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Σημείωμα εκδότη
Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Το
κρύο μας τριγυρίζει, μαζί με τις υποχρεώσεις
και τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν και που δεν είναι και λίγα. Η ζωή στην
πόλη δεν έχει καμία σχέση με το χωριό. Οικονομικές δυσκολίες, άγχος, τρέξιμο, ανασφάλεια. Παρ’ όλα αυτά, το μυαλό μας δεν
ξεχνά, ούτε μια μέρα, την ομορφιά του τόπου
μας και τις ωραίες μέρες που περνάμε εκεί.
Γι’ αυτούς που μένουν στο χωριό, είναι η
περίοδος περισυλλογής και προσμονής, η
«χειμερία νάρκη» του χωριού που με τη λήξη της θα φέρει πίσω την άνοιξη, την αναγέννηση, τους ανθρώπους, τις φωνές και τα
γέλια σε όλα τα σπίτια και τις αυλές και πάλι.

επισκέφτηκαν για τις γιορτές. Η εκκλησιά
πάντα ανοιχτή και το καντήλι της ακοίμητο,
ας είναι καλά οι άνθρωποι που δεν ξεχνούν…
Γεγονός του χειμώνα, που αναστατώνει ευχάριστα την καθημερινότητα του χωριού για λίγο, είναι οι κυνηγοί, που με τη δεξιοτεχνία και
το μεράκι τους συναγωνίζονται στα θηράματα
και καμαρώνουν για τις επιτυχίες τους.
Αυτοί εκεί πάνω, στο χωριό, με τα αστέρια για φως, με το ποτάμι για νερό, με το δάσος για τροφή, είναι πιο πλούσιοι από μας.

Μακριά από το χωριό, οι Πωγωνίσιοι
συναντηθήκαμε στην πρωτεύουσα Αθήνα
για να συζητήσουμε τα μελλοντικά σχέδια
για την πρόοδο του τόπου μας. Εμείς, οι
Οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού λίγοι, απόδημοι Σχωριαδίτες, οργανώσαμε την
κρατούν την ανάσα του χωριού στα χέρια κοπή βασιλόπιτας για τη νέα χρονιά.
τους όλο το χειμώνα, αγρυπνούν, συντηΔεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε
ρούν και αναμένουν. Φροντίζουν για τις καθημερινές δουλειές του νοικοκυριού τους, αντιμέτωποι με δυσκολίες, οικονομικές –
ένα ζεστό πιάτο φαγητό, ξύλα για το τζάκι, επαγγελματικές – οικογενειακές, όμως, με
κλάδεμα των δέντρα. Κάθονται γύρω από προσωπική και συλλογική προσπάθεια και
το τζάκι μαστορεύοντας, πλέκοντας, κου- με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουβεντιάζοντας. Πίνουν τον καφέ τους στο με και θα προοδεύσουμε και πάλι.
καφενείο της πλατείας, συζητώντας για τα
Οι κρύες μέρες του χειμώνα περνούν, η
νέα από τους ανθρώπους τους, εδώ κάτω. αναγέννηση της φύσης θα μας φέρει ξανά
Είναι η περίοδος που το μυαλό ξαναφέρνει στο χωριό και θα μας ενώσει. Το όμορφο
πίσω μύθους, θρύλους και άλλες ιστορίες χωριό μας θα φορέσει πάλι τα γιορτινά του
του τόπου, για συντροφιά τις νύχτες.
και θα μας υποδεχτεί με τις γιορτές του, τις
Επισκέφτηκα το χωριό αυτές τις χειμω- νοστιμιές του και το μεγαλείο της φύσης του.
νιάτικες μέρες, μετά τις γιορτές. Ερημιά …
Χαιρετώ όλους τους συγχωριανούς, εύΜια ερημιά χαρακτηριστική, που όμως δε χομαι ΚΑΛΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ,
φοβίζει τον επισκέπτη, δεν τον αποδιώχνει, προσωπική δουλειά για να έρθουν καλύτεαλλά τον αγκαλιάζει και ηρεμεί το πνεύμα ρες μέρες. Για να έρθει η άνοιξη στη φύση
του. Λιγοστοί οι χαιρετισμοί στο δρόμο, που και στην καρδιά μας.
και που χαριτωμένο συναπάντημα μια κότα
που ξεπόρτισε ή ένα σκυλί που θέλησε να
Θωμάς Νάκας
κάνει τη βόλτα του. Λίγοι οι ντόπιοι που το
Σελ.
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Η ζωή τον χειμώνα,
στο χωριό και την πόλη

Οι Σχωριάδες αυτόν τον χειμώνα
Οι ετοιμασίες για τον χειμώνα ξεκίνησαν από
το καλοκαίρι. Ξύλα, τρόφιμα, ζεστά ρούχα και σκεπάσματα μαζί με πολλές αναμνήσεις, για συντροφιά, από τη ζωή του τόπου όταν όλοι είναι εδώ.
Έτσι, όταν επισκεφθεί ο χειμώνας το χωριό και οι
χωριανοί ξαποστάσουν δίπλα στο τζάκι, φέρνουν
κοντά τους, με τις σκέψεις τους, όλους τους υπόλοιπους συγγενείς που δεν ξεχειμωνιάζουν εκεί.
Ο χειμώνας περιορίζει στο ελάχιστο τις δραστηριότητες των ανθρώπων του χωριού, όμως αυτούς δεν τους αδρανοποιεί. Οι κρύες, μοναχικές
μέρες του χειμώνα είναι η περίοδος της ανάπαυσης, της ανάπαυλας. Περισσότεροι οι γέροντες,
λιγότεροι οι νέοι που κρατούν το χωριό ζωντανό,
που επαγρυπνούν γι’ αυτό και το φροντίζουν. Ο
Κώστας Νάκας, ο Τάκης Πασπάλης, ο Λεωνίδας
Γκίκας, ο Τάκης Μπέης, ο Αντώνης Κατσάνος, είναι μερικοί «άγρυπνοι φρουροί» του τόπου, προετοιμασμένοι για τον χιονιά και έτοιμοι να βοηθήσουν όποιον συγχωριανό τους έχει ανάγκη.

Παρόλ’ αυτά, σημειώθηκαν δυσάρεστα γεγονότα, δηλαδή η διάρρηξη κατοικιών, γύρω στα είκοσι σπίτια του χωριού, από ομάδα αγνώστων.
Από τη χειμωνιάτική μου επίσκεψη στο χωριό,
δε θα ξεχάσω τη Λευτέρω του Λούκα, που καθημερινά φροντίζει την εκκλησιά και το καντήλι της.
Στον χαιρετισμό μας επάνω, μου είπε μια σοφή
κουβέντα που δεν την ξεχνώ, ότι «μπορεί να μην
είμαστε πολλοί, αλλά η εκκλησιά ανοίγει κάθε μέρα και το καντήλι της ανάβει πάντα, για όλους
εμάς και όποιον άλλον θέλει να μας επισκεφτεί».
Μαζί της, η Ελένη του Μεϊντή, η Μαργώ του Νταλέ και άλλες γυναίκες.
Πιο κάτω, συνάντησα τον Γιώργο Μεντή που
κλάδευε τις κληματαριές. Πρέπει και αυτές να ξεκουραστούν τώρα το χειμώνα, για να δώσουν
τους γλυκούς καρπούς τους σαν έρθει η ώρα.
Αργότερα, ο Μίχο Μεϊντής, ο Σωκράτης Λούκας
και άλλοι της μεγάλης συντροφιάς του χωριού,
βγαίνουν και το χειμώνα, επισκέπτονται το καφε-
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Ο Σωκράτης και η Λευτέρω του Λούκα
έξω από την αυλή τους
νείο της πλατείας κι έτσι κυλούν οι βραδιές με
κουβέντες, ντόμινο και μεζέδες.
Τα βελάσματα ακούγονται και το μυαλό ταξιδεύει στη ζεστασιά της στάνης. Οι κτηνοτρόφοι
του χωριού εργάζονται καθημερινά για την προκοπή των κοπαδιών και την επιβίωσή τους στις
δύσκολες συνθήκες του χειμώνα. Ο Οδυσσέας
Γκίκας, ο Τάκης Μπέης, η Γεωργούλα Μεντή, όλοι
άνθρωποι του τόπου και της στάνης, φροντίζουν
τα χειμαδιά, την τροφή των ζωντανών, τα γεννητούρια, ενισχύουν την τοπική παραγωγή. Όλα είναι χρήσιμα και απαραίτητα. Ιδιαίτερα, θα θέλαμε
να σταθούμε στον Τάκη Μπέη, έναν ακμαίο άνθρωπο που εγκαταστάθηκε εδώ κι ένα χρόνο μόνιμα στο χωριό και είναι ο νεότερος κτηνοτρόφος.
Ελπίδα του χωριού τέτοιοι γυρισμοί.
Όταν η χειμερινή κυνηγετική περίοδος ξεκινά,
έρχεται η ώρα των κυνηγών να δώσουν το δικό
τους δυναμικό παρόν στην καθημερινότητα του
χωριού. Τα κυνηγόσκυλα και ο ζηλευτός τους
εξοπλισμός, για κάποιον που δεν ξέρει, φαντάζουν
αξιοθαύμαστα.
Κυνηγοί του χωριού είναι ο Κώστας Νάκας, ο
Τάκης Πασπάλης με τους γιους του Λαέρτη και
Διογένη, ο Σταύρος, Ηλίας και Γιάννης Μήλιας, ο
Θανάσης και Σταύρος Κυριάκος, μαζί με τα κυνη-

γόσκυλά τους, και άλλοι πολλοί που αν τους ξεχάσαμε, ζητάμε συγγνώμη.
Σε λίγο ξεκινούν οι προετοιμασίες για τους μελισσοκόμους του χωριού, τον Τάκη Πασπάλη, τον
Κώστα Νάκα και τον Γάκη Κοντολώλη.
Και η ζωή συνεχίζεται σε ρυθμούς χωριού, με
το κρύο να επισκέπτεται κάθε γωνιά του, με τη
φύση να αναπαύεται και τους ανθρώπους να αδημονούν τον ερχομό της άνοιξης που μαζί της,
εκτός από τα χελιδόνια θα φέρει και τους ανθρώπους τους πίσω.
Ήρθαν άλλοι καιροί, τα πράγματα δεν είναι όπως
πρώτα. Το άγχος της επιβίωσης γίνεται όλο και πιο
αισθητό μέσα στα σπίτια μας και στις δουλειές μας.
Η οικονομική κρίση μας έχει αγγίξει όλους.
Η μονοτονία της ζωής στην πόλη είναι αυτή
που κάνει τη ζωή στο χωριό να φαντάζει ονειρεμένη. Τα αγαθά και οι ανέσεις της πόλης δε συμπληρώνουν πάντα τη ζεστασιά της οικογένειας
που τώρα είναι μοιρασμένη σε δυο τόπους, τη χαρά που δίνει το πανηγύρι του χωριού, την ευχαρίστηση που χαρίζει μία βόλτα στην εξοχή του, τη
διασκέδαση στην πλατεία. Το μυαλό μας είναι πάντα πότε θα ξανανταμώσουμε, πότε θα πιούμε όλοι
παρέα μια ρακή, πότε θα μοιραστούμε όλοι μαζί
την ομορφιά και τη φιλοξενία του χωριού μας.
Φέτος το χειμώνα, η αλλαγή στις μέχρι τώρα
συνήθειές μας, φάνηκαν και στο χωριό. Άλλοτε,
Ο Οδυσσέας Γκίκας με τα νεογέννητα
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Η Χρυσάνθη Μήλια
δε χάναμε ευκαιρία να βρεθούμε κοντά του, κυρίως στις γιορτές. Τώρα όμως, όπως αυτό το
Δωδεκαήμερο των εορτών, το χωριό ήταν πιο
ήσυχο από άλλες φορές, οι επισκέπτες λιγότεροι
ενώ οι κουβέντες όλων μας έδειχναν το άγχος
που κουβαλούμε από την πόλη και τον προβληματισμό μας για το μέλλον.
Η νεόκτιστη στάνη του Τάκη Μπέη

Η Ξανθίππη & η Ευθυμία Μπέλου, τα μόνα
παιδιά που είπαν τα κάλαντα στο χωριό

Είναι λάθος μας να τα βλέπουμε όλα μαύρα,
γιατί αυτή η αρνητική διάθεση και απογοήτευση
θα μας ακολουθεί παντού, και στη δουλειά μας και
στο σπίτι μας και στο τέλος θα μας αρρωστήσει. Το
κεφάλι ψηλά, αισιοδοξία, δύναμη, πίστη, ελπίδα.
Εμείς οι Σχωριαδίτες, οι Πωγωνίσιοι, δεν ξεχνάμε τον τόπο μας και προσπαθούμε να κάνουμε πάντα κάτι γι’ αυτό.
Τα νεότερα από την Αθήνα, είναι η Συνέλευση
του Συνδέσμου Πωγωνισίων που έγινε αυτόν τον
χειμώνα, συγκεκριμένα τη 15η Δεκεμβρίου 2014,
στην Αθήνα. Φέτος, για πρώτη φορά, η συνέλευση πραγματοποιήθηκε με ευρεία συμμετοχή
όλων των Συμβουλίων Πωγωνισίων. Συζητήθηκαν θέματα άμεσου ενδιαφέροντος, αλλά και άλλα
μακρόχρονα σχέδια για το καλό του τόπου.
Να μην το βάζουμε κάτω, με συνεργασία, αλληλεγγύη και συνεννόηση να χτίζουμε κομμάτι –
κομμάτι την καλύτερη αυριανή μέρα. Κάθε μέρα
να εργαζόμαστε με στόχο να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο, θετική ενέργεια χρειάζεται και πίστη
και όλα θα πάνε καλύτερα.
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Μεγάλη κυνηγητική ομάδα Πωγωνίσιων, καμαρώνουν με τη λεία τους...

... οι κυνηγοί, παλιότερα, τρώγοντας κυνήγι, στο καφενείο του χωριού
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Κοπή της βασιλόπιτας
Μία επιτυχημένη εκδήλωση
Μία πολύ όμορφη συνάντηση Σχωριαδιτών πραγματοποιήθηκε, με αφορμή την κοπή της βασιλόπιτας
για το νέο έτος, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2014.
Ένας άνετος χώρος εστίασης, στην Πάρνηθα, μας καλοδέχτηκε και απολαύσαμε νόστιμο φαγητό και
κρασί, ενώ η ζωντανή ορχήστρα δεν σταμάτησε να παίζει έως την 6η πρωινή ώρα, όπου και τελείωσε
το γλέντι.
Η προσέλευση του κόσμου ξεκίνησε από νωρίς και η συμμετοχή ήταν αρκετή. Σχωριαδίτες όλων
των ηλικιών έκαναν αισθητή την παρουσία τους, με το χορό και το τραγούδι τους, μαζί με τους υπόλοιπους παρευρισκομένους Πωγωνίσιους από τα γύρω χωριά, όπου ήρθαν και γιόρτασαν μαζί μας.
Οι μεγαλύτεροι «έδειξαν» στους μικρότερους τα βήματα των παραδοσιακών χορών μας κι έπειτα
όλοι μαζί, χέρι – χέρι, απόλαυσαν το μοναδικό Πωγωνίσιο χορό και τραγούδι.
Η Λαχειοφόρος αγορά της βραδιάς, σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, ήταν η πιο πετυχημένη. Μεγάλος αριθμός από απίστευτα δώρα είχαν συλλεχθεί και περίμεναν τον τυχερό που θα τα
κερδίσει. Και οι τυχεροί, αυτή τη φορά ήταν πάρα πολλοί. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε
όλους όσους προσέφεραν για την πραγματοποίηση της τόσο ποιοτικής Λαχειοφόρου αγοράς, τόσο
το Ταμείο της Νεολαίας όσο και αυτούς που προσέφεραν με τις δωρεές τους.
Η πετυχημένη αυτή εκδήλωση έφερε κέρδος στα Ταμεία της Αδελφότητας και της Νεολαίας Σχωριάδων, γεγονός που μας χαροποίησε πολύ, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε το χωριό μας στις
διάφορες ανάγκες του.
Ευχόμαστε Καλή Χρονιά, Υγεία και Προκοπή σε όλους τους Σχωριαδίτες στο χωριό και σε όλο τον κόσμο.

Άντρες και γυναίκες, στήνουν τον χορό, ξεκινούν το γλέντι
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Περήφανος χορός ο Πωγωνίσιος, χορεύεται μοναδικά από τους Σχωριαδίτες

Σχωριαδίτισσες, όλων των ηλικιών, χορεύουν και διασκεδάζουν
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Συνέλευση του Συνδέσμου Πωγωνισίων
Θέματα - προτάσεις - συμπεράσματα
Τη 15η Δεκεμβρίου
2013, ημέρα Κυριακή,
συνήλθε στην Αθήνα ο
Σύνδεσμος Πωγωνισίων Β.
Ηπείρου με ευρεία συμμετοχή μελών αυτού και μη
μελών προερχομένων από
το Πωγώνι Β. Ηπείρου.
Ο Γενικός Γραμματέας
Σύνδεσμος Πωγωνισίων
του Συνδέσμου ΚωνστανΒορείου Ηπείρου
τίνος Πάνος, έλαβε το λόγο
Έτος Ίδρυσης 1944
θέτοντας τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, ενώ στη συνέχεια έλαβαν το
λόγο οι επιθυμούντες να διατυπώσουν τις απόψεις
τους. Τα θέματα ήταν:
1. Παράσταση στην Αλβανική Πρεσβεία
στις 13-12-2013
Οι ομοσπονδίες των Β. Ηπ. Αγίων Σαράντα, Δελβίνου, Χειμάρρας, Δρόπολης και Πωγωνίου υπό την
εκπροσώπηση του υπεύθυνου της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»
για την Αθήνα κ. Τζομάκα Γ., έθεσαν υπ’ όψιν του
Πρέσβη ότι διαπράττονται κλεψιές, βιασμοί και τελευταία δολοφονίες από οργανωμένες ομάδες Αλβανών στα χωριά της ελληνικής μειονότητας. Ζητήθηκε από τον Πρέσβη να φροντίσει η Αλβανική Πολιτεία με περισσότερη αστυνόμευση και φύλαξη στα
χωριά αυτά προς αποφυγή δυσάρεστων πράξεων.
Σε ερώτησή μας για τη μη ύπαρξη οδικού δικτύου, που να συνδέει έστω και το κέντρο της
κοινότητας (komuna) Πωγωνίου, μας υπέδειξε
τον βουλευτή κο Ε.Τάβο ώστε να φροντίσει για
το θέμα αυτό.
2. Θέμα Ο.Γ.Α.
Τη 13η Δεκεμβρίου, στην εφημερίδα «ΟΡΑΜΑ»,
διαβάζουμε: Στην επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.κ. Παπούλια στο Αργυρόκαστρο και Δερβιτσάνη ο ίδιος ανέφερε: «Γνωρί-

ζουμε τα συνταξιοδοτικά σας προβλήματα που σας
απασχολούν. Οι αρμόδιοι Έλληνες υπουργοί με
έχουν διαβεβαιώσει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη μερική έστω επίλυση τους όπως και τη
διατήρηση του δικαιώματος στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη».
3. Οδικό δίκτυο Πωγωνίου
Πρώτη προτεραιότητα έχει η δημιουργία οδικού
δικτύου Λιμπόχοβο – Πολύτσανη και στη συνέχεια
η ολοκλήρωση του οδοστρώματος Σωπική – Δρυμάδες. Ακολουθούν, προφανώς, και οι επαρχιακοί
οδοί μεταξύ των χωριών. Να φροντίσουμε να έρθουμε σε επαφή αρχικά με τον Κοινοτάρχη και μέσω αυτού με αρμόδιους υπεύθυνους της Κυβέρνησης ώστε να προωθηθεί το θέμα κατασκευής
των οδικών δικτύων. Την τρέχουσα χρονική περίοδο στο πλάνο έργων της Ελλάδας (ΕΣΟΑΒ) έχει παγώσει το πρόγραμμα “Pogoni Ring” (δακτύλιος του
Πωγωνίου).
4. Βελτίωση των προβλημάτων των χωριών
Καθαρισμός των δρόμων και στρώσιμο αυτών
με πίσσα όπως έγινε στις Σχωριάδες, δημιουργία
κοινόχρηστης τουαλέτας, δίκτυο υπονόμων, κατασκευή βιβλιοθήκης.
5. Το οικόπεδο του Ιδρύματος
«Κώστα Μπεκιάρη»
Από το 2010 η κυριότητα του οικοπέδου Μακαρίου 82, στην Αργυρούπολη, ανήκει στο ομώνυμο
ίδρυμα. Τα θέματα που υπάρχουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η απελευθέρωση του οικοπέδου από τον προϋπάρχοντα εργολάβο, τακτοποίηση θεμάτων ύδρευσης (ΕΫΔΑΠ), ανταπόκριση με
το τμ. Εποπτείας κληροδοτημάτων του Υπ. Οικονομικών, τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων,
αναμονή του νέου νόμου «περί ιδρυμάτων» και τέλος, η αλλαγή σκοπού του Ιδρύματος ώστε να είναι
εφικτή η λειτουργία του.
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6. Περί χοροεσπερίδας 19-10-2013
Ο χορός έγινε με επιτυχία, άφησε κέρδος γύρω
στα 500 ευρώ. Κάποια μικρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν ελπίζουμε την επόμενη φορά να μην
επαναληφθούν. Για ακόμα καλύτερη οργάνωση και
διαπραγμάτευση με το χώρο εστίασης, προτείνεται
να γίνεται προπώληση εισιτηρίων.
Διάλογοι και προτάσεις
Κατόπιν, μέσω διαλόγου, έλαβαν το λόγο οι παρευρισκόμενοι της Συνέλευσης κ.κ.: Σπύρος Μάτσας, Αθηνά Πάλλη, Άλκης Νταλές, Δημήτρης Πασπάλης, Αποστόλης Τάγαρης, Σ. Αηδόνης, Α. Τσελεμέγκος, Αρ. Ρίζος, Θύμιος Νάκας, Θωμάς Νάκας.
Συζήτησαν το θέμα για τις συντάξεις ΟΓΑ, πρότειναν τρόπους περισυλλογής των απορριμμάτων.
Αναφέρθηκαν στο πρόβλημα της εσωτερικής επένδυσης της δεξαμενής στο Χλωμό για το πόσιμο νερό, για το οποίο ενημερώθηκαν και βεβαιώθηκαν
οι παρευρισκόμενοι ότι η εσωτερική μεμβράνη του
υδραγωγείου έχει εγγύηση για 40 χρόνια και δεν

συντρέχει λόγος ανησυχίας. Για το χορό, κάποιοι
υποστήριξαν την επιτόπια προσέλευση και όχι την
προπώληση εισιτηρίων. Υπήρξε η πρόταση οργάνωσης χορευτικού ομίλου του Πωγωνίου με άτομα
της νεολαίας. Στο τέλος, προτάθηκαν λύσεις για το
«Ίδρυμα», αμέσως μετά την τακτοποίηση των προβλημάτων κυριότητας του οικοπέδου, με την οργάνωση πλήρους σχεδίου μελέτης και τη δημιουργία εταιρείας με τη συμμετοχή όλων υπό τύπου μετόχων και να εδραιωθεί στην Αργυρούπολη το
«Πνευματικό Κέντρο» των Πωγωνισίων.
Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα της Συνέλευσης ήταν να συσταθεί επιτροπή για το οδικό δίκτυο, σε συνεργασία
με τους Τοπικούς άρχοντες, και η αναμονή της ερμηνευτικής εγκυκλίου του νόμου περί κληροδοτημάτων για τις περεταίρω ενέργειες «περί ιδρύματος». Επίσης, το Δ.Σ. του Συνδέσμου θα έρθει σε
επαφή με το κάθε χωριό για τα έργα εξωραϊσμού,
και τέλος, θα συσταθεί τοπικός χορευτικός όμιλος.

Χορευτικό συγκρότημα της Δερόπολης, χαιρετίζει με την παρουσία του γλέντι του Συλλόγου

Σελ.

11

Γνωρίζουμε τα χωριά Πωγωνίου
Το χωριό Δολό
Ο κος Κωνσταντίνος Κωστούλας έχει αναλάβει, σε κάθε τεύχος του περιοδικού “Σχωριάδες”, τη συγγραφή κειμένων για κάθε χωριό του Πωγωνίου. Αυτή τη φορά, μας παρουσιάζει το χωριό Δολό.

Το χωριό Δολό του
Πωγωνίου είναι ένα
από τα ωραιότερα
χωριά που απλώνεται στις υπώρειες του
βουνού Κουτσόκρανου και «κρέμεται»
στα χείλη της χαράδρας του Κουβαρά.
Για το φυσικό του
κάλλος και τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική των
σπιτιών του είναι το μόνο χωριό του Πωγωνίου
που χαρακτηρίστηκε διατηρητέο.
Το Δολό και οι Δολιώτες έχουν να επιδείξουν μια
βαθιά πολιτιστική παράδοση που μεταφέρεται
από γενιά σε γενιά και συνεχίζεται ακόμη και σήμερα που το ψυχόμετρο έχει φτάσει στο χαμηλότερο δείκτη. Οι Δολιώτες που ζουν στην αποδημία μακριά από το χωριό τους, διατηρούν τις πατρογονικές τους εστίες με όλες τις αναμνήσεις
από το παρλεθόν και δεν αφήνουν ευκαιρία να
συναντιούνται και να ανταμώνουν σε μικρές και
μεγάλες γιορτές, σε πανηγύρια και εκδηλώσεις
και να κρατούν αναμμένο ένα καντήλι πολιτισμού
και αρχοντιάς.
Οι Δολιώτες, όπως και οι άλλοι Πωγωνίσιοι ταξίδεψαν, ξενιτεύτηκαν σε μεγάλα αστικά κέντρα
όπου ευδοκίμησαν επαγγελματικά και μορφωτικά. Παλαιότερα, οι περισσότεροι ταξίδευαν στην
Κωνσταντινούπολη και στη Μικρά Ασία όπου
πρόκοψαν και έφεραν τον μόχθο της δουλειάς
τους, την καζάντια τους, κι έχτισαν τα σπίτια τους
τα οποία χαρακτηρίζονται για το μέγεθός τους και
για την αντιπροσωπευτική λαϊκή αρχιτεκτονική.
Αυτή, άλλωστε, ήταν και η «προίκα» που το χωριό χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Πολιτι-

σμού «Διατηρητέο Μνημείο», κάτι που του δίνει
μία ιδιαίτερη ταυτότητα και άμυνα στην ισοπέδωση και αποδόμηση της παράδοσης.
Μετά την Πόλη και τη Μικρασιατική περιπέτεια,
οι Δολιώτες στράφηκαν στην Αμερική όπου δημιούργησαν μια δυναμική παροικία, μια δραστήρια Αδελφότητα, η οποία πέραν της σύσφιξης και
διατήρησης των χωριάτικων δεσμών και της αλληλεγγύης, βοήθησαν στην εκτέλεση κοινωφελών έργων στο χωριό.
Στο παλιό σχολείο του χωριού έμαθαν γράμματα
με φωτισμένους δασκάλους και πήραν τα εφόδια
για τη μετέπειτα προκοπή και ευδοκίμηση. Η κεντρική εκκλησία του χωριού στη μνήμη του Αγίου
Νικολάου ήταν πάντα το κέντρο αναφοράς της
ζωής και κίνησης του χωριού. Και η μοναδική και
περίφημη αγριοκαστανιά στο χοροστάσι συγκέντρωνε και συγκεντρώνει ακόμα, και αναπαράγει
την ανάμνηση μιας εποχής ευτυχίας, αγάπης και
συναντίληψης των Δολιωτών. Παλιές φωτογραφίες δίνουν με ενάργεια σκηνές από εκείνη την
εποχή της έντονης ζωής και ανάπτυξης του Δολού.
Σε μια τέτοια παλιά φωτογραφία αποτυπώνεται
μια σκηνή από την πολιτιστική ζωή του Δολού,
όπου στο χοροστάσι και δίπλα στο «καγκέλι» του
χορού, στη δεκαετία του 1900 φαίνεται ο θίασος
των νέων του χωριού που ανέβασαν το θεατρικό
έργο «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας». Υψηλές
στοχεύσεις μέσα στη μαύρη σκλαβιά. Και η καστανιά, η πολυτραγουδισμένη καστανιά εκεί στο
μεσοχώρι και στο χοροστάσι, έχει να μολογήσει
πολλά από την ιστορία του χωριού. Και οι Δολιώτες
δε λησμονούν να αναφέρονται σε αυτή με στίχους
του αξέχαστου χωριανού τους Κιτζώρη:
«Ω, καστανιά περήφανη καμάρι στο Πωγώνι
Ο κάθε νιος σε χαίρεται και η νια σε καμαρώνει»
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Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Δολό
Γύρω στο χωριό τα εξωκκλήσια του, Άγιος Γεώργιος, Αγία Τριάδα, Άγιος Δημήτριος, Αηλιάς και
στην κορυφή του βουνού το εξωκκλήσι του Αγίου Χριστόφορου που τον γιορτάζουν και πανηγυρίζουν. Και ανεβαίνουν εκεί, διατηρώντας μια
παλιά παράδοση, να λειτουργηθούν και οι νέοι να
ψάξουν να βρουν ένα «μποζόρι», ένα σπάνιο
αγριολούλουδο μιας ποικιλίας ορχεοειδών της
οικογένειας «Παιώνια».
Δίπλα στο χωριό, η χαράδρα του Κουβαρά, ένας
γεωλογικός σχηματισμός διακριτού φυσικού
κάλλους και περιβαλλοντικής βιοποικιλότητας,
με πλούσια βλάστηση, πηγαία και ρέοντα νερά,
με μια πλούσια πτηνοπανίδα που γοητεύει και τον
πιο απαιτητικό φυσιολάτρη και κυνηγό του σπάνιου περιβαλλοντικού ζητούμενου.
Η χαράδρα του Κουβαρά ήταν συνδεδεμένη δυνατά με τη ζωή και την παράδοση του χωριού.
Ζευγμένη στην κοίτη της με δύο τοξωτά πετρόχτιστα παραδοσιακά γεφύρια, ένωναν το χωριό
με τη γειτονική Πωγωνιανή για όσες ανάγκες του
έφερναν εκεί και τέσσερις υδρόμυλοι στη ροή
του χείμαρρου και μια νεροτριβή εξυπηρετούσαν

στην αλευροποίηση των δημητριακών τους.
Οι Δολιώτες διατηρούν τους δεσμούς τους και
την επικοινωνία τους και μακριά από το χωριό
όπου η μοίρα του ξενιτεμού, τους έφτασε. Τρεις
Αδελφότητες και Σύλλογοι στην Αμερική, στην
Αθήνα και στα Γιάννενα, συνεχίζουν μια παλιά
παράδοση, ενώ μια εφημερίδα τους τα «Δολιώτικα», η οποία φέτος συμπληρώνει τα 30 χρόνια
συνεχούς έκδοσης, καταγράφει την παλιά και νέα
ιστορία των Δολιωτών.
Οι νεότεροι του χωριού δημιούργησαν μια ομάδα
και κάθε καλοκαίρι οργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα σε αυτές και θεατρικά δρώμενα
που αποτελούν σήμερα τη μοναδική θεατρική
εκδήλωση στο Πωγώνι.
Μια πρωτοποριακή εκδήλωση της Πωγωνίσιας
παράδοσης ήταν και η αναβίωση του «Πωγωνίσιου γάμου» και μέχρι σήμερα έχουν καταγράψει
τέσσερις τέτοιες εκδηλώσεις.
Το Δολό και οι Δολιώτες συνεχίζουν να φέρνουν
στην επικαιρότητα ένα δείγμα από την παλιά Πωγωνίσια αρχοντιά και μια υψηλή πολιτιστική παράδοση.
Σελ.
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Το Γενεαλογικό μας δέντρο
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.
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.
Σε αυτό το τεύχος συνεχίζουμε την καταγραφή των γενεαλογικών δέντρων οικογενειών του χωριού μας,
με την οικογένεια Ντούρου.

Οικογένεια Ντούρου
ΜΗΤΡΟ ΝΤΟΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΤΖΙΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΤΟΥΡΟΥ
1. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Φιλίππης, 1913-1999)
2. ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΥΡΟΥ (του γένους Κόττη, 1921-1999)
3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Μήτρος, παιδί από άλλο γάμο, 1942-1996)
4. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (του γένος Νάκα)
5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
6. ΠΑΥΛΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (του γένος Μεζίνη, από Σωπική)
7. ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
8. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΡΟΥ (του γένους Αϊδώνη, από Πολύτσανη)
9. ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (του γένους Νάκα)
10. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (Νατάσσα, του γένους Φουρεζή)
Σελ.
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11. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ (του γένους Ντούρου)
12. ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ (από Αυλώνα)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΤΟΥΡΟΥ
3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Μήτρος, από Σχωριάδες)
4. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (του γένους Νάκα, από Σχωριάδες)
13. ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Λάκης, μένουν Αμερική)
14. ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΡΟΥ (από Χλωμό)
15. ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
16. ΑΝΙΛΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (από Τίρανα)
17. ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΑ (Βάλη)
18. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΒΕΣΤΑΣ (από Πύργο Ηλείας)
19. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Άλκης)
20. ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΡΟΥ (από Πατόσι-Φίερι)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΟΥΡΟΥ
5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
6. ΠΑΥΛΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (του γένος Μεζίνη, από Σωπική)
21. ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
22. ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΡΟΥ
23. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
7. ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
8. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΡΟΥ (του γένους Αϊδώνη, από Πολύτσανη)

24. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
25. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
9. ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (του γένους Νάκα)
10. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (Νατάσσα, του γένους Φουρεζή από Αυλώνα)

26. ΑΘΗΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΡΗ ΠΑΠΠΑ
11. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ (του γένους Ντούρου)
12. ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ (από Αυλώνα)
Σελ.
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27. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
28. ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ (του γένους Παππά)
29. ΚΛΟΝΤΙΑΝ ΓΚΟΓΚΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΝΤΟΥΡΟΥ
13. ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Λάκης, μένουν Αμερική)
14. ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΡΟΥ (από Χλωμό)
30. ΗΛΙΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
31. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
32. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
15. ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
16. ΑΝΙΛΑ ΝΤΟΥΡΟΥ (από Τίρανα)
33. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΣΒΕΣΤΑ
17. ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΑ (Βάλη)
18. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΒΕΣΤΑΣ (από Πύργο Ηλείας)
34. ΗΛΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΑΣ
35. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
19. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ (Άλκης)
20. ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΡΟΥ (από Πατόσι-Φίερι)
36. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

37. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ ΓΚΟΓΚΑ
28. ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΑ (του γένους Παππά)
29. ΚΛΟΝΤΙΑΝ ΓΚΟΓΚΑ
38. ΜΕΛΙΝΑ ΓΚΟΓΚΑ

39. ΕΜΙΛΗ ΓΚΟΓΚΑ

Η οικογένεια Ντούρου, από την αρχή καταγραφής του γενεαλογικού της δέντρου (19ος αιώνας) έως
σήμερα, τον Φεβρουάριο του 2013, αριθμεί 39 μέλη και συνεχίζει. Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας κατέγραψε ο Χρήστος Ντούρος.
Σελ.
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Αδελφότητα Σχωριαδιτών
Οι νέοι στόχοι
Κάθε χειμώνας στο χωριό φέρνει μαζί με το κρύο και τη μοναξιά. Οι περισσότεροι επιστρέφουν
στην πόλη και παλεύουν με τη δύσκολη καθημερινότητά της. Αυτοί που μένουν πίσω, κρατούν το
χωριό σε επαγρύπνηση, γιατί ο χειμώνας είναι πάντα πιο δύσκολος και γιατί προετοιμάζονται για
την άνοιξη που θα ‘ρθει, φέρνοντας πίσω και τους συγχωριανούς που ξεχειμώνιασαν αλλού.
Φέτος, στην Αθήνα, διοργανώθηκε μια ακόμα
πετυχημένη γιορτή Σχωριαδιτών για την κοπή
της βασιλόπιτας. Την οργάνωση είχαν αναλάβει
η Αδελφότητα και η Νεολαία Σχωριαδιτών. Η λαχειοφόρος αγορά γεμάτη εκλεκτά και πλούσια
δώρα, δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο. Η ορχήστρα του Μαγκλάρα, από τη Δρόπολη, εξαιρετική, ανέβασε το κέφι και τη διάθεση όλων μας.
Ο άνετος χώρος και το καλό φαγητό ευχαρίστησαν όλους τους παρευρισκομένους, Σχωριαδίτες
και άλλους καλεσμένους από τα γύρω χωριά.
Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στη γερόντισσα Μαρία – Ελένη Καλέμη, που αν και δεν
μπόρεσε να παρευρεθεί στο γλέντι, οι ευχές της
και η αγάπη της μας συντρόφευσαν όλο εκείνο
το βράδυ. Την ευχαριστούμε πολύ για τον αγαπητικό και συμβουλευτικό της λόγο, τον οποίο
και μετέφερα σε όλους τους συγχωριανούς.
Επίσης, ευχετήρια επιστολή μας έστειλε και ο
Έπαρχος του Πωγωνίου, κύριος Θανάσης Κύρος,
ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί μαζί μας.
Για άλλη μια φορά θα θελα να ευχαριστήσω
δύο οικογένειες αρτοποιών του χωριού μας που
για πολλά χρόνια μας προσφέρουν δωρεάν τη
βασιλόπιτα, τους Κώστα Μπισμπίκη και Στέφανο
Μεντή. Η φετινή πίτα ήταν προσφορά της οικογένειας Κώστα και Φωτεινή Μπισμπίκη. Όπως
το απαιτεί η παράδοση, για την κοπή της πίτας
καλέσαμε στο βήμα τον μεγαλύτερο, ηλικιακά,
παρευρισκόμενο στην αίθουσα. Την τιμητική αυτή τη φορά την είχε ο συγχωριανός μας Απόστολος Παντάζος. Επίσης, ευχαριστούμε τους δωρητές των πλουσίων δώρων για την κλήρωση της
λαχειοφόρου αγοράς.

Όμως, αν και χειμώνας και οι καθημερινές
υποχρεώσεις πολλές, εμείς βάζουμε από τώρα
τους στόχους για τις δραστηριότητές μας, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν πριν το καλοκαίρι.
Οι επόμενες κινήσεις της Αδελφότητας,
μέχρι το καλοκαίρι είναι οι ακόλουθες:
1. Πλήρη καταγραφή όλων των Σχωριαδιτών και των στοιχείων επικοινωνίας. Οπωσδήποτε η καταγραφή ενός κινητού τηλεφώνου, για
οτιδήποτε προκύψει, από μία απλή ενημέρωση
έως ένα συμβάν στο χωριό που σας αφορά άμεσα.
2. Ανανέωση του Καταστατικού της Αδελφότητας, το οποίο χρονολογείται από το 1934!
3. Είσπραξη της ετήσιας καταβολής των
30€ για το 2014 (έναντι 40€ του 2013), για
κοινοτικές υποχρεώσεις του χωριού. Υπεύθυνος
και εξουσιοδοτημένος από την εξουσία του χωριού και την Αδελφότητα για την είσπραξη αυτής
της καταβολής έχει οριστεί ο Αντρέας Ντούρος.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για τη συνεργασία σας και την τακτοποίηση των υποχρεώσεών σας, ώστε να έχουμε καλή οργάνωση και να
εξυπηρετούμε όσο το δυνατόν καλύτερα το χωριό και τους ανθρώπους του.
Εύχομαι σε όλους τους Σχωριαδίτες Καλή
Χρονιά, υγεία και δύναμη σε αυτούς και τις οικογένειές τους, κουράγιο και αισιοδοξία για τη νέα
χρονιά που διανύουμε.

Άλκης Νταλές
Σελ.
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Η ιστοσελίδα των εκδόσεων “Σχωριάδες”
www.schoriades.gr
Ένα σημαντικό γεγονός, που σας το παρουσιάζω με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, είναι η κατασκευή της ιστοσελίδας, των εκδόσεων “Σχωριάδες” που αφορά το χωριό, τον τόπο μας, την Ήπειρο. Ονομάζεται www.schoriades.gr και είναι η
πραγματοποίηση ενός ονείρου μου πολλών ετών.
Ύστερα από πολλά χρόνια προσωπικής προσπάθειας και συλλογής στοιχείων για το χωριό μου και
το ενιαίο Πωγώνι, το όραμα αυτό πραγματοποιήθηκε και σας το παρουσιάζω σε αυτό το τεύχος.
Η πρόσβαση στον ιστότοπο αυτό είναι ελεύθερη
για τον καθένα που ενδιαφέρεται, δεν απαιτείται καμία συνδρομή, όλα τα στοιχεία διατίθενται δωρεάν.
Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει θεματικές ενότητες
που αφορούν το χωριό μας, το ενιαίο Πωγώνι, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.
Στόχος μας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την περιοχή, που να
σχετίζονται με:
1. την παράδοση (ήθη, έθιμα, παλιά επαγγέλματα, μαγειρική, τοπικές γιορτές κτλ),
2. τις τέχνες (μουσική, παραδοσιακά τραγούδια, λογοτεχνία, διηγήματα, ποίηση, παραμύθια,
μύθοι, εικαστικές τέχνες, ζωγραφική, γλυπτική με
τις υποκατηγορίες τους) και
3. τον πολιτισμό του τόπου, και όποια άλλη κατηγορία μπορεί να αναπτυχθεί πέραν των προαναφερθέντων.

Επίσης, θα καταγραφούν:
1. Η ιστορία της Αδελφότητας,
2. σημαίνοντα πρόσωπα που προσέφεραν
με το έργο τους ή την ιδιότητά τους,
3. χάρτες της περιοχής,
4. επίσημα έγγραφα και άλλα αρχεία, προσωπικά, οικογενειακά ή άλλων φορέων,
5. φωτογραφίες,
6. ηχητικά ντοκουμέντα και βίντεο, ενώ θα γίνει
7. αναφορά και παρουσίαση σε συγγραφείς και
εκδότες του ενιαίου Πωγωνίου και του Ελληνισμού της Αλβανίας, παλαιούς και σύγχρονους.
Έχουμε ξεκινήσει επικοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και άλλους φορείς,
ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε ακόμα περισσότερα στοιχεία (έγγραφα, αρχεία, αναφορές,
φωτογραφίες κτλ) για να τα εισάγουμε στην ιστοσελίδα www.schoriades.gr και να σας τα παρουσιάσουμε.
Θέλουμε το αρχείο μας να εμπλουτίζεται συνεχώς,
ώστε να γίνει το πληρέστερο στην κατηγορία του.
Η κατασκευή και ο τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας είναι όσο το δυνατόν πιο απλουστευμένα,
ώστε να μπορεί να τον επισκεφθούν όλες οι ηλικίες και κατηγορίες επισκεπτών.

www.schoriades.gr
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Η στήλη της Νεολαίας
Χειμώνας στο χωριό, σκέψεις - προβληματισμοί
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Οι μήνες του φθινοπώρου μας βρίσκουν κάθε
χρόνο ετοιμοπόλεμους για τη λύση των προβλημάτων που έχει κάθε οικογένεια. Μόνη μας διέξοδος, η σκέψη μας στο χωριό.
Κάθε χρόνο, τα Χριστούγεννα, αρκετοί κάτοικοι
του χωριού το επισκέπτονται, περνώντας λίγες
μέρες χαλάρωσης, πίνοντας κρασάκι δίπλα από
κάποιο τζάκι, τρώγοντας μπακλαβά, ραβανί, αλαγγίτες και εξιστορώντας ιστορίες από τα παιδικά
τους χρόνια.
Προσωπικά, μπόρεσα να επισκεφτώ το χωριό
μας τον Γενάρη. Αυτά που αντίκρισα με προβλημάτισαν και με έβαλαν σε σκέψεις. Η αλλαγή θερμοκρασίας με τον υδράργυρο στους 25 βαθμούς
είναι λυπηρό γεγονός, καθώς χειμώνας χωρίς
χιόνι στο χωριό δε γίνεται. Στη συνάντησή μου με
τους κυνηγούς του χωριού, άκουγα τη μουρμούρα τους ως προς τη δυσκολία που είχαν για το να
πιαστεί κάποιο θήραμα χωρίς χιόνι. Ένα ακόμα
γεγονός που πρόσεξα ήταν πως όλο και πιο πολλοί συγχωριανοί γυρίζουν μόνιμα. Σημάδι οικονομικής κρίσης; Είναι καλό για τον τόπο μας; Τι
θα συμβεί αν όλοι γυρίζουν πίσω;
Θέλοντας να λύσουμε το πρόβλημα του γηπέδου,
κάλεσα στο χωριό τον Έπαρχο και μετά από μια
μεγάλη συζήτηση, μου υποσχέθηκε τη βοήθεια
του και την ολοκλήρωση του έργου έως τον Αύγουστο.
Αξιοσημείωτο γεγονός είναι πως για πρώτη φορά περπατούσα σε άσφαλτο στο χωριό μας. Το
έργο της ασφαλτόστρωσης από το κέντρο έως τη
Σωτήρα είναι πραγματικά πολύ αντάξιο των
προσδοκιών που είχαμε. Η νεολαία, έπαιξε ρόλο
σε αυτό το έργο, δανείζοντας στην Αδελφότητα

μέρος από τα χρήματα που απαιτήθηκαν για να
βοηθήσει στην ολοκλήρωσή του.
Γυρίζοντας, είχαμε βάλει σαν νεολαία ένα στοίχημα, την καλή διοργάνωση της πίτας που αυτή τη
φορά θέλαμε να την κάνουμε στην Πάρνηθα, καθώς βόλευε η άνεση της αίθουσας και η μεγάλη
πίστα και ευτυχώς το κερδίσαμε. Όλο το βράδυ οι
χοροί από τη νεολαία και η κόντρα ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους για το ποιος ξέρει να χορεύει
καλύτερα, κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο και
φεύγοντας, όλοι είχαν να πουν έναν καλό λόγο,
αφήνοντας ραντεβού για το επόμενο γλέντι.
Τέλος, θέλω μέσα από αυτό το χώρο φιλοξενίας
να καλέσω όλους του συγχωριανούς να στηρίξουν όπως μπορούν την προσπάθεια κάποιων
για ένα καλύτερο μέλλον στο χωριό μας. Το χωριό δεν είναι μόνο 5 ή 10 κατοίκων, είναι όλων
μας. Επειδή όλοι θα διαβάσουν το περιοδικό,
τους καλώ να έρθουν κοντά μας με οποιοδήποτε
τρόπο, να μας δώσουν μία ιδέα, να μας πουν τα
λάθη όσον αφορά τα έργα, να μας πουν τα προβλήματα τους. Να έρθουμε όλοι πιο κοντά, όπου
κι αν μένουμε. Πλέον η τεχνολογία μας βοηθάει
να λύνουμε προβλήματα και από απόσταση.
Επόμενος στόχος η καλή διεξαγωγή του τρίτου τουρνουά ποδοσφαίρου, με ομάδες από
όλο το Πωγώνι, λογικά, τον μήνα Απρίλιο.
Και όπως λέει μία φίλη μου (Μαριάνθη Μούσκα):
«Απλώνει ο Πάπιγκος φτερά
και υφαίνονται πεδιάδες
και αντίκρυ σου έχεις στο βορρά
τις όμορφες Σχωριάδες».
Σας ευχαριστώ,
Θύμιος Νάκας
Σελ.
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Προσωπικότητες των Γραμμάτων του Πωγωνίου
Δημήτρης Μπεντούλης
Προσωπικότητες που με την ιδιότητά τους ή το έργο τους έχουν προσφέρει ποικιλοτρόπως στον τόπο,
θα παρουσιάζονται στις σελίδες του περιοδικού μας. Κυρίως, συγγραφείς και εκδότες του ενιαίου
Πωγωνίου, αλλά και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα του τόπου και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου.

Ο Δημήτρης Μπεντούλης, από το χωριό μας,
ήταν μία πολυσχιδής προσωπικότητα. Θεολόγος
και ψάλτης, διευθυντής εκκλησιαστικής χορωδίας και παιδαγωγός, συγγραφέας, αρθρογράφος
σε θρησκευτικές εφημερίδες, αρχισυντάκτης και
διευθυντής χριστιανικών περιοδικών. Εργάστηκε
και ως λογιστής, προϊστάμενος στατιστικών, ενώ
ήταν από τους πρωτοπόρους επαναλειτουργίας
της Εκκλησίας της Αλβανίας.
Το συγγραφικό του έργο είναι ανυπολόγιστης
αξίας και συνεχιστής του αρχείου Δημήτρη
Μπεντούλη, ο γιος τους Χριστόφορος, που συνεχίζει την εκδοτική δραστηριότητα του πατέρα
του, με βιβλία τοπικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.
Στην επάνω φωτογραφία:
Ο Δημήτρης Μπεντούλης συγγράφοντας κάποιο από τα έργα του, στο σπίτι.
Στην κάτω φωτογραφία:
Ιούλιος 1995. Μαζί με τους εκπροσώπους της
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, και του
Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Διακρίνονται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας,
κ.κ. Αναστάσιος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Κωνσταντινούπολης, κ.κ. Βαρθολομαίος Α’. Δίπλα στον Δημήτρη Μπεντούλη, ο παπάς του
Πωγωνίου, κος Ευθύμιος Καλαμάς.
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Βιβλιογραφία Δημήτρη Μπεντούλη
Έργα που έχει συγγράψει και έργα του, μετά θάνατον, υπό την επιμέλεια του Χριστόφορου
Μπεντούλη
1. Το εγκόλπιο του κάθε ορθόδοξου – 1936
2. Η ζωή και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη – 1936
3. Ηθικές χριστιανικές συμβουλές – 1938
4. Θρησκευτικά μαθήματα για ορθόδοξα παιδιά, τόμος 1 – 1938
5. Θρησκευτικά μαθήματα για ορθόδοξα παιδιά, τόμος 2 – 1939
6. Θρησκευτικά μαθήματα για ορθόδοξα παιδιά, τόμος 3 – 1940
7. Θρησκευτικά μαθήματα για ορθόδοξα παιδιά, τόμος 4 – 1940
8. Ανάσταση του Χριστού – 1940
9. Ο Άγιος Προκόπιος – 1942
10. Η Αλβανική γλώσσα στην Εκκλησία – 1961
11. Σημειώσεις και συμπεράσματα για την περίοδο του Σκεντέρμπεη από ένα αγιογραφικό έργο του
16ου αιώνα – 1969
12. Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας μέχρι το 1944. – 1992
13. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια του Πωγωνίου (στην αλβανική) – 1996
14. Η Θεία Κοινωνία – 1997
15. Η Αλβανική γλώσσα στην Εκκλησία – 1997
16. Ο Κώδικας της Εκκλησίας του Αγίου Προκοπίου – 1997
17. Εισηγήσεις – 1998
18. Τσιάτιστα Πωγωνίου – 2002
19. Σωπική Πωγωνίου – 2002
20. Μαυρόγερο Πωγωνίου – 2002
21. Σχωριάδες Πωγωνίου – 2002
22. Διά των Γραφών (στην αλβανική) – 2006
23. Διά των Γραφών (στην ελληνική) – 2006*
24. Από τα λαϊκά τραγούδια του Πωγωνίου - 2006
25. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια του Πωγωνίου (στην ελληνική) – 2007
26. Shenime per bashkesine ortodokse te Tiranes (στην αλβανική) – 2007
27. Η Τσιάτιστα Πωγωνίου (στην ελληνική) - 2011
Έργα που έχει μεταφράσει στα αλβανικά
1. Η Πίστη – 1939
2. Ο Εβραίος γιατρός – 1944
3. Η Χριστιανική Οικογένεια – 1944
4. Ο Υιός του Δαυίδ – 1944
5. Το Ευαγγέλιο, βάση ζωής – 1944
6. Γιατί πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό – 1944
7. Η ιστορία ενός Ινδιάνου πρίγκιπα – 1945
8. Ορθοδοξία – 1945
9. Τρεις Ιεράρχες – 1945
10. Θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής – 1993
11. Κοσμάς ο Αιτωλός – 1999
Βιβλία για τον Δημήτρη Μπεντούλη
1. Dhimiter Beduli - Permes Shkrimeve - 1999
* Προλογίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κ.κ. Βαρθολομαίος Α’
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Νεολαία Βορειοηπειρωτών
Ίδρυση – στόχοι - πορεία
Η ίδρυση της «Νεολαίας Βορειοηπειρωτών» το 2003, ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας ενός
αρχικού πυρήνα νέων για τη δημιουργία μιας κίνησης ανεξάρτητης και δημοκρατικής, που θα αντιπροσώπευε επάξια τους νέους
Βορειοηπειρώτες και θα ασχολούνταν με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες τους.
Η κίνησή μας αυτή ήταν πέρα από
κομματικές αντιλήψεις ή όποιους
άλλους τοπικιστικούς διαχωρισμούς και είχε ποικίλους τρόπους
έκφρασης, πολιτιστικού, κοινωνικοπολιτικού ή άλλου χαρακτήρα.
Ως νέοι θέλαμε να έχουμε τη δική
μας φωνή και να συμμετέχουμε
πραγματικά και ουσιαστικά στα βορειοηπειρωτικά δρώμενα, να αναζητήσουμε νέους τρόπους επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης, μέσα στο πνεύμα συνεργασίας με τους
ήδη υπάρχοντες φορείς εκπροσώπησης των Βορειοηπειρωτών.
Στόχος μας είναι:
- η ανάδειξη της εικόνας των νέων Βορειοηπειρωτών που ζουν
στην Ελλάδα,
- η καλλιέργεια αισθήματος αγάπης και προσφοράς των νέων
προς την ιδιαίτερη πατρίδα,
-η διεκδίκηση και ο σεβασμός των
δικαιωμάτων μας στην Ελλάδα και
την Αλβανία για την βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης, καθώς και
-η ανάδειξη της πολιτισμικής και
ιστορικής μας ταυτότητας.
Τρόποι υλοποίησης των ανωτέρω στόχων είναι οι ανοιχτές συζητήσεις και ημερίδες, η διοργάνωση εκδηλώσεων και κοινωνικών
συναθροίσεων, καθώς και η προβολή των ζητημάτων μας μέσω

της ηλεκτρονικής σελίδας του σωματείου: www.neb.gr Για την επίτευξη των στόχων αυτών, είμαστε
ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς και σωματεία που
τους απασχολούν ίδια ζητήματα
και όχι μόνο.
Σήμερα, η «Νεολαία Βορειοηπειρωτών», αριθμεί άνω των 3.000 Συνεργαζόμαστε με άλλα σωμαμελών, καταγόμενα από όλες τις τεία και φορείς, ενώ αποτελούμε
περιοχές της Βορείου Ηπείρου.
μέλος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης καθώς και
της Νεολαίας της Πανηπειρωτικής
Τα χρόνια της
Ευρώπης με έδρα τη Φραγκδραστηριότητάς μας:
-Συσπειρώσαμε μία μεγάλη μερί- φούρτη Γερμανίας.
δα νέων στην Ελλάδα.
Τα 10 χρόνια λειτουργίας της, η
-Οργανώσαμε ημερίδες και συνελεύσεις, συγκεντρώσεις διαμαρ- «Νεολαία Βορειοηπειρωτών» έδειξε
τυρίας για τα αιτήματα και δικαιώ- ότι έχει την δικιά της ελεύθερη και
ισχυρή φωνή, στηρίζει το διάλογο
ματά μας.
και τη συνεργασία, και πάνω απ'
-Στηρίξαμε Ελληνικά σχολεία στη όλα αγκαλιάζει όλους τους νέους
Β. Ήπειρο.
Βορειοηπειρώτες, ανεξαρτήτως
-Οργανώσαμε τον δικτυακό χώρο ιδεολογίας και πολιτικών πεποιτης ΝεΒ. Το www.neb.gr προσφέ- θήσεων.
ρει καθημερινή ενημέρωση και Σήμερα, οι νέοι Βορειοηπειρώτες,
επικοινωνία όχι μόνο στα μέλη μας, καλούμαστε να αναλάβουμε το
αλλά σε όλους τους Βορειοηπειρώ- μέλλον, το μέλλον το δικό μας και
τες και τους απανταχού Έλληνες.
το μέλλον του Βορειοηπειρωτικού
- Τιμήσαμε της Εθνικές μας Επε- Ελληνισμού.
τείους με εκδηλώσεις στη Β.
Οι προκλήσεις που έχουμε να ανΉπειρο.
τιμετωπίσουμε είναι πολλές και τα
-Δημιουργήσαμε την Τράπεζα Αί- προβλήματα των βορειοηπειρωματος της Νεολαίας Β.Ηπ. ενώ τών και επ' ουδενί δεν τελείωσαν
έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 5 με την απόφαση απόδοσης της
εθελοντικές αιμοδοσίες.
Ελληνικής Ιθαγένειας.
-Οργανώσαμε το Παραδοσιακό
Χορευτικό Συγκρότημα της Νεο- Στις πρόσφατες εκλογές της Νελαίας.
ολαίας, εκλέχτηκε στο νέο Δ.Σ.
-Διοργανώσαμε Τουρνουά Ποδο- ο Ευθύμιος Νάκας από τις Σχωσφαίρου 8x8 και Τουρνουά Σκάκι ριάδες, που εκπροσωπεί επάξια
και Τάβλι.
την περιοχή μας, αναδεικνύον-Διοργανώσαμε Πολιτιστικές και τας ζητήματα και προβλήματα
Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις-Party, που σχετίζονται με την ευρύτερη
περιοχή του Πωγωνίου.
εκδρομές και ταξίδια.
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Παράδοση
Σελίδες αφιερωμένες στην παράδοση του τόπου. Από το αξεπέραστο Πωγωνίσιο τραγούδι έως τις συνταγές της γιαγιάς και από τα έθιμα του τόπου έως τα παιχνίδια των παιδιών.
Σε αυτό το τεύχος, κάλαντα από το αρχείο του Π. Αραβαντινού, «Ηπειρωτικά Δημοτικά Τραγούδια».
ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Χριστός γεννιέται σήμερα στης Βηθλεέμ την πόλη,
Οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρεται η κτίση όλη.
Μέσα στο σπήλαιο τίκτεται,
στη φάτνη των αλόγων
Ο Βασιλιάς και Ποιητής. Το πλήθος των Αγγέλων
Το εν Τριάδι ψάλουνε, το «Δόξα εν υψίστοις»,
Προ πάντων αξιώνεται η των ποιμένων πίστη.
Απ’ την Περσία έρχονται
τρεις μάγοι με τα δώρα,
Άστρο λαμπρό τους οδηγεί δίχως να λείψει ώρα.
Επήγανε στη Βηθλεέμ, με πόθο ερωτούσαν,
Που εγεννήθη ο Χριστός να πάνε να τον βρούνε.
Για τον Χριστό σαν άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης
Αμέσως εταράχτηκε κι έγινε θηριώδης.
Κράζει τους μάγους και ρωτά,
πού ο Χριστός γεννάται;
«Στη Βηθλεέμ εξέρουμε όπως η Γραφή διηγάται».
Τους λέει «εσείς κινήσετε να πάτε να τον βρείτε,
Κι αφού τον προσκυνήσετε, ελάτε να μου πείτε».
Θέλει να πάει και αυτός να τον επροσκυνήσει,
Με δόλο ο παμμίαρος για να τον αφανίσει.
Βγαίνουν οι μάγοι, τρέχοντας,
και το αστέρι βλέπουν,
Σε σπήλαιο κατέβηκαν, λαχανιασμένοι πηγαίνουν,
Κι εκεί, αφού εμπήκανε βρίσκουν τη Θεοτόκο,
Κρατούσα στην αγκάλη της τον άγιόν της τόκον.
Στα γόνατα τον προσκυνούν
και δώρα του χαρίζουν,
Σμύρνα, χρυσό και λίβανο, Θεό τον ευφημίζουν.
Αφού τον επροσκύνησαν, εξήλθαν να γυρίσουν,
Και τον Ηρώδη μελετούν να τον ειδοποιήσουν,
Πλην άγγελος εξ ουρανού βγαίνει, τους εμποδίζει,
Άλλη οδό να πάρουνε ρητώς τους διορίζει.
Μη βλέποντας ο βασιλεύς
τους μάγους να γυρίσουν
Επρόσταξε στη Βηθλεέμ παιδί να μην αφήσουν.
Χιλιάδες δεκατέσσερις έσφαξαν μία μέρα,
Θρήνον, κλαυθμόν και οδυρμόν είχε πάσα μητέρα.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Αρχιμηνιά, πρωτοχρονιά, πρώτη του Γεναρίου,
Περιτομή είν’ του Χριστού, και του Αϊ – Βασιλείου.
Ο Αϊ- Βασίλης έρχεται απ’ την Καππαδοκία,
Βαστάει στο χέρι του χαρτί, βαστάει και καλαμάρι,
Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί διαβάζει.
-Βασίλη, από πού έρχεσαι, και πούθε κατεβαίνεις;
-Από το σπίτι μου έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνω.
-Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις,
κάτσε να τραγουδήσεις.
-Εγώ τραγούδια δεν ξέρω, μόν’ γράμματα μαθαίνω.
-Επειδή ξέρεις γράμματα, πες μας τ’ αλφαβητάρι.
Και στο ραβδί του ακούμπησε να πει τ΄αλφαβητάρι.
Ξερόχωρο ήταν το ραβδί, χλωρούς βλαστούς πετάει,
Και στην κορφή των βλασταριών πέρδικα κελαηδάει,
Παίρνει νερό στα νύχια της κ’ πάχνη στα φτερά της,
Ραντίζει τον αφέντη της, ραντίζει την κυρά της!

ΚΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
Εβγείτε για να μάθετε το θαύμα που ‘χει γίνει
Που εδώ κατέβηκε ο Χριστός πολλά να υπομείνει.
Κατέβηκε στον ποταμό, κάτω στον Ιορδάνη,
Και ήθελε να βαπτισθεί από τον Ιωάννη.
-Έλα, ω Ιωάννη μου, έλα να με βαπτίσεις
Στο θαύμα τούτο το φρικτό να με υπηρετήσεις.
-Ω, κύριέ μου, δεν μπορώ να βλέπω τη μορφή σου,
Να βλέπω την περιστερά ψηλά στην κορυφή σου,
Ω κύριέ μου, δεν μπορώ ν’ αγγίξω απάνωθέ σου,
Γιατί η γης και ο ουρανός είναι στον ορισμό σου.
-Έλα, ω Ιωάννη μου, έλα και μη βραδύνεις,
Σε τούτο το μυστήριο ανάδοχος να γίνεις.
Εκεί βαπτίζεται λοιπόν διά να καθαρίσει
Την αμαρτία του Αδάμ και να την εξαλείψει,
Διά να σκάσει ο εχθρός ο τρισκαταραμένος,
Που πλάνεψε τον άνθρωπο κι έμεινε κολασμένος.
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Μικρές Ιστορίες - Μεγάλο Νόημα
Οι ιστορίες αυτού του τεύχους είναι μέρος του αρχείο του Χλωμιώτη Θανάση Μπόλου, ο οποίος μου
το παρέδωσε, υπό τη μορφή φωτοτυπιών, και σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε σταδιακά. Σε παλαιότερο τεύχος των «Σχωριάδων» (αρ. 3, έτος 1ο, 11-12/2004) κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στην προσφορά του μπαρμπα – Νάτση τον οποίο ευχαριστούμε όλοι οι Πωγωνίσιοι θερμά για το, μεγάλης πνευματικής αξίας, έργο του.

Στην Αγορά - Αφήγηση ιστορίας από τον
Βασίλη Ντράζιο, 1982 - 1983
«Ήταν μια Κυριακή της δεκαετίας του 1920. Ο
Τζίμο Πάνος είχε το εμπορικό του κατάστημα
αντίκρυ στην εκκλησιά.
Πρωί – πρωί κάποιος ξένος ψαροπωλητής ξεφόρτωσε έξω από το μαγαζί του τέσσερα κασόνια με ψάρια.
Κατά το έθιμο δεν επιτρεπόταν η αγοραπωλησία προτού λήξει η λειτουργία.
Πέρασε, όμως, ο Κώστας Μπεζιάνης και σαν
είδε τα ψάρια, παραμέρισε ένα κασόνι για να
το αγοράσει αυτός. Ο γερο – Τζίμος, τον είδε
και του είπε:
-Κώστα – Κώστα, αν κάνουμε δυο τρεις αυτήν
τη δουλειά, τι ψάρια θα φάει ο κόσμος;
Ο Κώστας μετανόησε ή ντράπηκε και γύρισε
το κασόνι στη θέση του».
Οι γνωμικοί γερόντοι του χωριού
- Αφήγηση από τον Βασίλη Ντράζιο, 1982-83

Ο Βασίλης Ντράζιος διηγείται για τους παλιότερους γερόντους του χωριού μας, όπως είχε
ακούσει και εκείνος από προηγούμενους γερόντους, όπως τον Γρηγόρη Στεριόπουλο, το
Μουλά και άλλους. Και διηγείται:
«Οι τότε γερόντοι του χωριού μας ήταν πολύ
γνωμικοί και ο λόγος τους ήταν νόμος. Όχι οι
γερόντοι της ηλικίας του Δημήτρη Τσιαμπέρη,
Παναγιώτη Γκαντίνα (των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα), αλλά προηγούμενοί
τους, της ηλικίας και κατηγορίας του Βασίλη

Μπιρμπίλη, Θανάση Μπόλου, Χρήστου Κατσιαντώνη, Παναγιώτη Πάντου (δηλαδή των
δεκαετιών 1940-1970). Όταν τα γύρω χωριά
είχαν χωριάτικες διενέξεις, έπαιρναν δύο γερόντους από αυτούς καβάλα, τους πήγαιναν
στο χωριό τους και τους έλυναν τις διαφορές.
Τελική «δικαστική απόφαση» ήταν η συναδέλφωση και το αλληλοφίλημα.
Ένας τέτοιος μέγας και πολύς γέροντας Χλωμιώτης, ήταν και ο Θανάσης Οικονομίδης, που
είχε φύλακα στην οξώπορτα. Ήταν πρόεδρος
της κοινότητας και ο λόγος του ήταν σεβαστός
και ακούγονταν.
Η εκμετάλλευση των γυναικών
στις εργασίες
– Αφήγηση από τον Βασίλη Ντράζιο, 4-1990

Ρωτούσαν τον Τσίμο Τσελεμένγκο πως περνάει με τη νύφη τη Χλωμιώτισσα (τη Νίνα του
Μπερούκα, που είχε παντρευτεί με το παιδί
του τον Τσιόφορο). Κι απαντούσε ο Τσίμος: να μην ντέσεις…
Ο Τσίμο Τσελεμένγκος – από την Τσιάτιστα –
έπαιρνε εργάτριες γυναίκες από το χωριό του,
και του έσκαφταν το αμπέλι. Κατά το μεσημέρι
τους πήγαινε για φαγητό.
Και ενώ εκείνες έτρωγαν, εκείνος έπαιρνε το
δικέλι κι έσκαφτε δίπλα τους. Και τους έλεγε:
-Φάτε εσείς κοπέλες, φάτε ήσυχα.
Πως μπορεί να φάει ήσυχα μια μεροκαματιάρα
όταν το αφεντικό δίπλα της καμώνεται πως
δουλεύει.
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Για να μην πάθει καμιά ζημιά
Ένας ζευγίτης μοναχός του έσπερνε στάρι σε
ένα απόμακρο χωράφι. Είχε αφήσει ελεύθερο
το γάιδαρό του να βοσκήσει. Δούλεψε όλη την
ημέρα και κατά το δειλινό απόλυσε και τα βόδια να βοσκήσουν και κείνα. Πήρε μια ράχη δίπλα ζητώντας το γαϊδούρι του. Δεν το βρήκε
εκείνο. Βρήκε μόνο το σαμάρι, γιατί το γαϊδούρι το είχαν φάει οι λύκοι. Γύρισε στο χωράφι
με το σαμάρι, δε βρήκε και τα βόδια. Εκείνα ή
πήραν το δρόμο προς το χωριό ή κάπου έβοσκαν. Σαν έπαιρνε να σουρουπώσει, ανέβηκε
σε ένα ύψωμα κι αγνάντεψε μακριά κάποιον
που πήγαινε στο χωριό.
-Ε, ωρέεεε! Εσύ που πάνεις στο χωριόοοοο.
Του φώναξε.
-Τι θέλεις ωρέ! Απάντησε εκείνος.
-Να πεις στο σπίτι μου να μου φέρουν μια
κουλούρα και μισή κι ένα κομμάτι από την
άληηηη!
-Γιατί, ωρέ, τι έπαθες;
Κι ο ζευγίτης του ‘κλαψε το χάλι του:
-Το ένα το βόδι το ‘χασα. Το άλλο δεν μπορώ
να το βρω! Το γομάρι μού το ‘φαγε ο λύκος…
κι εγώ φυλάω το σαμάρι, να μην πάθω καμιά
ζημιά..!
«Απ’ τα παιδικά μας χρόνια»,
παιχνίδια και παραμύθια – Νάτσης Μπόλος
Ο γνωμικός γαμπρός
Ένα παιδί, σαν μεγάλωσε, είπε στους γονείς
του πως σκόπευε να παντρευτεί. Τους είπε και
το κορίτσι που συμπαθούσε και κείνοι συμφώνησαν και του είπαν θα πάνε να προτείνουν
στους γονείς της κόρης.
-Όχι, είπε εκείνος. Θα πάω μόνος μου!
-Θα πας, του είπαν, αλλά πρέπει να σταθείς
ψηλά και να λες κουβέντες στρόγγυλες.
-Καλά, είπε ο γιος.
Πήγε στο σπίτι της κόρης, μπήκε στο μοναδικό

δωμάτιο που είχε το σπίτι και, χωρίς να μιλήσει ακόμα, κοίταζε να δει κάποιο μέρος ψηλό
για να καθίσει. Είδε σε μια άκρη μια στοίβα
στρώματα. Πήρε φόρα και, σαν σαΐτα, ρίχτηκε
πάνω στα στρώματα. Εκτέλεσε την πρώτη παραγγελία των γονέων του, «στάθηκε ψηλά»!.
Ύστερα τους είπε «Καλημέρα». Τους είπε ότι
θέλει να γίνει γαμπρός τους και σε συνέχεια
εκτέλεσε τη δεύτερη παραγγελία των γονέων
του: τις στρόγγυλες κουβέντες. Κι άρχισε:
-Τεψί! Ήλιος! Κουτρολάχανο..!
-Σωστό κουτρολάχανο!, είπαν οι γονείς και οι
συγγενείς της νύφης. Γι’ αυτό, ας πάει με τα
κουτρολάχανα. Έφυγε ο γαμπρός χωρίς να δει
τη θύρα που μπήκε μέσα!
«Απ’ τα παιδικά μας χρόνια»,
παιχνίδια και παραμύθια – Νάτσης Μπόλος

Συ μ β ου λ ευ τ ικά
Για τους γέροντες
Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν:
«Θεόν σέβου και γήρας τίμα».
Και το τηρούσαν.
Ενώ σήμερα, στην εποχή του εικοστού αιώνα, δυστυχώς δεν υπάρχει
σεβασμός για τα γεράματα και στους
μεγαλύτερους από νέους και νέες.
Ο γέρος μας ζητάει δυο γλυκά λόγια,
την καλοσύνη μας και την αγάπη μας.
Και μια συμβουλή που θα μας δώσει το γεροντάκι που κάθεται στη
γεροντική πολυθρόνα, πρέπει να είναι σεβαστή γιατί είναι βγαλμένη
από την πείρα του.
«Άκου γέρου συμβουλή και
παιδεμένου γνώση».
Σελ.
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Φωτο Σχωριάδες
Παλιές φωτογραφίες - παλιές εποχές
Σε κάθε τεύχος παρουσιάζουμε φωτογραφίες από όλους εσάς που ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά
μας, για αποστολή φωτογραφιών προς δημοσίευση. Αυτή τη φορά, οι φωτογραφίες είναι από το
αρχείο το δικό μας, του Χριστόφορου Μπεντούλη και του Νάτση Μπόλου.

Χορευτική ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου Σωπικής - δεκαετία ‘80

Αποχαιρετισμός, των αντρών που ξενιτεύονται, έως έξω από το χωριό - δεκαετία ‘30

Σελ.
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ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 11°, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘14

Κοπέλες των Σχωριάδων, με την παραδοσιακή φορεσιά του χωριού. Διακρίνονται, δεσποινίδες
ακόμα: Φωτεινή Κονόμη, Μόζα Λώλη, Μαριάννα Μήλια, Βαλεντίνα Ντούρου, Βαλεντίνα Κατσάνου - δεκαετία ‘80

Παιδιά, ντυμένα με καθημερινές,
χωριάτικες ενδυμασίες - δεκαετία ‘30

Οικογενειακή φωτογραφία με τις “επίσημες”
ενδυμασίες των μελών της - δεκαετία ‘30

Σελ.
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Η Όλγα Τέλιου, η θια - ‘Γγέλαινα

Γάμος του Δημήτρη και της Αρετής Μπεντούλη.
Πλάι, ο πατέρας της Αρετής και η μικρή Δώρα του
Μπέλλου, η οποία σήμερα είναι περίπου 80 χρονών
- δεκαετία ‘40

Αστείο στιγμιότυπο μεταξύ ανδρών, σε εκδρομή. Διακρίνονται: Παναγιώτης Νταλές, Μίλτος Ντάλλας, Παναγιώτης Τσιαούσης

Ο Δ.Μπεντούλης με τη γυναίκα του Αρετή και τον
παπα-Αλέξη στον Άγιο Νικόλαο - δεκαετία ‘60

Σελ.
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ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 11°, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘14

Η οικογένεια Μπεντούλη, πριν την απώλεια του
μικρότερού τους παιδιού, Σπύρου

Μετά τον χαμό, η ελπίδα γεννιέται ξανά. Ο Δημήτρης
Μπεντούλης αγκαλιάζει το εγγόνι

Επάνω: Παναγιώτης Νταλές, το μικρό αγόρι στην αγκαλιά του Δημήτρη Πασπάλη, Θανάσης Νταλές, Άννα Τσιαούση,
Παναγιώτης Τσιαούσης, Ανθούλα Νταλέ
2η σειρά: Η σύζυγος του Παναγιώτη Νταλέ, Γρηγόρης Νταλές, Αφροδίτη Νταλέ, Ερίντα Νταλέ, Αναστασία Νταλέ, Ευρύκλεια Τσιαούση, Ευδοξία Νταλέ, Μαριγώ Νταλέ, Ρήγας Πατσάνης, διαφεύγει το όνομα του τελευταίου κυρίου
Κάτω: δύο μικρά παιδιά, Γάκη Νταλέσα και Γάκης Νταλές, Σοφία Κυριάκου-Νταλέ, Μαργαρίτα Μπέη-Νταλέ. Δεκαετία ‘70

Σελ.
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Το καθημερινό καφεδάκι, με την παρέα, στα Τίρανα. Διακρίνονται δεύτερος από αριστερά ο Κώστας Σιούτας, τέταρτος ο Παναγιώτης Νταλές, μετά ο Θωμάς Τέλιος και ο Ηλίας Ρέτζιος. Από όλους αυτούς, μόνο ο Θωμάς Τέλιος
έμεινε να θυμάται την παρέα - δεκαετία ‘80

Παλιά φωτογραφία (αρχείο Νάτση Μπόλου), από πανηγύρι στο Χλωμό - δεκαετία ‘40

Σελ.
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ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 11°, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘14

Όμορφα κορίτσια με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες. Επάνω: Σοφία Κονόμου, Πολυξένη Βάγιου, Δοξία Πάλλη
(Νταλέ), Αντιγόνη Κατσάνου, Τάνα του Μπέλου, Χρυσάνθη Τσάνου.
Κάτω: Αθηνά Τέλιου, ο δάσκαλος Κίκινας, Δοξία του Παντάζου, Αναστασία Νταλέ - δεκαετία '50

Κοινωνικά

Ανακοινώσεις - προσκλήσεις, αναγγελίες γάμων - βαπτίσεων,
γάμοι, βαπτίσεις, κηδείες, μνημόσυνα, ευχαριστήρια

Κηδείες:
- Ελένη Ηλιάδη - Κατσάνου, πέθανε την 5η
Ιανουαρίου στην Αυλώνα όπου και κηδεύτηκε.

- Θεόδωρος Λιάλιος, από τη Σωπική, όπου
διετέλεσε δάσκαλος στις Σχωριάδες, πέθανε
την 5η Ιανουαρίου 2014, στην Αθήνα 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.
Σελ.
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