x 35.000/κυβ.μ.
105.000
Μαστορικά (29τ.μ. x 15.000 + σενάζι
20 τρέχον μέτρα x 7.000/τρέχον μέτρο)
575.000
Μεροκάματα
130.000
Γενικό Σύνολο
990.000
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Η Νεολαία ψηφίζει
Για έργα αποφασίζει
Η Νεολαία του χωριού, πάντα παρούσα και ενεργή, στηρίζει,
ως βασικός φορέας, τα έργα και την πρόοδο του χωριού, συμβάλλοντας με τον δικό της τρόπο στα όσα συμβαίνουν.
Φέτος, οι καθιερωμένες εκλογές της Νεολαίας για το νέο
Δ.Σ. έγιναν την 16η Αυγούστου 2014. Το νέο Δ.Σ. που εκλέχτηκε είναι το εξής:

• Πρόεδρος: Αντώνης Σταύρου Λώλης
• Αντιπρόεδρος: Θύμιος Νάκας
• Γραμματέας: Αποστόλης Νάκας
• Ταμίας: Αποστόλης Μήλιας
• Μέλη: Λάμπης Καλούδης,
Βασιλική Νάκα, Γρηγόρης Ποστόλης.
Το πρόγραμμα της Νεολαίας για έργα ανάπλασης στο
χωριό συμπεριλαμβάνει:
1. Κατασκευή παιδικής χαράς για όλα τα παιδιά.
2. Κοινοτικό φαρμακείο για Α’ Βοήθειες, για ανάγκες όπως
κρυολογήματα, αλλεργίες, τσιμπήματα από έντομα ή ερπετά,
παυσίπονα κ.α..
3. Θερινό Κινηματογράφο, για ψυχαγωγία και αναβάθμιση.
4. Ανακαίνιση στον «Θόλο», το στέκι της νεολαίας.
5. Αναβίωση παλαιών παιχνιδιών και τρόπων διασκέδασης
της νεολαίας, με βιωματικές δράσεις.
6. Πραγματοποίηση μίας εκδρομής στην Αθήνα και πικ –
νικ. Πραγματοποίηση δύο εκδρομών στο χωριό, μία στη φύση
του τόπου και μία στο ποτάμι.
7. Λειτουργία Χορευτικού Ομίλου, παραδοσιακών χορών.
8. Δημιουργία παραδοσιακών ενδυμασιών για χορευτικές
και άλλες παραστάσεις, εμφανίσεις.
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Το νέο ΔΣ της νεολαίας Σχωριάδων

Ο πρώην πρόεδρος Ευθύμης Νάκας
“παραδίδει” στο νέο πρόεδρο Αντώνη Λώλη
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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. Στο
σημείο αυτό, να αναφέρουμε για ακόμα μία φορά
την, ανυπολόγιστης αξίας, συμβολή του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Αναστάσιου στην ανέγερση της μεγάλης μας εκκλησίας, της Γέννησης της Θεοτόκου,
τον οποίον και περιμένουμε να επισκεφθεί το
χωριό και να κάνει τον αγιασμό του ναού.
Αυτό το καλοκαίρι, ο κος Παπανικολάου επισκέφτηκε το χωριό μας, ως μέλος της παρέας του
επιφανή συγχωριανού μας κου Χριστόφορου
Μπεντούλη, ο οποίος φροντίζει κάθε καλοκαίρι να
μας τιμά με την παρουσία του, ενώ μαζί τους παρίστατο και η κα Αναστασία Λαγού.
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Ο κος Παπανικολάου, περιηγήθηκε τον τόπο,
επισκέφτηκε όλες τις εκκλησιές και τα παρεκκλήσια
μας και γοητεύτηκε από το χωριό και τους ανθρώπους του. Ήρθε σε επαφή με συγχωριανούς και
αφομοιώθηκε 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 μεταφερθούν
για συντήρηση στο εργαστήρι της Αρχιεπισκοπής,
στα Τίρανα. Εκείνος, προθυμοποιείται να αναλάβει
όλες τις εργασίες συντήρησης.
Εμείς, οι Σχωριαδίτες, τον καλωσορίζουμε και
του ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή στο χωριό μας.
Η επιλογή του να γίνει δημότης των Σχωριάδων
μας τιμά και τον βεβαιώνουμε ότι το χωριό θα τον
αποζημιώσει για την επιλογή του με τις ομορφιές
του, τα αγαθά του, την ιστορία, τις παραδόσεις και
τους ανθρώπους του.
Κε Χρήστο Παπανικολάου, καλώς ήρθατε!

Σελ.

57

Τοπογράφοι
για ηλεκτροδότηση
Τοπωνύμια
για χαρτογράφηση
Κλιμάκιο μηχανικών και τοπογράφων, από τη Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Αργυροκάστρου, επισκέφτηκε τις
Σχωριάδες στις 5 Σεπτεμβρίου. Με επικεφαλής τον κο Δήμο
Χρηστίδη, 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.
Ξεκίνησε η καταγραφή των τοπωνυμίων και η προσπάθεια χαρτογράφησης των Σχωριάδων με σκοπό να γνωρίσουν οι νέοι και να μην ξεχνούν οι παλιοί τον τόπο μας. 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, επισκέπτη, ξενομερίτη, αλλά και για την ενίσχυση της δικής μας μνήμης.
Αξίζει να σημειώσουμε τη συμβολή και την υποστήριξη
από τους μεγαλύτερους Σχωριαδίτες σε αυτή την προσπάθεια και να τους ευχαριστήσουμε γι’ αυτό.

Σελ.

58

Η προετοιμασία για την καταγραφή των τοπωνυμίων
στο χάρτη, με τον Αντώνη, Παντελή και τον Κήτα
Οι τοπογράφοι επί τω έργω

Σελ.

59

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 κο Αλκιβιάδη Νταλέ, τον Πρόεδρο της Νεολαίας Σχωριάδων κο Αντώνη Λώλη, το μέλος
της Κοινότητας κο Θωμά Νάκα και τον Τοπικό Δημοτικό Σύμβουλο Ραφήνας, συγχωριανό μας, κο
Αποστόλη Μήλια, επισκέφτηκαν το Δημαρχείο Ραφήνας – Πικερμίου.
Εκεί, τους υποδέχτηκαν ο νέος Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου κος Βασίλης Πιστικίδης και ο Αντιδήμαρχος κος Ευάγγελος Μπουρνούς.
Ανταλλάχτηκαν ευχές, η αντιπροσωπεία Σχωριαδιτών ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα
των εκλεγμένων ανδρών και η συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών αναπτύχθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα.
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Αμφότερες οι δύο πλευρές ανέπτυξαν τους προβληματισμούς τους για τις τοπικές κοινωνίες που
εκπροσωπούν ενώ τονίστηκε και το γεγονός πως μεγάλος αριθμός Σχωριαδιτών, Πωγωνίσιων και
λοιπών Βορειοηπειρωτών κατοικούν μόνιμα στην περιοχή της Ραφήνας.
Με αφορμή τα κοινά στοιχεία μεταξύ του δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και της Κοινότητας Σχωριάδων, έγιναν διάφορες προτάσεις ώστε να αναπτυχθεί μία πιο στενή συνεργασία μεταξύ τους, με κοινές
πολιτιστικές και άλλες δράσεις.
Η Αντιπροσωπεία των Σχωριάδων κάλεσε επίσημα τον Δήμαρχο και το επιτελείο του, να επισκεφτούν τις ωραίες μας Σχωριάδες, να απολαύσουν την ανόθευτη φύση μας και να γευτούν το τσίπουρο
και τους μεζέδες μας.
Ευελπιστούμε στη καλή συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και δράσεων.
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Κοινωνικά
Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Αναγγελίες, γάμοι - βαπτίσεις,
κηδείες - μνημόσυνα, ευχαριστήρια
Έρανος για το Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
Στο πλαίσιο των δράσεών της η «Νεολαία Βορειοηπειρωτών» οργανώνει έρανο για την συγκέντρωση τροφίμων και
ειδών πρώτης ανάγκης με στόχο την υποστήριξη του Λυρείου Παιδικού Ιδρύματος "Οι Άγιοι Ανάργυροι" - "Ορθόδοξο Χωριό",
το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με την προτροπή του μέλους του ΔΣ Ευθύμιου Νάκα, ο οποίος μας ενημέρωσε για την
κατάσταση και μας πληροφόρησε πως διευθύντρια του ιδρύματος είναι η Μαρία - Ελένη Καλέμη, Ηγουμένη Ι. Μ. Αγίας Τριάδος, με καταγωγή από το χωριό Σχωριάδες Πωγωνίου, Βορείου Ηπείρου. Η Ηγουμένη, υπήρξε ο άνθρωπος που αθόρυβα
κατά την περίοδο του 1990-1995 με το άνοιγμα των συνόρων κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες ενίσχυσης και στήριξης του
Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου αποστέλλοντας συνεχώς νταλίκες με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό βέβαια ελάχιστοι το γνωρίζουν καθώς η Ηγουμένη είναι ένας ταπεινός άνθρωπος, αφιερωμένη στο Θεό και την κοινωνική προσφορά
και ποτέ δεν επιδίωξε την παραμικρή προβολή.
Ακούγοντας την ιστορία της, και πως στο ίδρυμα αρκετά απ τα 40 παιδιά που φιλοξενούνται είναι βορειοηπειρωτόπουλα,
θελήσαμε να συνδράμουμε στο ελάχιστο που μπορούμε, πραγματοποιώντας έναν έρανο για την συγκέντρωση τροφίμων.

Σημεία Συγκέντρωσης
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμβάλουν σε αυτήν την προσπάθεια, πως η συγκέντρωση τροφίμων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21/9, Δευτέρα 22/9 και Τρίτη 23/9 στα παρακάτω σημεία της Αττικής:
1. Γραφείο ΝεΒ, Πειραιώς 8, Αθήνα /Ώρες 18:00-21:00
2. Ανατολική Αττική/ Ευθύμιος Νάκας: 698 0448580
3. Ηλιούπολη/Αγ. Κωνσταντίου 64, Γιώργος Κυρίτσης: 697 8589666
Πληροφορίες: 698 6735510, 693 7249517, 697 5561808
Εάν κάποιος επιθυμεί να συμβάλει οικονομικά μπορεί να κάνει την δωρεά του με τους εξής τρόπους:
• Χρηματική δωρεά με απευθείας επίσκεψη στο Ίδρυμα.
• Χρηματική δωρεά με ταχυδρομική επιταγή μέσω ΕΛ.ΤΑ. στη διεύθυνση:
ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" - "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΩΡΙΟ", Μάτι Αττικής, 190 09 Ραφήνα.
• Κατάθεση χρημάτων σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Λυρείου Παιδικού Ιδρύματος:
Τράπεζα – Λογαριασμός Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
- Εθνική Τράπεζα: 149/480021-43, GR1101101490000014948002143
- Alpha Bank: 176/00/2002000196, GR8301401760176002002000196
- Eurobank EFG: 0026.0096.12.0100916725, GR 5302600960000120100916725
- Τράπεζα Πειραιώς: 5030-005943-722, GR4601720300005030005943722

Λίγα λόγια για το ίδρυμα
Το Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα "Οι Άγιοι Ανάργυροι" - "Ορθόδοξο Χωριό" ιδρύθηκε το 1967 από λίγες Μοναχές, με δωρεά
του αείμνηστου καπετάνιου του Εμπορικού Ναυτικού ΜΑΡΚΟΥ ΛΥΡΑ.
Βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Ραφήνας και Νέας Μάκρης (Μάτι), πάνω από τον παλαιό οικισμό του Νέου Βουτζά, σε
έκταση που παραχωρήθηκε από την Ιερά Μονή Πεντέλης και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Από το μέσα της δεκαετίας
του ’70 μετεγκαταστάθηκε στη σημερινή του θέση.
Την ευθύνη λειτουργίας του Ιδρύματος έχει η Κοινοβιακή Γυναικεία Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος. Σκοπός του Ιδρύματος είναι
η δωρεάν φροντίδα, ανατροφή, περίθαλψη και εκπαίδευση απροστάτευτων παιδιών, που στερούνται γονέων, είτε γιατί αυτοί
δεν βρίσκονται στη ζωή, είτε γιατί έχουν οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα. Το Ίδρυμα προστατεύει τα παιδιά μέχρι
την ενηλικίωση, την πλήρη επιμόρφωση και την οικογενειακή αποκατάστασή τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το ίδρυμα ΕΔΩ: http://www.ethnodata.gr/lyreioidryma/index.html
Νεολαία Βορειοηπειρωτών
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Γάμοι – Βαπτίσεις:
•24/5/14: Παντρεύτηκε η
Ελένη Πασπάλη του Τάκη, τον εκλεκτό της Ανδρέα Παναγιωτίδη.
•24/5/14: Παντρεύτηκε η Χρυσάνθη Νάκα του
Σταύρου, τον εκλεκτό της
Ρέινχαρτ Μπουξμπάουμ.

•31/5/14: Παντρεύτηκε ο Ευθύμιος Κάνας του
Βαγγέλη, την εκλεκτή του Σοφία Μιχαλοπούλου.
•30/8/14: Παντρεύτηκε ο Θανάσης Μπέης την
εκλεκτή του Μαρία Δάρα ενώ την ίδια μέρα έγινε και
η βάπτιση του παιδιού τους, Κωνσταντίνου.
•14/9/14: Βαπτίστηκε ο μικρός Άγγελος Νάκας,
του Γιώργου και της Ιωάννας Νάκα, με κουμπάρους
το ζεύγος Αναστασίας και Νίκου Πεπέ.
•21/9/14: Παντρεύτηκε η Ελένη Δημουλά τον
εκλεκτό της, Άρη Κούρο.

Κηδείες:
•28/4/14: Απεβίωσε η Αναστασία Χάλιου (Κάνα) στην Αθήνα και η κηδεία της έγινε στον Νεκροταφείο
του Βύρωνα.
•29/4/14: Απεβίωσε ο Κώστας Κονόμος και η κηδεία του έγινε στο Αργυρόκαστρο.
•12/7/14: Απεβίωσε η Αναστασία Ζέρντη (Σιούτη) και η κηδεία της έγινε στην Αθήνα.
•15/9/14: Απεβίωσε η Μαργαρίτα Σιούτη (σύζυγος Παναγιώτη Σιούτη) και η κηδεία της έγινε στην Αθήνα.

Μπορείτε να ενημερώνετε καθημερινά τον υπεύθυνο του περιοδικού κο Αποστόλη Μήλια (κιν.: 6942905528, email:
info@schoriades.gr, sxoriades@gmail.com) για τα κοινωνικά θέματα τα οποία θέλετε να δημοσιεύσετε και να κοινοποιήσετε. Για τυχόν παραλείψεις, δεν ευθύνεται το περιοδικό, εφόσον δεν έχει ενημέρωση.

Αποστόλης Μήλιας
Ένας Σχωριαδίτης ενεργός πολίτης
Στις φετινές δημοτικές εκλογές, ο Αποστόλης Μήλιας, ενεργό μέλος της Νεολαίας Σχωριάδων, εκλέχτηκε, από το εκλογικό σώμα, Τοπικός Σύμβουλος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, στον συνδυασμό
«Σύγχρονη Πολιτεία – Νέα Αρχή» με επικεφαλείς τους Βασίλη Πιστικίδη - Ευάγγελο Μπουρνούς.
Ο ίδιος, μέσα από το περιοδικό, ευχαριστεί θερμά όλους όσους τον
υποστήριξαν και τον εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, τους Σχωριαδίτες,
Πηγωνίσιους και Βορειοηπειρώτες για τη βοήθειά τους και ευελπιστεί να
ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στις νέες του υποχρεώσεις
προς την τοπική κοινωνία.
Εμείς, του ευχόμαστε Καλή Επιτυχία και Εις Ανώτερα!
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Στην πρωινή πάχνη,
Πριν φανεί ο Ήλιος,
Καντηλάκι στο δρόμο στέκει αναμμένο,
Πιστός φρουρός, φάρος στεριανός,
Για τον διαβάτη, τον ξένο, τον πονεμένο
Θ.Ν

Mέλος του Ομίλου
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