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Σημείωμα εκδότη
Δεν περνάει μέρα για ένα Σχωριαδίτη

που να μην αναφερθεί στον τόπο του, αλ -
λιώς η μέρα αυτή καλά δε στέκει.

Παρ΄όλα αυτά, μην παρεξηγήσετε τους
πέντε μήνες που πέρασαν μέχρι να κατα-
φέρουμε να τα ξαναπούμε γραπτώς, μέσα
από το περιοδικό του χωριού μας, το πε -
ριοδικό «Σχωριάδες».

Ενδιάμεσα, ένα πανέμορφο καλοκαίρι
στο χωριό πέρασε και γέμισε τις ψυχές μας
με μοναδικές εικόνες από τον τόπο μας.
Μας ξεκούρασε και μας αναζωογόνησε για
το χειμώνα που έρχεται, με τις δικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες.

Στις Σχωριάδες, όλες οι γενιές παρούσες
και φέτος τον Αύγουστο. Η θυμοσοφία των
γεροντότερων, η ορμητικότητα των νεότε-
ρων, η ξενοιασιά των παιδιών, όλες οι ηλι-
κίες μαζί στην πλατεία μας, σημείο ανα  φοράς
του χωριού.

Οι κουβέντες πήγαν κι ήρθαν, μελίσσι
πολύβουο τα καφενείο, το στέκι μας. Οι μεζέ-
δες και τα τσίπουρα πήγαν κι ήρθαν κι αυτά,
αλαφρώνοντας τις καρδιές και τη διάθεση.

Οι συγχωριανοί, όλοι άνθρωποι με πνεύ -
μα οξύ, πρόθυμοι ν’ ανταλλάξουν ιδέες για
τα διάφορα σημαντικά θέματα που απασχο-
λούν το χωριό. 

Οι μάστορες σε αναβρασμό για τα νέα
έργα που ευόδωσε ο Θεός να γίνουν.

Η ομορφιά του χωριού απαράλλαχτη,
όμως, το χωριό αλλάζει! Και αλλάζει με σε -
βασμό στο παρελθόν του και με άποψη για
το μέλλον του.

Λογικό να υπάρχει επιφυλακτικότητα,
αντιδράσεις και διαφωνίες σ’ ένα τόσο με -
γα  λόπνοο έργο, όμως το ζητούμενο είναι το
καλό του χωριού μας, η συντήρησή του και

η ευημερία του, γι’ αυτό είναι φρόνιμο να
μη ρίχνουμε λάδι στη φωτιά με τις θεωρη-
τικές κουβέντες μας, αντιθέτως να έχουμε
ανοιχτά μυαλά και όραμα για τις πράξεις,
για το γενικό καλό.

Κάθε αλλαγή μπορεί να φέρει στην αρχή
μια αμηχανία και μία αντίδραση, καθ’ όλα
φυσιολογική. Σιγά - σιγά, όμως, οι μικρό-
τητες μεταξύ μας πρέπει να τελειώνουν και
για μια φορά ακόμα να σταθούμε στο ύψος
των περιστάσεων και να ενώσουμε όλοι τις
δυνάμεις μας για τη γρήγορη και επιτυχη-
μένη ανάπλαση του τόπου μας.  Η διχόνοια
ποτέ δεν ωφέλησε κανένα, ενώ η ομόνοια
είχε πάντα θαυμαστά αποτελέσματα.

Από τη μεριά μου, ως ένας από τους κύρι-
ους πρωταγωνιστές αυτών των αλλαγών στο
χωριό, μέσα από την προσπάθεια που κατα-
βάλω ποικιλοτρόπως, μέσα από τον αγώνα
που κάνω, με τα καλά μου αλλά και με τα
λάθη μου, γιατί είμαστε άνθρωποι και όχι
θεοί, αναλαμβάνω την ευθύνη να φέρω σε
πέρας όλα όσα έχω σκοπό και θα παλέψω με
όλες μου τις δυνάμεις για να τα καταφέρω. 

Αν στεναχώρησα ανθρώπους πάνω
στην προσπάθεια αυτή, εγώ είμαι αυτός
που πρώτος προτίθεμαι να συζητήσω μαζί
τους για το θέμα που τους προβληματίζει
και τους στεναχωρεί.

Το χωριό μας θα επιζήσει στους δύσκο-
λους αυτούς καιρούς και θα αναδειχτεί σαν
μία παραδοσιακή και ιστορική κοινότητα
της περιοχής με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος,
ζωντανή παράδοση και ακόμα πιο ζωντανό
και σίγουρο μέλλον.

Θωμάς Νάκας



Κάθε χρόνο, νέα έργα στο χωριό εκτελούνται
με επιτυχία και βεβαιώνουν την ύπαρξη καλής
θέλησης και οργάνωσης από τη μεριά των Σχω-
ριαδιτών. Παράλληλα, σηματοδοτούν τη νέα πο -
ρεία και εξέλιξη του όμορφου αυτού τόπου και
αναπτερώνουν το ηθικό των κατοίκων δίνοντας
ώθηση σε όλους μας για πίστη στις δυνάμεις μας.

Οι αρχές που σηματοδοτούν την εκτέλεση των
έργων αυτών στο χωριό μας είναι η Κοινότητα, η
πανταχού παρούσα Αδελφότητα Σχωριαδιτών, η
ενεργή Νεολαία αλλά και η Εκκλησιαστική Επι-
τροπή, πάντα έτοιμες να συνεισφέρουν και να βοη-
θήσουν με οποιοδήποτε τρόπο.

Οι «μικρότερες» εργασίες που απαιτούνται για
το χωριό, και όταν λέμε μικρότερες εννοούμε τόσο
σε κόστος όσο και σε διάρκεια, είναι υποχρεώσεις
που μπορούμε να τις λύσουμε γρήγορα και πρα-
κτικά μόνοι μας. Πάντα με το οξύ πνεύμα, την
οργάνωση και την πρακτική επίλυση των θεμάτων
που χαρακτηρίζουν τους Σχωριαδίτες.

Το νερό δεν πρέπει να το λέμε νεράκι στις
μέρες μας!

Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του νερού στο
χωριό μας. Από το 1972 που λειτούργησε το πρώτο
δίκτυο ύδρευσης του χωριού, αλλά και αργότερα,
το 1995 με την αλλαγή σωλήνων από την πηγή
μέχρι το μπέντι και πριν τρία - τέσσερα χρόνια το
νέο εσωτερικό δίκτυο του χωριού, το σύστημα
αυτό είναι η βασικότερη πηγή πόσιμου νερού στο
χωριό, που όμως δείχνει να μην επαρκεί, καθώς
φαίνεται πως δεν υπάρχει ορθή χρήση κατανά-
λωσης νερού από τους κατοίκους. 

Πάραυτα, στοχεύοντας στην επάρκεια του φυσι -
κού αυτού αγαθού, στα άμεσα σχέδια είναι ένα ακό -
μα δίκτυο ύδρευσης με δεξαμενή χωρητικότητας
40-50 κυβικών ώστε το χωριό μας να απολαμβά-
νει και το νερό Κουκουράτου. Για το έργο αυτό,
εκτός από τα χρήματα ευελπιστούμε και στη βοή-
θεια της Επαρχίας, για την άμεση υλοποίησή του.

Στόχος μας, κάθε κάτοικος του χωριού, μόνιμος
ή όχι, να απολαμβάνει νερό 24 ώρες το 24ωρο.
Πάντα, όμως, με σύνεση στην κατανάλωση
του νερού.

Οι μικρότερες εργασίες ήταν οι ακόλουθες:
1. Αλλαγή της βάνας εξαγωγής. Η βάνα εξα -

γωγής λόγω παλαιότητας ήταν δύσκολο να
αντι κατασταθεί, όμως, μετά από προσπάθεια,
κα  ταφέραμε να βρούμε τον ίδιο τύπο και να
την αντικαταστήσουμε.

2. Δημιουργία γραμμής ύδρευσης από τη
δεξαμενή προς τρεις κατευθύνσεις: το καφε-
νείο, την πλατεία και το σχολείο.

3. Κατασκευή κοινόχρηστης τουαλέτας στο
καφενείο της πλατείας.

Το πόσιμο νερό από τις δύο παραδοσιακές
βρύσες του χωριού και οι υδροφόροι ορίζοντες
της περιοχής είναι ένα άμεσο θέμα που θα έπρεπε
να είχε ήδη τακτοποιηθεί, για την υγεία των Σχω-
ριαδιτών.

Για το λόγο αυτό, ξεκίνησε η δημιουργία δικτύου
αποχέτευσης για την περιοχή όπου περνάει το
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Oι Σχωριάδες αλλάζουν
«Τα έργα που ολοκληρώθηκαν αυτό το καλοκαίρι»

Εργασίες για τον υπόνομος
στην πλατεία του χωριού



υπάρχον δίκτυο ύδρευσης των βρυσών του χω -
ριού, ώστε να προστατευθεί η υγεία των πολιτών
από πιθανή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα
της περιοχής αυτής.

Το έργο αυτό, άμεσης προτεραιότητας, αδρανο-
ποιεί τους βόθρους των σπιτιών της εν λόγω περιο-
χής, που επιβαρύνουν με τα λύματά τους το έδαφος
και διασφαλίζει την καλή ποιότητα του νερού.

Το έργο, όμως, και γεγονός πρωτόγνωρο για το
χωριό, που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η έλευση
των δύο μεγάλων φορτηγών για τη μεταφορά της
πίσσας ασφαλτόστρωσης μέρους του κεντρικού
οδικού δικτύου του χωριού.

Δύο φορτηγά, χωρητικότητας 23 κυβικών το
καθένα, ήρθαν, για πρώτη φορά στα χρονικά όχι
μόνο του τόπου αλλά και της ευρύτερης περιοχής,
από το Φίερι, φορτωμένα με πίσσα για την ασφαλ-
τόστρωση του δρόμου. Το μέρος του οδικού δι -
κτύου που ασφαλτοστρώθηκε είναι από την πλα-
τεία έως και την Αγία Σωτήρα.

Αυτό δε θα το κατορθώναμε άμεσα, αν δεν
είχαμε την πολύτιμη βοήθεια του Πολυτσανίτη για-
τρού κου Χρηστάκη Κυρούση, μόνιμου κατοίκου
Φίερι, ο οποίος μας βοήθησε με τις γνωριμίες του.

Έτσι μπορέσαμε να φέρουμε τα δυο φορτία πίσσας
και να τα απλώσουμε, με τη βοήθεια των συγχω-
ριανών μας εργατών, στο χωματένιο δρόμο.
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Εργασίες για τον υπόνομο στην πλατεία του χωριού (τοποθέτηση τούμπων)

Το φορτηγό (για πρώτη φορά στα χρονικά
τόσο μεγάλο) ξεφορτώνει την πίσσα στον δρόμο



Ένα ακόμα έργο που επιδεικνύει το καλό
αποτέλεσμα που φέρνει η καλή οργάνωση.

Ευχόμαστε το χρόνου, πρώτα ο Θεός, το έργο
αυτό ν’ αναπτυχθεί κι άλλο.

Για την οικονομική φερεγγυότητα και διαφάνεια
του κόστους, αναφέρουμε ότι η συνολική αξία των
δυο φορτηγών είναι 1.800.000 λεκ παλιά. Για το
στρώσιμο της πίσσας πληρώθηκαν: 4 μαστορικά
μεροκάματα των 50.000 λεκ παλιά και 8 εργατικά
μεροκάματα των 30.000 λεκ παλιά.

Στο ποσό αυτό συνέβαλαν συγχωριανοί,
όπου ο δρόμος έχει άμεση σχέση με τα σπίτια
τους, ως εξής:

-Κώστας Νάκας, 100 ευρώ
-Λευτέρης Λώλης, 100.000 λεκ παλιά
-Σταύρος Νάκας, 100 ευρώ

Υπολείπονται οι κύριοι Γιώργος Μπάντος και
Βασίλης Βαγγέλης.

Επίσης, για το ίδιο έργο, κάναμε έκκληση και
βοήθησαν οικονομικά συγχωριανοί μας οδηγοί
Ι.Χ., οι οποίοι φέρνουν τ’ αυτοκίνητά τους στο χω -
ριό. Από αυτούς πρόσφεραν από 50 ευρώ ο καθέ-
νας από τους παρακάτω:
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Το στρώσιμο μπροστά από τα σπίτια του
Κώστα Νάκα και του Γιώργο Μπάντου

Ο δρόμος ολοκληρωμένος μπροστά από το σπίτι του Σταύρο Νάκα



-Πολυβάκης Χατζής
-Κώστας Γκαντζούρης
-Ράκης Χασιώτης
-Ηλίας Ζ. Μεντής
-Λαέρτης Πασπάλης
-Σταύρος Λώλης
-Θωμάς Νάκας

Περιμένουμε και από τους υπόλοιπους οδη-
γούς την οικονομική τους βοήθεια.

Επίσης, προσθέσαμε στο χοροστάσιο της πλα-
τείας μας επιπλέον 200 τ.μ., στρώνοντας μπετόν.

Με μπετόν στρώθηκε και η κατηφόρα του πη   -
γαδιού και η σκάλα του καφενείου. Όπως θα δείτε
και στις φωτογραφίες, το έργο αυτό δεν αλ λοίωσε
την αισθητική της πλατείας, αντιθέτως εξυπηρέ-
τησε στην ομαλότερη διέλευση της πε ριοχής.

Τέλος, ν’ αναφέρουμε ότι με χρήματα της Εκ -
κλησιαστικής επιτροπής, ολοκληρώθηκε η
σκάλα της εκκλησίας μας και ξεκίνησε η κατα-
σκευή του πέτρινου αυλόγυρού της.

Η εκκλησιά ομόρφυνε και η σκάλα της διευκο-
λύνει τους συγχωριανούς μας στην ασφαλή τους
μετάβαση σε αυτήν.

Ελπίζουμε και προσπαθούμε για ακόμα περισ-
σότερα και μεγαλύτερα έργα, όλα είναι εφικτά,
στηριζόμαστε στην ενότητα και σύμπνοια των
Σχωριαδιτών για ακόμα πιο λαμπρά επιτεύγματα.
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Οι εργασίες για το στρώσιμο της πλατείας του χωριού.

Τα σκαλιά στην είσοδο της εκκλησίας.
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ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΩΓΩΝΙ
Ο χάρτης περιλαμβάνει τη γεωγραφική περιοχή

Πωγωνίου που ανήκει στην Ελλάδα και στην Αλβανία.
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Κατάλογος Χωριών Πωγωνίου
Στον ελλαδικό χώρο

Η περιήγηση στα χωριά του Πωγωνίου, έστω
και νοερή, είναι μία ανεπανάληπτη εμπειρία.

Για να γνωρίσουμε, εμείς οι Πωγωνίσιοι του
ξεκομμένου Πωγωνίου, όλα τα χωριά του, είτε
βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας είτε
της αλβανικής, καταγράψαμε όλους τους ενερ-
γούς οικισμούς της επαρχίας στον ελλαδικό χώρο
σε κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται τα σημε-
ρινά στοιχεία ενεργών κατοικιών.

Ενεργείς κατοικίες ονομάζονται αυτές όπου
κατοι  κούν άνθρωποι, όχι απαραίτητα όλο το ημε -
ρο λογιακό έτος.

Το σύνολο των χωριών αναφέρεται με κάθε
επιφύλαξη, καθώς υπάρχει μία σχετική απόκλιση
λόγω των διάφορων αλλαγών που έγιναν με το
πέρασμα των χρόνων, στα όρια της επαρχίας Πω -
γωνίου. Τα χωριά που αναφέρονται στον πί νακα
σχετίζονται με το πρόγραμμα Δήμων και Κοινο-
τήτων «Καποδίστριας».

Στατιστικά στοιχεία αριθμού ενεργών κατοικιών των κοινοτήτων
της επαρχίας Πωγωνίου

Πηγή του στατιστικού πίνακα είναι το βιβλίο «Πωγωνιακά χρονικά» - τόμος 3, σελ. 213, Ιωάννινα 2001,
εκδόσεις Πωγωνίσια Βιβλιοθήκη, εκδότης - συγγραφέας: Κώστας Κωστούλας.

Δελβινάκι
Άγιος Κοσμάς
Αγία Μαρίνα
Αργυροχώρι
Βασιλικό
Βήσσανη
Δημόκορη
Δολό
Δρυμάδες
Κακόλακκος
Καστανή
Κάτω Μερόπη
Κεράσοβο
Κεφαλόβρυσο
Κρυονέρι
Κτίσματα
Λάβδανη
Βρίστοβο
Κάτω Λάβδανη 
Λίμνη

509
53
117
38
370
290
46
71
65
36
172
88
71
680
87
165
54
34
40
130

Μαυρόπουλο
Ζάβροχο
Χρυσόδουλη
Μερόπη
Ορεινό
Ξηρόβαλτος
Παλαιόπυργος
Περιστέρι
Ποντικάτες
Πωγωνιανή
Πωγωνίσκος
Ρουψιά
Σταυροσκιάδι
Στρατίνιστα
Τεριάχι
Σταυροδρόμι
Φαράγγι
Χαραυγή
Ψηλόκαστρο
Ωραιόκαστρο

65
44
28
65
21
25
94
105
50
218
25
58
41
105
25
28
12
112
37
116

Κοινότητα ΚοινότηταΑριθμός κατοκιών
(στοιχεία 1999)

Αριθμός κατοκιών
(στοιχεία 1999)

Σύνολο: 4388
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Βιογραφικό σημείωμα Πωγωνισίων
Κωνσταντίνος Χρ. Κωστούλας

Ο Κωνσταντίνος
Χρ. Κωστούλας κα -
τά γεται από τη Με -
ρόπη Πωγωνίου.

Γεννήθηκε στην
Πωγωνιανή το 1932.
Φοίτησε στα Γυ μνά -
σια Πωγωνιανής και
Πρέβεζας.

Είναι πτυχιούχος
Φυσικός του Πανε-
πιστημίου Αθηνών
με μεταπτυχιακό εν -

δει κτικό Ραδιοηλεκτρολογίας και πτυχιούχος
ΣΕΛΕΤΕ. Εργάσθηκε ως καθηγητής στο Γυμνάσιο
Πωγωνιανής, έκτακτος βοηθός καθηγητή στο
Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών και στον ΟΤΕ όπου και συνταξιοδοτή-
θηκε με το βαθμό του Διευθυντή.

Ασχολείται με τη δημοσιογραφία και είναι τα -
κτικός συνεργάτης στην ημερήσια εφημερίδα των
Ιωαννίνων «Πρωινός Λόγος» και στο περιοδικό
«Νέα Επικοινωνία». Έχει συνεργασθεί επίσης με
την εφημερίδα «Λαϊκό Βήμα» Αργυροκάστρου
και Πρεβέζης και το «Ηπειρώτικο Ημερολόγιο»
της Ε.Η.Μ.

Έγραψε: «Ανακυκλώσεις Επικοινωνίας» - 1979,
διηγήματα. Στη σειρά «Πωγωνίσια Βιβλιοθήκη»
συνέγραψε τα «Ο κάμπος του Ξηροβάλτου - το
με γάλο ντερβένι του Πωγωνίου», «Γνωριμία με
την Πωγωνιανή», «Η μάνα μολογάει κι εγώ γρά -
φω», «Ένα παιδί του ’40 θυμάται». Παρουσίασε
το «Φω  το γραφικό Λεύκωμα Πωγωνίου» και τη
«Φω  το- γραφική διαδρομή εκατό χρόνων της Π -
ω    γω   νιανής». Επιμελήθηκε των εκδόσεων «Πω -
 γω νιακά Χρονικά» πρώτο και δεύτερο τόμο με
πολ λές προσωπικές συνεργασίες. Είναι εκδότης

της  ε φη    με  ρίδας «η νέα φωνή του Πωγωνίου» και
της «Φω νής του Πωγωνίου». Ασχολείται με την
ιστορική και λαογραφική έρευνα του Πωγωνίου.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Ηπει -
ρωτικών Μελετών επί 30 χρόνια, πρόεδρος της
Αδελφότητας Πωγωνιανιτών Ιωαννίνων, πρό-
εδρος της Ένωσης Πωγωνησίων Ηπείρου, μέλος
των Δ.Σ.: Ερυθρού Σταυρού Ιωαννίνων, Φιλεκ-
παιδευτικού Συλλόγου Πωγωνίου, ένωσης Αδελ   -
φοτήτων και Ενώσεων Πωγωνίου. Εξελέγη Νο   -
μαρ χιακός Σύμβουλος Επαρχίας Πωγωνίου σε
δύο περιόδους 1979-1980 και 1981-82. 

Είναι παντρεμένος με τη Μαργαρίτα το γένος
Ζαμπέλα από την Πωγωνιανή και πατέρας δύο
θυγατέρων, της Αναστασίας και Όλγας.

Με το έργο και τη δραστηριότητα του κου
Κωστούλα, θα ασχοληθούμε με λεπτομέρεια στα
επόμενα τεύχη.

Ο κος Κωστούλας έχει αναλάβει σε κάθε τεύχος του περιοδικού «Σχωριάδες» τη συγγραφή κει-
μένων για κάθε χωριό του Πωγωνίου.
Ξεκινάει την περιήγηση στον τόπο μας με τη γενέτειρά του, το χωριό Μερόπη.

Ένα από τα δεκάδες έργα του Κωνσταντινου Κωστούλα
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Γνωρίζουμε τα χωριά του Πωγωνίου
Μερόπη Πωγωνίου

Στις νότιες πλαγιές της πανώριας «Νεμέρτσι-
κας» απλώνονται τα χωριά των «ριζών» του Πα -
λαι οπωγωνίου. Ανάμεσα σε αυτά και το χωριό
Με ρόπη, παλιά «Ρομπάτες».

Ένα μικρό χωριό, συγκροτημένο και «σφιγμένο»,
όπως τα περισσότερα χωριά του Πωγωνίου, που
κουβαλάει και αυτό την Πωγωνησιακή παράδο -
ση και την πολιτιστική κληρονομιά.

Άγνωστο από πότε είναι εκεί και επιμένει να στέ -
κεται όρθιο παρόλο που το ψυχόμετρο, όπως όλων
των χωριών, κατεβαίνει συνεχώς και μόνο οι κα -
μπα ναρίσιοι σπουργίτες και ο πλάτανος στο με σο -
χώρι με την εκκλησία, κρατάνε την ταυτότητα του
χωριού, για να υποδέχονται τους αμετανόητους
Ρομπατινούς που κρατούνε δυνατούς τους δεσμούς
με την γενέτειρα και συνεχίζουν να δίνουν ανά-
σες ζωής στο χωριό.

Παλαιότερα οι κάτοικοι του χωριού έφθαναν
τους πεντακόσιους, για να περιοριστούν σήμερα,
κατά το χειμώνα, σε μια δεκάδα. Ταξιδεύτηκαν,
ξενι τεύτηκαν και αυτοί, όπως όλοι οι Πωγωνή-
σιοι και σήμερα τους βρίσκεις διάσπαρτους σε
πολλές πόλεις του εσωτερικού και του εξωτερι-
κού. Τα μεγάλα παλιά κτίρια αποτελούν ένα δείγμα
της προκοπής και του «καζάντιου» που έμεινε
από το τραγούδι της ξενιτιάς.

Η κεντρική εκκλησία χρονολογείται από το
1700 περίπου, ενώ τα διατηρούμενα εξωκκλήσια
της Αγίας Παρασκευής, και η ανάμνηση του μονα-
στηριού της Παναγίας πάνε πιο πίσω το χρόνο.

Το χωριό πανηγύριζε στις 8 Σεπτεμβρίου, της
«Παλιουρής». Αλλά οι εξελίξεις και οι σύγχρονες
συνθήκες ζωής το μετέφεραν το πρώτο Σαββατο-
κύριακο μετά τον Δεκαπενταύγουστο και αποτελεί
την πιο ζωντανή και παραδοσιακή εκδήλωση του
χωριού. Συγκεντρώνει του Ρομπατινούς της δια-
σποράς σε ένα συγκινητικό και νο σταλγικό αντά-
μωμα, ανανεώνει τους δεσμούς με τις ρίζες και
διατηρεί αυθεντικό το έθιμο του κοινού τραπεζιού
και τα «ντολιά», που φέρουν την ανάμνηση της
παλιάς μικρής κοινωνίας που διατηρούσε τη
συνοχή και τους δεσμούς των ανθρώπων της.

Από τη δεκαετία του 1920, οι απόδημοι Μερο-
παίοι της Θεσσαλονίκης διατηρούν την εκεί Αδελ-
φότητα, και στο χωριό με τον Εξωραϊστικό Σύλ-
λογο αποτελούν τους δύο φορείς που συνεχίζουν
την παράδοση της φιλογένειας, της προσφοράς
και της εκτέλεσης των κοινωφελών έργων του
χωριού. Μια παράδοση που έχει βαθιές ρίζες στο
χρόνο που φθάνει στην άτυπη Αδελφότητα των
Ρομπανιτών της Πόλης.

Χάρη στους φορείς αυτούς και στην Εκκλησία,
συντηρούνται τα παλαιά κοινωφελή έργα και μνη-
μεία του χωριού, ενώ νέα έργα πλουτίζουν το
χωριό, το στολίζουν και συμπληρώνουν τις ανάγ-
κες των κατοίκων.

Μερικά από αυτά αποτελούν πρωτοποριακές
προσπάθειες και φέρουν την ταυτότητα της συλ-
λογικότητας και της συνεισφοράς των απανταχού
Μεροπαίων. Ενδεικτικά θα αναφερθεί η μεγάλη
προσπάθεια, να διασωθεί από την κατάρρευση το
κτίριο του Σχολείου, που δεν λειτουργεί πλέον.
Για το σκοπό αυτό οι φορείς διέθεσαν αρκετά
χρήματα ενώ μεγάλη ήταν η συμβολή της Εφο-
ρείας Νεωτέρων Μνημείων των Ιωαννίνων. Στο
κτίριο όπως διαμορφώθηκε, δημιουργήθηκε μια
Πολιτιστική Εστία, όπου συγκεντρώθηκε η μνήμη

Μερόπη Πωγωνίου.
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του χωριού με ό,τι διασώθηκε στο χρόνο από κει-
μήλια, στολές, λαογραφικά αντικείμενα, φωτο-
γραφίες κ.τ.λ.

Ένα άλλο, είναι η αξιοποίηση δωρεάς χωρια-
νής ενός κτιρίου στο μεσοχώρι που συντηρήθηκε
και δημιουργήθηκε εκεί μια βιβλιοθήκη που συγ-
κέντρωσε από προσφορές περισσότερα από 3.000
βιβλία, ενώ για τα παιδιά, όταν βρίσκονται στο χωριό,
αποτελεί ένα χώρο δημιουργικής απασχόλησης.

Με μεγάλη προσπάθεια και με τη συμβολή των
Μεροπαίων, ένα άλλο παλιό κτίριο που αποκτή-
θηκε, συντηρήθηκε, εξοπλίστηκε και μεταμορ-
φώθηκε σε σπίτι φιλοξενίας για τους χωριανούς
που δεν έχουν σπίτι στο χωριό, φίλους και επι-
σκέπτες του χωριού με επτά κρεβάτια και με σύγ-
χρονο εξοπλισμό.

Πολλά είναι τα μικρά εξωραϊστικά έργα του
χωριού που δημιούργησαν ένα ελκυστικό μεσο-
χώρι με πυρήνα το καφενείο για να διατηρεί μια
επισκεψιμότητα, την εξυπηρέτηση των κατοίκων
και φίλων του χωριού.

Στο παλιό σχολείο που ανακαινίστηκε και το
οποίο έχει σχεδιαστεί το 1924 από το γνωστό Γιαν-
νιώτη αρχιτέκτονα Μελίρητο, έχει διατεθεί μία
αίθουσα όπου εκτίθεται πληροφορικό υλικό από
τις ανασκαφές που διενεργεί από το 1979 ο αρ χαι -
ολόγος κ.Ηλίας Ανδρέου, με φωτογραφίες, χάρ-

τες, δημοσιεύματα, που βεβαιώνουν ότι η πε ριοχή
κατοικήθηκε από το 1100 π.Χ. Τα ευρήματα των
ανασκαφών εκτίθενται σε ειδική προθήκη στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων.

Στα μνημεία του χωριού εντάσσεται και το παλιό
πετρόχτιστο δίτοξο γεφύρι από το οποίο διάβαι-
ναν οι κάτοικοι να πάνε στα χωράφια, στα αμπέλια
και στις στάνες για να σοδιάσουν το προϊόν του
μόχθου και του αγώνα για επιβίωση.

Ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος της 33ης επαρ-
χιακής οδού που περνάει μέσα στο χωριό, το
κάνει προσιτό και επισκέψιμο στους άλλους Πω -
γωνίσιους και όσους θέλουν να γνωρίσουν μια
ξεχασμένη γωνιά της Ελλάδας, που κυριαρχείται
από ένα απέραντο και μοναδικό δρυοδάσος.

Το υπερκείμενο βουνό, η πανώρια «Νεμέρ-
τσικα», που διατηρούσε άλλοτε πολλές χιλιάδες
γιδοπρόβατα και μεγάλα τσελιγκάτα διατηρεί τη
μεγαλοπρέπεια και περιζήτητα είναι τα αυτοφυή
αρωματικά φυτά του.

Ο επισκέπτης και περαστικός μπορεί να απο-
λαύσει έναν καφέ ή ένα τσίπουρο στο καφενείο στο
μεσοχώρι και ν’ απολαύσει τη γαλήνη του τοπίου
και τη ζωογόνο πνοή του αέρα που έρχεται από το
πολυτραγουδισμένο βουνό, τη Νεμέρτσικα.

Κωνσταντίνος Χρ. Κωστούλας

Ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
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ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΑΣ
Σύζυγος άγνωστη

ΜΗΤΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΥΒΑ

ΝΑΣΙΟ ΝΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ ΝΑΚΑ

ΓΑΚΗΣ ΝΑΚΑΣ
ΦΡΟΣΩ ΝΑΚΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΑΣ
Σύζυγος άγνωστη

ΚΩΤΣΟΣ ΝΑΚΑΣ
ΛΕΝΩ ΝΑΚΑ

ΝΙΚΟΣ ΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΟΝΑΡΑ ΝΑΚΑ

ΝΙΝΑ ΝΑΚΑ
Σύζυγος άγνωστος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΚΑΣ
Άγνωστη Σύζυγος

2-3 ΚΟΡΕΣ
ΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΑΚΑΣ
ΤΟΥΛΑ ΝΑΚΑ

ΦΡΟΣΩ ΝΑΚΑ
ΓΑΚΗΣ ΝΑΚΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΛΙΑ
Άγνωστος σύζυγος

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟ

ΤΑΚΗΣ ΝΑΚΑΣ
Σύζυγος άγνωστη

ΚΟΡΗ (άγνωστο)
ΜΕΤΣΟ

Δεν απόκτησε
παιδιά

ΒΑΣΙΛΩ ΝΑΚΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ (ΝΑΚΑΣ)

Από το τεύχος αυτό και σε κάθε τεύχος, θα αναλύουμε το γενεαλογικό δέντρο κάθε οικογένειας του χωριού.
Σκοπός μας είναι η καταγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων επωνύμων, ώστε να γνωρίσουμε και
να κατανοήσουμε τις ρίζες μας, που εκτός από το επώνυμο της οικογένειας, κουβαλούν μαζί τους
μία οικογενειακή ιστορία, μοναδική κάθε φορά και μία παράδοση ιδιαίτερη που χρέος μας είναι να
τη μεταδώσουμε από γενιά σε γενιά.
Επειδή στα παλιά χρόνια δεν ήταν εύκολη η καταγραφή ή δεν είχε χρησιμότητα μία τέτοια συλλογή
οικογενειακών στοιχείων, διασώθηκαν λιγότερα απ’ όσα θα έπρεπε να γνωρίζουμε για τις ρίζες μας.
Γι’ αυτό, έστω και τώρα, είναι ευκαιρία να αξιοποιήσουμε κάθε στοιχείο που θα βρούμε σχετικό,
ώστε να μπορέσουμε να αφήσουμε στις επόμενες γενιές αυτά που δεν κατόρθωσαν οι πρόγονοί μας
να μας γνωστοποιήσουν.
Ξεκινάμε με την οικογένεια Νάκα, μιας και τα στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα και σας καλούμε να
προετοιμαστείτε κι εσείς, συλλέγοντας στοιχεία και πληροφορίες για το γενεαλογικό δέντρο της δικής
σας οικογένειας.
Εμείς, θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε, προκειμένου να πετύχουμε μία αξιόπιστη καταγραφή.

Το Γενεαλογικό μας δέντρο

Όπως βλέπουμε από το πα -
ραπάνω σχεδιάγραμα ο Γάκη
Νάκας ήταν μοναχοπαίδι. Το
γενεολογικό δέντρο ξεκινάει
από τον Γάκη Νάκα και τη
Φρόσω Νάκα. Τα υπόλοιπα
στοιχεία αυτής της σελίδας
είναι από όσα ξέρουμε και
γνωρίζουμε και θα αναλυ-
θούν περεταίρω.

Οικογένεια Νάκα
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΑΚΗ ΝΑΚΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΗΤΑ ΦΟΥΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΝΑΚΑ

3. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΕΜΗ (Τήλω, του γένους Νάκα) 
4. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΕΜΗΣ (από Σχωριάδες, απόκτησαν ένα παιδί, το οποίο απεβίωσε Mωρό)

5. ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΚΗ (Λένη, του γένους Νάκα)
6. ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΚΗΣ (Κήτας, βλάχος ερχόμενος. Πρώην παντρεμένος με ένα γιο, τον Κώστα)

5. ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΚΗ (Λένη, του γένους Νάκα)
6. ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΚΗΣ (Κήτας, βλάχος ερχόμενος. Πρώην παντρεμένος με ένα γιο, τον Κώστα)

7. ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΚΑΣ
8. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΑΚΑ (Τάτη, του γένους Κωνσταντούλα από Σχωριάδες)

7. ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΚΑΣ
8. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΑΚΑ (Τάτη, του γένους Κωνσταντούλα από Σχωριάδες)

9. ΣΕΛΗΝΗ ΛΩΛΗ (του γένους Νάκα)
10. ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΩΛΗΣ( από Σχωριάδες)

11. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΑΚΑΣ (Στόλης)
12. ΠΟΛΥΜΙΑ ΝΑΚΑ (Πόλιω, του γένους Τέλιου. Από Σχωριάδες)

13. ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΟΥΣΗ (του γένους Νάκα)
14. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΟΥΣΗΣ (Λίωνης, από Πολύτσανη, οι οποίοι έζησαν στη Σελενιτσα)

15. ΔΟΞΙΑ ΜΠΟΜΠΑΪ (του γένους Φούκη)
16. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΜΠΑΪ (Λίωνης, βλάχος από τη Σελενίτσα)

19. ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΠΕΛΟΥ (του γένους Νάκα)
20. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΛΟΣ (Φόρης, από Σχωριάδες)

21. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (του γένους Νάκα)
22. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Μήτρος, από Σχωριάδες)

23. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΚΑΣ
24. ΜΑΡΙΚΑ ΝΑΚΑ (του γένους Μπάντου, από Σχωριάδες)

1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΚΑΣ (Γάκης, 1886-1974)
2. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΑΚΑ (Φρόσω, του γένους Μπαμπούρη) 1888-1967

25. ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΑΣ
26. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΑΚΑ (Τσίαντα, του γένους Μπρέγκου, από Σωπική)
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43. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΡΡΕΤΑ (Σάντρα, του γένους Μπόμπαϊ),
44. ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΡΕΤΑΣ (Λάζης, από Σελενίτσα)

53. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΡΕΤΑ (Λίκα, του γένους Μπόμπαϊ)
54. ΖΟΙ ΚΟΡΡΕΤΑΣ (από Σελενίτσα)

41. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΡΕΟΥ (Λίζα, του γένους Κυρούση)
42. ΙΛΙ ΝΤΡΕΟΥ (από Τίρανα)

37. ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΣΟΥΛΑ (Λέτα,του γένους Κυρούση)
38. ΦΩΤΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ (από Χειμάρα, έζησαν στη Σελενίτσα)

15. ΔΟΞΙΑ ΜΠΟΜΠΑΪ (του γένους Φούκη)
16. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΜΠΑΪ (Λίωνης, βλάχος από τη Σελενίτσα)

13. ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΟΥΣΗ (του γένους Νάκα)
14. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΟΥΣΗΣ (Λίωνης, από Πολύτσανη, οι οποίοι έζησαν στη Σελενιτσα)

11. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΑΚΑΣ (Στόλης)
12. ΠΟΛΥΜΙΑ ΝΑΚΑ (Πόλιω, του γένους Τέλιου. Από Σχωριάδες)

9. ΣΕΛΗΝΗ ΛΩΛΗ (του γένους Νάκα)
10. ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΩΛΗΣ( από Σχωριάδες)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΚΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΥΡΟΥΣΗ

27. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΩΛΗΣ (Γγέλιος)
28. ΠΑΝΑΓΙΩ ΛΩΛΗ (του γένους Στόγια, από Τσάτιστα)

29. ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΗΔΩΝΗ (του γένους Λώλη)
30. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΪΔΩΝΗΣ (από Χλωμό και κατοικούσαν στο Αργυρόκαστρο)

31. ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΩΛΗΣ
32. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΩΛΗ (Γόνη, του γένους Βαγγέλη από Σχωριάδες)

33. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΑΣ (Νάσιος)
34. ΕΡΜΙΟΝΗ ΝΑΚΑ (του γένους Λίτσι, από Γιωργουτσάτες)

39. ΔΩΡΑ ΓΚΟΥΜΠΕΡΑ (του γένους Κυρούση)
40. ΒΛΑΣΗΣ ΓΚΟΥΜΕΡΑΣ (από Αυλώνα)

35. ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ (Σιώμος)
36. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΚΑ (του γένους Κατσάνου, από Σχωριάδες)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΠΟΜΠΑΪ

45. ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ
46. ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΦΛΑΪ

47. ΛΕΩΝΙΔΑΣ

48. ΜΑΡΤΣΕΛΑ
49. ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΡΟΒΑΣΙΛΗΣ

50. ΣΟΦΙΑ

51. ΚΑΤΕΡΙΝΑ
52. ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΛΩΛΗ
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59.  ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΥΡΙΟΥ (Μαρίννα, του γένους Μπόμπαϊ)
60. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ (Θύμιος, από Σελενίτσα)

69. ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΜΠΑΪ
70. ΑΦΙΖΕ ΜΠΟΜΠΑΪ (του γένους ???, από Τιρανα)

73. ΚΛΑΡΙΝΤΑ ΥΜΕΡΑΪ (Λίντα, του γένους Μπόμπαϊ)
74. ΚΟΥΙΤΙΜ ΥΜΕΡΑΪ (από Σελενίτσα, μένουν στην Ιταλία)

55. ΛΟΡΕΝΤΖΗΣ
56. ΤΖΕΝΗ

57. ΡΟΜΕΟ
58. ΕΝΤΙΣΟΝ

71. ΙΟΥΛΙΑ 72. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

75. ΙΜΕΝΤΕΟΣ 76. ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ

61. ΠΡΑΝΒΕΡΑ
62. ΚΛΟΝΤΙΑΝ ΜΠΕΝΤΟ

63. ΚΡΙΣΤΙΑΝ
64. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

65. ΡΑΪΜΟΝΤΑ
66. ΕΡΙΣ ΣΙΟΥΤΗΣ

67. ΕΡΒΙΣΗΣ
68. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

77. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΜΠΑΪ (Γκέργκης)

19. ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΠΕΛΟΥ (του γένους Νάκα)
20. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΛΟΣ (Φόρης, από Σχωριάδες)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΠΕΛΟΥ

89. ΕΛΛΗ 90. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 91. ΑΝΝΑ

87. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΛΟΥΔΗ (Ρίτα, του γένους Μπέλου)
88. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ (Τάκης, από Τσιάτιστα)

92. ΙΟΥΛΙΑ ΜΗΛΙΑ (Λίτσα, του γένους Μπέλου)
93. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΛΙΑΣ (από Σχωριάδες)
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23. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΚΑΣ
24. ΜΑΡΙΚΑ ΝΑΚΑ (του γένους Μπάντου, από Σχωριάδες)

21. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (του γένους Νάκα)
22. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Μήτρος, από Σχωριάδες)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΡΟ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟ ΝΑΚΑ

100. ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Λάκης, μένουν στην Αμερική)
101. ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΡΟΥ (από Χλωμό)

105. ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
106. ΑΝΙΛΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (από Τίρανα)

108. ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΑ (Βάλη)
109. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΒΕΣΤΑΣ (από Πύργο Ηλείας)

112. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Άλκης)
113. ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΡΟΥ (από Πατόσι-Φίερι)

98. ΞΑΝΘΙΠΠΗ 99. ΕΥΘΥΜΙΑ (Μία)

102.ΗΛΙΑΣ

107. ΚΑΤΕΡΙΝΑ

103. ΦΙΛΛΙΠΑΣ

114.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 115. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

104. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

110. ΗΛΙΑΣ 111. ΚΑΤΕΡΙΝΑ

116. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΚΑΣ (Σάντρης
117. ΒΑΣΩ …..??? (από Αγίους Σαράντα)

119. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΑΚΑΣ (Θύμιος) 120. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΑΚΑ (Χρύσα)

118. ΣΤΑΥΡΟΣ

96. ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΣ
97. ΜΑΡΙΑ ...??? (του γένους Καρέτσου, από Χλωμό)

94. ΓΙΩΡΓΟΣ 95. ΙΩΑΝΝΑ

25. ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΑΣ
26. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΑΚΑ (Τσίαντα, του γένους Μπρέγκου, από Σωπική)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΝΑΚΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΛΩΛΗ

121. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΚΑ

27. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΩΛΗΣ (Γγέλιος) (είχαν και μια κόρη την Μαριάννα, η 
οποία απεβίωσε μικρή)

28. ΠΑΝΑΓΙΩ ΛΩΛΗ (του γένους Στόγια από Τσιάτιστα) 
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29. ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΪΔΩΝΗ (του γένους Λώλη)
30. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΪΔΩΝΗΣ (από Χλωμό και κατοικούσαν στο Αργυρόκαστρο)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΪΔΩΝΗ

122. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ???? (Αριστούλα, του γένους Λώλη)
123. ΗΛΙΑΣ Ζ. ΜΕΪΝΤΗΣ (από Σχωριάδες)

124. ΝΙΚΟΣ 125. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

126. ΕΛΣΑ ???? (του γένους Λώλη)
127. ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΕΪΝΤΗΣ (από Σχωριάδες)

128. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 129. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

130. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΩΛΗΣ
131. ΜΑΓΔΑ ...??? (του γένους ???, από Αθήνα)

133. ΒΙΟΛΕΤΑ ΓΚΙΚΑ (Λέτα, του γένους Αηδώνη)
134. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ (Νίδας, από Σχωριάδες)

132. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

135. ΑΝΤΙΓΟΝΗ 136. ΙΩΑΝΝΑ

137. ΝΙΚΟΣ ΑΪΔΩΝΗΣ
138. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΪΔΩΝΗ (από Γιωργοτσάτες)

33. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΑΣ (Νάσιος)
34. ΕΡΜΙΟΝΗ ΝΑΚΑ (του γένους Λίτσι, από Γιωργουτσάτες)

31. ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΩΛΗΣ
32. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΩΛΗ (Γόνη, του γένους Βαγγέλη από Σχωριάδες)

141. ΒΑΣΙΛΗΣ 142. ΜΕΛΙΝΑ

139. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΪΔΩΝΗΣ
140. ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΔΩΝΗ (από Αγ. Σαράντα)

143. ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΩΛΗΣ 144. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΩΛΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟ ΛΩΛΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑΝΑΣΗ ΝΑΚΑ

145. ΖΟΥΛΙΕΤΑ ΝΑΚΑ (Ζούλη)
146.ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ (από Σωπική)

147. ΓΙΩΡΓΟΣ 148. ΕΡΜΙΟΝΗ

149. ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΝΑΚΑ (Νέλια)
150. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ (από Δερόπολη)

151. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 152. ΟΡΕΣΤΗΣ
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153. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΚΑΣ
154. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΟΔΩΡΗ (από Σωπική)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΩΜΑ ΝΑΚΑ

35. ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ (Σιώμος) (είχαν και ένα υιό, τον Ευφράνθιο, ο οποίος 
απεβίωσε  12 χρονών)

36. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΚΑ (του γένους Κατσάνου από Σχωριάδες)

157. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΚΑΣ

155. ΠΟΛΥΜΙΑ (Λίνα) 156. ΑΓΓΕΛΟΣ

39. ΔΩΡΑ ΓΚΟΥΜΠΕΡΑ (του γένους Κυρούση)
40. ΒΛΑΣΗΣ ΓΚΟΥΜΕΡΑΣ (από Αυλώνα)

37. ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΣΟΥΛΑ (Λέτα,του γένους Κυρούση)
38. ΦΩΤΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ (από Χειμάρα, έζησαν στη Σελενίτσα)

168. ΑΛΕΞΙΑ

171. ΤΖΟΕΛ

162. ΦΩΤΗΣ 163. ΘΑΝΑΣΗΣ

158. ΙΝΤΑ ΚΟΤΣΙ (του γένους Τσούλα)
159. ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΚΟΤΣΙ

160. ΕΡΝΕΛ ΤΣΟΥΛΑΣ
161. ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΥΛΑ

164. ΕΙΡΗΝΗ ...???(του γένους Τσούλα)
165. ΑΡΜΠΕΡ ...???

166. ΕΝΕΡΙΣΑ ΦΟΡΑ (του γένους Γκουμπέρα)
167. ΕΜΙΛΙΑΝ ΦΟΡΑ (από Τίρανα)

169. ΕΛΤΟΝ ΓΚΟΥΜΠΕΡΑ
170. ΟΝΤΕΤΑ ΓΚΟΥΜΠΕΡΑ (του γένους Ζιούπα)

172. ΑΤΖΙΕΛΑ ΝΤΡΕΟΥ 173. ΕΣΤΕΡ ΝΤΡΕΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΩΤΟ ΤΣΟΥΛΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΣΗ ΓΚΟΥΜΠΕΡΑ

41. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΡΕΟΥ (Λίζα, του γένους Κυρούση)
42. ΙΛΙ ΝΤΡΕΟΥ (από Τίρανα)

Η οικογένεια Νάκα από την αρχή καταγραφής του γενεαλογικού της δέντρου
(19ος αιώνας) έως και τις μέρες μας, το Νοέμβριο του 2013, αριθμεί 173 μέλη
και συνεχίζει δυναμικά.



Σελ.

21

Ερευνώντας τα παλιά αρχεία
Απόσπασμα από το Εγκυκοπαιδικόν Ημερολόγιον “Πελασγού”  (έκδοση 1936)
Άρθρο του Γεωργίου Καραγιάννη, έτος 1936

Στα Ελληνοαλβα-
νικά σύνορα, ένα χι -
 λιοτραγουδισμένο
βουνό, η Νεμέρτσκα,
υψώνει την περή-
φανη και χιονισμέ -
νη κορυφή του. Κά -
τω, στους πρόποδες
του βουνού, απλώ-
νονται όμορ φα και
χα ρωπά χωριουδά-
κια: Σχωριάδες, Πο -
λύτσανη, Σωπική,
Χλω μό (Τσιάτιστα,

Μαυ   ρόγυρος, Σέλτσι*).
Σήμερα, θ’ ασχοληθούμε με τις Σχωριάδες και

την Αδελφότητά της που κλείνει μια ολόκληρη
ιστορία. Το χωριό αυτό, άλλοτε λεγόταν Διόσκου-
ροι, γιατί κατά τη μυθολογία, εκεί έπαιζαν οι κού-
ροι, τα παιδιά του Δία.

Ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο χωριό, που οι
πρόγονοί του φρόντισαν να το περιβάλλουν με
τέσσερα εκκλησάκια στα τέσσερα σημεία του
ορίζοντα, ίσως για να το προστατέψουν από την
κακοδαιμονία και δυστυχία που διαρκώς μαστί-
ζουν τα περισσότερα χωριά της Ηπείρου.

Στην κεντρική πλατεία, την Κούλα, ο αρχαίος
ναός της Γεννήσεως της Θεοτόκου με το επιβλη-
τικό του καμπαναριό, πλαισιώνεται από τα δύο
σχολεία του χωριού, ενώ απέναντί του, ανάμεσα
από τα αιωνόβια δέντρα, βρίσκεται το αναψυκτήριο
του χωριού που για βάθρο του έχει μια καμά ρα απ’
όπου κυλά το γάργαρο κι ολοκάθαρο νερό του σαν
απ’ το στόμα ενός υπερφυσικού δράκοντα.

Σε αυτήν, λοιπόν, την πλατεία, καθώς και στην
εξίσου πανέμορφη, από άποψη φυσικού κάλ-
λους, Σωτήρα, στήνονται τις μεγάλες μέρες οι
τοπικοί χοροί.

Πηγές άφθονες με εξαίσια νερά, εκτός της κεν-
τρικής πλατείας του χωριού, είναι η Βοντίτσα, ο

Μητσούρκος, ο Τζάφος, που υπερκαλύπτουν τις
ανάγκες ύδρευσης του χωριού. Ένα ακόμα πολύ
σημαντικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι το ιδιό-
κτητο δάσος (Κουρί) από το οποίο προμηθεύονται
την απαραίτητη ξυλεία, γεγονός που δίνει στο
χωριό προνομιούχα θέση έναντι των άλλων γειτο-
νικών χωριών. Δε θα έπρεπε να παραλείψει κανείς
και το ποταμάκι, που είναι σύν τ ροφος τόσο για τις
ώρες αργίας και σχόλης των χωριανών όσο και
γενναίος τροφοδότης του τηγανιού της νοικοκυράς.

Παρ’ όλα όμως αυτά τα πλεονεκτήματα, το υγι-
εινό κλίμα, τη μαγευτική τοποθεσία, τον κάμπο με
τα καλοδουλεμένα χωράφια, δεν κατορθώνουν
οι Σχωριάδες να κρατήσουν εκεί τους χωριανούς.

Ο Σχωριαδίτης, άνθρωπος λιτοδίαιτος και ερ -
γατικός, ανέκαθεν ξενιτευόταν, θαρρείς και αυτή
είναι η μοίρα του, ψάχνοντας να εγκατασταθεί όπου
διέκρινε το εμπορικό του ένστικτο κίνηση, δρα-
στηριότητα, πρόοδο. Συγκεκριμένα, δραστηριο-
ποιήθηκε στη βασιλίδα των πόλεων, την Κων-
σταντινούπολη, υπό την προστασία του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου. Εκεί, λοιπόν, στην Πόλη των
πόλεων, οι Σχωριαδίτες ίδρυσαν την Αδελφότητά
τους, το 1769. Τεκμηριωμένη μαρτυρία του ιστο-
ρικού αυτού γεγονότος διασώζεται έως τις μέρες
μας στους κώδικες και τα αρχεία του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου.

Με την έναρξη της Πανελλήνιας εξέγερσης
του ’21 κατά του Οθωμανού κατακτητή, ο οποίος
απείλησε να διαγράψει στις αρχές του 19ου αιώνα
κάθε ελληνικό στοιχείο στην Κωνσταντινούπολη,
χάθηκαν τα ίχνη της γηραιάς εκείνης Αδελφότη-
τας. Συνεχιστές του έργου της διακρίνονται το
1900 και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, συγχω-
ριανοί μας Σχωριαδίτες που επανιδρύουν την
Αδελφότητα, η οποία ανέπτυξε ζωηρή κοινω-
φελή δράση μέχρι το 1912, οπότε με την έναρξη
της Βαλκανικής και αργότερα Πανευρωπαϊκής
λαίλαπας αναγκάστηκε να αδρανήσει.

Μικρό δείγμα της δραστηριότητας που ανέ-
πτυξε η Αδελφότητα στην Κωνσταντινούπολη
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δηλώνει το παρακάτω γεγονός, όπου το 1912
είχε καταθέσει στο εκεί υποκατάστημα της Τρά-
πεζας Αθηνών, 800 χρυσές λίρες Τουρκίας, οι
οποίες παραμένουν ακόμα, ενώ μεταφέρθηκαν
ενταύθα επ’ ονόματι της Αδελφότητας.

Πολλές δωρεές και κοινωφελή έργα στο χωριό,
εμπορικές και οικονομικές διευκολύνσεις σε χω -
ριανούς με οικονομική δυσχέρεια, καθώς και άλλα
είναι ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία της ευεργετι-
κής δράσης εκείνης της Αδελφότητας.

Από τότε, η Αδελφότητα ατονεί, δεν παρατη-
ρείται καμία δραστηριότητα, εκτός μίας απόπει-
ρας σύστασης Αδελφότητας στη Νέα Υόρκη τον
Απρίλιο του 1928, από τους μετανάστες Σχωρια-
δίτες στην Αμερική. Όμως και αυτή η προσπάθεια
δεν είχε τύχη και ουσιαστικά η Αδελφότητα έπεσε
σε αφάνεια μέχρι το 1934, όπου ομάδα συγχω-
ριανών, αναφέρουμε τα ονόματα των κ. Ν. Κα λύ -
δα, Δ. Παναγιωτίδη, Π. Λόλη κτλ, περιγράφοντας
την τραγική κατάσταση του άλλοτε ακμαίου χω -
ριού των Σχωριάδων, αποφασίζουν την ανασύ-
σταση της Αδελφότητας, αυτή τη φορά στην Αθή -
να, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι Σχωριαδίτες
του εξωτερικού.

Σχεδόν πάντοτε, η πνευματική ανύψωση στα
χωριά στηρίζεται στις επιχορηγήσεις από το εξω-
τερικό. Οι Σχωριαδίτες, άνθρωποι εργατικοί και
της προόδου, ξενιτεύονταν με μοναδικά εφόδια
την τιμιότητα, την εργατικότητα και τη φιλοπα-
τρία, ενώ μόλις κατόρθωναν να ορθοποδήσουν
στον ξένο τόπο, έστελναν το συντομότερο δυνατό
τον οβολό τους στο Σχολείο της πατρίδας. Είναι
επίσης γνωστό, ότι η ευεξία των ξενιτεμένων
χωριανών συνεπάγεται την ευημερία του χωριού.
Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Σχωριαδί-
τες είναι υπερήφανοι, γιατί στο εξωτερικό και ιδι-
αίτερα οι Σχωριαδίτες στην Αμερική, ενστερνί-
στηκαν απόλυτα τις επιδιώξεις και τα ιδανικά της
Αδελφότητας και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο
κάλεσμά της.

Η Αδελφότητα αυτή ηγείται σήμερα από τους
κ. Χαρ. Καλύβα - Πρόεδρο, Γεώργιο Καραγιάννη
- Γενικό Γραμματέα, Αντ. Μπέλλο - Ταμία και τους
κ. Χαρ. Πασπαλίδου, Φ. Τσαούση, Σοφ. Καλύβα
και Δημ. Παναγιωτίδη - Συμβούλους. Άνθρωποι
με ιδανικά, θέληση και πατριωτικό παλμό που

εξυγιαίνει και προάγει τις οργανώσεις και τα χωριά
τα οποία είχε η Αδελφότητα υπό τη μέριμνά της.

Η δραστηριότητά τους και ο φλογερός πατρι -
ωτισμός τους εγγυάται πλήρως ότι, όπως στην
Αθήνα με τα έργα τους εδραίωσαν και εξύψωσαν
το όνομα της Αδελφότητας στην Ηπειρωτική συν -
είδηση, έτσι και στο χωριό τους, θα εκτελέσουν
έργα ως τη Δεξαμενή για την ύδρευση του Κάμ-
που, έργα οδοποιϊας, βελτίωση των συνθηκών
της εκκλησίας και του σχολείου ώστε οι Σχω -
ριάδες να ξαναβρούν την αίγλη τους και να γίνουν
και πάλι το καμάρι του Πωγωνίου και κάθε ξενι-
τεμένου Σχωριαδίτη.

Γεώργιος Καραγιάννης
Γενικός Γραμματέας Αδελφότητας των

Σχωριαδιτών στην Ελλάδα και παγκοσμίως
«Η Γέννησις της Θεοτόκου»

1936



19/5/2013
Γλέντι στο Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα.
Για πρώτη φορά, φέτος, πραγματοποιήθηκε το

1ο Πρωτομαγιάτικο γλέντι Πωγωνησίων. Η καθυ -
στέρηση στην ημερομηνία οφείλεται στο ότι συνέ -
πεσε φέτος η Πρωτομαγιά με τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Η συμμετοχή μεγάλη, χορός και κέφι μετά μου-
σικής. Η βροχή στάθηκε το μόνο εμπόδιο. Ευχαρι-
στούμε θερμά τη Γερόντισσα για την προσφορά
του χώρου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

23/6/2013
Βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία.
Συναντήσεις με υποψήφιους βουλευτές και δε -

σμεύσεις βουλευτών.
Την 23η Ιουνίου 2013, διεξήχθησαν οι βουλευτι-

κές εκλογές στην Αλβανία. Το μέλημα της Συντονι-
στικής Επιτροπής του τόπου μας ήταν η προσέγγιση
υποψήφιων βουλευτών ικανών να μας βοηθήσουν
στην υλοποίηση των έργων του προγράμματός μας. 

Κατά την προεκλογική περίοδο, ο υποψήφιος
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Σχωριαδίτικο ημερολόγιο
Το ημερολόγιο Σχωριαδιτών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν από εμάς
τους Σχωριαδίτες, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. 
Το ημερολόγιο αυτό θέλουμε να γίνει ένα "ζωντανό" σημείο αναφοράς όλων των εκδηλώ-
σεων που προέκυψαν ή είναι να προκύψουν μεταξύ των Σχωριαδιτών και στόχος μας είναι
η συμμετοχή όλων σας για τη δημιουργία του. 
Περιμένουμε με χαρά να μας γνωστοποιήσετε γεγονότα, κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντή-
σεις που σχετίζονται με τον τόπο μας, ώστε να καταγραφούν στο ημερολόγιο Σχωριαδιτών

Γλέντι στο Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα
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βουλευτής κος Βαγγέλης Τάβος πρόσφερε στο
ταμείο της Αδελφότητας 2.000.000 Λεκ παλιά,
μετρητοίς. Ο κος Τάβος εκλέχθηκε παμψηφεί και
του ευχόμαστε καλή πρόοδο εκ μέρους όλων των
συγχωριανών, δημοσίως.

Επίσης, κατά την ίδια προεκλογική περίοδο, επι-
τεύχθηκαν σημαντικές συναντήσεις με εκπροσώ-
πους της Πρεσβείας των Τιράνων και του Προξε-
νείου Αργυροκάστρου.

Άλλες σημαντικές συναντήσεις
Συναντήσεις με κο Μινέλα Τζέλιο, κο Νίκο

Γκα τογιάννη. Τηλεφωνική επικοινωνία με κο
Νίκο Ντάλλα και λοιπούς Σχωριαδίτες Αμερικής.

Στο πρόγραμμα της Συντονιστικής Επιτροπής
της Αδελφότητας είναι η επίτευξη συναντήσεων
με επιφανείς ανθρώπους που μπορούν να βοη-
θήσουν άμεσα στην υλοποίηση των επιδιώξεών
μας για την ανάπλαση του χωριού μας.

Στην Πολύτσανη, συναντηθήκαμε με τον κο
Μινέλα Τζέλιο, ο οποίος μας προετοίμασε για την
πολύ σημαντική συνάντηση με τον κο Νίκο Γκα-
τζογιάννη, όπου έγινε στο ξενοδοχείο "Grande
Bretagne" της Αθήνας. 

Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν ο κος Ν.Γκα -
 τζογιάννης, εμβληματική προσωπικότητα των

Γραμμάτων και Τεχνών, ο κος Άλκης Νταλές (Πρό -
εδρος της Αδελφότητας) και ο κος Θωμάς Νάκας.

Ο κος Νίκος Γκατζογιάννης, πρώην Πρόεδρος
της "Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας", συζήτησε μαζί
μας και κατατοπίστηκε απόλυτα για το πρόγραμμα
ανοικοδόμησης του χωριού. Ενθουσιάστηκε με τα
σχέδια, με το περιοδικό του χωριού και επαίνεσε
τον ζήλο, την πρόοδο και την ασταμάτητη προσπά-
θειά μας για την επίτευξη των στό χων μας. Τον
ευχαριστούμε θερμά.

Από τη συνάντηση αυτή λάβαμε την υπόσχεση
του κου Ν. Γκατζογιάννη ότι θα φροντίσει, στην
επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής που γίνεται
τον Νοέμβριο του 2013, για την αποστολή 5.000 $
προς την Αδελφότητα, προς ενίσχυση του προ-
γράμματός μας.

Στην επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο
κος Ν. Γκατζογιάννης, όπου και διατηρείται ταμείο
προς βοήθεια των χωριών της Βορείου Ηπείρου,
Σημειώνεται, ότι το ποσό αυτό των 5.000$ είναι το
ανώτατο ποσό που δύναται η συγκεκριμένη επι-
τροπή να προσφέρει.

Να αναφέρουμε την προσωπική προσφορά του
κου Μινέλα Τζέλιου, προς το ταμείο της Αδελφό-
τητας, με το ποσό των 500$, κι επίσης ν' αναφέ-
ρουμε την κοινή του προσπάθεια μαζί με τον κο
Νίκο Ντάλλα (ο οποίος έχει προσφέρει ήδη 500$)
ώστε να συλλέξουν χρήματα από τους Ηπειρώτες
της Αμερικής προς ενίσχυση του προγράμματος
της Αδελφότητας.

Τέλος, σημειώνουμε την αποστολή του περιο-
δικού στην Αμερική, προς προβολή του προγράμ-
ματος και ευαισθητοποίηση των μεταναστών Ηπει-
ρωτών για οικονομική ενίσχυση.

6/8/2013
Λειτουργία στην Αγία Σωτήρα.
Στο ανακαινισμένο και γραφικό εκκλησάκι του

χωριού μας, την Αγία Σωτήρα, έγινε και φέτος η
λειτουργία στη γιορτή του Σωτήρος Χριστού. Αν κι
αυτή τη γιορτή δεν την προλαβαίνουν όλοι οι Σχω-
ριαδίτες, παρούσες ήταν όλες οι ηλικίες, γέροι, νέοι
και παιδιά, που με κατάνυξη και χαρά, τίμησαν με
την παρουσία τους τη γιορτή αυτή.

Ο καλός καιρός, η επισημότητα της ημέρας και
η καλή διάθεση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά
αυτής της γιορτής.

Συνάντηση με τον κο Ν. Γκατζογιάννη
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Καλοκαίρι 2013
Νεολαία και διακοπές.
Από νωρίς το καλοκαίρι και μέχρι τα τέλη Αυγού -

στου, πολλές και ποικίλες δραστηριότητες κρά-
τησαν σε εγρήγορση τα μικρότερα παιδιά αλλά και
τη νεολαία του χωριού. Εκδρομές, περιηγήσεις,
γιορτούλες καθώς και η επικοινωνία με τα γει-
τονικά χωριά ήταν μερικές από τις δραστηριότη-
τες που έδωσαν χαρά και ικανοποίηση σε όλους
τους συμμετέχοντες. 

8/9/2013
Η Γέννηση της Θεοτόκου.
Όπως κάθε χρόνο στο χωριό γιορτάζεται το

γενέθλιο της Θεοτόκου, έτσι και φέτος γιορτάσαμε
όλοι μαζί τη λαμπρή αυτή ημέρα, ενώ τίμησαν με
την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους, για
ακόμα μία φορά, η Γερόντισσα και η αδελφή Καλ-
λινίκη με την παρέα της.

Το μεγάλο τραπέζι της γιορτής, με τα παραδο-
σιακά εδέσματα ψαρικών, ήταν, για ακόμα μία
φορά, προσφορά της Γερόντισσας την οποία κι
ευχαριστούμε.

Κι ενώ κάθε χρόνο μας τιμά με την παρουσία του
ο κ.κ. Μητροπολίτης Αργυροκάστρου, δυστυχώς,
για πρώτη φορά φέτος, έλειπε από την πανήγυρη,
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Πανηγύρι στις Σχωριάδες. Ο νικητής του ενός κατσικιού.

16/8/2013
Πανηγύρι των Σχωριάδων.
Κάθε χωριό έχει την τιμητική του και φέτος η

τιμητική μέρα των Σχωριάδων ήταν η 16η Αυγού -
στου, όπου πραγματοποιήθηκε το μεγάλο ετήσιο
πανηγύρι του 15Αύγουστου.

Στα γειτονικά χωριά τα πανηγύρια έγιναν: 14/8
στην Πολύτσανη και 15/8 στη Σωπική.

Η ιδιαιτερότητα το φετινού πανηγυριού ήταν η
πολύ καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης από
τους υπευθύνους, το μπετόν στην πλατεία, όπου
και τα δύο αυτά στοιχεία συντέλεσαν στη μεγάλη
συμμετοχή του κόσμου και την επιτυχημένη διορ -
γάνωση του πανηγυριού.

Επίσης, φέτος, πρωτότυπος ήταν και ο τρό-
πος ενίσχυσης του ταμείου όπου, μετά από συνεν-
νόηση, τρεις κτηνοτρόφοι - ιδιοκτήτες κοπαδιών,
προσφέρθηκαν να δώσουν από ένα κατσίκι ο κα -
θένας για κλήρωση προς ενίσχυση του τα μείου
της Αδελφότητας. Οι κτηνοτρόφοι, του οποίους
ευχα ριστούμε πολύ, ήταν οι: ο συγχωριανός μας
κος Οδυσσέας Γκίκας, ο κος Πιράνης και ο κος
Ραζής όπου φιλοξενούμε στην περιοχή μας τα
δύο τους κοπάδια.
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Η στήλη της νεολαίας
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
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Έχουν περάσει κάποιοι μήνες από την έκδοση
του περιοδικού και μέσα από τη στήλη της Νεο-
λαίας θέλω να σας ενημερώσω για τις κινήσεις
που πραγματοποιήθηκαν όλο αυτό το διάστημα.

Στις 19 Μαϊου 2013, πραγματοποιήθηκε το 1ο
Πρωτομαγιάτικο γλέντι, παρουσία όλων των Πω -
γωνησίων. Η προσέλευση ήταν πέρα από κάθε
προσδοκία, μεγάλη. Η οργάνωση άψογη καθώς με
προσωπική εργασία της νεολαίας μας και άλλων
παιδιών από διπλανά χωριά, βοήθησε στο να γίνει
ένα γλέντι στο οποίο όλοι έμειναν ευχαριστημένοι.

Το μόνο αρνητικό σε αυτό ήταν η βροχή η οποία
δεν μας άφησε να γλεντήσουμε έως αργά το βράδυ.

Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω την
Γερόντισσα για τη βοήθειά που μας πρόσφερε με
το χώρο.

Τα έσοδα, τα οποία ήταν περίπου 150 ευρώ κα -
θώς δεν υπήρχε είσοδος, πήγαν για αγορά φαγη-
τού (καλαμάκια - αναψυκτικά) προς όλα τα παιδιά
του "Λύρειου Παιδικού Ιδρύματος".

Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν εκλογές στις
οποίες συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν την
νεολαία και πάρθηκε η απόφαση το νέο 5μελές να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επί-
τευξη αυτών. Πρόεδρος ο Ευθύμιος Νάκας, με
μέλη τους: Αποστόλη Μήλια, Παύλο Δημουλά,
Αντώνη Λώλη και Βασιλική Νάκα.

Τον Αύγουστο, με τη βοήθεια της νεολαίας
έγινε και το καθιερωμένο γλέντι, επίσης και μια
μεγάλη εκδρομή στο ποτάμι, παρουσία των νέων
από το χωριό μας.

Η νεολαία, επίσης, συνέβαλε οικονομικά για
την ασφαλτόστρωση του δρόμου του χωριού
έως τη Σωτήρα.

Μελλοντικά, ετοιμαζόμαστε για:
1.  Την οργάνωση της κοπής της πίτας η οποία

φέτος αναμένεται να έχει την καλύτερη οργάνωση.
2.  Το 3ο τουρνουά ποδοσφαίρου.
3.  Ένα party στο οποίο θα προσπαθήσουμε για

τη συμμετοχή όλων των νέων από το Πωγώνι.

4.  Τη δημιουργία παιδικής χαράς στο χωριό μας.
5.  Τη δημιουργία γηπέδου. Στο σημείο αυτό

θα ήθελα να τονίσω πως το συγκεκριμένο θέμα
το έχουμε αναλάβει ζεστά καθώς τα προηγού-
μενα χρόνια δεν έγινε τίποτα. Δεσμευόμαστε την
ολοκλήρωσή του έως τον Αύγουστο.

Με Εκτίμηση, Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Νάκας

Στο δρόμο για το ποτάμι.

Ντομάτα, φέτα, ψωμί και πίτες είναι ο
απαραίτητος εξοπλισμός για το ποτάμι.
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2ο Πωγωνίσιο τουρνουά ποδοσφαίρου στην Ραφήνα

Εκδρομή νεολαίας στο ποτάμι
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Μετά της Θεία Λειτουργεία στην πλατεία του χωριού,
την οποία κάλεσε ο συγχωριανός μας Αντώνης Βαγγέλης.

Μίχος Μεντής, Θανάσης Πασπάλης,
Κίτσος Μπάντος

Κάποιες από τις πολλές φωτογραφίες
του φετινμού καλοκαιριού

Ράκης Χασιώτης, Όλγα Λώλη,
Κώστας Γκατζιούρης
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Σοφία και Χριστόφορος Κατσάνος

Χριστόφορος Κατσάνος, Πάτερ Ευθύμιος,
Αποστόλης Νάκας

Γιάννης Μάλιος, Λευτέρης Λώλης,
Χριστόφορος Μπεντούλης
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-Η καρδιά της μάνας.
Κάποτε ήταν μια μάνα που είχε ένα μονάκριβο γιο. Αυτός ο γιος ήταν το βιος της, αυτός η ζωή της

όλη. Τον έβλεπε να μεγαλώνει, ν’ αντρειώνει και η καρδιά της πετάριζε από αγάπη και λαχτάρα να τον
δει άνθρωπο σωστό.

Δυστυχώς, όμως, αυτός ο μονάκριβος γιος, ο καλοθρεμμένος, έφυγε απ’ το σπίτι, αλήτεψε σαν
τον σκύλο και στο τέλος έμπλεξε με μια συμμορία να γίνει κλέφτης. 

Οι κλέφτες αυτοί, άγριοι, βίαιοι κι αγράμματοι, δίχως ίχνος ευαισθησίας, έβαλαν σε δοκιμασίες το
νέο μέλος της συμμορίας, θέλοντας να δουν αν είναι άξιος να γίνει κλέφτης! Του ζήτησαν να εκτελέσει
ένα σωρό αξιόποινες πράξεις και στο τέλος, του ζήτησαν ό,τι πιο απεχθές και οδυνηρό, να τους πάει
να δουν την καρδιά της μάνας του.

Βράζαν τα αίματα όλων τους, παρέσυραν τον άμυαλο νέο κι αυτός, το δίχως άλλο, έτρεξε να εκτε-
λέσει την εντολή.

Με την καρδιά της μάνας του στα χέρια, βιάστηκε να γυρίσει στο λημέρι των κλεφτών, για να τους δείξει
το κατόρθωμά του. Από τη βιάση του, όμως, και τη ζαλάδα που φέρνει το αίμα, σκόνταψε κι έπεσε.

Τότε, η καρδιά της μάνας φώναξε με έγνοια: «Χτύπησες παιδί μου;».

-Η κιβωτός, το φίδι και το χελιδόνι.
Όταν τα νερά του αρχαίου κατακλυσμού σκέπασαν όλη την πλάση, ο Νώε, η οικογένειά του και μαζί

όλη η κληρονομιά της Γης που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, ζώα απ’ το κάθε είδος, άρχισαν το ταξίδι μέσα
στην Κιβωτό όπου καθημερινά προσεύχονταν για τη σωτηρία τη δική τους και του κόσμου όλου.

Ο καιρός, στο πλωτό αυτό καταφύγιο, περνούσε δίχως να καταλαβαίνεις πότε είναι η μέρα και πότε
είναι η νύχτα. Η Κιβωτός ανεβοκατέβαινε τα πελώρια κύματα, σαν φυλλαράκι που το παρασέρνει ο
χείμαρρος. Άγρια τα νερά, άγριος κι ο ουρανός. 

Ξαφνικά, ένα γερό κύμα τρύπησε σε μια μεριά την Κιβωτό και τα νερά άρχισαν να μπαίνουν μέσα
με ορμή, ασυγκράτητα. Άνθρωποι και ζώα πανικοβλήθηκαν και βάλθηκαν να βρουν τρόπο, γρήγορα
να μπαλώσουν την τρύπα, να σωθούν.

Πιάνει ο Νώε με την παλάμη του να κλείσει την τρύπα, δεν κατάφερε τίποτα. Το παγωμένο νερό
κρυστάλλωνε τα χέρια του, ενώ η ορμή του το έσπρωχνε μακριά.

Τότε τα ζώα, ένα – ένα με τη σειρά, προσάθησαν να βουλώσουν εκείνα την τρύπα της Κιβωτού
για να κρατήσουν το νερό έξω. Πήγε η αγελάδα, ο ταύρος, ο ελέφαντας, ο ιπποπόταμος, η τίγρης, το
λιοντάρι κι άλλα ζώα, πολλά. Μάταια, όμως, κανένα δεν τα κατάφερε.

Τότε, εμφανίστηκε το ψυχρόαιμο φίδι και είπε πως εκείνο θα μπορούσε να κρατήσει το κρύο νερό
έξω, γιατί το ψύχος δεν το φοβίζει, όμως, με την υπόσχεση ότι μετά θα του επέτρεπαν να πει το πιο
γλυκό αίμα, απ’ όλα τα ζωντανά πλάσματα της Κιβωτού.

Και ποιο πλάσμα του Θεού έχει το πιο γλυκό αίμα; Απόρησαν όλοι, μιας και κανείς δεν ήξερε. Πώς
θα το ανακαλύψουμε; 

Στη στιγμή, το κουνούπι προσφέρθηκε να δοκιμάσει το αίμα όλων των επιβατών της Κιβωτού, μ’
ένα τσίμπημα, ώστε να διαπιστώσει ποιος έχει το πιο γλυκό αίμα. 

Πράγματι, το κουνούπι άρχισε να τσιμπάει και σαν τελείωσε τη δουλειά του, έτοιμο ήταν να πει
πως το πιο γλυκό αίμα το έχει ο άνθρωπος. Το χελιδόνι, όμως, σαν κατάλαβε τα λόγια που ήταν
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Κοινωνικά
Ανακοινώσεις - προσκλήσεις, αναγγελίες γάμων - βαπτίσεων, 
γάμοι - βαπτίσεις, κηδείες - μνημόσυνα, ευχαριστήρια

Ανακοινώσεις - προσκλήσεις:
- Οι προετοιμασίες για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας πλησιάζουν.

Σας το ανακοινώνουμε εγκαίρως για να ενημερώσετε συγγενείς, γνωστούς και φίλους, και να συν-
τονιστείτε στους ρυθμούς της, όπως πάντα, όμορφης αυτής εκδήλωσης.
Αυτή τη φορά θέλουμε να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο τη λαχειοφόρο μας αγορά, γι' αυτό
κάνουμε έκκληση για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία δώρων, άρα και χορηγών.
Ενισχύστε την κοινωνική αυτή εκδήλωση με την προσφορά σας και δώστε χαρά σε μικρούς και μεγάλους.
Περιμένουμε τη συμμετοχή σας!

έτοιμο να ξεστομίσει το κουνούπι, πετάει ευθύς καταπάνω του και του τσιμπάει το στόμα. Αυτό ξερά-
θηκε, του κόπηκε η μιλιά και το μόνο που πρόλαβε να πει ήταν ένα μακρόσυρτο «ζζζζζζζζζζζζζζζζζ».
Όλοι, τότε, φαντάστηκαν πως το κουνούπι ήθελε να πει «ζάμπα», δηλαδή βάτραχος κι έτσι από τότε
το φίδι τρώει τους βατράχους. 

Το φίδι σαν κατάλαβε τι έκανε το χελιδόνι, βάλθηκε να το κυνηγά που γλύτωσε τους ανθρώπους από
το δηλητηριώδες στόμα του και τις ορέξεις του. Το χελιδόνι, θαρραλέο και συνετό, απάντησε στο φίδι
πως ότι κι αν κάνει δεν το πιάνει, γιατί αυτό, στο σπίτι αυτού που προστάτεψε, δηλαδή του ανθρώπου,
εκεί θα φτιάχνει και το δικό του σπίτι, τη φωλιά του. 

Κι έτσι, από τότε, το χελιδόνι φτιάχνει τη φωλιά του στα σπίτια των ανθρώπων, σαν φόρο τιμής,
προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την οικογένειά του, εκτός των άλλων, από το μοχθηρό φίδι. 

Αλίμονο στους ανθρώπους που δε θα τιμήσουν τους προστάτες τους, μεγάλη ατυχία πέφτει στα
κεφάλια όσων χαλούν χελιδονοφωλιές.

Γάμοι:
-31 Αυγούστου 2013, παντρεύτηκε ο Θεοδώσης
Βαγγέλης, του Αποστόλη και της Ελευθερίας, την
Όλγα Γκυζέλη.

- Ηλίας Καραγιάννης, παντρεύτηκε και βάφτισε
το παιδί του στις 22 Σεπτεμβρίου 2013

Βαπτίσεις:
-8 Σεπτεμβρίου 2013, βαπτίστηκε η Ερμιόνη
Πρίφτη του Ανδρέα και της Βασιλικής (εγγονή
του Γιάννη Μήλια).

Κηδείες:
- Ηλίας Ρέτζιος, πέθανε στις 9 Μαΐου 2013 και
κηδεύτηκε στα Τίρανα.
- Βασίλω Θύμιο, πέθανε στις 15 Μαΐου 2013 στο
χωριό και κηδεύτηκε στον Αγ. Νικόλαο.
- Γρηγόρης Ντούβας, πέθανε στις 6 Αυγούστου
2013 στην Αθήνα και κηδεύτηκε στον Αγ. Νικόλαο.
- Ελένη Λώλη, πέθανε στις 17 Οκτωβρίου 2013
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο νέο νεκροταφείο των
Σχωριάδων στην Αγ. Σωτήρα.
- Σοφία Κονόμου, πέθανε στις 3 Αυγούστου 2013
και κηδεύτηκε στο Αργυρόκαστρο.

Μπορείτε να ενημερώνετε καθημερινά τον υπεύθυνο επικοινωνίας του περιοδικού κο Αποστόλη
Μήλια (κιν:6942905528, email: sxoriades@gmail.com) για τα κοινωνικά θέματα τα οποία θέλετε
να δημοσιεύσετε και να κοινοποιήσετε.




