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4 ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 17° & 18°, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Εισαγωγικό Σημείωμα

Τα γεγονότα πολλές φορές μας αποσυντονίζουν και μας αλλάζουν τον προγραμματισμό, χωρίς να μπο-
ρούμε να επιβληθούμε εμείς στα γεγονότα.  Μία μεγάλη "συγγνώμη" σε όλους όσους περίμεναν το ανοι-
ξιάτικο τεύχος του περιοδικού που δεν εκδόθηκε, όπως ήταν προγραμματισμένο, στις αρχές του καλο-
καιριού. Λίγο η πολιτική αστάθεια, η αβεβαιότητα που γέννησαν τα capital controls, μας ξέκοψαν από την
τακτική μας επικοινωνία. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί.

Μετά, ήρθε το καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι τόσο δημιουργικό για τις Σχωριάδες, όπου τα χέρια όλων μας,
μαζί και τα δικά μου, χρειάστηκαν για να χτίσουν κυριολεκτικά και μεταφορικά το χωριό μας και να το
κάνουν ακόμα ομορφότερο, αν είναι δυνατόν.

Τώρα, που εγώ και τα χέρια μου γύρισαν από τις Σχωριάδες, τώρα, που μπήκε το Φθινόπωρο για τα
καλά, θα σας γράψω ένα - ένα τα όσα ζήσαμε και πράξαμε στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την
καθημερινότητα στο χωριό αλλά παράλληλα να βάλουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον, όχι μόνο με
έργα, αλλά με πράξεις, γιατί το χωριό μας δε θέλουμε να χαρακτηρίζεται μόνο ως ένας τόπος καλοκαιρινών
διακοπών, αλλά να μας ξανακερδίσει και να γίνει η πρώτη μας κατοικία και πάλι.

Σε αυτό το διπλό τεύχος του περιοδικού θα γνωρίσετε αναλυτικά όλα τα έργα της τελευταίας τετραετίας,
τους ανθρώπους που τα προσέφεραν, τους ανθρώπους που τα υλοποίησαν. Θα μάθετε κι εσείς τον οικο-
νομικό προϋπολογισμό του αναπτυξιακού προγράμματος έως τώρα και σίγουρα θα ενθουσιαστείτε από
τα αποτελέσματα και θα περηφανευθείτε για το χωριό μας. 

Πιστέψτε στα έργα μας, στηρίξτε μας για να συνεχίσουμε. Όλοι μαζί μπορούμε ακόμα καλύτερα, όλοι
μαζί είμαστε πιο δυνατοί και αποτελεσματικοί.

Σας εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου, ένα δημιουργικό Φθινόπωρο, η νέα εποχή να σας φέρει ό,τι
επιθυμήσατε για σας και τις οικογένειές σας.

Θωμάς Νάκας
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Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015  έγιναν οι εκλογές για
τη Δημογεροντία των Σχωριάδων. Απεσταλμένοι
από τον δήμο Δερόπολης - Πωγωνίου ήταν ο
Παναγιώτης Λιούλιος - Πρόεδρος Συμβουλίου και
ο Χρηστάκης Λέγκος - Μέλος του Συμβουλίου του
Δήμου. Επίσης, από το Τμήμα Διαχείρισης Πωγω-
νίου, παρών ήταν ο διαχειριστής Αθανάσιος Νάκας,
με το επιτελείο του.

Μετά την ομιλία του Προέδρου, Δημήτρη
Πασπάλη, και ύστερα από ερωτήσεις και συζητή-
σεις, έγινε ο απολογισμός των έργων από τον Θωμά
Νάκα, που παρουσίασε αναλυτικά τα έργα και τα
οικονομικά στοιχεία τους. Έπειτα, ξεκίνησε η
εκλογή νέου Προεδρείου της Δημογεροντίας. 

Προτάθηκε μία επιτροπή εκλογών, αποτελού-
μενη από τους: Παντελή Λώλη, Γιώργο Καρα-
γιάννη και Παυλίνα Ντούρου. Οι παρευρισκόμε-
νοι πρότειναν οκτώ (8) άτομα: τον Δημήτρη
Πασπάλη, Γρηγόρη Αποστόλη, Γιώργο Μπάντο,
Κώστα Βαγγέλη, Θωμά Νάκα, Δημήτρη Μπέη,
Κώστα Νάκα, Οδυσσέα Γκίκα.

Με δημοκρατικές διαδικασίες και κρυφή
ψήφο, καταμετρήθηκαν τριάντα επτά (37) έγκυρα
ψηφοδέλτια και εκλέχθηκαν οι: Δημήτρης
Πασπάλης, Θωμάς Νάκας, Κώστας Βαγγέλης,
Οδυσσέας Γκίκας και Δημήτρης Μπέης. Από το
Συμβούλιο επανεκλέχθηκε Πρόεδρος ο Δημή-
τρης Πασπάλης.
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Η ομιλία του Προέδρου της Δημογεροντίας 
κου Δημήτρη Πασπάλη

Πέρασαν τέσσερα
χρόνια από τις τελευ-
ταίες εκλογές. Στο
Προεδρείο ήμασταν
εγώ και μέλη ο Οδυσ-
σέας Γκίκας, ο Κώστας
Νάκας, ο Θωμάς Νάκας
και ο Άλκης Νταλές.
Αυτά τα τέσσερα χρόνια
κάναμε ό,τι καλύτερο
μπορούσαμε για το
χωριό και πιστεύω πως

πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό να αλλάξουμε την
όψη του χωριού μας. Αναλυτικά για τα έργα της
τετραετίας θα μιλήσει και θα σας τα παρουσιάσει
ο Θωμάς Νάκας.

Από την επόμενη μέρα της εκλογής μας, προσπα-
θήσαμε να αλλάξουμε, πρώτα απ' όλα, τη νοοτροπία
στο χωριό και να παραμερίσουμε γκρίνιες, φασαρίες
και διχόνοιες του παρελθόντος για να συσπειρω-
θούμε και όλοι μαζί οι φορείς να συντονιστούμε, η
Δημογεροντία, Η Αδελφότητα, η Νεολαία και η
Εκκλησιαστική Επιτροπή.

Στην Αθήνα, διοργανώσαμε την πρώτη συγκέν-
τρωση συντονισμού και παρουσιάσαμε το πρό-
γραμμά μας. Μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες, αντι-
δράσεις και αμφιβολίες, έχοντας μοναδικά εφόδια την
αποφασιστικότητα και την πρώτη συσπείρωση που
πετύχαμε, ξεκινήσαμε μία σειρά έργων για το καλό
του χωριού μας. 

Με τα πρώτα αποτελέσματα φτιάξαμε την εικόνα
του χωριού αλλά και τη δική μας. Όλοι όσοι είχαν
ακόμα αμφιβολίες, βλέποντας τα έργα και την ξεκά-
θαρη ενημέρωσή τους για τα οικονομικά στοιχεία
(έσοδα - έξοδα έργων) που πάντα βρίσκονταν αναρ-
τημένα στο καφενείο του χωριού και στο περιοδικό
"Σχωριάδες Πωγωνίου", συντάχθηκαν κι αυτοί μαζί
μας, εμπιστεύθηκαν και μας στήριξαν εμάς και το
έργο μας.

Σήμερα, μετά από τέσσερα χρόνια, το χωριό
έχει αλλάξει κυριολεκτικά. 

Πρώτον, στην αντίληψη των ανθρώπων, στη
μεταξύ μας επικοινωνία και συμπεριφορά, χάρη στην
ευχάριστη διαμονή στο χωριό, στην παρέα στο καφε-
νείο σε συνδυασμό με το νέα, βελτιωμένη όψη του
χωριού.

Δεύτερον, καλλιεργήθηκε η εξωστρέφεια του
χωριού, αναπτύχθηκαν οι δημόσιες σχέσεις μας, όσο
το δυνατόν περισσότερο, με όλους, μέσα κι έξω από
το χωριό, επικοινωνώντας μέσω των κοινωνικών
μέσων δικτύωσης (facebook), το περιοδικό "Σχωριά-
δες Πωγωνίου" και τις εκδόσεις Σχωριάδες. Αναπτύ-
ξαμε προσωπικές σχέσεις με κρατικούς και άλλους
κοινωνικούς φορείς και σήμερα οι Σχωριάδες, κι
αυτό το λέμε με περηφάνια, αν και είναι ένα μικρό
χωριό σε έκταση, έχει μεγάλη αναγνώριση παγκο-
σμίως και αυτή την προσπάθεια θα τη συνεχίσουμε
και θα την ενισχύσουμε ώστε το χωριό μας να γίνει
το παράδειγμα και ο ανθός του Πωγωνίου.

Ως Πρόεδρος, θέλω να ευχαριστήσω ονομαστικά,
όλους όσους μας στήριξαν αυτά τα χρόνια, τόσο οικο-
νομικά όσο και ηθικά, τους συγχωριανούς μας Θωμά
Νάκα, Θωμά Κατσάνο, Μάνθο Κατσάνο, Αντώνη
Σταύρο Λώλη, Λάμπη Καλούδη, Κώστα Ράκο Μεντή,
Βασίλη Βαγγέλη, Γιάννη Ντούβα, Σωτήρη Καρα-
γιάννη, Γιωργούλα Μεντή, για τα έργα που προσέφε-
ραν στο χωριό. 

Επίσης, να ευχαριστήσω τον βουλευτή μας Βαγ-
γέλη Τάβο για τη μεγάλη προσφορά των 7.000.000
λεκ παλιά (επτά εκατομμύρια), τον οποίο ιδιαίτερα τον
ευχαριστούμε και του οφείλουμε. 

Ευχαριστούμε τον Μινέλα Τζέλιο, Αντιπρόεδρο του
Πανηπειρωτικού Συλλόγου ΗΠΑ, για την προσφορά
500 δολαρίων καθώς και τον Πρόεδρο κο Νίκο Γκα-
τζογιάννη για την απόφασή του Πανηπειρωτικού Συλ-
λόγου να μας προσφέρουν 5.000 δολάρια, τα οποία
δυστυχώς, λόγω καθυστερήσεων του τραπεζικού
συστήματος, αδυνατούμε ακόμα να τα παραλάβουμε. 

Να ευχαριστήσω τα παιδιά του Νίκου Ντάλλα,
Ελένη και Γιώργο, που προσέφεραν 500 δολάρια, τον
Βαγγέλη Τέλιο που προσέφερε 300 δολάρια, τον
Βασίλη Ντούρο για 200 δολάρια και τη Δοξία Μήλια
για 100 δολάρια.
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Εκτός, όμως, από τις επιτυχίες που είχαμε, πρέπει
να σταθούμε και στα προβλήματα του χωριού μας,
για τα οποία κάνω έκκληση σε όλους για κατανόηση,
αντιμετώπιση και λύση αυτών.

Μεγάλο πρόβλημα είναι η άσκοπη σπατάλη του
νερού. Η κακοδιαχείριση του πολύτιμου αυτού αγα-
θού ξεκινά από τη στιγμή που αφήνουμε τη βρύση
ανοιχτή να τρέχει δίχως λόγο. Αυτό πρέπει να σταμα-
τήσει γιατί την απώλεια του νερού θα τη βρούμε
μπροστά μας.

Έχουμε τρεις οικογένειες με δέκα αγελάδες, τις
οποίες αφήνουν να κυκλοφορούν αδέσποτες στο
χωριό, προκαλώντας ζημιές.

Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα είναι τα απορρίμ-
ματα του χωριού. Έχει γεμίσει ο τόπος και δεν έχουμε
καταφέρει να βρούμε έναν τρόπο για τη συγκέν-
τρωσή τους. Το πρόβλημα αυτό τίθεται σε πρώτη
προτεραιότητα στο Νέο Προεδρείο που πρέπει να το
χειριστεί με τόλμη και αποφασιστικότητα και να φέρει
άμεσα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Άλλο θέμα που μας προβληματίζει σοβαρά,
είναι τα δάση του χωριού μας που ενώ είναι ιδιω-
τικά, η πρώην Επαρχία τα πέρασε στην περιουσία
του Κράτους, δηλαδή στην Επαρχία που ανήκουν
και οι Σχωριάδες. Αυτή η παρανομία μας ταλαι-
πωρεί κι έτσι ορίσαμε δικηγόρους και θα περάσει
το θέμα μας από τα Δικαστήρια προκειμένου οι
ιδιοκτησίες αυτές να μεταβιβαστούν και πάλι στο
χωριό, ως περιουσία του χωριού.

Με τη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Αλβα-
νία, κάτι σαν τον ελληνικό "Καλλικράτη" και τη συγ-
χώνευση των κοινοτήτων ή μικρότερων Δήμων σε
μεγαλύτερους, το Πωγώνι είναι πλέον δήμος μαζί με
τη Δερόπολη. Έχοντας μεγάλη υποστήριξη με τον
δήμο και όλες τις υπηρεσίες που θα προκύψουν και
με το Νομικό Τμήμα του Δήμου, πιστεύω πως θα
έχουμε καλή συνεννόηση και θα συνεργαστούμε σε
πολύ μεγάλο βαθμό.

Άλλο θέμα είναι η υποχρεωτική συνδρομή κάθε
οικογένειας Σχωριαδιτών με κατοικία στο χωριό, για
την πάγια καταβολή  των 30 ευρώ/έτος, για τα λει-
τουργικά έξοδα της Κοινότητας. Πολλοί ήταν οι πρό-
θυμοι για την καταβολή των χρημάτων αυτών, όμως,
δυστυχώς, μέχρι τώρα, για το έτος 2015 έχουμε
εισπράξει μόνο το 1/4 του συνολικού ποσού.

Προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια είναι οι ακό-
λουθες εκκρεμότητες, για τις οποίες θα ζητήσουμε
τη συμβολή είτε τη χρηματοδότηση του Δήμου:

- Το νερό του Κουκουράτου μαζί με τη δεξαμενή.
- Ολοκλήρωση της αναπαλαίωσης του σχολείου

ως Πνευματικό Κέντρο.
- Αποχετευτικό υπόγειο σύστημα για να έχουμε

καθαρό νερό στο πηγάδι και στον Τζάφο.
- Στρώσιμο μπετόν από πλατεία ως Άγ. Νικόλαο.
Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας όλα αυτά

τα χρόνια και προτείνω, για το επόμενο Προεδρείο
της Δημογεροντίας, να εκλέξουμε πρόθυμους
ανθρώπους για να βοηθήσουν περαιτέρω στην πρό-
οδο του χωριού.
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Ανάπλαση πλατείας 
1. Υπόγειο κανάλι πλατείας  - Με χρήματα της Επαρχίας.
2. Στρώσιμο πλατείας με μπετόν - Με χρήματα Βαγγέλη Τάβου.
3. "Οκτάγωνο" πλατείας - Προσφορά Θωμά Νάκα.
4. Βάψιμο καφενείου.
5. Συγκρότημα βρύσης κεντρικής πλατείας - Προσφορά Αντώνη Σταύρου Λώλη και Λάμπη Καλούδη.
6. Φωτισμός ιστορικής γούβας, καμπαναριού, συγκροτήματος βρύσης - Προσφορά Γιάννη Ντούβα.
7. Εγκατάσταση κολώνας με προβολείς στο κέντρο της πλατείας.
Σχολείο
8. Στο σχολείο έγιναν οι πρώτες εργασίες με χρήματα Θωμά Νάκα και τώρα ξεκίνησε ο σοβάς στον 

πάνω όροφο με χρήματα από την ενοικίαση βοσκοτόπων. 
9. Δημιουργία γραφείου Δημογεροντίας.
Έργα εκκλησίας από τον έρανο και το ταμείο της εκκλησίας
10. Κατασκευή της αμφιθεατρικής σκάλας εισόδου με μπετόν - Ταμείο & Έρανος Εκκλησίας.
11. Ανακατασκευή περίβολου τοιχίου κεντρικής εκκλησίας - Ταμείο & Έρανος Εκκλησίας.
12. Στρώσιμο του αυλόγυρου της εκκλησίας με μπετόν - Ταμείο & Έρανος Εκκλησίας.
13. Πεζούλι εκκλησίας με κάγκελα και ριέτα - Ταμείο & Έρανος Εκκλησίας.
14. Τοποθέτηση γκαζόν (γρασίδι) στον αυλόγυρο της εκκλησίας - Ταμείο & Έρανος Εκκλησίας.
15. Επένδυση της εξωτερικής αμφιθεατρικής σκάλας εισόδου της εκκλησίας  - 

Προσφορά ανώνυμου δωρητή - συγχωριανού μας.
Εξωκκλήσια
Εκτός αυτών των έργων, πολλές εργασίες έχουν εκτελεσθεί στα ξωκλήσια, ξεκινώντας από τον
Άγιο Αθανάσιο - Προσφορά Γεωργούλας Μεντή, Άγιο Νικόλαο, Αγία Παρασκευή και Παναγία της
Χοτιμίστας - Προσφορά Μάνθου Κατσάνου και εκκλησία Ντόλιανης - Προσφορά Θωμά Κατσάνου.
Οδικά έργα
16. Στρώσιμο δρόμου Γιωργάνου Τζάφου, με μπετόν - Προσφορά της ίδιας γειτονιάς.
17. Στρώσιμου δρόμου με πίσσα από την πλατεία ως την Αγία Σωτήρα - Με χρήματα Βαγγέλη Τάβου.

Tέσσερα χρόνια δράσεις, 2011-15
Το έργο, η προσφορά, το αποτέλεσμα
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18. Στρώσιμο δρόμου με μπετόν, από του Ηλία Μεντή ως το σχολείο - Με χρήματα Βαγγέλη Τάβου
και ποσοστό κατ' αναλογία στον κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου στη γειτονιά.

19. Στρώσιμο δρόμου με μπετόν, από του Κώτσο Μπέη ως τον Άγιο Νικόλα - 
Προσφορά Κώστα Ράκο Μεντή.

20. Στρώσιμο 30 μέτρων δρόμου με μπετόν, στην οδό Αγ. Νικολάου - 
Προσφορά Σωτήρη Καραγιάννη.

21. Στρώσιμο 60 μέτρων δρόμου με μπετόν, από το γήπεδο προς Βαγγέλη Λώλη - 
Προσφορά Θωμά Νάκα και Βαγγέλη Λώλη.

22.Στρώσιμο δρόμου με μπετόν, από την πλατεία Γεωργάνου έως Θεόδωρου Τσάνου - 
Προσφορά Βασίλη Βαγγέλη.

Άλλα χρηστικά και εξωραϊστικά έργα
23. Τροφοδότηση ρεύματος και νερού στο νέο νεκροταφείο.
24. Βρύσες στην Αγία Σωτήρα και στο νέο νεκροταφείο.
25. Πουσέτο νερού στη γειτονιά του Θωμά Νάκα, ως μοντέλο για παρόμοια έργα.
26. Μεγάλος σταυρός από μπετόν, ύψους 10 μέτρων, στην κορυφή της Ούλτσας - 

Προσφορά Θωμά Νάκα.
27. Στρώσιμο δρόμου Μιτσούρκου με μπετόν - Με χρήματα Βαγγέλη Τάβου, Θωμά Νάκα και 

Γεωργούλας Μεντή.
28. Πινακίδες οδικής σήμανσης στους δρόμους και τις πλατείες - Προσφορά Θωμά Νάκα.
Έργα ύδρευσης
29. Κανάλι ξεχυλίσματος μπεντιού - Με χρήματα της Επαρχίας.
30. Οι βάνες του Τσιγαρά - Με χρήματα του Ταμείου Δημογεροντίας
31. Βάνα εξαγωγής καθαρισμού - Με χρήματα του Ταμείου Δημογεροντίας
32. Καθάρισμα μπεντιού - Με χρήματα του Ταμείου Δημογεροντίας
33. Μόνιμη γραμμή νερού καφενείων και πλατείας - Με χρήματα του Ταμείου Δημογεροντίας
Αποχετευτικά έργα
34. Κοινόχρηστες τουαλέτες.
35. Αποχετευτικοί σωλήνες από το καφενείο ως την γκάτζα του Μπάντου - Με χρήματα του

Ταμείου Δημογεροντίας
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Οικονομικός απολογισμός
κοινωφελών έργων 2011 - 2015
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Το νέο Προεδρείο
της Δημογεροντίας Σχωριάδων

Στη δεύτερη συγκέντρωση του Συμβουλίου Δημογεροντίας, λίγες μέρες μετά την εκλογή του νεοε-
κλεγέντος Συμβουλίου,  παρουσιάσαμε το νέο πρόγραμμα έργων και μοιράσαμε τα καθήκοντα στα
μέλη, τα οποία είναι τα εξής:

1. Πρόεδρος: Δημήτρης Πασπάλης
2. Κοινοτικά έργα: Θωμάς Νάκας
3. Ταμίας και είσπραξη 30ευρώ/Σχωριαδίτικη κατοικία με παροχή νερού: Δημήτρης Μπέης
4. Διαχείριση νερού - έργων ύδρευσης: Κώστας Βαγγέλης
5. Βοσκοτόπια: Οδυσσέας Γκίκας

Αποφασίστηκε στους προσεχείς μήνες να οργανώσουμε στην Αθήνα, που είναι οι περισσότεροι συγ-
χωριανοί μας, μία ανοιχτή συγκέντρωση της Αδελφότητας, για να κάνουμε τον απολογισμό των τεσ-
σάρων χρόνων του προηγούμενου Προεδρείου και να παρουσιάσουμε το νέο μας πρόγραμμα.
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Πάγια καταβολή 30ευρώ/έτος
για τα λειτουργικά έξοδα της Κοινότητας

Βοηθάμε, όλοι μαζί, στη λειτουργία της Κοινότητας Σχωριάδων
Η οικονομική υποχρέωση των 30 ευρώ για κάθε παροχή νερού στις Σχωριάδες, έχει ξεκινήσει από
την 1η Ιανουαρίου 2015. Τα χρήματα συλλέγει ο Πρόεδρος της Δημογεροντίας, κος Τάκης Πασπάλης
αντί απόδειξης είσπραξης. Θυμίζουμε ότι ή πάγια αυτή ετήσια καταβολή απαιτείται για την ομαλή λει-
τουργία της Κοινότητας στα πάγια έξοδά της. 
Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2015, μόλις εικοσιτέσσερις οικογένειες κατέβαλαν το ποσό που τους αναλογεί,
ενώ οι υποχρεώσεις και τα έξοδα της Κοινότητας τρέχουν διαρκώς.
Αν θέλουμε, λοιπόν, ένα καλοσυντηρήμενο μηχανισμό λειτουργίας του χωριού καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους, οφείλουμε να αποδώσουμε όλοι το ποσό των 30 ευρώ για το καλό το τόπου.

Πάγια καταβολή 30ευρώ/έτος για κάθε Σχωριαδίτικο σπίτι με παροχή νερού - 2015
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Τα έργα συνεχίζονται
Οι προσφορές σας έχουν αποτέλεσμα!

Ο έρανος της εκκλησίας συνεχίζεται
Ο έρανος συνεχίζεται για την αποπεράτωση των έργων της εκκλησίας που χάρη στις προσφορές σας

έχουν πραγματοποιηθεί πολλά από αυτά με μεγάλη επιτυχία, ως τώρα. Όμως, δε σταματούμε εδώ. Συνε-
χίζουμε για ακόμα περισσότερες δράσεις και έργα που πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα για την ολοκλή-
ρωση των προγραμματισμένων εργασιών.

Κάνουμε έκκληση, όλοι οι Σχωριαδίτες και φίλοι, να βοηθήσουν στη συνέχεια της επι-
τυχημένης πορείας αναβάθμισης του χωριού μας, των Σχωριάδων, γιατί αξίζει!

Με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο κατάλογο με προσφορές (τεύχος αρ.15 - 16), οι δωρητές έως
τον Φεβρουάριο 2015 ήταν 131 και το ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε έφτασε τα 4.098.400* λεκ παλιά 
(* σύνολο από όλα τα νομίσματα σε ισοτιμία με τα λεκ παλιά).

Έρανος της εκκλησίας - Προσφορές

Και τα έργα συνεχίζονται...
Με συντονίστρια του έργου την Παυλίνα Ντούρου, θα κατασκευαστεί βρύση στην Αγία Τριάδα, προσφορά

της ίδιας γειτονιάς.
Ο Βασίλης Βαγγέλης, προτίθεται να ανακατασκευάσει τη βρύση του Πασπάλη. Η γερόντισσα Μαρία - Ελένη

Καλέμη, εις μνήμη θείων Λεωνίδα και Βασιλικής Καλέμη, θα κατασκευάσει στον αυλόγυρο της εκκλησίας μία
βρύση στη Φλαμουριά.

Έκκληση για την ανακαίνιση του παραδοσιακού σχολείου 
Ο πρώτος όροφος του σχολείου για να τελειώσει, χρειάζεται 21 παράθυρα και 5 πόρτες, Ας προσφέρουμε,

κάθε Σχωριαδίτης, από ένα παράθυρο για το σχολείο., να κλείσει η πάνω αίθουσα. Μέχρι τώρα, έχουμε μερικές
προσφορές και περιμένουμε, με χαρά, και τις υπόλοιπες που υπολείπονται.
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Το 2015 είναι η χρονιά που προσδιόρισε τη νέα
πορεία της Αδελφότητας Σχωριαδιτών. Σημαντικές
οι αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δ.Σ. καθώς και
οι δράσεις του, από την αρχή της χρονιάς.
Το διοικητικό συμβούλιο της Αδελφότητας Σχω-
ριαδιτών, ενέργησε ώστε η Αδελφότητα να απο-
κτήσει Νέο Καταστατικό, ανανεώνοντας το παλαιό
που ίσχυε από το 1938. Έπειτα, η Αδελφότητα απέ-
κτησε και ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου)
στην Εφορία.
Επίσης, η Αδελφότητα προέβη σε όλες τις απαραί-
τητες ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικού λογα-
ριασμού στο όνομά της. Λόγω, όμως, της επιβολής
των capital controls και της γραφειοκρατίας της
τράπεζας, η διαδικασία έγκρισης και ανοίγματος
λογαριασμού καθυστερεί πολύ, δυσκολεύοντας το
έργο της Αδελφότητας.
Έχουμε επικοινωνήσει, μέσω ηλεκτρονικής αλλη-
λογραφίας, με τον Πρόεδρο του Πανηπειρωτικού
συλλόγου Αμερικής, κο Νίκο Γκατζογιάννη, με τη

συγκατάθεση του Αντιπροέδρου του ίδιου συλλό-
γου, κο Μινέλα Τζέλιο, ώστε να μπορέσουμε να
παραλάβουμε την προσφορά των 5.000 δολαρίων,
του συλλόγου προς τις Σχωριάδες, για τις ανάγκες
του χωριού.
Όλες αυτές οι πολύ σημαντικές ενέργειες είναι ένα
βήμα για τη δημιουργία σωστών βάσεων για τη
νομιμότητα και την αξιοπιστία της Αδελφότητας
ώστε να μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε ακόμα
περισσότερα πράγματα, να βοηθήσουμε και να
βοηθηθούμε χωρίς νομικές ή άλλες δυσκολίες. 
Στο σημείο αυτό, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον
κο Μαργαρίτη Θεοδώρου - δικηγόρο, για τη σύν-
ταξη και έγκριση του νέου καταστατικού όπως και
την κα Δέσποινα Τσάκου - λογίστρια, που οικειο-
θελώς προσφέρθηκαν να βοηθήσουν σε αυτή μας
την προσπάθεια.
Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού, θα αναρτηθεί
ολόκληρο, το νέο καταστατικό της Αδελφότητας
Σχωριαδιτών.

Αδελφότητα Σχωριαδιτών 
Ανανέωση και νέα πορεία

Schoriades 17-18 1-21_Layout 1  6/10/2015  5:19 μμ  Page 14



Νεολαία Σχωριάδων 
Εκλογές - Νέο Δ.Σ. - Πρόγραμμα 2015-16

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Σάββατο 15
Αυγούστου 2015, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές
για το νέο Δ.Σ. της Νεολαίας Σχωριάδων.  Το νέο
Δ.Σ. που εκλέχθηκε είναι το ακόλουθο:

- Πρόεδρος: Αποστόλης Μήλιας 
- Αντιπρόεδρος: Θύμιος Νάκας
- Γραμματέας: Αντώνης Λανάι
- Ταμίας: Αντώνης Λώλης
- Μέλη: Παύλος Δημουλάς, Γιώργος Μήλιας,

Γρηγόρης Αποστόλης
- Αναπληρωματικός μέλος: Χρήστος Λώλης

Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., στις 29/9/15,
πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις για το πρό-
γραμμα της Νεολαίας 2015-16:

1. Να δημιουργηθεί το "Πάρκο της Νεολαίας",
στην πρασινάδα της Αγίας Σωτήρας Σχωριάδων,
κατόπιν μελέτης τοπογράφου μηχανικού και
αρχιτέκτονα. Το "Πάρκο" θα περιλαμβάνει: Γήπεδο
μπάσκετ, βόλεϊ, παιδική χαρά, φύτευση δέντρων
και τοποθέτηση πάγκων, καλοκαιρινό μπαρ. Το
έργο θα υλοποιηθεί με χρήματα από το Ταμείο της
Νεολαίας το οποίο σκοπεύει να ενισχύσει τα
έσοδά του μέσα από εκδρομές, ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις και συνδρομές. Η συλλογή χρημά-
των έχει ξεκινήσει και ήδη έχουν συγκεντρωθεί
194,14 ευρώ, από τους παρακάτω δωρητές:

Γιώργος Νάκας 20 ευρώ
Αντώνης Λανάι 32 ευρώ
Αθανάσιος Νταλές 5.000 λεκ (3,57 ευρώ)
Παύλος Δημουλάς 5.000 λεκ (3,57 ευρώ)
Χρήστος Λώλης 10 ευρώ
Ευγενία Μέγγου 10 ευρώ
Θωμάς Νάκας 20 ευρώ
Χριστόφορος Νταλές 30 ευρώ
Πότση Σ. 10 ευρώ
Λάμπης Καλούδης 20.000 λεκ (14 ευρώ)
Γιώργος Μήλιας 5 ευρώ
Δημήτρης Μήλιας 10 ευρώ
Αποστόλης Μήλιας 20 ευρώ
Νίκου Κώστας 5 ευρώ
Μπισμπίκης Μιχάλης 5 ευρώ

2. Διοργάνωση πάρτι τον Δεκέμβριο του 2015,
στην Αθήνα, για τη συσπείρωση της νεολαίας
αλλά και τη διασκέδασή της.
3. Διοργάνωση κοπή βασιλόπιτας 2016 σε
συνεργασία με την Αδελφότητα Σχωριαδιτών "Η
Γέννηση της Θεοτόκου".
4. Διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου για την
άνοιξη 2016.
5. Κινηματογραφική προβολή - 13/8/2016, για
όλα τα παιδιά του Πωγωνίου.  
6. Εκδρομή παιδιών και νεολαίας, 14/8/16, στην
Αγία Παρασκευή.
7. Εκδρομή παιδιών και νεολαίας, 16/8/16, στη
βρύση του Πασπάλη.

Σελ.
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Ημερολόγιο Σχωριάδων
Άνοιξη - Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2015

Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών έχει να παρουσιάσει μία αξιόλογη δράση στον πέρασμα του χρόνου, από
την έναρξή της έως τις μέρες μας. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Σχωριαδίτη Γιάννη Τσαμπέρη, σημαντική
προσωπικότητα, που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στον αγώνα επιβίωσης και προόδου των Σχωριάδων
και της ανάδειξης, διεθνώς, το Βορειοηπειρωτικού ζητήματος.
Το 2015 αποφασίστηκε από την Αδελφότητα Σχωριαδιτών να τιμηθεί ο αξιόλογος αυτός άνδρας, πρώην
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας από τη δεκαετία του '70, όταν επέστρεψε μόνιμα από
την Αμερική και έως το 2000, όπου βοήθησε ουσιαστικά το χωριό ιδιαίτερα μετά την πτώση του πρώην
Ανατολικού μπλοκ και το άνοιγμα των συνόρων. 
Η τιμητική πλακέτα για τον Γιάννη Τσαμπέρη παρουσιάστηκε στην κοπή της βασιλόπιτας Σχωριαδιτών,
τον Φεβρουάριο 2015, όμως χωρίς την παρουσία του ίδιου, λόγω ασθένειας και αδυναμίας εξαιτίας
του γήρατος. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Τσαμπέρης είναι 93 χρονών ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι
μέχρι τα 92 του οδηγούσε το Ι.Χ. του και αυτοεξυπηρετούνταν. Μακάρι να φτάσουμε κι εμείς στα χρόνια
του και να έχουμε την ίδια διαύγεια πνεύματος.
Έτσι, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, οι εν ζωή Πρόεδροι της Αδελφότητας συναντηθήκαμε στην κατοικία
του τιμώμενου για να του παραδώσουμε την πλακέτα του. Παρόντες, με τη σειρά που προέδρευσαν
ήταν οι παρακάτω: Γιάννης Τσαμπέρης, Γερόντισσα Μαρία - Ελένη Καλέμη, Λεωνίδας Γκίκας, Θωμάς
Νάκας, Κώστας Παντάζος και Άλκης Νταλές.  Μαζί μας ήταν και η αδελφή Καλλινίκη, δραστήριομέλος
του Δ.Σ. της Αδελφότητας Σχωριαδιτών.
Η συνάντηση είχε συγκινησιακό και ταυτόχρονα ευχάριστο κλίμα, η παράδοση έγινε με τιμή και σεβασμό
προς τον γηραιό και αξιόλογο πρώην Πρόεδρο, ο οποίος συγκινημένος, μας ευχαρίστησε όλους τους

Φωτογραφία από την επίσκεψη στην κατοικία του Γιάννη Τσαμπέρη, για την απόδοση της τιμητικής πλακέτας
Διακρίνονται: Λεωνίδας Γκίκας, αδελφή Καλλινίκη, Θωμάς Νάκας, Άλκης Νταλές, Κώστας Παντάζος, Βιολέτα Ντέντε (Μπέη)
Καθιστοί: Γιάννης Τσαμπέρης και γερόντισσα Μαρία - Ελένη Καλέμη

24/3/15 Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών τιμά τον αειθαλή αγωνιστή, Γιάννη
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παρευρισκομένους και φρόντισε για την άψογη
φιλοξενία μας. 
Γύρω από το τραπέζι, ανταλλάχτηκαν πολλές κου-
βέντες και απόψεις πάντα με επίκεντρο τις Σχω-
ριάδες και το μέλλον τους. Ο Γιάννης Τσαμπέρης
ήταν πολύ ευχαριστημένος με τις δράσεις και τα
έργα που έχει φέρει σε πέρας η Αδελφότητα μέχρι
τώρα στο χωριό κι εμείς, με τη σειρά μας, του
εγγυηθήκαμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύ-
τερο για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου
μας. Θέλουμε οι Σχωριάδες να γίνουν πρότυπο για
όλα τα χωριά του ξεκομμένου Πωγωνίου.

Τελευταία στιγμή μάθαμε τα δυσάρεστα νέα.
Ο Γιάννης Τσαμπέρης έφυγε από κοντά μας, το

Σάββατο 3 / 10 / 15, σε ηλικία 92 χρονών. 
Ο θεός να τον συγχωρέσει, μακάρι να φτάσουμε

τα χρόνια του και να κατορθώσουμε κι εμείς
έργα αντάξια με τα δικά του για τον τόπο μας.

Στον Γιάννη Τσαμπέρη
αφιερωμένο ποίημα 
του Σωκράτη Ρέτζιου

Η φλόγα που καίει μέσα σου
λέγεται πατρίδα.
Πατρίδα, Βόρειος Ήπειρος,
Σχωριάδες μου, ακριβή!
Το πιο μεγάλο όνειρο,
όνειρο μιας ζωής!

Μην το βάλεις κάτω, θείε Γιάννη,
γιατί υπάρχει ελπίδα.
Ελπίδα είναι οι νέοι
που αγαπούν την πατρίδα.

Οι κόποι σου, ο αγώνας σου, 
ποτέ δε θα παν' χαμένοι,
ο αγώνας σου είναι όμορφος,
τον δρόμο τους φωτίζει,
για να κάνουν τις Σχωριάδες
ένα όμορφο στολίδι.

25 Μαρτίου 2015

μείο είναι το εργαστήρι της καθαρό και περιποιημένο. Εκείνη με τη λευκή της ποδιά, το καπελάκι τα
γάντια και τα πεντακάθαρα αγγειά, φροντίζει για μία ακόμα καλή παραγωγή Σχωριαδίτικων γαλα-
κτοκομικών προϊόντων.

Στο χωριό, ο καθένας από εμάς έχει τον κήπο του
και απολαμβάνει τα φρέσκα και καλής ποιότητας
κηπευτικά και φρούτα. 
Εκτός από αυτά, όμως, στο χωριό έχουμε και τέσ-
σερα κοπάδια με πρόβατα, γίδια και αγελάδες. Οι
κτηνοτρόφοι μας είναι ο Οδυσσέας Γκίκας, ο Τάκης
Μπέης, η Γεωργούλα Μεντή και ο Μανώλης Φούκης. 
Ανά πάσα στιγμή, στο χωριό μπορείς να απολαύ-
σεις το αρνάκι, το κατσικάκι και μαζί με αυτά και τα
εκλεκτά γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Αξίζει να σημειώσουμε την πολύ καλή δουλειά που
κάνει η Όλγα του Μανώλη Φούκη, προσφέροντάς
μας, όλο το καλοκαίρι, το τυρί, το βούτυρο, την
γκίζα, την ούρδα, το ξινόγαλο. Όποιος έχει επισκε-
φθεί το εργαστήριό της, θα διαπιστώσει ότι τηρεί
αυστηρούς κανόνες καθαριότητας, σαν το νοσοκο-

8/4/15 Η ντόπια παραγωγή νοστιμεύει το τραπέζι μας!
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“Πρασίνισε” ο αυλόγυρος της μεγάλης μας εκκλησίας και ομόρφυνε περισσότερο με τη φύτευση γκαζόν
(γρασίδι) σε όλα τα παρτέρια του. Το όμορφο αποτέλεσμα, τώρα, χαίρονται μικροί και μεγάλοι κάθε
φορά που επισκέπτονται την εκκλησιά μας.

Το Άγιο Πάσχα γιορτάστηκε στο χωριό μας, όπως κάθε χρόνο, με θρησκευτική κατάνυξη και συμμετοχή
από πολλούς Σχωριαδίτες που επισκέφθηκαν τον τόπο για να γιορτάσουν εκεί τις άγιες αυτές ημέρες. 
Οι ευχές και τα λόγια του παπά, μας έδωσαν δύναμη και ελπίδα για να συνεχίσουμε τον καθημερινό
αγώνα μας και την αισιοδοξία της αναγέννησης στην καρδιά και το πνεύμα, όπως κάνει η φύση, φέρ-
νοντας την άνοιξη.
Τη Δευτέρα του Πάσχα, τελέσθηκε η παραδοσιακή λειτουργία στην Αγία Σωτήρα.  Η μέρα ήταν λαμπρή,
αναστάσιμη, και η διάθεσή όλων μας έτοιμη για την επόμενη βόλτα στη φύση που απλόχερα μας χάρισε
και φέτος τις ευωδιές, τα λουλούδια, τα χρώματα.
Για το 2016, θα οργανώσουμε, για την εβδομάδα του Πάσχα, επίσκεψη σε όλα τα εξωκκλήσια, για να τα
αναστήσουμε, με τέρμα της διαδρομής το εξωκκλήσι της Κυριακής του Θωμά στην Ντόλιανη. Προετοι-
μαστείτε από τώρα για φαγοπότι, χορό και τραγούδι!

8/4/15 -Τοποθέτηση γκαζόν στην εκκλησία μας

12/4/15 -Το Άγιον Πάσχα - Η Ανάσταση του Κυρίου

13/4/15 -Η παραδοσιακή λειτουργία στην Αγία Σωτήρα

Σελ.

18
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Η Δευτέρα του Πάσχα μας βρήκε όλους στην καθιερωμένη λειτουργία του χωριού, στην Αγία Σωτήρα
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“Καλώς τονε τον Μάη, τον χρυσό Μάη...”, συνηθίζαμε να τραγουδάμε την Πρωτομαγιά και μαζεύαμε
λουλούδια για να στολίσουμε με όμορφα στεφάνια τα κατώφλια των σπιτιών. Έτσι κάνουμε και τώρα. Το
λουλούδι του Μάη μας έφερε και επίσημα την άνοιξη στο χωριό. 
Όμως, μαζί με αυτά, έρχονται και τα λαχταριστά ψητά, που πολλοί συγχωριανοί ετοιμάζουν από νωρίς
για το γιορτινό τραπέζι της ημέρας. Ο Κώτσιος Βαγγέλης, ο Γιάννης Δημουλάς, ήταν μερικοί από τους
ψήστες της ημέρας. Να μην παραλείψουμε τις νόστιμες πίτες που φτιάχτηκαν ειδικά για την Πρωτομαγιά,
αλλά και τους υπόλοιπους μεζέδες που όλοι μαζί απολαύσαμε κάτω από τη Γούβα με τον Τάκη Μπέη να
μας περιποιείται ιδιαίτερα. Μαζί μας στην παρέα, εκτός των άλλων, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, ο
Άλκης Νταλές, ο Αντώνης Κατσάνος και ο Λεωνίδας Γκίκας με το κλαρίνο του. Και του χρόνου!

1/5/15 -Καλώς μας ήρθες, Πρωτομαγιά!
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22 ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 17° & 18°, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Φέτος, για πρώτη φορά, έγιναν εκλογές με το νέο διοικητικό σύστημα στην Αλβανία, κάτι αντίστοιχο με
το ελληνικό πρόγραμμα “Καλλικράτης”, όπου μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας και
επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, έγιναν συγχωνεύσεις σε δημόσιες υπηρε-
σίες και μείωση του αριθμού των δήμων. Οι 300 επαρχίες συγχωνεύθηκαν σε 61 δήμους της χώρας. 
Η δική μας επαρχία ενώθηκε με τη Δερόπολη, ταιριάζοντας αρμονικά την ομοιογένεια των ......... ελλη-
νόφωνων χωριών. Η Επαρχία Πωγωνίου μετονομάστηκε σε Τμήμα Διαχείρισης και ο υπεύθυνος του
τμήματος, Διαχειριστής.

Τα χωριά του νέου δήμου Δερόπολης - Πωγωνίου, είναι:

1. Άνω Δερόπολη: Γεουργουτσάτες, Ζερβάτες, Βουλιαράτες, Βόδριστα, Βοδίνο, Πέπελη, Κλεισάρι, Σελλιό, Λυκο-
μίλι, Λοβίνα, Κρυονέρι, Σωτήρα, Λόγγος, Κοσοβίτσα, Κακαβιά, Βρυσερά, Κουρά (Κρα), Άγιος Νικόλαος.

2. Κάτω Δερόπολη: Δερβιτσιάνη, Γοραντζή, Βάνιστα, Χάσκοβο, Δούβιανη, Σωφράτικα, Τεριαχάτες, Γορίτσα,
Φράστανη, Λιούγκαρη, Γράψη, Βραχοραντζή, Γλύνα, Κάτω Επισκοπή, Άνω Επισκοπή, Ροδάτες.

3. Πωγώνι: Πολύτσιανη, Σχωριάδες, Σωπική, Τσιάτιστα, Χλωμό, Μαυρόγυρο, Σέλτση.

Ευχόμαστε στο νέο δήμο Δερόπολης - Πωγωνίου και στο νέο Δήμαρχό μας, κο Αχιλλέα Ντέτσικα, καλή
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Ελπίζουμε, με τις δυνατότητες που του δίνονται, να ενισχύσει όσο μπορεί
περισσότερο την περιοχή μας, τη Δερόπολη και το Πωγώνι, να ενώσει όλα τα ελληνικά χωριά και να
συντελέσει ώστε να γίνουν έργα που θα τα βοηθήσουν. Είναι αναγκαίο να σταθεί δίπλα στις πιο ευπαθείς
ομάδες, δίνοντας ιδιαίτερη φροντίδα στους γέροντες που έχουν μείνει πίσω στα χωριά ενώ τα παιδιά
τους λείπουν. Σοβαρότερο και σπουδαιότερο έργο, όμως, απ' όλα όσα απαιτούνται στην περιοχή, είναι
η κατασκευή του οδικού δικτύου του Πωγωνίου και για την υλοποίησή του οφείλουμε όλοι να δείξουμε
την αλληλεγγύη μας και να το υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο.

Στην περιοχή μας, δήμαρχος εκλέχθηκε 
ο Αχιλλέας Ντέτσικας, υποστηριζόμενος 
από τον βουλευτή μας, Βαγγέλη Τάβο, του LSI. 
Διαχειριστής Πωγωνίου διορίστηκε ο Αθανάσιος Νάκας.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους!

O βουλευτής μας Βαγγέλης Τάβος, μεγάλος νικητής στις
βουλευτικές εκλογές και ακόμα περισσότερο τώρα, στις

τοπικές εκλογές, όχι μόνο στην περιοχή Δερόπολης -
Πωγωνίου - Αργυροκάστρου αλλά σε όλο το Νότο.

20/6/15 -Τοπικές εκλογές στην Αλβανία
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Ο δρόμος Γεωργάνου - Αγίας Σώτηρας στρώθηκε με μπετόν, με χρήματα του Βασίλη Βαγγέλη.

Ο δρόμος του Μιτσούρκου, με το ιστορικό γεφυράκι, ένα έργο που σχεδιαζόταν καιρό για να γίνει, μπήκε
σε τροχιά. 

18/7/15 -Ο δρόμος του Μιτσούρκου

9/7/15 -Ο δρόμος Γεωργάνου - Αγίας Σωτήρας
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Σήμερα γιορτάζει ο προφήτης Ηλίας. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Μετά τη λειτουργία,
μαζευτήκαμε κάτω από τη γούβα και ο Γάκης Καραγιάννης μας κέρασε φρέσκο λουκούμι, ρακί, μυρω-
δάτο καφέ και ό,τι άλλο επιθυμούσε ο καθένας. Και του χρόνου με υγεία!

Ο “Πάντα Ελεήμων”, ο άγιος που ελεούσε τους πάντες με την ιατρική του τέχνη ως θεραπευτής, γιορτάζει
σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Στο χωριό έχουμε Παντελήδες, τον Πάντο Λώλη και τον Παν-
τελή Τέλιο, γιο του Σταύρου Τέλιου, που μας κέρασαν το πρωί στο καφενείο κάτω απο την Γούβα.  Παράλ-
ληλα, με πρωτοβουλία του Πάντο Λώλη καθαρίσαμε και τη Γούβα.

Τοποθετήθηκαν οι οδικές πινακίδες σήμανσης στις δύο εισόδους - εξόδους του χωριού, σε τρεις γλώσ-
σες, ελληνικά - αλβανικά - αγγλικά. Επίσης, πινακίδες τοποθετήθηκαν στις πλατείες, σε κεντρικούς δρό-
μους καθώς και πινακίδες για τα μνημεία και αξιοθέατα του τόπου. 
Ονομαστικές πινακίδες απέκτησαν παραδοσιακοί δρόμοι όπως του Μιτσούρκου, της Αγίας Σωτήρας,
του Αγίου Νικολάου, του Τζάφου, της Ρούγας και οι πλατείες Κούλας και Γεωργάνου. 

4/8/15 - Η τοποθέτηση οδικών πινακίδων σήμανσης

27/7/15 - Η γιορτή του αγίου Παντελεήμωνος

20/7/15 - Η γιορτή του προφήτη Ηλία
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Στο κέντρο της πλατείας του χωριού, τοποθετήκε κολώνα με τέσσερις ισχυρούς προβολείς για την πλήρη
φωταγώγησή της και κάναμε τη νύχτα μέρα!

Η νέα βρύση κοσμεί το ωραίο εκκλησάκι της Αγ. Σωτήρας

Μεγάλη γιορτή για τον Χριστιανισμό, μεγάλη γιορτή για τις
Σχωριάδες. Λειτουργήσαμε, παρουσία της γερόντισσας
Μαρίας - Ελένης Καλέμη και των υπολοίπων αδελφών. 

4/8/15 - Τοποθέτηση προβολέων φωτισμού στην πλατεία  

6/8/15 - Η γιορτή του Σωτήρος Χριστού  

-  Η βρύση της Σωτήρας
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Στρώθηκε με μπετόν, προσφορά του Κώστα Ράκο Μεντή, ο δρόμος από του Κώτσο
Μπέη ως τον Άγιο Νικόλα. Μπράβο και περιμένουμε κι άλλα τέτοια από όλους τους
Σχωριαδίτες!

Η επιμελημένη φωταγώγηση στο
καμπαναριό, τη Γούβα και τον
τοίχο της νέας βρύσης της πλα-
τείας, έδωσαν μία ακόμα όμορφη
πινελιά στο χωριό μας. Να ευχα-
ριστήσουμε τον Γιάννη Ντούβα
για την προσφορά του.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται το πανηγύρι στην πλατεία των Σχωριάδων. Φέτος, όμως, η δυνατή βροχή
και η διακοπή του ρεύματος δεν άφησε πολλά περιθώρια για γλέντι. Πάντως οι νέοι μας βρήκαν τον
τρόπο και να γλεντήσουν και να ευχαριστηθούν. Μπορεί μικρή η συμμετοχή, μεγάλο όμως το κέφι!

10/8/15 - Τσιμεντόστρωση δρόμου  έως τον Άγιο Νικόλαο 

16/8/15 - Το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου  

10/8/15 - Φωταγώγηση σε γραφικά σημεία του χωριού  
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Το πεζούλι της της εκκλησίας ενισχύθηκε με κάγκελα και ριέτα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ταμείο
και τον έρανο της εκκλησίας.

Η μεγαλύτερη γιορτή των Σχωριάδων είναι η μέρα που
γιορτάζει η μεγάλη μας εκκλησία, στην πλατεία, του χωριού,
η Γέννηση της Θεοτόκου.  Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
μας τίμησε με την παρουσία του ο Δεσπότης Αργυροκαστρου
Δημήτριος. Επίσης, η παρουσία της Γεροντισας ,με τις υπό-
λοιπες αδελφές ,μας γέμισε χαρά.  

Η λειτουργία έγινε σε πανηγυρικό κλίμα κι αμέσω μετά όλο
το χωριό συναθροίστηκε στη Γούβα για τον καφέ, την κου-
βέντα, την επικοινωνία. Αργότερα, το καθιερωμένο γιορτα-
στικό τραπέζι, προς όλους τους παρευρισκομένους, με ψάρι,
προσφορά της Γερόντισσας, έκλεισε αυτή την όμορφη ημέρα.

Ευχόμαστε, κάθε χρόνο, να είμαστε όλοι παρόντες στο
πανηγύρι μας και όλοι μαζί να γιορτάζουμε την προστάτιδά
μας Παναγία και να την παρακαλάμε να έχει καλά όλη την
ανθρωπότητα.

6/9/15 - Εγκαίνια έργου περίφραξης εκκλησίας

8/9/15 - Η γέννηση της Θεοτόκου
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29Το καθιερωμένο τραπέζι με ψάρι, προς όλους τους χωριανούς

Μετά την πανηγυρική λειτουργία, ο καφές μας, κάτω από την ιστορική Γούβα
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Σήμερα την ημέρα της γεννησης της Παναγίας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον μεγάλο Σταύρο στην κορυφή
της Ουλτσας, προσφορά της οικογένειας Θωμά Νάκα. Ο σταυρός, να είναι σημείο αναφοράς σε κάθε ταξιδιώτη
και επισκέπτη, να είναι προστάτης μας και να θυμίζει σε ολους οτι εδώ είναι Χριστιανισμός και ορθοδοξία.  

8/9/15 - Σταυρός στην κορυφή της Ούλτσας
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Ο δρόμος, σε απόσταση 30 μέτρων, έξω από την οικία Σωτήρη Καραγιάννη, τσιμεντοστρώθηκε, με χρηματική
προσφορά από τον ίδιο.

Ο δρόμος, σε απόσταση 60 μέτρων, από το γήπεδο προς Βαγγέλη Λώλη, στρώθηκε με μπετόν, προσφορά
Θωμά Νάκα και Βαγγέλη Λώλη.

11/9/15 - Τσιμεντόστρωση δρόμου Σωτήρη Καραγιάννη

16/9/15 - Τσιμεντόστρωση δρόμου στο γήπεδο
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Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει την ύψωση του Σταυρου. Χρόνια πολλά σε ολους τους εορτάζοντες. 
Στις Σχωριαδες, καθιερώσαμε από φέτος, στη γιορτή του Σταυρού να πηγαίνουμε στην κορυφή της Ούλτσας,
που υψώνεται ο μεγάλος σταυρος, να ανάβουμε την μεγάλη βάλα (φωτιά)  και γύρω  απο αυτήν να στρώνουμε
να τρώμε και πίνουμε. 
Ευχόμαστε όλοι μαζί, να συναντηθούμε  του χρόνου και πάλι στην κορυφή της Ούλτσας για να πανηγυρίσουμε
την ύψωση του Τιμίου Σταυρού.

14/9/15 -Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού
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Μετά απο τη βάλα στον σταυρό, επιστρέψαμε στην πλατεία του χωριού και όλοι μαζί στο καφενείο, ευχηθήκαμε
“Χρόνια Πολλά” στον  Σταύρο Τελιο.
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Οι Σχωριάδες εξέλεξαν το νέο Προεδρείο της Δημογεροντίας. Η συμμετοχή (37 άτομα) για τα δεδο-
μένα του χωριού ήταν ικανοποιητική. Οι νεοεκλεγέντες αντιπρόσωποι του τόπου είναι οι ακόλουθοι:

1. Πρόεδρος: Δημήτρης Πασπάλης
2. Κοινοτικά έργα: Θωμάς Νάκας
3. Ταμίας και είσπραξη 30ευρώ/Σχωριαδίτικη κατοικία με παροχή νερού: Δημήτρης Μπέης
4. Διαχείριση νερού - έργων ύδρευσης: Κώστας Βαγγέλης
5. Βοσκοτόπια: Οδυσσέας Γκίκας

Για ακόμα μία φορά, εκλέχθηκε ο Δημήτρης Πασπάλης Πρόεδρος και αυτό φανερώνει την ευρεία
αποδοχή που έχει στους συγχωριανούς του. Ευχόμαστε στη νέα Δημογεροντία μας, καλή επιτυχία στο
έργο της!

Με μεγάλη χαρά εγκαινιάστηκε το νέο έργο - κόσμημα της κεντρικής πλατείας του χωριού μας, δωρεά των
Σχωριαδιτών επιχειρηματιών, Αντώνη Στ. Λώλη και Λάμπη Καλούδη .  Πρόκειται για μία βρύση, πετρόκτιστη,
στο πρώτο επίπεδο, με σκαλάκια, περίβολο ενώ στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει αλτάνα με δέντρα και προ-
στατευτικά κάγκελα. Μία όαση δροσιάς!
Ένα μεγάλο “Μπράβο” από όλους μας  γι’ αυτό το στολίδι που ελπίζουμε να γίνει παράδειγμα προς μίμηση
και για όλους συγχωριανούς και φίλους του τόπου.

15/9/15 -Εκλογές νέου Προεδρείου Δημογεροντίας

23/9/15 -Εγκαίνια νέας βρύσης στην πλατεία
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Η αμφιθεατρική σκάλα της εκκλησίας, “ντύθηκε” με όμορφες, πέτρινες πλάκες και απέκτησε άλλη χάρη, μα
και ασφάλεια, χάρη στην ανώνυμη προσφορά δωρητή - συγχωριανού μας. Τον ευχαριστούμε θερμά και του
ευχόμαστε η Παναγία μας, να έχει καλά αυτόν και την οικογένειά του. 
Η επένδυση της σκάλας έγινε με μεράκι,   όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, κι έτσι άλλο  ένα στολίδι προ-
στέθηκε στα έργα του χωριού.

24/9/15 -Εγκαίνια πλακόστρωση σκάλας περίβολου εκκλησίας
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Ξεκίνησε ο σοβάς από τον πρώτο όροφο του σχολείου ενώ και άλλες εργασίες συνεχίζονται, με χρήματα από
την ενοικίαση βοσκοτόπων.

Το ιστορικό πηγάδι του Τζιάφου, σύντομα θα αλλάξει όψη, χάρη στην προσφορά του Σχωριαδίτη επιχειρηματία,
Λαέρτη Πασπάλη. Τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων και τον συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία. Μακάρι,
κι άλλοι Σχωριαδίτες να αναλάβουν από ένα έργο στο χωριό.

24/9/15 -Έργα ανακαίνισης του παραδοσιακού σχολείου

25/9/15 -Ανακαίνιση στο πηγάδι του Τζάφου
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Στη συνάντηση με τον Διαχειριστή Πωγωνίου, κο
Αθανάσιο Νάκα, και στην ερώτηση για το τί ιδιαί-
τερο θα κάνει με το επιτελείο του στο Πωγώνι, από
τους προηγούμενους, μας απάντησε: 
Θα προσπαθήσω να μην αφήσω κανένα πρόβλημα που
απασχολεί τους συμπατριώτες μας όσον αφορά τη γρα-
φειοκρατία, είτε εδώ στην Πολύτσιανη, είτε στον δήμο,
στο Αργυρόκαστρο και όπου αλλού ταλαιπωρούνται
άδικα. Η απογοήτευση και η ταλαιπωρία με τις πληρω-
μές και άλλες υποχρεώσεις με την υπηρεσία ηλεκτρι-
σμού πρέπει να σταματήσουν.
Είμαι και θα είμαι παρόν σε οποιοδήποτε χωριό, για την
ειρηνική ή κατ' ανάγκη νομική λύση διαφορών μεταξύ
γειτόνων. Καλώ τους συμπατριώτες μου, για κάθε πρό-
βλημα να επικοινωνούν μαζί μου οποιαδήποτε στιγμή.
Ήδη, στο τελωνείο Δρυμάδων, έχω κάνει τα διαβήματά
μου και προς τις δύο χώρες ώστε κανείς μας να μην
ταλαιπωρείται κουβαλώντας τις αποσκευές του από το
ένα τελωνείο στο άλλο και σύντομα στην ελληνική πλευρά
θα εγκαταστήσουν Η/Υ με online σύνδεση με την Κακκα-
βιά, για την άμεση εξυπηρέτηση όλων εκείνων που
θέλουν να περάσουν τα σύνορα με το διαβατήριό τους. 
Οι Ελληνικές αρχές, μέχρι τώρα, επιτρέπουν την είσοδο
και έξοδο των συνόρων στους κατόχους της Ελληνικής
ταυτότητας και της ταυτότητας της Ομογένειας. Δεν επι-
τρέπουν όμως στους κατόχους διαβατηρίου, λόγω
έλλειψης στοιχείων προς επιβεβαίωση και πιστοποίηση. 
Από την Αλβανική πλευρά, έχει λυθεί το θέμα με την
έλευση των αυτοκινήτων έως την Ελληνική μπάρα
συνόρων και περιορίσαμε την ταλαιπωρία της άσκοπης
μεταφοράς αποσκευών, πεζή.
Το Πωγώνι δε θα είναι, πια, μία απομακρυσμένη
περιοχή.  Χάρη στις μεταρρυθμίσεις και τη νέα διοικη-
τική διαίρεση, το Πωγώνι είναι πλέον ενταγμένο στον
μεγάλο δήμο Δερόπολης - Πωγωνίου και χάρη σε αυτή
την ένωση, οι υπηρεσίες του ισχυροποιούνται και οι
υποδομές για δράση και έργα γίνονται πιο ισχυρές.
Το Πωγώνι, ως σήμερα, ήταν και παραμένει μία απο-

μακρυσμένη και λησμονημένη περιοχή με πολλά προ-
βλήματα, όπως το οδικό δίκτυο από το Λιμπόχοβο ως
την Πολύτσιανη καθώς και το εσωτερικό δίκτυο του
Πωγωνίου.
Η ηλεκτροδότηση της περιοχής είναι σε άθλια κατά-
σταση. Παλαιωμένες υποδομές που χρονολογούν-
ται έως και 50 χρόνια πίσω βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές
των κατοίκων ενώ οι αλλεπάλληλες διακοπές ρεύμα-
τος, με την παραμικρή αιτία, κάνουν δύσκολη την καθη-
μερινότητα.
Το καθεστώς της ιδιοκτησίας και προπάντων των
δασών και βοσκοτόπων, είναι ένα καυτό θέμα που μας
απασχολεί χρόνια τώρα, ενώ ο κάθε Διοικητής της
Επαρχίας, κατά το παρελθόν, άλλαζε τα δεδομένα κάθε
φορά κατά τα συμφέροντά τους.
Το θέμα των απορριμμάτων, είναι ένα πρόβλημα εντε-
λώς ανεξέλεγκτο και, μέχρι τώρα, δεν υπάρχει καμία
υποδομή γι' αυτό.
Όμως, κι άλλα θέματα, μικρής η μεγάλης σημασίας,
υπάρχουν και θα υπάρξουν, τα οποία θα γράφουμε και
θα επικοινωνούμε με όλους εσάς.
Με τη νέα διοικητική οργάνωση και την ένωσή μας με τον
δήμο Δερόπολης, μας υποσχέθηκαν και πιστεύουμε σε
αυτό, ότι με χρηματοδοτήσεις και με τη διάθεση όλων των
υπηρεσιών του δήμου, πολλά από τα άμεσης ανάγκης
προβλήματα της περιοχής, σιγά - σιγά θα δρομολογηθούν
και θα βρουν λύση, έστω και μερική.
Την ίδια χρονική περίοδο, πραγματοποιήθηκαν οι εκλο-
γές για τις Δημογεροντίες των χωριών του Πωγωνίου.
Οι Πρόεδροι που εκλέχθηκαν για την επόμενη τετραετία
είναι οι ακόλουθοι:
1. Πολύτσιανη: Φιλίππης Πατσιάνης 
2. Σχωριάδες: Δημήτρης Πασπάλης 
3. Σωπική: Δεν εκλέχθηκε ακόμα 
4. Τσιάτιστα: Δημήτρης Κάνας 
5. Χλωμό: Αθηνά Πάνου 
6. Μαυρόγερο: Γιώργος Βλάχος. 
7. Σέλτση: Τάκης Μπάτσης.

Τμήμα Διαχείρισης Πωγωνίου
Διαχειριστής Αθανάσιος Νάκας

Νέα εποχή για το Πωγώνι
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Σχωριάδες

Σωπική Πολύτσιανη

Μαυρόγυρο

Τσιάτιστα

Χλωμό

Σέλτση

Τα χωριά του Πωγωνίου 
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H  ζωή στο χωριό
Άνοιξη - Καλοκαίρι - Φθινόπωρο 2015

Καλώς τα αποδημητικά πουλιά, καλώς τα χελιδόνια, 
των Σχωριάδων χλωρά κλώνια!Άνοιξη

Αρχές Απρίλη και στις Σχωριάδες χιόνισε. “Άσπρισε” η Νεμέρτσικα. Το χιόνι στρώθηκε ως τη Ρίζα

Ο Νίκος ο Μοσχωτέλης και ο Ευάγγελος,
από τους πρώτες επισκέπτες του χωριού,
μαζί με τη θεία Τσιάντα
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Χιονισμένη Νεμέρτσικα, μπουμπουκιασμένα δέντρα

Οι πρώτοι Σχωριαδίτες, έρχονται για να γιορτάσουν το
Πάσχα στο χωριό

Ο Νίκος Μπέλος και οι κόρες του, απολαμβάνουν τον καλό καιρό στο χωριό
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Οι δύο όψεις των αγίων ημερών του Πάσχα! Καλή μας όρεξη! Και του χρόνου!
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Το λουλούδι του Μάη

H παραδοσιακή τρομπολίτσα στον ώμο και η 
καρδάρα στα χέρια του Λεωνίδα

Τα σαλιγκάρια ετοιμάζονται να γίνουν ένας ακόμα
νόστιμος, ανοιξιάτικος μεζές!
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Ο Κώστας Βαγγέλης μας
παρουσιάζει μοναδικά πως
φτιάχναμε την τσαμπούνα,
την τζαμάρα και το σουρί.
Όπως τα παλιά τα χρόνια,
που ήμασταν παιδιά  και οι
ανάγκες μας ικανοποιούνταν
με απλά, φυσικά υλικά και
χειροποίητα παιχνίδια.
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Η Εκκλησία της Ντόλιανης, Προσφορά Θωμά Κατσάνου
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Βόλτα στη Σέλτση

Βόλτα στη Τσιάτιστα

Πανοραμική θέα από το Χλωμό
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Καλοκαίρι 2015 
Το καλοκαίρι φέρνει πίσω στον τόπο, τον ανθό των Σχωριάδων, τη νεολαία και τα παιδιά. Και
είναι χάρμα οφθαλμών να καμαρώνεις τα νιάτα στην πλατεία και γιατρικό στην ψυχή να γελάς
με τα καμώματα των παιδιών.

ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, ΤΕΥΧΟΣ 17° & 18°, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
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Το Σχωριαδίτικο μέλι είναι το καλύτερο!
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Βόλτα στη ρίζα
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Ο καιρός αλλάζει. Το φθινόπωρο, με τα καλούδια του, έρχεται χτυπώντας το καμπανάκι της επι-
στροφής στις μεγάλεις πόλεις. Ώρα να αποχαιρετήσουμε τη Νεμέρτσικα και το όμορφό χωριό μας,
μέχρι του χρόνου. Σαν τα αποδημητικά πουλιά, κάπως έτσι.

Φθινόπωρο 2015 
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Κεντρικός κόμβος κυκλοφορίας αποδημητικών πουλιών. Άλλα για τον βορρά, άλλα για το νότο, συνωστιμός
και εντατική προετοιμασία. Να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά να τα δούμε και του χρόνου να επιστρέφουν
στις Σχωριάδες
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Η νεολαία της δεκαετίας του ‘80
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Όπως διαπιστώνετε, οι προσφορές σας για τα έργα στο χωριό, έχουν φέρει θαυμάσια αποτελέσματα
και οι Σχωριάδες ανακτούν, σιγά - σιγά, την παλιά τους αίγλη, τότε, που έσφιζε από ζωή και δράση. 

Σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στον έρανο της εκκλησίας γιατί τα χρήματα πηγαίνουν πραγ-
ματικά σε ιερό σκοπό. Επόμενο βήμα να ολοκληρωθεί το έργο του αυλόγυρου της εκκλησίας ώστε
η μεγάλη μας εκκλησιά να φτάσει να γίνει όπως την είχαν και την καμάρωναν οι πρόγονοί μας, προ-
τού το παλαιό καθεστώς την κατστράψει εκ θεμελίων.

Οικονομική προσφορά μέσω ΕΛΤΑ - Εύκολα και γρήγορα
Στο περιοδικό επισυνάπτεται ένα δελτίο ταχυπληρωμής
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) με πλήρως
γραμμένα τα στοιχεία του παραλήπτη σε περίπτωση που
θέλετε να ενισχύσετε με μία δωρεά τα έργα στις Σχωριά-
δες. Το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να συμπληρώ-
σετε τα στοιχεία σας και το ποσό που έχετε την ευχαρί-
στηση να προσφέρετε για τη συνέχιση των έργων. Προς
αποφυγή παρεξηγήσεων, η παράκληση αυτή δεν
είναι υποχρεωτική και σε καμία περίπτωση να μην
παρανοήσετε αυτή την κίνηση. Το μόνο που θέλουμε
είναι να βοηθήσουμε όλοι μαζί όσο μπορούμε και
επιθυμούμε, στην αναβάθμιση του χωριού μας.

Ο Θεός να σας έχει καλά, βοήθειά σας!

Ο έρανος συνεχίζεται και σας έχει ανάγκη!

Οι προσφορές συνεχίζονται
- Η βρύση στη φλαμουριά της εκκλησίας θα κατασκευαστεί με προσφορά της γερόντισσας Μαρίας -
Ελένης Καλέμη.
- Η βρύση του Πασπάλη θα ανακατασκευαστεί με χρήματα του Βασίλη Βαγγέλη.
- Μία βρύση στην Αγία Τριάδα και το Μελικό, προσφορά του μαχαλά. Συντονίστρια έργου η Παυλίνα
Ντούρου.
- Το πηγάδι του Τζιάφου, ξεκίνησαν οι εργασίας ανακαίνισης με χρήματα του Λαέρτη Πασπάλη.

ΕΚΚΛΗΣΗ προς όλους 
τους Σχωριαδίτες και φίλους
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Οι εργασίες για την ανακαίνιση και αναπα-
λαίωση του σχολείου έχει ξεκινήσει. Άμεση
προτεραιότητα έχει η κάλυψη των εσωτερι-
κών έργων από τους καιρούς. Μας λείπουν
όλα τα κουφώματα, για την ακρίβεια 5 πόρ-
τες και 21 παράθυρα.
Σας παρακαλούμε, να προσφέρετε από
ένα παράθυρο ο καθένας, ή μαζί με
κάποιον άλλον, για να κλείσουν οι
σάλες για τη συνέχεια των εσωτερικών
εργασιών. 

Ένα παράθυρο κοστίζει 150 ευρώ. Έχουμε
ήδη προσφορές, από ένα παράθυρο ο καθέ-
νας από τους: 
1.   Ράκη Χασιώτη
2.   Θωμά Νάκα
3.    Άλκη Νταλέ
4.    Σταύρο Νάκα
5.    Κώστα Ράκο Μεντής
6.    Αποστόλη Βαγγέλη
7.    Ανδρέα Ντούρο
8.    Πέτρος Μεντής
9.    Αντώνης Βαγγέλης
10.  Τάκης Αθ. Πασπάλης
11.  Τάκης Απ. Πασπάλης
12.  Πολυβάκης Χατζής
13.  Δημήτρης Λώλης
14.  Λεωνίδας Γκίκας

Κι ελπίζουμε οι προσφορές να συνεχιστούν
σε αμείωτο ρυθμό, για το καλό του παραδο-
σιακού κτιρίου του σχολείου μας.

Το παραδοσιακό μας σχολείο, ζωντανεύει!

προσχέδιο του σχολείου από το Δημιουργικό
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Για τις Σχωριάδες
Επαφές και δημιουργία δεσμών με διάφορους φορείς 

Στις προσπάθειες που γίνονται για τη γνωριμία των Σχωριάδων έξω από τα σύνορα, προκειμένου
να αναπτυχθούν σχέσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης, συναντηθήκαμε στη Ραφήνα με τον Δήμαρχο
δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, κο Βασίλη Πιστικίδη και τον Πρέσβη της Αλβανίας, κο Dashnor Dervishi. 
Συζητήσαμε τις δυνατότητες που μπορούν να μας δοθούν προκειμένου να μπορέσουμε να μεταφέ-
ρουμε διάφορα υλικά, έπιπλα και ό,τι άλλο χρήσιμο μπορεί να μας δοθεί από τον δήμο της Ραφήνας
προς τις Σχωριάδες. Προϋπόθεση, να βοηθήσει ο κος Πρέσβης για την αποφυγή δυσκολιών στην
είσοδο της Κακκαβιάς. 
Ο κος Πρέσβης, υποσχέθηκε πως θα φροντίσει να μας δοθεί μία ειδική άδεια σε αυτή την προσπάθεια
και ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου θέλει να ξεκινήσει την πρώτη προσφορά προς το χωριό μας
με τη δωρεά μίας παιδικής χαράς για τα παιδιά.
Τους ευχαριστούμε και τους δύο θερμά και περιμένουμε αυτή η συνεννόηση να έχει καλά αποτελέ-
σματα και τους περιμένουμε να μας επισκεφθούν στο χωριό μας.

Έναν καφέ με το νέο Δήμαρχο Δερόπολης - Πωγωνίου, κο Αχιλλέα
Ντέτσικα. Η συζήτηση πάντα γύρω από τα προβλήματα του χωριού
μας και γενικότερα του Πωγωνίου. Με την ελπίδα ότι με τις νέες υπη-
ρεσίες και δυνατότητες του δήμου, θα δούμε κι εμείς να γίνονται
πραγματικότητα σιγά - σιγά αυτά που για χρόνια τα λέμε, μας υπό-
σχονται και δεν πραγματοποιούνται.
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63

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

Κηδείες:
- 3/4/15: Απεβίωσε η Φωτεινή Καλέμη. Η κηδεία της έγινε στον Ιερο Ναό Αγίας Τριάδας,
στο Λύρειο Ίδρυμα - Μάτι Αττικής.
- 16/6/15: Απεβίωσε η Τάνα του Καρφιά (Βαγγέλη). Η κηδεία της έγινε στο Χλωμό Πωγω-
νίου.
- 21/7/15: Απεβίωσε ο Πάντος. Η κηδεία του τελέστηκε στο νομό Ηλείας.
- 22/7/15: Απεβίωσε ο Γιάννης Καραγιάννης. Η κηδεία του έγινε στα Γιάννενα.
- 15/8/15: Απεβίωσε ο Χριστόφορος Κατσάνος. Η κηδεία του έγινε στο νέο νεκροταφείο
Σχωριάδων. - 3/10/15: Απεβίωσε ο Γιάννης Τσαμπέρης. Η κηδεία του έγινε στον Ιερο Ναό
Αγίας Τριάδας, στο Λύρειο Ίδρυμα - Μάτι Αττικής.

Γάμος:
- 7/6/15: Ο Χάρης Καραγιάννης παντρεύτηκε την εκλεκτή του, Κυριακή Νικολαϊδου, στο
Κτήμα Λίκνο, στη Θεσσαλονίκη.
Γάμος - Βάπτιση
- 25/7/15: Ο Γιάννης Ντούβας παντρεύτηκε την εκλεκτή του, Ντόρα Χατζίαι, στην Αγία
Τριάδα Αμπελοκήπων Αττικής και την ίδια ημέρα βάπτισαν τα παιδάκια τους Γρηγόρη και
Αναστασία.

Γιάννης Δημουλάς - Ένας άξιος τεχνίτης της πέτρας
Όλοι οι χωριανοί, προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο να προσφέρουμε
ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον τόπο μας ώστε να αναδείξουμε τις
Σχωριάδες σε χωριό - πρότυπο για όλο το Πωγώνι. 
Ο καθένας με την τέχνη του, με το όραμα που έχει για το χωριό, με
τις δυνατότητες που έχει αφήνει και το αποτύπωμά του, μικρό ή
μεγάλο, δεν έχει σημασία αυτό παρά η διάθεση και το φιλότιμο. 
Υπάρχουν πολλοί άξιοι τεχνίτες στο χωριό που δουλεύουν την πέτρα,
το βασικό υλικό για όλες μας τις κατασκευές. 
Πίσω από πολλά έργα - καλλιτεχνήματα στις Σχωριάδες κρύβεται ο
Γιάννης Δημουλάς, μοναδικός καλλιτέχνης, περιζήτητος, που με
μεράκι, υπομονή και έμπνευση μας χαρίζει εξαιρετικές δουλειές, πελε-
κημένες πέτρες που είναι σαν να μιλούν σε αυτόν που τις θαυμάζει. 
Ευχόμαστε, τα “χρυσά” του χέρια να συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο να
ομορφαίνουν το χωριό και τον ευχαριστούμε θερμά για το έργο του
ως τώρα.
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Mέλος του Ομίλου

ΝΑΚΑSGROUP

Όπως τα χελιδόνια στον ίδιο τόπο,
πάνε κι έρχονται,

έτσι και οι Σχωριαδίτες, στο όμορφο χωριό μας,
πάντα επιστρέφουμε!

Θ.Ν.

23ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Ραφήνα • Tηλ: 22940 79816 • www.schoriades.gr
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