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Εισαγωγικό
Σημείωμα
Καλή Χρονιά σε όλους τους Σχωριαδίτες και φίλους.
Υγεία και ευημερία, αγάπη και δύναμη σε όλη την
ανθρωπότητα, καλή πρόοδο σε όλους τους τομείς της
καθημερινής μας πάλης.
Ο χειμώνας μας αγκάλιασε και φέτος, με το κρύο
και τον βοριά, με το χιόνι, το αναμμένο τζάκι, τη
θαλπωρή του ζεστού σπιτιού και τις ευωδιές της
παραδοσιακής κουζίνας ιδιαίτερα τις γιορτινές μέρες.
Όσοι παππούδες και γιαγιάδες μένουν στο χωριό,
αναμένουν καρτερικά μέχρι να δουν την πρώτη
πρασινάδα να ξεπροβάλει, έχοντας τη γλυκαπαντοχή των εγγονιών στην καρδιά τους. Οι Σχωριαδίτες που έμειναν στις πόλεις, γιόρτασαν στα σπιτικά
τους με τη νοσταλγία του χωριού των παιδικών τους
χρόνων, τότε που έβγαιναν άφοβα κι έπαιζαν με το
χιόνι χωρίς περιορισμούς.
Ευχές ανταλλάξαμε μεταξύ μας κι αν ο χειμώνας δεν
κατάφερε να μας ενώσει όλους στο χωριό, τα καταφέρνει κάθε χρόνο η κοπή της βασιλόπιτας των Σχωριαδιτών, που φέτος έγινε στις 14 Φεβρουαρίου.
Κάθε που περνάει ο καιρός, όλο και πιο έντονα
έρχονται στη μνήμη μας οι παλιοί καιροί με τις δικές
τους συνήθειες, με τα δικά τους ήθη και έθιμα, όσο
δύσκολοι κι αν ήταν οι χρόνοι εκείνοι.
Η χρονιά που πέρασε άφησε πίσω της ένα ωραίο
ξεκίνημα δράσεων για το καλό του χωριού, το οποίο
και όλοι ευχόμαστε να συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο, με
το ίδιο μεράκι, με καλή συνεννόηση και προαίρεση.
Οι Σχωριάδες, με την πρόοδο που κάνουν, σιγά - σιγά
γίνονται ένα χωριό παράδειγμα προς μίμηση για όλο
το Πωγώνι και όχι μόνο. Αυτή είναι και η επιθυμία
όλων των Σχωριαδιτών.
Τώρα, βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα άνοιξη, σε
μία πολλά υποσχόμενη εποχή που μας κλείνει το μάτι
και μας γεμίζει ελπίδα ότι η καλοκαιρία δεν είναι φαινόμενο μόνο των καιρών αλλά και των καρδιών μας!
Καλή Χρονιά σε όλους,
ευλογημένο και ευτυχισμένο το 2015!
Θωμάς Νάκας
Σελ.
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Τα έργα συνεχίζονται
Έρανος, προσφορές και μία έκκληση

Ο έρανος για την εκκλησία συνεχίζεται
και η προσφορά όλων σας είναι αναγκαία
Ο έρανος για την αποπεράτωση των έργων στην εκκλησία μας, τη Γέννηση της Θεοτόκου, συνεχίζονται. Μέχρι, τώρα, οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί είναι το στρώσιμο του αυλόγυρου με
μπετόν ενώ υπολείπεται η πλακόστρωσή του και η επένδυση της σκάλας και των πεζουλιών.
Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Σχωριαδίτες και φίλους των Σχωριάδων, να συνεισφέρουν
οικονομικά με ό,τι μπορούν, για να πετύχουμε την ολοκλήρωση των έργων στην εκκλησία. Ακόμα
κι ένα ευρώ για μας είναι σημαντικό και αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. Υπεύθυνος για τη
συλλογή των χρημάτων του εράνου για την αποπεράτωση των έργων αυτών είναι ο κος Θωμάς
Νάκας (τηλ. 695 100 5749).
Στο προηγούμενο διπλό τεύχος του περιοδικού (αρ. 13-14), αναφέραμε αναλυτικά, με αλφαβητικό
κατάλογο και αύξοντα αριθμό, τα ονόματα των δωρητών χρημάτων. Οι δωρητές, έως τον Σεπτέμβριο
του 2014 ήταν 121 και το ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε έφτασε τα 3.416.000 λεκ παλιά.

Δεν ξεχνάμε:
Από 1/1/2015 ξεκινάει η οικονομική υποχρέωση των 30 ευρώ για κάθε παροχή νερού στο χωριό μας.
Τα χρήματα συλλέγει ο Πρόεδρος της Δημογεροντίας των Σχωριάδων, κος Τάκης Πασπάλης αντί απόδειξης είσπραξης.
Σελ.
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Τα νέα των Σχωριάδων
Συναντήσεις - Δράσεις - Έργα
Από την έκδοση του προηγούμενου τεύχους
του περιοδικού «Σχωριάδες Πωγωνίου» έχουν
περάσει περίπου τέσσερις μήνες που περικλείουν
τον χειμώνα με τις πιο χαλαρές δραστηριότητες,
λόγω του καιρού, τις μειωμένες επισκέψεις στο
χωριό και τις λιγοστές δράσεις.
Παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες της χειμωνιάτικης περιόδου, οι άνθρωποι στο χωριό συνεχίζουν να παλεύουν με τις καθημερινές τους υποχρεώσεις και να χαίρονται τη φύση και τα καλά
του χωριού.
Οι κτηνοτρόφοι φροντίζουν τα ζώα τους, οι νοικοκυρές ανεξάντλητες ασχολούνται με τα οικοκυρικά, οι γεροντότεροι συντηρούν τις αυλές, ταϊζουν
τις κοτούλες τους, ρίχνουν περίσσια κούτσουρα
στο τζάκι και αναπολούν μεταξύ τους, με το να
αφηγούνται ιστορίες του παρελθόντος.
Που και που κάποιο τηλέφωνο θα χτυπήσει και
θα τους αναστατώσει ευχάριστα, γιατί από την
άλλη γραμμή είναι τα παιδιά τους που με κάθε
επικοινωνία τους δίνουν ζωή.
Όσοι τυχεροί έχουν και skype, τότε η επικοινωνία γίνεται ακόμα πιο ευχάριστη γιατί μαζί με τη
φωνή ταξιδεύει και την εικόνα πέρα από τα σύνορα.
Μικρά τα έργα αυτής της περιόδου στο χωριό,
αλλά σημαντικά. Τα αναφέρουμε:
1. Αλλάξαμε τα καπάκια στα φρεάτια που έσπαγαν διαρκώς και ήταν αιτία πρόκλησης σοβαρών
ατυχημάτων, τόσο για τους ανθρώπους όσο και
για τα αυτοκίνητα που περνούσαν από πάνω.
2. Καθαρίστηκε ο χώρος κάτω από το καφενείο,
φτιάχτηκε σιδερένια η λιάσα μπροστά στον φούρνο.

3. Τοποθετήθηκε κουπαστή στον τοίχο, για τις
σκάλες προς την εκκλησία, ώστε οι ηλικιωμένοι
να ανεβοκατεβαίνουν με ασφάλεια.
4. Επισκευάστηκε η σκεπή της Αγίας Παρασκευής, προσφορά του Μάνθου Κατσάνου, βοήθειά του.
Η Αδελφότητα στην Αθήνα: Η Αδελφότητα ανασυγκροτείται και βάζει γερές βάσεις για το μέλλον
της, αναθεωρώντας το παλαιό καταστατικό της
που ήταν συνταγμένο το 1938.
Τώρα, αναμένουμε την έγκρισή του και με αυτή
θα ενεργήσουμε ώστε η Αδελφότητα να αποκτήσει Α.Φ.Μ. και τραπεζικό λογαριασμό.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αδελφότητας - Νεολαίας - Δημογεροντίας, στις 8/1/15 οργάνωσε
συγκέντρωση, στην οποία ήταν παρόν, εκτός των
άλλων, ο Δημήτρης Πασπάλης, Πρόεδρος της
Δημογεροντίας στις Σχωριάδες.
Στη συγκέντρωση αυτή συζητήθηκαν πολλά
θέματα, όπως τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν
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Η Συντονιστική Επιτροπή
Αδελφότητας - Νεολαίας - Δημογεροντίας
στο χωριό, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για
την εύρεση χρημάτων για τα κοινωφελή έργα, οι
εκδηλώσεις που μπορούν να οργανώσουν η
Νεολαία και η Αδελφότητα.
Εκτός αυτών, καθορίστηκε η ημερομηνία
14/2/15 για την κοπή της βασιλόπιτας των Σχωριαδιτών, στο αίθουσα «Αρχοντικό Gallery»,
Καποδιστρίου 106 & Ελευθερίας, στη Φιλοθέη.
Στη φετινή κοπή βασιλόπιτας, τιμήσαμε, με αναμνηστική πλακέτα, τον Γιάννη Τσαμπέρη για την
προσφορά και τη δράση του για το χωριό.
Ένα πολύ σημαντικό θέμα ήταν η πρόταση να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στις Σχωριάδες,

με τη δημιουργία μικρών βιοτεχνιών. Σε αυτό,
περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις, ιδέες,
προτάσεις.
Τέλος, αναφέρουμε τις προσπάθειες που γίνονται για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας (Vodafone) στις Σχωριάδες. Η αλβανική
εταιρεία τηλεπικοινωνιών έστειλε κλιμάκιο στις
Σχωριάδες προκειμένου οι τεχνικοί της να προβούν σε μελέτη για την εγκατάσταση κεραίας
ύψους τριάντα μέτρων, για να λυθεί το πρόβλημα
τηλεπικοινωνίας του χωριού και της ευρύτερης
περιοχής, για πάντα. Περιμένουμε την απάντησή
τους και τη δράση τους.

Σελ.
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Νεολαία Σχωριάδων
Πρόγραμμα δράσεων 2015
Φίλες και φίλοι θα ήθελα να σας παραθέσω δύο
λόγια για το έργο τους σκοπούς και το όραμα της
νεολαίας μας.
Όπως όλοι γνωρίζει η νεολαία Σχωριάδων έχει
καθιερωθεί ως θεσμός στον τόπο μας και βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο οργάνωσης. Παρά τις ανησυχίες μας για την συνέχεια του έργου μας και
της οντότητας μας πάντα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και να δημιουργούμε για το καλό του
χωριού μας.
Ποιοι είμαστε;
Είμαστε όλοι εμείς, όλοι και όλες οι Σχωριαδίτες
αλλά και όσοι αισθάνονται Σχωριαδίτες , όσοι είναι
κάτω των 35 ετών αλλά και όσοι νιώθουν ακόμα
νέοι. Βασική προϋπόθεση για να ανήκει κανείς
στην νεολαία είναι να αγαπάει το χωριό του.
Κάθε χρόνο εκλέγουμε Διοικητικό Συμβούλιο
το οποίο αποτελείται από 5 μέλη και 2 αναπληρωματικούς . Για την περίοδο 2014 – 2015 συμμετέχουν στο 5μελές οι εξής:
Αντώνης Λώλης, Ευθύμιος Νάκας, Αποστόλης
Νάκας, Αποστόλης Μήλιας, Βασιλική Νάκα, Χαράλαμπος Καλούδης, Γρηγόρης Αποστόλης.
Πρόγραμμα και έργα για το 2015
1. Το φαρμακείο του χωριού
Το φαρμακείο θα περιέχει φάρμακα και είδη
πρώτης ανάγκης τα οποία είναι απαραίτητα για περιπτώσεις ατυχήματος ή έκτατης ιατρικής ανάγκης.

2. Το θερινό σινεμά
Ο θερινός κινηματογράφος θα λειτουργήσει το
καλοκαίρι και για λίγες παραστάσεις. Μην το χάσετε!!!
3. Η παιδική χαρά
Η ψυχαγωγία των μικρών παιδιών είναι προτεραιότητά μας. Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο
θα συμμετέχει και η αδελφότητα Σχωριάδων.
4. Αναβίωση παλαιών παιχνιδιών
Είναι μια πρωτοβουλία ώστε να θυμηθούν οι
παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι πώς έπαιζαν τα
παιδιά στο χωριό παλαιότερα.
5. Ολοκλήρωση εργασιών στο club «Θόλος»
και διαμόρφωση σε χώρο νεολαίας
Ο «Θόλος» είναι ένα δημιούργημα της νεολαίας
και ένα από τα λίγα έργα που μας συσπείρωσε
όλους. Είναι αξέχαστο το γεγονός πως όλοι μαζί
δουλέψαμε τόσο σκληρά για να το ολοκληρώσουμε σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λοιπόν σχεδιάζουμε
να το αναβαθμίσουμε σε χώρο νεολαίας και να το
ανακαινίσουμε.
Αυτά είναι τα έργα που έχουμε σχεδιάσει για
το 2015 και πιστεύω πως θα τα πραγματοποιήσουμε όλα. Το όραμα μας είναι να εμπνεύσουμε
μέσα από τις πράξεις μας τους νεότερους ώστε
να μπορέσουμε να παραδώσουμε τη σκυτάλη σε
μια ακόμα πιο ενεργή γενιά από εμάς.

Αντώνης Λώλης,
Πρόεδρος Νεολαίας Σχωριάδων

Σελ.
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H Ορθόδοξη Εκκλησία στο Δυρράχιο
Γενική Συνέλευση Κληρικών και Λαϊκών
Η Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Κληρικών και Λαϊκών της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας
της Αλβανίας πραγματοποιήθηκε την 26-27η Σεπτεμβρίου 2014 στο Δυρράχιο.
Ο χώρος που φιλοξένησε τη συνέλευση ήταν το νέο μοναστήρι του Αγίου Βλάσσιου με επικεφαλής
τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο.
Πολλές σημαντικές προσωπικότητες του Ορθόδοξης εκκλησίας και παράδοσης έδωσαν το παρόν
τους και η συνέλευση στέφθηκε με επιτυχία. Μεγάλη και μοναδική τιμή για το χωριό μας, η
παρουσία σημαντικών Σχωριαδιτών που εκπροσώπησαν άξια τις Σχωριάδες στη Γενική αυτή Συνέλευση. Οι παρακάτω φωτογραφίες επιβεβαιώνουν την επιτυχία της συνέλευσης και την καλή σχέση
των Σχωριάδων με την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

Οι Σχωριάδες, το μοναδικό χωριό
που τιμήθηκε και τίμησε με την
αντιπροσωπεία του το χωριό και
την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.

Αριστερά: Παντελής Λώλης, Ηλίας Τέλιος, πάτερ Eυθύμιος Καλαμάς, Χριστόφορος Μπεντούλης
Δεξιά: Παντελής Λώλης - Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Σχωριάδων, ο Δεσπότης Αργυροκάστρου Δημήτριος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Logo στα Τίρανα, Ηλίας Τέλιος, ο Χριστόφορος Μπεντούλης, γιος του αείμνηστου Σχωριαδίτη Δημήτρη Μπεντούλη
Σελ.
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Το παραδοσιακό Δωδεκαήμερο
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια στο χωριό
Η κοινότητα Σχωριάδων ακολουθούσε διάφορα έθιμα και σε ορισμένες από τις θρησκευτικές γιορτές.
Στη διάρκεια των Χριστουγέννων, λ.χ. κάθε
οικογένεια συνήθιζε να ετοιμάζει ένα ταψί με κουλουράκια διαφόρων σχημάτων, τα οποία προορίζονταν αποκλειστικά για τους μικρούληδες του
σπιτιού και της συγγένειας. Αυτά τα κουλουράκια
ονομάζονταν κολιαντίνες.
Επίσης, την ίδια μέρα έφτιαχναν και ένα είδος
γλυκίσματος που το έλεγαν αλαγγίτα. Το έφτιαχναν ως εξής: έπαιρναν καθάριο αλεύρι κοσκινισμένο κι έφτιαχναν ζυμάρι. Ύστερα, έπαιρναν μια
πέτρινη πλάκα και την έβαζαν πάνω στην πυροστιά. Μέρες νωρίτερα επέλεγαν τίς πέτρες, που θα
γίνονταν πλάκα, και τις δοκίμαζαν για την αντοχή
τους καίγοντάς αυτές. Όποια πέτρα άντεχε και δεν
έσπαγε, ήταν κατάλληλη για πλάκα ψησίματος.
Όταν η πλάκα ζεσταινόταν καλά, έριχναν πάνω της
το ζυμάρι σε σχήμα πέτουρου (φύλλου). Αυτά τα
ψημένα πέτουρα τα αράδιαζαν απανωτά σε ένα ταψί,
και τα ζεματούσαν με σιρόπι ζάχαρης ή μελιού.
Ο χειροκίνητος πετρόμυλος
για το κοφτό (κοφτόπιτα)

Σελ.
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Για την Πρωτοχρονιά, όλες οι οικογένειες
έφτιαχναν ένα ειδικό μπουρέκι με κοφτό (στάρι
χοντροκομμένο), που το έλεγαν βασιλόπιτα. Μέσα
στην πίτα έβαζαν ένα κέρμα ασημένιο ή χρυσό.
Αφού την έψηναν, τη μοίραζαν το μεσημέρι της
Πρωτοχρονιάς σε τόσα κομμάτια όσα ήταν και τα
μέλη της οικογένειας, και σε ένα επιπλέον για το
σπίτι. Σε όποιον τύχαινε το νόμισα, θεωρούνταν
τυχερός και του εύχονταν όλοι χαρούμενη χρονιά.
Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς έκοβαν και έριχναν
στη φωτιά κλαριά και φύλλα από έλατο, λέγοντας
«όσα φύλλα και κλαδιά τόσα γρόσια και φλωριά».
Οι Σχωριάδες, απομακρυσμένες γεωγραφικά
από τη θάλασσα, είχαν το δικό τους τρόπο να γιορτάζουν τα Θεοφάνεια.
Την ημέρα των Θεοφανίων όλοι οι κάτοικοι
του χωριού προσπαθούσαν να γεμίσουν πρώτοι
νερό από τη βρύση του χωριού. Όποιος γέμιζε
πρώτος άφηνε για σημάδι στην καμάρα του πηγαδιού ένα κομμάτι αλαγγίτας.
Την ίδια ημέρα όλο το χωριό συγκεντρωνόταν
στην εκκλησία για τη Θεία Λειτουργία. Κατάνυξη
Πως ψήνονται οι αλαγγίτες
πάνω στην πέτρινη πλάκα

και ανυπομονησία για τον αγιασμό των υδάτων,
για την απομάκρυνση των καλικάντζαρων! Στο
τέλος της λειτουργίας γινόταν η δημοπρασία του
σταυρού. Κάθε οικογένεια, ανάλογα με την οικονομική της κατάσταση, πρόσφερε στην εκκλησία
κάτι από το βιος της. Αυτό μπορούσε να ήταν χρήματα, λάδι ή κάτι άλλο που να ήταν καλό και χρήσιμο για την εκκλησία, τη λειτουργία, τη θρησκευτική λατρεία. Αυτοί που είχαν μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια ανταγωνιζόντουσαν μεταξύ τους
σε προσφορές. Όταν, πια, ο ανταγωνισμός κόπαζε,
τότε οι πιο δυνατοί συνέχιζαν.
Τον σταυρό τον έπαιρνε αυτός που έδινε την
τελευταία προσφορά, όταν οι οικονομικές δυνατότητες των υπολοίπων είχαν πια εξαντληθεί. Ό,τι
ταζόταν δινόταν ακριβώς και χωρίς καθυστέρηση.

Παλαιότερα, για τον εορτασμό των Θεοφανίων
έρχονταν στο χωριό οι ξενίτες Σχωριαδίτες της
Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να κερδίσουν
τον σταυρό, που ήταν μεγάλη ευλογία να τον
έχεις. Μετέπειτα, όταν πολλοί Σχωριαδίτες εγκαταστάθηκαν σε Αλβανικές πόλεις, επέστρεφαν
από αυτές στο χωριό, πάλι για να διεκδικήσουν
τον σταυρό.
Το έθιμο αυτό απαγορεύτηκε το 1967, όπως
και πολλά άλλα, με το πολιτικό καθεστώς του
Ενβέρ Χότζα. Στις μέρες μας, το έθιμο έχει αναβιώσει αλλά με μικρή συμμετοχή γιατί τον χειμώνα το χωριό μένει στα χέρια ελάχιστων Σχωριαδιτών καθώς οι περισσότεροι ξεχειμωνιάζουν
στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τα κάλαντα των Φώτων

Κάλαντα των Φώτων
συνοδευτικό αλληγορικό τραγούδι

Σήμερα τα Φώτα και ο Φωτισμός
Η χαρά η μεγάλη και ο αγιασμός
Κι αύριο ο Γιάννης, ο Πρόδρομος
Σπάργανα ετοιμάζουν κι άγιο κρατούν
Και τον Άγιο - Γιάννη παρακαλούν:
- Άγιέ μου Γιάννη και Πρόδρομε,
Δύνασαι φωτίσεις Θεού παιδί;
- Δύναμαι και θέλω και τον προσκυνώ.
Το πηγάδι με το πιο δροσερό
νερό στο κέντρο του χωριού

Σήμερα είναι τα Φώτα
Καρακαλιέται η κότα
Τη φωνάζει ο πέτος
Δεν απολογιέται
Της σφίγγει ένα λιθάρι
Της σπάει το ποδάρι.
Όϊ - όϊ το πόδι μου
Και το καλαπόδι μου.
Φέρτε μου τη σέλα
Να καβαλικέψω
Να πάω στη Δερόπολη
Να φωνάξω ζούζουνε,
Ζούζουνε καλόγερε
Τα παιδιά που βάφτισες
Έσκασαν και πλάνταξαν
Σύρτα ‘δω και σύρτα εκεί
Στην Αγιά Παρασκευή
Που ‘χει ανώγια και κατώγια
Και κλειδιά και παραθύρια…
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H κοπή της βασιλόπιτας 2015
της Αδελφότητας Σχωριαδιτών
Το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015, στο "Αρχοντικό Gallery" στη Φιλοθέη, πραγματοποιήθηκε
η κοπή της βασιλόπιτας της Αδελφότητας Σχωριαδιτών. Ο χώρος φιλοξενίας ήταν προσεγμένος κι
ευχαριστηθήκαμε όλοι από τις υπηρεσίες που προσέφερε όλη τη βραδιά.
Το ζητούμενο σε τέτοιες συγκεντρώσεις είναι η
μάζωξη, το αντάμωμα, το σμίξιμο Σχωριαδιτών και
φίλων και επειδή οι ευκαιρίες που μας δίνονται
μέσα στον χρόνο δεν είναι πολλές, καλό είναι κάθε
φορά που μας προσφέρεται μία να την αρπάζουμε
αμέσως, να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να γεμίζουμε
τις σάλες μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο.
Αν και η προσέλευση δεν ήταν αυτή που επιθυμούσαμε, η εκδήλωση είχε επιτυχία καθώς πρωταγωνίστησε το κέφι και η ζωντάνια της νεολαίας
μας που έδωσε το παρόν με τον χορό της.
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, κος Άλκης
Νταλές, άνοιξε τη βραδιά με έναν συνοπτικό και

ουσιαστικό λόγο και καλωσόρισε όλους τους
παρευρισκομένους.
Η συγκεκριμένη βραδιά ήταν και η τιμητική του
Γιάννη Τσαμπέρη, δραστήριου Σχωριαδίτη που
δεν έπαυσε στιγμή να αγωνίζεται για το καλό του
τόπου του, σε όποια γωνιά της γης κι αν βρισκόταν.
Η δράση του είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και
τον ευχαριστούμε για τη συνολική προσφορά του
στο χωριό.
Τη μουσική της βραδιάς ανέλαβαν, άξια, ο Γρηγόρης Μπάντος στο κλαρίνο και ο Λεωνίδας
Γκίκας στο τραγούδι.
Η βασιλόπιτα ήταν προσφορά του φίλου των
Σχωριάδων, κου Πέτρου Κάτση, τον οποίο ευχαριστούμε και του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά
αυτός και η οικογένειά του.
Είχαμε και λαχειοφόρο αγορά με προσφορές
που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίες χαροποίησαν ιδιαίτερα τους τυχερούς της κλήρωσης.

Σελ.

12

ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 15° & 16°, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Ο Λεωνίδας Γκίκας στο τραγούδι
Ο Γρηγόρης Μπάντος στο κλαρίνο

Ο πρώην πρόεδρος της Αδελφότητας
Λ. Γκίκας με τον νυν πρόεδρο Αλκη
Νταλέ κόβουν την πίτα

Τα δώρα της κλήρωσης:
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 κρέπες 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 πετσέτες, από την Αντιγόνη Λώλη
11. Ατμομάγειρας για υγιεινό φαγητό, από τον Αποστόλη Νάκα
12. Ηλεκτρονικό τσιγάρο μαζί με υγρό αναπλήρωσης, από τον Αντώνη Λώλη Η τιμητική πλακέτα
στον Ιωάννη Τσαμπέρη
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

Ευχόμαστε για ακόμη μια φορά, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, υγεία, αγάπη και αισιοδοξία
στους Σχωριαδίτες και φίλους, σε όλο τον κόσμο!
Σελ.
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Τα παραδοσιακά
παιχνίδια του Πωγωνίου
Ειρήνη Κομνηνού - ζωγράφος
Σελ.
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Παιγνίδια μιας άλλης εποχής
του Χρήστου Γ. Τσελίκη

Ο παλιός μου δάσκαλος και τώρα συνταξιούχος εκπαιδευτικός, κος Χρήστος Τσελίκης, έστειλε
την παρακάτω επιστολή και ένα αντίγραφο του βιβλίου του “Παιγνίδια μιας άλλης εποχής”, όπου
παρουσιάζει με μοναδικό τρόπο τα παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στο Πωγώνι, τότε που δεν υπήρχε
μήτε κούκλα μήτε μπάλα δερμάτινη, παρά η μεγάλη φαντασία μικρών και μεγάλων που έπλαθε και
δημιουργούσε τα πάντα!
Μαζί με αυτά τα παιδιά, κι εμείς, η γενιά μας, παίξαμε πολλά από τα παιγνίδια που θα παρουσιάσουμε μέσω του περιοδικού, με την ελπίδα να αναπολήσουν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι. Είναι και τα παιχνίδια μέρος της παράδοσής μας και ταξιδεύουν μέσα από τις πλατείες, τα στενά
και τις αυλές των σπιτιών, από γενιά σε γενιά. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή
και βοήθειά της τη ζωγράφο-εκπαιδευτικό κα Ειρήνη Κομνηνού που δέχτηκε με τα πινέλα και τα
χρώματά της να “ζωντανέψει” τα παιχνίδια μας!
Θωμάς Νάκας

Αγαπητέ κε Νάκα!
Αυτές τις μέρες έλαβα το περιοδικό Σχωριάδες
Πωγωνίου. Συγχαρητήρια σε Σας και στη Συντακτική
Επιτροπή και τη νεολαία των Σχωριάδων.
Κάθε σελίδα έχει το δικό της άρωμα. Είναι παράθυρο επικοινωνίας του χτες με το σήμερα. Εμπνέει
αισιοδοξία κι ελπίδα για το αύριο.
Είμαι βέβαιος, πως περιοδικά στις σελίδες του περιοδικού σας, θα έχουν θέση άρθρα και φωτογραφίες από
όλο το Πωγώνι. Θα είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν τα
παιδιά κι εγγόνια μας, πως κάτω από το βάρος της
πολυτάραχης πορείας στο χρόνο, το ακριτικό Πωγώνι
παραμένει μια κιβωτός που στο διάβα των αιώνων έχει
διασώσει ζωντανά και αναλλοίωτα σημαντικά κομμάτια από την ιστορία και την παράδοση.
Αθήνα, 5.11.2014, Χρήστος Γ. Τσελίκης
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Στη θέση του προλόγου του Χρήστου Τσελίκη
Ανήκουμε σε μια γενιά που κατόρθωσε τα
δύσκολα. Τα παιδικά μας χρόνια, παρόλο που
μεσολάβησαν περίπου 70 χρόνια, τα συμβάντα
και τα γεγονότα εκείνης της δύσκολης εποχής
μένουν ανεξίτηλα στη μνήμα μας και είναι σαν να
συνέβηκαν χτες.
Αισθάνομαι την ανάγκη εξ’ αρχής να τονίσω
πως χρειάζεται απ’ όλους πρωτοβουλία για τη
συλλογή των αναμνήσεων εκείνης της δύσκολης
εποχής που όμως μας έχει αφήσει πολλές και
ωραίες αναμνήσεις.
Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Χρόνια πολέμου. Τυλιγμένοι στα
σπάργανα, περνούσαμε μαζί με τους γονείς μας
από σπηλιά σε σπηλιά κι από χωριό σε χωριό, για
να γλυτώσουμε από τους γερμανομπαλίστες. Όταν
ήρθαμε σε ηλικία 5-6 χρονών γνωρίσαμε ένα
χωριό με σπίτια καμένα, βομβαρδισμένα. Μεγάλη
φτώχεια. Με μια φέτα ψωμί, μπομπότα, με λίγη
ζάχαρη και στη θέση του λαδιού, νερό. Γυρίζαμε
παρέες - παρέες από σοκάκι σε σοκάκι. Τα πόδια
μας ήταν γεμάτα αγκάθια και γρατζουνιές. Από τα
μικρά μας χρόνια η δουλειά μας ήταν να βόσκουμε
τ’ αρνιά και τα κατσίκια. Αυτή η δουλειά μας συνόδεψε ως που φύγαμε από το χωριό και πήγαμε στα
σχολεία μέσης εκπαίδευσης.
Ήρθε η ώρα για το σχολείο. Η μητέρα μας, μας
προετοίμασε μια πάνινη σάκα, τσάντα, για την
πρώτη τάξη. Ήταν από ένα παλιό της φουστάνι.
Μας φόρεσε ένα πλυμένο κοντό παντελόνι με
τιράντες και μια φανέλα που την έχει πλέξει μόνη
της. Μετά, κρατώντας μας από το χέρι, μας πάει
στο σχολείο. Πήραμε το Αλφαβητάριο. Ο δάσκαλος μας έδωσε από μισό μολυβοκόντυλο. Αργότερα, για το ξυλόπενο, τις αγοράζαμε στο Αργυρόκαστρο. Μελάνι τα πρώτα χρόνια προμηθευόμασταν από αυτά που έχουν μείνει από τους εμπόρους του χωριού. Αργότερα το κάναμε μόνοι μας
από ώριμα βούζια. Τραπέζι για μας ήταν το παράθυρο ή ένας καναπές και το σκαμνί. Πολλές φορές
κάναμε τα καθήκοντα κάτω από το θαμπό φως

της λάμπας ή του καντηλιού. Είχε πολλές περιπτώσεις που δεν είχαμε πετρέλαιο και τότε για να
γράφουμε και να διαβάζουμε, η γιαγιά έβαζε στο
τζάκι σφάκες και αποκλάδια. Αυτά έκαναν φως κι
εμείς γράφαμε.
Χαρά μας ήταν η άνοιξη. Παρέες - παρέες βγάζαμε τα αρνιά και τα κατσίκια και παίζαμε όλη μέρα.
Το βράδυ, όταν περνούσε η ώρα κι εμείς συνεχίζαμε το παιγνίδι, μας φώναζαν για να γυρίσομε στο
σπίτι. Η πρώτη δουλειά, μετά το γύρισμα, ήταν να
πλένουμε τα πόδια. Ακόμα σήμερα θυμούμαι τον
πόνο που είχαν τα πόδια από τ’ αγκάθια. Μετά
κάναμε και μια επανάληψη από τα μαθήματα. Κουρασμένοι, κοιμόμασταν στην αγκαλιά της γιαγιάς ή
της μητέρας μας.
Παρά τις δυσκολίες, εμείς νοσταλγούμε για τα
παιδικά μας χρόνια. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας
και τα εγγόνια μας, γι’ αυτές τις δύσκολες μέρες
που περάσαμε και ότι το παρελθόν όσο δύσκολο κι
αν ήταν, αποτελεί μια βάση για το παρόν. Η εποχή
μας ήταν πραγματικά δύσκολη, αλλά για μας ήταν
καλή. Είχαμε πολλούς φίλους και συντρόφους,
μεγαλώσαμε όλοι μαζί με τις ίδιες δυσκολίες.
Μάθαμε γράμματα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ήμασταν αγαπημένα όλα τα παιδιά του μαχαλά
και του χωριού. Ο ανταγωνισμός μας ήταν ποιος θα
είναι ο καλύτερος στο σχολείο και ποιος θα έχει τα
καλύτερα, παχύτερα κατσίκια.
Ναι, κι εμείς ζούσαμε με τα βάσανα των γονέων
μας. Βοηθούσαμε όχι μόνο βοσκώντας τα αρνοκάτσικα, αλλά πηγαίναμε νερό στο χωράφι, φαγητό,
ρίχναμε τον σπόρο του καλαμποκιού στην αυλακιά,
κουβαλούσαμε τα δεμάτια με το στάρι, μαζεύαμε τα
στάχια, καρτερούσαμε τα γιδοπρόβατα το βράδυ,
βοηθούσαμε στ’ αλώνια κτλ. Η περίοδος θερισμού
– αλωνισμού μου έχει μείνει στη μνήμη μας. Ήταν
η περίοδος που εμείς βοηθούσαμε περισσότερο
τους γονείς μας, αλλά και παίζαμε.
Εξασφαλίζαμε το τσάι για τον χειμώνα, τα βούζια, το χαμομήλι, κτλ. Μαζεύαμε παπαρούνες,
βούζια, μολόχα κ.α. και τα πουλούσαμε.
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Θυμούμαι οργανώνονταν παρελάσεις κι εμείς
φωνάζαμε: «Το πρώτο αλώνι στο κράτος» κτλ.
Πολλές φορές μπερδευόμασταν στα συνθήματα:
Ζήτω…., κάτω….». Τότε, τρώγαμε και καμιά σφαλιάρα από τους μεγαλύτερους.
Κάθε γιόμα είχαμε καθήκον να φέρναμε από τη
βρύση κρύο νερό. Η γιαγιά μας έλεγε: «σύρε να
μας φέρεις λίγο κρύο νερό με το μικρό το γκούμι.
Να ‘ρθεις γρήγορα. Για να φτύνω, όσο να στεγνώσει το σάλιο να είσαι εδώ». Εμείς τρέχαμε.
Χωρίς να είχαμε κανένα φόβο παίζαμε ως αργά
το βράδυ. Δεν μας πείραζε αν είχαμε κομμένα
πέδιλα, γιατί τα διορθώναμε μόνοι μας με κομμάτια από σύρμα. Ούτε ο χειμώνας και τα χιόνια που
έφταναν πάνω από μισό μέτρο δε μας έκλειναν
στο σπίτι. Χαρά μας ήταν ο χιονοπόλεμος.
Οι συμβουλές της γιαγιάς, του παππού, των
γονέων, μαζί με του σχολείου έγιναν βάση για τη
διαπαιδαγώγησή μας. Μάθαμε να σεβόμαστε τους

ηλικιωμένους, τους μεγαλύτερούς μας, τους
γονείς και κυρίως τον παππού και τη γιαγιά. Σεβόμασταν τους συντρόφους μας, τους κανόνες του
παιγνιδιού, αλλά πάνω απ’ όλα τα κορίτσια.
Προσπάθησα να περισυλλέξω παιγνίδια της
εποχής μου. Συμβουλεύτηκα ομήλικους, καθώς
χωριανούς της γενιάς 1930 και μετά. Μεγάλη βοήθεια μου έδωσαν οι δάσκαλοι του σχολείου μας.
Πολλά τα έχω γράψει όπως τα παίζαμε εμείς. Πολλές φορές η περιγραφή περιλαμβάνει στο παιγνίδι
κι εμένα τον ίδιο. Τα παιγνίδια που έχω περιγράψει
παίζονται παντού στο Πωγώνι και γενικά στον
χώρο μας, αλλάζει μόνο η ονομασία από χωριό σε
χωριό, έτσι το κυνηγητό το λένε «πίλιου», «μεσιό»
το τόπι της γούρας, «κουτσοπέπετο» τη σκάλα.
Δεν ξέρω αν πέτυχα τον σκοπό, αυτό θα το κρίνει
κάθε αναγνώστης.
Πολύτσανη 2000
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Τα πρώτα μας παιχνίδια
απλή μελωδία, πιάνοντας τα δυο ποδαράκια μας,
Στην αγκαλιά της μάνας ακούσαμε τις πρώτες τα διασταύρωνε ρυθμικά και τραγουδούσε σιγά:
λέξεις, μαμά, μπαμπά, γιαγιά κ.α. Πίνοντας γάλα
Το ‘να πάει στο μύλο,
από τη μητέρα μας, αισθανθήκαμε και τα πρώτα
χάδια στο πρόσωπό μας, τα μαλλιά, τη μυτούλα
τ΄ άλλο στο χωράφι.
μας. Από τις πρώτες μέρες ακούσαμε τα πρώτα
Ήρθε από το μύλο,
τραγουδάκια, το νανούρισμα. Σιγά - σιγά, η μητέρα
ζύμωσε κουλούρα,
μας άρχισε και τα πρώτα παιγνιδάκια. Ένα από
Την έριξε, την έψησε,
αυτά είναι και το:
τ΄ άλλου δεν του έδωκε.
Πιάστηκαν και δάρθηκαν,
Άσπρη μπάλα, δυο γαϊτάνια
πλατς – πλουτς, έκαναν.
Δυο φεγγούλια, δυο τρυπούλια,
Πλατς το ένα, πλατς το άλλο,
Στομαφάς, τσαουνάς,
Πλατς το μικρό
Γκιργκιλέτσης, αφαλούτσης,
Πλατς το μεγάλο.
Πηγαδούτσης, κουφοκώστας.

Παιχνίδια στην αγκαλιά της μάνας

Η μητέρα άρχισε το τραγούδι σιγά - σιγά περνώντας το χέρι της από το μέτωπο, στα φρύδια κ.τ.λ.
Όταν έφτανε στον τελευταίο στίχο άρχιζε να γελάει
κι έτσι έδινε την αίσθηση χαράς και σε μας.
Πολλά παιγνίδια και νανουρίσματα ακούσαμε,
όταν η μητέρα μας τύλιγε στα σπάργανα και μας
έβαζε στην κούνια.
Η φροντίδα για το σπίτι, τον κήπο, το χωράφι,
τα ζώα έκαναν τη μητέρα να μας άφηνε με τη γιαγιά. Η αγάπη της γιαγιάς και του παππού ήταν
πολύ μεγάλη. Είναι «μέλι από μέλι», έλεγαν για
μας. Έτσι, πολλά παιγνίδια τα μάθαμε στην αγκαλιά της γιαγιάς.

Παιγνίδια στην αγκαλιά της γιαγιάς
Μετά τα νανουρίσματα και τα ταχταρίσματα,
μάθαμε και τα πρώτα παιγνίδια. Έστηναν εκεί για
‘κει τα νανουρίσματα και τα παιγνίδια κι αυτά πέρασαν από γενιά σε γενιά. Πολλά δεν είχαν κανένα
νόημα, αλλά βοηθούσαν τη γιαγιά να έκανε το
μικρό να μην κλαίει και να μη ζητάει τη μητέρα του.
Η γιαγιά μας έβαζε στην αγκαλιά της και με μια

Στους τελευταίους στίχους χτυπούσαν ελαφρά
το ένα πόδι με το άλλο.
Μετά, συνέχιζαν και μας έλεγαν:
-Πήγες το μύλο
-Πήγα
-Ήβρες λύκο;
-Ήβρα
-Σκιάχτηκες;
-Όχι
Τότε, χωρίς να το περιμέναμε, μας φυσούσαν
στα μάτια κι εμείς αμέσως τα κλείναμε. Άρχιζαν
τα γέλια. Το παιγνίδι συνέχιζε πότε να μας φυσάει
η γιαγιά και πότε εμείς αυτή.
Για να αποφεύγανε τη μονοτονία, πότε μας
έλεγαν παραμύθια και πότε μας έκαναν παιγνίδια.
Πολλές φορές παίζαμε το «ίνι, μίνι». Βάζαμε
στην ποδιά της γιαγιάς τα χέρια με ανοιχτές τις
παλάμες προς τα κάτω και τότε η γιαγιά άρχιζε το
τραγούδι και περνούσε τα δάχτυλα ένα - ένα, πότε
από τη δεξιά και πότε από την αριστερά κι έλεγε:
Ίνι-μίνι, ντίνι-μίνι
Τρώει σέλα το καντάρι

Σελ.
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Και χτυπάει τον καβαλάρη.
Μερικές φορές μας έπαιρναν στα χέρια κι άρχιζαν να κάνουν κινήσεις σαν να μας πέταγαν κι
Ούτσικα, μπούτσικα,
έλεγαν τραγουδιστά:
Πάρε, φύγε.
Κλείναμε τότε το δάχτυλο εκεί που τελείωνε
Που τον πάμε τούτον,
το τραγούδι και ξανά από την αρχή ως που να
Στο χαλέ του Μέμου
κλείσουν όλα τα δάχτυλα. Το δάχτυλο που έμενε,
ήταν ο νικητής. Πολλές φορές έβαζε και η γιαγιά
Και στο περιβόλι,
ή η μητέρα ένα χέρι στο παιγνίδι. Αυτό το παίζαμε
Να τον χέσουν όλοι.
και με τα αδέρφια μας.
Πολλές φορές μας έπαιρναν στην αγκαλιά και
Εμείς, ξεσπούσαμε στα κλάματα και τότε για να
μας τραγουδούσαν σιγά και με το ένα τους χέρι μας καθησυχάσουν μας έλεγαν:
έδειχναν το μέτωπο κτλ
Άσπρη μπάλα,
Δυο γαϊτάνια
……………………..

Έχω ‘γω τον …
Κούκλα, κούκλα στο κουτί,
Έχω και τον ή την …
Κακαράτσα γύφτικη.
Πολλές φορές παίζαμε στα γόνατα των γονέων
με ένα σπυρί φασούλι ή μια μικρή πέτρα. Περνούσαν τα χέρια πίσω κι έκρυβαν την πέτρα ή το
φασούλι και μετά μας έλεγαν: «Ποιό χέρι το έχει;».
Εμείς, λέγαμε: «Αυτό», αν το βρίσκαμε μας έλεγαν
«μπράβο». Μετά, κρύβαμε εμείς κάτι μικρό στο
χεράκι μας και η γιαγιά άρχιζε το τραγούδι:
Όποιος το ‘ χει,
Δεν το δίνει.
Κόκαλο, να,
Μην του μείνει.
Και συνέχιζε:
Ποιο να πάρω;
Ποιο να ‘ φήκω,
Το καλύτερο,
Το σύκο.
Κοιτούσε τα μικρά χεράκια και τότε χτυπούσε
ένα. Αν δεν το έβρισκε εμείς νικούσαμε, κάναμε
μια «μπίνα», δηλαδή πόντους. Για να ξεχνούσαμε
την κούραση συνεχίζαμε με μικρά τραγουδάκια:

Ειρήνη Κομνηνού - ζωγράφος
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Ένα, δύο, πέντε, δέκα,
Του Κυριάκου η γυναίκα,
Έσκυψε να πάρει πέτρα,
Να βαρέσει τον Κυριάκο,
Τον Κυριάκο τον κουτσό,
Που πουλάει το γιατρικό,
Δέκα γρόσια το κιλό.

ρίσουμε φίλους. Αρχίσαμε να παίζομε με τα αγόρια
και κορίτσια του μαχαλά. Παίζαμε έξω στις αυλές,
στα αλώνια, στην αυλή του σχολείου κτλ. Τώρα, τα
παιγνίδια μας είναι διαφορετικά κι έχουν τους
δικούς τους όρους και κανόνες.

Παιγνίδια κλειστού χώρου
Παιγνίδια δίπλα στο τζάκι

Ο χειμώνας εκείνα τα χρόνια κρατούσε πολύ
καιρό και ήταν πολύ βαρύς. Οι δουλειές ήταν:
καθάρισμα των ζώων, πάνθιασμα, πότισμα, πλέξιμο, ρόκα, κούφισμα ψωμιού, φαγητό κτλ. Το
βράδυ ήμαστε όλοι γύρω από τη φωτιά και το
θαμπό φως της λάμπας. Η γιαγιά με το τσιμπίδι και
τη μασιά στο χέρι, συμπούσε τη φωτιά κι έριχνε
σπυριά από καλαμπόκι και μας έκανε παπαδιές,
«τσιούτσιουλους», όπως λέγαμε στην Πολύτσανη.
Τσίμπι – τσίμπι κόρακα
Μετά άρχιζε: «Μια φορά κι έναν καιρό…», άρχιΠου τα πας τα πρόβατα,
ζαν παιγνίδια και ιστορίες και στο τέλος μας έλεγαν:
«Έζησαν καλά κι εμείς ακόμα καλύτερα». Πολλές
Κάτω στα λακκώματα,
φορές τα παραμύθια τα διέκοπτε το βέλασμα της
Τρων οι λύκοι χαίρονται,
προβατίνας ή της γίδας. Αμέσως, άναβαν το κανΤα σκυλιά μαραίνονται.
τήλι και πήγαιναν να δουν τι συμβαίνει. Εμείς, γεμίΜετά ξεσπούσαν στα γέλια και χαλούσε ο «πύρ- ζαμε από χαρά γιατί γέννησε μια γίδα. Αμέσως,
έκαναν λίγη λιατούρα και τους έβαζαν κλαδιά και
γος» που είχαμε χτίσει με τα χεράκια μας.
χόρτο. Εμείς με τα αδέρφια μας μετρούσαμε πόσα
Τα χρόνια περνούσαν κι εμείς αρχίσαμε να γνωαρνιά και κατσίκια είχαμε.
Εκεί για εκεί οργάνωναν παιγνίδια για να περνούσε η ώρα και να κουραζόμασταν για ύπνο. Η
γιαγιά έβαζε κλειστό το χέρι της σαν μια γροθιά,
το ένα πάνω στο δικό μας και μας το τσιμπούσαν
ελαφρά. Μετά έβαζε το δικό της και το τσιμπούσαμε εμείς κι έτσι γίνονταν ένας μικρός «πύργος»
και τραγουδούσε ρυθμικά:
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Ο Χιονάνθρωπος
Ο χειμώνας για μας είχε τα δικά του παιγνίδια.
Το πρώτο χιόνι για μας ήταν μέρα χαράς. Μαζί με
τους γονείς ανοίγαμε δρόμο στην αυλή ως έξω
στην πόρτα. Πρώτη δουλειά ήταν να κάναμε χιονάνθρωπο. Για χέρια βάζαμε δυο ξύλα και στο
κεφάλι μια παλιά κατσαρόλα. Για μάτια βάζαμε
δύο κακαράτσες ή κάρβουνα. Μόλις συναντούσαμε ο ένας τον άλλον, αμέσως φτιάχναμε μικρές
μπάλες από χιόνι και παίζαμε. Η πρώτη Κυριακή
με χιόνι ήταν δική μας. Από το πρωί άρχιζε ο χιονοπόλεμος Πάνω και Κάτω Μαχαλάς. Η αυλή του
Ίσσου ήταν το φρούριο του Πάνω Μαχαλά. Το
κεντρικό πεδίο μάχης ήταν η πλατεία και η εκκλησία των Ταξιαρχών. Αργά επιστρέφαμε στα σπίτια,

βρεγμένοι, κρυωμένοι και κουρασμένοι. Δε
θέλαμε να ξέραμε από κρύο και από κρυοπαγήματα. Πολλές φορές γλιστρούσαμε στα χιόνια και
τότε τα παντελόνια γίνονταν μούσκεμα. Μόλις
γυρίζαμε στο σπίτι η πρώτη μας δουλειά ήταν να
βγάζαμε τις μάλλινες κάλτσες. Πολλές φορές οι
κατάρες πήγαιναν βροχή.
Το βράδυ, γύρω από τη φωτιά ή και την ημέρα
που δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω μια και χιόνιζε, παίζαμε διάφορα παιγνίδια. Στα παιγνίδια μας
έπαιρναν μέρος όλα τα μέλη της οικογένειας,
ακόμα και γείτονες που έρχονταν να περάσουν
την ώρα τους. Πρώτα θα τελείωναν τις δουλειές,
ακόμα κι εκεί που κάθονταν έλεγαν ιστορίες,
έγνεθαν, έπλεκαν, κεντούσαν και οργάνωναν και
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κοινά παιγνίδια. Τα παιγνίδια γύρω από το τζάκι διζε αυτός που η πλευρά του ήταν πάνω. Το παιήταν πολλά. Αναφέρω μερικά:
γνίδι συνέχιζε ως που να φτάσουν τον αριθμό των
πόντων που είχαν καθορίσει. Πολλές φορές αυτός
που ήταν νικητής έπαιρνε ένα μαντήλι κι έκανε
Η Κολοκυθιά
έναν κόμπο και χτυπούσε τον αντίπαλο στην
Κολοκυθιά παίζαμε τον χειμώνα ή όταν ξεφλουδί- παλάμη 1-3 φορές, βάσει της αρχικής συμφωνίας.
ζαμε το καλαμπόκι. Ο αριθμός ήταν απεριόριστος. Ο
κάθε παίκτης είχε τον αριθμό του. Αυτός που είχε τον
Πετάει - πετάει
αριθμό ένα, ήταν ο οργανωτής, ο μεγάλος, ο πρώτος,
η μάνα. Το παιγνίδι γινόταν σε μορφή διαλόγου:
Το παιγνίδι παίζεται με πάνω από δύο παίκτες.
Τα
άτομα που έπαιρναν μέρος, έβαζαν τον δείκτη
-Έχω μια κολοκυθιά, πλάι - πλάι στη ροδιά που
του
χεριού πάνω σε μια πέτρα, στο σκαμνί κτλ. Ένας
κάνει τρία κολοκύθια.
από τους παίκτες έλεγε: «Πετάει - πετάει, ο σπουρΑυτός που είχε το τρία, απαντούσε:
γίτης. Οι παίκτες έπρεπε να σηκώσει το δάκτυλο.
-Γιατί να κάνει τρία; Εξακολουθούσε ο διάλο- Αυτός που δεν το σήκωνε «καιγόταν» κι έβγαινε
γος του παίκτη με αυτόν που είχε τον αριθμό.
από το παιγνίδι. Συνέχιζαν: Πετά - πετά ο γάιδαρος.
-Πόσα να κάνει;
Κέρδιζε αυτός που έμενε τελευταίος. Το παιγνίδι
-Ας κάνει δύο...κτλ. Ας κάνει ένα και να είναι τόσο είχε να κάνει με τη λογική και τη γρηγοράδα.
μεγάλο! Κι έδειχνε με τα χέρια του το μέγεθος.

Το δαχτυλίδι
Το παιγνίδι συνέχιζε με διάλογο. Ο διάλογος
γινόταν γρήγορα με σκοπό ένας από τους δύο παίκτες να λάθευε τη σειρά των ερωτήσεων ή των
απαντήσεων και τότε «έχανε». Επίσης, έχανες αν
θα έλεγες έναν αριθμό που έχει καεί. Συνέχιζαν ως
που έμενε ένας, αυτός ήταν ο νικητής. Τότε, ο νικητής τους έβαζε και από μια τιμωρία π.χ. να μιμηθούν έναν πετεινό, έναν γάιδαρο, τη γίδα κτ.. Όλοι
ξεσπούσαν σε γέλια. Οι ώρες περνούσαν με παιγνίδι
και η γιαγιά έψηνε στη χόβολη: κυδώνια, πατάτες
και καρύδια και μας έκανε στον ψήστη παπαδιές.

Τις νύχτες του χειμώνα μαζευόμασταν στα σπίτια
και παίζαμε διάφορα παιγνίδια. Ένα από αυτά ήταν
και το δαχτυλίδι. Εμείς παίζαμε και οι γυναίκες έπλεκαν, έγνεθαν και τα μεγάλα κορίτσια κεντούσαν.
Στο δαχτυλίδι όλοι οι παίκτες κάθονταν κάτω
και σχημάτιζαν έναν κύκλο ο ένας πλάι στον άλλον.
Στα χέρια τους κρατούσαν κυκλικά έναν σπάγκο
που μέσα είχαν περάσει ένα δαχτυλίδι. Οι παίκτες
περνούσαν το δαχτυλίδι από χέρι σε χέρια, με
τρόπο που να μην φαινόταν από τον παίκτη που
ήταν στη «μέση» εθελοντικά ή με λαχνό. Οι παίκτες
κρατούσαν και κουνούσαν ρυθμικά τα χέρια και το
δαχτυλίδι, το περνούσαν ο ένας του άλλου. Αυτός
Ο σκοπαράς ή αστράγαλος
Ο αστράγαλος ή σκοπαράς, όπως λέμε στο που ήταν στη μέση στον κύκλο, προσπαθούσε να
χωριό μας, είναι ένα τυχερό αρχαίο παιχνίδι. Το παι- έβρισκε εκείνον που θα είχε το δαχτυλίδι κι αν το
έβρισκε, τότε άλλαζαν τους ρόλους. Οι παίκτες
γνίδια παίζεται με δύο άτομα ή περισσότερα.
τραγουδούσαν ρυθμικά:
Διάλεγε ο καθένας από τους παίκτες μια πλευρά
από τον αστράγαλο. Καθόριζαν τον αριθμό των
Πού ‘ν’ το δαχτυλίδι,
πόντων που έπρεπε να είχαν για να ήταν νικητής.
Ψάξε, ψάξε, για να το βρεις.
Πετούσαν πάνω τον αστράγαλο με τρόπο που να
Δε θα το βρεις, δε θα το βρεις,
περιστρέφει μερικές φορές και όταν ερχόταν
Το δαχτυλίδι που ζητείς.
κάτω, κοιτούσαν την πλευρά που στάθηκε. ΚέρΣελ.
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Η νοικοκυρά κερνούσε τα παιδιά σύκα της
αρμάθας, καρύδια, σούρβα, σουμπέκια κτλ. Έτσι
περνούσαν οι νύχτες του χειμώνα.

σαμε πολλές ώρες παίζοντας με τα αδέρφια μας
ή τα παιδιά της γειτονιάς.

Με μια κλωστή
Η τυφλόμυγα - τσιμπόκωλο
Η τυφλόμυγα ή το τσιμπόκωλο όπως λέμε στο
χωριό, ζητάει χώρο και το παίζαμε στα δωμάτια
ή στις αυλές των σπιτιών μας, έξω στη φύση κτλ.
Ο αριθμός των παικτών μπορεί να είναι δύο,
τρεις ή περισσότεροι.
Ένας παίκτης έδενε τα μάτια με ένα μαντήλι και
προσπαθούσε να πιάσει τους παίκτες. Όταν άγγιζε
κανέναν έλεγε: ο «Νίκος», αμέσως έλυνε τα μάτια
κι αν τον έβρισκε, άλλαζαν τους ρόλους. Περνού-

Πολλές φορές η μητέρα ή τα μεγαλύτερα αδέρφια, έπαιρναν ένα κομμάτι κλωστή και κυρίως ένα
κομμάτι γνέμα, το έδεναν στις δύο άκρες και μετά
το περνούσαν στα δύο χέρια. Άνοιγαν τα χέρια με
τρόπο που το ένα να κοιτά το άλλο. Με τη βοήθεια
των δαχτύλων, ο άλλος παίκτης έπαιρνε το νήμα
κι έτσι σχηματίζονταν διάφορα σχήματα: μια κούνια, μια σκάφη, ένα παραλληλόγραμμο.

(Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

Ειρήνη Κομνηνού - ζωγράφος
Σελ.
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Σταύρος Νάκας

Ένας παραδοσιακός ποιητής των Σχωριάδων
Ο Σταύρος Νάκας, ως γνωστόν, είναι ένας ταλαντούχος παραδοσιακός ποιητής, άξιος συνεχιστής
του θείου του και πατέρα μου Αποστόλη Νάκα και της γιαγιάς του και γιαγιάς μου Μπαμπονάκω.
Η ευστροφία και ευγλωττία του διακρίνονται αμέσως στην απαγγελία του και με τα πολλά ποιήματά
του, κατά καιρούς, μας έχει κεντρίσει αλλά και χαροποιήσει όλους, και συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό.
Χαρά μας είναι, όταν μαζευόμαστε σε χαρμόσυνες στιγμές στο χωριό, να βάζουμε τον Σταύρο να μας
απαγγέλει τα ποιήματά του και να γελάμε με όρεξη!
Το τελευταίο ποίημά του ήταν αυτό για τον γάμο της κόρης του που τελέστηκε στις 20 Μαϊου 2014,
όπου ο πατρικός λόγος του, στο γλέντι, ήταν ένα ποίημα που γέμισε με ευχές το νέο ζευγάρι.
Εμείς, του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά, να μη σταματήσει να εμπνέεται από τις Σχωριάδες και
τους Σχωριαδίτες και να γεμίζει με κέφι και ζωντάνια τα γλέντια και τα πανηγύρια μας.

Θωμάς Νάκας

Σελ.
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Στο γαμήλιο γλέντι της κόρης μου
Για τη Χρυσάνθη και τον γαμπρό του, Ρέινχαρτ

Αγαπητοί μου συγγενείς
Συγχωριανοί, φίλοι
Και κοντοχωριανοί.
Σήμερα, παντρεύουμε
Την αγαπημένη μας κόρη,
Να μας ζήσει σαν τα όρη
Μαζί με τον εκλεκτό της
Που θα είναι πάντα στο πλευρό της.
Να ζήσουν να ευτυχήσουν
Και παιδιά να αποκτήσουν.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ
Από τα βάθη της καρδιάς,
Σε όλους που μας τιμήσατε
Στο μυστήριο της βραδιάς.
Εύχομαι σε όλους
Υγεία και ευτυχία,
Αγάπη, χαρά, ομόνοια
Του Θεού την ευλογία.
Εύχομαι στο σπίτι σας
Να το ανταποδώσω,
Σε γάμους και χαρές
Να σας ανταμώσω.
Γεια σας, Τάσο (Χαλκιά) Μαγκλάρα
Με όλη την παρέα,
Παίξτε όμορφα τα όργανα
Για να περάσουμε ωραία.
Παίξτε καημούς και σεβντάδες
Για να γλεντήσει απόψε
Στον γάμο της κόρης μου
Η ωραία μας Σχωριάδες.

Παίξτε κλαρίνο και βιολί,
Ντέφι και αρμόνι,
Για να γλεντήσει απόψε
Το όμορφο Πωγώνι.
Παίξτε Πωγωνίσιο
Συρτό και στα τρία,
Για να διασκεδάσουν
Και οι συμπεθέροι
Από την Αυστρία.
Παίξτε κι εσείς ντι-τζέι
Για να γλεντήσουν οι νέοι.
Γεια σας, Παγώνα αθάνατη
Στον κόσμο ξακουσμένη
Με τη γλυκιά φωνούλα σας
Απόψε θα σηκωθούν
και οι πεθαμένοι.
Θέλουμε να τραγουδήσεις
Τους Ηπειρώτες να γλεντήσεις,
Μαζί με τον Χαντζιάρα
Και κλαρίνο τον Μαγκλάρα.
Γεια σας, μεγάλε Χαντζιάρα,
Της Ελλάδας αηδόνι,
Δώσε τόνο στη φωνάρα
Να ξεφαντώσει το Πωγώνι.
Πες τραγούδια της ψυχής,
Τραγούδια με μεράκι,
Αν θες για να πέσει
Και κάνα ταλιράκι.
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Το χωριό Σχωριάδες
Ποίημα του Σταύρου Νάκα
Το Ξωκλήσι του Αϊ-Λια

Το χωριό Σχωριάδες
Θα καθίσω να γράψω
Με πόθο δύο αράδες
Και να περιγράφω
Το χωριό Σχωριάδες.

Θέλω για να γράψω
Όλα τα μεράκια,
Αυτά που ξαλαφρώνουν
Του πόνου τα φαρμάκια.

Θέλω να ‘ρθω από την Γκρίκα
Στου Καρκάλη να περάσω
Αυτά τα όμορφα τα μέρη
Δεν μπορώ να τα χορτάσω.

Θέλω να κάνω γύρω
Ένα περιπατάκι,
Να δω όλους τους τόπους
Να σβήσω το μεράκι.

Αχ, χωριό μου αγαπημένο,
Ο πόνος με παίρνει πολύ για σένα,
Τώρα, προπαντός, που μένω
Χρόνια μακριά στα ξένα.

Απ’ την Πασαρέλα στο Σεργιάνι,
Στο γεφύρι του Πασπάλη,
Να κουνιέται, να χορεύει,
Και να μου ‘ρθει λίγη ζάλη.

Σελ.
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Τα παιδιά το καλοκαίρι στο ποτάμι

Στις σκάλες να ανέβω,
Και να βγω στου Τσίκα
Και να δω στις ποταμιές,
Τα πρόβατα του Γκίκα.
Φορτογγίνι και στου Πάλη
Στον μπαξέ του
μπάρμπα Λάμπρου,
Που είναι το μπαλκόνι
Ολουνού του κάμπου.

Να δω τα ψαράκια
Και καμιά μουρμούρα.
Παίρνω δρόμο για του Τζιέλου,
Στου Μήλια το λιθάρι,
Απάνω εκεί η Ζελενιά,
Έχει μεγάλη χάρη.

Περνώντας απ’ τα Βελίσια
Βγαίνω στην Θεοτόκο
Και αγναντεύω την Φορτόπα
Και τον Τζιαφτινόκο.
Απ’ τις Ψιλιές στον Παλιόρογκο,
Βραδάκι με αντάρα,
Βλέπω απέναντι Κούλα & Μπίλια
Και την απέραντη Πάρα.

Βγαίνοντας από τον λόγγο,
Συναντάω τα Πατούλια,
Μάνθιου Βέτσια και του Μπόμφη. Εκεί θέλω να βλέπω κυνηγούς, Ήθελα να ψιχάλιζε
Και μια μικρή βροχούλα,
Πασπάλη, Τζόβενα, Καραβάσια, Να στήνουν καραούλια.
Να λαμπύριζε στο Σκυλοκέφαλο,
Εκεί που ‘τρωγα κάποτε
Γκριντάτσι, Παραπούλα.
Τα μαύρα τα κεράσια.
Και στην όμορφη την Πάρα,
Κάτω στο Βρωμονέρι,
Λευτοκαριές και Νταβέλια
Αχ, μια μανία έχω
Ήθελα στο αγριογούρουνο
Να βγω στην Αγορά
Πώς να την περιγράψω
Να έστηνα καρτέρι.
Και να φυσάει το αεράκι
Στου Γιώτου και στου Μήτση
Μια φωτιά να ανάψω.
Στρίγλες, Μηλιές και Βοϊδοράχη, Από τον βορρά.
Αγ. Μηνά και Αγ. Νικόλα,
Και την επόμενη ημέρα,
Και κούμαρα να ρίξω
Θέλω με πόθο και καημό
Με πόνο στο κεφάλι,
Απάνω στη φωτιά,
Να τα περπατήσω όλα.
Ξεκινάω τη βόλτα μου,
Να μυρίσει όλος ο κάμπος
Απ’ τη βρύση του Πασπάλη.
Από Χαλίκια μέχρι την Σκουριά. Κατηφορίζοντας στα Λιβάδια,
Βουζούλα και στα Μαυρίκια,
Και μετά στη Μελισσόπετρα,
Στου Μπερούκα και στου Μόσχου Κι εκεί θέλω να μάσω
Και στους Σαλαβάδες
Να κάνω μία βόλτα
Μερικά σκουλήκια.
Και βλέπω στο Ανίλιο
Να περάσω στο Βαρκό
Πως βόσκουν οι αγελάδες.
Και στη Δημοβότα.
Και στην οβίρα του Καλέμη,
Να πιάσω κάνα ψαράκι
Ήθελα να κατέβαινα
Και κάτω εκεί στου Μπούφου
Και να ανηφορήσω
Στου Μούτσιου την οβίρα,
Να φάω κάνα αχλάδι
Πριν πέσει το βραδάκι.
Σελ.
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Και να συνεχίσω
Προτού πέσει το σκοτάδι.
Και στου Κιρίτση γόμαρου,
Στην Ούλτσα από κάτω,
Να τρώω βατσουνόγκατζιες
Σε ένα μεγάλο βάτο.
Και ανηφορώντας
Να βγω εις τα Κουριά,
Να βλέπω τον Τσίνα
Και όλα τα Μουρσιά.
Αυτά είναι τα μεράκια μου
Γι’ αυτό και τα γράφω,
Και πιο πολύ απ’ όλα,
Θέλω να πάω στον Τζάφο.
Εδώ θέλω να καθίσω
Να ξεκουραστώ,
Και λίγο νεράκι κρύο,
Να πιω να δροσιστώ.

Ο Τζάφος

Αυτό το Απανωπήγαδο,
Με το κρύσταλλο, κρύο νερό,
Κράτησε αιώνες τη ζωντάνια
Στο μισό το χωριό.
Μια μέρα απ’ τον Τσιγαρά
Ανέβηκα στην Τσιουράνα
Και αγναντεύω το Πάπιγκο,
Γκαλίτσα και τη Νάνα.
Και από το Ζιόρκοβο,
Στη Φισόκα να ανέβω,
Και κάτω στην Ντόλιανη
Ρίγανη να μαζεύω.
Κι εκεί στην Ντόλιανη
Στου Γκίκα το αμπέλι,
Ήθελα να ‘τρωγα γλυκό,
Σταφύλι σαν το μέλι.

Να βγω στον Ξηρόλακκο,
Βαγιοπούλα, Κυριάκενα, Απιδιά.
Και από τα Ράντουλα,
Στον Ανεμολίθαρο να βγω
Και στο Κουκολίθαρο
Θέλω να ανεβώ.
Και στις καριές της Ρίζας,
Να κάνω ένα περιπατάκι,
Να βράσω και να φάω στο στάλο,
Πρόβειο γαλατάκι.
Θέλω να φάω λαίμαργα
Μέσα απ’ την καραβάνα,
Και μετά να κοιμηθώ
Με μπερούτσα και λαμπάνα.

Και το πρωί απ’ τα Καγγέλια
Να βγω εις την Χουλιάρα,
Να περάσω μετά στη Σιουτηράχη, Να αγναντέψω το Μπουρέτο,
Μακρύκαμπο και Γκιάρα.
Άσχημο και Χαλικαριά,

Ο καταρράκτης στον λάκκο του Κορκάρη
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Και ανηφορώντας,
Να βγω σε καμιά στάνη,
Στις όμορφες πλαγιές,
Στη στρούγκα του Πηράνη.
Αχ, πόσο επιθυμώ
Στης Νεμέρτσκας το βουνό,
Να μάσω λίγο τσάι,
Και να πιω από χιόνι νερό.

Για να μου αυγατίσει
Λιγάκι τη ζωή.
Πόσο επιθυμώ
Από κατσιούπι νιάγκο,
Να φάω δίπλα στο γρέκι
Και όχι σε πάγκο.

Και στην Πέρα Ντόλιανη,
Γρέντζελα να μάσω,
Και να βλέπω στη Στερμπίνα,
Και το βράδυ κουρασμένος
Κερσίζα, Αγκαθάκι, τα κοπάδια, Στο σπίτι μου να φτάσω.
Τα όμορφα κουδούνια τους
Να ακούω τα βράδια.
Μια μέρα θέλω να πάω
Και κατηφορίζοντας
από το Τζιαρντούμι,
Στο Ψηλοπήγαδο να κατεβώ
Και να δροσίσω την ψυχή μου,
Με γάργαρο νερό.
Ήθελα να κατέβαινα
Και στου Μάντζιου την πηγή,

Κάτω στην Παναγιά,
Στα παλιά λημέρια μου,
Μέσα στην πηγαδιά.
Και απ’ την Πάνω Χωτιμίστα,
Προχωράω για το Νελόρι,
Περνάω από μονοπάτια
Και φτάνω με το ζόρι.

Και θα συνεχίσω,
Γιατί έχω και άλλα στη λίστα,
Χρόνη Βαγγελάτικα,
Και Κάτω Χωτιμίστα.
Και απ’ τη Χωτιμίστα,
Να μπω στου Κωνσταντούλα,
Εκεί μέσα στα σκέμπια
Πηγάζει μια βρυσούλα.
Αυτή γιατρεύει άνθρωπο
Ας είν’ και στο κρεβάτι,
Μπορεί και πεθαμένου
Να του ανοίξει μάτι.
Και στου Τσιμίντζη κάτω
Στης Σέβως την καριά,
Μια πηγή αστείρευτη
Με γάργαρα νερά.
Εκεί θέλω να πάω
Αυτό το καλοκαίρι,
Να φάω και να πιω
Ένα μεσημέρι.
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Παιδιά σε εκδρομή το καλοκαίρι

Και θέλω να περάσω
Καβάλα στο μουλάρι,
Σκενιός και Παπαγιάνοβα,
Παλιούρα, Κολονιάρη.

Δεν ξεχνώ ποτέ
Το ωραίο Λιμποσέτσι,
Που φύτευα πιπεριές, ντομάτες,
Κολοκύθι καστραβέτσι.

Και απ’ το Κοκκινόχωμα,
Στα Παλιάλωνα να κατέβω,
Και στο εικονισματάκι
Να κάνω τον σταυρό.

Θέλω να σεργιανήσω
Την απέραντη Ραμνίτσα,
Και απ’ το Τσεντράλι
Να βγω εις την Βοντίτσα.
Και εκεί να δροσιστώ
Που είμαι ιδρωμένος
Να πιω κρύο νερό,
Αχ, ο καημένος.

Αχ, εκεί μεγάλωσα
Μέχρι τα δεκαπέντε,
Και τώρα που τα γράφω αυτά,
Πήγα σαρανταπέντε.

Στις γούβες του Μιστούρκου,
Εκεί στα τρία τα πηγάδια,
Ήθελα να καθόμουνα,
Τα φεγγαρόλουστα τα βράδια.

Ήθελα μια μέρα στον Πλάτωνα,
Στην αθάνατη πηγή στο Μπέντι,
Να έψηνα και να ‘τρωγα,
Να το ‘ριχνα στο γλέντι.

Και να βρεχόμουν λίγο,
Με αυτό το κρυονέρι,
Πόσο τα νοσταλγώ,
Αυτά τα άγια Μέρη.

Και στο σπήλαιο του Νάκα,
Να ανέβω στην κορφή,
Να δω την ποταμιά της Σέλενης,
Πασκαλίσα και όλο το Μετόχι.

Αλώνι του Μήτση και Άγιο Νικόλα,
Που το σώμα μας θα αναπαύσει,
Βλέπεις όλα τα Συχώρατα
Και τον Άγιο Θανάση.

Από τις Λίμνες Γαλατσίδα
Να κάνω σεργιάνι,
Να δω όλη την Κλόκη,
Και μέχρι το Ρεσβάνι.

Μια μέρα στη μάνα του Νερού,
Πάνω εκεί στον Αϊ - Λια,
Ήθελα να ‘ψηνα ένα αρνί
Και να ‘βαζα βιολιά.

Άγιο Μηνά και γομαράδες,
Γούρες να κατέβω κάτω,
Να μάσω λίγα καρύδια
Μες τον Κουκουράτο.

Ήθελα να άκουγα
Τραγούδι και κλαρίνο
Και όλη την ημέρα
Να τρώγω και να πίνω.

Και απ’ την Σιουρντήλα
Να βγω στη Γιενεκάτα,
Που πέρασα τη μισή ζωή,
Τα όμορφα τα νιάτα.
Λεπάγιες και Παλιόσπιτα,
Να βγω στην Αγία Παρασκευή
Και να καθίσω να φάω,
Ψωμί, ντομάτα και τυρί.
Απ΄το παλιό το εικόνισμα,
Στην Μπουμπού να περάσω,
Και εις την όμορφη Ράχη,
Στο Λιμποσέτσι να φτάσω.
Και στο Λιμποσέτσι,
Στο παλιό το χάνι,
Εκεί που ήτανε παλιά
Το καλύτερο μποστάνι.

Μία κρύσταλλο πηγή
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Ο Άγιος Αθανάσιος

Στο Λάκο του Κότη,
Εκεί τρως και πίνεις νερό
Και δε χορταίνεις ντότι.
Πώς να τα περιγράψω
Αυτά τα ωραία μέρη,
Τι μπορώ να πω
Γι’ αυτό το αγιονέρι.
Όποιος πάει εκεί,
Φεύγει μαγεμένος,
Εκεί μέσα είναι της φύσης,

Θησαυρός κρυμμένος.
Κατεβαίνω στη βρύση του Σιούτη,
Νταγκαντέτσι και να περάσω,
Και απ’ το Σκέμπι του Μπετσέλη,
Στην Κούλα να φτάσω.

Και να καθίσω στο καφενείο,
Να πιω ένα ρακί το βράδυ.
Γιατί αύριο φεύγω,
Απάνω απ’ τις Δρυμάδες
Και αποχαιρετώ με πόνο
Την αγαπητή μου Σχωριάδες.

Και να ανάψω ένα κεράκι
Στον καινούργιο Ιερό Ναό,
Τη Μεγαλόχαρη να φιλήσω,
8 Αυγούστου 1997
Να δοξάσω τον Πανάγαθο Θεό. Με την ευκαιρία των 45 χρόνων
Νάκας Σταύρος
Περνώντας στη Γούβα μεσοχώρι,
Να δροσιστώ κάτω στο πηγάδι
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Αφιέρωμα στον Αποστόλη Τσάνο
Σε αυτό το τεύχος θέλουμε να τιμήσουμε τον Αποστόλη Τσάνο, άξιο και σεβαστό πατριώτη μας, ο
οποίος πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του στις φυλακές ενώ τα παιδιά του αντιιμετώπισαν
άγριο διωγμό.
Παρακάτω, παραθέτουμε την επιστολή που έστειλε σε μένα ο κος Κώστας Μήτσης, από τις Γεωργουτσάτες, την οποία δημοσιεύω ακέραια.
Αν και ο κος Μήτσης ήθελε να κάνει έκπληξη στην οικογένεια, εγώ ο Θωμάς Νάκας, επικοινώνησα
με τον Κίτσο, τον γιο του, και πήρα την έγκριση για τη δημοσίευση του υλικού.
Θωμάς Νάκας
Αγαπητέ κε Νάκα,
Ονομάζομαι Κώστας Μήτσης από Γεωργουτσάτες, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας κι έχω
επαφές με κόσμο.
Τυχαίως, είδα και το περιοδικό σου «Σχωριάδες» και σκέφτηκα να σου στείλω το παρακάτω
ποίημα και σε παρακαλώ να το δημοσιεύσεις.
Με τον Κίτσιο, έμενα σ’ ένα δωμάτιο που εκεί γνώρισα και τον Φώτη, την περίοδο που είχαν συλλάβει τον πατέρα τους και το έζησα από κοντά όλο αυτό το δράμα.
Κάθε δεκαπέντε μέρες, ο Κίτσιος έπαιρνε τα ρούχα του πατέρα του από τη φυλακή και τα έπλενε
στο δωμάτιο για να μην τα πάει στο χωριό, να μην τα έβλεπε η μάνα του και οι αδερφές του γεμάτα
αίματα και ξεσκισμένα και πάθαιναν σοκ. Μου είχε ομολογήσει και ο Κίτσιος τα υπόλοιπα και
έχω βγάλει μερικά ποιήματα και θέλω να τους κάνω έκπληξη γιατί το ξέρω καλά ότι δεν τους αρέσουν οι έπαινοι και οι επιδείξεις, αλλά, εμείς που ξέρουμε από κοντά την ιστορία τους, που είναι
από τις σπάνιες σε αυτά τα χρόνια, πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να τα γράψουμε.
Σε ευχαριστώ κ. Νάκα.
Περιμένω.
Με Εκτίμηση,
Κώστας Νικόλα Μήτσης-Γεωργουτσάτες
Τηλ. 693 101 08 70, Αθήνα
Νομίζω είναι τιμή και για σένα να δημοσιεύσεις αυτό το ποίημα, περιμένω να το διαβάσω.
Σε ευχαριστώ
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Αναμνήσεις ...
Ποίημα του Κώστα Μήτση για τον Αποστόλη Τσάνο
Κάτι στίχους θα σου γράψω
Την ψυχή σου να αναπαύσω
Μέσω αγγέλων θα τους στείλω
Γιατί σ’ έχουν πιάσει φίλο.

Δίχως να ξέρει η οικογένειά σου που σ’ έχουν
Έβλεπες καθημερινώς τα αίματα να τρέχουν,
Συνέχεια να αισθάνεσαι πολλά πονίδια
Σε είχαν καταντήσει 30 κιλά εκείνα τα σκουπίδια.

Μόνο αυτοί θα τους διαβάσουν
Και το χώμα σου θ’ αγιάσουν
Έτσι εσύ θα αξιωθείς
Στις καρδιές μας θα χωθείς.

Μετά από μήνες σ’ άφησαν στο σπίτι σου να πας,
Δεν μπορούσες να σταθείς όρθιος και να περπατάς.
Τα παιδιά σου, τότε, φοβόνταν, γιατί ήσουν σκελετός
Για σένα να τα φιλήσεις, ήταν δύσκολο και φρικτό.

Σήμερα σε θυμούνται όλοι
Φίλοι και εχθροί, Αποστόλη,
Που ήσουν ένας στρατιώτης
Ως το τέρμα πατριώτης.

Στις 17 Απρίλη 1957,
Τα φαντάσματά σου βγήκαν πάλι μπροστά.
Χειροπέδες και «εχθρέ του λαού» σου φωνάζουν
Στου Καλιά τα κελιά σαν πτώμα σε πετάζουν.
Μα εσύ δεν ήθελες να ξέρεις
Ούτε θέλεις με αυτούς να δίνεις και να παίρνεις
Γι’ αυτό απ’ την αρχή λες ότι δεν ξέρω
Και ούτε σ’ εσάς πρόκειται κάτι να σας προσφέρω.

Από μικρός στις φυλακές
Απ’ τον καιρό του Ζώγκου
Γνωρίστηκες με αγωνιστές
Όλου αυτού του τόπου.
Στις 17 Απρίλη το 1953,
Ύπουλα σε πήρε το σιγκουρίμι συνοδεία.
Στη φυλακή σε πήγαν στα επτά παραθύρια
Για έξι μήνες, απάνθρωπα μαρτύρια.

Έτσι, πέντε χρόνια σε καταδικάζουν,
Τον Δεκέμβριο του 1961 σε απαλλαγούν,
Δυο παλικάρια τις κόρες σου αρραβωνιάζουν,
Πατέρα και αυτά με σεβασμό σε φωνάζουν.

Απόστολος Τσάνος

(Λεπτομέρεια από την
οικογενειακή φωτογραφία)

Η οικογένεια Τσάνου: Η οικογένεια
Απ. Τσάνου λίγο πριν τον συλλάβουν, δεκαετία ‘70
Σελ.
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Έτσι, απόκτησες και άλλους δυο γιους σου
Και αυτοί σ’ αγαπάνε σαν τους γονιούς τους,
Είναι πάντα σωστοί και αγαπημένοι
Που σ’ όλη τη ζωή στάθηκαν ενωμένοι.

Έτσι ήρθε η ώρα για το δικαστήριο
Μήπως τελειώνανε οι ανακρίσεις
και όλο το μαρτύριο.

Δίχως να ειδοποιήσουν απολύτως κανέναν
Μα δεν τελειώνουν ποτέ τα φαρμάκια,
Περπατώντας σε πιάνουν και τα χέρια δεμένα.
Σε κυνηγούνε παντού, σε δρόμους και στενάκια. Σε αμπόχνουν για να περπατήσεις
17 Ιουνίου 1973, Κυριακή πρωί, σε φωνάζουν,
Σε δένουν και πάλι «εχθρό του λαού» σε ονομάζουν. Ξέροντας ότι οι δυνάμεις σε έχουν αφήσει.
Ξανά έφτασες στα τριάντα κιλά
Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να σε φιλά.
Εκεί στο μεσοχώρι κάτω από τη σπηλιά
Όπως και πριν βρήκες το μπελά.
Βλέπεις μέσα στο δικαστήριο
Σου ρίχνει τις χειροπέδες πάλι το «αφεντικό»
Προδότες και καθίκια να σου κάθονται γύρω.
Τούτη η ασφάλεια, τον Χότζα φυλακτό.
Ήταν τα καθάρματα που ήθελαν να σε θάψουν,
Που δεν είχαν τελειωμό, δεν ήθελαν να πάψουν.
Στόλη, Τσάνο, τρίτη και φαρμακερή
Με θυμό φωνάζουν και όλο απειλή
Όποιος πηγαίνει στην εκκλησία κάνει προσευχή Έτσι συγκεντρώθηκαν πολλά ενάντιά σου
Ενώ εσένα Στόλη σε πήγαν για αμαρτωλοί.
εικοσιπέντε σου είπαν για την αφεντιά σου.
Μα εσύ μάζεψες τις δυνάμεις
Είπαν τα δικά τους για να σε ντεμασκάρουν
Σηκώθηκες όρθιος και άνοιξες τις παλάμες.
Θέλησαν διά της βίας όλα να σου τα πάρουν,
Να φοβάται κάποιος για να σου μιλήσει
Τους είπες έναν λόγο για να σε θυμούνται,
Ακόμα και η κόρη σου κρυφά για να δακρύσει.
Το τι σου έκαναν να μην το αρνηθούνε,
Γι’ αυτό τους είπες τα πέντε θα κρατήσεις
Απλώνει το χέρι της ένα μπισκότο να σου δώσει
Τα είκοσι στους προδότες θα τα χαρίσεις.
Μα δεν την αφήνουν για να σε ζυγώσει.
Το όνειρο που είδε της βγήκε ακριβώς,
Στις 22 Γενάρη 1976,
Τώρα να βοηθήσει, μόνο ο Θεός.
Χαραυγή πριν καλά ακόμα φέξει,
Αυτήν την ημέρα που έπεφτε χιόνι
Στο τζιπ σε βάλανε και ξεκινήσανε
Της ντέγκας τα αυτοκίνητα ξανά στο Πωγώνι.
Μπροστά στην ντέγκα,
στο Αργυρόκαστρο, σταματήσανε
Σε βάζουν στα κελιά και σε χτυπάνε
«Μαρτύρα», σου λένε, «αλλιώς θα σε φάμε».
Με ποιόν συναντιέσαι, τι σχέδια κάνεις
Εσύ, εμάς θέλεις να μας τρελάνεις
Εμείς είμαστε εδώ για να ζήσει το κόμμα
Κι εσάς τους εχθρούς θα σας φάει το χώμα.
Κάθε λόγος και μια κλωτσιά,
Κάθε ανάσα και μια μπουνιά,
Τα αίματα τρέχουν ποτέ δε σταματάνε
Τα ίδια τα ρούχα το μαρτυράνε.
Ερχόταν και τα έπαιρνε ο Χρήστος, ο γιος σου,
Μοιράζονταν τον πόνο ο άνθρωπός σου.
Ποτέ δεν τα πήγαινε στον χωριό
Να μην τα έβλεπε η οικογένεια και τη σήκωνε το οργιό.

1967, στρατιώτες στο Τσαγιούπι: Κίτσος Τσάνος,
Κώτσο Μπέης, Βάγιος Τέλιος, Θεόδωρος Τσάνος,
Κώτσος Μπελάς, Νάκος Μεντής, Βασίλης Βαγγέλης, Βασίλης Ν. Μεντής. Μαζί τους και οι
Κώστας Μπάντος, Μίχο Μεντής
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Πρωί σας χτυπάνε την πόρτα
«Ήρθαμε», σας είπαν, «να σας πάμε βόλτα».
«Φορτώστε τα πράγματα και μην αργάτε
Στη Φους Μπάρδα εσείς θα πάτε».
Να που τη νύχτα φτάσατε εκεί
Σ’ ένα δωματιάκι 2Χ3 σαν φυλακή,
Η μάνα σας άρρωστη δεν στέκονταν στα πόδια
Κι εσείς τα παιδιά της γεμάτα στενοχώρια.
Έτσι τους έκοψαν κάθε επικοινωνία με τον πατέρα,
Να βλέπετε σκοτάδι και καθόλου μέρα.
Και ο Φώτης που ζητούσε να πάει στον Ενβέρη επάνω
Τον πήγαν για βούρδουλα και τούτον τον Τσάνο.
Του έκαναν είκοσι ενέσεις μαζεμένες
Για να τον διαλύσουν ήταν συστημένες,
Μα αυτός στάθηκε σαν αληθινό λιοντάρι,
Ήταν από μέσα του γενναίο παλικάρι.
Ευχαριστούνε τον Θεό που δεν είδανε κι άλλα,
Γιατί αυτοί παιχνίδι τους είχαν και την κρεμάλα.
Σας είχαν σαν ζώα και με άγρια ματιά,
Δεν είχαν μέσα τους καθόλου ανθρωπιά.
Σε πέντε χρόνια σας διώξαν
μα δεν ξέρουν που να σας πάνε,
Σας θέλανε πάντα μαζί τους για να σας φάνε.
Έτσι τον Χρήστο, τον πάνε ξανά
εκεί που οικοδομούν (N,SH.N)
Μην πως τον χάσουν και ποιανού να το πουν.
Στις 15 Νοεμβρίου 1984, ο Χρήστος εξορία ξανά,
Είπαν να τον σμίξουν με τη σύζυγό του
για να μη θρηνά.
Τον πήγαν να ησυχάσει, η ντέγκα και το κόμμα,
Γιατί από τους σκληρούς εχθρούς αυτός έχει μείνει ακόμα.
Δεν έχει δικαίωμα κάπου να πηγαίνει,
Μόνο παρόν μπροστά τους να βγαίνει.
Με τον πατέρα και με κανέναν σύνδεση να μην έχει
Τα δικαιώματά του το σιγκουρίμι τα κατέχει.

Ο γιος του, Φώτης Τσάνος

Έτσι του Φώτη πέφτουν όλα τα βάρη,
Να τρέχει στον πατέρα του και στον Χρήστο
με πόνο και χάρη,
Τούτος ο ήρωας ο αληθινός
Στη μάνα του στέκει σαν αετός πιστός.
Έχει τόσους αυτός να φροντίζει
Με διάφορους τρόπους
τους ανθρώπους του υποστηρίζει
Για να τους βοηθήσει και να τα βγάζει πέρα
Μάχεται να κάνει και τη νύχτα μέρα.
Τρέχει για τη μάνα του τίποτα να μην της λείπει
Μαζί με τις αδερφές και γαμπρούς
του διώχνουν τη λύπη,
Για τους ανθρώπους τους κάνουν θυσία
Κάνουν την προσευχή χωρίς εκκλησία.
Ούτε στιγμή οι κόρες και αδερφές δεν κάνουν
πίσω
Ούτε οι άντρες τους δε γονατίζουν,
ούτε χέρι να φιλήσουν.
Σελ.
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Ενωμένοι άνθρωποι μέχρι το τέλος
Έγινε γνωστό σε όλους επιτέλους.
Αποστόλη, είσαι μακριά μας,
είσαι του σπιτιού σου ομπρέλα,
Η οικογένειά μας είναι πάντα ενωμένη,
γι’ αυτό πάντα σου λέω γέλα,
Από τόσα πολλά που έχεις καταφέρει
Τούτο το μεγαλείο κανένας δε σου το παίρνει.

Ήρθε η ώρα να μας αποχαιρετήσεις
Δίχως τους ανθρώπους σου να συναντήσεις,
2 Ιουλίου 1987,
Τα μάτια σου για πάντα στη φυλακή είναι κλειστά.
Τα κόκαλά σου ήταν χρόνια εκεί πέρα
Αλλά ήρθε και αυτή η μεγάλη μέρα
Στις αγαπημένους σου Σχωριάδες επέστρεψαν
από τη φυλακή
Με την ηρωίδα σύζυγό σου δίπλα, να αναπαυτείς.

Μετά από πολλά χρόνια, η οικογένεια βρήκε τα οστά του,
τα μετέφερε στη γενέτειρα γη όπου θάφτηκαν με τιμή.
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Αντώνης Βάγιος
Ο ασυμβίβαστος με την αδικία - του Θωμά Νάκα
Ο Αντώνης Βάγιος ήρθε στην Αθήνα το 1990,
σε ηλικία 57 χρονών. Η μικρή αυτή καταγραφή
της ζωής του έγινε τώρα που έχει φτάσει τα 82
και αν και είναι γηραιός και κουρασμένος, είναι
δίπλα μας ζωντανό κομμάτι της ιστορίας και του
τόπου, εμπνέοντάς μας με το ήθος του.
Κατά τη διάρκεια του καθεστώτος Ενβέρ
Χότζα, ο Αντώνης Βάγιος καταδικάστηκε τρεις
φορές και φυλακίστηκε στις χειρότερες φυλακές
της Αλβανίας, τις φυλακές Σπατς. Για το λόγο
αυτό και μόνο, το όνομά του ήταν και είναι συνώνυμο του ήρωα.
Ήμασταν συγγενείς, γιατί όταν αυτός ήταν
φυλακή, εγώ παντρεύτηκα την ανιψιά της γυναίκας του, Πολυξένης.
Ήξερα ότι βγαίνει από τη φυλακή και χάρη σε μία
τυχαία συγκυρία, τον περίμενα στον σταθμό του
τρένου, όπου συναντηθήκαμε. Εγώ, ως μπριγκαντιέρης των Σχωριάδων, είχα πάρει το κρατικό
Skoda-φορτηγό με τον οδηγό του για να μεταφέρω
λίπασμα για τις καλλιέργειες του καλαμποκιού. Το
λίπασμα ήταν δώρο του Νομάρχη λόγω που εμείς
οι Σχωριαδίτες ξεχωρίζαμε ως διακεκριμένη Ταξιαρχία στην παραγωγή καλαμποκιού, σε όλο το Αργυρόκαστρο. Την ίδια μέρα, ο Αντώνης Βάγιος επέστρεφε από τις φυλακές στο Αργυρόκαστρο και
προτάθηκε το μέσο και ο άνθρωπος που θα τον
επέστρεφε στον τόπο του να ήμουν εγώ με το,
γεμάτο λίπασμα, φορτηγό. Έτσι κι έγινε.
Φτάνοντας στο Μπαλς, πήγα στον σταθμό του
τρένου και τον περίμενα καθώς ήμουν εις γνώση
της επιστροφής του.
Το μοναδικό δρομολόγιο τρένου από Τίρανα
προς Μπαλς έφτασε, τα λεωφορεία προς Αργυρόκαστρο, Αγίους Σαράντα, Τεπελένι, Πρεμετή, περίμεναν υπομονετικά έξω από το σταθμό για να
παραλάβουν τους ταξιδιώτες. Συνέχιζα να στέκομαι
στην αποβάθρα του σταθμού αναζητώντας τον
Αντώνη Βάγιο ώσπου, κάποια στιγμή, τα μάτια μου

O Αντώνης Βάγιος σήμερα. Φωτογραφία
από επίσκεψη στην κατοικία του

σταμάτησαν πάνω σε έναν άντρα που έδειχνε να
έχει έρθει από πολύ μακριά, από μακρινό τόπο και
παρελθόν. Παράλληλα, όλα γύρω του έδειχναν
πολύ καινούρια, ήταν εντελώς παράταιρος με το
περιβάλλον. Τον αναγνώρισα, ήταν αυτός. Κι αυτός,
όμως, με αναγνώρισε με τον τρόπο του. Ήταν,
πραγματικά, μία περίεργη συνάντηση.
-Αντώνη! Φώναξα. Γύρισε και με είδε.
-Νάκας! Απάντησε, χωρίς να προσδιορίσει
ποιος από όλους της οικογένειας.
Του συστήθηκα, του εξήγησα γιατί ήμουν εκεί,
του είπα πως έχω αυτοκίνητο για το Αργυρόκαστρο και του πρότεινα να έρθει μαζί μου. Εκείνος,
χωρίς πολλά λόγια, με ακολούθησε.
Στη μέντζα, φάγαμε. Πάνω στο φαγητό μου
είπε πως είχε χρόνια να φάει σαλάτα με φρέσκια
ντομάτα και αγγούρι, γιατί στις φυλακές έτρωγαν
μόνο τις σάπιες ντομάτες που είχαν για σάλτσα.
Όλη η διαδρομή ήταν σιωπηλή, με τον οδηγό,
τον Αντώνη κι εμένα να ανταγωνιζόμαστε στη
σιωπή και την αμηχανία. Μα, κι αν μιλούσε, τι να
έλεγε και τι να ρωτούσε; Δεν ήταν ξενίτης, δεν
Σελ.
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Οικογενειακή φωτογραφία: Ο Αντώνης, η Πολυξένη, η Δοξία και ο Νίκος λίγο πριν τον συλλάβουν
και τον φυλακίσουν, για δεύτερη φορά

Με τον Χριστόφορο Μπεντούλη, Παναγιώτη Σιούτη
και Κώστα Σιούτη, στα Τίρανα, την εποχή που γίνονταν οι προετοιμασίες για το νερό στις Σχωριάδες

Oι γονείς του,
Κίτσος και Ευθυμία Βάγιου
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ερχόταν από τα ξένα. Κι όμως, όλοι αισθανόμασταν
άβολα και επικίνδυνα, μέχρι που φτάσαμε στο
Αργυρόκαστρο.
Πολύ αργότερα, ο Αντώνης Βάγιος μου φανέρωσε πως είχε υποψιαστεί για εκείνη τη συνάντησή μας πως δεν ήταν παρά ακόμα ένα σχέδιο
της Ασφάλειας, πως με έστειλαν εκεί για να τον
συνοδεύσω και ποιος ξέρει τι άλλο. Δεν πίστευε
πως είχε ελευθερωθεί.
Στο σπίτι, τον περίμεναν τα δυο του παιδιά, η
Δοξία και ο Νίκος και η γυναίκα του Πολυξένη,
που ένας Θεός μόνο ξέρει όλα αυτά τα χρόνια πως
τα έφερε βόλτα και με πόσο λαχτάρα τον περίμενε.
Λόγω της δράσης του συζύγου της, όλη η
οικογένεια ήταν στιγματισμένη. Εκείνη, δούλευε
στη φέρμα κάθε μέρα, εκτελώντας τις πιο δύσκολες εργασίες για τις οποίες δεν έπρεπε να αντιδρά
καθόλου αφού ο άντρας της ήταν «εχθρός του
λαού». Ο γιος τους, Νίκος, μικρό παιδί στον παιδικό σταθμό, κάποια μέρα που δεν άντεξε τα πειράγματα των άλλων παιδιών, γύρισε και τους
είπε: «Καθίστε καλά γιατί θα έρθει ο μπαμπάς μου
και θα σας σφάξει όλους». Τότε, ήταν δεν ήταν 45 χρονών μα η κουβέντα του έπιασε πολύ χώρο,
έγινε μεγάλο θέμα μέχρι που κάλεσαν τη μητέρα
του στην Ασφάλεια θεωρώντας την υπεύθυνη για
τα λόγια του μικρού.
Όλοι οι Σχωριαδίτες ξέρουν για τον Αντώνη ότι
ήταν άνθρωπος γενναίος, μπεσαλής, τα έλεγε
έξω από τα δόντια, δε συνεργάστηκε, δε συμβιβάστηκε, δεν πούλησε τους συνεργάτες του και
αυτό το πλήρωσε ακριβά.
Το 1972, μαζί με όλους τους Σχωριαδίτες,
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της υλοποίησης κοινωφελών έργων για το νερό, έξω από το χωριό,
κίνηση η οποία ήταν ό,τι πιο πρωτοποριακό είχε
γίνει έως τότε στην Αλβανία και όλα τα Μ.Μ.Ε.
εκείνης της εποχής ανέδειξαν με το παραπάνω τις
ενέργειες αυτές.
Τότε, η Επιτροπή αποτελούνταν από τους Κόλλια Παππά, Κώστα Σιούτη, Θωμά Τέλιο, Νότη
Νταλέ, Ανδρέα Μπέλλο, Λόγο Πασπάλη. Ο Αντώνης, διακρίθηκε για την καινοτόμο και πολυμήχανη σκέψη του σε όλο το έργο, στη σύνδεση των

μεταλλικών σωλήνων στους λάκκους με λιωμένο
μολύβι και στην κατασκευή πασαρέλας στο γε–
φύρι του Πασπάλη.
Το σπίτι του Αντώνη ήταν σαν ξενοδοχείο, όχι
μόνο για τους συγγενείς αλλά και για όλους τους
Σχωριαδίτες και φίλους.
Το χαρακτηριστικό του χιούμορ τον έκανε να
ξεχωρίζει ιδιαίτερα σε όλη την παρέα. Η στάση
του εμπνέουν σεβασμό και εμπιστοσύνη. Είναι
δεινός αφηγητής, ο λόγος του σε συναρπάζει και
δε θες να σταματήσεις να τον ακούς.
Κατά τη μεταβατική περίοδο του πολιτικού σκηνικού της Αλβανίας, από το καθεστώς Χότζα προς
τη Δημοκρατία, ενώ θα μπορούσε να εκδηλώσει
τον θυμό του για την αδικία και την προδοσία που
τον ταλαιπώρησαν τόσα χρόνια μέσα στις φυλακές,
κράτησε μία πολύ αξιοπρεπή στάση, χωρίς να προκαλέσει κανέναν να απολογηθεί για το σκοτεινό
παρελθόν και η αντίδρασή του αυτή είναι προς
τιμήν του.
Όλα αυτά που έγραψα παραπάνω, τα σκεφτόμουν στο δρόμο κατά την επιστροφή μου από μία
επίσκεψη στο σπίτι του Αντώνη, λόγω των εορτών.
Κάθισα κι έβαλα όλες τις σκέψεις στο χαρτί γιατί
πιστεύω πως αξίζει γι’ αυτούς τους ανθρώπους να
γράψουμε όλοι και δεν είναι λίγοι οι Σχωριαδίτες
που αξίζει να τους θυμόμαστε και να τους τιμούμε
μέσα από τις σελίδες του περιοδικού.
Ευχόμαστε στον Αντώνη και την οικογένειά
του, Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονία, υγεία και προκοπή σε εκείνον τα παιδιά και τα εγγόνια του.

1972: Την ημέρα των εγκαινίων του νερού στις
Σχωριάδες. Στη βρύση του χωριού με πολλούς
συγχωριανούς
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Η μάνα με τα τρία παιδιά της και ο πατέρας στη φωτο-πορτρέτο

Αναμνήσεις από το χωριό
της Αθηνάς Τέλιου - Παλούκα
Είμαι η Αθηνά Τέλιου - Παλούκα, γεννημένη το
1936 στις Σχωριάδες, η κόρη του Βαγγέλη Τέλιου
και της Όλγας Καμπέρη από το Χλωμό.
Αφορμή για να γράψω τα παρακάτω είναι το
βιβλίο που έγραψε ο Τσόφος Μπεντούλης, με
τίτλο «Για τους Σχωριαδίτες συγχωριανούς μου»,
που μου έφερε στο μυαλό πολλούς ανθρώπους
που είχα γνωρίσει και πολλές φορές πονάω για
πολλούς και κλαίω.
Κάθισα, λοιπόν, να γράψω κι εγώ, με το απλό
χωριάτικο τρόπο που ξέρουμε, κάτι από τις αναμνήσεις της ζωής μου και με αυτήν την κίνηση
θέλω να παρακινήσω όλους μας να γράψουμε
ό,τι θυμόμαστε από τις παλιές εποχές για να το
παραδώσουμε στις νεότερες γενιές, πρέπει να
γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους και των
ανθρώπων του.
Ξεκινώ με τις πρώτες έντονες αναμνήσεις μου
που είναι από την Κατοχή. Θυμάμαι τον πόλεμο
τον δεύτερο με τους Γερμανούς που η μάνα μου
ήταν μόνη της με τρία παιδιά που έκανε τρόπους
να μη σκοτωθούμε. Γλιτώσαμε.
Ο πατέρας μου είχε φύγει ξενίτης πριν τον
πόλεμο στη Ρουμανία κι έμεινε εκεί.
Έπειτα, δεν είχαμε τι να φάμε. Η μάνα έβραζε

λάχανα και γάλα από την γελάδα κι ένα χέρι αλεύρι
καλαμποκίσιο και μας έδινε να φάμε. Η ζωή ήταν
πολύ δύσκολη.
Ο παππούς μου, ο Παναγιώτης Τέλιος, δούλευε καντηλανάφτης. Κάπου, έπαιρνε από λίγο
λάδι από την εκκλησία για να φτιάξουν λίγο φαϊ.
Ο Βασίλης Σιούτης, που ήταν υπεύθυνος, έριξε
πετρέλαιο για να μην παίρνει και του λέει «Βρε,
Βασίλη Σιούτη, μου φαρμάκωσες τα παιδιά».
Εμείς, το καλοκαίρι, τα τρία παιδιά της μάνας
μαζεύαμε ό,τι μπορούσαμε, κούμπουλα, κράνια,
κάχτες, να τα βρει η μάνα μας το βράδυ και να
φάμε όλοι μαζί. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Αλλά όλα τα
αντέξαμε και για που είμαστε σήμερα, αλλά, σκορπισμένοι σαν τα παιδιά του λαγού στις ξενιτιές.
Θυμάμαι και θέλω να μνημονεύσω όλους αυτούς
που μας βοήθησαν εκείνη την περίοδο. Ήταν η
μάκο Πασπάλω του Βασίλη, η μάκω Τσίγια του
Τέλιου, η Νικογγέλενα η γιαγιά του Ζώη, η μάκω
Χριστίνα μαζί με τα παιδιά της και πολλοί άλλοι
χωριανοί γιατί η μάνα μου ήταν καλή και ο πατέρας μου χαιρόταν τα ξένα. Έτσι ήταν οι καιροί
τότε, μόνο ξενιτιά.
Θυμάμαι πως ο Τέλης Γκάζας και η ξένη του
Παπά, μετά τον πόλεμο, μας μάζωναν εμάς τα
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Οι γονείς με τα πέντε παιδιά τους

μικρά και μας έκαναν μαθήματα. Θυμάμαι και το
ποιηματάκι που λέγαμε, χαρούμενα που μαθαίναμε γράμματα:
Εγώ δε θέλω να γίνω τεμπέλω,
Σχολειό θα πάω,
και θα αγαπάω να έχω δασκάλα
παχιά σαν την μπάλα.
Εκτός από αυτά, θυμάμαι πως σαν νεολαία,
μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ετοιμάζαμε
θεατρικές παραστάσεις, εμφανιζόμασταν σε θέατρα, πηγαίναμε σε όλα τα χωριά του Πωγωνίου
με την αράδα.
Επίσης, ήμουν και ντελεγκάτισα στο τρίτο συνέδριο της νεολαίας που διήρκησε επτά ημέρες και

πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, στο κτίριο της σημερινής βουλής.
Τα αδέρφια μου τα είχα στα Τίρανα. Ο Δημήτρης
Μπεντούλης ανέλαβε τον Θωμά και τον πήρε στην
ουζίνα Ενβέρτ. Τον Ηλία τον πήρε το κράτος και
τον έβαλαν στο σχολείο οικονομικών και βγήκε
αυτός που είναι σήμερα.
Αυτά που γράφω είναι σωστά, αν τα γράψουμε
όλα για τη ζωή μας στο χωριό είναι ένα βιβλίο
πολύ μεγάλο.
Με τα σέβη μου.
Αθηνά Τέλιου – Παλούκα, 79 χρονών.
10/9/2015

Η μέρα που το χωριό ξεπροβόδισε νύφη την Αθηνά
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Παρακάτω, ακολουθούν τετράστιχα που μας έστειλε η Αθηνά Τέλιου - Παλούκα, όπως τα τραγουδούσαν παλιά στα σπίτια περιμένοντας τους ξενίτες, στις αυλές με την οικογένεια, με τους
φίλους, σε γιορτές και βεγγέρες.
Βασιλικός πλατύφυλλος
Με τα σαράντα φύλλα,
Πολλοί σε αγαπούσανε,
Πάλι εγώ σε πήρα.
Βασιλικός κι αν μαραθεί
Τη μυρωδιά την έχει,
Η αγάπη μου και αν παντρευτεί
Την έγνοια μου την έχει.
Βασιλικός θα γίνω
Στο παραθύρι σου,
Κι ανύπαντρος θα μείνω
Για το χατίρι σου.
Βασίλισσα κι αν είσαι
Κορώνα κι αν αφορείς,
Τέτοια ελευθερία
Δε θα την ξαναδείς.
Χαριτωμένα είν’ τα βουνά
Χαριτωμένοι οι κάμποι,
Που θάνατο δεν καρτερούν,
Και χάρο δεν αντέχουν,
Μόν’ καρτερούν την άνοιξη,
Τον Μάη με τα λουλούδια.
Τούτη η γης που την πατούμε
Όλοι μέσα θάλα μπούμε.
Τούτη η γης με τα χορτάρια
Τρώει νιους και παλικάρια,
Τους γερόντους δεν αφήνει,
Έναν - έναν καθαρίζει.
Χορτάριασε το μνήμα μου
Έλα να βοτανίσεις,
Χύσε και μαύρα δάκρια,
Ίσως και με αναστήσεις.
Αγάπη που ‘χα κι έχασα

Απ’ την ανεγνωμιά μου,
Τώρα την βλέπω σε άλλονε
Και καίγεται η καρδιά μου.
Η ξενιτιά και η ορφάνια
Και η πίκρα και η αγάπη
Τα τέσσερα τα ζύγιασαν
Βαρύτερα είν’ τα ξένα.
Χωρίζει η μάνα το παιδί
Και το παιδί τη μάνα,
Χωρίζονται τα ανδρόγυνα
Τα πολυαγαπημένα.
Όποιος δεν είναι μερακλής
Ταχύ και να πεθάνει,
Μιερή σε τούτον τον ντουνιά
Τέτοια ζωή που κάνει.
Ο έρωτας είναι τρελός,
Είναι κακιά αρρώστια,
Σαπίζει όλο το κορμί
Και λιώνει τα εντόσθια.
Μάνα, λέει το παιδάκι,
Μάνα ο γιος και μάνα ο γέρος,
Μάνα, ακούς σε κάθε μέρος,
Αχ, τι όνομα γλυκό.
Ξένος που ‘ναι στην ξενιτιά
Πρέπει να βάσει μαύρα,
Για να ταιριάζει η φορεσιά
Με της καρδιάς τη λάβρα.
Ξενιτεμένο μου πουλί
Και παραπονεμένο,
Η ξενιτιά σε χαίρεται
Κι εγώ έχω τον καημό σου.

Σελ.

42

ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 15° & 16°, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Δημήτρης Ζώης
Ένας ξενίτης μας αφηγείται
Ο Δημήτρης Ζώης, συγχωριανός μας ο οποίος
ζει στην Αμερική, με μεγάλη συνεισφορά και δράσεις στον απελευθερωτικό αγώνα από τους Γερμανούς, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και δραστήριο μέλος της Επιτροπής για τη Βόρειο Ήπειρο και
το χωριό μας.
Τα υπόλοιπα γι’ αυτόν, θα τα διαβάσετε παρακάτω, στο κείμενό του που είναι καταγραφή προσωπικών βιωμάτων της εποχής εκείνης.
Ευχόμαστε στον Δημήτρη Ζώη και σε όλους
τους συγχωριανούς και συμπατριώτες της διασποράς, να είναι καλά και να μας στέλνουν και
αυτοί ό,τι θυμούνται, έγγραφα, φωτογραφία και
άλλα ντοκουμέντα που είναι απαραίτητα για να
παραλάβουν οι νεότερες γενιές και να παραδώσουν με τη σειρά τους.
Θωμάς Νάκας

Μαριάνθη Ζώη, Δημήτρης Ζώης

Άνθρωποι χωρίς ιδανικά ίσον μηδέν Αγάπη προς τον πάτριον έδαφος ίσον θείον
Το αφιερώνω στη γλυκιά μου μάνα
Χριστίνα Ζώη το γένος Μπάντου
Δημήτρης Ζώης

Ελένη Κόνη, Δημήτρης Ζώης
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Διόσχωρη - Σχωριάδες - Τα παιδιά του Διός
του Δημήτρη Ζώη
Σχωριάδες, το χωριό που γεννήθηκα, ένα από
τα πέντε χωριά στο Πωγώνι. Σκλαβωμένα από
μια φάρα Σκηπητάριδων, ποτέ δεν υπήρξε έθνος,
είναι δημιούργημα Αυστρο-Ουγγαρίας και Ιταλίας, που δεν ήθελαν την Ελλάδα στα νερά της
Αδριατικής. Αρχίζει ως έθνος το 1916.
Αρχίζω να εξιστορώ όσα έχω στη μνήμη μου
– ήθη και έθιμα – πρόσωπα της καθημερινής
ζωής του χωριού, καθώς και μερικούς μεγάλους
άνδρες που έχει αναδείξει το χωριό μας, αν παραλείψω και μερικούς να με συγχωράνε!
Οι Σχωριάδες καθώς και όλο το Πωγώνι, η
μητρική γλώσσα ήταν η Ελληνική. Επί Βυζαντινής
εποχής ήμασταν διασπαρμένοι σε χωριουδάκια,
αυτό το μαρτυρούν και σήμερα τα ερείπια έξω
από κάθε εκκλησάκι και γύρω του. Επί Τουρκικής
εποχής συγκεντρωθήκαμε σε ένα σημείο που
ήμαστε σήμερα, από το ρήμαγμα των αλλόπιστων
και δώσαμε το όνομα Σχωριάδες (υιοί του Διός).
Ως αρχή, το Γένος, είχαμε τον Πατριάρχη. Οι
Σουλτάνοι ήταν έξυπνοι άνδρες. Για την ησυχία
τους δημιούργησαν κράτος εν κράτει, του δούλου του παραχώρησαν την εκκλησία ως αρχή και
αυτοί βασίλευαν. Αυτός είναι ο λόγος που μας
κράτησαν 400 χρόνια σκλάβους.
Ας έρθουμε στο χωριό μας. Επί Τουρκοκρατίας
είχαμε μέρες δόξας, εννοώ ευημερία και πλούτο,
καταστήματα απ’ όλα τα είδη: παντοπωλεία, χασάπικα, ράπτες ανδρών και γυναικών, τσαγκαράδικα
με τους ονομαστούς Νάκο Σάνη, Σωτήρη Μπίμη,
Κώτσο Πάλη και τον ονομαστό μπαλωματή Γέρο
Κατσάνο, με τα γλυκά του κοκόρια. Όλα αυτά προέρχονταν από την Πόλη.
Όλοι οι Σχωριαδίτες στην Κωνσταντινούπολη,
καλώς εγκατεστημένοι, λιγοστοί στο ελεύθερο
εμπόριο, ήταν μεγάλοι ως βιομήχανοι. Καραγιανναίοι και Πασπαλαίοι και πολλοί άλλοι που δεν
τους ονομάζω. Στον Βόσπορο, στα χέρια των
Σχωριαδιτών ήταν επί τον πλείστον οι μπαξέδες
με είδη λαχανικών που τροφοδοτούσαν με τα
καΐκια του Ντέρε όλη την Πόλη. Βαγαίοι, Πασπαλαίοι, Ζωγαίοι, Τουλουμπαίοι, Τσαμπεραίοι και
πολύ άλλοι.
Ας έρθουμε στους «αμανάτσιδες», που μετέφεραν τα τρόφιμα και χίλια καλά από την Πόλη
στο χωριό.
Τις γιορτές τους Πάσχα με τους προύχοντες

του χωριού – καλοί άνθρωποι – πρόσφεραν στο
χωριό και έκαναν μεγάλα φιλανθρωπικά έργα. Οι
Πασπαλαίοι με τη δωρεά το γεφύρι και άλλοι και
άλλοι. Είχαμε την Αδελφότητα Σχωριαδιτών στην
Κωνσταντινούπολη, ιδρύθηκε το 1769, προορισμός της ήταν η αλληλοβοήθεια του χωριού. Για
παράδειγμα να προικοδοτεί τα ορφανά κορίτσια,
να ιδρύει και να συντηρεί σχολεία, εκκλησίες, να
πληρώνει παπάδες και δασκάλους και ό,τι είναι
αγαθό του χωριού. Είχαν προβλέψει και για να
σπουδάζουν παιδιά του χωριού πτωχά.
Των Πασπαλαίων ο πλούτος προερχόταν από
το Αγίασμα (το νερό ήταν κτήμα του). Οι Καραγιανναίοι είχαν τα καμίνια του ασβέστη, τροφοδοτούσαν το Γίλδις, τα ανάκτορα του Χαμίτ κ.α.
Στις Σχωριάδες είχαμε τετραώροφα κτίρια που
εκείνη την εποχή η Αθήνα δεν τα είχε. Τα μόνα
μεγάλα κτίρια της Αθήνας ήταν και πάλι τα ιδρύματα των Βορείων Ηπειρωτών. Ως δημόσια κτίρια
του χωριού, πελώρια σε όγκο, ήταν ένα τετραγωνικό, το σχολείο, η εκκλησία, το καφενείο και κάτω
η βρύση του χωριού και – κάτι κωμικό του χωριού
μας – κάτω από το σχολείο έχουμε έναν μεγάλο
λάκκο που βογκούσε από σαρδελοκούτια. Σήμερα,
στις Σχωριάδες δεν βρίσκεις ούτε κράνια.
Τα παλαιά χρόνια την Ελλάδα τη λέγαμε Ψωροκώσταινα, μας έριξε η τύχη να συζήσουμε με τρισχειρότερους, του Σκηπητάριδες. Αυτό είναι
ειρωνεία της τύχης. Και μόλα ταύτα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε και η Μητέρα Ελλάδα να
μας καταπολεμά! Μας δίνουν και ονόματα «Φασίστας», επειδή ζητάμε τη λευτεριά μας.
Μεγάλη μέρα στο χωριό μας, είχαμε τον Ευαγγελισμό. Μετά το εκκλησίασμα, ντυνόμασταν
μασκαράδες και κάναμε τον γύρο του χωριού
τραγουδώντας:
«Φευγάτε φίδια και γκουστερίτσες,
Θα ‘ρθει ο Ευαγγελισμός
Να σας κόψει το λαιμό»
Εννοούσαμε τη λευτεριά του Γένους.
Ένα άλλο έθιμο για τις γιορτές και τους εορτάσαντες, επισκεπτόμασταν τα σπίτια του εορτάσαντος και του ευχόμασταν τα «χρόνια πολλά»,

Σελ.

44

ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 15° & 16°, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

γέροντες, νέοι, γριές, νέες, ο καθείς το μπουλούκι
του και τα αστεία του!
Τις γιορτές του Πάσχα τις γιορτάζαμε με μεγαλύτερη λαμπρότητα. Κάναμε μια φορά τον χρόνο
την επίσκεψή μας από κάθε μέρα, τη Δευτέρα του
Πάσχα στην Αγία Σωτήρα, την Τρίτη στης Θεοτόκου, Τετάρτη στον Άγιο Αθανάσιο, Πέμπτη στον
Άγιο Νικόλαο, την Παρασκευή στην Ζωοδόχο
Πηγή. Το Σάββατο της Αγίας Παρασκευής, την
Κυριακή στην Ντόλιανη. Αυτές τις άγιες μέρες
του Πάσχα ήταν πραγματικά για τις γυναίκες άγιες
ημέρες. Δεν έβλεπαν χωράφι, γιατί η γυναίκα του
χωριού μας δούλευε σκληρά στα χωράφια και ο
άνδρας στην ξενιτιά…
Το χωριό μας είναι στην καρδιά των πέντε χωριών,
στο κέντρο. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε μεγάλο
κάμπο και μας το ονομάζουν «ψωμότοπο» καθώς
έχουμε και μεγάλη περιοχή δάσους, ξυλότοπο.
Τα παλαιά τα χρόνια είχαμε μεγάλες διαμάχες και
αναθέματα από την εκκλησία. Μας ονόμαζαν το
«Σταυροδρόμι του Πωγωνίου», είχαμε σε κάθε
έξοδο του χωριού κι ένα εικόνισμα. Προς Ανατολάς
Σωπική και Βοστίνα. Προς Δύση Λιούντζη, Δρόπολη, Κάστρο. Προς Βορρά Πολίτσανη, Ζαγόρια.
Προς Νότο Χλωμό και Τσάτιστα και πέρα το Ρωμαίικο. Τα μεταχειριζόμασταν τα εικονίσματα και για
τους ξενίτες, μέχρι εκεί τους ξεπροβοδίζαμε όλοι,
συγγενείς και φίλοι και τους ευχόμασταν να προκόψουν στο ταξίδι τους και να έρθουν με το καλό.
Ας έρθουμε στον γάμο. Όποιος κι αν παντρευόταν στο χωριό τον γιόρταζαν όλοι, ο γάμος
ήταν όλου του χωριού. Άρχιζε από Παρασκευή
βράδυ και τελείωνε Κυριακή βράδυ. Στα προικιά
της νύφης καβάλα στο μουλάρι βάζαμε κι ένα
μικρό παλικάρι ώστε η νύφη να κάνει όλο παιδιά.
Για τις κοπέλες έλεγαν πως κάθε κοπέλα που γεννιόταν μαύριζε και μια κολώνα στο σπίτι! Σε κάθε
γάμο είχαμε και δυο μάγειρες της Πόλης, τον
Κίτσο Μήση και τον Κίτσο Γκάτζα.
Τα παλιά χρόνια όλες οι νοικοκυρές έκαναν
νουνά των παιδιών της την πιο νοικοκυρά και
καλοβασταγμένη. Για τις μεγάλες γιορτές τους
είχε στα βαφτιστήρια της κάτω από το τσέρεπι –
γάστρα – μεγάλο κομμάτι πίτα (μπουρέκι) ζεστό
και με ψίχα βουτυρωμένο και τις κάχτες.
Ερχόμαστε στον αγιασμό των υδάτων. Στην
κεντρική εκκλησία ο Πανανής, τελευταίος καντηλανάφτης αυτού του χωριού μας, προετοίμαζε τα
δύο πελώρια καζάνια από την Πόλη, δωρεά της
Αδελφότητας. Τα τοποθετούσε δίπλα στο Δεσπο-

τικό, ακολουθούσαν τα πέντε στασίδια των Γερόντων. Πρώτος και καλός πάντα θα έπαιρνε το Αγίασμα με το μαστραπά του ο Μιχάλης Χατζής, ύστερα
γινόταν της κακομοίρας! Οι γυναίκες γέμιζαν τους
μαστραπάδες και μπράγκατσια και γραμμή για τα
χωράφια να τα ραντίσουν να φέρουν καλή σοδειά.
Μια και ανέφερα τον παπά Κυριάκο προγενέστερα, οι παπάδες των Σχωριάδων ήταν όλοι με
μεγάλη μόρφωση. Με τον τίτλο, όλοι τους, του
«Οικονόμου», παπάδες μορφωμένοι στην Πόλη
και στα γηρατειά τους λειτουργούσαν στο χωριό.
Οικονόμο Λίτσης, Παπαχρίστος, Παπά Χαράλαμπος και άλλοι.
Το χωριό Σχωριάδες το διοικούσε πάντα η Μουχταροδημογεροντία. Υπαγόμασταν στην Πολύτσανη
γιατί εκεί βρίσκονταν πάντα οι Αρχές του Πωγωνίου. Κι ένα φεγγάρι ελληνικό στην Πολύτσανη
βρέθηκε η Αρχή. Αν και όλο το Πωγώνι δε χρειάζεται Αρχές, είμαστε όλοι μας «σφάξε με Αγά μου να
αγιάσω». Δεν το λέει η περδικούλα μας. Σε αυτό
κακίζω και τις μανούλες μας που από μικρά μας
έδωσαν μέσα μας τον φόβο του Τούρκου – «θα
‘ρθει ο Τούρκος» - ενώ η Σουλιώτισσα έλεγε στον
παιδί της «Σφάξε τον Τούρκο, εκεί είναι το γιαταγάνι
του πατέρα σου».
Στα Τίρανα είχαμε αρκετούς Σχωριαδίτες με
υψηλές θέσεις, τον Δημοσθένη Χατζούλο, βουλευτής Πωγωνίου. Στην Αλβανική Βουλή τα παιδιά του Χρήστου Μπάμπακου, ο Γρηγόρης Διευθυντής στο υπουργείο Γεωργίας και τον Δημήτρη
κτηνίατρο. Του Λάμπρου Μπεντούλη το παιδί, ο
Δημήτρης Μπεντούλης, Διευθυντής της Μουσικής
στη Μητρόπολη των Τιράνων. Τον Χρήστο Τσαμπέρη Διευθυντή της Μητρόπολης Τιράνων. Τιμή
στη Σχωριαδίτισσα κόρη του Τσαμπέρη, σπούδασε
και τα δυο παιδιά της χήρα, τον Φάνη και Χρήστο.
Δυναμικός Σχωριαδίτης ο Νίκος Καλύβας, παιδί
του Κίτσο Καλύβα, έφτασε στην Ελλάδα στα μεγαλύτερα αξιώματα. Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, υπουργός στο Υπουργείο Εργασίας.
Επί Κατοχής, τον κάλεσε ο Χίτλερ στη Γερμανία να
του προσφέρει την πρωθυπουργία στην Ελλάδα!
Τον δολοφόνησαν οι Ραλλικοί στην Αθήνα έξω
από την κατοικία του στο Κολωνάκι. Καλός ή
κακός θα τον κρίνει η Ιστορία.
Έρχομαι και σε μικρούς τύπους του χωριού
που άφησαν ιστορία στο χωριό. Ο Σπύρος Νικολής σε κάθε ψηφοφορία ήταν ο πρώτος που
έβαζε το όνομά του και πάντα έβγαινε με έναν
ψήφο, τον δικό του.
Μια φορά στο χωριό πήγε και ο Λάμπος Σάνης
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για Μουχτάρης, παιδί 16 χρονών. Ο μπαρμπαΣπύρος έχει και πολλά άλλα. Κάθε πρωί, η Σπύραινα εκεί που πήγαινε στο χωράφι, νάτος και ο
Σπύρος μαζί της. Κινούσαν από το καλντερίμι,
έφταναν στο μεσοχώρι εμπρός το καφενείο να και
ο Δήμος τον έπαιρνε, άνοιγαν το καφενείο και
γραμμή στο σπίτι.
Καφενόβιος και ο Κίτσο Γκάτζας τον είχε η
μάνα του ακριβοπαίδι.
Είχαμε τον Σωτήρη Μπίμπη Ευάγγελος, τσαγκάρης και ψάλτης του χωριού. Το μαγαζί του ήταν

Η κατοικία της οικογένειας Ζώη, παλιά

Ο πατέρας του, Νικόλαος Ζώης

Η μητέρα του, Χριστίνα Ζώη

τα βράδια σαν δεύτερο καφενείο του χωριού, όχι
όμως χαρτιά και καφέδες, μόνο για κουτσομπολιό. Εκεί γινόταν η συνάντηση των νέων από τα
ξένα. Όσοι έρχονταν από την Ελλάδα τους έλεγε
«μόρτικο Βασίλειο χωρίς προκοπή». Εκείνα τα
χρόνια ήταν δύσκολη η ζήση στην Ελλάδα, προπαντός η προσφυγιά, πείνα και κακό.
Ήταν και ένας άλλος τύπος στο χωριό, ο
Κώστας Πάντος. Ήξερε πέντε γράμματα περισσότερα από τους άλλους. Ιστορικός και μεγάλος
πατριώτης. Στον ερχομό του Ελληνικού Στρατού,
στον πόλεμο του Σαράντα, αυτός με τον Γιάννη
Τσαμπέρη υποδέχτηκαν τον Ελληνικό Στρατό στο
χωριό. Στο ύψωμα της Σωτήρας πρόσφεραν

ψωμοτύρι, ρακί και κάχτες του Στρατού. Μαζί με
τον Λοχαγό πήγαν και ανάρτησαν την Ελληνική
Σημαία στο σχολείο και κατέβασαν την Αλβανική.
Τη σημαία, σκοροφαγωμένη, την είχε ο μπάρμπα
Κώστας μέσα στον πάτο της κασέλας.
Είχαμε τους καλύτερους τεχνίτες στο χωριό
(νερόμυλους), ονομαστούς. Ο μπαρμπα – Μήτρος
(Μήτρος Λώλης), όλη η Αρβανιτιά τον είχε για Θεό.
Είχε οικτρό (κακό) τέλος, τον έκαψαν οι Αλβανοί
ζωντανό μαζί με τον ανιψιό του Κλη Λώλη μέσα σε
αχερώνα.
Από Αθήνα και πάλι στις Σχωριάδες. Στην
Αθήνα είχαμε το κυνηγητό της Ιταλικής Αστυνομίας όλοι οι Βορειοηπειρώτες.
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Ο περίβολος της κατοικίας Ζώη, ότι απέμεινε σήμερα

Από το χωριό κατέβηκα στα Τίρανα για εργασία,
εργάστηκα ένα διάστημα. Εν τω μεταξύ στο χωριό
συνέβησαν σοβαρά γεγονότα, όλα τα χωριά ετοιμάζονταν για απελευθερωτικό αγώνα. Στις Σχωριάδες, τρία παλικάρια του γλυκού νερού βγαίνουν
στο κλαρί, ο Γεώργιος Πάλης, Νάσιος Ζώης αδελφός μου - και Στόλης Λώλης.
Ο καπετάν Πέστανης από την Πέστανη της
Ζαγοριάς μαζί με άλλους πλιατσκατζήδες φτάνουν
στις Σχωριάδες να μοιράσουν το κοτσέκι, την αποθήκη με τον γέννημα. Ήταν βράδυ, όλοι τους άρχισαν το τουφεκίδι. Να και ο Λάμπρος Μπέλος με
ένα σακί στο χέρι, να πάρει κι αυτός στάρι από το
κοτσέκι. Στο καλντερίμι του Χατζόγλου Β. τον βρίσκει μια σφαίρα. Ποιος τον κτύπησε; Από όλες τις

Δημήτρης, Νικόλαος και Θανάσης Ζώης

Βικτωρία Τσαμπέρη, Ουρανία Τσαμπέρη, Ελένη Κόνη

πλευρές όλοι τους με ένα ντουφέκι στο χέρι έριχναν και όποιον πάρει ο Χάρος. Πήρε τον Λάμπρο,
έναν άνθρωπο που δεν είχε κανέναν εχθρό, εκτός
του Ρίστα Λώλη που του πήρε το κορίτσι που αγαπούσε. Αλλά εκείνο το βράδυ, ο Ρίστας ήταν στον
κάμπο με τα πρόβατά του. Και αυτός ο κακόμοιρος
πέθανε από σφαίρα.
Ο Λάμπο Μπέλος ήταν ο αδελφικός μου φίλος
και ο πατέρας του έχει βαπτίσει όλη την οικογένεια
Ζώη! Κακίζω όλους τους Σχωριαδίτες γιατί όλοι
σας ήσασταν ένοχοι για τον χαμό του Λάμπρου
Μπέλου. Αντίο, Λάμπρο, θύμα των συγχωριανών.
Μετά από όλα αυτά, επέστρεψα στο χωριό, τους
βρήκα όλους ενόχους με το κεφάλι κάτω!
Αμέσως σχηματίσαμε μια επιτροπή Αγώνος.
Στην εκκλησία ο Βασίλης Σιούτης, Θωμάς Λώλης
– δάσκαλος και Πρόεδρος, Δημήτρης Ζώης –
στρατιωτικός υπεύθυνος, Δημήτρης Τσαούσης,

Αλέκος Κάνας και Λεωνίδας Καλέμης – Επιτροπή. Ως Στρατιωτικός υπεύθυνος τρία χρόνια,
κράτησα το χωριό μου σε τάξη. Ούτε μύτη δεν
άνοιξε. Μακριά από κλοπές και εκδικήσεις, ο
κάθε κατεργάρης στη θέση του.
Είχαμε στο χωριό μας, στο σπίτι του Γάκη Σιούτη
την Αγγλική αποστολή ρίψης στον κάμπο της
Σέπερης. Άγγλος, Συνταγματάρχης τον βαθμό,
μιλούσε ωραία τη Γαλλική γλώσσα. Είχαμε φιλία με
γλώσσα τη Γαλλική. Τον παρακάλεσα να προσφέρει
κάτι στις γυναίκες που είχαν τους άνδρες τους στην
Αμερική. Με πολύ κόπο δέχτηκε και μας παραχώρησε 160 χρυσά. Τα παρέλαβε ο Βασίλης Σιούτης
και μαζί με τον δάσκαλο τα μοίρασαν.
Στα χρόνια που ήμουν Στρατιωτικός υπεύθυνος, χάσαμε τους εξής Σχωριαδίτες από στρατιωτικές επιχειρήσεις του εχθρού: Στόλη Ντάλα,
Ρίστα Λώλη, Σωτήρη Ευαγγέλου και το ζεύγος
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Καράση από όλμο, Χρήστο και Κωστάντω. Ο
Ρίστα Λώλης και Σωτήρης Ευαγγέλου τους σκότωσαν Αλβανοί μπαλίστες. Η συνεργασία Γερμανών και Αλβανών.
Με αυτές τις αλληλοσυγκρούσεις Χριστιανών
και Μουσουλμάνων, το κόμμα που έδρευε στην
Πολύτσανη φοβήθηκε μήπως έρθει ρήγμα λόγω
της θρησκείας και για να ησυχάσουν τα πράγματα
διέταξαν τότε τον Παναγιώτη Πάνο, υπεύθυνο της
μειονότητας του Πωγωνίου, να πάμε να κάψουμε
οθωμανικά σπίτια στο Λιμπόχοβο. Δίνει διαταγή ο
Γιώτης σε όλους τους Στρατιωτικούς υπεύθυνους
να σχηματίσει το κάθε χωριό και μια ομάδα, να
κάψουμε, όπως έλεγαν, το Λιμπόχοβο. Η ομάδα
των Σχωριάδων ήμασταν η αφεντιά μου, Γεώργιος
Πάλης, Φάνης Τσαούσης, Λεωνίδας Ρίζος. Από
την ομάδα του Χλωμού, Γρηγόρης Κανάς. Είδε
εκεί τον Τζαντάρη της Πολίτσανης που τον είχε
δείρει και του ρίχνει στο ψητό, δεν ξεψύχησε αμέσως και μαρτύρησε πως τον έφαγε ο Γρηγόρης
Κανάς. Πετάχτηκε στο Ελληνικό και κατατάχθηκε

στα Σώματα του Ζέρβα και εκεί πέθανε πολεμώντας τους Γερμανούς σαν παλικάρι.
Έρχομαι στα χρόνια της Αντίστασης. Όλη την
ύπαιθρο της Ελλάδας την κατείχαν οι κομμουνιστές, οι εθνικόφρονες της πόλης, αδελφωμένοι με το Κ.Κ. Αλβανίας. Οι Αλβανοί έξυπνοι,
είχαν αρχηγό δεύτερο Αλή Πασά, δαιμόνιο.
Διπλωμάτης, δεξιοτέχνης πολιτικός. Οι Έλληνες
όλοι ήταν πουλημένα τομάρια. Ο Ζέρβας πολεμούσε με τη χρυσή λίρα και σύνολο όλοι τους
δεν ήξεραν γιατί. Πολεμούν Δεξιοί και Αριστεροί. Το τι πρεσβεύουν!
Εδώ είναι το σφάλμα των Βορειοηπειρωτών,
να εγκαταλείψουν τους τόπους στον Εμβέρ Χότζα
και να πολεμήσουν για τη χρυσή λίρα του Ζέρβα!
Σε όλο αυτό το συρφετό, οι Κομουνιστές που
διεύθυναν την ύπαιθρο μας στέλνουν να μας
διοικήσει ένας Γυφτο – Γύφτος. Δάσκαλος από τα
Δολιανά με το ψευδώνυμο Κομισάριος Κυρ –
Γιάννης. Τον γνώρισα καλά, τον κοίμισα στο σπίτι
μου. Θαυμαστής του Άρη Βελουχιώτη, τον είχαμε

1945: Στο υπερωκεάνιο”Νεά Ελλάς”, για το ταξίδι της ξενιτιάς στην Αμερική.
Διακρίνονται:Δημήτρης & Μαριάνθη Ζώη, Θεόδωρος Ζώης, Ολυμπία Τσαμπέρη - Ζαπίτη, Σπύρος Χρήστου

Σελ.

48

ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 15° & 16°, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Αλέκος Καλύβας, Δημήτρης Τσαούσης, Θεοφάνης Κόνης, Αναστάσιος Βάγιος, Φώτιος Τσαούσης

ένα φεγγάρι στο 39 Λάβδανης. Μου έλεγε με
μανία θα σφάξουμε όλους τους Β. Ηπειρώτες
φασίστες και θα ζήσουμε αδελφωμένοι με τον
Αλβανικό λαό. Τέτοια τέρατα μας έστελνε τότε η
Ελλάδα να μας ελευθερώσει. Κακίζω, γενικά,
όλους τους Εθνικόφρονες Βορειοηπειρώτες που
εγκατέλειψαν τον τόπο τους στα χέρια του Ενβέρ
Χότζα, να πάρουν τον ψωρο-Ζέρβα τη χρυσή τη
λίρα, και αυτός τους έκανε όλους μουλαράδες.
Τον Ενβέρ Χότζα, η γη της Βορείου Ηπείρου
τον ανέδειξε και τον κράτησε κάτω στην Αλβανία.
Θα τον έτρωγαν τα κοράκια, ξέρουν οι Αλβανοί
τι μούτρα είναι οι Καστερνοί.
Εμάς, μας γέλασε πονηρά η Αγγλία. Κάθε
βράδυ ο Τσόρτσιλ μας κοπάναγε «πολεμάτε όπου
κι αν βρίσκεστε, μαζί θα μοιράσουμε τη Νίκη» και
στο τέλος του πολέμου μια γερή κλωτσιά έδωσε
της Ελλάδας.
Έρχομαι και πάλι μετά την Κατοχή, και άλλη
κατοχή και καταστροφή της Ελλάδας, αυτή τη
φορά Έλληνας του Έλληνα. Οι Βορειοηπειρώτες
αυτή τη φορά βρεθήκαμε προ διλήμματος, μπρος
βουνό και πίσω ρέμα.
Στο Πωγώνι, που βασίλευαν και τα δύο κόμματα, το Κ.Κ.Ε. και Κ.Κ. Αλβανίας, το Κ.Κ.Α. ορίζει σύσκεψη στις Σχωριάδες και καλούν από όλο
το Πωγώνι τις επιτροπές. Παρόντες όλοι με επί
κεφαλής οι Αλβανοί τον Κομισάριο Γιασάρη,
Αργυροκαστρίτη. Εδρεύοντας στην Πολύτσανη,

ανεβαίνει στο παγκάρι της εκκλησίας και κάνει
την έναρξη της Συνεδρίασης με δύο ψυχρά λόγια
αλβανικά. Στην Ελλάδα άρχισε ο εμφύλιος πόλεμος, εσείς ποια είναι η στάση σας. Βλέπω γύρω
μου κανείς από τους υπευθύνους του χωριού
κινείται! Εκείνη τη στιγμή, μου ήρθε μέσα μου
σαν αστραπή, σηκώθηκα πάνω στο παγκάρι, χαιρέτησα όλους και με βροντερή φωνή στα ελληνικά τους είπα (δε γνωρίζω αλβανική), «εμείς
είμαστε Έλληνες και θα πάρουμε τη γραμμή του
νικητή». Επήλθε σιγή για μερικά λεπτά, κατέβηκα
από την έδρα και βλέπω τον Γιασάρη να ανεβαίνει
και να κηρύττει το τέλος της Συνεδρίασης. Σιγή
μέσα στην εκκλησία. Βγαίνοντας έξω ο Κομισάριος Λιούντζης Πέτρος μου λέει μέσα στο αυτί
μου «Ζώη, φύγε, αύριο θα έρθω να σε συλλάβω,
έχω αυτή τη διαταγή». Δεν τους συνέφερε να με
μπαγλαρώσουν αμέσως, γιατί θα ήταν προς ζημιά
τους και άσχημη πράξη. Αμέσως, δεν χάνω τον
καιρό, τον τρουβά στην πλάτη και το όπλο στο
χέρι, φιλώ τους δικούς μου και τους λέγω «καλή
αντάμωση». Στην Αθήνα, με ακολουθούν αμέσως και άλλα παλικάρια με το όπλο στο χέρι, ο
Φάνης Τσαούσης, Δημήτρης Τσαούσης και Γιάννης Λώλης, όλοι μαζί στη γραμμή για Βοστίνα
Πωγωνιανή. Στον δρόμο, ο Φάνης Τσαούσης μου
λέει «ήμασταν έτοιμοι, αν σε έπιαναν να τους
σκοτώνουμε όλους και να φεύγαμε, όπως φεύγουμε τώρα». Το μόνο που τους είπα «μπράβο
σας, παλικάρια».
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Πωγωνιανή, η παλιά Βοστίνα - του Κωνσταντίνου Κωστούλα
Η Πωγωνιανή ή παλιά Βοστίνα, ήταν ένα από
τα μεγαλύτερα παλιά χωριά του Πωγωνίου. Από
τον καιρό της Τουρκοκρατίας ήταν η έδρα του
Καζά (Επαρχίας) Πωγωνίου. Το Πωγώνι ήταν
επαρχία της Νομαρχίας Αργυροκάστρου στο Βιλαέτι των Ιωαννίνων και στη μεγαλύτερη έκτασή
του είχε 45 χωριά.
Σαν έδρα της επαρχίας είχε όλες τις αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, Δικαστήριο, Αστυνομία, Εφορία, Μονοπώλιο, Εφορία Καπνού, Κτηματολόγιο, Ταχυδρομείο και Τηλεγραφείο.
Στην «αξιολόγηση» των επαρχιών σε πολλούς
δείκτες ήταν στις πρώτες. Ο πληθυσμός της ήταν
μικτός από Χριστιανούς Έλληνες και Μουσουλμάνους Τούρκους και Αλβανούς.
Η παλιά Βοστίνα είχε μεγάλη εμπορική κίνηση
και κάθε Πέμπτη είχε παζάρι και συγκέντρωνε
αγοραστές από όλα τα χωριά του Πωγωνίου και
πωλητές από το Πωγώνι αλλά και από μακρινότερες περιοχές. Είχε, όμως, και μεγάλη τοπική αγορά
με περισσότερα από 70 καταστήματα. Μεταξύ των
καταστημάτων μερικά δίνουν ένα μέτρο της μεγάλης εμπορικής κίνησης της τοπικής αγοράς.
Είχε τρία χάνια και δύο ξενοδοχεία, πέντε φούρνους, δύο φαρμακεία, δύο γιατρούς, δύο σιδεράδες, και πολλά εμπορικά, καφενεία, τσαρουχάδικα,
ράφτες, χασάπηδες, σαμαράδες σαράφηδες, σαμαράδικα κ.α.
Ένα δείγμα ακόμη της μεγάλης εμπορικής κίνησης ήταν ότι στην αγορά υπήρχαν και αρκετοί
Εβραίοι επαγγελματίες και τραπεζίτες. Τρεις τραπεζίτες και τρεις εργολάβοι οι οποίοι εκτελούσαν
μεγάλα δημόσια έργα αποτελούσαν την αιχμή της
οικονομικής ζωής της πρωτεύουσας του Πωγω-

νίου. Στους κεντρικούς δρόμους της αγοράς είχε
κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης και υπήρχαν και
φανάρια με πετρέλαιο για τον κοινοτικό φωτισμό.
Είχε μεγάλη Κεντρική εκκλησία στη μνήμη του
Αγίου Νικολάου και ήταν έδρα του Αρχιερατικού
Επιτρόπου. Λειτουργούσαν Ελληνικό Δημοτικό
Σχολείο αλλά και Μουσουλμανικό Σχολείο ενώ
και οι Μουσουλμάνοι είχαν το τζαμί τους με τρία
νεκροταφεία για τρία δόγματα.
Η έδρα της επαρχίας Πωγωνίου, η Βοστίνα, το
1895 είχε συνδεθεί με αμαξωτό δρόμο με το
κύριο οδικό δίκτυο του Βιλαετίου και είχε συγκοινωνία με αμάξια με άλογα, με Γιάννενα, Αργυρόκαστρο, Αγίους Σαράντα.
Το τέλος της Τουρκοκρατίας βρίσκει τη Βοστίνα
στη μεγαλύτερη ανάπτυξη, δραστηριότητα και εμπορική και διοικητική κίνηση.
Η απελευθέρωση έφερε πολλές αλλαγές στη
Διοίκηση που σιγά – σιγά μεταφέρθηκαν στο Δελβινάκι. Όμως μετά το 1920 δημιουργήθηκε μια
άλλη δυναμική στη Βοστίνα με την ίδρυση και λειτουργία του Ορφανοτροφείου Αρρένων Πωγωνίου, για τα προσφυγόπουλα και ορφανά από τη
Μικρά Ασία και τη Βόρειο Ήπειρο, που έφερε
αμέσως την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου
επαρχιακού Γυμνασίου στην Ήπειρο το οποίο
έδωσε μια νέα πνοή στο χωριό.
Από κοντά δημιουργείται (1924) και ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Πωγωνίου που βοηθάει το
Γυμνάσιο, προσφέροντας οικονομική βοήθεια, ιδρύοντας και το Γυμνασιακό Οικοτροφείο στο οποίο
φιλοξενούνταν μαθητές από μακρινά χωριά. Ο Σύλλογος από τότε παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη
ζωή του χωριού και στη λειτουργία του Γυμνασίου.

Σελ.

50

ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 15° & 16°, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Στο Γυμνάσιο αυτό φοίτησαν πολλοί μαθητές από το Πωγώνι και άλλες
περιοχές της Ηπείρου και από τη Βόρειο Ήπειρο, παιδιά που δεν είχαν τη
δυνατότητα να φοιτήσουν στα Γιάννενα. Στο Γυμνάσιο αυτό από την
ίδρυσή του μέχρι το 1947, σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε, φοίτησαν
μαθητές προερχόμενοι από 250 τόπους καταγωγής, ανάμεσα σε αυτούς
ένας αριθμός 300 μαθητών από 60 τόπους της Βορείου Ηπείρου.
Η Πολιτεία ήρθε αρωγός σε αυτόν τον τομέα κατασκευάζοντας ένα νέο
κτίριο για το Γυμνάσιο (1963), και αργότερα (1976) μια υπερσύγχρονη
Μαθητική Εστία για 450 μαθητές και μαθήτριες.
Το 1927 η Βοστίνα μετονομάζεται σε Πωγωνιανή και σήμερα αποτελεί
Κοινότητα του Δήμου Πωγωνίου. Γιορτάζει του Αγίου Νικολάου, ενώ
σημαντικό πανηγύρι γίνεται την Παρασκευή της Διακαινησίμου στο
ξωκλήσι της Θεοτόκου.
Στο χωριό, ο τοπικός Φιλεκπαιδευτικός Λαογραφικός και Πολιτιστικός
Σύλλογος οργανώνει καλοκαιρινό πανηγύρι με κοινό τραπέζι μετά τον
δεκαπενταύγουστο στην κεντρική πλατεία του χωριού.
Ο ίδιος Σύλλογος παρουσιάζει μια έντονη πολιτιστική δραστηριότητα.
Έτσι, έχει οργανώσει δύο Μουσεία: το Λαογραφικό Μουσείο Πωγωνίου
Δερόπολης και το ΤΑΧ-ΤΗΛΕ Μουσείο (ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών). Έχει μια καλή βιβλιοθήκη και πρωτοστατεί ή συμπράττει σε όλες
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Πωγωνιανής. Οι Πωγωνιανίτες έχουν
και μία Αδελφότητα στην Αθήνα με σημαντική, και αυτή, δραστηριότητα.
Στην Πωγωνιανή λειτουργεί ακόμη το Γυμνάσιο, σχεδόν 90 χρόνια, και
αποτελεί ένα σχολείο από τα λίγα επαρχιακά που συνεχίζουν την προσφορά μόρφωσης στην ακριτική Ελλάδα.
Στα κτίρια της Μαθητικής Εστίας λειτούργησε το 1992 Κέντρο Διαμονής Προσφύγων με το μεγάλο κύμα που ακολούθησε την κατάρρευση
του Αλβανικού καθεστώτος. Οι περισσότεροι από τους φιλοξενούμενους
ήταν από τη Βόρειο Ήπειρο. Στα επόμενα χρόνια, για 20 χρόνια, στα κτίρια αυτά λειτούργησαν οι επαγγελματικές Σχολές του Ιδρύματος Λάτση
όπου πολλά παιδιά από τη Βόρειο Ήπειρο εκπαιδεύτηκαν σε επαγγέλματα μηχανικού αυτοκινήτου, ηλεκτρονικού, σιδηρουργού - αλουμινά,
ξυλουργού, μαγείρου και κομμωτικής. Περισσότεροι από 1000 ήταν οι
μαθητές αυτών των Σχολών στα 20 χρόνια λειτουργίας τους, που ίδρυσε
και χρηματοδότησε ο Βορειοηπειρώτης (από Κορυτσά) Ιωάννης Λάτσης.
Τα δύο τελευταία χρόνια, μια νέα συμβολή στην προσπάθεια αξιοποίησης του κτιριακού δυναμικού στα κοινοτικά κτίρια, γίνεται με τη διάθεση
από τον Δήμο των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μαθητικής Εστίας στο
Σωματείο «Κιβωτός του Κόσμου», όπου λειτουργεί ένα πρότυπο οικοτροφείο παροχής κοινωνικής βοήθειας και προστασίας σε μικρά παιδιά
ορφανά και εγκαταλειμμένα. Είναι μια πρωτοποριακή κοινωνική προσπάθεια που πέραν του σκοπού της συμβάλει και στην ανάπτυξη του χωριού.
Ένα πρώτο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Πωγωνιανής και η αύξηση των μαθητών του Γυμνασίου.
Σήμερα, η Πωγωνιανή με τις προσπάθειες των Δημοτικών Αρχών,
των συλλογικών φορέων, των αποδήμων, των κατοίκων και της «Κιβωτού του Κόσμου», προσπαθεί δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια νέα
πορεία ανάπτυξης.
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Το Πωγώνι της Βορείου Ηπείρου
όπου η παράδοση αργοσβήνει - Του Νικολάου Αηδόνη
Σεργιανώντας κι ανιχνεύοντας τον Ηπειρωτικό
χώρο, βρίσκεις, συχνά, κάποιες πανέμορφες
γωνιές του που σφίγγουν σαν μέγγενη την καρδιά σου. Καταξιωμένες με τη βούλα μια θείας
δωρεάς, σφραγισμένες από το αδρό αχνάρι της
Παράδοσης και της Ιστορίας, μάταια πασχίζουν
στις σκληρές μέρες μας να κρατήσουν τα αλλοτινά τους μεγαλεία, να κρατηθούν στο ύψος που
τις έφερε το μακαρισμένο παρελθόν τους.
Λιόχαροι, παρθενικοί τόποι, να τους βλέπεις και
να τους λιμπίζεσαι στο πρώτο αντίκρισμα η καρδιά
σου, κοντανασαίνουν πια θλιβερά καρτερώντας το
τελεσίγραφο του χρόνου, που, όπως όλα δείχνουν, δε θα αργήσει να φτάσει, αν δε γίνουν οι
πρεπούμενες για την παλιννόστηση των παλιών
τους μεγαλείων κοινωνικο-πολιτιστικές τομές.
«Ουκ έχει Φοίβος καλύβην» πια σε αυτές τις
παραδείσιες και παραδοσιακές γωνιές, έσβησαν
οι παλιές του δόξες, μαράθηκαν οι δάφνες τους,
«απέσβετο» και το «λάλον ύδωρ» που δροσολογούσε και μύρωνε κάποτε τις ευλογημένες ώρες
της ζήσης τους…
Ένας τέτοιος τρόπος, αγάπημα και θλίψη μαζί
της καρδιάς, στέκεται για τον αισθαντικό επισκέπτη το ξακουστό Πωγώνι της Βορείου Ηπείρου.
Τόπος αγλαϊσμένος, φορτωμένος από μνήμες,
καταστόλιστος από προγονικά κλέη, μπολιάζει τις
καρδιές εκείνων που τον πρωτογνωρίζουν με την
ακριβή συγκίνηση που χαρίζει το γνήσιο Ηπειρώτικο ύφος και ήθος, μαζί με τη θλίψη που δίνει η
βαθειά συναίσθηση πως έχουν να κάνουν με έναν
«απολεσθέντα Παράδεισο».
«Πωγώνι» θα πει ο τόπος πίσω από το βουνό.
Στην πραγματικότητα, όμως, τα βουνά που κρύβουν κι απομονώνουν το Πωγώνι από τον υπόλοιπο κόσμο είναι πολλά: Από νοτιά, από την
ανατολή και από τον βοριά.
Γύρω στα έξι τα χωριά του, ριζωμένα ανάρια
μέσα την τραχιά καρδιά της Μερόπης (Νεμέρ-

τσικα) ανασαίνουν από αιώνες - στοιχειά, πες,
ζωντανά του βουνού και του λόγγου – το φιλτραρισμένο βουνίσιο αγέρα κι αγλαΐζουν με τη φυσική
και την ένθετη χάρη τους τον άγριο τόπο.
Είναι το κρυμμένο Πωγώνι, ένας απομονωμένος χώρος με γεωγραφική ενότητα ανάμεσα της
Μερόπης, Μπουρέτου και Γκρήκα, με ιδιόμορφη
πολιτιστική οντότητα, με διάχυτο παντού – όλες τις
καταλυτικές συνέργειες των καιρών – το χρώμα
και το άρωμα μιας μακραίωνης Παράδοσης, θεμελιωμένης στις λαϊκές καταβολές του τόπου.
Γιατί αυτό, δυστυχώς, βλέπει με θλίψη ο σημερινός επισκέπτης που έρχεται να θαυμάσει τα τρισμακαρισμένα παλιά νοικοκυροχώρια του Πωγωνίου της Βορείου Ηπείρου να αντλήσει από αυτά
και την τόσο χρειαζούμενη για τον σημερινό καταπτοημένο άνθρωπο ανάκαρα που χαρίζουν μόνο
οι μοσχοβολημένοι από το άρωμα της Παράδοσης
της Πατρίδας μας. Το χτες του Πωγωνίου θα το
βρει ο επισκέπτης αειπάρθενο μόνο στη φυσιογνωμία του τοπίου, γιατί στα έργα των παλιών
ανθρώπων, στους ανθρώπους τους ίδιους του
Πωγωνίου, η πατίνα του χρόνου έβαλε καταλυτική τη βούλα της.
«Βουνά αγέραστα, βράχια κακοτράχαλα, χαράδρες απύθμενες, πλαγιές καταπράσινες, δρόμοι
και μονοπάτια πολυπερπατημένα, δέντρα παμπάλαια, κούτσουρα ριζοβολημένα από αιώνες, βρύσες με νερό και βρύσες που στέρεψαν, σπίτια ορθά
και σπίτια που δεν υπάρχουν πια, χτίσματα αχάλαστα και χτίσματα που έγιναν ένας σωρός πέτρες,
χωράφια κι αμπέλια που είναι σήμερα λόγγα».
Ωστόσο, το Πωγώνι δεν είναι συνθεμένο μονάχα
από άψυχα στοιχεία – όσο κι αν αυτά έχουν εκεί
πάνω τη δική τους πνοή, τη δική τους γλώσσα, το
δικό τους στοιχειωμένο «πρόσωπο».
Εκείνο που κύρια μετράει και δίνει τη ζωή και
την ανάσα σε έναν τόπο είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Αυτό κρατάει άσβηστη την εστία του
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Χτες μέσα στο Σήμερα, αυτό δίνει τη διάσταση της
διάρκειας και της συνέχειας της ζωής αλλά και της
πολιτιστικής φυσιογνωμίας σε έναν τόπο.
Τα χωριά του Πωγωνίου, που έσφυζαν κάποτε
από ζωή, σήμερα είναι έρημα και άδεια. Αφρόντιστα και χορταριασμένα τα γραφικά δρομάκια,
σφραγισμένα από την εγκατάλειψη, ερμητικά
κλειστά και βουβά τα περισσότερα από τα διώροφα κι ολοπέτρινα αρχοντικά του στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.
Από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, ξαναγυρίζει η ζωή
στο Πωγώνι μαζί με τους ξενιτεμένους που
έρχονται για μια κάποια αναψυχή κοντά στη ρίζα
των προγόνων τους, περισσότερο όμως για να
κάνουν το χατίρι των γερόντων γονιών τους, που
είναι οι μόνοι που ριζοβόλησαν αμετακίνητοι στο
γενέθλιο ζωής στα χωριά του Πωγωνίου Βορείου
Ηπείρου όλο τον χρόνο. Είναι οι τελευταίοι θεματοφύλακες της Πωγωνίσιας Παράδοσης. Αυτοί
που δεμένοι πεισματικά με τις ρίζες τους, κρατάνε
ακόμα με δόντια και με νύχια ζωντανό το παρελθόν των γραμμένων χωριών τους. Αυτοί που στα
σκαμμένα από τις αντάρες του χρόνου και της
ζωής πρόσωπά τους στοιχειώνεται το παραμύθι
του παλιού καλού καιρού, του τόπου τους.

Ένα παραμύθι που, μπορείς ακόμα να το ακούσεις, καθώς το σιγοψιθυρίζουν μέσα στη μεγάλη
ερημιά των καιρών μας εκείνοι οι ατέλειωτοι όγκοι
των παλιών περικαλλών χτισμάτων που όρθωσε
κάποτε στον όμορφο τόπο η λαϊκή ψυχή των
παλιών ανθρώπων του. Όγκοι που τους συνθέτουν
τα βαριά αρχοντικά, οι γραμμένες εκκλησίες και τα
ξωκλήσια, τα νεκροταφεία, οι ασίγαστες νερομάνες
και οι καλοπελεκημένες βρύσες, τα ψιλοδουλεμένα τέμπλα κι ο αρίφνητος θησαυρός από τις
ζωγραφιές που ξομπλιάζουν σπίτια, εκκλησίες και
μοναστήρια. Όλα τούτα συνθέτουν ακόμη τη μακαρισμένη «μαγιά» του τόπου. Ως πότε, όμως;
Η Παράδοση, όταν δε συνεχίζεται η δεν ανανεώνεται, πεθαίνει. Και στο Πωγώνι το ρολόι της
Παραδοσιακής ζωής και τέχνης έχει από χρόνια
σταματήσει.
Άμποτε να βρεθεί ο τρόπος, οι χτύποι τούτου
του ρολογιού να ξαναζωντανέψουν και να ξαναδονήσουν σύντομα την Πωγωνίσια καρδιά!
Νικόλαος Αηδόνης
Chicago, Illinois- USA
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Φώτο Σχωριάδες
Μία αναδρομή των θεατρικών θιάσων και έργων σε άσπρο και μαύρο
Το χωριό Σχωριάδες διακρινόταν πάντα για την πολιτιστική δραστηριότητα του, την οποία ανέπτυσσε,
κάθε εποχή, η νεολαία του.
Δε θα ξεχάσω, μικρός, πόσο απολάμβανα τα καλοκαίρια που επέστρεφαν οι φοιτητές του χωριού
και οργάνωναν πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις.
Θυμάμαι, χαρακτηριστικά, τον Ηλία Τέλιο, τον Φάνη Μπερούκα, τον Κώτσο Μπέη, τον Τέλη Λώλη,
τον Κώστα Μπέλλο και πολλούς άλλους. Από αφηγήσεις, όπως αυτές της Τάνας Μπέλλου, και από
δημοσιεύσεις στο περιοδικό «Σχωριάδες Πωγωνίου», διαπιστώνουμε ότι τέτοιες πολιτιστικές δράσεις
και δει θεατρικές, πραγματοποιούνταν και παλαιότερα.
Στη δική μας γενιά, ξεκινώντας από τη δεκαετία του ’60 και μετά, οι πολιτιστικές δράσεις αυξήθηκαν
λόγω που δημιουργήθηκε θέση μόνιμου υπεύθυνου της σάλας της μόρφωσης, ο οποίος είχε τον
χρόνο, τη θέληση και τη διάθεση να οργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις. Όλοι οι νέοι της σειράς αυτής,
λειτούργησαν ως μία καλή διαχειριστική ομάδα και ανέβασαν την ποιότητα και το επίπεδο των εκδηλώσεων. Αναφέρω τα ονόματα όσων θυμάμαι που έχουν υπηρετήσει στη σάλα μόρφωσης: Γρηγόρης
Λώλης, Αντωνέτα Πουλέση, Σωτήρης Ντάλας, Μαργαρίτα Καλούδη, μα ο πλέον διακεκριμένος και
δραστήριος ήταν ο Θεοφάνης Καραγιάννης.
Στη δική μας εποχή, οργανώνονταν κάθε χρόνο και από μία θεατρική παράσταση, μία ή δύο επιθεωρήσεις (Estrada), λαογραφικά φεστιβάλ και διάφοροι διαγωνισμοί (konkurs), επίσης απαγγελίες, παιχνίδια κ.α.. Πρωταγωνιστές σε αυτά τα θεατρικά δρώμενα ήταν η νεολαία και οι δάσκαλοι του χωριού.
Τις φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας, τις παραθέτουμε παρακάτω, αναφέροντας στις λεζάντες τους όσα διαθέσιμα στοιχεία έχουμε. Χωρίς να θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν, πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρξαν πολλοί Σχωριαδίτες που ασχολήθηκαν με τις πολιτιστικές δράσεις, χωρίς όμως
να διαθέτουμε φωτογραφία τους.
Θεατρικές παραστάσεις της δεκαετίας του ‘70
Παρακάτω, αναφερόμαστε, με όσα διαθέσιμα στοιχεία έχουμε, τους θιάσους και τις θεατρικές παραστάσεις που παίχτηκαν από το 1971 έως το 1979.
1971: «Ο δρόμος προς την νίκη» (Rruga drejt ﬁtores)
Υπεύθυνος Σάλας Μόρφωσης/Σκηνοθέτης: Γρηγόρης Λώλης
Ηθοποιοί: Θωμάς Νάκας, Γρηγόρης Λώλης, Σταύρος Νάκας, Ανθούλα Νταλέ, Ελένη Μάρκου, Χρήστος Μ. Μεντής, Κόλλιας Ντούρος, Βασίλης Βαγγέλης, Βασιλίκα Ντούρο, Βασίλης Θ. Μεντής.
Το έργο αυτό διαγωνίστηκε στο φεστιβάλ της Επαρχίας Πωγωνίου, μαζί με τους θιάσους της Σωπικής
και του Χλωμού, όπου ο θίασος Σχωριάδων κέρδισε την πρώτη θέση.
Το ίδιο έργο, στις 28/8/1971, διαγωνίστηκε στο Αργυρόκαστρο μαζί μα άλλες επτά επαρχίες που αντιπροσωπεύονταν από τα χωριά: Ασίμ Ζενέλι, Γκολέμι, Βόδριστα, Πεσκοπή, Σχωριάδες. Την πρώτη
θέση κατέβαλε το χωριό Ασίμ Ζενελί ενώ τη δεύτερη θέση οι Σχωριάδες. Επίσης, στο φεστιβάλ τιμήθηκε ο Θωμάς Νάκας όπου του αποδόθηκε τιμητικό βραβείο ερμηνείας.
1973: «Κόκκινος Ουρανός» (Qielli i kuq)
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τους συντελεστές. Το έργο παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία, ταξίδεψε σε πολλά χωριά του Πωγωνίου αλλά και στο Λιμπόχοβο και τη Ζαγοριά.
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1977: «Η αρραβωνιασμένη αρραβωνιάζεται» - κωμωδία (E fejuara fejohet)
Υπεύθυνη Σάλας Μόρφωσης/Σκηνοθέτης: Αντωνέτα Πουλέση
Ηθοποιοί: Θωμάς Νάκας, Αντωνέτα Πουλέση, Κώστας Νάκας, Βασιλίκα Ντούρο, Σωτήρης Τσάνος,
Σταύρος Τέλιος, Σταύρος Νάκας, Μαρίκα Νάκα, Σωτηράκης Ντάλας, Μανώλης Φούκης, Κώστας
Ντούρος, Μαρίκα Θύμιου, Κώστας Λώλης, Παναγιώτης Τέλιος, Ευθυμία Μπάντου, Σπύρος Ράκκος
Μεντής, Γιώργος Κοντολώλης.
Το έργο διασκέδασε πολύ κόσμο και παίχτηκε στα χωριά Σωπική, Πολύτσανη και Σέπερη Ζαγοριάς.
1978: «Στο όνομα της ευτυχίας» - δράμα (Në emër të lumturisë)
Δεν έχουμε διαθέσιμα στοιχεία για τους συντελεστές.
1979: Η οικογένεια του ψαρά – δράμα (Familja e peshkatarit)
Το έργο με τη μεγαλύτερη επιτυχία που σημειώθηκε, ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή και παράλληλα
απαιτητικά θεατρικά έργα στην Αλβανία, όπου στο πρόγραμμά τους το είχαν συμπεριλάβει όλες οι
αξιόλογες σκηνές της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Θεάτρου.
Το έργο παίχτηκε σε πολλά χωριά προκαλώντας μεγάλο θαυμασμό.
Ένα τολμηρό εγχείρημα…
Τη δεκαετία του ’80, τολμήσαμε να παίξουμε ένα θεατρικό έργο γραμμένο στα ελληνικά, από τον τότε
δάσκαλο του χωριού, Παναγιώτη Μπάρκα, μελλοντικού καθηγητή, στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο του
Αργυροκάστρου, και ενός από τους πρώτους βουλευτές της «Ομόνοιας».
Από τουρνέ του θεάτρου στα χωριά του Πωγωνίου

Σελ.

55

Από τις περιοδείες στα χωριά του Πωγωνίου

Από επιθεώρηση - estrada
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Από επιθεώρηση - estrada

Διακρίνονται: Κώστας Νάκας, Μαρία Τέλιου
και Γιώργος Λώλης

Σοφιά Νταλέ - Κυριάκου και Θωμάς Νάκας

Θωμάς Νάκας,
Αλεξάνδρα Μπέλου, Μαρία Τέλιου

Σελ.

57

Φωτογραφία των ηθοποιών του μοναδικού θεατρικού έργου, γραμμένο και ερμηνευμένο στα
ελληνικά, από τον πρώην δάσκαλο και μετέπειτα βουλευτή της “Ομόνοιας” και νυν καθηγητή
Παναγιώτη Μπάρκα.
Διακρίνονται: Στην πρώτη και δεύτερη φωτογραφία, χωρίς σειρά: Παναγιώτης Μπάρκας, Φάνης
Καραγιάννης, Κώστας Μπέλος, Τέλης Λώλης, Φόρης Μπέλος, Θωμάς Νάκας, Νάσιος Κυριάκος,
Γόλης Μπάντος, Τάκης Μπέης, Κήτας Λ. Μεντής, Στόλης Ν. Νάκας, Γιάννης Καραγιάννης
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Αλεξάνδρα Μπέλου, Κώστας Μπέλος

Στόλης Ν. Νάκας, Κώστας Νάκας

Αλεξάνδρα Μπέλου, Θωμάς Νάκας, Χρήστος Ζάχος

Σταύρος Τέλιος, Θωμάς Νάκας

Θωμάς Νάκας, Δημήτρης Βαΐτης,
Κώστας Μπέλος, Φλωρίκα Κοντολώλη

Θωμάς Νάκας, Αλεξάνδρα Μπέλου

Αλεξάνδρα Μπέλου, Χρήστος Ζάχος

Ευθυμία Μπάντου - Ράφτη,
Άλκης Νταλές
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Από επιθεώρηση - estrada. Διακρίνονται, με τα πατρικά τους επώνυμα: Σοφία Νταλέ, Ιουλία Μπέλου,
Σωτηρούλα Κατσάνου, Ελένη Μπάντου, Αντιγόνη Βαγγέλη, Ευθυμία Τσάνου, Μαρία Τέλιου κ.α.
Θωμάς Νάκας

Θωμάς Νάκας, Άλκης Νταλές
Θωμάς Νάκας

Λευτέρης Λώλης,
Μαρία Τέλιου
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Από επιθεώρηση - estrada. Διακρίνονται: Σωτήρης Τσάνος, Κώστας Νάκας, Αντιγόνη Βαγγέλη,
Ευθυμία Μπάντου, Σταύρος Τέλιος, Μαρία Τέλιου, Θωμάς Νάκας και Φάνης Καραγιάννης

Θωμάς Νάκας, Δημήτρης Βαϊτης

Θωμάς Νάκας

Θωμάς Νάκας, Μαρία Τέλιου
Σελ.

61

Δεξιά, ο Λευτέρης Λώλης

Κώστας Νάκας,
Σωτήρης Τσάνος, Κώστας Λώλης

Σταύρος Τέλιος, Θωμάς Νάκας
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Κοινωνικά
Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Αναγγελίες,
γάμοι - βαπτίσεις, κηδείες - μνημόσυνα, ευχαριστήρια

«Συλλογή Αρχείων» - Τόμος 1
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε
ότι εκδώσαμε τον πρώτο τόμο
«Συλλογή Αρχείων» - Σχωριάδες, Πωγώνι, Ήπειρος
Πρόκειται για τον πρώτο συλλεκτικό τόμο, ενώ θα
ακολουθήσουν και άλλοι, με σκοπό την ανάδειξη,
τη διατήρηση και την παράδοση όσο περισσότερων στοιχείων αφορούν τα επτά ελληνικά χωριά
του ξεκομμένου Πωγωνίου: Πολύτσανη, Σωπική,
Τσιάτιστα, Μαυρόγερο, Σέλτση και Χλωμό, αλλά και την
ευρύτερη περιοχή του ξεκομμένου Πωγωνίου και της Ηπείρου.
Όσοι διαθέτετε αρχεία που θα θέλατε να κατοχυρώσετε και δημοσιεύσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις:
Eκδόσεις «Σχωριάδες» (τηλ. 22940-79816, info@schoriades.gr, sxoriades@gmail.com, 6942 905
528 - Αποστόλης Μήλιας).
Παράδειγμα προς μίμηση!
Ένα αναμνηστικό μπλουζάκι έχει μείνει να θυμίζει για πάντα την
ωραία διοργάνωση πεζοπορίας την οποία επιμελήθηκε η Επαρχία Άνω Δερόπολης και ο Έπαρχος κος Χρήστος Δούτσης.
Η μεγάλη πεζοπορία είχε μήκος 17 χιλιόμετρα και η συμμετοχή
ήταν εντυπωσιακή! Τα χωριά χρησιμοποιήθηκαν ως σταθμοί
όπου φιλοξένησαν και διασκέδασαν τους πεζοπόρους με πολλές
και ποικίλες δραστηριότητες.
Η δράση αυτή προβλήθηκε στο διαδίκτυο και είναι από τις ενέργειες που όχι μόνο χαιρετούμε αλλά και υιοθετούμε. Είναι ένα
παράδειγμα προς μίμηση που μπορεί να οργανώσει ο καθένας
για τον τόπο του. Ένα καλό παράδειγμα για μας και τη Νεολαία
μας, για το επόμενο καλοκαίρι.
Κηδείες:
- 21/11/14: Απεβίωσε ο Τούπας Απόστολος, σύζυγος Ροζέτας Μεντή, μετά από τροχαίο δυστύχημα.
Η κηδεία του έγινε στον Γέρακα Αττικής.
- 8/1/15: Απεβίωσε, στον Ωρωπό, η Δοξία Φούκη. Η κηδεία της έγινε στη Σελενίτσα Αλβανίας.
- 9/2/15: Απεβίωσε ο Αριστοτέλης Τζέρντης στην Αθήνα. Η κηδεία του τελέστηκε στο Λύρειο Ίδρυμα
- Μάτι Αττικής.
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Σχωριάδες όμορφο χωριό
του Πωγωνιού καμάρι,
μας δώρισες απλόχερα,
αγάπη, στοργή και χάρη.
Θ.Ν.

Mέλος του Ομίλου
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