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Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
«Η Γέννηση της Θεοτόκου»

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Σχωριαδιτών ανακήρυξε το 2019 ως 
Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου» 
καθώς συμπληρώνονται 250 χρόνια από το έτος ίδρυσης της 
Αδελφότητας στην Κων σταντι νούπολη, το 1769, από τους Σχωρια-
δίτες που με-
τανάστευσαν 
στην Πόλη.
Η πορεία της 
Αδελφότητας 
συνεχίστηκε 

μετά τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή του 1922, στην Αθή-
να, όπου και μεταφέρθηκε η έδρα της. Έως 
το 1990 η πορεία της συνεχίστηκε, με μικρές 
αναγκαστικές παύσεις, όπως κατά τη διάρ-
κεια της Κατοχής.
Το 1990 αναδιοργανώθηκε με τη διέλευση 
και των υπολοίπων συγχωριανών στην Αθή-
να και τις άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.
Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών είχε μια λαμπρή πορεία, που με τη δράση της βοήθησε στην ανοι-
κοδόμηση 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 αδελφότητες 
της ελληνικής επικράτειας.
Παρακάτω, σας ενημερώνουμε για το 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα 
250 χρόνια από το έτος ίδρυσης της 
Αδελφότητας.

Ο Πρόεδρος 
της Αδελφότητας Σχωριαδιτών

Αλκιβιάδης Νταλές
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Μέχρι σήμερα που εκδίδεται το περιοδικό, έχουν πωληθεί περίπου 250 από τους 999 λα-
χνούς. Έχουμε φτάσει το ¼ του στόχου μας και χρειάζεται να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε 
περισσότερο την προσπάθεια, για να έχουμε καλή επιτυχία.

Παρακάτω θα διαβάσετε αναλυτικά τις λίστες με τις πωλήσεις των λαχνών, καθώς και τα 
ονόματα αυτών που βοήθησαν αγοράζοντας τους περισσότερους λαχνούς.

Η λαχειοφόρος αγορά συνεχίζεται!
Κάθε Τρίτη, με βάση την κλήρωση του Λαϊ-

κού λαχείου, ανακηρύσσουμε κι έναν τυχερό 
λαχνό της λαχειοφόρου μας αγοράς, που κερ-
δίζει 100 € (ευρώ). Ο τυχερός αριθμός βγαί-
νει από τους τρεις τελευταίους αριθμούς του 
πρώτου λαχνού του Λαϊκού λαχείου.
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ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ - ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Κληρώσεις κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα

Κληρώσεις κάθε εβδομάδα

2/1/2019    30999   999   -
5/2/2019    76627   627   -
5/3/2019   2129   129   -
2/4/2019    47994   994   -

7/5/2019    37996   996   -
14/5/2019    23082   082             Άννα Λώλη
21/5/2019    72289   289   -
28/5/2019    32808   808   -

Οι κληρώσεις πλέον γίνονται ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ του μήνα.

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΡ. ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ  ΝΙΚΗΤΗΣ/‐ΤΡΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΧΝΟΥ

Η πορεία των λαχνών

αΛαίσεθοποΤ χνοί Ποσοστό %
Αμερική, Αθήνα, Τίρανα, άλλες πόλεις -/Λαχνοί σε Σχωριαδίτες χωρίς σπίτι στο χωριό 71 28,40%
Λαχνοί σε Σχωριαδίτες με σπίτι στο χωριό 38 15,20%
Υπόλοιποι 141 56,40%
Συνολο 250 100%

Αμερική, Αθήνα, 
Τίρανα, άλλες πόλεις -

/Λαχνοί σε Σχωριαδίτες 
χωρίς σπίτι στο χωριό |

71 λαχνοί | 28,4%

Λαχνοί σε 
Σχωριαδίτες με σπίτι 

στο χωριό | 38 λαχνοί 
| 15,2%

Υπόλοιποι | 141 
λαχνοί | 56,4%

ΛΑΧΝΟΙ
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Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
Κάτοχοι μπλογκ λαχνών προς πώληση
(με αλφαβητική σειρά, με πρώτο το όνομα)

α/α Ονοματεπώνυμο Πούλησαν λαχνούς
Ά 81

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

 ςέλατΝ ςηκλ
Ά 1 ςορύοτΝ ςηκλ

5 ηανάΛ ςηνώτνΑ
4ςαιλήΜ ςηλότσοπΑ
7 ςακάΝ ςηλότσοπΑ
0 ςοιμύΘ ςηννάιΓ
0 ςαβύοτΝ ςηννάιΓ
7ςακάΝ ςογρώιΓ
2 ςηλώΛ ςηρτήμηΔ
0 ςακάΝ ςησάναΘ
4 ςακάΝ ςοιμύΘ

002 ςακάΝ ςάμωΘ
0 ςηδύολαΚ ςηπμάΛ
4 ςηλώΛ ςοτνάΠ
3ςηλάπσαΠ ςηκάΤ

Ποιοι αγόρασαν τους περισσότερους λαχνούς

01Βαγγέλης Μπουρνούς1
9Ελευθερία Κύρκου2
5Λάκης Ντούρος3
5Φάνης Μήλιας4
5Θοδωρής Ζώης5
5Βαγγέλης Τέλιος6
5Δοξία Βάγια7
5Νίκος Ντάλλας8
5Πέτρος Σαντ9
5Κοσμηδώρα Χατζή01

α/α Ονοματεπώνυμο Ποσότητα λαχνών

Οι λαχνοί είναι 999, από τους οποίους μέχρι στιγμής πουλήθηκαν περίπου 250 λαχνοί.
Παρακάτω η λίστα αυτών που αγόρασαν λαχνούς και η ιδιότητά τους.

Ο Αλκιβιάδης Νταλές πούλησε τους λαχνούς:

Ο Δημήτρης Λώλης πούλησε τους λαχνούς:

Ο Αποστόλης Νάκας πούλησε τους λαχνούς:

Ο Τάκης Πασπάλης πούλησε τους λαχνούς:

Ο Άλκης Ντούρος πούλησε τους λαχνούς:

Ο Αντώνης Λάναης πούλησε τους λαχνούς:

Ο Αποστόλης Μήλιας πούλησε τους λαχνούς:

Ο Γιώργος Νάκας πούλησε τους λαχνούς:
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Ο Θωμάς Νάκας πούλησε τους λαχνούς:
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Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
Ο Θωμάς Νάκας πούλησε τους λαχνούς:
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Ο Θωμάς Νάκας πούλησε τους λαχνούς:
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Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
Ο Θωμάς Νάκας πούλησε τους λαχνούς:



Ημέρα έναρξης των εορταστικών εκδηλώσεων είναι η Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019, 
όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Φέτος, θα λάβει χώρα στο Πάρκο της Νεολαίας Αγίας Σωτήρας και θα πλαισιωθεί από 
ζωντανή μουσική.

Η πρώτη μας μέριμνα ήταν να προσκαλέσουμε τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας της Ελλάδας, κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας 
Αναστάσιο, τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας, κύριο Ιλίρ Μέτα, την Πρε-
σβεία της Ελλάδος στην Αλβανία, το Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου, εκπροσώπους 
τοπικών φορέων και πολλούς άλλους συγχωριανούς, φίλους, συνεργάτες κ.α.

  8:00: Θεία Λειτουργία
11:00: Έναρξη της εκδήλωσης - Χαιρετισμός, ομιλίες
13:00: Πανήγυρη

Δωρεάν προσφορά φαγητού
Οι γυναίκες του χωριού, όπως είχαν πραγματοποιήσει για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 
2016, έτσι και τώρα, θα έχουν στημένο τραπέζι με χειροποίητες πίτες και άλλα ορεκτικά, για 
κάθε καλεσμένο που επιθυμεί να δοκιμάσει την αυθεντική ηπειρωτική κουζίνα.

Εορταστικό πρόγραμμα
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Οι προσφορές συνεχίζονται όλον τον χρόνο, κάθε μέρα από όλους μας, για το καλό του 
χωριού μας. Τα ετήσια αλλά και μακροπρόθεσμα έργα φαίνονται και δείχνουν την αξία τους 
σε όλους εσάς που συνεισφέρετε, σε όποιον επισκέπτεται το χωριό μας και σε όλους τους 
Σχωριαδίτες που ζουν μακριά από αυτό αλλά δεν το λησμονούν ποτέ.

Σας παρακαλούμε για τον οβολό σας, για την καλύτερη ζωή που ονειρευόμαστε στον 
αγαπημένο μας τόπο, τις Σχωριάδες.

Ο έρανος της εκκλησίας συνεχίζεται...

Τα έργα στο χωριό
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Ανακαίνιση σχολείου – Προσφορές

Διόρθωση από προηγούμενο τεύχος: Στο τεύχος 
29-30, στη σελίδα 8, στον πίνακα με τις προσφορές για την 
ανακαίνιση του σχολείου, στον α/α 5, αναφέραμε ελλιπές 
το όνομα του δωρητή. Πρόκειται για τον Βαγγέλη Ηλία Τέ-
λιο που προσέφερε 300 δολάρια.

Τον Φεβρουάριο έγινε η εκκίνηση των έργων στο χω-
ριό. Πρώτη δουλειά ήταν το στρώσιμο του δαπέδου του 
σχολείου – τσιμεντοκονία. Τον Απρίλιο τοποθετήθηκαν τα 
πλακάκια, βάφτηκε το κάτω μέρος της σκεπής και πραγμα-
τοποιήθηκαν υδραυλικές, ηλεκτρικές και άλλες εργασίες. 
Παρακάτω, αναλυτικά, τα έξοδα του έργου.

Τσιμεντοκονία / στρώσιμο δαπέδου σχολείου

α/α Περιγραφή Κόστος/λεκ παλιά
1 Μαστορικά ‐ Εργατικά 130.000
2 Υλικά 406.000
3 Μεταφορικά 360.000
Σύνολο 896.000



Ειδικό κλιμάκιο μετέβη από τα Τίρανα στις 
Σχωριάδες, προκειμένου να μελετήσουν από 
κοντά το εκκλησάκι της Αγίας Ευφροσύνης, 
αλλά και την κεντρική εκκλησία του χωριού.

Μας επισκέφτηκαν ο Χρήστος Παπανικο-
λάου – κορυφαίος διακεκριμένος αγιογρά-
φος, ο Χριστόφορος Μπεντούλης, ο Πέτρος 
Κέντρος – αγιογράφος, με οδηγό τον Ρενάτο.

Αφού είδαν το έργο από κοντά, έδωσαν 
τις συμβουλές τους για τις περαιτέρω ερ-
γασίες στο εκκλησάκι, πήραν μέτρα για το 
εικονοστάσιο, ενώ φρόντισαν παράλληλα να 
πάρουν τα μέτρα και να σχεδιάσουν το έργο 
της αγιογράφησης της κεντρικής εκκλησίας.

Μετά τις μελέτες και όλες τις εργασίες, 
συνεχίσαμε την πορεία μας καταλήγοντας 
στην όμορφη ταβέρνα του Νάτσια, στην 
Πολύτσιανη, όπου φάγαμε και ήπιαμε και 
ευχαριστηθήκαμε όλοι μας την καλή κου-
βέντα και παρέα.
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Τα έργα στο χωριό

Ο Σωτήρης Καραγιάννης αγόρασε από τη 
Θεσσαλονίκη τον ξύλινο Επιτάφιο της μεγάλης 
μας Εκκλησίας, και τον πρόσφερε με ευλάβεια 
και αγάπη στην εκκλησία και τους πιστούς της.

Πασχαλινή προσφορά - Επιτάφιος

Κλιμάκιο από τα Τίρανα για το εκκλησάκι της Αγίας Ευφροσύνης



Μέχρι τώρα, έχουμε συγκεντρώσει τις παρα-
κάτω παραγγελίες αγιογράφησης της κεντρικής 
εκκλησίας, οι οποίες θα είναι έτοιμες έως τον 
φετινό Αύγουστο, για τη μεγάλη γιορτή.

1. Γιώργος Κοντολώλης: Άγιος Νικόλαος, Άγι-
ος Δημήτριος, Απόστολος Θωμάς

2. Χριστόφορος Μπεντούλης: Άγιος Χαράλα-
μπος, Άγιος Σπυρίδων

3. Τάκης Πασπάλης: Άγιος Βασίλειος
4. Κώστας Κατσάνος: Άγιος Χριστόφορος.
Μπορείτε να παραγγείλετε κι εσείς τον δικό σας άγιο ή αγία που ευλαβείστε πε-

ρισσότερο και θεωρείτε προστάτη/προστάτιδά σας, για να συμπληρωθεί η αγιογράφηση 
της εκκλησίας.

Τα έργα στο Πάρκο Νεολαίας 
Αγίας Σωτήρας ξεκίνησαν πέρυσι 
και οι εργασίες συνεχίζονται με 
ταχύ ρυθμό. Το πάρκο, τελικά, εί-
ναι προσφορά εξολοκλήρου των 
αδερφών Γιώργου και Αποστόλη 
Νάκα και περιλαμβάνει: γήπεδο 
ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ, 

15

Παραγγελίες αγιογράφησης

Το Πάρκο Νεολαίας
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Τα έργα στο χωριό

Τα εγκαίνια για τις προτομές των επιφα-
νών Σχωριαδιτών, κυρίου Δημήτρη Μπε-
ντούλη και Δημήτρη Βαβάκου πραγματο-
ποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2017. Ωστόσο, 
η προτομή του Δημήτρη Βαβάκου υπέστη 
σημαντική ζημιά και γι’ αυτό αναθέσαμε σε 

νέο γλύπτη, στο Αργυρόκαστρο, να φροντί-
σει για την εκ νέου δημιουργία ώστε η προ-
τομή να επανατοποθετηθεί στη βάση του. 
Το κόστος αυτού του έργου ανέρχεται σε 
1.000.000. λεκ παλιά.

Οι εργασίες στο εκκλησάκι της Αγίας Ευφροσύνης, με τον σταυρό και το καμπαναριό, έχουν 
λάβει εντατικό ρυθμό, προκειμένου να ολοκληρωθεί φέτος. Το σύνολο των έργων αυτών είναι 
δωρεά της οικογένειας Θωμά Νάκα στη μνήμη του γιου τους Ευφράνθιου Νάκα.

Προτομή Δημήτρη Βαβάκου

Εκκλησάκι Αγίας Ευφροσύνης

γήπεδο βόλεϊ, παιδική χαρά, χώ-
ρους αναψυχής, πεζούλια πρασί-
νου, φωτισμό κ.α.

Φέτος, ξεκίνησε η κατασκευή 
των κερκίδων, ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες για τα τρία αίθρια, ο χώ-
ρος των δέντρων έχει στρωθεί 
με γρασίδι (γκαζόν), θα στρωθεί 
χλοοτάπητας στον γήπεδο πο-
δοσφαίρου και το καλοκαίρι θα 
είναι έτοι μο για το πανηγύρι και 
για όλα τα παιδιά.



Ανεξάρτητα από τις συνθήκες, οι Σχωριαδίτες περιμένουν στην άκρη του δρόμου υπο-
μονετικά πότε θα περάσει ένα αυτοκίνητο για να εξυπηρετήσει κάποιες πρώτες ανάγκες 
τους. Εμείς τοποθετήσαμε δυο σιδερένια καθίσματα, ώστε η αναμονή αυτή να μην είναι 
τουλάχιστον κουραστική.

Ο διαχειριστής Πωγωνίου, κύριος Θανάσης 
Νάκας, χτίζει με προσφορές την τρίτη βρύση 
κατά σειρά, αυτήν τη φορά στη θέση Γκρίκα.

Σκαμνάκια στη στάση του δρόμου

Βρύση στην Γκρίκα
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Ημερολόγιο Σχωριάδες
2/2/19 Κοπή της βασιλόπιτας

Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών, όπως 
κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα της σε μια ωραία 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 
2 Φεβρουαρίου στην αίθουσα δεξιώσε-
ων Μεντής - Κτήμα Φυλλίδος Γη, στην 
Παλλήνη.

Την Αδελφότητα τίμησαν με την 
παρουσία τους περίπου 200 άτομα, κι 
έχουμε να μιλάμε για μια καλή 
συμμετοχή.

Την πίτα έκοψαν η Γερό-
ντισσα Μαρία - Ελένη Καλέμη 
και η Αδελφή Καλλινίκη.

Τα εδέσματα της βραδιάς 
ήταν πλούσια, καθώς και τα 
ποτά. Ο χορός και το τραγού-
δι συντρόφευσαν έως αργά 
όλους τους Σχωριαδίτες και 
φίλους, που διασκέδασαν με 
την καρδιά τους.



Έχοντας την πρόσκληση να συμμετάσχω 
στο Συνέδριο Ηπειρωτών Αμερικής, που 
έλαβε χώρα στη Φλόριντα στις 21/2/2019, 
στην οποία λόγω υποχρεώσεων δεν μπό-
ρεσα να παρευρεθώ, αποφάσισα να κάνω 
το ταξίδι στην Αμερική, με πρώτη και κύρια 
σκέψη να συναντήσω τους συμπατριώτες 
μας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 
250 χρόνια από την ίδρυση της Αδελφότη-
τας Σχωριαδιτών, προκειμένου να προω-
θήσω και την εορταστική λαχειοφόρο αγο-
ρά με αφορμή την επέτειο αυτή.

Σημείο αναφοράς αυτής της συνάντη-
σης ήταν το γλέντι των Ηπειρωτών στις 2/3 
στη Φιλαδέλφεια, όπου εκεί θα αντάμωνα 
όλους τους συμπατριώτες και φίλους.

Το ταξίδι μου στην Αμερική διήρκησε 8 
ημέρες, σε μια περίοδο με πολύ χιόνι και 
κρύο. Μόνο που ο κρύος καιρός ήρθε σε 
πλήρη αντίθεση με το ζεστό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο με περιέβαλαν όλοι, γεμάτο 
εκτίμηση, ενθουσιασμό, αγάπη, σεβασμό 
και συγκίνηση. Η φιλοξενία των Ηπειρω-
τών, όπου κι αν βρίσκονται, δεν αλλάζει, 

μένει αναλλοίωτη, πάντα γενναιόδωρη, φι-
λότιμη και εγκάρδια.

Θα ήθελα να ευχαριστώ και να αναφέ-
ρω ονομαστικά όλους αυτούς οι οποίοι 
στάθηκαν δίπλα μου, αφήνοντας τις δου-
λειές τους, για να με φροντίσουν και να με 
ξεναγήσουν σε πολλές πόλεις, όπως τη 
Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια, την Ουάσι-
γκτον, το Ντόβερ, την  Όσιαν Σίτι κ.α.

Τα ταξίδι μου έγινε αεροπορικώς και 
είχε διάρκεια 9 ώρες. Στο αεροδρόμιο της 
Νέας Υόρκης με υποδέχτηκε ο ανιψιός 
μου Βαγγέλης Τέλιος, όπου με φιλοξένη-
σε για δύο μέρες στο Όσιαν Σίτι, έναν του-
ριστικό προορισμό, 4,5 ώρες μακριά από 
τη Νέα Υόρκη, οδικώς. Εκεί, περάσαμε 
υπέροχα μέσα σε ένα ζεστό οικογενειακό 
κλίμα, αντάμωσα τον ξάδερφό μου Ηλία 
Τέλιο με τη σύζυγό του Ελευθερία και τα 
παιδιά του, Βαγγέλη και Ελένη, οικογε-
νειακώς. Στο ίδιο τραπέζι συνάντησα τον 
Θοδωρή Ζώη, που ήρθε ειδικά για εμένα 
από την Ουάσινγκτον, με ένα… τσουβάλι 
έγγραφα, αρχειακό υλικό και πολλές πολ-

λές αναμνήσεις.
Με τον Θοδωρή Ζώη 

κουβεντιάσαμε πολύ, είχε 
επισκεφτεί το χωριό στις 
αρχές του ’90, είναι τακτι-
κός δωρητής για τα έργα 
που γίνονται στις Σχωριά-
δες, και έχει μεγάλη ελπί-
δα για την ανάκαμψή του 
και θέληση να επισκεφτεί 
τη γενέτειρα στις 16/8 στο 
πανηγύρι. 
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Το ταξίδι στην Αμερική
Η συνάντηση με τους συμπατριώτες



Τη δεύτερη μέρα επισκεφτήκαμε την 
Ουάσιγκτον, την πρωτεύουσα των Ηνω-
μένων Πολιτειών Αμερικής. Η ομάδα ήμα-
σταν ο Βαγγέλης Τέλιος, ο Ηλίας Τέλιος, ο 
Νίκος Ντάλλας, εγώ και ο Γιάννης Μάλιος, 
που τυχαία βρεθήκαμε μαζί την ίδια περί-
οδο στην Αμερική.

Στην Ουάσιγκτον μας περίμενε ο καλός 
μας φίλος Νίκος Μπεζιάνης, όπου και μας 
ξενάγησε σε όλα τα αξιοθέατα, όπως δεί-
χνουν και οι φωτογραφίες.

Κάθε τέτοια ξενάγηση καταλήγει σε 
ένα καλό τραπέζι. Έτσι έγινε και μ’ εμάς, 
όπου φάγαμε εκλεκτό φαγητό σε ένα 
ωραίο εστιατόριο κι έπειτα επιστρέψαμε 
στη βάση μας.

Η επόμενη συνάντηση ήταν στις 2/3, το 
γλέντι των Ηπειρωτών στη Φιλαδέλφεια. 
Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη, το κέφι 
και η χαρά επικράτησαν και η συνοδεία 
από το κλαρίνο του ταλαντούχου Γιώργου 
Μπεζιάνη -ο οποίος είναι πάντα παρών 
σε όλες τις γιορτές, τους γάμους και κάθε 

άλλη εκδήλωση των Ηπειρωτών σχεδόν 
σε όλη την Αμερική- κρατούσε τη διασκέ-
δαση σε υψηλά επίπεδα.

Οι εντυπώσεις από αυτό το γλέντι ήταν 
πρώτα η συνέπεια στο ωράριο. Η πρό-
σκληση έγραφε στις 19:30 και όντως αυ-
τήν την ώρα ξεκίνησε, ενώ εμείς λέμε στις 
21:00 και ξεκινάμε μετά από ώρες.

Και οι συγχωριανοί μας είχαν καλή 
συμμετοχή στο γλέντι, γιατί είχαν έρθει 
και από τη Νέα Υόρκη και από την Ουάσι-
γκτον και από άλλες πόλεις.

Την Κυριακή στις 3/3 ο Νίκος Ντάλλας 
στο Ντόβερ, στην οικία του, μας κάλεσε 
όλους, γύρω στα 25 άτομα, έψησε ένα 
αρνί και οι γυναίκες μαγείρεψαν πολλά 
υπέροχα εδέσματα. Η ευχαρίστησή μας 
ήταν πολύ μεγάλη.

Το συμπέρασμα από τη συνάντηση αυτή 
είναι ότι η οικογένεια του Νίκου Ντάλλα 
όπου κι αν βρίσκεται, ξεχωρίζει για τον 
πατριωτισμό και τη φιλοξενία, είτε στο 
χωριό, είτε στην Αμερική, είτε στην Αθή-
να. ΕΥΓΕ της κι εγώ προσωπικά, ο Θωμάς 
Νάκας, τους ευχαριστώ όλους πολύ.

Το βράδυ της Κυριακής οι δύο καλοί μου 
φίλοι και συγχωριανοί, ο Μανώλης Ζαχαρι-
άδης με τη γυναίκα του την Άλμα Ντάλλα, 
με μετέφεραν στη Νέα Υόρκη. Εκεί, διέμει-

να σε ένα ωραίο ελ-
ληνικό ξενοδοχείο 
στην Αστόρια.

Η Νέα Υόρκη 
μου άφησε την κα-
λύτερη εντύπωση, 
παρόλο το πολύ 
κρύο και το χιόνι, 
που με ανάγκασε 
από την πρώτη 
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μέρα να αγοράσω παπούτσια, μπουφάν, 
καπέλα, γάντια και σκούφους.

Πρώτα, η ίδια η πόλη σε σαγηνεύει και σε 
ελκύει να την επισκεφτείς, όμως περισσό-
τερο από όλα αυτό που με συγκίνησε ήταν 
οι καλοί άνθρωποι που με ξενάγησαν και 
δεν με άφησαν ούτε λεπτό μόνο. Ο Γιώργος 
Μπεζιάνης με είχε κοντά του για δύο ημέ-
ρες και ο Μανώλης Πέτσιος για μια ημέρα.

Επισκεφτήκαμε το Empire State, το Ση-
μείο Μηδέν, την πλατεία Times Square, το 
Central Park, το οποίο όμως δεν απόλαυ-
σα ιδιαίτερα, λόγω του χιονιού. Από μα-
κριά θαύμασα το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Στην Αστόρια είδα Ελλάδα, έφαγα Ελ-
λάδα, συνάντησα Ελλάδα μέχρι το μεδού-
λι, που λέμε!

Την τελευταία ημέρα, φάγαμε πρώτης ποι-
ότητας ψάρια σε μια ελληνική ψαροταβέρνα 
και το ευχαριστηθήκαμε αλά ελληνικά!

Θέλω να αναφέρω ονομαστικά τους 
ανθρώπους που με είχαν κοντά τους στην 
Νέα Υόρκη, αυτοί είναι: τα αδέρφια Θύμιος 
και Λάμπης Παπαδημήτρης, ο Μανώλης 
Πέτσιος με τη σύζυγό του Νίνα, ο Γιώργος 
Μπεζιάνης με τη σύζυγό του Πόπη, η Μα-
νώλης Ζαχαριάδης και η σύζυγός του Άλμα. 
Στην περιήγηση μου στην επιβλητική αυτή 
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μητρόπολη, μαζί μου ήταν ο Γιώργος Μπε-
ζιάνης και ο Γιάννης Μάλιος.

Το ταξίδι στην Αμερική ήταν ένα ταξί-
δι εμπειρίας, προσωπικό ταξίδι που μου 
έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με 
πάρα πολλούς συγχωριανούς και φίλους 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για 
αγορά λαχείων, όπως ο Λάκης Ντούρος, ο 

οποίος δεν αγόρασε λαχνούς μόνο για τον 
εαυτό του αλλά προσέγγισε και πολλούς 
άλλους. Επίσης, ο Φάνης Μήλιας, η Δοξία 
Βάγιου, η Αθηνά Γιάνναρου, η Κοσμηδώρα 
Χατζή, η Ειρήνη Τσιούκα και πολλοί άλλοι.

Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους και 
σύντομα να ανταμώσουμε ξανά στο μεγάλο 
επετειακό πανηγύρι στις Σχωριάδες μας!
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Το φετινό Πάσχα βρήκε τη Νεμέρτσικά 
μας χιονοστολισμένη, όμως αυτό δεν ήταν 
εμπόδιο για να γιορτάσουμε την επανα-
σύνδεσή μας με τον τόπο και τους ανθρώ-
πους του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μια με τις μέρες τις πιο συννεφιασμέ-
νες, μια με τις μέρες τι πιο φωτεινές, οι 
Σχωριαδίτες και Σχωριαδίτισσες συγκε-

ντρωθήκαμε και πάλι στο 

αγαπημένο μας χωριό και φροντίσαμε 
ώστε να τιμήσουμε τις άγιες αυτές ημέρες 
των Παθών και της Ανάστασης.

Πολλά τα παιδιά και φέτος που αγκάλια-
σαν με τα γέλια, τα παιχνίδια και τις βόλτες 
τους τα στενά, τις πλατείες και τις αλάνες 
του χωριού. Πολλά ήταν τα κοριτσόπουλα 
που μάζεψαν λουλούδια για να στολίσουν 
την εκκλησία. Το πιο ωραίο, όμως, θέαμα, 
ήταν η περιφορά του Επιταφίου. Τα παπα-
δάκια μπροστά με τα εξαπτέρυγα, ο παπάς 
μας, ο όμορφα στολισμένος και φροντι-

Πάσχα στο χωριό



σμένος Επιτάφιος, ο ψάλτης και ο νεωκό-
ρος, οι πιστοί και τα παιδιά από γύρω με 
τα κεράκια στο χέρι, όλοι με κατάνυξη και 
ευλάβεια.

Η Ανάσταση μας βρήκε όλους μαζε-
μένους στην κεντρική εκκλησία. Οι ευχές 
που ανταλλάχτηκαν ήταν ευχές αγάπης 
και ελπίδας, ενώ το Άγιο Φως δεν έκαιγε 
μόνο στις λαμπάδες μας αλλά φώτιζε και 
τις καρδιές μας.

Και του χρόνου με υγεία, όλοι μαζί να 
γιορτάσουμε και πάλι.

24

Ημερολόγιο Σχωριάδες



25

1/5/19 Πρωτομαγιά

Φέτος το Πάσχα ήταν πολύ κοντά στην Πρωτομαγιά και 
αυτό το γεγονός έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους ανοι-
ξιάτικους επισκέπτες του χωριού να παρατείνουν για λίγες μέρες ακόμα την 
παραμονή τους στις Σχωριάδες, ώστε να γιορτάσουμε όλοι μαζί και την Πρωτομαγιά.

Ο αίθριος καιρός μας αποζημίωσε όλους, μικρούς και μεγάλους, που χαρήκαμε τη 
φύση και τους ανθρώπους μας.

Το παραδοσιακό πρωτομαγιάτικο πικνίκ φέτος έγινε στον χώρο του πρώην στρατο-
πέδου, πάνω από το χωριό, στη φύση. Οι κουβέρτες στρώθηκαν στην πρασινάδα και το 
γλέντι ξεκίνησε από νωρίς.
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Αναμνήσεις των Σχωριάδων, από τον Πέτρο Μεντή

Το κείμενο αυτό προέκυψε χάρη σε ένα ερέ-
θισμα της μνήμης από τις φωτογραφίες που έχει 
αναρτήσει ο Αλκιβιάδης Νταλές στο δικό του 
προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα.

Συχνά έχω σκεφτεί να γράψω γι’ αυτό το 
σπίτι, το οποίο συνδέεται τόσο πολύ με τα παιδι-
κά μου χρόνια στις Σχωριάδες. Οι φωτογραφίες 
που ανάρτησε ο Άλκης στο προφίλ του, διέγει-
ραν τη μνήμη μου και προκάλεσαν την πλημμύ-
ρα αναμνήσεων μιας μακρινής παιδικής ηλικίας, 
πάνω από 50 χρόνια πριν, μιας παιδικής ηλικίας 
από την οποία μπορεί να έλειπαν οι συχνές ταινί-
ες, τα παγωτά και η άσφαλτος, αλλά ήταν γεμάτη 
με περιπέτειες και αταξίες, μικροπράγματα της 
ηλικίας και της «ανέμελης» ζωής του χωριού.

Τον τίτλο τον δανείστηκα από μια νουβέλα 
του Τεοντόρ Λάτσιο «Το σπίτι των νυχτερίδων», 
την οποία θεωρώ πως είναι μια από τις πιο 
ωραίες, νοσταλγικές και ρομαντικές νουβέλες 
της σύντομης αφηγηματικής αλβανικής πεζο-

«Το σπίτι των νυχτερίδων»
γραφίας. Μου άρεσε τόσο πολύ, την είχα χάσει, 
την έψαξα στα Τίρανα και τη βρήκα σε τρεις δια-
φορετικές εκδόσεις. Από την πρώτη ανάγνωση, 
είμαι ειλικρινής σε αυτό που λέω, φανταζόμουν 
τα γεγονότα να λαμβάνουν μέρος σε τρία μέρη 
των Σχωριάδων, στους στάβλους του χωραφιού 
κοντά στο ποτάμι, στο Γινεκατά, που είναι στην 
πραγματικότητα «Το σπήλαιο των νυχτερίδων», 
αλλά και των άγριων περιστεριών, όπως και στο 
σπίτι της θείας Γγέλενας, όπως το λέγαμε κάπο-
τε, έως ότου πουλιόταν, αφού η καλή γυναίκα η 
Γγέλενα (η σύζυγος του Βαγγέλη, ο μόνος σχω-
ριαδίτης μετανάστης στη Ρουμανία, όπου έγινε 
διάσημος ως μελισσοκόμος) πήγε να μείνει στα 
παιδιά της, στα Τίρανα. Φυσικά, στον θόλο, στα 
υπόγεια εκείνου του σπιτιού είχε λιγότερες νυ-
χτερίδες από το Γινεκατά.

Τώρα που γράφω με διατρέχουν από τη συ-
γκίνηση οι αναμνήσεις και μου φαίνεται πως 
είναι ανυπόμονες και τρέχουν βιαστικά ποια να 
μπει πρώτη σε αυτό το αφήγημά μου, από τον 
φόβο μην ξεχάσω κάποια εκτός.

Εκείνο το σπίτι το έχω δει από κοντά όταν 
ήμουν μικρός. Τότε πήγαινα να πάρω τα αρνιά 
και τα κατσικάκια της θείας Γγέλενας, για να τα 
βοσκήσω έναντι κάποιας αμοιβής. Το καλοκαί-
ρι εκείνη δεν ήταν μόνη. Ερχόταν από τα Τίρα-
να, όπου σπούδαζε ο γιός της ο Ηλίας Τέλιος, ο 
οποίος μετά το πέρας των σπουδών του παρέ-
μεινε στα Τίρανα ως καθηγητής. Κάθε καλοκαίρι 
γελούσαμε πολύ με τα σκετς επιθεώρησης που 
εκείνος οργάνωνε εκεί, στη μέση του χωριού, 
κοντά στο ιδιόκτητο μαγαζί του Γιάννη Ρέτζιου.

Όμως «επισκεπτόμουν» αυτό το σπίτι και με 
φίλους για να κόψω σύκα, κυρίως στα χαλάσμα-
τα πλησίον του και σταφύλια από το αμπέλι στην 
πλακόστρωτη αυλή. Αφού παρέμεινε ακατοί-
κητο, το συμβούλιο παραχώρησε ένα δωμάτιο 
στον γανωματή του Λούη, έναν μελαψό γέρο, 
που φαινόταν λες και το μαύρο χρώμα από τα 
σκεύη είχε ποτίσει το δέρμα του προσώπου και 
των χεριών, είχε εισχωρήσει στις βαθιές ρυτίδες 
και δεν ήθελε να φύγει από κει. Δεν ξέρω αν ο 
Λούης ήταν μελαψός από την φύση του ή είχε 
γίνει έτσι από τη μαυρίλα των μπρούντζινων 

Πέτρος Μεντής

Οι φωτογραφίες είναι από
δημοσίευση του Αλκιβιάδη Νταλέ.
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σκευών ή εάν ήταν γύφτος, χριστιανόγυφτος, 
όπως έλεγαν οι Έλληνες για να τους διακρίνουν 
από τους γύφτους που ήταν μουσουλμάνοι.

Στα παιδικά μου χρόνια, τα μαγειρικά σκεύη 
στο σπίτι ήταν κυρίως μπρούτζινα (πιάτα, κατσα-
ρόλες, μαστραπάς, ταψί, μπρίκι κ.τ.λ.). Τα σκεύη 
τα έφερναν από την Αθήνα και την Κωνσταντι-
νούπολη, όπου οι Σχωριαδίτες πήγαιναν για να 
ψωνίσουν ή ζούσαν εκεί έως το 1922 (μέχρι που 
έφυγαν εξαιτίας του διωγμού) και στην Αθήνα 
μέχρι τις αρχές του πολέμου.

Πηγαίναμε σχεδόν κάθε μέρα σ’ εκείνον, έχο-
ντας δουλειά ή μη. Παρακολουθούσαμε με πε-
ριέργεια όλη τη διαδικασία, από το πέρασμα των 
σκευών στη φωτιά για να φύγει «η καρβουνιά» 
απ’ έξω και το χρώμα του χαλκού που σχημάτι-
ζε οάσεις στην επίπεδη επιφάνεια, πράγμα που 
υποδήλωνε πως κάποτε είχε περάσει ξανά από 
τη μαεστρία του Λούη, στο πέρασμα με ένα υγρό 
στην εσωτερική πλευρά του, την τήξη του κασ-
σίτερου, τη διανομή σε όλη την επιφάνεια και 
στον μπόγο με κουρέλια ή σε σχήμα μπάλας από 
χοντρό σπάγκο, με την οποία έτριβε το σκεύος 
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Πέτρος Μεντής

το οποίο σιγά σιγά έλαμπε κάτω από μια λευκή 
επιφάνεια. Ο Λούης εκεί κοιμόταν, εκεί έτρωγε. 
Σχεδόν όλοι εκτός από την πληρωμή του κόπου 
του, του έφερναν και φαγητά. Δεν θυμάμαι τη σει-
ρά το πότε ερχόταν και πόσες φορές τον χρόνο.

Άλλη φορά εγώ με μερικά άτακτα παιδιά σαν 
κι εμένα πηγαίναμε να δούμε αυτό το θέατρο 
στον Λούη. Φοβόμασταν διότι πειράζαμε τις κό-
ρες του, δυο ή τρεις από αυτές, όταν έρχονταν 
στο χωριό για να ζητήσουν βοήθεια: σιτηρά, 
αβγά, πατάτες, κρεμμύδια, τραχανά κ.τ.λ. Παρό-
λο που οι μεγάλοι μάς μάλωναν, εμείς τις πειρά-
ζαμε (τους παίρναμε κρεμμύδια και πατάτες από 
τα καλάθια, τους μιλούσαμε άσχημα, τους λέγα-
με να φύγουν από το χωριό). Δεν καταλαβαίνω 
γιατί συμπεριφερόμασταν άσχημα με αυτά τα 
κορίτσια! Είναι από τις ζημιές της παιδικής ηλι-
κίας για τις οποίες έχω μετανοήσει!

Έλα να πάμε, λέγαμε ο ένας στον άλλον, 
εμείς που κάναμε ζαβολιές, πού ξέρει ο Λούης 
τα ονόματά μας. Και να του έχουν κάνει παρά-
πονα οι κοπέλες, δεν θυμάται τα χαρακτηριστικά 
μας. Και πηγαίναμε, αλλά με συστολή. Μπαίναμε 
κρυφά και καθόμασταν σε απόσταση. Εκεί δεν 
είχε φως και μόνο η φωτιά και η χόβολη φώ-
τιζαν το μελαψό πρόσωπο του Λούη και σχη-
μάτιζαν διάφορες μορφές πάνω στους τοίχους. 
Ο Λούης όχι μόνο δεν μας έλεγε κάτι, αλλά μας 
έστελνε στο μαγαζί του χωριού για καπνό ή για 
κάτι άλλο που χρειαζόταν.

Όταν περνούσαν μήνες για να ξαναπερά-
σει, εμείς σκεφτόμασταν πως είχε πάρει με τη 
σειρά όλα τα χωριά του Πωγωνίου. Οι μεγα-
λύτεροι μας έλεγαν πως εκείνος πήγαινε και 
στα χωριά του Ζαγορίου, μάλιστα περνούσε 
και το φαράγγι της Σέλτσης.

Αλλά ήρθε μια μέρα που εκείνη η τέχνη δεν 
εξασφάλιζε τα προς το ζην. Βγήκε το αλουμίνιο 
και σίγουρα ο Λούης θα ασχολήθηκε με κά-
ποια άλλη δουλειά, για να βγάλει το ψωμί του.

Αυτές οι φωτογραφίες του Νταλέ, κυρίως 
οι θόλοι, με συγκίνησαν πολύ, διότι μου θύ-
μισαν τον καλό πατέρα μου. Ήταν ένας πολύ 
εργατικός άνθρωπος. Κάθε τέλος του χρόνου 
βραβευόταν ως ένας από τους καλύτερους 
εργάτες του συνεταιρισμού και σαν ανταμοιβή 
του έδιναν ντρίλινο κοστούμι, κάποιον μουσα-
μά και φωτογραφία του Ενβέρ Χότζα – είχαμε 

μια τέτοια στον οντά του σπιτιού. Την είχε πάει 
στον Νάσιο Μπέη για να την κορνιζάρει. Τη θυ-
μάμαι, ήταν μια πολύ γνωστή φωτογραφία του, 
καθιστός σε μια πολυθρόνα. Αργότερα έμαθα 
πως ήταν από την εποχή του Πέμπτου Συνεδρί-
ου. Μια φορά ο αδερφός μου άλλαξε τη θέση της 
στον τοίχο και τσακώθηκαν.

Όταν το 1990 έβλεπε τηλεόραση και άκουγε 
πως το καθεστώς εξασθένιζε ή θα άλλαζε τε-
λείως, την έβγαλε μόνος του την φωτογραφία. 
«Γιατί την έβγαλες, εσύ δεν ήσουν που κόντεψες 
να με σκοτώσεις όταν της άλλαξα θέση;» του 
είπε ο αδεφός μου. «Δεν τον θέλω τώρα, μου 
έβαλε τα αδέρφια φυλακή», του απάντησε ο πα-
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τέρας, ο οποίος ήταν μεταφορέας με 
ζώα στον συνεταιρισμό και τον χει-
μώνα εκεί έβαζε τα μουλάρια, συνή-
θως τρία. Σηκωνόταν στις 5 το πρωί 
και με ένα φανάρι στο χέρι πήγαινε 
για να ταΐσει τα μουλάρια για δεύτε-
ρη φορά. Μερικοί από τη γειτονιά τού 
έλεγαν πειρακτικά πως θα έκαναν 
παράπονα στο συμβούλιο, διότι με 
τον βήχα του τους ξυπνούσε από τα 
χαράματα. Τότε κάπνιζε.

Στους θόλους αυτούς έχω μπει 
πολλές φορές για να πάρω τα μου-
λάρια που τα έδενα στην αυλή του 
σπιτιού και εκείνος πήγαινε στη δου-
λειά, από την οποία ερχόταν αργά το 
βράδυ. Το καλοκαίρι, εγώ μαζί με κά-
ποιους άλλους πηγαίναμε έξω από το 
χω ριό για να βοσκήσουμε τα μουλά-
ρια. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μάτι από τα 
κουνούπια και το πρωί δείχναμε και μετρούσαμε 
ο ένας στον άλλον τα τσιμπήματα.

Φυσικά, αυτά είναι μερικά από τα κατορθώ-
ματα των παιδικών χρόνων, που συνδέονται με 

αυτό το σπίτι, που μας θυμίζει τα παλιά κτίσματα 
των Σχωριάδων, τα οποία είναι τώρα πια πολύ 
λιγότερα από αυτά που άκμαζαν τότε στα χρόνια 
της παιδικής μου ηλικίας.
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Βράβευση Γερόντισσας

Στη Δύναμη της Μητρότητας, που μπορεί 
να ξεπεράσει κάθε δυσκολία και κάθε εμπό-
διο, ήταν αφιερωμένη η φετινή εκδήλωση 
που διοργάνωσε το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ 
Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», σε 
συνεργασία με την Πανελλαδική Οργάνωση 
Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ», με αφορμή 
τη Γιορτή της Μητέρας, την Τετάρτη 8 Μαΐ-
ου 2019 στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Πρόεδρος της «ΕΛΠΙΔΑΣ» κυρία 
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και η Πρόε-
δρος της «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ» κυρία Μαρία 
Γιαννίρη τίμησαν πέντε μοναδικές ηρωικές 
μητέρες που με το παράδειγμα τούς απο-

δεικνύουν ότι η αγάπη της μάνας βρίσκεται 
παντού προσφέροντας δύναμη, έμπνευση 
και κουράγιο: Την Ηγουμένη του Λυρείου 
Ιδρύματος, γερόντισσα Μαρία, η οποία με 
μητρική στοργή έχει αναθρέψει εκατοντά-
δες παιδιά, την κάτοικο της Μάνδρας κυ-
ρία Χρυσούλα Κοροβέση που κατάφερε να 
σώσει την κόρη και τον εγγόνο της από την 
καταστροφική πλημμύρα στην Μάνδρα, την 
κυρία Μιρέλλα Κυμπουροπούλου, μητέρα 
του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, την κυ-
ρία Σοφία Πετρούνια, μητέρα του Χρυσού 
Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια, καθώς 
και τη μητέρα οκτώ παιδιών Πρεσβυτέρα 
Ευαγγελία Πρέντου.

Με τις πιο «Αξιόλογες μητέρες» βραβεύτηκε 
η γερόντισσα Μαρία-Ελένη Καλέμη
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«Οι σημερινές στιγμές είναι για όλους 
μας ξεχωριστές, χάρη σε αυτές τις μοναδι-
κές Ελληνίδες που κατάφεραν να δαμάσουν 
το σκοτάδι και να το μετατρέψουν σε φως, 
να υπερνικήσουν τις δυσκολίες και να δημι-
ουργήσουν ευκαιρίες, να αναζητήσουν και 
να βρουν την ελπίδα εκεί όπου όλα φαίνο-
νται μάταια, να αποδεχτούν τις δοκιμασίες, 
χωρίς να συμβιβαστούν με αυτές, δίνοντας 
τη δική τους απάντηση. Να παραμείνουν 
ΜΗΤΕΡΕΣ με κάθε τίμημα! Και η αγάπη 
τους σήμερα είναι τόσο δυνατή που αγκα-
λιάζει τον κόσμο ολόκληρο», είπε η κυρία 
Βαρδινογιάννη υποδεχόμενη τις ξεχωρι-
στές αυτές μητέρες και τους καλεσμένους 
της εκδήλωσης.

Η Πρόεδρος της «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ» 
κυρία Μαρία Γιαννίρη από την πλευρά της 
μίλησε για τη σημασία της μητρότητας αλλά 
και για την δική της μητέρα που της δίδαξε 
ότι η αγάπη της μητέρας προς το 
παιδί δεν έχει όρια.

Αμέσως μετά οι πέντε βρα-
βευθείσες μίλησαν μέσα από την 
καρδιά τους για τον τρόπο με τον 
οποίο εκείνες βίωσαν τη μητρό-
τητα, προκαλώντας συγκίνηση 
και εμπνέοντας το ακροατήριο.

Η Ηγουμένη του Λυρείου 
Ιδρύματος, γερόντισσα Μαρία, 
αφού ευχαρίστησε για τη μεγά-
λη τιμή, έκανε μια συγκλονιστική 
περιγραφή της καταστροφής του 
Λυρείου Ιδρύματος από τις φο-
νικές πυρκαγιές στο Μάτι το πε-
ρασμένο καλοκαίρι και πώς τε-
λικά κατάφεραν να σώσουν όλα 
τα παιδιά που φιλοξενούνταν 
εκεί. «Η μητρότητα είναι ένα χα-

ρακτηριστικό γεμάτο ακαταμάχητη δύναμη, 
απεριόριστη αγάπη που εκφράζεται με πα-
ντοτινή αφοσίωση και συνεχή αυτοθυσία», 
είπε κλείνοντας την ομιλία της η γερόντισσα 
Μαρία. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσι-
ογράφος κυρία Πόπη Τσαπανίδου.

Αμέσως μετά, όλες οι μητέρες που βρα-
βεύτηκαν, η καθεμιά με τη δική της τόσο 
διαφορετική ιστορία, έγιναν μια αγκαλιά 
αποδεικνύοντας ότι η μητρική αγάπη μπο-
ρεί να εκφραστεί με πολλούς και διαφορε-
τικούς τρόπους και μπορεί να ξεπεράσει 
κάθε δυσκολία.

Την εκδήλωση έκλεισε η κυρία Βαρδι-
νογιάννη με μια συγκινητική αναφορά στη 
δική της μητέρα: «Ευχαριστώ τη μητέρα 
μου για τις αρχές και τις αξίες που μου δί-
δαξε. Ήταν πάντοτε για εμένα ένα παράδειγ-
μα προσφοράς στο συνάνθρωπο. Ό, τι είμαι 
σήμερα το οφείλω σε αυτήν».



32

Δύο λόγια για τον αείμνηστο Μανώλη Λίτση

Ο παλαίμαχος του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου και του Πολέμου στην Κορέα και ο με-
γάλος αγωνιστής για το Βορειοηπειρωτικό Εμ-
μανουήλ Λίτσης (Emmanuel Litsis) δεν υπάρχει 
πια ανάμεσά μας. Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 
2019 άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 
ετών στο Edgewater του New Jersey, έχοντας 
στο πλευρό του την οικογένειά του.

Ο θάνατός του καταλυπεί τα παιδιά του Connie 
(Κωνσταντίνα) Litsis, Harry (Χαράλαμπο) και Pa-
tricia Litsis, τα εγγόνια Nicholas και Alexandra, 
τα αδέλφια Αθηνά και Δημήτριο Γιάνναρο, τα ανί-
ψια Αθανάσιο και Κωνσταντίνα Γιάνναρου, Καλ-
λιάνθη και Christopher Pianese, τα ξαδέλφια και 
τους λοιπούς συγγενείς και φίλους εδώ, στην Ελ-
λάδα και στη Βόρειο Ήπειρο.

Ο αείμνηστος γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 
1927 στι Σχωριάδες του Πωγωνίου της Βορείου 
Ηπείρου. Οι αείμνηστοι γονείς του Χαράλαμπος 
Λίτσης και Κωνστάντω το γένος Μπέλλου έφε-

ραν στον κόσμο δύο παιδιά, τον Εμμανουήλ και 
την Αθηνά και τα γαλούχησαν με τις καλύτερες 
αρετές της φυλής μας.

Ο Χαράλαμπος Λίτσης ήταν μετανάστης στη 
Νέα Υόρκη και τα παιδιά μεγάλωσαν στο χωριό 
με τη μητέρα και τους παππούδες και τα εμβά-
σματα που τους έστελνε ο ίδιος.

Ο Μανώλης δεν άντεξε την ιταλική και μετέ-
πειτα την γερμανική κατοχή και σε ηλικία 16 ετών 
εντάχτηκε στον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό, 
διότι -όπως η πλειοψηφία των Ελλήνων Βορει-
οηπειρωτών που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν 
κατά του φασισμού- πίστευε πως η απελευθέρω-
ση του τόπου τους από τους κατακτητές θα σή-
μαινε και την απελευθέρωση της Βορείου Ηπεί-
ρου και την ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα.

Οι ελπίδες και τα όνειρά διαψεύστηκαν οικτρά 
και ο Μανώλης δραπέτευσε και μετέβη στην 
Αθήνα και εργάστηκε σε ένα ξενοδοχείο για να 
εξασφαλίσει τα ναύλα για να έρθει στην Αμερική.

Το δικτατορικό καθεστώς του Εμβέρ Χότζα 
καταδίωκε την οικογένειά του, όπως και τις άλλες 
οικογένειες των αγωνιστών που αγανακτισμένοι 
είχαν δραπετεύσει από τη χώρα. Η μητέρα και η 
ανήλικη την εποχή εκείνη αδελφή του κρύβονταν 
στα σπίτια των συγγενών και φίλων, προκειμένου 
να αποφύγουν τη σύλληψη και την εξορία.

Το 1951 ο πατέρας του έστειλε συγγενείς του 
και πήραν την οικογένεια και μετέβησαν στην Ελ-
λάδα και μετέπειτα στη Νέα Υόρκη.

Ο Μανώλης ήρθε στη Νέα Υόρκη το 1949 και 
μετά από λίγες εβδομάδας εκλήθη να υπηρετή-
σει στον Αμερικανικό Στρατό. Αν και δεν ήταν 
αμερικανός πολίτης και δε γνώριζε την αγγλική 
γλώσσα εν τούτοις στρατεύτηκε και μετέβη στην 
πρώτη γραμμή του πολέμου με την Κορέα. Σε 
μια από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις τραυμα-

Μανώλης Λίτσης

Σήμερα ενημερωθήκαμε την απώλεια του συγχωριανού μας στην Αμερική, Μανώλη Λίτση. 
Ο Μανώλης Λίτσης ήταν ένας αξιόλογος Σχωριαδίτης και εκτός της πατριωτικής του δραστη-
ριότητας στον σύλλογο Βορειοηπειρωτών «Πύρρος» που διετέλεσε πρόεδρός του, ήταν πα-
ράλληλα και πρόεδρος του συλλόγου Σχωριαδιτών στην Αμερική. Μαζί με τους υπόλοιπους 
συγχωριανούς μας μετά το 1990 έκαναν μεγάλη προσπάθεια για τη συγκέντρωση χρημάτων 
για την ανέγερση της γκρεμισμένης εκκλησίας των Σχωριάδων.

Εμείς ως Σχωριαδίτες είμαστε ευγνώμονες και θα παραμείνει στη μνήμη μας εφόρου ζωής. 
Το επόμενο βήμα μας είναι αυτόν και όλους όσοι έχουν προσφέρει για το χωριό μας, να έχουν 
την τιμητική τους θέση στο νέο μουσείο που προετοιμάζουμε στο σχολείο. Αιωνία του η μνήμη.

Θωμάς Νάκας
(από δημοσίευση στο facebook την ημέρα που ο Μανώλης Λίτσης απεβίωσε)



τίστηκε και διακομίστηκε στο στρατιωτικό νοσο-
κομείο της Κορέας και στη συνέχεια στη Χαβάη 
και στον Άγιο Φραγκίσκο.

Μετά από οκτώ μήνες και εφόσον είχαν επου-
λωθεί οι πληγές επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, όπου 
γνώρισε την εκλεκτή της καρδιάς του Mae (Μαλα-
ματή) Miller, που έλκυε την καταγωγή της από την 
Κρήτη και το 1958 χόρεψαν τον χορό του Ησαΐα.

Το ζεύγος έφερε στον κόσμο δύο παιδιά την 
Connie (Κωνσταντίνα) και τον Harry (Χαράλαμπο) 
και τα γαλούχησαν με τις καλύτερες αρετές της 
φυλής μας, και με την υπερηφάνεια για τον πο-
λιτισμό μας και την αγάπη για την ομογένεια και 
την Ελλάδα.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η οικογένεια 
Λίτση δοκιμάστηκε σκληρά διότι η σύζυγος και 
μητέρα διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο. Η 
Mae αγωνίστηκε με τον ίδιο τρόπο που ο Εμμα-
νουήλ αγωνιζόταν στα πεδία των μαχών, αλλά 
δεν τα κατάφερε. Στις 2 Αυγούστου 1984 άφησε 
την τελευταία της πνοή. Ο Μανώλης δεν το έβαλε 
κάτω και ανέλαβε μέχρι και το τέλος της δική του 
ζωής και τα καθήκοντα της μητέρας και γιαγιάς.

Ο Μανώλης ασχολήθηκε όλη του τη ζωή με 
τα κοινά. Ανέλαβε ηγετικό ρόλο στον αγώνα της 

ομογένειας για την απελευθέρωση της Βορείου 
Ηπείρου. Διετέλεσε πρόεδρος του ιστορικού 
Συλλόγου Βορειοηπειρωτών «Πύρρος» και συ-
νάμα πρόεδρος του Συλλόγου Σχωριαδιτών.

Η αμερικανική πολιτεία τον τίμησε με το ανώ-
τατο βραβείο «Purple Heart», ενώ ο Σύλλογος 
Βορειοηπειρωτών και η Πανηπειρωτική Ομο-
σπονδία τον έχουν βραβεύσει για τον ηρωισμό 
του και για την διαχρονική προσφορά στην ομο-
γένεια και στη Βόρειο Ήπειρο.

Ο πρώην πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας Μενέλαος Τζέλιος, και οι πρώην πρόε-
δροι του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών «Πύρρος» 
και «Θυγατέρες της Ηπείρου» Σταύρος Ζιώγκας 
και Ειρήνη Τσούκα, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια 
της επικοινωνίας με τις «Αναμνήσεις» εξέφρασαν 
τη θλίψη τους για τον θάνατο του «ήρωα», του 
αγωνιστή και του ηγετικού στελέχους των Βορει-
οηπειρωτών.

Η οικογένεια καλεί τους συγγενείς και φίλους 
όπως αντί ανθέων προφέρουν τον οβολό τους 
για τη δημιουργία του Μουσείου στις Σχωριάδες 
της Βορείου Ηπείρου.
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Αθηνά Λίτση- 
Γιάνναρου Ο Χαράλαμπος Λίτσης με τη σύζυγό του

Ευρύκλεια Τσαούση, Ευφροσύνη Τσαούση 
νταντά του Λίτση, Δημήτρης Τσαούσης

Φωτογραφίες από το αρχείο
της Αθηνάς Γιάνναρου, αδελφής του Μανώλη Λίτση.

Δημήτρης Λίτσης, Μανώλης Λίτσης, 
Δημήτρης Τσαούσης

Χρήστος Πασπάλης, Μανώλης Λίτσης

Μανώλης Λίτσης
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Θα θυμόμαστε πάντα τον Γρηγόρη Παπαγιώτη

Ο Γρηγόρης Παπαγιώτης είχε καταγωγή από τις Σχωριάδες. Ο παππούς του ήταν ο Κώστας 
Πάντος, που είχε το σπίτι του κάτω από του Κώστα Μήλια. Το πώς προέκυψε το επώνυμο «Πα-
παγιώτης», δεν το γνωρίζουμε.

Ο παππούς Πάντος ξενιτεύτηκε οικογενειακώς στην Κωνσταντινούπολη, όμως οι ρίζες της 
οικογένειας δεν χάθηκαν ποτέ.

Ο Γρηγόρης Παπαγιώτης ήταν πάντα συνδεμένος με τις Σχωριάδες μέσω των συγχωριανών 
μας στην Αμερική, όπως ο Γιάννης Τσιαμπέρης κ.α., και είχε προσφέρει ένα σημαντικό ποσό για 
την ανέγερση της κεντρικής εκκλησίας μετά το 1991. Ο ίδιος, μάλιστα, επισκέφτηκε περίπου το 
2004 και το χωριό.

Ήταν θείος του Τάσου Μπουλμέτη, του σκηνοθέτη της βραβευμένης ταινίας «Πολίτικη κουζίνα», 
η οποία έχει σαν θέμα λίγο – πολύ την ιστορία της οικογένειας Παπαγιώτη στην Κωνσταντινούπολη.

Πάντα δήλωνε περήφανος για τις Σχωριάδες, και σε όλες τις αναρτήσεις του στο facebook 
σχολίαζε θετικά και με περίσσεια γενναιοδωρία για τα έργα και την πρόοδό του. Συνήθιζε δε, να 
λέει «Αχ, και να ήμουν για μια ακόμα φορά νέος, να ερχόμουν στο χωριό».

Αιωνία του η μνήμη, 
Θωμάς Νάκας

Ο Γρηγόρης Πα-
παγιώτης πέθανε ει-
ρηνικά στο Χιούστον 
του Τέξας το Σάββατο 
13 Απριλίου 2019.

Γεννήθηκε στο δια-
μέρισμα πάνω από το 
μπακάλικο του πατέρα 
του στην Κωνσταντι-
νούπολη της Τουρκίας 
στις 13 Ιανουαρίου 
1928 και ήταν εξαιρε-
τικά περήφανος για το 

γεγονός ότι ήρθε από την πόλη που κυριολε-
κτικά γεφυρώνει Ανατολή και Δύση.

Αποφοίτησε από το BS στην Πολιτική Μη-
χανική από το Robert College στην Κωνστα-
ντινούπολη και από το MS in Civil Engineering 
από το Πανεπιστήμιο του Michigan, Ann 
Arbor. Ο Γρηγόρης υπηρέτησε επίσης ως 
καπετάνιος στον τουρκικό στρατό στα ρω-
σικά σύνορα. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος 
της σταδιοδρομίας του με την κατασκευή 

του Raymond International, ένα παγκόσμι-
ας απήχησης επιτυχημένο κατασκευαστικό 
έργο που κάλυπτε γήπεδα, λιμάνια, σταθ-
μούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
πρεσβείες και μάλιστα μια από τις αγαπημέ-
νες του γέφυρες του Βοσπόρου.

Ο Γρηγόρης μιλούσε ελληνικά, τουρκικά, 
αγγλικά, ιταλικά, αραβικά και γαλλικά. Ήταν 
ένας αδηφάγος αναγνώστης, είχε βαθιά γνώ-
ση της πολιτικής και θρησκευτικής ιστορίας 
και ήταν όπως του άρεσε να λέει: «Ένας φοιτη-
τής μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω». Έκανε 
πολλά ταξίδια, και για δουλειά και για ευχαρί-
στηση, ξοδεύοντας γενναιόδωρα πολύ χρόνο 
για να καταλάβει πραγματικά κάθε τόπο και 
τους ανθρώπους που επισκέφθηκε, από το 
Λονδίνο στην Μπολόνια, το Μπουένος Άιρες, 
τα Φίτζι, το Μάτσου Πίτσου, τη Μελβούρνη, 
το Μιλάνο, το Άγιον Όρος, το Ρίο, τη Βαγδά-
τη, τη Βηρυτό, το Κάιρο, και πολλά άλλα. Από 
την οικογένεια Παπαγιώτη, προηγήθηκαν της 
απώλειας οι γονείς του Βασίλης και Καλλιρόη 
Παπαγιώτη, ο αδελφός του Τάκης Παπαγιώ-

Γρηγόρης Παπαγιώτης



 Οι φωτογραφίες είναι 
από την επίσκεψή του 

στο χωριό, το 2004
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της και η αδελφή του Σοφία Μπουλμέτη. Εν ζωή βρίσκεται η σύζυγός του Αλίκη Παπουτσή- Πα-
παγιώτη, ο γιος του Λι Παπαγιώτης, η κόρη Κλάρα και ο γαμπρός Τρες Φουζ, ο εγγονός Έβαν 
Φούζ και η σύζυγός του Αννίκα Ναϊντού και τα αγαπημένα ανίψια: Τάσος Μπουλμέτης, Βασίλει-
ος και Άννα Παπαγιώτη, Βασίλης Μπουλμέτης, Κρις και Τζίλα Παπαγιώτη και Μαρία Παπαγιώτη.
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Αποστόλης Νάκας

Στους γονείς μου
1949

Μωρ’ θα έρθω ο καημένος,
τραγουδώντας μια βραδιά,
να σας δω να προσκυνάτε,
τον Χριστό, την Παναγιά.

Τα μεράκια σας να λέτε,
από τα βάθη της καρδιάς,
τον Στόλη για να φυλάει,

στον στρατό, στην ελευθεριά.

Γέλασα ο καημένος,
όταν έγραψα κι αυτό,

σαν να ήμουνα δεμένος,
και λύθηκα στο λεπτό.

Σαν πουλάκι να πετάξω,
εις στο σπίτι για να ’ρθώ,

δυο βήματα πήρα,
πάλι βρέθηκα στον στρατό.

Η ζωή του μέσα από τα ποιήματά του

Το ποίημα γράφτηκε 
όταν ο Αποστόλης 
Νάκας ήταν φαντάρος 
στην Αυλώνα. Συνή-
θιζε, τα γράμματα που 
έστελνε να τα συνοδεύει 
με κάποιο ποίημά του. 
Μέσα από τους στίχους 
εκφράζει τη βαθιά του 
θρησκευτικότητα, τον 
σεβασμό, την αγάπη 
και την έγνοια προς του 
γονείς του, τη μοναξιά 
που βιώνει στο στρατό-
πεδο, τη νοσταλγία για 
το πατρικό του.

Από την ποιητική συλλογή 
του Αποστόλη Γ. Νάκα,«Της 
καρδιάς τα ντέρτια», επιλέξα-
με τρία ποιήματα από τη νεό-
τητα του αείμνηστου Σχωρια-
δίτη και πατέρα μου.



Απόψε βρε αδέλφια μου
είπα της καρδιάς τα ντέρτια μου

Φέρμα αστυνομίας, 1954

Εις τις δέκα του Γενάρη,
βγήκα λίγο στο παζάρι,
να χαρούμε τούτη μέρα,

αγόρασα ένα μανάρι.

Δεν το πήρα από αγά,
γιατί βγήκα λίγο αργά,
ούτε από κάνα αφέντη,

από έναν φτωχό, για γλέντι.

Το έδωσα σ’ έναν σοφέρη,
εις το σπίτι να το φέρει,

του βγήκε ένας αστυνόμος,
του είπε είναι μακρύς ο δρόμος.

Ο σοφέρης θυμωμένος,
του απάντησε ο καημένος,
αϊ πιες ξίδι πάτος ‐ πάτος,

δεν μας απαγορεύει το κράτος.

Μόλις ήρθε εις την γκρίκα,
ψευτοκλέφτες βγήκαν κλίκα,

και του πήραν του σοφέρη
το μανάρι απ’ το χέρι.

Αδέλφια καλώς ήρθατε,
να πούμε κάνα χάλι

και του χρόνου καλύτερα
να μαζευτούμε πάλι.

Απόψε όπως λάχαμε
και μη μας συνερίστε,

εάν και εις τα σπίτια σας
καλύτερα να είστε.

Σήκω, σήκω μωρ’ Πολύμια,
βάλε λίγο το τραπέζι,

γέμισε το μέσα απ΄ όλα
και να’ ναι ελαφρύ, να παίζει.

Γύρω γύρω κέντησέ το,
και μέσα γέμισέ το

λείποντας το καλαμήδι,
βάλε μας κάνα κρεμμύδι.

Μη μας έρθει αναγούλα,
βάλε και λίγα φασούλια.
Λείποντας το κοκκινάδι,
ζύγωσέ μας το κακάβι,

έστω κόκκινο, έστω άσπρο,
όσο να ’ρθει απ’ το Κάστρο.

Μωρ’ μας λείπει κι η Σοφία,
και χάσαμε τα αστεία,

ωχ, μας λείπει κι η Βασίλω,
που την είχα στενό φίλο.

Λείποντας και η Λένη του Φούκη,
ποιος ν’ ανοίξει το σεντούκι,

είχαμε σε μια τσουκάλα
και ντρομπολισμένο γάλα.

Μέσα από ένα παραθύρι
είχα λάδι από λιοτύρι,
έρμε κόρακα το πήρες,

πούθε με κλειστές τις θύρες.
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Το ποίημα είναι ένας φανταστι-
κός μονόλογος, υποτίθεται πως 

ο Αποστόλης Νάκας αποκρίνεται 
στους φίλους και τους συγγενείς 

που τον περιστοιχίζουν. Το διάστημα 
που έγραψε το μακροσκελές ποίημα 
ζούσε μόνος του μακριά, στη φέρμα, 

στο Μπούλιο, στο Αργυρόκαστρο, 
ενώ η οικογένειά του είχε παραμείνει 

στο χωριό. Φαντάζεται, λοιπόν, πως 
ταξιδεύει κι έρχεται στις Σχωριάδες 

και στρώνει μεγάλο τραπέζι, για 
να το γιορτάσουν, στο σπίτι. Όμως, 
τότε, αρχίζουν τα ευτράπελα, όπου 

το μανάρι που είχε στείλει στο χωριό 
για να το φάνε το κλέβουν, και μετά 
το ένα αστείο περιστατικό φέρνει το 
άλλο. Η φτώχεια δεν θέλει μόνο κα-
λοπέραση, όπως συνηθίζει να λέει ο 
λαός, αλλά και χιούμορ, και σε αυτό 

το ποίημα περισσεύει.
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Κοιτάξτε πώς το βαστάει
και ο αέρας το φυσάει,

αχ, θα μου πέσεις εις τα βρόχια
και θα φύγω απ’ τη φτώχεια.

Απόψε βρε αδέλφια μου,
είπα της καρδιάς τα ντέρτια μου,

έχασα και το μπουκάλι
και σε ποιον να πω το χάλι.

Απροψές ήταν το βράδυ
πήρε ο κόρακας το λάδι.

Αυτά σας είπα αδέλφια μου,
όλα σωστά κι αλήθεια,

τώρα θα πάω να κοιμηθώ,
τι λάλησαν τα ρίθια.

Γράμμα προς τη μάνα μου
Φέρμα Γοραντζής, 19/2/1961

Μάνα, μου κακοφαίνεται
εάν εσύ πεινάς,

και συ στεναχωριέσαι
κι εμένα τυραννάς.

Δεν ξέρω αν αγόρασες
τροφίματα στον Γιάννη,

είν’ επειδής δεν σου έγραψα,
βαριά θα λα σου πιάνει.

Εγώ είπα της νύφης σου,
εάν ο Γιάννης κλείσει,

για να σου δώσει χρήματα,
έτσι να μη σ’ αφήσει.

Δεν ξέρω αν σε φτάνει
το γάλα από τη γίδα,

πάρε και στον Φιλίππη,
είτε στον Λεωνίδα.

Όταν έρθει τα δίνει
τα λέκια το παιδί σου,

κοίτα μην αρρωστήσεις
και βλάψεις το κορμί σου.

Μαζί με τον πατέρα
φάτε οι δυο και πιείτε
και μένα τον καημένο,
κάποτε συλλογηθείτε.

Σας λέω καληνύχτα,
καλά να ξημερώσεις,
κοίταξε προφυλάξου,

ποτέ να μην κρυώσεις.

Ο Αποστόλης Νάκας το 
διάστημα 1952-1966 

εργαζόταν ως μπαξε-
βάνης - μπριγκαντιέρης 

στη φέρμα, στο Μπούλιο. 
Όλη αυτήν τη χρονική 

περίοδο επικοινωνού-
σε με τους δικούς του 

ανθρώπους δια αλληλο-
γραφίας. Το ποίημα είναι 
ουσιαστικά ένα γράμμα 

προς την αγαπημένη 
του μητέρα, και σε αυτό 

εκφράζει όλη του την 
έγνοια και τη λατρεία 

που έχει στους γονείς 
του. Επιθυμεί να έχουν 

υγεία, φαγητό και να μην 
κρυώνουν. Μάλιστα, 

προτίθεται να πληρώσει 
αυτός τυχόν έξοδά τους, 
προκειμένου να ζουν με 

περισσότερη άνεση.

Αποστόλης Νάκας
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Τοπικές ιστορίες

Πίτα ντε μορ πίτα ντε να μου τη φτιάξεις
Γινόταν ένας γάμος στο χωριό, και στην πλα-

τεία στήθηκε μεγάλο γλέντι. Ήταν κι ένα ζευγάρι 
που ήταν καλεσμένο να πάει, όμως του άντρα τα 
ρούχα δεν ήταν ακόμα όλα έτοιμα. Θυμώνει αυ-
τός, τσακώνεται με τη γυναίκα του και οργισμέ-
νος μετά από πολλή ώρα καταφέρνει να ντυθεί 
και φεύγει χωρίς αυτήν.

Την ώρα που κινούσε στην αυλή, βλέπει μπρο-
στά του μια κότα, την αρπάζει και την πνίγει από 
τα νεύρα του. Τον βλέπει η γυναίκα του, τρέχει 
από πίσω του, μαζεύει την κότα. «Τι να τη φτιά-
ξω τώρα;» αναρωτιέται και μετά από λίγο, κινάει 
κι αυτή για το χοροστάσιο.

Σαν έφτασε στην πλατεία, βλέπει στην κορφή 
του χορού τον άντρα της με τη φουστανέλα να 
σέρνει τον χορό. Τότε, εκείνη πάει και πιάνει την 
ουρά του χορού και ακολουθώντας, τραγουδάει 
κι αυτή και λέει:

«Εσύ που σέρνεις τον χορό
και σφάζεις και την κότα,
να στην ψήσω, να στη βράσω,
πίτα ντε να σου τη φτιάξω;»
Και ο άντρας της, που έλαβε το μήνυμα, της 

απαντά χορεύοντας και τραγουδώντας κι αυτός:
«Πίτα ντε, μωρ’ πίτα ντε,
πίτα ντε να μου τη φτιάξεις».

Σκεπαρόβαλτον εκεί
Δύο βαρελάδες, μάστορας και βοηθός, δού-

λευαν σε ένα σπίτι. Ο νοικοκύρης του σπιτιού που 
δούλευαν είχε ένα ωραίο και καλό σκεπάρνι.

Ο μάστορας που του είχε βάλει στο μάτι, κά-
ποια στιγμή εκεί που δούλευαν με τον βοηθό, 
του λέει στη γλώσσα των βαρελάδων:

«Σκεπαρόπαρτον!» που θα πει πάρε το σκεπάρνι.
«Σακουλάτον από τα χτες!» του απάντησε ο 

βοηθός, ότι δηλαδή το είχε βάλει το σκεπάρνι 
από χτες μέσα στο σακούλι του.

Όμως, δεν υπολόγισαν καλά, γιατί 
δεν ήξεραν πως ο νοικοκύρης ήξερε τη γλώσσα 
των βαρελάδων, που σαν τους άκουσε, τους είπε: 
«Σκεπαρόβαλτον εκεί γιατ’ θα φας τζομακωτή!»

Ο γαμπρός αβγά, ο πεθερός σκατά
Ήταν έθιμο όταν ο γαμπρός πήγαινε στο σπίτι 

της νύφης να του μαγειρεύει η πεθερά αβγά.
Έτσι, πάντα φρόντιζε κάπου να έχει κρυμμένο 

φαγητό για έναν ξένο, γαμπρό ή συμπέθερο.
Μια μέρα πεθύμησε να φάει αβγά ο πεθερός 

του γαμπρού και ρωτάει τη γυναίκα του.
«Γυναίκα, έχουμε αβγά;»
«Όχι, δεν έχουμε, κι αυτή η κότα τίποτα δεν 

κάνει τελευταία».
Ψάχνοντας όμως ο άντρας βρίσκει κρυμμένα 

τα αβγά που είχε η πεθερά για τον γαμπρό. Τα 
παίρνει και πάει μπροστά στο τζάκι.

«Για έλα εδώ, μωρ’ γυναίκα, τι είναι τούτα; Αβγά 
δεν είναι; Εμ, ο γαμπρός αβγά, ο πεθερός σκατά!» 
επαναλάμβανε και έριχνε ένα ένα τα αβγά στο τζάκι!

Οι οδοντογλυφίδες είναι φρέσκιες;
Ένας ξενίτης ήρθε στο χωριό, να πάρει τη 

γυναίκα του να την πάει στην πόλη, να τη δει ο 
γιατρός. Κάποια στιγμή, πήγαν να φάνε σε ένα 
εστιατόριο. Τελειώνοντας το φαγητό τους, πάει 

Οι μικρές ιστορίες που ακολουθούν είναι είτε γέννημα του τόπου είτε παραλλαγές ιστοριών που 
ταξίδεψαν ως τα μέρη μας. Σκοπός μας είναι να δημοσιεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες, ώστε 
να θυμηθούμε, να μάθουμε, να νοσταλγήσουμε και να γελάσουμε. Όλες οι ιστορίες είναι αφηγήσεις 
του Θωμά Νάκα, αποτελούν μέρος της συλλογής και των αναμνήσεών του.

Καλή σας διασκέδαση!

Αστείες και διδακτικές ιστορίες
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το γκαρσόνι κοντά τους και τους ρωτάει: «Θέ-
λετε οδοντογλυφίδες;» Και η γυναίκα, αφελώς, 
απαντάει: «Αν είναι φρέσκιες!»

Δεν ξέρω τι με βρίσκει!
Έθιμο ήταν όταν πέθαινε ένας παπάς να τον 

θάβουν ξαπλωμένο αν η παπαδιά σκόπευε να 
ξαναπαντρευτεί ή καθισμένο, αν η παπαδιά δεν 
παντρευόταν ξανά.

Ένας παπάς πέθανε και σαν έγινε η κηδεία, 
πήγαν στο νεκροταφείο για να τον θάψουν. Εκεί, 
ρωτούν την παπαδιά: «Ξαπλωμένο ή καθιστό;» 
Κι εκείνη αποκρίνεται: «Ξαπλώστε τον, για δεν 
ξέρω τι με βρίσκει!»

Τράβα με κι ας κλαίω
Μια νύφη καθόταν καβάλα πάνω στο άλογο 

και από το σπίτι της τη μετέφεραν στο σπίτι του 
γαμπρού. Εκείνη έκλαιγε πολύ για τον αποχω-
ρισμό, έκλαιγε, έκλαιγε τόσο που κάποια στιγμή 
ένας από τη συνοδεία είπε: «Ε, ποια! Τι κάνουμε; 
Δεν τη βλέπετε πώς έχει βαλαντώσει;

Κατεβάστε τη, να γυρίσει πίσω». Κι εκείνη 
μέσα από τα δάκρυά της απαντά: «Τραβάτε εσείς 
κι ας κλαίω εγώ!»

Όπως δείχνουν τα κουκιά, ούτε φέτος, 
ούτε του χρόνου Πασχαλιά

Ήταν ένας παπάς που δεν ήξερε και πολλά 
γράμματα, πέρα από τα βασικά για τη Θεία Λει-
τουργία. Μια μέρα, πάει στον Δεσπότη και τον 
ρωτά πώς θα υπολογίσει πότε έρχεται το Πά-
σχα. Ο Δεσπότης αφού σκέφτηκε λίγο πώς θα 
μπορούσε να τον βοηθήσει, παίρνει ένα σακούλι 
και το γεμίζει με κουκιά, τόσα όσες οι μέρες που 
υπολείπονταν για να έρθει το Πάσχα και του λέει.

-Θα τραβάς κάθε μέρα ένα κουκί από τη σα-
κούλα και όταν τελειώσουν, τότε έχουμε Πάσχα.

Χάρηκε ο παπάς, παίρνει το σακούλι μαζί του, 
χαιρετάει τον Δεσπότη και επιστρέφει στο σπί-
τι του. Βάζει το σακούλι στην καμάρα και κάθε 
πρωί αφαιρούσε και από ένα κουκί.

Βλέπει η παπαδιά το σακούλι με τα κουκιά, 
ρίχνει μέσα και όσα είχε σ’ ένα δοχείο, για φα-
γώσιμα, για να τα συγκεντρώσει όλα μαζί. Νοι-
κοκυρεμένα πράγματα. Ο καιρός περνούσε και 
οι πιστοί άρχισαν να ρωτούν τον παπά πότε επι-
τέλους έχουμε Πάσχα κι εκείνος κάποια στιγμή 
τους απαντά.

-Όπως δείχνουν τα κουκιά, ούτε φέτος, ούτε 
του χρόνου Πασχαλιά.

Βρήκα έναν παπά, αλήθεια γράμματα δεν ξέρει
Ένας παπάς πηγαίνει στον Δεσπότη για να του 

πει πως μόνο αυτός δεν έφτανε για όλα τα χωριά 
και ότι ο ίδιος δεν προλαβαίνει να τα λειτουργήσει 
όλα, όσο κι αν τρέχει για να προλάβει. Ο Δεσπό-
της του λέει τότε να ψάξει να βρει έναν παπά για 
βοηθό και να μοιράσουν τα χωριά μεταξύ τους.

Έπειτα από λίγο καιρό, ο παπάς πηγαίνει και 
πάλι στον Δεσπότη, για να του πει τα νέα.

-Δεσπότη, βρήκα παπά.
-Μπράβο! απαντάει ικανοποιημένος ο Δεσπότης.
-Αλήθεια γράμματα δεν ξέρει, αλλά από τρέξι-

μο δεν τον φτάνει κανείς!
Όλοι όσοι άκουσαν τον αγαθό παπά γέλασαν 

με την καρδιά τους. Μετά, ο Δεσπότης σχολίασε 
καλοπροαίρετα:

-Τότε να τον ονομάσουμε Παπατρέχα!

Ή ο βασιλιάς πεθαίνει ή ο γάιδαρος ψοφάει
Ένας έπαιζε βιολί όλη μέρα και παραπλανούσε 

τους ανθρώπους ότι δήθεν μάθαινε στον γάιδα-
ρό του να παίζει βιολί. Σαν άκουσε ο βασιλιάς γι’ 
αυτήν την απάτη, τον φώναξε στο παλάτι.

-Άκουσα καλά; Μαθαίνεις τον γάιδαρο να παί-
ζει βιολί; Καλά, δεν έχεις άλλες πιο σοβαρές δου-
λειές να κάνεις;

-Βασιλιά μου, δεν υπάρχει πιο σοβαρή δου-
λειά από αυτή, του λέει ο πονηρός απατεώνας.

-Ποιον πας να κοροϊδέψεις; τον ρωτάει ο βα-
σιλιάς, θυμωμένα. Αν είναι έτσι όπως τα λες, 
τότε θα σου φέρω έναν γάιδαρο, να του μάθεις 
να παίζει βιολί και αλίμονό σου αν πας να με κο-
ροϊδέψεις. Έχεις διορία τρεις μήνες, αλλιώς θα 
σου κόψω το κεφάλι.

Γυρίζει ο βιολάρης στο σπίτι του και λέει με το 
νι και με το σίγμα τα πάντα στη γυναίκα του.

-Και τι θα κάνουμε τώρα, καψερέ; Ήταν ανά-
γκη να πεις τέτοιο ψέμα στον βασιλιά;

-Μην ανησυχείς, της λέει τότε εκείνος, σε τρεις 
μήνες ή ο βασιλιάς πεθαίνει ή ο γάιδαρος ψοφάει.

Και ο πονηρός άφηνε το εκπαιδευόμενο γαϊ-
δούρι νηστικό, μέχρι που στο τέλος, πριν περά-
σουν οι τρεις μήνες της διορίας, το δόλιο πέθανε.

Τοπικές ιστορίες



Σε πόση ώρα φτάνω στην πόλη;
Ένας διαβάτης περπατούσε στον δρόμο. Κάποια 

στιγμή ανταμώνει έναν γέρο, που καθόταν στην 
άκρη του. Αφού τον καλημέρισε τον ρώτησε πόση 
ώρα έχει ακόμα για να φτάσει στην πόλη.

-Δεν ξέρω, του αποκρίθηκε ο γέρος.
-Περίπου; ξαναρωτάει ο διαβάτης.
-Δεν ξέρω, δίνει την ίδια απάντηση ο γέρος.
Ο διαβάτης δυσαρεστημένος έκανε να συνε-

χίσει τον δρόμο του. Δεν πρόλαβε να κάνει 100 
βήματα και ακούει τον γέρο, να του φωνάζει.

-Σε μια ώρα θα είσαι στην πόλη.
-Καλά, πριν δεν ήξερες να μου πεις και τώρα 

μου λες σε μια ώρα;
-Εμ, πριν δεν ήξερα με τι ταχύτητα περπατάς, 

του αποκρίνεται και ο σοφός γέροντας.

Είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ;
Ένας έκανε τον μάγο και ξεγελούσε τον κόσμο. 

Το μαθαίνει ο βασιλιάς και διατάζει τους φρου-
ρούς να τον συλλάβουν. Όταν βρέθηκε μπροστά 
στον θρόνο ο απατεώνας, τον ρωτάει ο βασιλιάς:

-Τι ακριβώς κάνεις;
-Είμαι μάντης, απαντάει με θράσος.
-Ωραία, του λέει ο βασιλιάς. Τότε, αύριο θα 

έρθεις στο παλάτι να εξετάσω τη μαντική σου 
τέχνη και αν διαπιστώσω ότι τελικά δεν είσαι μά-
ντης αλλά είσαι ψεύτης, θα σου κόψω το κεφάλι!

Φεύγει από το παλάτι ο τσαρλατάνος και στον 
δρόμο για το σπίτι του συναντάει έναν φίλο του. 
Πάνω στην κουβέντα, του λέει τι έπαθε και τον 
ρωτάει τι να κάνει για να γλιτώσει το κεφάλι του. Ο 
φίλος του, τότε, του απαντά.

-Αύριο θα πάω εγώ στη θέση σου. Εμένα θα συ-
ναντήσει ο βασιλιάς και μη σε νοιάζει, θα δεις πώς θα 
τα καταφέρω.

Πράγματι, το επόμενο πρωί, ο φίλος 
του δήθεν μάγου ντύνεται με τα ίδια 
ρούχα και πηγαίνει καμαρωτός καμα-
ρωτός στον βασιλιά. Εκείνος μόλις τον 
είδε, απόρησε και τον ρώτησε ευθύς.

-Τι σκέφτομαι τώρα;
Και ο μασκαρεμένος φίλος απαντάει.
- Είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ; Αλλά 

εγώ είμαι!
Αμέσως ο βασιλιάς τον πίστεψε, δεν 

μπορούσε να κάνει κι αλλιώς!

Το κομπόδεμα του πατέρα
Ένας πατέρας ήταν στα τελευταία του και τα 

παιδιά του τον ρώτησαν που έχει το κομπόδεμά 
του, μην έρθει η ώρα και πεθάνει και δεν προλά-
βει να τους το έχει πει. Εκείνος τους αποκρίθηκε.

-Παιδιά, θα πάτε στο αμπέλι, θα πάρετε κασμά-
δες και θα σκάψετε γύρω στα 20-25 εκατοστά 
βάθος και κάπου μέσα στο χωράφι θα το βρείτε 
το κομπόδεμα. Βλέπετε είμαι γέρος κι άρρωστος 
και δεν θυμάμαι πια πού ακριβώς το έχω θάψει, 
γι’ αυτό θα χρειαστεί να σκάψετε όλο το χωράφι 
αν θέλετε να το βρείτε.

Τα παιδιά έκαναν ό,τι ακριβώς τους είπε ο πα-
τέρας του. Έσκαψαν καλά όλο το αμπέλι, όμως 
δεν βρήκαν τίποτα. Απελπισμένα, γιατί στο με-
ταξύ ο πατέρας τους είχε πάει στους ουρανούς, 
πήγαν στον θείο τους.

-Θείε, δεν βρήκαμε κάτι στο χωράφι, όπως 
μας συμβούλεψε ο πατέρας.

Κι εκείνος τους απάντησε.
-Το κομπόδεμα θα το βρείτε, όταν με το καλό 

μαζέψετε τα σταφύλια.
Έτσι κι έγινε. Η σοδειά ήταν πλούσια, αφού το 

χωράφι ήταν φροντισμένο και τα παιδιά δεν στα-
μάτησαν να δίνουν συχώριο στον πατέρα τους.

Θέλεις κι αβγό;
Ένας τσομπάνης ξένος στο χωριό, περνούσε 

σε κάθε σπίτι, μετά τη βοσκή, και του έδιναν κάτι 
να φάει. Αυτός φρόντιζε να έχει μαζί του και το 
μικρότερο από τα παιδιά, ώστε κάθε γριούλα να 
το φιλεύει κι αυτό με κάτι. Τότε, το τσιμπούσε, 
ώστε να βάλει τα κλάματα και το ρώταγε δυνατά.

-Θες κι αβγό, ε;
Και οι γριές ακούγοντας το μωρό να κλαίει, 

έφερναν και το αβγό!
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Η Χριστίνα Ζώη (Μπάντου), 
Κωνσταντινούπολη
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Αναμνήσεις ζωής από τον Θεόδωρο Ζώη
Ο Θεόδωρος Ζώης είναι γιος του Δημήτρη 

Ζώη, τον οποίον έχουμε παρουσιάσει σε παλαιό-
τερο τεύχος του περιοδικού.

Ο Θεόδωρος έχει πολύ καλή σχέση και επικοι-
νωνία μαζί μας και με όλους του συγχωριανούς.

Επισκέφτηκε το χωριό το 1992 και πάντα προ-
σφέρει οικονομική βοήθεια για τα έργα ανάπλα-
σης στις Σχωριάδες.

Στην Αμερική, συναντήθηκα μαζί του και οι 
κουβέντες μας δεν έλεγαν να τελειώσουν. Ήταν 
μεγάλος ο ενθουσιασμός από τη συνάντηση. Εκεί-
νος δε, φρόντισε να με εφοδιάσει με πλούσιο αρ-
χειακό υλικό σχετικά με την οικογένεια Ζώη, το 
οποίο θα δημοσιεύσουμε τμηματικά.

Οι Σχωριάδες πριν το ’40

Ο Νικόλαος Ζώης (1884-1951)

Δημήτρης και Αλεξάνδρα Πήλιου – Λώλη
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Θεόδωρος Ζώης, 1937

Οικογένεια Ζώη,1948
Δημήτρης, Μαριάνθη – Τσιαμπέρη,

ο μικρός Θεόδωρος

Το σπίτι της οικογένειας Ζώη

Δημήτρης Ζωής και Μαριάνθη Ζώη - Τσιαμπέρη,νιόπαντροι, 1935
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Αναμνήσεις ζωής από τον Θεόδωρο Ζώη

Ηπειρωτική Οργάνωση, Ουάσιγκτον, 1970.

Από αριστερά: Παναγιώτης Σίλλης (από την Πολύτσιανη), 

τρίτος ο Σταύρος Καλέγιας,
τέταρτος ο Σταύρος Ζώης.

Ο Ηπειρωτικός Σύλλογος τιμά τον Δημήτρη Ζώη και τον Σταύρο Καλέγια, 1999

Γιώργος Μπάντος (θείος)
και Δημήτρης Ζώης, 1956

Θεόδωρος και Όλγα Πανέτη, Πέραμα, Σπήλαιο Ιωαννίνων - 1962

Σχολικό ενδεικτικό του Θεόδωρου Ζώη, 1950
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Απόκομμα της εφημερίδας «Βορειοηπειρωτικός Αγών», Μάρτιος-Απρίλιος 1999,άρθρο για την απώλεια του Δημήτρη Ζώη.

Ο Θεόδωρος Ζώης στις Σχωριάδες, στη βρύση του Τζιάφου, το 1992

Απόκομμα της εφημερίδας «Ηπειρωτικόν Μέλλον», Ιούνιος 1999, 
για την τιμητική εκδήλωση του Ηπειρωτικού Συλλόγου

προς τον Δημήτρη Ζώη και τον Σταύρο Καλέγια.
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Αναμνήσεις ζωής από τον Θεόδωρο Ζώη

Μαρμάρινο τμήμα από την γκρεμισμένη εκκλησία, 
όπως αυτό βρισκόταν ξεχασμένο σε ακάλυπτο χώρο 

του χωριού-1992

Κατάσταση επιβατών-μεταναστών 
με τα στοιχεία της οικογένειας Ζώη. 
Στο νησάκι Ellis, κάτω από τη σκιά 
του Αγάλματος της Ελευθερίας 
υπήρχε κτήριο – καραντίνα για τους 
μετανάστες. Με τα χρόνια, το κτήριο 
αυτό μετατράπηκε σε μουσείο και 
παρέχει πληροφορίες σε όλους όσοι 
θέλουν να μάθουν για το ταξίδι της 
οικογένειάς τους στις Η.Π.Α.
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Αναγγελία του θανάτου του Γιάννη Τσιαμπέρη, στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ»,7/10/2015.

Κατάσταση επιβατών από το λιμάνι του Πειραιά 
προς την Αμερική, με αναγραμμένα

και τα στοιχεία του Γιάννη Τσιαμπέρη, 1947

Ο Γιάννης Τσιαμπέρης σε νεαρή ηλικία, στην Αμερική.Η Ηπειρωτική Νεολαία της Νέας Υόρκης, 1952. 
Οργανώθηκε από τον Γιάννη Τσιαμπέρη (πρώτος αριστερά). 

Ο Θεόδωρος Ζώης – δεύτερος από δεξιά.
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Η Κοσμηδώρα Χατζή θυμάται και τιμά πάντα τις ρίζες της
Η Κοσμηδώρα Χατζή είναι η κόρη του Ηλία Βαγγέλη Μπίμη και της Μαριάνθης Βαγγέλη - Κα-

τσάνου. Οι γονείς της δεν ζουν πια, όμως πάντα ήταν κοντά με το χωριό και τους ανθρώπους του.
Ο Κοσμηδώρα προσπαθεί να κρατήσει επαφές με τις Σχωριάδες και να προσφέρει ό,τι μπορεί 

για την πρόοδό του. Η ίδια οικογένεια, παλαιότερα, είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια για την 
ανοικοδόμηση της κεντρικής εκκλησίας και για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολά-
ου στο νεκροταφείο του χωριού.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Αμερική, είχα μαζί της εγκάρδια τηλεφωνική επικοι-
νωνία και φρόντισε να μου στείλει αρχειακό υλικό αλλά και να αγοράσει λαχνούς της λαχειοφόρου 
αγοράς της Αδελφότητας.

1 2

3

4



49

5 6

7

8

9 1. Κωνσταντίνος Κατσάνος, Κωνσταντίνα Κατσάνου.
2. Η μητέρα της Κοσμηδώρας Χατζή, μωρό σε αγκαλιά γυναικός, δεξιά στη 
φωτογραφία, επάνω αριστερά η Κωνστάντω Τσιαούση (φωτογράφος ο Φώ-
τιος Κατσάνος).

3. Πάνω σειρά: Θανάσης Κατσάνος, Κωνστάντω Τσιαούση, Βασιλική Κατσά-
νου, Αναστασία Κατσάνου Κάτω σειρά: Χριστίνα Κατσάνου, Χρυσάνθη Τσια-
ούση, Χάιδω Κατσάνου, Κωνστάντω Κατσάνου, άγνωστη, παιδιά άγνωστα.
4. Ηλίας Ευαγγέλου, Μαριάνθη Κατσάνου, Παναγιώτης Ευαγγέλου.
5. Μαριάνθη Κατσάνου, Παναγιώτης Ευαγγέλου.
6. Οι γονείς της Κοσμηδώρας Χατζή: Μαριάνθη Ευαγγέλου (Κατσάνου) και 
Ηλίας Ευαγγέλου.
7. Στην άκρη δεξιά, ο θείος Φώτης, αριστερά του είναι η γυναίκα του, Ροδαλία.
8. Μαριάνθη Ευαγγέλου (Κατσάνου) και Ηλίας Ευαγγέλου την ημέρα του 
γάμου τους.
9. Ο θείος Φώτιος Κατσάνος στις Σχωριάδες, με τα κυνηγετικά σκυλιά του.

Λεζάντες:



Κοσμηδώρα Χατζή
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10 11

12
13

14
15
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16

17

18
19

10. Μαριάνθη Κατσάνου, Παναγιώτης Ευαγγέλου, Χριστόφορος Πασπάλης, στις Σχωριάδες
11. Ηλίας Ευαγγέλου, Μαριάνθη Κατσάνου (Ευαγγέλου), Κοσμηδώρα Χατζή, Παναγιώτης Ευαγγέλου, Αμερική, 1955 
12. Σχωριαδίτες και Γιαννιώτες. Πάνω στη μέση με το μαντίλι είναι η θεία Βασιλική Κατσάνου‐Μήλια, αδελφή της Μαριάνθης Κατσάνου. 
Κόρη της η Ευδοξία Μήλια και το μωρό ο Γιώργος Μήλιας. Μαριάνθη Κατσάνου, Κοσμηδώρα (Ευαγγέλου) Χατζή, Ηλίας Ευαγγέλου, το μωρό 
η Ντίνα (Μήλια) Φλίνδρη, σύζυγος της Βασιλικής Κατσάνου ο Απόστολος Μήλιας και ο θείος Φώτης Κατσάνος. Ο παπάς Γεώργιος Γούσσιας, 
η παπαδιά Σύλβια Γούσσια, η κόρη τους Λίτσα Γουσσία (Καράση) σύζυγος του Αντώνη Καράση (Σχωριάδες).
13. Ο Φώτιος Κατσάνος στα Ιεροσόλυμα
14. Γρηγόριος Παύλου‐Χατζής, εγγονός του Ηλία Ευαγγέλου και της Μαριάνθης Κατσάνου, γιος της Κοσμηδώρας Ευαγγέλου‐Χατζή. Είναι ο 
πρώτος γναθοχειρουργός από τις Σχωριάδες.
15. Παύλος και Κοσμηδώρα Χατζή
16. Ειρήνη Τσούκα (νύφη της Φωτεινής Ευαγγέλου) με καταγωγή από τις Σχωριάδες και Κοσμηδώρα (Ευαγγέλου) Χατζή
17. Σύλλογος Θυγατέρων. Επάνω: Κοσμηδώρα Χατζή, Ρίκα Φωτίου, Λίτσα Καράση, Λένα Υφαντή, Δέσποινα Σταυρίδη, …., Σωτηρία Μικελή, 
Αθηνά (Λίτση) Γιάνναρου. Κάτω: Λίτσα Λώλη, Μαρίνα Τσιαμπέρη, Ειρήνη Υφαντή, Σοφία Σκληφά, Μαρία Τσιαντζιούρη.
18. Χοροεσπερίδα Βορειοηπειρωτών στην Αμερική, Πρώτη στον χορό η Κοσμηδώρα (Ευαγγέλου) Χατζή με την παραδοσιακή φορεσιά της 
Βορείου Ηπείρου
19. Σύλλογος Βορειοηπειρωτών. Παύλος Χατζής, Αντώνιος Καράσης, …, Μενέλαος Τζέλιος, Ανδρέας Κολιός, Ηλίας Μπέτζιος, Βασίλειος 
Μικελής, Κωνσταντίνος Γιούσης, και δύο ακόμη κύριοι.

Λεζάντες:
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Οι πηγές και τα πηγάδια του χωριού μας

Το υγρό στοιχείο ενός τόπου, οι πηγές, τα πη-
γάδια, τα τρεχούμενα νερά του αποτελούν ένα 
βασικό παράγοντα του φυσικού πλούτου του. Οι 
πολλές πηγές και νερά του χωριού μας, εκτός 
των άλλων, έχουν συμβάλει σημαντικά στο πα-
ρελθόν στην αύξηση της παραγωγής των αγρο-
τικών προϊόντων. Ακριβώς, αυτός ήταν ο λόγος 
που, όχι άδικα, οι Σχωριάδες θεωρούνταν το 
αμπάρι του Πωγωνίου.

Ας κάνουμε, λοιπόν, μια καταγραφή και πε-
ριγραφή όλων των πηγών που βρίσκονται διά-
σπαρτες σε όλη την εδαφική επικράτεια του χω-
ριού Σχωριάδες ξεκινώντας από την Πάρα.

1. Η βρύση του Βρομονέρι-Πετρόχτιστη
με πέτρινη γούρνα
2. Η μεγάλη βρύση στις Γούβες της Πάρας
3. Η βρύση στα Πατούλια
4. Η βρύση μέσα στο δάσος στο Γκινταάσι
5. Η βρύση του Τσάνου στην κορυφή των Λειβαδιών
6. Η βρύση του Μπίλια - Στερεύει το καλοκαίρι
7. Η βρύση του Καρκάλη, δίπλα στα βράχια, πάνω από την οβίρα της Βίτως
8. Η βρύση του Βελλίση
9. Η βρύση του Βετσια ή του Κ. Πασπάλη - Πετρόχτιστη με πέτρινη γούρνα
10. Η βρύση του Φωτογκίνη ή του Πάλη
11. Η μεγάλη βρύση στο Χαλίκι - Τα νερά της πότιζαν πολλά χωράφια μέχρι τις Σκάλες
12. Η βρύση του Βαρικού στην όχθη ανάμεσα στου Νταλέ και του Μήτση.
13. Η βρύση του Τσιαφτινόκου
14. Η βρύση στις Ψηλές
15. Η βρύση στην Άμμο της Σκουριάς
16. Η βρύση του Πασπάλη, στο ύψωμα πάνω από του Τσιαφτινόκου
17. Η βρύση του Σαλλάβα, κάτω από το βράχο της Μελισσόπετρας
18. Η βρύση της Βοντίτσας - Πετρόχτιστη με μεταλλική κάνουλα
19. Η βρύση του Σιούτη
20. Η κεντρική βρύση του χωριού κάτω από το καφενείο,
με μεταλλική κάνουλα και εσωτερική δεξαμενή
21. Η βρύση του Τζιάφου, μέσα στο χωριό και αυτή
22. Η βρύση του Τσίνα στην κορυφή στα Μούρσια
23. Η βρύση το Κυρίτση, στον πάτο της Ούλτσας
24. Η βρύση του Ζιόρκοβου
25. Η κάτω βρύση του Ζιόρκοβου, στο περιβόλι του Κ. Καραγιάννη

από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Αλκιβιάδης Νταλές
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26. Η βρύση της Δόλιανης, στο Αμπέλι του Γκίκα
27. Η βρύση στον Ανεμόλυθο ή του Κησάρα
28. Η βρύση Το Ψηλοπηγαδο,
σχεδόν στους πρόποδες της Νεμέρτσκας
29. Οι βρύσες στη Ρίζα του Λώλη, η πάνω και η κάτω
30. Η βρύση στο μονοπάτι που οδηγεί από
την Απιδιά στα Καγκέλια
31. Η βρύση του Φύση, κοντά στα αχούρια του Κότη
32. Η βρύση στον Ξερόλακο
33. Η βρύση στου Κουκουράτου
34. Η βρύση στο περιβόλι του Καραγιάννη
στου Κουκουράτου
35. Οι βρύσες του Μιτσούρκου - Κάποτε ήταν πέντε,
δύο με πέτρινες γούρνες και τρεις με μεταλλικούς σωλήνες, σήμερα μόνο οι τρεις
με μεταλλικούς σωλήνες υπάρχουν
36. Οι βρύσες της Γενεκάτας, η πάνω και η κάτω
37. Η βρύση της Παππαγιάννοβας, στο τέρμα της λάκκας της Ραμνίτσας, απέναντι από τον Μύλο
38. Η βρύση του Κωνσταντούλα, στην Κάτω Χωτιμίστα
39. Η βρύση της Πηγαδιάς, στην Πάνω Χωτιμίστα
40. Η βρύση του Λιμποσέτσι, στην κορυφή στο μποστάνι του Νάκα
41. Η βρύση στην Αγορά, στο περιβόλι του Β. Βαγγέλη
41. Η βρύση του Μπεζιάνη στο Μεσοχώρι - εποχιακή

Αξίζει να αναφερθούμε και σε τέσσερις πηγές που βρίσκονται στα όρια με τα διπλανά 
χωριά, αλλά που τις χρησιμοποιούσαν πολύ οι Σχωριαδίτες.

1. Η βρύση του Μάντσιου στην κορυφή της Πέρα Δόλιανης στο σύνορο με την Πολύτσιανη
2. Η βρύση του Αγίου Γεωργίου της Σωπικής, στην Κλόκη
3. Η βρύση του Ντζόρη στη Χωτιμίστα, και αυτή της Σωπικής
4. Ο Μιτσούρκος του Χλωμού, στα όρια με το Χλωμό, στον πάτο του Παλιούρα.
Εκτός από τις πολλές πηγές στο χωριό μας υπήρχαν και κάποια πηγάδια ή όπως τα λέγαμε και 

κούι. Ένα από αυτά ήταν στον κήπο της Κωνστάντως του Μπάντου πίσω από τα μαγαζιά στην Πάνω 
Πλατεία, ένα στο αμπέλι του Μπέλου, ένα στο Σόχορο, κάτω από τη Γλύνα και ένα στο Ζιόρκοβο. 
Το κεντρικό υδραγωγείο του χωριού μας τροφοδοτείται από τις πηγές του Άι Ηλία και της Παναγίας 
που βρίσκονται στους πρόποδες της Νεμέρτσκας και ανήκουν στη Σωπική. Επίσης είναι σε εξέλιξη 
και η κατασκευή του αγωγού του Κουκουράτου, που θα ενισχύσει την ύδρευση του χωριού.
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Νέες κυκλοφορίες βιβλίων προσεχώς...
από τις εκδόσεις Σχωριάδες

Το περιοδικό Σχωριάδες Πωγωνίου αριθμεί 30 
τεύχη, γεμάτα με τις ομορφιές, τα νέα, την ιστορία 
και τις παραδόσεις του χωριού, του Πωγωνίου και 
όλων των Σχωριαδιτών, όπου κι αν βρίσκονται. Τα 
νέα μας ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά και όλοι, χωρια-
νοί και φίλοι διαβάζουμε, μαθαίνουμε και χαιρόμα-
στε για την πρόοδο των ανθρώπων και του τόπου.

Στον τρίτο συλλεκτικό τόμο είναι βιβλιοδετημένα τα 
τεύχη από 21 έως 30, που χρονολογούνται από τον 
Ιούνιο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο του 2018.

Τα τεύχη, αναλυτικότερα:
1. Τεύχος 21ο - Ιούνιος 2016
2. Τεύχος 22ο - 23ο, Δεκέμβριος 2016
3. Τεύχος 24ο - 25ο - 26ο, Οκτώβριος 2017
4. Τεύχος 27ο - 28ο, Μάιος 2018
5. Τεύχος 29ο - 30ο, Δεκέμβριος 2018

Στην ιστοσελίδα www.schoriades.gr θα βρείτε 
όλα τα τεύχη του περιοδικού αναρτημένα, όλες 
τις εκδόσεις μας, καθώς και πολλά αρχεία ιστο-
ρικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για το Πω-
γώνι και την Ήπειρο, τα οποία εμπλουτίζονται όσο 
υπάρχουν πηγές τροφοδότησης σχετικού υλικού.

Η παράκλησή μας και αυτή τη φορά αφορά 
τα αρχεία που μπορεί να διαθέτετε σχετικά με 
το χωριό και να έχουν μείνει αναξιοποίητα. Σας 
παρακαλούμε να βοηθήσετε στην ψηφιοποίηση 
και διάδοση της ιστορίας και παράδοσης του τό-
που μας, των Σχωριάδων και του ξεκομμένου 
Πωγωνίου, με την κοινοποίηση των διαθέσιμων 
αρχείων και φωτογραφιών. Ο πλούτος αυτός 
ανήκει σε όλους εμάς όπως και στις επόμενες 
γενιές και όχι στα σεντούκια.

Περιοδικό Σχωριάδες Πωγωνίου - 3ος συλλεκτικός τόμος

Επικοινωνήστε με τις εκδόσεις Σχωριάδες 
(info@schoriades.gr, τηλ. 695 100 5749) και 
λάβετε συμμετοχή κι εσείς, με το αρχειακό σας 
υλικό, σε μια από τις επόμενες εκδόσεις μας.
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Νέες κυκλοφορίες βιβλίων προσεχώς...
Ηπειρωτική Παράδοση – Τραγούδια της αγάπης
Κυκλοφόρησε η τρίτομη συλλογή της σειράς Ηπειρωτική Παράδοση, με τα «Τραγούδια της αγάπης».
Η τρίτομη έκδοση περιλαμβάνει τραγούδια της αγάπης - δίστιχα - λιανοτράγουδα.
Τραγούδια που εκφράζουν όλα τα συναισθήματα, από την πρώτη ματιά έως τον γάμο. Λαογραφικό εν-
διαφέρον έχουν τα τραγούδια που συνόδευαν όλη την ιεροτελεστία του γάμου. Πολλά από αυτά τρα-
γουδιούνται ακόμα.

Μία νέα σειρά συλλεκτικών βιβλίων με θέμα την 
Ηπειρωτική Παράδοση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 
2018 και συνεχίζει την πορεία της δυναμικά.
Θυμίζουμε πως 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 πολ-
λές περιοχές της Ελλάδας, με τις μετακινήσεις 
των ανθρώπων και προσαρμόστηκαν στις με-
λωδίες άλλων περιοχών. Η μουσική παράδοση 
του Πωγωνίου διατήρησε τη δική της μουσική 
ταυτότητα και ιδιαιτερότητα.

Τα δημοτικά τραγούδια είναι η πολύτιμη πνευμα-
τική 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 πα-
ρουσιάσουμε τα ήθη και τα έθιμα του Πωγωνίου 
και της Ηπείρου. Θα ακολουθήσουν:
1. Ιστορικά – Κλέφτικα – Θρύλοι
2. Του γάμου – Νανουρίσματα – Μοιρολόγια
3. 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.
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4. Έθιμα του τόπου μας: Αρραβώνας, γάμος, γέννηση, βάφτιση, θάνατος
Επίσης, θα κυκλοφορήσει έκδοση με τις τοπικές διαλέκτους και το λεξιλόγιό τους.
5.Τοπικοί διάλεκτοι – Παροιμίες – Αινίγματα – Γλωσσοδέτες – Μικρές & αστείες ιστορίες 
του τόπου μας

Η διάθεση των βιβλίων των εκδόσεων Σχωριάδες είναι δωρεάν. Όσοι ενδιαφέρονται
να αποκτήσουν κάποιο από αυτά, μπορούν να επικοινωνήσουν με τις εκδόσεις Σχωριάδες:
info@schoriades.gr, τηλ. 695 100 5749

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 ένα από τα βιβλία μας. Το 
υλικό κατόπιν επιστρέφεται στον κάτοχό του.

Άγιος Σοφιανός
Ο σεβασμιότατος πάτερ Νεκτάριος Πέττας μας 
εμπιστεύτηκε το συγγραφικό του έργο, αποτέ-
λεσμα πολύχρονης έρευνας, για τον ιερό βίο του 
Αγίου Σοφιανού, όπου οι εκδόσεις Σχωριάδες 
πρόκειται να εκδώσουν προσεχώς.
Ο άγιος Σοφιανός έδρασε στην ευρύτερη περιοχή 
της Βορείου Ηπείρου και κυρίως στην Πολύτσια-
νη, όπου και εκοιμήθη. Η μνήμη του γιορτάζεται 
στις 26 Νοεμβρίου.
Είναι χρέος μας να τιμήσουμε τον άγιο Σοφιανό και 
να γνωρίσουμε λεπτομέρειες γι’ αυτόν και το έργο 
κατά του εξισλαμισμού, την εποχή της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας. Ο άγιος Σοφιανός θεωρείται 
«προάγγελος» του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Αγία Ευφροσύνη
Ο άγιος βίος της Αγίας Ευφροσύνης πρόκειται να εκδοθεί από τις εκδόσεις Σχωριάδες σε ένα ολιγοσέλι-
δο, όμως περιεκτικό σε πληροφορίες, βιβλίο, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 25 Σεπτεμβρίου.

Νέες κυκλοφορίες βιβλίων προσεχώς...



Η κυρία Αντωνέτα Βαρσάμη, σύζυγος του Θανάση 
Βαρσάμη, που γνώρισε τις Σχωριάδες από κοντά όταν 
δούλεψε στο σχολείο του χωριού ως δάσκαλος, μας 
έστειλε την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή, μέσω 
facebook, μετά την παραλαβή των βιβλίων της σειράς 
«Ηπειρωτική Παράδοση» των εκδόσεων Σχωριάδες.
Δασκάλα και η ίδια, στη Νέα Υόρκη, συνεχίζει με πά-
θος το λαμπρό της έργο και φροντίζει να κρατάει ζω-
ντανές τις παραδόσεις μας στον τόπο της ξενιτιάς.

Eυχαριστήρια επιστολή 
Αντωνέτας Βαρσάμη
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Νέες κυκλοφορίες βιβλίων προσεχώς...



Βάπτιση Αλέξανδρου Νάκα και Βασιλικής Κώτση
Ο Αλέξανδρος και η Βασιλική βάπτισαν τον γιο τους Σταύρο, στην εκ-
κλησία του Αγίου Ανδρέα, στην Παιανία. Νονά η Πηνελόπη Ισαλάρη.
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Κοινωνικά

Βάπτιση οικογένειας
Γιώργου και Βιόλτσας Ντάλλα
Ως παράλειψη του προηγούμενου τεύχους μας, 
πέρυσι στις 15/8/2018, ο Γιώργος Ντάλλας και η 
σύζυγός του Βιόλτσα, βάπτισαν την κορούλα τους 
και της έδωσαν το όνομα Ευθυμία. Το ιερό μυστή-
ριο τελέστηκε στην κεντρική εκκλησία των Σχω-
ριάδων, στη Γέννηση της Θεοτόκου.
Αυτό που πρέπει να αναδείξουμε με τον πιο δυνα-
τό τρόπο, είναι ότι η οικογένεια Ντάλλα ταξίδεψε 
από την Αμερική, έχοντας συνταξιδιώτες συγγε-
νείς και φίλους, ώστε η βάπτιση να γίνει στο χω-
ριό, όπως το ίδιο είχαν κάνει και στον γάμο τους, 
την προηγούμενη χρονιά.
Η επιλογή τους αυτή τους τιμά, είναι ένα λαμπρό 
παράδειγμα προς μίμηση και μπορούμε να το ακο-
λουθήσουμε όλοι μας. Η επιστροφή στις ρίζες και το 
χωριό μας πρώτα απ’ όλα μας δυναμώνει, μας κρα-
τάει δυνατούς και ενωμένους, ενώ η ζωντάνια της 
παράδοσης, τα τοπικά ήθη και έθιμα ενισχύουν τους 
δεσμούς μεταξύ μας, καθώς δεν μας εκφράζουν οι 
απρόσωπες και τυπικές τελετές της πόλης. Εδώ, 
έχουμε σύμμαχο τη φύση, την παράδοση, τους 
προγόνους, το μοναδικό αυτό δέσιμο με τον τόπο.

Βαπτίσεις
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25/5/2019 Βάπτιση Άγγελου και Ξένιας Βλάχου
Η Ξένια Βλάχου, κόρη της Μαρίας Τέλιου-Βλάχου και ο σύζυγός της Άγγελος βάπτισαν τον γιο τους και 
του έδωσαν το όνομα Γιώργος. Η βάπτιση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου, στον Ταύρο. Νονοί 
ο Δημήτρης και η Ευγενία.

Βάπτιση Θύμιου Νάκα και Μαρίας Καζάζη
Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 στον ιερό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, στα Περιβολάκια Ραφήνας, 
ο Θύμιος Νάκας και η σύζυγός του Μαρία Καζάζη βάπτισαν τον γιο τους και του έδωσαν το όνομα Θη-
σέας. Ανάδοχος η Αλεξία Διαμαντοπούλου.



Τραγούδια συγκινητικά

Η Τάνα Μπέλλου, ενεργή πάντα, συμμε-

τέχει με τον δικό της ωραίο τρόπο στο 

περιοδικό των Σχωριάδων και το πλου-

τίζει με τις αναμνήσεις της.

Παρακάτω, μια σειρά από «τραγούδια 

συγκινητικά», όπως μας τα περιγράφει, 

που δεν τα χάνει ποτέ από τη μνήμη της 

και θέλει να τα μοιραστεί και με όλους 

εμάς. Ας τα απολαύσουμε!

Τίποτα δεν εζήλεψα στούτον απάνω κόσμο
Τίποτα δεν εζήλεψα στούτον απάνω κόσμο,
σαν τ’ άλογο το γρήγορο και το άξιο το ζευγάρι,
σαν τη γυναίκα την καλή όπου τιμάει τον άντρα.
Ήταν δυο αδέρφια εγκαρδιακά, δυο αδέρφια αγαπημένα,
αγάπησε ο μικρότερος του μέγα τη γυναίκα.
Εγώ, νύφη, σε αγαπώ και θέλω να σε πάρω.
Εσύ με θέλεις μια και δυο κι εγώ σε θέλω πέντε,
σκότωσ’ τον αδερφούλη σου κι εγώ δική σου είμαι.
Και τι αιτία να του βρω και πώς να τον σκοτώσω.
Πατέρα σας σας άφησε αμπέλια και χωράφια,
σύρτε να τα μοιράσετε κι εκεί να σκοτωθείτε.
Τα άλογα καβαλίκεψαν και στα αμπέλια πάνε.
Τα άλογα του δέσανε σε μιας ελιάς κλωνάρι,
τράβα αδερφέ τον μαύρο σου γιατί θα κλοτσιστούνε
κι εμείς θα σκοτωθούμε.
Γυναίκας λόγια μην πάρεις, αδερφόν να σκοτώσεις,
γυναίκες βρίσκεις μια και δυο, γυναίκες τρεις και πέντε,
μα αδερφόν εγκαρδιακό δεν τον εξαναβρίσκεις.
Τα άλογα καβαλίκεψαν στα σπίτια τους να πάνε.
Λαγός τους επερίσκοψε σ’ ένα στενό σοκάκι,
και το σπαθί του έβγαλε λιανά λιανά τον κάνει,
και το σπαθί του έβαψε με του λαγού το αίμα.
Στο σπίτι μόλις έφτασε τη νύφη του φωνάζει,
νερό, νύφη, νερό, ψυχή, να πλύνω το σπαθί μου,
να πλύνω το σπαθί μου, το αίμα του αδερφού μου.
Αυτή απ’ τη χαρούλα της κρασί πάνει του βάζει
κι αυτός απ’ το μεράκι του λιανά λιανά την κάνει.

Καθισμένη βοσκοπούλα στην ακρογιαλιά
Καθισμένη βοσκοπούλα στην ακρογιαλιά,
με τη θάλασσα λευκαίνει τα ξανθά μαλλιά.
τα μαλλάκια μου θα γίνουν κόσα πλουμιστή,
να μαραίνουν παλικάρια μωρ’ κι έναν ψαρά.
Βάρκα έρχεται από πέρα κι ο ψαράς μιλεί.
Καλημέρα βοσκοπούλα, τι ζητάς εδώ;
Έχασα τα πρόβατά μου κι ήρθα να τα βρω.
Έχεις μάνα, έχεις πατέρα, έχεις αδερφό;
Ούτε μάνα, ούτε πατέρα, ούτε αδερφό.
Ορφανή εσύ κυρά μου, ορφανός κι εγώ,
έλα να γένουμε ταίρι για να ζήσουμε τα δυο.

από την Τάνα Μπέλλου
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Στις δημοτικές εκλογές 2019 συμμετείχε ο Αποστόλης 
Μήλιας –ενεργό μέλος της Νεολαίας Σχωριάδων- με 
το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο «Πολίτες της Ραφήνας», ως 
υποψήφιος σύμβουλος κοινότητας, για το τοπικό συμ-
βούλιο του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και εκλέχτηκε!
Παρακάτω η ευχαριστήρια επιστολή του προς όλους 
όσοι τον στήριξαν στον προεκλογικό του αγώνα και θα 
συνεχίσουν να τον στηρίζουν σε όλες του τις δράσεις 
για την τοπική κοινωνία.

Δημοτικές Εκλογές 

2019

Ευχαριστ
ώ θερμά ό

λους τους
 Πωγωνίσιους κ

αι Βορειο
ηπειρώτες 

συμπολίτε
ς μου για

 την υποσ
τήριξη, τ

ην εμπιστ
οσύνη κα

ι την 

αγάπη πο
υ μου έδε

ιξαν στα
 πλαίσια

 των κοινοτικ
ών εκλογών στη 

Ραφήνα.

Η προσπά
θεια που

 κάναμε 
ήταν συλ

λογική, α
φού ο κα

θένας απ
ό 

εσάς έκα
νε συγκιν

ητικό αγ
ώνα για τ

ην επανεκ
λογή μου 

στο 

Κοινοτικό
 Συμβούλ

ιο ζητώντας στή
ριξη από 

συγγενείς
 και φίλο

υς.

Θα ήθελα
 να γνωρίζετε ότ

ι έστω και μια
 οικογένε

ια να μη
 

με στήριζ
ε σε αυτ

όν τον αγ
ώνα το απ

οτέλεσμα
 θα ήταν

 

διαφορετι
κό.

Θα ήθελα
 να αναφ

ερθώ ονομαστ
ικά σε όλ

ους αυτο
ύς που μ

ε 

βοήθησαν
 μα οι λέ

ξεις είνα
ι περιορισ

μένες κα
ι θα αδι

κήσω 

πολλούς φ
ίλους και

 συγγενεί
ς.

Όμως θα κάν
ω μια εξα

ίρεση κα
ι θα ευχ

αριστήσω
 τον αδελ

φό 

του αείμ
νηστου π

αππού μο
υ, Θωμά Κατσ

άνο για 
την εμψύ

χωση 

και τη β
οήθεια ό

λη αυτή 
την περίο

δο.

Μήλιας Α
ποστόλης

Κοινοτικό
ς Σύμβου

λος Ραφή
νας
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Κοινωνικά
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17/1/2019, απεβίωσε η Πολυξένη Τέλιου 
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Αθήνα.

20/2/2019, απεβίωσε ο Μανώλης Λίτσης στη Νέα 
Υόρκη και κηδεύτηκε στη Νέα Υόρκη.

Κηδείες

12/2/2019,
απεβίωσε η Όλγα Μπάντου

στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Αθήνα.
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21/2/2019, απεβίωσε η Πολυξένη Δήμα στη 
Θεσσαλονίκη και κηδεύτηκε στις Σχωριάδες.

30/4/2019, απεβίωσε ο Σωκράτης Ηλιάδης 
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Αυλώνα.

13/4/2019, απεβίωσε ο Γρηγόρης Παπαγιώτου 
στο Χιούστον και κηδεύτηκε στο Χιούστον.

23/3/2019, απεβίωσε ο Μίχος Μεντής στις 
Σχωριάδες και κηδεύτηκε στις Σχωριάδες.



Αν θέλεις τα ψηλά βουνά,
της φύσης ομορφάδες,
ταξίδεψε στα μέρη μας,

στις όμορφες Σχωριάδες.

                                                         Θ.Ν.


