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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Ευάγγελος Μπεντούλης

Από την τελευταία έκδοση του περιοδικού μέ-
χρι τις μέρες μας, η ζωή στις Σχωριάδες και 
η καθημερινότητα των Σχωριαδιτών όπου κι 

αν βρίσκονται -παρ’ όλες τις δυσκολίες που φέρνει 
η κρίση- είναι σε γενικές γραμμές καλή.
 Την περίοδο αυτή, ένα από τα σημαντικότερα 
θέματα που επιτεύχθηκαν ήταν η απόκτηση των 
τίτλων ιδιοκτησίας σε δάση και βοσκοτόπια, συνο-
λικής έκτασης 280 εκταρίων, ύστερα από μία με-
γάλη γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Εδώ, αξίζει ένα 
μεγάλο «μπράβο» στον πρόεδρό μας, κύριο Τάκη 
Πασπάλη.
 Τα έργα για την αναπαλαίωση του παραδοσια-
κού σχολείου συνεχίζονται. Τελείωσε το σοβάντι-
σμα και οι προετοιμασίες για να εγκατασταθούν τα 
παράθυρα στον Α’ όροφο. Η προσπάθεια αυτή θα 
συνεχιστεί, ζητώντας τη συμβολή κι άλλων συγ-
χωριανών και φίλων, μέχρι την αποπεράτωση του 
έργου.
 Επίσης, θα ξεκινήσει και το συγκρότημα της κε-
ντρικής βρύσης της πλατείας, προσφορά του Αντώ-
νη Στ. Λώλη και του Λάμπη Καλούδη.
Ολοκληρώνεται το έργο της βρύσης του Τζιάφου 
– προσφορά του Λαέρτη Πασπάλη, ενώ θα ξεκι-
νήσει η βρύση στην εκκλησία – προσφορά του 
Δημήτρη Λώλη. Ολοκληρώνεται η γέφυρα 
του Μιτσούρκου, ενώ θα ξεκινήσουν οι 
εργασίες για το Πάρκο της Νεολαίας. 
 Στις επόμενες σελίδες του περι-
οδικού θα επεκταθούμε αναλυτι-
κά σε κάθε ένα από τα έργα που 
προαναφέρθηκαν και είμαι σί-
γουρος πως κι άλλα, μικρότερα 
ή μεγαλύτερα, θα προκύψουν. 
Κι αυτό γιατί πλέον οι Σχωρια-
δίτες θέλουν να προσφέρουν για 
το χωριό τους και να το κάνουν 
καλύτερο.
 

Την άνοιξη και περισσότερο κατά την περίοδο του 
Πάσχα, αν και ο καιρός δεν βοήθησε όσο θα έπρε-
πε, ήρθε κόσμος στο χωριό κι έτσι αναδείχτηκε η 
δυναμική του. Ένα στοιχείο που θα ήθελα να ανα-
φέρω είναι το γεγονός ότι στις Σχωριάδες δου-
λεύουν, αυτήν τη στιγμή, πάνω από 10 άτομα ως 
μάστορες και εργάτες, όταν στην Πολύτσιανη κα τη 
Σωπική –χωριά πολύ μεγαλύτερα από το δικό μας-  
δουλεύουν ως δύο εργάτες.
 Ας στρέψουμε όλοι το βλέμμα μας στο χωριό, 
με αποκορύφωμα του ενδιαφέροντός μας τον Αύ-
γουστο με το μεγάλο μας γλέντι, για να βρεθούμε 
από κοντά και να χαρούμε μικροί – μεγάλοι.
 Φέτος, το πανηγύρι θα είναι κάπως πιο οργα-
νωμένο, θα αναδειχτεί ιδιαίτερα η τοπική κουζίνα 
και όλο του το πρόγραμμα θα παραπέμπει στην εκ-
πομπή που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε, την «Κυ-
ριακή στο χωριό».
 Σε εμάς, η ελπίδα δεν χάθηκε στον δρόμο, παρά 
ήρθε και κάνει έργα! Έργα συνεργασίας, αλληλεγ-
γύης και αγάπης για τις Σχωριάδες.

Θωμάς Νάκας

 Εισαγωγικό Σηµείωµα
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Επίσης, εκλέχτηκε μία εφορευτική επιτροπή, απο-
τελούμενη από τον Παναγιώτη Λούκα, τον Θανάση 
Μπέη και τον Αποστόλη Βαγγέλη.
Τους ευχόμαστε «καλή σταδιοδρομία» και πάντα 
καλά και άξια έργα για τον τόπο μας.

 Στις 15 Μαΐου 2016, στον Α’ όροφο του βιβλιοπω-
λείου Nakas Book Bazaar, Σταδίου 48 – Αθήνα, 
πραγματοποιήθηκε η τακτική Γ.Σ. της Αδελφότητας 
Σχωριαδιτών «Η γέννηση της Θεοτόκου» με κύριο 
θέμα τις προγραμματισμένες εκλογές, βάσει του 
καταστατικού της.
 Κεντρικό θέμα της συνέλευσης 
ήταν ο απολογισμός της τριετίας και 
η έναρξή της έγινε με την ομιλία 
του προέδρου της, κυρίου Άλκη 
Νταλέ. 
Με την παρουσίαση του απολο-
γισμού των έργων και όλων των 
άλλων δράσεων της Αδελφότητας, 
δημιουργήθηκαν ωφέλιμοι διάλο-
γοι, ερωτήσεις πάνω σε συγκε-
κριμένα θέματα, και όλα τα θέμα-
τα απαντήθηκαν με τον πιο σαφή 
τρόπο. 
 Έπειτα, έλαβαν χώρα, με δη-
μοκρατικές διαδικασίες και κρυφή 
ψήφο, οι εκλογές για την εκλογή 
του νέου Δ.Σ. της Αδελφότητας. 
Συμμετείχαν σε αυτές 36 άτομα. Η 
συμμετοχή αυτή θεωρείται μικρή 
μεν, μεγαλύτερη δε, σε σχέση με 
τις προηγούμενες.
Προτάθηκαν 12 άτομα και εκλέχτη-
καν τα 7 παρακάτω, με βάση την 
καταμέτρηση των ψήφων.
1. Πρόεδρος: Άλκης Νταλές
2. Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Γκίκας
3. Γραμματέας: Αποστόλης Μήλιας
4. Ταμίας: Λάμπης Καλούδης
Μέλη: Γιάννης Ντούβας, Θύμιος 
Νάκας, Δημήτρης Λώλης.

Απολογισμός, εκλογές, νέοι στόχοι

Αδελφότητα Σχωριαδιτών
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ρισσεύει. Τέτοιου είδους παραδείγματα και σύμ-
βολα πατριωτισμού, πρέπει να συνεχίσουμε να 
τα αναδεικνύουμε και να τα τιμούμε. Αποτελούν 
πηγή έμπνευσης για εμάς και για τους νεότερους 
και, δόξα το Θεό, στο χωριό μας έχουμε πολλά τέ-
τοια. 
 Κυρίες και κύριοι, αυτά που μας ενώνουν, 
που μας αδελφοποιούν και μας μονοιάζουν εί-
ναι πολύ περισσότερα και δυνατά από αυτά που 
μας διαφοροποιούν, που μας διχάζουν. Αρκεί 
να θυμόμαστε τον μεγάλο λόγιο του χωριού μας, 
Δημήτρη Μπεντούλη, ο οποίος σε ένα από τα 
συγγράμματά του έγραφε «Τις εχθρότητες γράψε 
τες στο νερό». Το να μπορεί κανείς να κάνει έναν 
απολογισμό της συνείδησής του, να ζητάει συγ-
γνώμη και να μπορεί να συγχωρεί, είναι αρετή, 
χάρισμα και μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής. Ας 
το κάνουμε πρώτα στον εαυτό μας και ας πάμε 
παρακάτω.
 Ένα σημείο του προγράμματός μας ήταν η 
τροποποίηση του παλιού καταστατικού και η 
προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Μετά από 
μια επίπονη, γραφειοκρατική διαδικασία, το κα-
ταφέραμε και θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτό τον 
δικηγόρο κύριο Θεοδώρου Μαργαρίτη και τη 
λογίστρια κυρία Τσάκου Δέσποινα, οι οποίοι μας 
πρόσφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, χάρη στη 
μεσολάβηση του συγχωριανού μας, Θωμά Νάκα. 
Τους ευχαριστούμε πολύ.
Επίσης, το σωματείο μας απέκτησε Α.Φ.Μ., ενώ η 
διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού 
έχει κολλήσει στον νόμο του capital control.
 Ως προς τη χρηματική ενίσχυση του ταμείου 
της Αδελφότητας προτιμήσαμε να μην επιβάλ-
λουμε υποχρεωτική συνδρομή, αλλά να την αφή-
σουμε στην ελεύθερη βούληση των χωριανών.
 Στην έκκληση για δωρεές προς την υλοποί-
ηση των έργων που είχαμε προγραμματίσει, τα 

Κυρίες και κύριοι,
αγαπητοί 
συγχωριανοί, 
μέλη της ιστορικής 
μας Αδελφότητας,

Πέρασαν τρία χρό-
νια από την εκλογή 
του παρόντος Δ.Σ. 
και είμαστε πάλι 
εδώ για να απολο-
γηθούμε και κρι-
θούμε για το έργο 

μας και τη δράση της Αδελφότητας, τη θητεία που 
διανύσαμε. Έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης 
που αναλάβαμε, μπορούμε σήμερα να σας βεβαι-
ώσουμε, όπως κι εσείς το έχετε διαπιστώσει, πως 
καταφέραμε να υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο μέ-
ρος των υποσχέσεων και του προγράμματος που 
είχαμε βάλει στόχο. Πιστεύουμε πως προσθέσα-
με άλλο ένα λιθαράκι στην πολυετή δραστηριό-
τητα και έργο που μας άφησαν παρακαταθήκη οι 
προκάτοχοί μας.
 Πάνω από όλα, προσπαθήσαμε να κρατήσου-
με αναμμένη και να μεταλαμπαδέψουμε τη φλόγα 
της αγάπης και της έγνοιας για το αγαπημένο μας 
χωριό. Να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με πνεύμα 
αδελφοσύνης, αληλλεγγύης και διασύνδεσης γε-
νιών.
 Ακριβώς σε αυτό αποσκοπούσε η κίνηση στο 
κάλεσμα όλων των πρώην προέδρων της Αδελ-
φότητας -Θωμά Νάκα, Λεωνίδα Γκίκα, Κώστα 
Παντάζο, της επίτιμης προέδρου γερόντισσας 
Μαρίας – Ελένης Καλέμη και της αδελφής Καλ-
λινίκης- στην τελετή παράδοσης τιμητικής πλακέ-
τας στον ιστορικό μας ηγέτη, τον αείμνηστο Γιάννη 
Τσιαμπέρη. 
 Κανείς δεν είναι παρελθόν και κανείς δεν πε-

Ο λόγος του κυρίου Άλκη Νταλέ, προέδρου της Αδελφότητας



αποτελέσματα ήταν θαυμαστά. Όπως:
1  Η σημαντική εισφορά της οικογένειας Θωμά 
Νάκα, στην ανάπλαση της πλατείας, στην τοπο-
θέτηση των πινακίδων, στη δωρεάν έκδοση και 
διανομή του περιοδικού κ.α.
2  Η κατασκευή του συγκροτήματος της βρύσης 
στην πλατεία, ένα πραγματικό στολίδι – δωρεά 
από τους νέους επιχειρηματίες Αντώνη Σ. Λώλη 
και Χαράλαμπο Καλούδη.
3   Η κατασκευή της βρύσης του Τζιάφου από τον 
Λαέρτη Πασπάλη.
4  Η ανέγερση της εκκλησίας της Αγίας Παρα-
σκευής της Δόλιανης, από τον Θωμά Κατσάνο.
5   Η συντήρηση των εκκλησιών της Παναγίας της 
Χωτιμίστας και της Αγίας Παρασκευής, από τον 
Μάνθο Κατσάνο. 
6   Ο φωτισμός της πλατείας και του καμπαναριού, 
από τον Γιάννη Ντούβα.
7   Η κατασκευή της σκάλας της κεντρικής εκκλη-
σίας, από συγχωριανό μας που θέλει να διατηρή-
σει την ανωνυμία.
8   Το στρώσιμο των δρόμων με μπετόν, με τη συμ-
μετοχή των οικογενειών: 
• Για τον δρόμο Σχολείο – Σοχώρατα, οι οικογένει-
ες Αντ. Βαγγέλη, Χρ.Λ.Μεντή, Χρ. Ντούρο, Αλ.Ντα-
λέ, Σ.Λούκα, Γ.Μεντή, Ηλ.Μεντή και Α.Ντούρο.
• Για τον δρόμο από το σπίτι του Κ.Μπέη μέχρι 
τον άγιο Νικόλα, οι οικογένειες Κ.Ρ.Μεντή (κόμ-
μάτι δρόμου προς τον άγιο Νικόλα), Σ.Καραγιάν-
νη (κομμάτι δρόμου από τον Τζάφο), ο Βαγγέλης 
Λώλης στον δρόμο από το γήπεδο και επάνω. Ο 
Βασίλης Βαγγέλης την πλατεία του Γιωργάνου και 
τον δρόμο προς την αγία Σωτήρα.
9  Η συμμετοχή 30 ατόμων, μέχρι τώρα, για την 
κατασκευή-αποκατάσταση των κουφωμάτων του 
σχολείου προς 150 ευρώ/τμχ.
10  Η υπόσχεση του Θύμιου Κάνα να αναλάβει δω-
ρεάν τις εργασίες για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
του σχολείου.

11 Η υπόσχεση του Γρηγόρη Μπάντου για την 
εγκατάσταση τηλεόρασης στο σχολείο.
12  Η καθολική συμμετοχή των συγχωριανών μας 
και πολλών άλλων φίλων του χωριού στον Μεγά-
λο Έρανο για το στρώσιμο, καλλωπισμό και κατα-
σκευή τοιχίου με κάγκελα στον αυλόγυρο χώρο 
της κεντρικής εκκλησίας.
13  Επίσης, το Ταμείο της Αδελφότητας συμμετεί-
χε οικονομικά με 1.800 ευρώ στο στρώσιμο της 
κεντρικής πλατείας, στην ασφαλτόστρωση του 
κεντρικού δρόμου και στην κατασκευή μέρους 
του υπονόμου.

Είμαστε πεπεισμένοι πια και βέβαιοι πως η δια-
δικασία της υλοποίησης των έργων που είναι σε 
εξέλιξη, καθώς και νέα έργα υποδομής και καλ-
λωπισμού, που θα προγραμματίσουμε, θα έχουν 
και συνέχεια και πετυχημένη έκβαση.
Η συνταγή της επιτυχίας είναι πια φανερή. Δύο 
είναι οι βασικές πτυχές της:
1  Η εμπιστοσύνη που έχει δημιουργηθεί στη 
συνείδηση του καθενός μας πως κάθε ευρώ που 
διαθέτουμε πιάνει τόπο.
2  Η άψογη και ειλικρινής συνεργασία που 
υπάρχει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε όλους 
τους φορείς του χωριού, δηλαδή την Αδελφότη-
τα, τη Δημογεροντία, την Εκκλησιαστική Επιτρο-
πή και την οργάνωση της Νεολαίας.
 Θέλω να σταθώ λίγο, ιδιαίτερα, στον ρόλο της 
Νεολαίας μας σε όλη τη δραστηριότητα της Αδελ-
φότητας. Είναι οι καλύτεροι ακτιβιστές που δια-
θέτουμε. Έχουμε μια πλειάδα σπουδαίων νέων, 
αποτελούμενοι από σπουδαστές, πτυχιούχους, 
πετυχημένους επαγγελματίες, μπολιασμένοι με 
την αγάπη προς την ιδιαίτερη πατρίδα μας.
 Η Νεολαία φρόντισε για καλά οργανωμένες, 
με ενεργό συμμετοχή, πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις, καθώς και οργάνωση εράνων για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
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 Είναι υποχρέωσή μας να αγκαλιάσουμε και 
να φέρουμε κοντά μας όσο περισσότερους νέους, 
κι άλλους νέους, που είναι στην αφάνεια. Το μη-
νύματα που εισπράττουμε είναι ελπιδοφόρα και 
μας κάνουν να πιστεύουμε πως η Αδελφότητά 
μας δεν έχει μόνο λαμπρό παρελθόν και ενεργό 
παρόν, αλλά και πολύ αισιόδοξο μέλλον. Τους ευ-
χαριστούμε πολύ.
 Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στους νέους: 
Θύμιο Νάκα, Αντ. Σ.Λώλη, Απ.Μήλια, Αντ. Λανάι, 
Γρ.Αποστόλη που ζει και εργάζεται στο χωριό και 
σε πολλούς άλλους. Η βοήθειά τους στη θητεία 
που διανύσαμε ήταν σημαντική.
 Ένας άλλος πυλώνας της δράσης της Αδελ-
φότητας είναι οι πολιτιστικές διοργανώσεις. Στον 
τομέα αυτό μένει να κάνουμε περισσότερες προ-
σπάθειες, να ψάξουμε για νέες ιδέες και τρόπους 
και φυσικά να συνεχίσουμε να οργανώνουμε τις 
εκδηλώσεις της κοπής της πίτας και το πανηγύρι 
του Αυγούστου στο χωριό. 
 Οργανώσαμε ξανά, πριν από δύο χρόνια, τη 
χορευτική εκδήλωση στη μονή της αγίας Τριάδας, 
με συμμετοχή και άλλων Πωγωνισίων.  Όμως, 
παρατηρούμε όλο και περισσότερο την έλλειψη 
της μαζικής συμμετοχής, ειδικά από τις μεγαλύ-
τερες γενιές. Η συμμετοχή τους είναι απαραίτητη 
για το πάντρεμα του παραδοσιακού στοιχείου με 
το νέο. Στον τομέα αυτό θέλω να ευχαριστήσω 
το μουσικό συγκρότημα των συγχωριανών, Γρ. 
Μπάντο, Λ.Γκίκα και Γ.Τσάνο, οι οποίοι –πολλές 
φορές- προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλο-
κερδώς. Τους κάνω την έκκληση, στο μέλλον 
να αναλάβουν την οργάνωση ενός παραδοσια-
κού χορευτικού ομίλου, γιατί διαθέτουν και την 
εμπειρία και την τεχνογνωσία. 
 Στο πλαίσιο αυτό μένει από το νέο Δ.Σ. να φέ-
ρει εις πέραν την πρόταση της συγχωριανής μας 
Αντιγόνης Λώλη, η οποία προτείνει τη διεξαγω-
γή μιας εκδήλωσης στα πρότυπα της εκπομπής 

«Κυριακή στο χωριό», με παραδοσιακά φαγητά 
και εδέσματα από τις νοικοκυρές του χωριού.
 Σε ένα άλλο σκέλος της δράσης μας, που 
θέλω να αναφερθώ, είναι η συμβολή του Σω-
ματείου μας και των άλλων αδελφικών σωμα-
τείων του Πωγωνίου γενικότερα στα δρώμενα 
και στα προβλήματα που μαστίζουν την περιοχή 
μας. Μέσα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας 
που έχουμε, λαμβάνει χώρα και η πρωτοβουλία 
μας -μαζί με τα άλλα σωματεία- για την αποστο-
λή κοινής επιστολής διαμαρτυρίας στη Διοίκηση 
του Νέου Ενωμένου Δήμου πριν από μερικούς 
μήνες, σε σχέση με την παράνομη υλοτόμηση του 
δασικού πλούτου του Πωγωνίου. Ο αγώνας της 
προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος και 
των κοινοτικών περιουσιών που κληρονομήσα-
με, είναι ένας αγώνας διαρκής και σκληρός.
 Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Πο-
λυτσιανιτών και τον πρόεδρό της κύριο Χ. Δέφτο, 
για τη βοήθεια που μας παρείχαν, δηλώνοντας 
την οδό Πατησίων ως έδρα της Αδελφότητάς μας, 
αλλά και για τη φιλοξενία που μας παρέχουν για τη 
διεξαγωγή διαφόρων μαζώξεων. 
 Επίσης, σας ανακοινώνω πως πριν από μερι-
κές μέρες εισήλθαν στα χέρια του προέδρου της 
κοινότητας οι τίτλοι ιδιοκτησίας των κοινοτικών 
μας δασών και λιβαδιών. Θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα για να παραλάβουμε και τα κομμάτια που 
υπολείπονται.
 Εν συντομία, αυτά ήταν τα κυριότερα θέματα 
που μας απασχόλησαν τα τελευταία τρία χρόνια. 
Εύχομαι στο νέο Δ.Σ., που θα εκλέξουμε σήμερα, 
να φέρει νέα δυναμική και φρεσκάδα στη δρα-
στηριότητα της ιστορικής μας Αδελφότητας.

Ευχαριστώ,
Αλκιβιάδης Νταλές
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 Οι Σχωριάδες ανανεώνονται και εξελίσσονται

 Τα έργα συνεχίζονται

Υποχρεώσεις προς την Κοινότητα – 2014
 Να υπενθυμίσουμε, για ακόμα μία φορά, στους συγχωριανούς μας τις ανεξόφλητες 
υποχρεώσεις τους προς την Κοινότητα για το έτος 2014.

 Κοινοτικά τέλη – 2015

Παρακαλούμε να προσέλθουν όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει την υποχρέωση αυτή.

8



αυτό θα ολοκληρωθεί ανάλογα με τις οικονομικές 
προσφορές, γι’ αυτό θα παρακαλούσαμε για τη 
συμβολή όλων σας. Το κτήριο αυτό ως Πνευματικό 
κέντρο θα αναβαθμίσει το χωριό, ενώ παράλληλα 
θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάδειξης του τόπου 
και των ανθρώπων του.

Οι προσφορές για την ανάπλαση του χωριού δεν 
τελειώνουν, όσο υπάρχουν Σχωριαδίτες που αγα-
πούν και δεν ξεχνούν τον τόπο τους. Παρακάτω, 
αναφέρουμε τις τρέχουσες προσφορές συγχωρια-
νών μας.

2. Ο Δημήτρης Λώλης θα φτιάξει τη βρύση στην 
εκκλησία.
3. Ο Αντώνης Στ. Λώλης και ο Λάμπης Καλούδης 
συνεχίζουν την προσφορά τους μέχρι την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής του συγκροτήματος της βρύ-
σης στην πλατεία. Περιμένουμε με ανυπομονησία 
το καλοκαίρι για να απολαύσουμε την ομορφιά αυ-
τού του έργου.
4. Ο Θύµιος Νάκας θα συμβάλλει οικονομικά στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής γηπέδου βόλεϊ στο 
Πάρκο της Νεολαίας, στην αγία Σωτήρα.
 5. Ο Χρήστος Λ. Μεντής, ο Γρηγόρης Λώλης και ο 
Αποστόλης Βαγγέλης, προσφέρουν το σοβάντισμα 
του μπεντιού του νερού.
6. Ο Γρηγόρης Μπάντος προσφέρει τον εξοπλισμό 
και την εγκατάσταση δορυφορικής τηλεόρασης στο 
Πνευματικό Κέντρο – Σχολείο.
7. Ο Λαέρτης Πασπάλης φροντίζει για την αποπε-
ράτωση του έργου της βρύσης του Τζιάφου.
8. Ο αυλόγυρος της μεγάλης μας εκκλησίας έχει 
ακόμα εργασίες που πρέπει να γίνουν για να ολο-
κληρωθεί το έργο. Υπολείπεται η πλακόστρωση 
όλης της αυλής.
9. Ο δρόμος Μιτσούρκου έχει δρόμο μπροστά του. 
Τα έργα συνεχίζονται μέχρι την αποπεράτωσή του.
10. Το Πάρκο της Νεολαίας είναι ένα ακόμα μεγά-
λο έργο, το οποίο ευελπιστούμε να γίνει μία όαση 
δράσεων και τόπος συνάντησης όλων των νέων 

Κοινοτικά τέλη 2016
Ξεκίνησε η συλλογή των κοινοτικών τελών 
για το έτος 2016. Παρακαλούμε για την άμεση 
ανταπόκρισή σας.

 1. Σχολείο
Στα τελευταία τεύχη δημοσιεύσαμε την εξέλιξη των 
των εργασιών στο σχολείο των Σχωριάδων, για να 
αναδειχθεί σε πνευματικό κέντρο. Η έκκλησή μας 
παραμένει η ίδια, όποιος μπορεί να προσφέρει χρή-
ματα για την αγορά ενός παραθύρου ή ας προτείνει 
ο ίδιος κάποια άλλη προσφορά που θα βοηθήσει 
στην αποπεράτωση αυτού του έργου. 
 Προβλέπεται η ολοκλήρωση του σοβαντίσμα-
τος του Α’ ορόφου έως τον Αύγουστο 2016. Το έργο 
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 Ο Σταύρος Νάκας -γνωστός για τα αυτοσχέδια ποι-
ήματά του που στολίζουν κάθε σημαντική στιγμή 
του χωριού, των Σχωριαδιτών και της οικογένειάς 
του- εμπνεύστηκε από την ανάπλαση της βρύσης 
του Τζιάφου, έργο του Λαέρτη Πασπάλη, κι έγραψε 
το παρακάτω ποίημα. Ας το απολαύσουμε όλοι μας.

Ο Τζιάφος
από τον Σταύρο Νάκα

Με μεγάλο πόθο γράφω
Για τον όμορφό μας Τζιάφο
Με το κρύο του νεράκι
Έγινε στολίδι με μεράκι.

Γεια σου, μεγάλε Λαέρτη
Πήρες πρωτοβουλία
Έκανες τον Τζιάφο κόσμημα
Θα μείνει στην ιστορία.

Συγχαρητήρια δίνω
Και στον μάστορα τον Γιάννη,
Με σκαλιστή την πέτρα
Χρυσαφένιον τον Τζιάφο κάνει.

Με αυτό το απανοπήγαδο
Εμείς έχομε μεγαλώσει
Το γάργαρο νερό του
Ζωή μας έχει δώσει.

Και σε γάμους αντηχούσε
Η μπάμπω Νάκω τραγουδούσε
Μες στον Τζιάφο μες στη βρύση
Πεθερά σαν το μελίσσι.

Ένα έργο σοβαρό
Ομορφαίνει το χωριό.
Ο Τζιάφος τώρα καμαρώνει
Είναι πρώτος στο Πωγώνι.

του χωριού. Οι εγκαταστάσεις θα ικανοποιούν όλες 
τις ηλικίες και θα είναι ασφαλείς, ενώ παράλληλα 
οι νέοι θα μπορούν να συναθροίζονται εκεί και να 
εκπέμπουν τον παλμό τους σε όλο το χωριό!
11. Η βρύση του Τζιάφου ανακαινίζεται από τον Λα-
έρτη Πασπάλη και χάρη σε αυτό το έργο αναδει-
κνύεται η γύρω περιοχή.

Η βρύση της πλατείας

Ο Τζιάφος
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 Ο έρανος της εκκλησίας 
συνεχίζεται 
Οι τελευταίες προσφορές 
από συγχωριανούς 
και φίλους αναφέρονται 
στον ακόλουθο κατάλογο.
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ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΕ ΚΑΙ ΦΙΛΕ,
ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ,

ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΩΡΙΑΔΩΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣΠΑ-
ΘΟΥΜΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ.
ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ. 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
• Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ

ΕΡΓΟ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 
ΜΟΥΣΕΙΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ, ΙΑΤΡΕΙΟ, 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 2 – 3 ΔΩΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΩΣ 
ΞΕΝΩΝΑΣ.

• Ο ΑΥΛΟΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
• Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
• Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΙΤΣΟΥΡΚΟΥ
• Ο ΤΖΙΑΦΟΣ
• ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ:
• ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
• ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 150 ΕΥΡΩ
• ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΙΩΝΙΑ.

ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΗ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΜΕ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ.
ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΠΕ-
ΡΗΦΑΝΑ ΝΑ ΛΕΕΙ ΠΩΣ «ΗΜΟΥΝ ΚΙ ΕΓΩ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Έκκληση προς όλους τους Σχωριαδίτες και φίλους
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 Η ιδέα της Αντιγόνης Λώλη, για τη διοργάνωση 
εκδήλωσης αντίστοιχής με την εκπομπή “Κυριακή 
στο χωριό”, σιγά σιγά παίρνει τον δρόμο της και 
όλοι ευελπιστούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να γιορ-
τάσουμε όλοι μαζί μοναδικά, στο πανηγύρι του Αυ-
γούστου, με ζωναντή μουσική, χορό και υπέροχο 
φαγητό, βασισμένο στην παραδοσιακή μας κουζίνα.
 Για να τιμήσουμε και να αναδείξουμε την προ-
σπάθεια κάθε Σχωριαδίτισσας στη μαγειρική τέχνη, 
θα υπάρχει χώρος διαμορφωμένος έτσι ώστε όλα 
τα φαγητά να βρίσκονται εκεί, μαζί με τις μαγείρισ-
σες. Όλα θα στολιστούν, θα κατονομαστούν κι έπει-
τα θα τα δοκιμάσουμε και θα τα απολαύσουμε, με τη 
συνοδεία εκλεκτού κρασιού και τσίπουρου.
 Φέτος, η ημερομηνία 16 Αυγούστου 2016, θα 
είναι η δική μας αξέχαστη “Κυριακή στο χωριό”.
Φροντίστε να είστε όλοι εκεί!

 Θα συμβεί και στις Σχωριάδες
 Κυριακή στο χωριό

Αντιγόνη Λώλη
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Η Ηλίας Ασβεστάς είναι το παιδί του Δημήτρη Ασβεστά και της Βάλης (Βαλεντίνας) Ντούρου 
από τις Σχωριάδες, με διαμονή στο χωριό Μάχου Ηλείας.
Είναι αθλητής του συλλόγου Α.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ και στο παγκόσμιο φεστιβάλ πολεμικών τεχνών 
που διοργανώθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του δήμου Σερρών στις 21-22-/5/2016, βγήκε 
πρώτος στις πολεμικές τέχνες.
Πρόκειται για μία πρωτιά που μας έκανε όλους πολύ υπερήφανους.
Τους ευχόμαστε πάντα πρωτιές και επιτυχίες στην αθλητική του καριέρα!

πήγε τις Σχωριάδες στην κορυφή
κι έκανε περήφανους τους γονείς του.

Ο Ηλίας Ασβεστάς
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 31/3/16: To νέο κατάστημα κρεοπω-
λείο «Pogoni», στα Σωφρατικα, του 
συγχωριανού μας Γρήγορη Ποστόλ, 
σας περιμένει. Καλορίζικο!

 24/4/16: Κυριακή 
των Βαΐων και στις 
Σχωριάδες ήρθε ο 
παπάς και κάναμε 
λειτουργία.

 24/4/16:
των Βαΐων και στις 
Σχωριάδες ήρθε ο 
παπάς και κάναμε 
λειτουργία.

 To χωριό μας, με την ανόθευτη φύση του, είναι μία πρόκληση όλες τις εποχές. Την άνοιξη 
συνδυάζουμε τις γιορτές του Πάσχα και ξεκλέβουμε λίγο χρόνο για να το επισκεφθούμε, 
να μάθουμε τα νέα των συγχωριανών και να αισθανθούμε και πάλι χαρά και γαλήνη μέσα 
στην αγκαλιά του.

 Το ξύπνημα της φύσης, οι άνθρωποι, οι γιορτές

Σχωριαδίτικο ηµερολόγιο
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 28/4/16: Ο επόμενος τσέλιγκας, μετά τον Γκίκα, 
σίγουρα θα είναι ο Τσιαβούλης ο Νάκας ο νεό-
τερος. Σήμερα έκανε επίσκεψη στο κοπάδι και 
έδωσε και συγχαρητήρια για την καλή δουλειά.

 Χαρακτηριστική φωτογραφία 
της που αποδεικνύει τη χρή-
ση των τελευταίων μέσων τε-
χνολογίας (κινητό τηλέφωνο, 
skype, viber, facebook) από 
τους ηλικιωμένους. Εδώ, η 
γιαγιά Χρυσάνθη (Τσάνθη) του 
Μήλια, συνομιλεί με τα παιδιά 
και τα εγγόνιας της, με άνεση 
και χάρη.
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9/4/16: Η περιφορά του Επιταφίου έγινε με κατάνυξη 
και ευλάβεια και φέτος.

 30/4/16: Μεγάλο Σάββατο πρωί 
με θεία Λειτουργία και Κοινωνία 
στην Εκκλησία των Σχωριάδων. 
Καλή Ανάσταση να έχουμε!
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 Χριστός Ανέστη από τις Σχωριάδες!

 Την Κυριακή του Πάσχα, από νωρίς το πρωί, όλοι ξεκινούν τις προετοιμασίες για 
το εορταστικό φαγοπότι. Όλα πρέπει να είναι έτοιμα στην ώρα τους.

 1/5/16: Ο Σταύρος Νάκας, ξεκίνησε το ψήσιμο. 
Το αρνί και το κοκορέτσι θα νοστιμέψουν το 
γιορτινό τραπέζι.

 1/5/16: Ο Γιάννης Δημουλάς, δεν είναι 
μόνο εξαιρετικός πελεκητής της πέτρας 
αλλά κι ένας άξιος ψήστης, γι’ αυτό με αρνί 
και κοκορέτσι ευχαρίστησε συγγενείς και 
φίλους στο πασχαλιάτικο τραπέζι.

 1/5/16: Ο Γιάννης Δημουλάς, δεν είναι 

 1/5/16: Ο Σταύρος Νάκας, ξεκίνησε το ψήσιμο. 
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 8/5/16: Πόση χαρά νιώθει κανείς όταν βλέπει αυ-
τές τις γιαγιάδες του χωριού. Η Σούλα, η Ντίνα και 
η Σοφία σαν να ζουν την πρώτη νιότη τους ακόμα, 
πάνε να ανάψουν ένα κερί στην Αγία Παρασκευή.

 3/5/16: Η βροχούλα δεν λέει να σταματήσει 
στο χωριό. Ευκαιρία για τους σάλιαγκους 
να κάνουν τη βόλτα τους και για τις μικρές 
Ξανθίππη και Ευθυμία Μπέλου να τους μα-
ζέψουν για μαγείρεμα. 

 9/5/16: Ένας πραγματικός ιππότης ο Ευάγγε-
λος, καθημερινά βοηθάει να αρμέξουν τα γίδια 
και με το μουλάρι κουβαλάει το γάλα.
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 Χρόνια τώρα δεν παίρνω το θάρρος να γράψω 
κάτι για σένα, κι αυτό επειδή μου είναι αδύνατο 
να συνηθίσω και να δεχτώ την απουσία σου. Όχι 
πως δεν σε θυμάμαι, αυτό συμβαίνει σε κάθε στιγ-
μή της ημέρας. Εσύ είσαι μαζί μου… Εσένα σου 
άξιζε κάθε καλό επειδή ήσουν 
αγαπημένος πατέρας, καλός 
σύζυγος και είχες βαθιά πίστη 
στον Θεό.
Τούτο τον μήνα κλείνουν οχτώ 
χρόνια που δεν είσαι κοντά μας 
και θέλω να σε θυμάμαι πά-
ντα ως τον άνθρωπο που μου 
έμαθε να πιστεύω στον Θεό και 
στον εαυτό μου. Ακόμη, μου 
έμαθες να πιστεύω και στους 
ανθρώπους, παρόλο που πολ-
λοί από αυτούς δεν σε καταλα-
βαίνουν και άλλοι προσπαθούν 
να σε βλάψουν. 
Καθώς ο χρόνος περνάει, περ-
νάει πολύ γρήγορα, ακόμα να 
καταλάβω πως πέρασαν όλα 
αυτά τα χρόνια. Προσπαθώ να μετρήσω το κάθε 
δευτερόλεπτο, το κάθε λεπτό, την κάθε ώρα απου-
σίας σου, αυτή όμως μετράει χρόνια. Ο χρόνος 
κυλάει και η καθημερινότητα μπερδεύει πιο πολύ 
τη ζωή μου. Εγώ όμως ακόμα νιώθω το κενό που 
άφησες μέσα μου.

Μου λείπει η φωνή σου, το χαμόγελό σου, αλλά 
κυρίως η μεγάλη υπομονή σου στην αντιμετώπιση 
κάθε ασθένειας και κάδε δυσκολίας με αξιοπρέ-
πεια και δύναμη. Συχνά σε θυμάμαι και βουρκώ-
νω που δεν θα είσαι δίπλα μου στις πιο σημαντικές 
στιγμές της ζωής μου.
Ποιος θα με συνοδεύσει στην εκκλησία την ημέ-
ρα του γάμου μου;
Πόσα πολλά πράγματα έμειναν χωρίς να πούμε 
και χωρίς να κάνουμε μαζί! Σου έχω πει πόσο σε 
αγαπώ; Συχνά νιώθε χαμένη, ολομόναχη και προ-
σπαθώ να πιαστώ στις αναμνήσεις.
Με το παρόν κείμενο θέλω να σε φέρω στη μνήμη 
μου για μια ακόμα φορά και να παρουσιάσω σε 
πολλούς άλλους που δεν σε έχουν γνωρίσει, να 
σε γνωρίσουν έστω και λίγο, να γνωρίσουν την 

ψυχή και τι υπέροχος άνθρω-
πος ήσουν. Να γνωρίσουν την 
ειλικρίνειά σου, την καλοσύνη 
σου και την αφοσίωσή σου. Τη 
βαθιά πίστη στον Θεό ακόμα 
και σε εκείνα τα απαγορευμέ-
να χρόνια. Η πίστη αυτή που 
έκανε την πόρτα του ταπεινού 
σπιτιού σου να είναι ανοιχτή 
και να υποδεχτεί τον οποιονδή-
ποτε που είχε ανάγκη, αλλά και 
τον Αρχιεπίσκοπο, τον Δεσπότη 
ακόμη και τον Πάτερ Αρθούρο 
Λιονέλι από τις ΗΠΑ.
Πάντα το σπίτι σου ήταν φιλόξε-
νο, είχες μεγάλη καρδιά κι έχω 
προσπαθήσει να σου μοιάσω 
έστω και λίγο, αλλά είναι αδύ-

νατο. Ήσουν μοναδικός. Ακόμη και στη φωτογρα-
φία μου φαίνεσαι να χαμογελάς και είσαι ικανο-
ποιημένος μαζί μου.

Μου λείπεις τόσο πολύ!
Χαρίκλεια Μπεντούλη

 Όταν μία κόρη μνημονεύει...
 Ευάγγελος Μπεντούλης

 της Χαρίκλειας Μπεντούλη
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(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)
Παιγνίδια έξω στη Φύση, παιγνίδια στην αυλή του 
σπιτιού, στο αλώνι, στις πρασινάδες.
 Την άνοιξη και το καλοκαίρι που ο καιρός ήταν 
ζεστός οργανώναμε παιγνίδια στις αυλές μας, στα 
αλώνια, αλάνες κ.τ.λ. Αυτά ήταν διάφορα: σχοινάκι, 
τυφλόμυγα, σκάλα, ντάμα. Τα κορίτσια έπαιζαν με 
τις κούκλες, σπιτούλια κ.τ.λ..

Οι κούκλες
Οι κούκλες είναι ένα αρχαίο παιγνίδι. Το έπαιζαν τα 
κορίτσια με διάφορες ηλικίες. Εκείνα τα χρόνια δεν 
είχε καταστήματα να αγόραζες κούκλες. Θυμάμαι, 
γύρω στα 1950-52 ήρθε μια κούκλα από την Αμερι-
κή σε ένα κορίτσι στο μαχαλά. Όλα τα κορίτσια του 
χωριού μαζεύονταν να τη δουν. Έκλεινε τα μάτια κι 
άρθρωνε τη λέξη «μαμά».
 Τις κούκλες τις έκαναν μόνα τους τα μεγαλύτε-
ρα κορίτσια ή η μητέρα τους. Έπαιρναν κομμάτια 

από ύφασμα ή κανένα παλιό φόρεμα κι έφτιαχναν 
κούκλες. Μια κούκλα πολλές φορές τη στόλιζαν 
σαν νύφη. 
 Οι κούκλες ήταν διάφορες. Μερικές τις παρου-
σίαζαν σα μικρά και τα έβαζαν να κοιμηθούν κ.τ.λ.
Οργάνωναν και παιχνίδι με σπιτούλια. Καθόριζαν 
με πέτρες το δωμάτιο του ύπνου, το κρεβάτι, το μα-
γειρείο, τον κήπο κ.τ.λ.

Οι νύφες
Τα κορίτσια μόνα τους επέλεγαν ένα κορίτσι και το 
στόλιζαν με ποδιές κεντημένες, με στεφάνια από 
λουλούδια κ.τ.λ. και την έκαναν νύφη. Την έβαζαν 
να καθίσει, την πήγαιναν από το ένα δωμάτιο στο 
άλλο, η από τη μια μεριά της αυλής στην άλλη. Με-
ρικές, έκαναν τις συμπεθέρες. Τραγουδούσαν και 
διάφορα τραγούδια.
 Οι κούκλες και οι νυφάδες ήταν δύο διαφορετι-
κά παιγνίδια, αλλά τα κορίτσια να συνδύαζαν πολ-
λές φορές και τα δύο μαζί ή χωρίζονταν σε ομά-
δες, μερικές έπαιζαν με τις κούκλες και μερικές τη 
«νύφη».

Η μέλισσα
Μια ομάδα από κορίτσια οργάνωναν το παιγνί-
δι, ήταν οι «μάνες» που κέρδιζαν μετά από λαχνό 
ή εθελοντικά. Δύο δυνατά κορίτσια πιάνονταν με 
τα χέρια τους και σχημάτιζαν μια «γέφυρα». Από 
την αρχή καθόριζαν δύο συνθηματικές λέξεις: π.χ. 
«μέλι» και «γάλα». Σε μια άνηκε το «μέλι» και στην 
άλλη το «γάλα». Τα κορίτσια που έπαιρναν μέρος 

Τα παραδοσιακά 
παιχνίδια 
του Πωγωνίου

Ειρήνη Κομνηνού - ζωγράφος

του Χρήστου Γ. Τσελίκη
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στο παιγνίδι σχημάτιζαν μια ουρά και περνούσαν 
στη σειρά κάτω από τη «γέφυρα». Όλες μαζί, τρα-
γουδούσαν:

Περνά - περνά η μέλισσα,
με τα μελισσόπουλα
και με τα κλωσόπουλα.

Το τελευταίο κορίτσι το έπιαναν «αιχμάλωτο» στη 
γέφυρα και τα δύο κορίτσια. Τότε, άρχιζε το τρα-
γούδι:

Καλώς το μελισσόπουλο,
το καλό κλωσόπουλο.

Αμέσως, το  ρωτούσαν: «Τι θέλεις; 
Μέλι ή γάλα;». Το κοριτσάκι έλεγε 
μια επιλογή και μετά κατατάσσονταν 
πίσω από τα άλλα κορίτσια με την 
ίδια προτίμηση. Στο τέλος, τα κορί-
τσια των δύο ομάδων πιασμένα από 
τη μέση ή μια της άλλης, σχημάτιζαν 
δύο ομάδες, όπου η μια τραβούσε 
την άλλη. Πολλές φορές, η αλυσίδα 
κόβονταν και τα κορίτσια κατρακυ-
λούσαν πάνω στα χόρτα και ξεσπού-
σαν στα γέλια.

Σύρε μήλο κι έλα κίτρο
Παιγνίδια για κορίτσια. Το έπαιζαν μόνες του ή δυο 
δυο. Έβρισκαν δύο μικρές στρογγυλές πέτρες ή δύο 
κουκουνάρια από κυπαρίσσια. Ο παίχτης κρατούσε 
στο δεξί χέρι τα δύο πετραδάκια, τα τσόκαλα όπως 
λέμε στο χωριό. Το παιγνίδι άρχιζε ρίχνοντας τα πε-
τραδάκια ένα ένα στον αέρα σε ύψος γύρω στο μέ-
τρο. Μόλις έρχονταν κάτω το ένα ρίχνονταν το άλλο 
με γρηγοράδα, χωρίς να πέσει κανένα καταγής, για-
τί τότε «καιγόσουν». Με το που έριχναν την πρώτη 
πέτρα, άρχιζε το τραγούδι:

Σύρε μήλο κι έλα κίτρο,
να μου δείξεις την αλήθεια,
πόσα χρόνια θ’ άλλα ζήσω,
κι άρχιζε το μέτρημα: 1,2,3,4...

Όταν έφταναν στο εφτά για συντομία έλεγαν: φτα, 
χτω, κατέντε, κάξι, κ.τ.λ.. Το παιγνίδι συνέχιζε ως 
που να έπεφτε η πέτρα κάτω, τότε άρχιζε το άλλο 
κορίτσι. Έβαζαν άμιλλα πια θ αμετρήσει περισσότε-
ρα. Κέρδιζε αυτή που έριχνε περισσότερες φορές 
το πετραδάκι χωρίς να χάσει. Το παιγνίδι παίζονταν 
σε κάθε χώρο. 
Πολλές φορές, τα κορίτσια έλεγαν ρυθμικά και το 
ακόλουθο τραγούδι: 

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.

Μερικά κορίτσια που ήταν γρήγορα 
κι επιδέξια έπαιζαν με τρία τσόκαλα 
και πολλές φορές όταν κουράζο-
νταν απάνω στο παιγνίδι, έμπαινε 
μια άλλη φίλη και συνέχιζε χωρίς 
να σταματήσουν να ρίχνουν πάνω 
τα τσόκαλα. Πολλές φορές έπαιζαν 
τραγουδιστά:
Ένα, δύο, τρία,
πήγα στην κυρία κ.τ.λ.

Πού πατάς;
Το παιγνίδι «που πατάς, που κοιτάς» το έπαιζαν δύο, 
δύο, τα αγόρια ή τα κορίτσια. Περνούσαν τα χέρια ο 
ένας του άλλου, καθισμένοι με τις πλάτες και τότε 
σήκωνε ο ένας τον άλλον στην πλάτη λέγοντας:

-Πού πατάς;     -Στη γη.
-Τι κοιτάς;         -Τον ουρανό.
-Τι τρως;           -Ψωμί κι αγγούρι.
-Σκύψε, πάρε με, σαν το καλό γαϊδούρι!

Τότε, άλλαζαν τους ρόλους και το παιγνίδι συνέχιζε, 
χωρίς να έχει νικητή και ηττημένο.

( Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

Ειρήνη Κομνηνού - ζωγράφος
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Αντώνης Βαγγέλης
Όταν ο άνθρωπος είναι ικανός είναι πάντα ικανός
Αν κάποιος πρέπει να γράψει για τον Αντώνη Βαγ-
γέλη, τότε δεν υπάρχει καταλληλότερος από εμένα. 
Έζησα κοντά στον Αντώνη περίπου 15 – 20 χρόνια 
στο χωριό, στον Συνεταιρισμό στον κάμπο. Με τον 
ερχομό μας στην Ελλάδα, συνεχίσαμε να είμαστε κο-
ντά κι εδώ, στη Ραφήνα. 
Όταν ήμουν νέος στην ηλικία και είχα τη θέση του 
«μπρικαντιέρη» στον 
Συνεταιρισμό, είχα τον 
Αντώνη δίπλα μου ως 
«Mjeshter» που θα πει 
μάστορας και ήταν δά-
σκαλός μου.
 Οι μαθητές συνή-
θως δεν συμπαθούν 
ιδιαίτερα τους απαιτη-
τικούς και αυστηρούς 
δασκάλους, παρά μόνο 
αργότερα, όταν μεγα-
λώνουν και ωριμάζουν 
και βλέπουν τη ζωή με 
άλλο μάτι. Τότε, γυρί-
ζουν πίσω,  εκτιμούν 
αυτούς τους δασκάλους και είναι ευγνώμονες που 
τους συνάντησαν. 
 Το ίδιο έχει συμβεί και στην περίπτωση τη δική 
μου με τον Αντώνη. Για εμένα, ο Αντώνης ήταν δά-
σκαλος και τώρα τον χαρακτηρίζω καθηγητή με δι-
δακτορικό στη ζωή. 
 Ο Αντώνης είχε δημιουργήσει στον κάμπο τη δική 
του «Σχολή». Από μικρό παιδί (ορφανό από πατέρα) 
καταγόταν από πολύ φτωχή οικογένεια κι έζησε μο-
ναχό, καθώς ο πατέρας και τα δύο του αδέρφια εί-

χαν ξενιτευτεί στην Αμερική. Έτσι, δούλευε σκληρά 
και ακούραστα χωρίς να γνωρίσει την ανέμελη ζωή 
του παιδιού. Πήγε στον κάμπο και μαθήτευσε δίπλα 
στους παραδοσιακούς ποτιστάδες, τον Κίτσιο Κονό-
μο, τον Κώτσιο Πασπάλη, τον Τζίμο Κάνα, τον Θωμά 
Λώλη κτλ., τους οποίους πάντα μνημόνευε στις κου-
βέντες του.
 Από τις δουλειές στον κάμπο απέκτησε πείρα και 
γνώση πάνω στο πότισμα των καλλιεργειών. Την 
πείρα αυτή την εμπλούτισε με τις δικές του πατέντες 
κι έτσι αργότερα ήρθε η σειρά του να διδάξει τη νέα 
γενιά ποτιστάδων. Μαθητές του και άξιοι ποτιστάδες 
είναι ο Κήτας, ο Άλκης, ο Σιώμος, ο Στόλης, ο Πέτρος 
και άλλοι.
 Είχε το πνεύμα της ομαδικής εργασίας και ήταν 
ο ίδιος πολύ δουλευταράς. Στο μάθημα που μας 

έκανε είχε τη δική του 
μέθοδο για να περάσει 
τη γνώση, χρησιμοποι-
ώντας χιούμορ, παροι-
μίες, αλλά και μικρές, 
ευτράπελες ιστορίες, κι 
έτσι κατάφερνε να μας 
κερδίζει όλους χωρίς 
να αισθανόμαστε εκεί-
νη τη στιγμή ότι ήμα-
σταν υποχρεωμένοι να 
ακούσουμε απλά μία 
στεγνή και αδιάφορη 
διδασκαλία.
  Εμείς, ως ακροατές, 

αναζητούσαμε την αφήγησή του διαρκώς, καθώς 
αυτή γινόταν σε μια καθάρια, ελληνική γλώσσα που 
μας συγκινούσε και ταυτόχρονα μας υπενθύμιζε τις 
λέξεις που είχαμε ξεχάσει να χρησιμοποιούμε.
Πίσω από την κάθε του κουβέντα κρυβόταν κι ένα 
υπονοούμενο, το οποίο μας έκανε να γελάμε συνω-
μοτικά και με τον τρόπο αυτό γινόταν ακόμα πιο πει-
στικός και συμπαθής σε όλους εμάς.
 Είχε ένα παρατσούκλι, τον έλεγαν «Μαγκιόρα», 
δηλαδή καταφερτζή. Το παρατσούκλι όμως αυτό 

Όταν ο άνθρωπος είναι 
ικανός, είναι πάντα ικανός

Ο Αντώνης Βαγγέλης

Από τον Θωμά Νάκα
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είχε δύο όψεις: οι κακοπροαίρετοι διέκριναν την 
αρνητική όψη και το χρησιμοποιούσαν όταν ήθελαν 
να τον μειώσουν γιατί δεν τον έφταναν, ενώ αυτοί 
που έβλεπαν τα πραγματικά χαρίσματα του Αντώνη, 
αναδείκνυαν τη θετική όψη και το χρησιμοποιούσαν 
για να τονίσουν την ευστροφία, την εξυπνάδα και τη 
σβελτάδα του. 
 Για εμένα ο Αντώνης ήταν το δεξί μου χέρι, πα-
νταχού παρών και παντός καιρού. Αυτό θέλω να το 
γράψω με κεφαλαία γράμματα. Εάν, για παράδειγμα, 
είχα να οργανώσω σπορά στον κάμπο μια Κυριακή, 
πρώτη και καλύτερη εμφανιζόταν για βοήθεια σύσ-
σωμη και σε ετοιμότητα η οικογένειά του: ο Αντώνης, 
η Ελένη, ο Νίκος και το θρυλικό γαϊδούρι τους, ίσως 
το πιο δυνατό γαϊδούρι που έχουν δει οι Πωγωνίσιοι 
μέχρι τώρα. Η δύναμή του ισοδυναμούσε με αυτή 
δύο μουλαριών. Να μην ξεχάσω να αναφέρω και τον 
μυθικό τους σκύλο, τον Τσιάπη που έτρεχε κι αυτός 
πίσω τους. Το σκυλί αυτό ήταν καλό γέννημα, δυνατό 
και όμορφο και γι’ αυτό ο Αντώνης συνήθιζε να λέει: 
«Να είστε δυνατά παιδιά από Τσιάπη γεννημένα».
 Εμείς που τον ζήσαμε από κοντά, πάντα θα θυ-
μόμαστε τις ωραίες του ατάκες αλλά και τις αστείες 
ιστοριούλες που τις δημιουργούσε επί τούτου και 
αυτοσχεδίαζε πάντα με μεγάλη επιτυχία. Χωρίς να 
αναφέρω ονόματα –αυτοί που ξέρουν, καταλαβαί-
νουν- θα σας διηγηθώ μερικές από αυτές.
 Ένα πρωί, έπρεπε ο Αντώνης να πάει από νωρίς 
στον κάμπο για να αλλάξει τα νερά, δηλαδή τις κο-
ψώνες – τα αυλάκια, που ήταν η σειρά του. Άργησε 
όμως και τον πιάνει ο Χ και του λέει: «Βρε, Αντώνη, 
γιατί άργησες;» 
 Ο Αντώνης, ο οποίος είχε μπει μέσα στα καλαμπό-
κια και είχε γίνει μούσκεμα από την πρωινή υγρασία, 
έξυπνος πάντα και ετοιμόλογος, του απαντά: «Ακού-
στε, βρε παιδιά, τι έπαθα! Είχα τον Τσιάπη μαζί και 
ξαφνικά μέσα από τα καλαμπόκια βγάζει έναν λαγό 
και τον κυνηγάει. Τρέχω κι εγώ ξοπίσω του φωνά-
ζοντας «Τρέξε, Τσιάπη!» Ξαφνικά κι ενώ η ορμή του 
κυνηγιού με είχε συνεπάρει, βλέπω τον Τσιάπη να 
οπισθοχωρεί τρομαγμένος και να τρέχει πίσω προς 

τα εμένα, γιατί ούτε ένας, ούτε δυο, αλλά εφτά λαγοί 
του είχαν χυμήξει!» Και με την ιστορία αυτή, αμέσως 
λύθηκε κάθε παρεξήγηση.
 Μια άλλη περίπτωση ήταν όταν τον περιμέναμε 
να μας δείξει το που θα ανοίξουμε κάποιο κανάλι 
ποτίσματος στον κάμπο, στο Σεργιάνι. Περιμέναμε 
μα εκείνος αργοπόρησε και πάλι. Τότε, ο Υ του λέει: 
«Βρε, Αντώνη, πότε θα δουλέψουμε;»
«Άσε με, βρε!» απαντάει ο Αντώνης. «Έπαθα ζημιά 
μεγάλη! Πέρασα από τα μελίσσια και είδα ότι έχασα 
πολύ κόσμο (πληθυσμό από τις μέλισσες)».
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Τότε, ένας άλλος από την παρέα, ξέροντας τι εννοού-
σε ο Αντώνης, τον ρωτά με τη σειρά του: «Και πώς τα 
μετράς τα μελίσσια, βρε, Αντώνη;»
«Παίρνω τη βασίλισσα και τη βάζω μέσα σε ένα κου-
τί και έπειτα τα μελίσσια περνούν σαν τα πρόβατα και 
τα μετράω!»
 Άλλη μία από τις αστείες κι έξυπνες ιστορίες του 
είναι η παρακάτω:
Οι Σχωριάδες ήταν ένα χωριό φημισμένο σε όλον 
τον νομό για την καλή απόδοση στην παραγωγή 
καλαμποκιού. Σε μία από τις συναντήσεις με τους 
απεσταλμένους του Κράτους, απαιτήθηκε από αυ-
τούς να βάλουμε τα δυνατά μας και να αυξήσουμε 
την παραγωγή, επιβάλλοντάς μας να πιάσουμε έναν 
μεγάλο, μη πραγματοποιήσιμο στόχο. Για να καταλά-
βετε, αν εμείς για παράδειγμα φτάναμε τα 100 – 120 
– 150 κουντάλια το εκτάριο, αυτοί ζητούσαν να πάμε 
στα 200.
Ο Αντώνης όμως μην μπορώντας να αποδεχθεί αυτή 
την ασύλληπτη απαίτηση, αλλά και χωρίς να πρέπει 
να προκαλέσει με την απάντησή του τους ανθρώ-
πους του Κράτους, είπε την ακόλουθη, αξέχαστη 
ατάκα, και όσοι το κατάλαβαν, το κατάλαβαν: «Θρέψ-
τε μου τον Πέτρο, βρε παιδιά, και θα σας το δώσω το 
καλαμπόκι!»
Η κουβέντα του έφερε το γέλιο στην αίθουσα και ο 
Αντώνης ευτυχώς τη γλίτωσε, γιατί εξαιτίας αυτού 
του λόγου του θα μπορούσε να είχε σοβαρές συνέ-
πειες, καθώς στην Αλβανία δεν «πεινούσε» κανείς!
Πώς μπορούσες, λοιπόν, να του κρατήσεις κακία 
μετά από αυτά τα αστεία; Ιστορίες σαν αυτές υπάρ-
χουν πολλές να διηγούμαστε από το βράδυ έως το 
ξημέρωμα. Ίσως κάποια μέρα να τις κάνουμε και 
βιβλίο.
 Τα καλοκαιρινά βράδια στο καφενείο όλοι μα-
ζευόμαστε γύρω από τον Αντώνη, περιμένοντας να 
ακούσουμε τις ιστορίες του και να βρούμε την ευκαι-
ρία να πειράξουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι και 
η μεγαλύτερή ικανοποίηση για εμάς τους μεγαλύ-
τερους που ξέρουμε τι θα πει Αντώνης. Οι νεότεροι 
που μας βλέπουν, πλησιάζουν κι αυτοί για να ακού-

σουν και να μάθουν ιστορίες από τα παλιά. Από εμέ-
να, πάντως, στο τέλος ακούει μία συμβουλή: «Όλα τα 
έκανες Αντώνη, είσαι άξιος, τιμημένος, αλλά κάπου 
να αφήσεις και τη σφραγίδα σου στο χωρίο, ανα-
λαμβάνοντας ένα έργο για τον τόπο σου. Να έχουν 
να λένε και να δείχνουν τα παιδιά και τα εγγόνια 
σου το έργο του παππού τους στις Σχωριάδες».
 Σε οικογενειακό και προσωπικό επίπεδο, ο 
Αντώνης ήταν και είναι ένας ικανός άντρας, μαζί με 
την οικογένειά του είχαν κι έχουν ένα καλά οργανω-
μένο νοικοκυριό, αξιέπαινο και αξιοζήλευτο.
 Ας θυμηθούμε τον κήπο του Τσαφτινόκου, που 
αυτός, η μητέρα του η Μαναντώνη και η γυναίκα του 
η Ελένη είχαν φτιάξει και όλοι είχαν να λένε γι’ αυτό 
το ωραίο περιβόλι. Αργότερα, ο κήπος κάτω από το 
σχολείο ήταν έργο δικό του και παράδειγμα εργατι-
κού και μερακλή ανθρώπου. 
 Τα έργα του όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Τα ερ-
γατικά του χέρια κάνουν θαύματα τα τελευταία 25 
χρόνια που ο Αντώνης ζει στην Ελλάδα. Ακόμα και 
σήμερα, σε ηλικία 78 χρονών, δουλεύει ακούραστα, 
ξυπνάει από τις 6.00 το πρωί και τρέχει γραμμή για να 
πουλήσει μοσχοβολιστά κουλούρια στην Κηφισιά. Κι 
εκεί, χάρη σε όλα τα προτερήματα που αναφέραμε, 
έχει ξεχωρίσει και είναι αγαπητός σε όλους.
 Κι αν αυτό δεν σας φτάνει, κάντε μια βόλτα και 
επισκεφθείτε τον κήπο του στη Ραφήνα, που είναι το 
πιο ωραίο περιβόλι γεμάτο με  κάθε λογής κηπευτι-
κά και δέντρα. Έχει, επίσης και το δικό του κοτέτσι 
και μεγαλώνει πολλές κότες.
 Ένα πράγμα μένει να πούμε, μετά από όλα αυτά. 
Όταν ο άνθρωπος είναι ικανός, είναι πάντα ικανός 
και παραμένει ικανός.
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Όπως συνηθίζουμε σε κάθε τεύχος, έτσι και 
τώρα, δημοσιεύουμε από μία ενότητα φωτο-
γραφιών από τη ζωή στις Σχωριάδες. Σε αυτό 
το τεύχος παρουσιάζουμε μερικές από τις πολ-
λές φωτογραφίες της ασπρόμαυρης ενότητας 
αρχείων από την εποχή και τη δραστηριότητα 
τον καιρό του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σχω-
ριάδων.
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, για τις συν-
θήκες εργασίας και την πραγματική «απόδο-
ση» των εργασιών.

Την εποχή του 
Συνεταιρισµού
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 Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Αναγγελίες,
γάμοι - βαπτίσεις, κηδείες - μνημόσυνα, ευχαριστήρια

 Κοινωνικά

 Οι εκδόσεις Σχωριάδες κυκλοφόρησαν τρία βιβλία, το καθένα με τη δική του σημασία και αξία.

•  Εκδόθηκε ο δεύτερος 
τόμος «Συλλεκτικά αρ-
χεία,  Σχωριάδες - Πω-
γώνι - Ήπειρος». 
Το βιβλίο μπορείτε να το 
διαβάσετε και στην ιστο-
σελίδα των Σχωριάδων, 
www.schoriades.gr

 •  Εκδόθηκε για τη 
Σωπική, το βιβλίο του 
Γιώργου Μήτση με τίτλο 
«Ιστορικά και Λαογρα-
φικά Σωπικής Πωγω-
νίου - τόμος β’».

 •  Ένα βιβλίο με ποιή-
ματα και τα τραγούδια 
(σε περιορισμένο αριθ-
μό αντιτύπων) από την 
Τάνα Μπέλου, που με 
τόσο μεράκι κατέγραψε 
στο πέρασμα των χρό-
νων.

 Κηδείες

 •  19/2/2016 απεβίωσε στην Αθήνα η Ξένη του
 Πασπάλη (Λώλη), κηδεύτηκε στις Σχωριάδες.

 • 20/2/2016 απεβίωσε στα Τίρανα η Σοφία
 Κυρούση (Νάκα) και κηδεύτηκε εκεί.

 • 28/2/2016 απεβίωσε στις Σχωριάδες 
 η Αναστασία Νταλέ και κηδεύτηκε εκεί.

 • 14/5/2016 απεβίωσε στην Αθήνα η Άννα Βάγιου
 και κηδεύτηκε στην Αυλώνα.
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 Είτε με κρύα και βροχές,
Είτε με καλοκαίρι,

Με τις Σχωριάδες είμαστε
Πιασμένοι χέρι – χέρι.

Θ.Ν.


