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Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών
«Η Γέννηση της Θεοτόκου»

Το ∆.Σ. της Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η
Γέννηση της Θεοτόκου» με υπερηφάνεια σας
ανακοινώνει ότι η χρονιά που μας έρχεται
πρόκειται να ανακηρυχθεί:

Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών
«Η Γέννηση της Θεοτόκου»
καθώς συμπληρώνονται 250 χρόνια από
το έτος ίδρυσης της Αδελφότητας στην Κωνσταντινούπολη, το 1769, από τους Σχωριαδίτες που μετανάστευσαν στην Πόλη.
Η πορεία της Αδελφότητας συνεχίστηκε
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922,

στην Αθήνα, όπου και μεταφέρθηκε η έδρα
της. Έως το 1990 η πορεία της συνεχίστηκε,
με μικρές αναγκαστικές παύσεις, όπως κατά
τη διάρκεια της Κατοχής.
Το 1990 αναδιοργανώθηκε με τη διέλευση
και των υπολοίπων συγχωριανών στην Αθήνα
και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και
του εξωτερικού.
Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών είχε μια λαμπρή πορεία, που με τη δράση της βοήθησε
στην ανοικοδόμηση του χωριού, ενίσχυσε την
ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία και την ελληνική παιδεία στον τόπο, με χρηματοδοτήσεις
και άλλα έργα.
Μέχρι και σήμερα συνεχίζουμε το έργο
της, είμαστε άξιοι συνεχιστές για την ενίσχυση και ανάπτυξη του χωριού, με κάθε δυνατό
τρόπο. Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφέρουμε ότι η Αδελφότητα Σχωριαδιτών είναι μία
από τις παλαιότερες ενεργές αδελφότητας της
ελληνικής επικράτειας.
Με την κήρυξη του Έτους ΑδελφότηταςΣχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου», θα
πραγματοποιηθούν μια σειρά από εκδηλώσεις, για τις οποίες θα ενημερώνεστε εγκαίρως, ώστε να λαμβάνετε μέρος κι εσείς σε
αυτήν τη μεγάλη γιορτή.
Ο Πρόεδρος της
Αδελφότητας Σχωριαδιτών
Αλκιβιάδης Νταλές

Η απόδειξη ότι το έτος ίδρυσης
της Αδελφότητας είναι το 1769
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Εορτασμός της επετείου
«250 χρόνια Αδελφότητα Σχωριαδιτών»
Στις 18 Μαϊου 2018 το διευρυμένο ∆.Σ. της
Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου», συζήτησε για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν για το έτος 2019, με
την επέτειο των 250 χρόνων από την ίδρυση της
Αδελφότητας στην Κωνσταντινούπολη.
Αρχικά, αποφασίστηκε οι εκδηλώσεις να γίνουν στο χωριό Σχωριάδες, στην Αθήνα, στα Ιωάννινα, στη Θεσσαλονίκη, στα Τίρανα και αλλού.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα περιέχει:
- Έκθεση φωτογραφίας με θέμα όλη τη διαδρομή της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, από
την ίδρυσή της έως σήμερα.
- Θα παρουσιαστούν τρεις μελέτες, με τον
αντίστοιχο αριθμό ομιλιών, όπου η κάθε ομιλία θα καλύπτει χρονολογικά τρεις περιόδους
της Αδελφότητας: α) από την ίδρυση το 1769
έως το 1940, β) από το 1940 έως το 1990, γ)
από το 1991 έως και σήμερα. Στις μελέτες αυτές θα υπάρχει πλούσιο υλικό για τη δράση
της Αδελφότητας και των Σχωριαδιτών.
- Ντοκιμαντέρ – ιστορική αναδρομή με
ντοκουμέντα για την Αδελφότητα Σχωριαδιτών, με εκφωνητή και μουσική επένδυση.
Εκτός από τις εκδηλώσεις θα υπάρχει λαχειοφόρος αγορά, με κλήρωση 1 αυτοκίνητο ή 10.000 ευρώ μετρητά. Ο κάθε λαχνός θα κοστίζει 50 ευρώ και οι αριθμοί των
λαχνών θα είναι από το 001 έως το 999.
Η αγορά των λαχείων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας των Σχωριάδων
και η κατάθεση των χρημάτων θα γίνεται στον
τραπεζικό λογαριασμό της Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου».
Όταν αγοραστούν όλοι οι λαχνοί, θα καθοριστεί η ημερομηνία κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου εκείνης της εβδομάδας, και οι τρεις πρώτοι αριθμοί του Πρώτου Αριθμού του Λαϊκού
Λαχείου θα αναδείξουν τον τυχερό αριθμό που
κερδίζει στη δική μας λαχειοφόρο αγορά.

Ο κάθε λαχνός που αγοράζεται, καθ’ όλη
τη διάρκεια της λαχειοφόρου αγοράς, θα κληρώνει κάθε μήνα κι έναν λαχνό παράλληλα
με την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, που θα
αντιστοιχεί σε ένα χρηματικό ποσό. ∆ηλαδή, η
δυνατότητα κέρδους όλων όσοι αγόρασαν λαχνό από τη λαχειοφόρο αγορά της Αδελφότητας θα είναι ανά μήνα, όσους μήνες διαρκέσει
πριν την τελική κλήρωση.
Με την ολοκλήρωση των τεχνικών υποδομών, θα ενημερωθούμε και θα ενημερώνουμε κι εσάς καθημερινά μέσω των socialmedia
(facebook κ.α.).
Η επέτειος του εορτασμού της Αδελφότητας είναι μια μοναδική ευκαιρία για να συσπειρωθούμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια
που κάνουμε για το καλό του χωριού μας, για
να παραδώσουμε τις Σχωριάδες Πωγωνίου
ζωντανές και στις επόμενες γενεές. Είμαστε
αρκετοί, σας θέλουμε όλους κοντά μας!
Καλή Επιτυχία!
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Εισαγωγικό Σημείωμα
Ένας ακόμα χειμώνας πέρασε πάνω από τις Σχωριάδες,
χωρίς, όμως, να τις αφήνει σε χειμερία νάρκη. Η άνοιξη μας
βρήκε με δουλειές στα χέρια και όχι στους καναπέδες. Τα έργα
συνεχίζονται στο χωριό μας αδιάκοπα, μαζί με αυτά και άλλες
σημαντικές εργασίες θα εκτελεστούν για τις οποίες έχουν παρθεί
αποφάσεις.
Έτσι, εκτός από τα έργα που έγιναν φέτος από τις ενέργειες
του χωριού –Αδελφότητα Σχωριαδιτών, Κοινότητα, Εκκλησία
και Νεολαία- ο δήμος ∆ερόπολης ενέκρινε την ολοκλήρωση
του έργου για το νερό του Κουκουράτου, με την κατασκευή
δεξαμενής 50 κυβικών και σύνδεσηςμε το δίκτυο, το οποίο θα
επισκευαστεί και ανανεωθεί ως προς τα πουσέτα, καθώς και στο
τμήμα από τη μάνα του νερού ως το μπέντι.
Ολοκληρώθηκε η δενδροφύτευση στο Πάρκο Νεολαίας, ενώ
σιγά σιγά θα ολοκληρώνεται και το γήπεδο ποδοσφαίρου. Εκτός
από αυτό και άλλες κατασκευές θα συμπληρώσουν το Πάρκο,
όπως γήπεδο μπάσκετ, παιδική χαρά, χώροι αναψυχής κ.α.
Στο σχολείο θα τοποθετηθούν οι εσωτερικές πόρτες και με
βάση τις οικονομικές δυνατότητές μας, θα εκτελεστούν και οι
υπόλοιπες εργασίες.
Τη χρονιά που πέρασε κάναμε ένα καλό βήμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που παρά τα περσινά προβλήματα και
τις όποιες ατέλειες του προγράμματος, φέτος θα λειτουργήσει
κανονικά. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους συγχωριανούς, να
σεβαστούν το περιβάλλον, να διατηρήσουμε το χωριό μας καθαρό και όχι τοξικό.
Κάθε νέο έργο, κάθε προσπάθεια για το χωριό μας είναι μια
προσπάθεια για το μέλλον, για τα παιδιά μας, για να βρουν μπροστά
τους έναν καλύτερο τόπο, ώστε να το επισκέπτονται συχνότερα και
να συνεχίσουν να έρχονται σε αυτό και οι επόμενες γενιές.
Αυτό το καλοκαίρι περιμένουμε όλους τους Σχωριαδίτες να
έρθουν στο χωριό. Όσο για τους νέους, να ξέρουν πως οι Σχωριάδες γίνονται σιγά σιγά ένα στολίδι γι’ αυτούς, με νέα έργα και
εγκαταστάσεις όπου θα μπορούν να περνούν αξέχαστα τις διακοπές τους χειμώνα – καλοκαίρι.
Θωμάς Νάκας
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Ο έρανος της εκκλησίας
συνεχίζεται...
Ο έρανος της εκκλησίας μας συνεχίζεται, όσο υπάρχει ανάγκη για έργα στο χωριό
μας, για το καλό του τόπου. Και οι ανάγκες είναι πολλές και τα χρήματα ποτέ δεν είναι
αρκετά. Οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους και οι προτεραιότητες της κάθε οικογένειας
μπορεί να αφήνουν πίσω το χωριό, όμως, αυτό συνεχίζει να είναι το σπίτι μας και μας
έχει ανάγκη.
Σας παρακαλούμε να βοηθάτε με θέρμη τα έργα του χωριού, με όποιο χρηματικό
ποσό μπορείτε. Η αλλαγή των Σχωριάδων προς το καλύτερο φαίνεται, κι αυτό χάρη
στις προσφορές σας, οι οποίες γίνονται έργα που τα απολαμβάνουμε όλοι μαζί.

Άλλες προσφορές
1.Ο Φάνης Μήλιας έστειλε 500 δολάρια με τη σύμφωνη γνώμη του να αφαιρεθούν
από αυτά τα έξοδα μεταφορών, να υπολογιστεί η μετατροπή τους σε ευρώ, όπως
και άλλα έξοδα για ό,τι παρήγγειλε. Το τελικό καθαρό ποσό για έργα στο χωριό είναι
200 ευρώ.
2. Ο Άλκης Ντούρος προσέφερε για το γήπεδο μπάσκετ, 500 ευρώ.
3. Ο Αντώνης Στ. Λώλης προσέφερε για το Πάρκο Νεολαίας, 200 ευρώ.
4. Ο Θωμάς Βαγγέλης προσέφερε για ένα παράθυρο του σχολείου, 150 ευρώ.
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Οι δρόμοι του χωριού
και άλλα έργα

Μπετόν από την Γκατζιά του Μπάντου έως τον Τσιγαρά

Για το έτος 2017 ο δήμος ∆ερόπολης ενέκρινε στον προϋπολογισμό για
το χωριό Σχωριάδες τρία σημαντικά
έργα, δύο στο χωριό Σχωριάδες:
-Στρώσιμο με μπετόν της ανηφόρας
από την πλατεία μέχρι τον Τσιγαρά,
κοντά στο νεκροταφείο, μήκους 220μ.
τρέχον μπετόν
-Στρώσιμο με μπετόν στον ανήφορο δίπλα στην κατοικία του Σταύρου
Νάκα, μήκους 50μ. τρέχον μπετόν
Κι ένα στον Μεγαλάκκο:
-Βοηθητικό έργο στο σημείο που με
τις βροχές έκλεισε ο δρόμος από την
πτώση μπάζων και άλλων φερτών υλικών (χώμα, πέτρες κ.α.)
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Για το έτος 2018 εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό το πολυπόθητο έργο για
το Νερό Κουκουράτου, που η πρώτη
προσπάθεια για την υλοποίησή του ξεκίνησε πριν 40 χρόνια και επιτέλους φέτος
θα ολοκληρωθεί, το όνειρο τόσων ετών
θα γίνει πραγματικότητα.
∆υναμικές παρεμβάσεις θα γίνουν
επίσης στη δεξαμενή και σε όλο το
υπάρχον δίκτυο ύδρευσης, καθώς και
στα πουσέτα.
Καθήκον όλων μας, αλλά κυρίως
της δημογεροντίας του χωριού, είναι
να μην αφήσουμε στο έργο αυτό τυχόν ατέλειες, κακοτεχνίες και άλλες
εκκρεμότητες.

Μπετόν από την Γκατζιά του Μπάντου έως τον
Τσιγαρά

Μπετόν πλάι στο σπίτι του Σταύρου Νάκα

∆ιορθωτικό έργο στον Μεγαλάκκο
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Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών
έχει τον δικό της τραπεζικό λογαριασμό
Το ∆.Σ. της Αδελφότητας Σχωριαδιτών
«Η Γέννηση της Θεοτόκου» πληροί όλες
τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι Αρχές
προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει το
έργο της για το καλό των Σχωριάδων και
των Σχωριαδιτών.
Έχει πλέον
- Νέο καταστατικό
- ΑΦΜ, αλλά και
- τραπεζικό λογαριασμό, ώστε όλες

Παράκληση, οι καταθέσεις σας προς
την Αδελφότητα Σχωριαδιτών, για τα έργα
και όλες τις άλλες ανάγκες του χωριού, να
γίνονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης, ώστε να μπορούμε να
σας ενημερώσουμε για την παραλαβή των
χρημάτων και να φροντίζουμε αντίστοιχα
για την ευχαριστήρια επιστολή εκ μέρους
της Αδελφότητας και των Σχωριαδιτών.
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οι προσφορές για έργα στο χωριό να καταθέτονται εκεί, από τους Σχωριαδίτες και
φίλους των Σχωριάδων.
Σας επισυνάπτουμε τον αριθμό του λογαριασμού, με την ελπίδα ότι θα ενισχύσετε με
την προσφορά σας τα έργα για το καλό του
χωριού μας.
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού:
5186090143276
ΙΒΑΝ απεικόνιση:
GR62 0172 1860 0051 8609 0143 276

Επαφές της Αδελφότητας Σχωριαδιτών
με τον Νίκο Γκατζογιάννη για τα έργα

Συνάντηση με τον Νίκο Γκατζογιάννη, τον Αλκιβιάδη Νταλέ-πρόεδρο της Αδελφότητας
Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου» και τον Θωμά Νάκα, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη
Βρετανία» τo 2013

Στις 19 Μαρτίου 2018 η Αδελφότητα
Σχωριαδιτών έστειλε και πάλι επιστολή στον
κύριο Νίκο Γκατζογιάννη, μετά από αίτησή του,
με θέμα τα κατασκευαστικά έργα στο χωριό,
προκειμένου να εγκριθεί εκ νέου για το χωριό το ποσό των 5.000 δολαρίων, που δίνονται ως προσφορά από την Πανηπειρωτική
Ομοσπονδία, για προγράμματα ανοικοδόμησης των χωριών της Βορείου Ηπείρου κ.α.
Στην επιστολή η Αδελφότητα επισήμανε
την ανάγκη της επανέγκρισης καταβολής
του ποσού προς την Αδελφότητα Σχωριαδιτών, όπως αρχικά είχε γίνει, αλλά λόγω
του capital control η Αδελφότητα δεν μπορούσε να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό κι
έτσι χάθηκε αρχικά αυτή η ευκαιρία χρηματοδότησης.

Στην επιστολή της η Αδελφότητα επισήμανε στον κύριο Γκατζογιάννη τη σειρά των
έργων που έχουν υλοποιηθεί στο χωριό ή
είναι κοντά στην ολοκλήρωσή τους, όπως:
-Το παλιό σχολείο που μετατρέπεται σε
πνευματικό κέντρο και πολυχώρο
-Ο αυλόγυρος της εκκλησίας, περίφραξη-δάπεδο-βρύσες κ.α.
-Εξωραϊσμός της πλατείας του χωριού,
κεντρικό φρεάτιο, δημόσιες τουαλέτες,
οκτάγωνο, βρύσες κ.α.
-Στρώσιμο 40% των δρόμων του χωριού με μπετόν
-∆ημιουργία παιδικής χαράς
Η ελπίδα δεν έχει σβήσει, υπάρχει ακόμα
και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι
να υποστηριχτούν τα έργα στο χωριό και με
αυτό το σεβαστό χρηματικό ποσό.
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Ασφαλτόστρωση του δρόμου
Πολύτσιανης - Λιμπόχοβο
Αυτό το έργο συμπεριλαμβάνει, ευτυχώς,
χ
και την πλατεία της Πολύτσιανης, που
είναι το κέντρο της περιοχής μας. Τώρα, με
ττα πεζοδρόμια, τις ταμπέλες και τις διαχωρισ
στικές γραμμές στον δρόμο, η πλατεία έγινε
ένα ωραίο στολίδι.

Σύμφωνα με την απόφαση και ανακοίνωση της αλβανικής κυβέρνησης για τη
χρηματοδότηση του δρόμου Λιμπόχοβο –
Πολύτσιανη, το 2017 ενέκρινε 2χλμ. ασφαλτόστρωση στον δήμο Λιμποχόβου, όπου
η εργασία εκτελέστηκε από το Λιμπόχοβο
προς την Πολύτσιανη και 3,5χλμ. στον δήμο
∆ερόπολης, όπου το έργο εκτελέστηκε από
την Πολύτσιανη μέχρι την Γκρίκα.
Τώρα, πηγαίνοντας για το ΑργυρόκαΟι χωματουργικές εργασίες ολοκληρώ- στρο, θα κάνουμε και μια στάση στην Πολύθηκαν στο τέλος του έτους 2017, ενώ λόγω τσιανη, για μια μικρή δεκάλεπτη ανάπαυλα.
των κακών καιρικών συνθηκών, η ασφαλ- Τώρα περιμένουμε με το καλό να πραγματόστρωση στο κομμάτι Πολύτσιανη – Γκρίκα τοποιηθεί η υπόσχεση και να ολοκληρωθεί
αυτός ο δρόμος το συντομότερο.
ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαΐου 2018.
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τη μία μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, πιο
άνετη χάρη στην ανάπτυξη που θα έρθει,
αλλά από την άλλη δεν ξεκαθαρίζεται το
τοπίο για την ολοκλήρωση του δρόμου,
ώστε να βελτιωθεί η ζωή και η οικονομία
των κατοίκων.
Εμείς παρακολουθούμε κάθε νέα εξέλιξη με πραγματικό ενδιαφέρον και είμαστε πάντα εδώ, στον τόπο μας, στηρίζοντας με τον τρόπο μας τα καλά έργα για μια
καλή ζωή στις Σχωριάδες, στο Πωγώνι.
Επίσης, κυκλοφορούν φήμες ότι συντάσσεται μελέτη από το υπουργείο υποδομών
δρόμων της Αλβανίας, για το σύνολο ασφαλτόστρωσης του δρόμου από το Λιμπόχοβο
έως το Τσαγιούπι. Είναι αρκετοί αυτοί που
πιστεύουν ότι μπορεί μέσα στον επόμενο
χρόνο να περάσει στον κρατικό προϋπολογισμό ολόκληρο αυτό το έργο.
Μια άλλη είδηση που κυκλοφορεί είναι
ότι στο ποτάμι μας, στην Γκρίκα, θα κατασκευαστούν δύο υδροηλεκτρικοί σταθμοί,
που σημαίνει ότι θα προκύψουν αλλαγές
στο υπάρχον οδικό δίκτυο. Όλα αυτά από
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Έργα στο Πάρκο Νεολαίας
Οι κατασκευές στο Πάρκο Νεολαίας συνεχίζονται. Κάθε τόσο όλο και κάτι
προστίθεται στο φιλόδοξο αυτό έργο, που
έχει στόχο να ομορφύνει και να βελτιώσει
τις συνθήκες διαβίωσης στις Σχωριάδες,
ώστε οι νέοι του χωριού αλλά και των
γύρω περιοχών να έρχονται στον τόπο
μας και να περνούν καλά. Χώροι άθλησης,

παιδική χαρά, αναψυκτήρια, δενδροφυτεύσεις και παγκάκια για χαλάρωση βρίσκονται μέσα στα κατασκευαστικά σχέδια.
Φέτος, κατασκευάστηκαν τα πεζούλια
γύρω από το γήπεδο κι έγινε η δενδροφύτευσή τους.
Παρακάτω, αναφέρουμε αναλυτικά τα
έξοδα του έργου.

Έξοδα έργων για τη δημιουργία του Πάρκου Νεολαίας
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Κοπή βασιλόπιτας
Αδελφότητας Σχωριαδιτών 2018
Αγαπητοί συγχωριανοί, κοντοχωριανοί,
Σχωριαδίτες, Πωγωνίοι και μη, φίλοι και φίλες του χωριού μας,
από όπου και αν έρχεστε σάς καλωσορίζω!
Εξαρχής, εκ μέρους
Αλκιβιάδης Νταλές
του
∆.Σ. της ΑδελφότηΠρόεδρος Αδελφότητας
τας Σχωριαδιτών μας
Σχωριαδιτών
θέλω να σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ,που συνεχίζετε να στηρίζετε με την παρουσία σας τον
θεσμό της κοπής της πίτας. Γνωρίζουμε
και κατανοούμε όλοι μας τις δυσκολίες
των καιρών που ζούμε.Ακόμα και οι χοροί,τα πανηγύρια οι μαζώξεις, στη συνείδηση κάποιων να έχουν ξεθωριάσει και
να μοιάζουν βαρετά. Θέλω όμως να σας
υπενθυμίσω πως δεν είμαστε καθόλου
τυχαίοι. Είμαστε ίσως η αρχαιότερη Αδελφότητα που λειτουργεί σε όλον τον ελληνικό χώρο. Του χρόνου το 2019 θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από την ίδρυσή της.
Καλά ακούσατε, ιδρυθείσα το 1769 στη
Κωνσταντινούπολη από τους προγόνους
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μας, κουβαλάει στις πλάτες της μια ιστορία
δυόμισι αιώνων. Μια ιστορία γεμάτη δράση και αμύθητης προσφοράς στα δρώμενα και στην ύπαρξη του χωριού μας. Είναι
βαριά η κληρονομιά και η υποθήκη πού
μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές.
Έχοντας όμως υπόψη πώς πίσω μας
μας ακολουθεί μια γενιά νέων ανθρώπων, γεμάτη θέληση και ενέργεια, είμαστε βέβαιοι πως η φλόγα της αγάπης
και της συνεχής στήριξης της ιδιαίτερης
πατρίδας μας,του αγαπημένου μας χωριού, δεν θα σβήσει ποτέ. Θα συνεχίσει
να μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Χρόνια πολλά σε όλους σας! Υγεία
χαρά και προκοπή σε κάθε οικογένεια!
Ευλογημένο το νέο έτος 2018!
Καλή σας διασκέδαση!

Το Σάββατο 10 φορτίο της κληρονομιάς που κουβαλάμε
Μ τίου 2018 διορ- είναι βαρύ και πρέπει να μιμηθούμε τους
Μαρ
γα
γανώθηκε το πρώτο προγόνους μας βοηθώντας το χωριό.
αν
Οι προσδοκίες ήταν υψηλότερες για την
αντάμωμα της χρονι
νιάς για τους Σχω- προσέλευση του κόσμου, παρ’ όλα αυτά
ρι δίτες στην ετήσια όσοι παρευρεθήκαμε το ευχαριστηθήκαρια
κο
κοπή
της πίτας για με με την ψυχή μας με πολύ παραδοσιακό
το 2018 στο κέντρο χορό, τραγούδι, γλέντι και χαμόγελα.
«Α
Σε αυτό βέβαια μας έδωσαν αέρα ο
«Αργοναύτες»
στην
Κ
Τάσος Μαγκλάρας στο κλαρίνο, ο ΧρήΚαλλιθέα.
Τόλης Μήλιας
στος Πότσης στο τραγούδι και η υπόλοιΌπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στό- πη κομπανία του Τάσου Μαγκλάρα, ενώ
χος της διοργάνωσης ήταν να το σμίξιμο αξίζει να σημειώσουμε και την συμμετοχή
των Σχωριαδιτών και των φίλων μας, να του Πωγωνίσιου Κώστα Λαβδανίτη στο
πούμε τις ευχές μας και να γλεντήσουμε. κλαρίνο από την Τσιάτιστα. Όπως ορίζει η
Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Σχω- συνήθεια των τελευταίων ετών την πίτα
ριαδιτών στην εναρκτήρια ομιλία του με- φέτος έκοψε ο γηραιότερος παρών Σχωτέφερε τις ευχές του για μια ευτυχισμένη ριαδίτης Σταύρος Α. Λώλης.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες να δώσουμε για τις
χρονιά με υγεία και αγάπη και πάντα με
τις σκέψεις στο χωριό. Ειδική αναφορά με προσφορές των δώρων στην λαχειοφόρο
λόγια συγκίνησης έκανε στους προγόνους αγορά της βραδιάς τους εξής: Μαρία Νταλέ,
μας Σχωριαδίτες που πριν 249 χρόνια Γιάννη Ντούβα, ∆ημήτρη Μήλια, Αντώνη Σ.
ίδρυσαν την Αδελφότητα «Η ΓΕΝΝΗΣΗ Λώλη, Χαράλαμπο Καλούδη, Αποστόλη ΜήΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» στην Κωνσταντινούπολη λια, Θωμά Νάκα, Αντώνη Λαναή, ∆ημήτρη
με στόχο ζωής την ενίσχυση του χωριού, Λώλη, Ευθύμιο Νάκα, Θανάση Μάργο.
την κατασκευή κοινοτικών έργων και την
Τόλης Μήλιας
φιλανθρωπική δράση. Όπως ανέφερε το
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Το Άγιο Πάσχα στις Σχωριάδες
Το Άγιο Πάσχα φέτος μας ήρθε νωρίς. Τα χιόνια στη Νεμέρτσικα κρατούσαν γερά.
Ο καιρός έπαιζε με τις εποχές. Μια με ζεστά πανωφόρια, μια με κοντομάνικα μπλουζάκια -κυρίως τα παιδιά- οι μέρες πέρασαν εορταστικά και χαρούμενα, ειδικά μετά
την Ανάσταση και το πασχαλινό τραπέζι.
Πολλοί Σχωριαδίτες κατάφεραν να επισκεφτούν και φέτος το χωριό για τις άγιες μέρες του Πάσχα και φώτισαν με το Άγιο Φως τα σπιτικά, τον τόπο και τις καρδιές μας.
Η εκκλησιά μας στολίστηκε με ανοιξιάτικα λουλούδια και τα κεράκια ζέσταναν τις
προσευχές προς τον ουρανό.
Έπειτα, το αναστάσιμο τραπέζι γέμισε με χαρούμενες φωνές και τραγούδια. Το
τσούγκρισμα των αβγών έδωσε και πήρε, το σουβλιστό αρνί, το άφθονο κρασάκι
και όλες οι άλλες λιχουδιές που μαγειρεύτηκαν στις σχωριαδίτικες κουζίνες στόλισαν για ακόμα μια φορά τα πιάτα μας.
Αυτές τις μέρες του Πάσχα το χωριό ήταν όλο ζωντάνια χάρη στα πολλά παιδιά,
τα οποία τα έβρισκες παντού: στην παιδική χαρά, στους δρόμους περίπατο με τους
γονείς, ακόμα και στο καφενείο το βράδυ μαζί με τους μεγάλους, το οποίο γέμιζε
και δεν έβρισκες καρέκλα να καθίσεις.
Και του χρόνου με υγεία!
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Πρωτομαγιά στο χωριό
«Καλώστονε τον Μάη
τον χρυσό Μάη
με τα άνθη στολισμένος
ήρθες πάλι…»
Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν την Πρωτομαγιά στις αυλές των
σπιτιών στις Σχωριάδες. Οι νοικοκυρές, με τη βοήθεια των παιδιών, από νωρίς φρόντιζαν να ετοιμάσουν το μαγιάτικο στεφάνι, που με αυτό στόλιζαν την κεντρική πόρτα.
Την Πρωτομαγιά, οι Σχωριαδίτες τη γιόρταζαν στην εξοχή, με φαγητό, κρασί, χορό
και τραγούδι.
Φέτος, μαζευτήκαμε μια ωραία παρέα στο καφενείο του Κώστα, ψήσαμε παϊδάκια
και γιορτάσαμε.
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Ο Χρήστος Ντούρος
δεν μας λύνει τα… προβλήματα!
Ο Χρήστος Ντούρος
είναι
ε
Σχωριαδίτης, συνταξιούχος
ν
δάσκαλος,
μα
μ θηματικός, κάτοικος
Νέας
Ν
Μάκρης Αττικής.
Μαζί με τα χαιρετίσ
σματά του μας έστειλε
κ
και μια σειρά από διασ
σκεδαστικά μαθηματικά
π
προβλήματα, που μάλλλον ήρθαν να προστεθ
θούν στα προβλήματα
π
που έχουμε ήδη!
Περιμένοντας με αγωνία να μας στείλει και τις
λύσεις τους, τα δημοσιεύουμε για να… προβληματιστείτε αλλά και να διασκεδάσετε κι εσείς μαζί μας.

λίτρα και 3 λίτρα. Πώς μπορούμε να μοιράσουμε το
κρασί σε δύο ίσα μέρη, δηλαδή 5 και 5 λίτρα;

Πρόβλημα 1
Λέει μια χήνα της άλλης:
-Μου δίνεις εσύ ένα αβγό για να έχουμε το ίδιο
αριθμό αβγών;
-Όχι, λέει η δεύτερη. Μου δίνεις εσύ ένα αβγό
κι εγώ θα έχω το διπλάσιο αβγών από εσένα. Πόσα
αβγά έχουν η κάθε χήνα;

Ο χορός των αριθμών
1x1 = 1
11x11 = 121
111x111 = 12321
1111x1111 = 1234321
11111x11111 = 123454231
111111x111111 = 12345654321
1111111x1111111 = 1234567654321
11111111x11111111 = 123456787654321
111111111x111111111 = 12345678987654321

Πρόβλημα 2
Στον δρόμο ένα παπάκι συναντάει ένα κοπάδι
παπιών και τους λέει:
-Πού πάτε εσείς, 100 πάπιες; Αυτές του απαντούν:
-∆εν είμαστε 100, αλλά είμαστε όσες είμαστε και
τόσες και οι μισές και το ένα τέταρτο και εσύ παπάκι
έλα να γίνουμε 100.
Πόσες πάπιες είχε το κοπάδι;
Πρόβλημα 3
Ρώτησαν τον Πυθαγόρα πόσους μαθητές έχει κι
αυτός απάντησε:
-Οι μισοί σπουδάζουν μαθηματικά, το 1/3 σπουδάζει μουσική, το 1 σπουδάζει φυσική αγωγή και
έχουμε και 2 γυναίκες. Πόσους μαθητές είχε ο Πυθαγόρας;
Σημείωση: Τα παραπάνω προβλήματα λύνονται
με εξισώσεις.
Πρόβλημα 4
Έχουμε ένα δοχείο γεμάτο με 10 λίτρα κρασί.
Έχουμε και δύο άλλα δοχεία άδεια που παίρνουν 7

Σημείωση: Το πρόβλημα λύνεται με πρακτικό
τρόπο.
Η συμμετρία των αριθμών
3x37 = 111
6x37 = 222
9x37 = 333
12x37 = 444
15x37 = 555
18x37 = 666
21x37 = 777
24x37 = 888
27x37 = 999

1x9+2 = 11
12x9+3 = 111
123x9+4 = 1111
1234x9+5 = 11111
12345x9+6 = 111111
123456x9+7 = 1111111
1234567x9+8 = 11111111
12345678x9+9 = 111111111
123456789x9+10 = 1111111111
1x8+1 = 9
12x8+2 = 98
123x8+3 = 987
1234x8+4 = 9876
12345x8+5 = 98765
123456x8+6 = 987654
1234567x8+7 = 9876543
12345678x8+8 = 98765432
123456789x8+9 = 987654321
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Η εκδρομή της Νεολαίας Σχωριάδων στον Άγ. ∆ημήτριο Άργους και το Ναύπλιο
Όπως και την περσινή
χρονιά έτσι και φέτος το
∆.Σ. της νεολαίας Σχωριάδων πραγματοποίησε
την ετήσια μονοήμερη
εκδρομή. Με μικρότερη
συμμετοχή από πέρσι
αλλά τον ίδιο και μεγαλύτερο ενθουσιασμό ξεκι-νήσαμε για το όμορφο
Ναύπλιο. Η εκδρομή μας
Ευγενία Μέγγου
άρχισε λοιπόν νωρίς το
πρωί με πρώτο προορισμό το μοναστήρι του
Αγίου ∆ημητρίου στο Άργος. Μετά την σύντομη
ομιλία της γερόντισσας για την ιστορία του μοναστηριού και τα θαύματα του αγίου απολαύσαμε
το ξεχωριστό τοπίου της περιοχής.
Επόμενος προορισμός μας το γνωστό σε
όλους Παλαμήδι με τα 999 σκαλοπάτια του! Η
θέα από το κάστρο ψηλά γνωστή, αλλά πάντα
επιβλητική μας γέμισε ενέργεια για την συνέχεια. Σχεδόν όλοι, με μικρές εξαιρέσεις, αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, όχι
όμως ανεβαίνοντας αλλά κατεβαίνοντας τα 999
σκαλοπάτια...
Αφού συναντηθήκαμεστο ίδιο σημείο, είτε
κατεβήκαμε από τα σκαλιά είτε με το λεωφορείο, όλοι μαζί ξεκινήσαμε ένα όμορφο περίπατο στα ναυπλιώτικα σοκάκια, και χάρη στον
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πρωινό ζεστό ήλιο, απολαύσαμε το νόστιμο και
φημισμένο ιταλικό παγωτό!
Η βόλτα μεγάλη και αρκετή για να μας
ανοίξει η όρεξη. Τελευταίος προορισμός μας
ένα ήσυχο ταβερνάκι στο Τολόπάνω ακριβώς
από τη θάλασσα. Με την απίστευτη αυτή θέα
και την καταπληκτική παρέα μας απολαύσαμε το φαγητό μας, ήπιαμε, συζητήσαμε,ώσπου η βροχή έκανε την εμφάνισή της για να
μας θυμίσει ότι ήρθε η ώρα του γυρισμού.Μα
η εκδρομή για εμάς δεν είχε τελειώσει ακόμα. Εκδρομή χωρίς μουσική, τραγούδι και
χορό δεν γίνεται έτσι στην επιστροφή μέσα
στο πούλμαν στήσαμε ένα μικρό γλέντι με
πολύ τραγούδι, μουσική και χορό!
Η επιτυχία της μονοήμερη αυτήςγια εμάς
φάνηκε στα πρόσωπα των συμμετεχόντων
μας. Η ευχαρίστησή τους, τα χαμόγελά τους
και η επιθυμία τους να συναντηθούμε ξανά σε
αντίστοιχο περίπατο ήταν για εμάς το κέρδος!
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους
λίγους ανθρώπους που πήραν μέρος στην εκδρομή μας αυτή, στήριξαν ουσιαστικά την προσπάθεια της νεολαίας και έκαναν την μέρα μας
ξεχωριστή!
Με Εκτίμηση,
Ευγενία Μέγγου
πρόεδρος Νεολαίας Σχωριάδων
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Χρήστος Κύρκος
Ένας μαχητικός Σχωριαδίτης με όραμα

Τον Χρήστο Κύρκο τον γνώρισα όταν ήμουν
πρόεδρος της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, το
2004 και μετά. Εκείνος, τότε, ήταν πρόεδρος
της ΠΟΑΚΑ κι έκανε πολλά ταξίδια τόσο στη
Βόρειο Ήπειρο,όσο και στο χωριό μας, απ’
όπου καταγόταν.
Ήταν η περίοδος που μαζί με τον αείμνηστο
Θοδωρή Μπεζιάνη έκαναν μεγάλη προσπάθεια
για τη διάνοιξη του δρόμου και για τον οδικό
δακτύλιο του Πωγωνίου, που για τα δεδομένα
της εποχής, οι δράσεις τους είχαν μεγάλη επιτυχία, γι’ αυτό και κέρδισαν την εκτίμηση όλων
των κατοίκων του Πωγωνίου.
Έκτοτε, με τον Χρήστο συναντηθήκαμε
πολλές φορές, και στο χωριό και στην Αθήνα
και στο Λύρειο Ίδρυμα, μαζί με τη γερόντισσα,
και απολαύσαμε μαζί φρέσκο ψάρι σε μια ψαροταβέρνα της Ραφήνας.
Η εκτίμησή μου προς το πρόσωπό του ήταν
και είναι μεγάλη. Μέσα από τις συνομιλίες μας
αισθάνθηκα ότι είχα μαζί μου και απέναντί μου
έναν καλό άνθρωπο, δραστήριο και με πάθος
για τον τόπο μας και τα ιδανικά μας.
Ο Χρήστος Κύρκος προσέφερε προσωπικά
χρήματα για το χωριό, για τα έργα, τα οποία
έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα τεύχη του
περιοδικού. Μέχρι και την τελευταία, στιγμή,
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πέρυσι, έστειλε 500 δολάρια για το σχολείο,
ενώ η σύζυγός του θέλει τώρα να προσφέρει σε κάποιο κοινωφελές έργο στο χωριό, το
οποίο θα σφραγιστεί με το όνομά του Χρήστου
Κύρκου.
Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω ότι με
την αδερφή του, την Ευδοξία Κούμπη, έχω
επικοινωνία σχεδόν κάθε μήνα. Κάθε φορά
που μιλάμε εκφράζει την αγάπη και τη νοσταλγία της για τον τόπο. Όλοι ξέρουμε πως
και αυτή έδρασε ως ακτιβίστρια για τον έρανο
στην Αμερική, προκειμένου να γίνει η ανοικοδόμηση της γκρεμισμένης εκκλησίας των
Σχωριάδων.
Όλα αυτά τα χρόνια επικοινωνούσαμε τηλεφωνικά με τον Χρήστο, ενδιαφερόμουν για
την υγεία του και αισθανόμουν τη θέλησή του
να επισκεφτεί και πάλι το χωριό μας.
Στην τηλεφωνική μου επικοινωνία με τη
σύζυγό του, για τα συλλυπητήρια, ένιωσα πως
όλη η οικογένεια Κύρκου θέλουν να συνεχίσουν με αγάπη την προσπάθεια ανάπτυξης του
τόπου μας. Τον ευχαριστώ προσωπικά, για ό,τι
καλό έχει κάνει. Θα μείνει αξέχαστος.
Θωμάς Νάκας

Η Χρήστος Κύρκος σε μία από τις πολλές
επισκέψεις του στις Σχωριάδες, περιτριγυρισμένος από γυναίκες του χωριού, που τον ακούν με
μεγάλη προσήλωση.

Επιστολή από τους
Σχωριαδίτες Αμερικής για
τον Χρήστο Κύρκο
Ο Χρήστος Κύρκος αναπαύθηκε ειρηνικά
την Τρίτη 24 Απριλίου, 2018. Έζησε αρμονικά με τη σύζυγό του Ελευθερία Γκέκα-Κύρκου για 55 χρόνια, την οποία είχε γνωρίσει
από έναν παιδικό του φίλο και τον κουνιάδο
του Πιτ (Τζόαν) Γκέκα. Όταν ο αδερφός της
Ελευθερίας τη ρώτησε αν επιθυμούσε να
παντρευτεί τον Χρήστο, η Ελευθερία απάντησε «Είναι ο ιδανικός άντρας».
Απέκτησε 3 παιδιά: Eve (Nicholas) Geroulis,
Bill (Melanie) Kirkos, Stacy (Dennis) Nikolopoulos, και 8 εγγόνια: Tasha, Elly, Gabriella,
George, Alexandra, Steven, Chris & Lea.
Είχε 2 αδελφές: την Ευδοξία Κουμπή
και τη Σοφία Μπεκιάρη. Κουνιάδες του
ήταν η Ελένη Αναστά και η Vicki (Denis)
Fachard. Ήταν ένας αξιαγάπητος θείος,
φίλος και συνεργάτης.
Γεννήθηκε στη Βόρεια Ήπειρο, στο χωριό Σχωριάδες, είτε τον ∆εκέμβριο του
1938, είτε τον Ιανουάριο του 1939, κανείς
δεν ξέρει να απαντήσει με βεβαιότητα. ο
Χρήστος συνήθιζε να αποκαλεί τον εαυτό
του «καθυστερημένο προσκυνητή», χαρακτηρισμός που δινόταν στους πρόσφυγες
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τα Βαλκάνια. Τα παιδιά του, πάντα αστειευόμενα
τον αποκαλούσαν «αριστοκράτη», γιατί ως
μετανάστης ταξίδεψε αεροπορικώς στην
Αμερική, σε αντίθεση με τη σύζυγό του
που μετανάστευσε με πλοίο.
Κατέφτασε στο Σικάγο το 1956 και εργάστηκε στα λεωφορεία του Pick Congress

Ο Χρήστος Κύρκος και δύο προσωπικότητες από
τις ΗΠΑ, σε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο
Αναστάσιο στα Τίρανα

Hotel και του Florsheim Shoe Factory στο
Canal και το Madison. Έχοντας το επιχειρηματικό δαιμόνιο στο αίμα του, ίδρυσε την
πρώτη του επιχείρηση μαζί με τη σύζυγό
του το 1965, με την ονομασία Lorraine’s
Beauty Shop στο Portage Park. Ακολούθησαν η επιχείρηση Mister Donut στο Rogers
Park και μετά τα ξενοδοχεία στη Sarasota,
τη Venice και τη Florida.
Προτιμούσε να καπνίζει τα τσιγάρα Kent
από Marlboro, να πίνει ούζο αντί για τσίπουρο, να τρώει κρέας από το να είναι χορτοφάγος, να πίνει καφέ αντί για τσάι, ανέπτυξε
την παραγωγή ντόνατς, άκουγε κλαρίνα αντί
για μπουζούκια, παρακολουθούσε με θέρμη
την πολιτική, έπαιζε σκάκι και λάτρευε την
ομάδα μπέιζμπολ Chicago Cubs.
∆ραστήριος, λάτρευε την περιπέτεια
και αγαπούσε τα ταξίδια. Με τη σύζυγό ου
επισκέφτηκαν την Αλάσκα, την Κίνα, πολλές περιοχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Παρακολούθησε το 2014 το μουντιάλ στη
Βραζιλία με τον γιο του. Στα ταξίδια του
τον αναγνώρισε κανείς από τη σταθερή
ανάγνωση της εφημερίδας International
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επέστρεψε πολλές φορές στην Ελλάδα. Πολιτικά υποστήριζε τους
∆ημοκρατικούς, θαύμαζε
τον Eisenhower και τον
Goldwater, ψήφισε περήφανα τον Carter, και με
ενθουσιασμό τον Obama.
Ήταν ο ίδιος πρόεδρος
της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, προωθώντας σχέδια ανάπτυξης μεταξύ της Ελλάδας
και της Αλβανίας κατά τη
δεκαετία του 1990.
Επέζησε από μια ισχυρή καρδιακή προσβολή πριν 16 χρόνια, χάρη
στην περίθαλψη που είχε
στο νοσοκομείο Loyola
University Hospital, στο
οποίο ξύπνησε μετά από
δεκαήμερο κώμα.
Το τέλος ήρθε από
επιπλοκές της νόσου Alzheimer. Έφυγε ήρεμα και με
Συλλυπητήρια επιστολή της Αδελφότητας προς τη σύζυγο
αξιοπρέπεια στο νοσοκοτου εκλιπόντος, Χρήστου Κύρκου
μείο University of Chicago
Hospice, περιτριγυρισμένος
Herald Tribune με τη συνοδεία μιας κρύας
μπίρας. Είναι ίσως ο μοναδικός άνθρω- από την οικογένειά του, και ακούγοντας ελληπος που αναρριχήθηκε στις Άλπεις του νική μουσική.
Ο Χρήστος Κύρκος κηδεύτηκε στις 30
Zermatt με σπορ παλτό και γραβάτα.
Αγαπούσε την Αμερική και ότι πήρε Απριλίου στις 09:30 στην Ελληνορθόδοξη
την αμερικανική υπηκοότητα, νιώθοντας Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Σικάευγνωμοσύνη για τη δημοκρατία της χώ- γο. Για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε, ο
ρας. Όμως, ποτέ δεν ξέχασε τη γενέτειρά Χρήστος Κύρκος ήταν ένας λόγιος κύριος
του και τη γη που γεννήθηκε, γι’ αυτό και μέχρι το τέλος της ζωής του.
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Ο Χρήστος Κύρκος στις Σχωριάδες, στο παλιό
σπίτι του Κύρκου

Ο Χρήστος Κύρκος με τον Ρήγα Πατσιάνη και
πολλούς Σωπικιώτες μπροστά στο μηχάνιμα που
ανοίγει τον δρόμο Σωπική - ∆ρυμάδες

Στη προσπάθει ανοίγματος του δρόμου. ∆ιακρίνονται ο Χρήστος Κύρκος και ο Ρήγας Πατσιάνης

Η ∆οξία Κούμπη-Κύρκου, αδερφή του Χρήστου,
σε μια από τις επισκέψεις της στο χωριό, κάτω από
τη Γούβα, με τον Θωμά Λώλη, τον Άλκη Νταλέ,
τον Φάνη Καραγιάννη και άλλους

Ο Χρήστος Κύρκος με τον Βασίλη Κούμπη και τον
Ανδρέα Κούμπη αριστερά του κι έναν ακόμα κύριο
δεξιά του

Η ∆οξία Κούμπη-Κύρκου στη Γούβα με τον Θωμά
Νάκα, τον Χριστόφορο Κατσάνο και τον
Θανάση Πάσπαλη

27

Ο θείος Στόλης Νάκας των Σχωριάδων
“Ακούραστος, θαραλλέος και ευγενικός,
ήξερε να ζει και γιατί ζει”
Εις μνήμην του, από τη γερόντισσα
Μαρία - Ελένη Καλέμη

Αγαπημένε μας θείε Απόστολε,
∆εν θα πω για τη ζωή σου, είναι σε όλους
γνωστή. ∆εν θα πω για τις πίκρες και τα βάσανά σου, κι αυτά τα ξέρουν όλοι. ∆εν θα πω για
τις άοκνες προσπάθειές σου, για τους αγώνες
σου, για το ακαταμάχητο θάρρος σου, γιατί κι
αυτό φαινόταν και το έβλεπαν όλοι.
∆εν θα πω για τον γλυκύτατο χαρακτήρα σου,
για την πηγαία ευγένεια και λεπτότητά σου. Αυτά
σε έκαναν να ξεχωρίζεις, και ενέπνεαν άμεσα
σεβασμό, εκτίμηση, αποδοχή, και κατά θαυμαστό τρόπο, συνετίζουν και παραδειγματίζου και
διορθώνουν τους γύρω σου.
Θείε Απόστολε,
Αυτά όλα ήταν καρποί μιας άλλης εσωτερικής
διεργασίας, αθέατης, κρυφής, μυστικής. Γι’ αυτό
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θέλω να υπεισέλθω και να διεισδύσω βαθύτερα,
μέσα στην όμορφη ψυχή σου. Θέλω να ψάξω και
να βρω τι ήταν εκείνο που σαν άσβεστη φλογίτσα
φώτιζε τον νου και την καρδιά σου. Μια φλόγα
μυστική, κρυμμένη, που δεν την έσβησαν βοριάδες εξωτερικοί, ούτε φουρτούνες άγριες, ούτε
εσωτερικές βαθιές αντινομίες.
Όλα αυτά περνούσαν, σε ταρακούναγαν,
σε κλυδώνιζαν, αλλά δεν σε κατέβαλλαν, δεν
σε εξουθένωσαν ποτέ. Μέσα από όλες τις ταλαιπωρίες, που τις ένιωθες και τις βίωνες ως
δοκιμασίες, αναδυόσουν σαν αναγεννημένος
αετός μέσα από τις στάχτες σου σαν τον αρχαίο φοίνικα. Πιο δυνατός, πιο αγωνιστικός,
πιο σταθερός, πιο υπομονετικός και επίμονος
στην εσωτερική σου πορεία.
Είχες βρει το νόημα και τον σκοπό της επίγειας ζωής. Ήξερες να ζεις και γιατί ζεις. Τώρα,
ας είσαι αναπαυμένος, κοντά στον Σωτήρα μας
και δοτήρα ζωής αλλά και κάθε δωρήματος
τελείου άνωθεν, καταβαίνοντος εκ του Πατρός
των Φώτων, Χριστού του Θεού ημών.
Αληθινά, τα δάκρυα και η θλίψη ταιριάζουν
σε έναν τέτοιον αποχωρισμό; Και μήπως τάχα,
όταν ζει στη σκέψη μας και στην καρδιά μας; Κι
όταν νιώθουμε την παρουσία του να μας συντροφεύει και να μας βοηθά;
Όχι! Ποτέ δεν χωριζόμαστε ψυχικά, το λέει
ο Χριστός μας και η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας. δεν χρειάζονται άλλες επιβεβαιώσεις.
Το μυστήριο της ζωής είναι πιο μεγάλο από
το μυστήριο του θανάτου. «Όταν καταλάβουμε
τη ζωή τότε δεν φοβόμαστε, ούτε ξαφνιαζόμαστε με τον θάνατο: τον περιμένουμε για να
κλείσουμε το μικρό κεφάλαιο της ζωής μας
της επίγειας και να συνεχίσουμε την κυρίως
ζωή μας, τη ζωή της αιωνιότητας».
Καλή αντάμωση, Θείε Αποστόλη, στη μεγάλη ατελείωτη ζωή.
Γερόντισσα Μαρία-Ελένη Καλέμη

Aποστόλης Νάκας

Ο Aποστόλης Νάκας με τη σύζυγό του
του, Πολύμνια Νάκα

Η τελευταία φωτογραφία του 2017 με όλη την οικογένειά του
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Ο παπάς του χωριού με τους δύο ψάλτες του: τον
Χριστόφορο και τον Αποστόλη

Ο Αποστόλης Νάκας ψέλνει στην εκκλησία
του χωριού

Ο Αποστόλης Νάκας με τον παπά και την αδερφή
του Σελίνη, που ήταν νεωκόρος της εκκλησίας

Ο Αποστόλης Νάκας τα καλοκαίρια στο καφενείο
με την παρέα του, τον Κήτα,
τον Τέλη και τον Πάντo
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Ο Αποστόλης Νάκας κηπουρός στο μικρό του
θερμοκήπιο, που το είχε ως τα τελευταία του το
αναπαυτήριό του

Τα γραπτά του έργα
Ο Αποστόλης Νάκας εκτός από όλα τα άλλα ήταν και λαϊκός ποιητής. Πάντα έγραφε
και μάλιστα πληκτρολογούσε και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μόνος του τα ποιήματά
του και όλα τα γραφόμενά του.
Όλο το ποιητικό του έργο, με την επιμέλεια του γιου του Θωμά Νάκα, έχει εκδοθεί σε ένα
βιβλίο 420 σελίδων με τίτλο «Της καρδιάς της ντέρτια». Σε αυτό καθρεφτίζεται μέσω των
ποιημάτων όλη η ζωή της οικογένειας, των συγγενών αλλά και του χωριού. Γιατί κάθε γεγονός το έκανε ποίημα, είτε με σοβαρό χαρακτήρα, είτε με χιουμοριστική διάθεση.
Το δεύτερο βιβλίο του έχει θέματα θρησκευτικά και κοινωνικά, είναι σχεδόν όλο δημιούργημά του, όμως περιέχει και συλλογή πολλών ιστοριών, με διδακτικό ύφος, που με την
επιμέλεια του εγγονού του Γιώργου Νάκα, εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009. Η διάθεσή
του είναι δωρεάν προς τους φίλους και τις εκκλησίες. Στο εξώφυλλό του βλέπουμε την Παναγία του Μπεκιάρη, που είναι σημείο αναφοράς της εκκλησίας του χωριού μας.
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Νάκος Μεντής
Πάντα δυναμικός, μας έφυγε νωρίς

Νάκος Μέντης

Ο Νάκος (Γιάννης) Μεντής έφυγε νωρίς.
Όλοι που τον γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια
στο χωριό, έχουμε να λέμε πως ήταν ένας
πολύ εργατικός και αποφασιστικός άνθρωπος, που μαζί με την παρέα του άφησαν το
στίγμα και τη σφραγίδα τους σε πολλά έργα
στο χωριό, την εποχή εκείνη, ως χτίστης αλλά
και ως υπεύθυνος της ομάδας οικοδομών.
Εκτός από αυτό, είχε άμεση σχέση με το
χωριό, μέσα από τις επιτροπές της Εξουσίας,
τόσο για θέματα όπως το νερό όσο και άλλα
προβλήματα.
Ο λόγος και η γνώμη του είχε βαρύτητα
και με την επιμονή του περνούσε την άποψή
του και βοηθούσε στην επίλυση πολλών προβλημάτων του χωριού.
Ήταν καλός και εργατικός οικογενειάρχης, μαζί με τη σύζυγό του μεγάλωσαν και
ανέθρεψαν μια καλή οικογένεια, που είναι
περήφανη για τους δυο αυτούς γονείς.
Στα δύσκολα χρόνια, είχαν πάρει τον πατέρα του στη φυλακή, όμως αυτός δεν το έβαλε
κάτω. Συνέχισε να παλεύει για το καλό της οικογένειάς του κι έγινε ένα σεβαστό παράδειγμα. Με τη δουλειά, το ήθος και τον χαρακτήρα
του κέρδισε όλους τους συγχωριανούς και
στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
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Όταν μεταναστεύσαμε όλοι το 1991, το
ίδιο έκανε και ο Νάκος. Ήρθε στην Ελλάδα και
δούλεψε, πρόκοψε και δεν σταμάτησε στιγμή
να προσφέρει μέσα από την εργασία του.
∆υστυχώς, όμως, πριν 5 χρόνια του εμφανίστηκε η κακιά αρρώστια, ο καρκίνος, που δεν
μπόρεσε να τον βάλει κάτω, γιατί ο Νάκος αντιμετώπισε το πρόβλημά υγείας του ηρωικά και
έδωσε το παράδειγμα σε όλους εμάς, πώς να
αντιμετωπίζουμε παρόμοιες καταστάσεις.
Όλα τα καλοκαίρια, πού τον έχανες πού
τον έβρισκες, ήταν με ένα μπαστούνι στο χέρι,
περπατούσε όλο το χωριό και νοιαζόταν γι΄
αυτό, πότιζε τα λουλούδια, τα δέντρα και πάντα έλεγε τη γνώμη του, για κάθε πρόβλημα.
Μια από τις αγαπημένες του ασχολίες είναι να φτιάχνει μπαστούνια, με έναν σουγιά
που είχε σχεδόν πάντα στα χέρια του. Μετά,
τα χάριζε σε μικρούς και μεγάλους. Όλοι στο
χωριό έχουμε για ενθύμιο ένα μπαστούνι από
τον Νάκο, να τον θυμόμαστε.
Αιωνία του η μνήμη, να τον θυμόμαστε κι
εμείς και η οικογένειά του.
Θωμάς Νάκας
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Νάσιος Μπέης
Πολυτεχνίτης και νοικοκύρης

Νάσιος Μπέης

Ο Νάσιος Μπέης ήταν Σωπικιώτης και παντρεύτηκε στις Σχωριάδες. Η πρώτη του σύζυγος
ήταν η Χρυσάνθη Κοντολώλη, με την οποία απέκτησαν ένα παιδί, τον Κώτσιο Μπέη. ∆υστυχώς,
έχασε τη γυναίκα του από σοβαρή ασθένεια και
αργότερα παντρεύτηκε τη θεία μου, Λαμπρινή
Τέλιου, με την οποία έκαναν τρία παιδιά, δύο κορίτσια κι ένα αγόρι: τη Βιολέτα, την Καλλιόπη και
τον ∆ημήτρη. Μαζί πέρασαν μια πολύ καλή ζωή,
με πάλη, και χάρηκαν και εγγόνια και δισέγγονα.
Θέλω να γράψω για τον θείο μου Νάσιο, γιατί για εμένα ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο, που
μου έχει στιγματίσει τη ζωή μου στα πρώτα της
βήματα, αλλά και μετά, με τις συμβουλές του και
με το καλό του παράδειγμα.
Εγώ είχα καλούς γονείς και μπορούσα άνετα
και δημοκρατικά να συζητήσω για τα προσωπικά μου, αλλά με τον θείο Νάσιο ήμουν πολύ πιο
ελεύθερος. Γιατί αυτός είχε τον τρόπο να περά-
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σει σε εμένα και σε άλλους αυτήν την αμεσότητα
στην επικοινωνία, χωρίς δισταγμούς και υποκρισία. Ήταν ανοιχτός και ειλικρινής σε κάθε κουβέντα του. Γι’ αυτό και του χρωστάω πολλά.
Όσο ζούσε, ό,τι μπόρεσα να του ανταποδώσω
το έκανα. Όμως με αυτό το κείμενο θέλω να μάθουν όλοι την προσωπικότητά του, την ποιότητά
του ως άνθρωπος, ως συγγενής, ως συγχωριανός, αλλά και ως νοικοκύρης και πολυτεχνίτης.
Ήταν μαραγκός, σαμαράς, χτίστης, επιπλοποιός, τσαγκάρης, βαρελάς, εφευρέτης,
κηπουρός, κατασκευαστής (λανάρια, χειροκίνητες μηχανές βουτύρου προς αντικατάσταση
της ντρομπολίτσας). Όλα αυτά τα επαγγέλματα τα ασκούσε ταυτόχρονα, ενώ τα τελευταία
χρόνια έγινε ο τσαγκάρης του χωριού.
Ήταν πολύ φιλότιμος και φιλόξενος. Μαζί με
τη θεία μου τη Λαμπρινή δούλευαν νύχτα-μέρα
χωρίς παράπονο.
Ο κήπος του ήταν στη Βρύση του Σιούτη και
ήταν ο καλύτερος εκείνη την εποχή στο χωριό, ένα
ωραίο περιβόλι που το ζήλευαν όλοι, με μικρές
εξαιρέσεις, κάποιοι που είχαν αντίστοιχα -πολύ πιο
μικρά- στους λάκκους και κοντά σε νερά.
Μέχρι τα τελευταία του, παρόλο που είχε
λυγίσει το κορμί του, πήγαινε στη Βρύση του
Σιούτη κι ανηφόριζε για το σπίτι με ένα σακούλι γεμάτο και όποιον έβρισκε μπροστά του τον
κερνούσε ό,τι είχε μέσα το σακούλι.
Άφθονο ήταν το σταφύλι, που όταν τρυγούσαν τους μάζευε όλους για να βοηθήσουν κι
έπαιρναν μαζί τους για το σπίτι.
Άφθονο ήταν το κρασί και η ρακή, τα σύκα
και τα άλλα φρούτα, τα οποία τα ξέραινε για τον
χειμώνα.
Το υπόγειό του ήταν γεμάτο με «βαένια»*
(*βαρέλια για το κρασί), κρεμασμένα σταφύλια,
που διατηρούνταν φρέσκα και τρώγονταν και
τον χειμώνα, ξεραμένα φρούτα, αλλά κυρίως
με όλα τα εργαλεία του.
Στην κοινωνία ήταν πάντα παρών, με τη
συμμετοχή ως μέλος στην Εξουσία του χωριού
και σε επιτροπές, και ο λόγος και η απόφασή
του είχαν βαρύτητα.

Βρισκόταν κοντά σε όποιον είχε ανάγκη και
σε κάθε ασθένεια και δεν έκανε ποτέ πίσω σε
στιγμές αλληλεγγύης και στήριξης, αλλά προσέφερε αυτό που μπορούσε με γενναιοδωρία.
Το σπίτι του Μπέη και του Πάντου Τέλιου,
του άλλου μου θείου, αδερφού της μητέρας
μου, ήταν το καθημερινό μας στέκι. Εμείς που
μέναμε ψηλότερα, κάθε φορά που κατηφορίζαμε προς το κέντρο του χωριού, πρώτα θα
περνούσαμε από εκεί, να πούμε την «καλημέρα» μας είτε την «καλησπέρα» μας. Κι αυτό
γινόταν σε καθημερινή βάση, γιατί καταλαβαίναμε ότι ήμασταν πάντα ευπρόσδεκτοί.
Πριν 2-3 μήνες επισκέφτηκα αυτά τα υπόγεια, που άλλοτε φιλοξενούσαν το νοικοκυριό
του θείου μου, και τώρα τα συντηρεί ο γιος
του, ο Τάκης. Ο χώρος είναι πλήρως ανακαινισμένος, και ο γιος συνεχίζει το έργο του πατέρα, με το ίδιο μεράκι.
Ο Τάκης αφού μετανάστευσε, όπως όλοι
μας, στην Ελλάδα, αργότερα μετακόμισε και
δούλεψε επαγγελματικά και με επιτυχία στα
Τίρανα. Στο τέλος, αποφάσισε και επέστρεψε
στο χωριό, όπου ίδρυσε μια σύγχρονη φάρμα
βοοειδών, ενώ συνδυάζει και τις γεωργικές
εργασίες με την καλλιέργεια του μποστανιού
του πατέρα του, εκεί, στη Βρύση του Σιούτη.
Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή, ο Τάκης θα
καταφέρει να φέρει το περιβόλι στην αρχική
άριστη κατάσταση που ήταν όταν το φρόντιζε ο
πατέρας του, ο θείος Νάσιος.

Σε αυτό το υπόγειο έβγαλα φωτογραφίες,
τις οποίες δημοσιεύω, γιατί μου θυμίζουν το
νοικοκυριό του Μπέη, μια ιστορία περίπου 50
χρόνων, που συνεχίζεται.
Ο θείος Νάσιος μαζί με τη θεία μου και
όλους τους υπόλοιπους αγαπημένους συγγενείς εκείνης της εποχής, που χάθηκαν, τους
σεβαστήκαμε, τους αγαπήσαμε κι έχουν μείνει
για πάντα στη σκέψη και την καρδιά μας.

Ο Νάσιος Μπέης με τον Μήτση Κοντολώλη, στο
περιβόλι του, στη βρύση του Σιούτη

Ο Νάσιος Μπέης με τη συζυγό του, Λαμπρινή

Η Λαμπρινή Μπέη με τα τρία της παιδιά: Καλλιόπη,
Τάκης και Βιολέτα. Ο σύζυγος της Καλλιόπης, Θανάσης
Βάγιας, και η κόρη του Κώτσο Μπέη, Χρυσάνθη
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Οι αναμνήσεις ζωντανεύουν κάθε φορά που βλέπω τον Τάκη να συνεχίζει το έργο του
πατέρα του, του θείου Νάσιου

Ο Τάκης

Οι εγκαταστάσεις της φάρμας του Τάκη

Ακολουθούν τα ζωντανά που εκτρέφει, τα κηπευτικά που καλλιεργεί
και το γάλα που παράγει:
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Το υπόγειο του Τάκη με όλα τα καλούδια
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Ο Κόλλιας Παππάς
και ο γιος του Αλέκος Παππάς - ∆ύο επιφανείς και
διακεκριμένοι Σχωριαδίτες

Κόλλιας Παππάς

Σας παραθέτουμε, παρακάτω, το ιστορικό
της οικογένειας Παππά στο Πωγώνι Αργυροκάστρου, το οποίο μας έστειλε ο Χριστόφορος
Μπεντούλης, ενώ τη μετάφραση από την αλβανική γλώσσα επιμελήθηκεε
ο Γιάννης ∆έδες.Εργάστηκε 20
χρόνια ως ιερέας στο χωριό
Σχωριάδες Αργυροκάστρου.
Τις ιερατικές σπουδές τις τέλεσε στην Κωνσταντινούπολη.
Είχε τρεις γιούς: τον Νίκο Παππά, τον Γιάννη Παππά και τον
Χαράλαμπο Παππά και έναν ο
οποίος πέθανε νέος στα 26 του
χρόνια, τον Απόστολο Παππά.
Είχε επίσης μια κόρη, τη Μαγδαληνή Παππά Ιλίκα.
Ο Νίκος Παππάς γεννήθηκε στις Σχωριάδες 1908-1984.
Τέλεσε τις πρώτες σπουδές του
στο χωριό κι έπειτα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τη συνέχισε
στη Ζωσιμαία Σχολή των Ιωαννίνων.
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Εργάστηκε 40 χρόνια ως τεχνικός στο εργοστάσιο
επεξεργασίας του ξύλου ρεικιού με εξειδίκευση,
πριν τον πόλεμο, στην Ιταλία. Στο εργοστάσιο είχε
αναλάβει για πολλά χρόνια την εξαγωγή της παραγωγής στην Ιταλία και μετέπειτα στην Τσεχία.
Ήταν πολύ συνδεδεμένος με τη γενέτειρά
του, όπου για 15 χρόνια ασχολήθηκε με την
συλλογή και αποστολή βοήθειας από τη διασπορά (Τίρανα – Αυλώνα – Αμερική – Ελλάδα).
Ήταν από τους πρωτεργάτες για την κατασκευή
του υδραγωγείου στο χωριό, που ολοκληρώθηκε το 1972. Η σύζυγός του η Μαριάνθη
Παππά ήταν εργάτρια στο εργοστάσιο επεξεργασίας ρεικιού, όπου εργάστηκε 35 χρόνια έως
ότου συνταξιοδοτήθηκε.
Η κόρη του η Χριστίνα Παππά ήταν μοδίστρα. Έζησε μέχρι τα 30 της χρόνια. Πέθανε το
1984 από μια σοβαρή ασθένεια.
Ο γιος του ήταν ο Αλέκος Παππάς, ο οποίος
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Τμήμα Ιατρικής το 1967. ∆ιορίστηκε ως ιατρός και συνέχισε την ειδικότητά του

Η Επιτροπή Νερού το 1972 – Κώστας Σιούτης, Κόλλιας
Παππάς, Νότης Νταλές, Θωμάς Τέλιος

ως οφθαλμίατρος (1967-1969) στην Οφθαλμολογική Κλινική. ∆ιορίζεται ως οφθαλμίατρος τρίτης
κατηγορίας. Το διάστημα 1969-1974 ως οφθαλμίατρος δεύτερης κατηγορίας και 1979-1983
οφθαλμίατρος πρώτης κατηγορίας στην Οφθαλμολογική Κλινική. Το 1990 λαμβάνει τον τίτλο του
διδάκτορος των επιστημών στην Οφθαλμιατρική
με θέμα διδακτορικού: «Οι συγκριτικές αξιολογήσεις των συνδυαστικών εγχειρήσεων Γλαυκώματος – Καταρράκτη».
Επαγγελματική εμπειρία του
Αλέκου Παππά
Υπήρξε ιατρός και επιμελητής του Τμήματος Οφθαλμολογίας στην Κεντρική Πολυκλινική των Τιράνων και ταυτοχρόνως
οφθαλμίατρος στην Οφθαλμολογική Κλινική
του πανεπιστημιακού νοσοκομείου «Μητέρα
Τερέζα». ∆ιετέλεσε πρόεδρος της Ιατρικής
Οφθαλμιατρικής Επιτροπής, ήταν διευθυντής
του προγράμματος για την αντιμετώπιση των
διαθλαστικών ανωμαλιών σε όλα τα σχολεία
των Τιράνων. Μετά τη συνταξιοδότησή του
εργάστηκε ως οφθαλμίατρος Α’ στην Ιταλική
Οφθαλμιατρική Κλινική.

Ο Αλέκος Παππάς

Συμμετείχε σε πολλές επιστημονικές οφθαλμολογικές συνεδριάσεις εντός της χώρας, καθώς και σε 2 ομιλίες σε συνεδριάσεις στο εξωτερικό, στην Ελλάδα και Ιταλία, 20 επιστημονικές ομιλίες σε επιστημονικές οφθαλμολογικές
συνεδριάσεις που έλαβαν μέρος στην Κεντρική
Πολυκλινική και στην Πανεπιστημιακή Κλινική.
Υπήρξε συγγραφέας πολλών επιστημονικών
άρθρων στο ιατρικό επιστημονικό περιοδικό.

Από τον γάμο του
Αλέκου Παππά, διακρίνονται από αριστερά:
Κίτσος Κάνας, Μάργω
Κάνα, Ρίτα Κάνα, Αλέκος και Ιρένα Παππά
– οι νιόπαντροι, Κόλλιας
Παππάς, Ελένη Κονόμη

39

Ο Κόλλιας Παππάς με τη σύζυγό του, Μαριάνθη Παππά,
το 1935, την πρώτη εβδομάδα του γάμου τους

Ο Αλέκος Παππάς με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες,
τη Μαριάννα και την Έλενα

Αναμνηστική οικογενειακή φωτογραφία του 1945, στα Τίρανα. Ο Κόλλιας Παππάς και η Μαριάνθη Παππά με τα δύο
παιδιά τους, τον Αλέκο, τη Χριστίνα. Μαζί τους η Αγαθή Κόνη
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Ο Αλέκος Παππάς πρωτοετής φοιτητής στην Ιατρική
Σχολή, το 1967

∆ρ. Αλέκος Παππάς, Στραβισμός,
εκδόσεις της ∆/νσης της Ιατρικής
Παιδείας, 1989, σελ. 96

∆ρ. Αλέκος Παππάς, Προληπτική
διάγνωση και επείγοντα περιστατικά
στην Οφθαλμολογία, εκδόσεις Πανεπιστήμιο Τιράνων/Τμήμα Ιατρικής,
1983, σελ. 204
∆ρ. Αλέκος Παππάς, Η νόσος της πίεσης
του οφθαλμού, εκδόσεις της ∆/νσης της
Ιατρικής Παιδείας, 1981, σελ. 54
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Αναμνήσεις Σχωριάδων
από την Τάνα Μπέλου
Η Τάνα Μπέλου δεν ξεχνά το χωριό, τους Σχωριαδίτες και το
περιοδικό. Έτσι, φροντίζει κάθε τόσο να αλληλογραφεί με τις εκδόσεις Σχωριάδες, στέλνοντας γραπτώς τις αναμνήσεις της, τις
οποίες φροντίζουμε να επιμελούμαστε και να δημοσιεύουμε με
σεβασμό και αγάπη προς το πρόσωπό της.
Θωμάς Νάκας
Η επιστολή της Τάνας Μπέλου:

Αγαπητέ Θωμά Νάκα,
Σε φιλώ με την οικογένειά σου. Είμαι 80 χρόνων και θυμάμαι
όλα τα παλιά τραγούδια και παροιμίες που μεταχειριζόμασταν.
Ό,τι θυμάμαι τα γράφω ένα ένα. Τα παλιά τα θυμάμαι, τα καινούρια τώρα όχι.
Σας φιλώ οικογενειακώς,
Τάνα Μπέλλου

Γνωμικά που λέγαμε
1. Χωρίς υγεία η ζωή δεν είναι ζωή.
2. Χωρίς κόπους κανένας δεν είναι ευτυχής.
3. Με επιμονή και υπομονή όλα γίνονται.
4. Μην απελπίζεσαι, όταν χάνεις το θάρρος
χάνεις τα πάντα.
5. Το γέλιο είναι υγεία, η μελαγχολία αρρώστια.
6. Να μιλάς πάντα καλά για τους άλλους και
δεν θα το μετανιώσεις.
7. Άκου πολλά και λέγε λίγα.
8. Από πίτα που δεν τρως, τις σε νοιάζει κι αν καεί.
9. Όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια.
10. Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς.
11. Κάθε νύχτα έχει το δικό της όνειρο.
12. Καθαρός ουρανός αστραπή δεν φοβάται.
13. Των άλλων τα παθήματα σου γίνονται
μαθήματα.
14. Ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στο
αλεύρι.
15. Αν δεν θέλεις να ζυμώνεις, ολοένα κοσκινίζεις.
16. Παλιός εχθρός φίλος δεν γίνεται.
17. Μάθε τέχνη κι άφησέ την κι αν πεινάσεις
σύρε βρες τη.
18. Να φοβάσαι τα ήσυχα ποταμάκια.
19. Γάμος γρήγορος, σύντομα διαζύγιο.
20. Η γλώσσα δεν έχει κόκαλα και κόκαλα
τσακίζει.
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21. Μέτρα δύο φορές και κόψε μία.
22. Στερνή μου γνώμη να σε είχα πρώτα.
23. Έχει ο καιρός γυρίσματα να πληρωθούν
τα πείσματα.
24. Καλύτερα μόνος σου παρά με κακιά
συντροφιά.
25. Κάλια να κλάψει το παιδί παρά να κλάψει
η μάνα.
26. Λίγα και καλά παρά πολλά και άχρηστα.
27. Τα παιδιά τρώνε τα κούμπουλα και των
γερόντων μουδιάζουν τα δόντια.
28. Η τιμή χαρά δεν έχει και χαρά σε όποιον
την έχει.
29. Σε όποιον δάσκαλο θα πας, τέτοια γράμματα θα μάθεις.
30. Ό,τι μικρός μαθαίνεις, μεγάλος δεν το
αφήνεις.
31. Να παίρνεις γυναίκα από σόι και σκυλί
από μάντρα.
32. Πέντα βόδια, δύο ζευγάρια.
33. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο.
34. Μονό δεν φτάνει, διπλό περισσεύει.
35. Αλλού είναι τα κακαρίσματα κι αλλού
γεννάν οι κότες.
36. Το γομάρι ο νοικοκύρης το βγάζει από τη
λάσπη.
37. Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και
καρτέρει.

38. Να ήταν τα νιάτα δύο φορές, τα γηρατειά
ποτές.
39. Παίξε παίξε, κλάψε κλάψε.
40. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει.
41. Κακοριγμένο μου παιδί, καλέ μου κληρονόμε.
42. Όταν έπρεπε δεν έβρεχε και τον Μάη
χιόνιζε.
43. Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι εμείς κρυφό
καμάρι.
44. Το γοργό και χάρη έχει.
45. Όπου φτωχός και η μοίρα του.
46. Πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις.
47. Το ψάρι μυρίζει από το κεφάλι.
48. Είναι άχρηστα να έχεις χρήμα και να μην
έχεις γνώμη.
49. Μικρά παιδιά μικρά φαρμάκια, μεγάλα,
μεγαλύτερα.
50. Του πεθαμένου το πουγκί ανάποδα μετριέται.
51. Αυτού που ήσουν ήμουνα και εδώ που
είμαι θα ’ρθεις.
52. Η αλήθεια είναι πικρή.
53. ∆εν μου τρώει το σκυλί το σκόπι.
54. Μην το κάνεις σαν εκείνον που έχει το
μελίσσι στο κεφάλι.
55. Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει
πέρα.
56. Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο
χαίρεται.
57. Από το στόμα σου και στου Θεού το αυτί.
58. Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δυο το
πρόσωπο.
59. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.
60. Πίστευε και μην αμαρτάνεις.
61. Τι να σε βρει και να μην το τραβήξεις.
62. Ο Θεός είναι ψηλά, αλλά βλέπει χαμηλά.
63. Όποιος έχει καλούς φίλους, είναι πλούσιος.
64. Ό,τι κάνεις θα σου κάνουν.
65. Οι γονείς είναι σχολείο και διδάσκαλοι.
66. Αν δεν βρέξεις πόδια, δεν τρως ψάρι.
67. Ο καλός ο λόγος σε γιατρεύει.
68. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον και πρέπει
να νοιαζόμαστε ο ένας τον άλλον.
69. Το φαγητό σου άφησέ το για την άλλη
μέρα, τη δουλειά μην την αφήνεις.
70. Αν δεν θέλεις να πεινάς τη δουλειά μην
την ξεχνάς.
71. Τα χέρια που δουλεύουν ποτέ δεν ζητιανεύουν.
72. Όποιος δεν δουλεύει νέος, ψωμοζητάει
γέρος.
73. Ο γέρος είναι δυο φορές παιδί.

74. Να μη γελάς αν δυστυχεί κάποιος άλλος.
75. Μη χαλάσεις την καλύβα του πατέρα σου
πριν χτίσεις τη δική σου καλύβα.
76. Μη μείνεις αργός, ακόμα κι αν πλουτίσεις.
77. Τα λόγια σου με χόρτασαν και το φαΐ σου
φάτο.
78. Σπίτι που δεν το βλέπει ο ήλιος, το βλέπει
ο γιατρός.
79. Είπαμε να αγιάσουμε και ξεπαγιάσαμε.
80. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα.
81. Φίλοι και αδέρφια είμαστε και τα πουγκιά
μας χώρια.
82. Κόστισε ο κούκος αηδόνι.
83. Ο δικός σου σου βγάνει το μάτι.
84.Θάνατος να υπήρχε, βαριά γεράματα όχι.
85. Οι γυναίκες πολλά μαλλιά και λίγη γνώμη.
86. Αυτού που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι
θα ‘ρθεις.
87. Γαμπρός παιδί δεν γίνεται και νύφη θυγατέρα.
88. Μαύρα νιάτα, κακά γεράματα.
89. Κατάρα γονέων παιδεύουν τέκνα.
90. Ο ύπνος θρέφει το παιδί, ο ήλιος το
μοσχάρι και το κρασί τον γέροντα τον κάνει
παλικάρι.
91. Όσοι πίνουν και μεθούν λησμονούν όσα
χρωστούν.
92. Τα πολλά παινέματα τα πιο πολλά είναι
ψέματα.
93. Ούτε πεθερά μητέρα, ούτε η νύφη θυγατέρα.
94. Πάντα ξεχνάει η πεθερά που κάποτε ήταν
νύφη.
95. Ο χορτασμένος τον νηστικό δεν τον
πιστεύει.
96. Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
97. Όποιος κοιμάται αργά πρωί πεινάει μεσημέρι.
98. Όποιος γυρεύει τα πολλά χάνει και τα
λίγα.
99. Από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την
αλήθεια.
100. Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι
μπαλωμένο.
101. Αν ξεχνάς τα γονικά σου θα τα βρεις απ’
τα παιδιά σου.
102. Το αίμα νερό δεν γίνεται κι αν γίνει δεν
πίνεται.
103. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
104. Κάμε καλό κι όχι κακό.
105. Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι.
106. Εγώ λέω εγώ ακούω.
107. Θρέψε φίδια τον χειμώνα να σε φάνε το
καλοκαίρι.
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Ευάγγελος Λώλης
Ένας μικρός συγγραφέας!
Ο Ευάγγελος Λώλης, γιος του ∆ημήτρη Λώλη και της Μάγδας, και εγγονός
του Βαγγέλη Λώλη, μας πλησίασε μια
μέρα, θέλοντας να μας δείξει τις νέες
κυκλοφορίες των… βιβλίων του. Από
μικρός δημιουργός αλλά και επιχειρηματίας, ο Ευάγγελος είναι πλέον συγγραφέας και εκδότης μαζί! Τα βιβλία
του πωλούνται προς 0,80 ευρώ το ένα.
Τα έργα του σας τα προβάλλουμε
παρακάτω. Πρόκειται για τρία μοναδικά παραμύθια!
Απολαύστε τον μικρό μας σχωριαδίτη συγγραφέα. Και εις ανώτερα!

Το λιοντάρι και
η μαϊμού
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Το ποντίκι και η γάτα

Ο σκύλος και η γάτα
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Ο Ιωάννης Γκούτζος
γράφει για τις Σχωριάδες
Ο Γιάννης Γκούτζος είναι γαμπρός Σχωριαδίτης από τη ∆ερβιτσάνη. Είναι σύζυγος της
Σοφίας Τέλη Ρέντζου και κατοικεί στα Τίρανα.
Ο Γιάννης Γκούτζος τελείωσε τη Μεσαία Σχολή με «Άριστα», το γυμνάσιο Αργυροκάστρου και το Πανεπιστήμιο για πολιτικός μηχανικός, στην Τσεχοσλοβακία. Με το τέλος
των σπουδών του, δούλεψε σε πολλά έργα και ινστιτούτα της Αλβανίας. Τα τελευταία
χρόνια δίδαξε ως καθηγητής πολιτικών μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Τιράνων.
Έχει εκδώσει μερικά επαγγελματικά βιβλία αλλά και λογοτεχνικά. Ήταν για χρόνια
πρόεδρος της Ομόνοιας Τιράνων και μέλος του Γ.Σ. Ομόνοιας.
Την επιστολή έχουμε καιρό πολύ που τη λάβαμε και ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση δημοσίευσής της.
Αγαπητέ εκδότη Θωμά,
Αγαπητοί συντάκτες,
Σας στέλνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς, τον θαυμασμό μου και τις ευχές
για το ωραίο σας έργο, την έκδοση του περιοδικού «Σχωριάδες Πωγωνίου». Αν και
ένα μικρό και απόμερο χωριό στις πλαγιές
της Νεμέρτσκας, οι Σχωριάδες έχουν τόσα
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θαρραλέα και έξυπνα παιδιά, όπου με τόσον κόπο και θυσίες εκδίδουν ένα σπουδαίο και υπέροχο περιοδικό, το οποίο θα
πρέπει να το ζηλέψουν πολλοί, θα πρέπει
να γίνει παράδειγμα για μίμηση και από τα
άλλα χωριά του χώρου μας, που δυστυχώς δεν κατόρθωσαν να το κάνουν, παρόλο που έχουν όλες τις δυνατότητες σαν
μεγαλύτερα χωριά, με μια πλειάδα διανοούμενων και μορφωμένων ανθρώπων,
κοσμογυρισμένων
και έμπειρων, όπως
λ.χ. το χωριό μου,
το Μεγαλοχώρι, η
∆ερβιτσιάνη, σπουδαίες, πολιτικές, οικονομικές κοινωνικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες. Γι’
αυτό και σας ανήκει ο έπαινος και τα
συγχαρητήρια όπως
σε κανέναν άλλον.
Το περιοδικό σας,
που ξυπνάει μέσα σε
όλους που το διαβάζουν, την αγάπη
για τη γενέτειρα,

το χωριό της καταγωγής σε όλους τους
ξενίτες, αυτούς που ζουν στη διασπορά,
στα πέρατα του κόσμου, που γεννά μέσα
τον πατριωτισμό, την ελληνικότητά τους,
την αγάπη και τη λατρεία για τη δοξασμένη
μας πατρίδα, την Ελλάδα, για την ιστορία
της, τον πολιτισμό της, τον ηρωισμό της
και τη λάμψη που αφυπνίζει μέσα τους τη
νοσταλγία για το παρελθόν και την πίστη
για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά με κάνουν
να σας θαυμάσω και για τον λόγο αυτό να
σας ευχηθώ όλο επιτυχίες στο μέλλον, το
έργο σας να συνεχιστεί πέρα από εσάς, στις
γενιές που θα ακολουθήσουν και θα κληρονομήσουν ό,τι εσείς δημιουργήσατε με
τόση αγάπη και πάθος.
Είχα την καλή τύχη να παντρευτώ
Σχωριαδίτισσα, την κόρη του πανάγαθου
Λευτέρη Ρέτζιου και της πανέξυπνης
Μαριάνθης, τη Σοφία, που μου έμεινε μια
πιστή σύζυγος και σύντροφος, μια αφο-

σιωμένη μητέρα των δύο παιδιών μας
(δυστυχώς χάσαμε τον γιο μας τον Ορέστη, σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα
το 1997). Γνώρισα σχεδόν όλους τους
Σχωριαδίτες και Πωγωνίσιους των Τιράνων και πολλούς στο χωριό που το επισκέφτηκα αρκετές φορές, ανθρώπους
πατριώτες, φιλόξενους και φιλότιμους,
ανάμεσά τους επιφανείς διανοούμενους
και επιστήμονες, όπως τους αείμνηστους
∆ημήτρη Βαβάκο και ∆ημήτρη Μπεντούλη, τον Ηλία Τέλιο και πολλούς άλλους,
μοιράσαμε χαρές και λύπες, τον αλληλοσεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη.
Εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά και καλύτερο μέλλον.
Ιωάννης Γκούτζος
Μηχανικός, πρώην καθηγητής
του Πανεπιστημίου των Τιράνων
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Όλγα Λώλη
Οικογενειακές φωτογραφίες μιας ζωής
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι βγαλμένες από το σεντούκι της Όλγας
Λώλη. ∆ιαλέξαμε τις πιο αντιπροσωπευτικές και τις δημοσιεύουμε.

Βάγιος Τέλιος, Όλγα Τέλιου-Λώλη

Βιολέτα Μπέη, Βασιλική Τέλιου (μικρή), Όλγα Τέλιου

Η Όλγα με τον Φαντίλη Λανάι και τα τρία παιδιά: τον
Γρηγόρη, τον Αντώνη και στον Σπύρο Λανάι
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Ο Φάνης Μπερούκας, ο Σπύρος Βαγγέλης-Μπίμης,
η Κωνστάντω Μπερούκα και η Αθηνά Μήτση στην
Αμερική

Μια φωτογραφία μπροστά στο σχολείο, δεκαετία του ‘70.

Μαριάνθη Τσιαμπέρη, Ιωάννης Τσιαμπέρης, Ολυμπία
Τσιαμπέρη, …

Η Βασιλική Τέλιου (Γκαλάτση) με τη γιαγιά της Βασιλική
Λώλη (Σπυρολώλενα)
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Η Όλγα Λώλη, Βασιλική Λώλη και η Βασιλική Τέλιου
(Γκαλάτση)

Η Βασιλική Λώλη με την εγγονή της Βασιλική Τέλιου (Γκαλάτση) και τα δισέγγονα Γιώργο και
Γιάννη Γκαλάτση

Η Βασιλική Λώλη με την ανιψιά της, Ελένη Μπερούκα

Η Βασιλική Λώλη με τα ανίψια της Ηλία Λώλη και Ελένη
Μπερούκα και τα δισέγγονά της Γρηγόρη και
Αντώνη Λανάι

Η Ελένη Μπερούκα με τους γιους της Όλγας Λώλη,
Αντώνη και Σπύρο Λανάι
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Ο Φαντίλης Λανάι βαφτίζεται χριστιανός ορθόδοξος, με το όνομα Παντελής, στην εκκλησία των Σχωριάδων. Νονός
του ο Αντώνης Λώλης και ιερέας ο πάτερ Ευθύμιος Καλαμάς. Στη φωτογραφία, επίσης, διακρίνονται ο Χριστόφορος
Μπέλος, ο Χριστόφορος Κατσάνος κ.α.

Στον γάμο του Σπύρου Λανάι, από δεξιά γαμπρός ο Σπύρος, η μητέρα του
Όλγα Λώλη και παρόντες ο Γιάννης
Τσιαμπέρης, η Αναστασία Βαγγέλη και
ο Θωμάς Νάκας
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Παναγιώτης (Νότης) Ντάλες
Τίμησε την ιατρική επιστήμη με ανθρωπιά όσο
κανείς άλλος

Ως ιατρός και νοσοκόμος

Παναγιώτης Νταλές

Τα τελευταία χρόνια, ως συνταξιούχος,
ήρθε στο χωριό και υπηρέτησε ως νοσοκόμος και ιατρός στο χωριό μας, στα δύσκολα χρόνια του ξεριζωμού, μετά το 1990.
Κάθε χρόνο επισκεπτόταν το χωριό,
και όλοι έχουν να λένε μόνο καλά λόγια.
Θα τον θυμόμαστε πάντα και χρέος
μας, όπως και για όλους τους άλλους,
είναι στο νέο πνευματικό κέντρο (πρώην σχολείο), που θα ολοκληρώσουμε, να
έχει την τιμητική του θέση.
Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από το αρχείο του και τις δημοσιεύουμε όλες.

Ο Παναγιώτης Νταλές, Σχωριαδίτης
των Τιράνων, υπήρξε ένας καλός οικογενειάρχης, καλός πατριώτης, που με το
επάγγελμά του και τη θέση του ως υπεύθυνος της Πολυκλινικής Τιράνων, εξυπηρέτησε όλον τον κόσμο και προπαντός
Πωγωνίσιους και Σχωριαδίτες.
Ήταν δραστήριος και προσπαθούσε να
δώσει λύσεις στα προβλήματα του χωριού,
ήταν μέλος της Επιτροπής του Νερού το
1972, είχε το σπίτι του πάντα ανοιχτό για
όλους τους πατριώτες.

Ο Παναγιώτης Νταλές με τη σύζυγό του
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Η Επιτροπή του Νερού: Κώστας Σιούτης, Κόλλιας,
Παππάς, Παναγιώτης (Νότης) Νταλές, Θωμάς Τέλιος

Ο Παναγιώτης Νταλές με τη σύζυγο και τα τρία τους
παιδιά

Από τις επισκέψεις στο χωριό
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Στα Τίρανα
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Ίσως να είναι η πόρτα του Νταλέ, με δύο παιδάκια που
μας είναι άγνωστα. Αν γνωρίζετε στοιχεία τους, επικοινωνήστε με τις εκδόσεις Σχωριάδες.

Μια παλιά φωτογραφία της δεκαετίας του ’30, στις Σχωριάδες, στη θέση Γούβα, όπου φαίνεται ότι εκεί υπήρχε σπίτι
το οποίο κάηκε αργότερα από τους Γερμανούς. Περιμένουμε από εσάς πληροφορίες, αν μπορείτε να αναγνωρίσετε
πρόσωπα σε αυτήν τη φωτογραφία, να επικοινωνήσετε με τις εκδόσεις Σχωριάδες.
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Παλαιές σχολικές φωτογραφίες
από τον Χρήστο Τσελίκη
Τις παρακάτω φωτογραφίες μας τις έστειλε ο συνταξιούχος δάσκαλος και συγγραφέας
Χρήστος Τσελίκης, που είναι και συνεργάτης μας.
Μέχρι το 1968 οι μαθητές των Σχωριάδων, μετά το δημοτικό σχολείο, για να συνεχίσουν τις
σπουδές τους έπρεπε να πηγαινοέρχονται καθημερινά στην Πολύτσιανη, που είχε το Οχτατάξιο
σχολείο. Το 1969 ήταν η χρονιά που οι Σχωριάδες απέκτησαν το δικό τους Οχτατάξιο σχολείο. Οι
φωτογραφίες αφορούν την περίοδο που οι σχωριαδίτες μαθητές μαθήτευαν στην Πολύτσιανη.
Λόγω του ότι οι φωτογραφίες είναι παλιές, θα θέλαμε τη βοήθειά σας, να αναγνωρίσουμε τα πρόσωπα. Εμείς αναφέρουμε όσα γνωρίζουμε, όπως τα έχει γραμμένα ο
δάσκαλος, εσείς, μπορείτε να συμπληρώσετε τα ονόματα που λείπουν. Αριθμήσαμε τις
φωτογραφίες κι εσείς με βάση τον αριθμό της φωτογραφίας μπορείτε να μας δώσετε τις
πληροφορίες σας.
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Νέες.....κυκλοφορίες βιβλίων
από τις εκδόσεις Σχωριάδες
Οι νέες κυκλοφορίες βιβλίων των εκδόσεων Σχωριάδες αφορούν την ιστορία του χωριού
και τα παραδοσιακά τραγούδια του τόπου αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου.

Σχωριάδες - Πωγώνι - Ήπειρος
Συλλεκτικά αρχεία - Τόμος 2
Ο πρώτος τόμος της σειράς «Συλλεκτικά
αρχεία» των εκδόσεων Σχωριάδες περιέχουν
γενικά αρχεία της Αδελφότητας Σχωριαδιτών
μέχρι το 1990.
Στον δεύτερο συλλεκτικό τόμο αρχείων θα
βρείτε στοιχεία για τα χωριά του ξεκομμένου Πωγωνίου, αυτά που χάθηκαν στη ροή του χρόνου
και αυτά που παλεύουν ακόμα να παραμείνουν
ζωντανά, στυλοβάτες του ηπειρωτικού πολιτισμού
και της Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα, ο δεύτερος τόμος καλύπτει τη χρονική περίοδο έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Θα διαβάσετε για τα χωριά Σχωριάδες, Χοτιμίστα, Πάρα και Λιμποσέτσι, Σωπική, Πολύτσανη, Τσιάτιστα, Μαυρόγερο, Χλωμό και Σέλτση.
Θα βρείτε στοιχεία για τους δασκάλους στα
χωριά, μελέτες για τις αλβανοελληνικές σχέσεις, αρχεία από την εποχή της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, συμβολαιογραφικές πράξεις,
έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών, στατιστικά
στοιχεία για την οικονομία και τον πληθυσμό
των χωριών, κείμενα για σημαντικές προσωπικότητες της Ηπείρου κ.α.
Το υλικό προέρχεται από το αρχείο της
Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της
Θεοτόκου», από το αρχείο Αδελφότητας Σχωριαδιτών Αμερικής, από το προσωπικό αρχείο
του ∆ημήτρη Μπεντούλη και από το προσωπικό αρχείο του Θωμά Νάκα.
Θα ακολουθήσει ο τρίτος τόμος για την
περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της κα-
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τοχής και της αντίστασης, καθώς και μερικοί
ακόμα έως τη δεκαετία του ’90.
Θα σας παρακαλούσαμε να μοιραστείτε με
τις εκδόσεις ό,τι διαθέσιμο αρχείο έχετε, προκειμένου να το επεξεργαστούμε να το ταξινομήσουμε και να το δημοσιεύσουμε σε έναν
από τους συλλεκτικούς τόμους.
Η διάθεση του βιβλίου είναι δωρεάν. Όσοι
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον δεύτερο
τόμο της σειράς Συλλεκτικά Αρχεία, να επικοινωνήσουν με τις εκδόσεις Σχωριάδες:
info@schoriades.gr, τηλ. 695 100 5749

Ηπειρωτική Παράδοση - Θωμάς Νάκας
1.Τραγούδια της ξενιτιάς
Μία νέα σειρά συλλεκτικών βιβλίων με
θέμα την Ηπειρωτική Παράδοση ξεκίνησε
τον Απρίλιο του 2018. Το πρώτο βιβλίο της
πολύτομης αυτής έκδοσης είναι μια σειρά με τραγούδια της ξενιτιάς, όπως αυτά
τραγουδήθηκαν στον τόπο μας αλλά και σε
όλη τη νότια Αλβανία και Ελλάδα.
Τα παραδοσιακά τραγούδια της Ηπείρου, όπως όλα τα δημοτικά τραγούδια,
ταξίδεψαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τις μετακινήσεις των ανθρώπων
και προσαρμόστηκαν στις μελωδίες άλλων περιοχών. Η μουσική παράδοση του
Πωγωνίου διατήρησε τη δική της μουσική
ταυτότητα και ιδιαιτερότητα.
Τα δημοτικά τραγούδια είναι η πολύτιμη
πνευματική κληρονομιά ενός τόπου που
μαρτυρούν τον πλούτο του λαού, τις αξίες,
την ιστορία και την πνευματική του δύναμη.
Στη σειρά αυτή, εκτός από τα τραγούδια, θα παρουσιάσουμε τα ήθη και τα έθιμα του Πωγωνίου και της Ηπείρου. Θα
ακολουθήσουν:
1. Tης αγάπης – ∆ίστιχα – Λιανοτράγουδα
2. Ιστορικά – Κλέφτικα – Θρύλοι
3. Του γάμου – Νανουρίσματα – Μοιρολόγια
4. Θρησκευτικά – Κάλαντα
Εκτός από τα τραγούδια, θα παρουσιάσουμε τα ήθη και τα έθιμα του Πωγωνίου και
της Ηπείρου, με βάση το εορταστικό ημερολόγιο, το κύκλο της ζωής και τις εργασίες των
ανθρώπων εκείνης της εποχής.
5. Έθιμα του τόπου μας: Αρραβώνας,
γάμος, γέννηση, βάφτιση, θάνατος

Επίσης, θα κυκλοφορήσει έκδοση με τις
τοπικές διαλέκτους και το λεξιλόγιό τους.
6.Τοπικοί διάλεκτοι – Παροιμίες – Αινίγματα – Γλωσσοδέτες – Μικρές & αστείες ιστορίες του τόπου μας
Η διάθεση του βιβλίου είναι δωρεάν. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν
το πρώτο βιβλίο της σειράς Ηπειρωτική
Παράδοση – Τραγούδια της ξενιτιάς, μπορούν να επικοινωνήσουν με τις εκδόσεις
Σχωριάδες:
info@schoriades.gr, τηλ. 695 100 5749
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Ελληνικόν Ημερολόγιον - Ο Ηπειρώτης, εκδόσεις Σχωριάδες
Aυτό το βιβλίο είναι ακριβές φωτογραφικό αντίγραφο του αυθεντικού βιβλίου «Ελληνικόν Ημερολόγιον - Ο Ηπειρώτης», που εκδόθηκε
εν Αθήναις τα έτη 1899-1900-1901, υπό του Χαραλάμπους Χρ. Λέσιου, Σεπεριώτου, εκ του τυπογραφείου εν Κωνσταντινουπόλει εκ του
τυπογραφείου Α. Κορομηλά.
Μεταφέρθηκε σε ηλεκτρονική μορφή καιτυπώθηκε σε ψηφιακή
εκτύπωση, με την πρωτοβουλία και την επιμέλεια του Θωμά Νάκα,
τον Μάιο του 2018.
Είναι το τρίτο βιβλίο στα πλαίσια της προσπάθειας να διαφυλάξουμε και να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές τον πλούτο και τη μαγεία
των παραδόσεών μας μέσα από παλιά βιβλία και ντοκουμέντα.

Παράκληση
Όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το μνημειακό έργο και διαθέτουν παλαιά βιβλία, αρχεία,
δημόσια έγγραφα,παλιές φωτογραφίες και ό,τι άλλο θα μπορούσε να αποτελέσει ντοκουμέντο πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές αλλά και να ανασύρει πολύτιμες μνήμες στους
παλαιότερους, να μας στείλουν τους «θησαυρούς» τους, προκειμένου να μεταφερθούν στο ηλεκτρονικό μας αρχείο και στη συνέχεια να εκδοθούν με σύγχρονα μέσα αλλά με την αυθεντικότητα
του πρωτοτύπου,όπως το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.
Ο κ. Θωμάς Νάκας, δεσμεύεται προσωπικά για τη διαφύλαξη και την ασφάλεια των αυθεντικών πρωτοτύπων που θα μας στείλετε, καθώς και για την επιστροφή τους στα χέρια σας
χωρίς να έχουν υποστεί το παραμικρό.
Στοιχεία επικοινωνίας
Θωμάς Νάκας - Εκδόσεις Σχωριάδες,
23ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 19009 - Ραφήνα Αττικής
Τηλέφωνο: 6951005749, e-mail: tn@nakasgroup.gr, info@schoriades.gr

Ηπειρωτικός Αστήρ – ΗμερολόγιονΕικονογραφημένον, εκδόσεις Σχωριάδες
Aυτό το βιβλίο είναι ακριβές φωτογραφικό αντίγραφο του αυθεντικού
βιβλίου «Ηπειρωτικός Αστήρ – Ημερολόγιον Εικονογραφημένον» που εκδόθηκε εν Αθήναις το 1904, υπό του Λεωνίδα Μ. Βασιλειάδου με τη συνεργασία πολλών λόγιων εκ του τυπογραφείου Νομικής Λ.Χ. Βεργιανίτου.
Μεταφέρθηκε σε ηλεκτρονική μορφή και τυπώθηκε σε ψηφιακή εκτύπωση, με την πρωτοβουλία και την επιμέλεια του κ. Θωμά Νάκα, τον Μάιο
του 2018.
Το βιβλίο αυτό το διέθεσε στις εκδόσεις Σχωριάδες και στον κ. Θωμά Νάκα, ο
καλός φίλος κ. Ανδρέας Μάκος από τη Σωπική, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά.
Είναι το δεύτερο βιβλίο στα πλαίσια της προσπάθειας να διαφυλάξουμε
και να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές τον πλούτο και τη μαγεία των παραδόσεών μας μέσα από παλιά βιβλία και ντοκουμέντα.
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Πωγωνίσιοι συγγραφείς
Νέες κυκλοφορίες βιβλίων
Χρήστος Τσελίκης
Συμβολή στην ιστορία
της Πολύτσανης
Πωγωνίου, εκδόσεις
Ελίκρανον
Ένα βιβλίο για το χωριό Πολύτσανη Πωγωνίου, από τον ακάματο Χρήστο Τσελίκη,
συνταξιούχο δάσκαλο, τα κείμενα του οποίου έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές στο
περιοδικό μας.
Το βιβλίο χωρίζεται σε 4 μέρη και το επίμετρο. Στο πρώτο μέρος διαβάζουμε για την
ιστορία της Πολύτσανης έως τις αρχές του
20ου αιώνα.
Στο δεύτερο μέρος διαβάζουμε για τα
γεγονότα μετά το 1912, στο τρίτο μέρος για
την Πολύτσανη στη μεταπολεμική περίοδο 1945-1990, στο τέταρτο μέρος για την
περίοδο εκδημοκρατισμού της Αλβανίας,
ενώ στο επίμετρο βρίσκουμε στοιχεία για
τα τοπωνύμια, τα παλαιά επαγγέλματα, τη
διασπορά και την κατάσταση του χωριού
στις μέρες μας, αρχές του 21ου αιώνα.

Θεοδόσης
Μάνζαρης
Λουλούδι από αίμα
εκδόσεις
“24 Γράμματα”
Κυκλοφόρησε το νέο μυθιστόρημα του
Θεοδόσης Μάντζαρη, με τίτλο «Λουλούδι από
το αίμα», από τις εκδόσεις 24 γράμματα.
Το βιβλίο: Ο Απόστολος από την Παραμυθιά της Θεσπρωτίας ερωτεύεται παράφορα την Αντιγόνη τσάμικης καταγωγής
από το Φίερι. Μαζί με το αδερφό της τον
Θωμά ονειρεύονται να τους επιστραφούν
τα κτήματα του παππού τους στο Μαργαρίτι. Φαντάσματα του οδυνηρού παρελθόντος γίνονται σκιές στο πιο όμορφο συναίσθημά τους...
Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Αποστολή σε όλη την επικράτεια με
δωρεάν ταχυδρομικά (παραλαβή την επόμενη εργάσιμη μέρα με κούριερ), για αντικαταβολή καλέστε στο 210 612 70 74
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Κοινωνικά

Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Αναγγελίες,
γάμοι - βαπτίσεις, κηδείες - μνημόσυνα, ευχαριστήρια

14/11/2017, απεβίωσε η Μαρίνα Πότση στις Σχωριάδες
και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Αγίου Νικολάου Σχωριάδων.
κ

17/12/2017, απεβίωσε ο Αποστόλης Νάκας στη Ραφήνα και
κηδεύτηκε στο νέο νεκροταφείο Αγίας Σωτήρας Σχωριάδων
(βλ. σελ. 28-31)

14/1/2018, απεβίωσε ο Αναστάσιος Βάγιος στην Αθήνα, όπου και
ο
κηδεύτηκε. Ο Αναστάσιος Βάγιος
ή
ήταν
αδερφός του Αντώνη Βάγ
γιου,
ο οποίος για πολλά χρόνια
ή
ήταν
δραστήριο μέλος της Αδελφ
φότητας
Σχωριαδιτών στην Αθήνα,
ν κυρίως ως Ταμίας.

5/2/2018, απεβίωσε ο Νάκος Μεντής στην Αθήνα
και κηδεύτηκε στο νεκροταφείου Αγίου Νικολάου Σχωριάδων
(βλ. σελ. 32-33)
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24/3/2018, απεβίωσε η Νίκη Πασπάλη (Κοντολώλη) στην
Αμερική, όπου και κηδεύτηκε. Η Νίκη Πασπάλη ήταν σύζυγος του Θανάση Πασπάλη, την οποία μαζί με τα κορίτσια του
ο Νάσιος Πασπάλης ήρθε κρυφά και τις πήρε μαζί του στην
Αμερική, το 1959-60. Η ηρωική αυτή επιχείρηση απόδρασης, συζητήθηκε πολύ εκείνον τον καιρό, καθώς τα σύνορα
φυλάγονταν αυστηρά.

Η Νίκη με τον σύζυγό της Νάσιο Πασπάλη, χρόνια
πριν την απόδρασή τους.

Η Νίκη Πασπάλη με τον σύζυγό της στην Αμερική

18/4/2018, απεβίωσε η Κασσιανή Τζαμίλα στη Ραφήνα και κηδεύτηκε στην Πολύτσανη. Ήταν σύζυγος του Πάντο Βαγγέλη
(Μπίμη), δηλαδή νύφη Σχωριαδίτισσα. Ο Πάντος Βαγγέλης ήταν
αδερφός του Νάσιου Βαγγέλη, του Λάμπρου Βαγγέλη κ.α.

24/4/2018, απεβίωσε ο Χρήστος Κύρκος στην Αμερική,
όπου και κηδεύτηκε (βλ. σελ. 24-26)
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Έφυγε ο χειμώνας με τα χιόνια,
ήρθε η άνοιξη με τα λουλούδια,
και οι Σχωριάδες ζωντανεύουν
με έργα, γιορτές και ωραία τραγούδια.
Θ.Ν.

