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ΑΘΗΝΑ 
• NAKAS BOOK BAZAAR ΑΘΗΝΑ
 Σταδίου 48 & Σανταρόζα 1 Αθήνα 105 64
• TRAVEL BOOKSTORE, Σόλωνος 71 Αθήνα 10679
• NAKAS BOOK BAZAAR RIVER WEST, Λεωφ.   
 Κηφισού 96-98, Αιγάλεω 122 41
• NAKAS BOOK BAZAAR ATHENS HEART
 Πειραιώς 180, Ταύρος 177 78
• NAKAS BOOK BAZAAR ESCAPE CENTER
 Λεωφόρος Δημοκρατίας 67Α, Ίλιον 131 22
• NAKAS BOOK BAZAAR VILLAGE SHOPPING & 
MORE
 Θηβών 228, Ρέντης 182 33
• KALOUDIS INSURANCE SERVICES 
 Πανόρμου 63 - 65 Αμπελόκηποι 115 24
• BANTOSAT
 Αχαρνών 319 Κάτω Πατήσια 11145
• ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΣΠΑΛΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
 Αφροδίτης 46, Παλαιό Φάληρο 17561
• ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
 Αγίας παρασκευής 101, Χαλάνδρι 15234
• ΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΠΩΓΩΝΙ (ψητοπωλείο)
 Στυλιανού Λαΐου 19, Αμπελόκηποι 11522
• ΜΑΓΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ (κλειδαράδικο)
 Αγίας Βαρβάρας 51 Παλαιό Φάληρο 17563 πλατεία  
 φιλικής εταιρίας
• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΩΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
 Πτολεμαΐδας 3 Περιστέρι 12136

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
 Καραΐσκου 117 Πειραιάς 18535 πεζόδρομος   
 πλατείας Κοραή

ΑΤΤΙΚΗ
• NAKAS BOOK BAZAAR ΡΑΦΗΝΑ
 23ο χλμΛεωφ. Μαραθώνος, Ραφήνα 19009
• NAKAS BOOK BAZAAR FACTORY OUTLET 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
 Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου Σπάτα
• NAKAS BOOK HOUSE – SMART PARK 
 Θέσηγυαλού , Σπάτα 19004
• ΑΠΟΘΗΚΗ CASH AND CARRY 
 Λεωφ. Μαραθώνος 178 Γέρακας

ΙΩΑΝΝΙΝA
• NAKAS BOOK BAZAAR ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Δαγκλή 8, ΙΩΑΝΝΙΝA 454 44 

ΠΑΤΡΑ
• NAKAS BOOK BAZAAR VESO MARE
 ΑκτήΔυμαίων 17, Πάτρα 262 22

ΚΑΒΑΛΑ
• NAKAS BOOK BAZAAR KAVALA MALL
  Μ. Αλεξάνδρου & Αβέρωφ, Καβάλα, 653 02

ΛΑΡΙΣΑ
• NAKAS BOOK BAZAAR PANTHEON PLAZA ΛΑΡΙΣΑ
 4o χλμΛεωφ. Καραμανλή (Πρώην Εθνική οδός   
 Λάρισας -Αθηνών),41335 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΚΑΒΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
 ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54632
• VELVET IN ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
 Χρυσοστόμου Σμύρνης 4, Σίνδος 57400 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΙΡΑΝΑ
• ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΝΤΟΥΛΗΣ
 ΤΗΛ. 00355 68225 5229
• ΑΘΗΝΑ ΤΕΛΙΟΥ-ΠΑΛΙΟΥΚΑ
 ΤΗΛ. 00355 69367 7639
• ILMI DERVISHI
 ΤΗΛ. 00355 66531 8488

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
• ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΩΛΗΣ  
 ΤΗΛ . 00355 69381 6182

 Σημεία διάθεσης περιοδικού
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 Πέρασαν τρεις μήνες από την έκδοση του 
προηγούμενου περιοδικού, το οποίο πάντα 
περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία για να 

μάθουμε τα νέα του χωριού. Γιατί στις Σχωριάδες η 
δράση και η ζωή δε σταματά ποτέ, συνεχίζεται όλες 
τις εποχές του χρόνου.
     Σήμερα, από ανεπίσημα στοιχεία, γνωρίζουμε 
ότι οι μόνιμοι κάτοικοι στις Σχωριάδες είναι περισ-
σότεροι από ότι ήταν πριν 6 - 7 χρόνια. Αυτό σημαί-
νει, ότι νέοι άνθρωποι, νέοι συγχωριανοί, καθώς κι 
εκείνοι που έχουν απαλλαχτεί από τις οικογενεια-
κές υποχρεώσεις τους, με παιδιά και εγγόνια, επι-
στρέφουν στις ρίζες τους, στο χωριό μας.
     Ένα ακόμα στοιχείο που κάνει τους συγχωρια-
νούς μας να γυρίζουν το κεφάλι πίσω, είναι ότι στο 
χωριό μας και στα σπίτια μας, κάθε μέρα, όλο και 
περισσότερο, το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα 
ζωής βελτιώνονται.
     Αυτήν την περίοδο, συνεχίζονται οι εργασίες για 
την ανακαίνιση του πρώην σχολείου, αυξήθηκαν οι 
προσφορές για τα παράθυρα, όπου και θα παρουσι-
άσουμε αναλυτικά στις επόμενες σελίδες, προστέ-
θηκαν προσφορές στον έρανο της εκκλησίας, ενώ 
πληρώθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό ποσοστό, το 
ποσό των 30 ευρώ, ως πάγια κοινοτική υποχρέωση 
των Σχωριαδιτών.
     Αυτήν τη χρονική περίοδο, ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας Σχωριάδων τακτοποιεί στο υποθηκοφυλα-
κείο ένα μεγάλο μερίδιο δασών στην περιουσία του 
χωριού. Ένα ζήτημα που κρατά πολλά χρόνια και 
που ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα και θετικά, 
για τις Σχωριάδες.
     Εμείς, ως Συντονιστική Επιτροπή, αξιολογούμε την 
πρόθεση και προγραμματίζουμε καινούργια έργα. 
Εν συντομία, για το 2016 προσδοκούμε τα εξής:
 1. Οριστική τακτοποίηση των απορριμμάτων
2. Τακτοποίηση του δικτύου νερού
3. Βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης των σπιτιών 
που είναι 

     επάνω από τα πηγάδια
4. Έναρξη έργων για το πάρκο νεολαίας στην Αγία
    Σωτήρα
5. Συνέχιση στο στρώσιμο των δρόμων με μπετόν
6. Συνέχιση, με βάσει τις δυνατότητές μας, της 
    αναπαλαίωσης του παλιού σχολείου
7. Συνέχιση της πλακόστρωσης του αυλόγυρου 
    της εκκλησίας
8. Κατασκευή παιδικής χαράς στην πλατεία του 
    χωριού
9. Συνέχιση του εξωραϊσμού της πλατείας
10. Εγκαίνια προτομών του Δημήτρη Βαβάκου και 
Δημήτρη Μπεντούλη, από τις σημαντικότερες προ-
σωπικότητες των Σχωριάδων.
       Θέλω, να σας αναγγείλω ότι θα αναλάβω προσω-
πικά, τη δημιουργία μίας Πανπωγωνίσιας Επιτρο-
πής με την ονομασία “Αγώνας Δρόμου Πωγωνίου”, 
που θα περικλείει τις προσπάθειες όλων μας για 
την κατασκευή του οδικού δικτύου Πωγωνίου.
Το πρώτο σκέλος του δρόμου αφορά την απόσταση 
από Λιμπόχοβο ως Πολύτσανη, με κρατική χρημα-
τοδότηση.
     Το δεύτερο σκέλος αφορά το εσωτερικό δίκτυο 
Πωγωνίου, και μπορεί να κατασκευαστεί με τη 
συνδρομή όλων μας, ξεκινώντας το στρώσιμο με 
μπετόν στα πιο δύσκολα σημεία του δρόμου.
Εκτός από όλα τ’ άλλα σημεία του προγράμματος, 
που θα αναλύσουμε παρακάτω, μία μεγάλη προ-
σπάθεια - σημείο σημαντικό - θα είναι να ζητήσου-
με από την ελληνική κυβέρνηση να μας επιτρέψει 
την έλευση των αυτοκινήτων από τις Δρυμάδες 
προς το Πωγώνι.
     Όλα ακούγονται ωραία, όμως, σίγουρα, δεν είναι 
εύκολα.  Βάζοντας όμως μπροστά την αποφασιστι-
κότητα, την πίστη, όλα μπορούμε και πρέπει να τα 
πετύχουμε.
     Ας ευχηθούμε το 2016, για όλους εμάς, για τις οι-
κογένειές μας, για το χωριό μας, για το Πωγώνι μας 
και για την πατρίδα μας, να είναι το πιο ελπιδοφόρο 
έτος απ’ όλα τα προηγούμενα.

Θωμάς Νάκας

 Εισαγωγικό Σημείωμα
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Τα έργα στο σχολείο     
Στο προηγούμενο τεύχος δημοσιεύσαμε 
το ξεκίνημα των εργασιών στο σχολείο 
των Σχωριάδων, για να αναδειχθεί σε 
πνευματικό κέντρο, και κάναμε έκκληση 
όποιος μπορεί να προσφέρει χρήματα 
για την αγορά ενός παραθύρου. 
Η ανταπόκριση στην έκκλησή μας ήταν 
πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα να κλείσου-
με με παράθυρα τον έναν όροφο και συ-
νεχίζουμε για τον δεύτερο όροφο. 

Για τα καινούργια παράθυρα στο παλαιό 
σχολείο έχουμε συλλέξει - μέχρι τώρα - 
τις παρακάτω προσφορές. Η κάθε προ-
σφορά ισοδυναμεί με ένα παράθυρο 
αξίας 150 ευρώ. Το σχολείο, συνολικά, 
έχει 44 παράθυρα και 10 πόρτες. Περι-
μένουμε, με χαρά, την προσφορά σας για 
να συμπληρώσουμε τα υπόλοιπα 13 πα-
ράθυρα αλλά και τις 10 πόρτες.

Οι Σχωριάδες πάντα στην επικαιρότητα 

Τα έργα συνεχίζονται
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Η πάγια υποχρέωση προς την Κοινότητα

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι για πρώτη φορά μπορέσα-
με να συλλέξουμε άμεσα την πάγια υποχρέωση των 30 ευρώ, εκτός 
από μία μειοψηφία συγχωριανών για την οποία δεν αξίζει τον κόπο 
να αναφέρουμε. Οι οικογένειες των Σχωριαδιτών που πλήρωσαν την 
πάγια υποχρέωση των 30 ευρώ προς την κοινότητα των Σχωριάδων 
είναι οι παρακάτω:
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Ο έρανος της εκκλησίας συνεχίζεται
Συνεχίζεται ο έρανος για την εκκλησία και μέχρι στιγμής έχουμε καλά αποτελέσμα-
τα. Περιμένουμε την υποστήριξη περισσότερων συγχωριανών και φίλων σε αυτή την 
προσπάθεια και όσο ο κατάλογος των προσφορών μεγαλώνει τόσο τα έργα ομορφαί-
νουν ακόμα περισσότερο το χωριό μας.
Οι νέοι δωρητές αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πριν την ανακαίνιση
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Λαμβάνουμε πολλά μηνύματα και από μη Σχωριαδίτες, ενθαρρυντικά και επαινετικά για το έργο μας στο 
χωριό, από όλα τα πλάτη και μήκη της γης. Μας στέλνουν μηνύματα με όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, βλέποντας τα έργα όπως τα δημοσιεύουμε στο περιοδικό “Σχωριάδες Πωγωνίου”. “Καταπληκτικό”, 
“ανεπανάληπτο”, “συγχαρητήρια” είναι μερικές από τις λέξεις που βγαίνουν αυθόρμητα από τις καρδιές 
των ανθρώπων που αντιλαμβάνονται το έργο μας.
Στο χωριό, φέραμε τον τοπογράφο του δήμου Δερόπολης - Πωγωνίου, και μετρήσαμε την πρασινάδα της 
Σωτήρας. 
Προσφέρθηκε και ο αρχιτέκτονας Βασίλης Λώλης, για να σχεδιάσει το πάρκο της Νεολαίας, όπως το ορα-
ματίζονται οι νέοι του χωριού μας.

Η βρύση του Τζιάφου
Η ανακαίνιση στη βρύση του Τζιάφου συνεχίζεται, προσφορά του Λαέρτη Πα-
σπάλη. Περιμένουμε με χαρά, να θαυμάσουμε τη νέα όψη της παραδοσιακής 
βρύσης του χωριού.

Πριν την ανακαίνιση Η ανακαίνιση σε εξέλιξη



10

Η κοπή της πίτας 2016

Οι κοινοτικοί δρόμοι
Ολοκληρώθηκε η μέτρηση όλων των δρόμων του 
χωριού μας, εντός οικισμού. Τα αποτελέσματα δεί-
χνουν πως τα τελευταία χρόνια κατορθώσαμε και 
στρώσαμε με τρέχον μπετόν 1.000 μέτρα δρόμου 
και μας απομένουν, για την πλήρη ολοκλήρωση του 
έργου, ακόμα 1.500 - 2.000 μέτρα.

Τα δάση των Σχωριάδων

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Σχωριάδων, κύριος 

Τάκης Πασπάλης, αυτή τη χρονική περίοδο, επι-

σκέπτεται συστηματικά το υποθηκοφυλακείο για να 

τακτοποιήσει ένα μεγάλο μερίδιο των δασών στην 

περιουσία του χωριού.
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το εορταστικό αντάμωμα των Σχωριαδιτών

Η κοπή της πίτας 2016

Το Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016, στην αίθουσα 
View Hall - στην Πάρνηθα - πραγματοποιήθη-
κε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας Σχω-
ριαδιτών, για το 2016.
Το πρόγραμμα της βραδιάς συμπεριλάμβα-
νε την ομιλία του προέδρου της Αδελφότητας 
Σχωριαδιτών, κ. Άλκη Νταλέ, την ομιλία του κ. 
Θωμά Νάκα που μίλησε ως εκπρόσωπος της 
Δημογεροντίας Σχωριάδων και τον χαιρετισμό 
που εκφώνησε ο Αποστόλης Μήλιας, πρόε-
δρος της νεολαίας Σχωριάδων.
Τη βασιλόπιτα, φέτος, έκοψε ο γηραιότερος 
παρών της εκδήλωσης, ο κ. Κώστας Λώλης. Η 
ορχήστρα ήταν οι μουσικοί του χωριού μας, ο 
Γρηγόρης Μπάντος με το κλαρίνο του, ο Λεω-
νίδας Γκίκας στο τραγούδι, ο Γιάννης Τσάνος με 
το ντέφι του. Τους Σχωριαδίτες μουσικούς συ-
νόδευσαν ο Γιάννης Μέτσιος στα πλήκτρα και ο 
Αλέξανδρος Σέλφος στην κιθάρα.
Η συνέχεια είχε γλέντι, χορό και φαγοπό-
τι μέχρι πρωίας. Το φαγητό και το κρασί ήταν 
εξαιρετικά, η οργάνωση της εκδήλωσης και η 
εξυπηρέτηση από τους υπεύθυνους του χώ-
ρου, άρτια. Το ίδιο βράδυ διοργανώθηκε επι-
τυχημένη λαχειοφόρος αγορά που γέμισε με 
πλούσια και όμορφα δώρα όλους τους συμμε-
τέχοντες σε αυτή.
Σε αυτήν την εκδήλωση, να σημειώσουμε, ότι 
είχαμε και τον δικό μας Σχωριαδίτη φωτογρά-
φο, τον Γιώργο Μήλια που τον ευχαριστούμε 
για τις υπηρεσίες του.
Η φετινή συμμετοχή ήταν, δυστυχώς, κάτω 

των προσδοκιών μας, και σε αυτό έχουμε ευ-
θύνη όλοι, και οι οργανωτές αλλά και οι Σχω-
ριαδίτες που, σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση, φημίζονται για τα γλέντια με μεγά-
λη συμμετοχή. Αυτή τη φορά, όμως, δεν έγινε 
έτσι, και παρόλο που είχαν ειδοποιηθεί όλοι 
εγκαίρως, τόσο μέσω των κοινωνικών δικτύ-
ων επικοινωνίας όσο και τηλεφωνικά, η συμ-
μετοχή δεν ξεπέρασε τον μέσο όρο.
Ευχόμαστε, του χρόνου, να καταφέρουμε να 
συγκεντρωθούμε όλοι μαζί για να γιορτάσουμε 
όπως μόνο εμείς ξέρουμε!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τις προσφο-
ρές τους, στη λαχειοφόρο αγορά της βραδιάς, 
τους εξής:
Μαρία Γεωργιάδη, Μαρία Νταλέ, ΕΚΟ Ραφή-
νας, Αντιγόνη Λώλη, Αντώνη Λώλης, Χαράλα-
μπο Καλούδης και Ντόρα Ντούβα.
Τη βασιλόπιτα πρόσφερε το αρτοποιείο του 
Σχωριαδίτη Φάνη Μεντή.



 Το νέο καταστατικό της 
Αδελφότητας Σχωριαδιτών είναι 

στα χέρια μας και στη διάθεση 
όλων των Σχωριαδιτών. 

Με την τροπολογία του, δίνεται μία 
άλλη δυναμική στις δράσεις της 
Αδελφότητας που σκοπό έχουν 

την ανάδειξη του χωριού, των 
Σχωριαδιτών και των πολιτιστικών 

στοιχείων του τόπου, με κύρια, 
όμως, προτεραιότητα την ενίσχυση 

των αναξιοπαθούντων μελών της 
Αδελφότητας, 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
όλους όσους βοήθησαν στη 

δημιουργία του καταστατικού 
και ιδιαιτέρως τον κ. Μαργαρίτη 

Θεοδώρου - δικηγόρο και την 
κ. Δέσποινα Τσάκου - λογίστρια. 

Παρακάτω, σας κοινοποιούμε 
το Νέο Καταστατικός της 

Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας 
των Σχωριαδιτών, “Η γέννηση της 

Θεοτόκου”.

 To νέο 
Καταστατικό 

της Αδελφότητας
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 Ένα μεγάλο έργο ξεκινά

 Η Νεολαία Σχωριάδων

 Στο προηγούμενο, διπλό τεύχος του περιοδι-
κού, σας είχαμε παρουσιάσει το πρόγραμμα 
της Νεολαίας Σχωριάδων για το 2016, όπου 
συμπεριλάμβανε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, τη 
δημιουργία του Πάρκου της Νεολαίας, στην 
Αγία Σωτήρα.

Με τη συμβολή, αρχικά, του τοπογράφου του 
δήμου Δερόπολης - Πωγωνίου, κου Λεωνίδα 
Κάτση, και μετά την αρχιτεκτονική επιμέλεια 
του συγχωριανού μας Βασίλη Λώλη, φτάσαμε 
να παρουσιάσουμε αυτό το σημαντικό έργο, 
το οποίο όταν υλοποιηθεί θα αναδείξει μονα-
δικά όχι μόνο την περιοχή αλλά ολόκληρο το 
χωριό μας.

Το καθήκον όλων μας, και περισσότερο της 
νεολαίας, είναι να συμβάλλουμε σταδιακά και 
όσο μπορούμε στη χρηματοδότησή του.
Η πρώτη εργασία που χρειάζεται να πραγμα-
τοποιηθεί είναι η περίφραξη του χώρου και η 
δεντροφύτευσή του.



Είχαμε την τιμή να γνωρίσουμε και να ζήσουμε από 
κοντά τον Σχωριαδίτη Γιάννη Τσαμπέρη, τον Βορει-
οηπειρώτη μετανάστη της Αμερικής που το πάθος 
του για ελευθερία και δημοκρατία στον τόπο του 
έφθασε έως το βάθρο του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών (Ο.Η.Ε.) και με τη στάση του τίμησε τις Σχω-
ριάδες και όλο τον ελληνισμό. 
Ο σπουδαίος αυτός φιλόπατρις, έφυγε από κοντά 
μας στις 3 του Οκτώβρη, 2015, σε ηλικία 92 ετών. 
Εμείς οι Σχωριαδίτες, τιμούμε τον Γιάννη Τσαμπέρη 
με κάθε ευκαιρία και τον έχουμε στη μνήμη μας ως 
έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες που γεν-
νήθηκαν ποτέ στο χωριό μας.
Παρακάτω, παραθέτουμε τον επικήδειο λόγο του 
Προέδρου της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, κο Αλ-
κιβιάδη Νταλέ καθώς και τον επικήδειο λόγο που 
εκφώνησε ο βαφτισιμιός του Γιάννη Τσαμπέρη, ο 
Αντώνης Λανάι.

Ο επικήδειος λόγος του κυρίου Αντώνη Λανάι:

Αγαπημένε θείε και νονέ, δε θα 
μακρηγορήσω. Λίγα λόγια θα σου πω από τα 
βάθη της καρδιάς μου.
 
Ήσουν για μένα ο φάρος, η ελπίδα, ήσουν 
για μένα το παράδειγμα, ο ήρωας. Μπορεί να 
ήσουν μικρός το δέρας (μικρόσωμος αρχαία 
ελληνικά) αλλά γίγαντας στην καρδιά. Γίγαντας 
στην ψυχή. Η αγάπη σου για την πατρίδα μας, 
τις Σχωριάδες, με ενέπνευσε και εμένα να 
αγωνίζομαι για την πατρίδα μας.

Ο καημός σου ο μεγάλος ήταν το χωριό. 
Η επιθυμία σου η μεγάλη ήταν να είμαστε όλοι 
ενωμένοι, με ομόνοια, σύνεση και αγάπη. 
Να αγωνιζόμαστε για το καλό του τόπου μας, 
την πατρίδα μας, τη Βόρειο Ήπειρο.

Σε ευχαριστώ για όσα μου έδωσες και 
υπόσχομαι να τα ακολουθήσω και να 
αγωνίζομαι κι εγώ σαν εσένα.

Να έχεις καλό ταξίδι!

Ένας Σχωριαδίτης - 
μαχητής των ημερών μας

Γιάννης Τσαμπέρης
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Ο επικήδειος λόγος του Προέδρου της 
Αδελφότητας Σχωριαδιτών “Η γέννηση της 
Θεοτόκου”, κυρίου Αλκιβιάδη Νταλέ

Αγαπητέ μας μπαρμπα - Γιάννη,
Σεβαστέ μας Πρόεδρε,

Οι Σχωριαδίτες της Αθήνας, και όχι μόνον, 
πλήθος συγγενείς και φίλοι, με βαριά καρδιά, σε 
αποχαιρετούμε σήμερα, στο ύστατο ταξίδι προς 
την αιωνιότητα.
Γεννήθηκες στις Σχωριάδες το 1921 και 
διδάχτηκες τα πρώτα σου γράμματα στο δημοτικό 
σχολείο του χωριού σου. Εκεί, πρωτορίζωσε στην 
καρδιά σου η αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα 
σου. Μια αγάπη που έμενε να εξελιχθεί, στη 
μετέπειτα πορεία της ζωής σου, σε μια μεγάλη 
φλόγα πατριωτισμού που πήρε σάρκα και οστά 
μέσα από ατελείωτους αγώνες, που έδωσες με 
αυταπάρνηση, υπέρ πατρίδος.
Φοιτητής ακόμα, στη Νέα Υόρκη, ίδρυσες 
την “Πανηπειρωτική Νεολαία”, της οποίας 
διετέλεσες πρόεδρος. Το 1954, εκλέχτηκες 
πρόεδρος του “Πύρρου”, όπου ηγήθηκες 
διάφορες αντιπροσωπείες σε πολλά 
πανηπειρωτικά και διεθνή συνέδρια και 
υποστήριξες με αποφασιστικότητα και σθένος το 
Βορειοηπειρωτικό ζήτημα.
Στην Αμερική, ενεργοποίησες την Αδελφότητα 
Σχωριαδιτών, της οποίας υπήρξες και πρόεδρος.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, το 1974, έδωσες 

νέα ώθηση στη δραστηριότητα της Αδελφότητας 
Σχωριαδιτών της Αθήνας. Επίσης, διετέλεσες 
πρόεδρος της Κ.Ε.Β.Α. (Κεντρική Επιτροπή 
Βορειοηπειρωτικού Αγώνα) και πρόεδρος του 
Συνδέσμου Πωγωνισίων Βορείου Ηπείρου.
Ως εκδότης και αρθρογράφος της εφημερίδας 
“Βορειοηπειρωτικός Αγώνας”, δεν άφησες ούτε 
για μια στιγμή να λησμονηθεί και να εκλείψει 
από το προσκήνιο της επικαιρότητας το ζήτημα 
για το οποίο πια είχες αφιερώσει τη ζωή σου, το 
“Βορειοηπειρωτικό”.
Το 1992, μετά από 52 χρόνια, ξαναπάτησες στα 
άγια χώματα του χωριού σου. Αμέσως, ανέλαβες 
και ηγήθηκες του Μεγάλου Εράνου σε Ελλάδα και 
Αμερική, για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ της 
αναστήλωσης της εκκλησίας του χωριού, και το 
κατάφερες.
Τη δεκαετία του ‘90, ως ιστορικός ηγέτης της 
Αδελφότητας, αποτέλεσες τον συνδετικό κρίκο 
ανάμεσα στην παλιά γενιά και τους νέους 
Σχωριαδίτες, που εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, 
σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην πορεία της 
Αδελφότητας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
το παρόν και το μέλλον της.
Μετά την απόσυρσή σου, το 2000, από τα 
διοικητικά της Αδελφότητας, δεν έπαψες ούτε 
στιγμή να ενδιαφέρεσαι και να νοιάζεσαι για το 
χωριό. Συνέχισες με τον λόγο σου, τις συμβουλές 
σου, να μεταδίδεις στους νεότερους την τεράστια 
πείρα, και τις βαθιά τεκμηριωμένες γνώσεις που 
είχες, σχετικά με τα κοινωνικά ζητήματα και τα 
θέματα του χωριού.
Τον Φλεβάρη του 2015, το Δ.Σ. της Αδελφότητας 
σε τίμησε με μία σεμνή τιμητική πλακέτα. Ήταν το 
ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε μπροστά 
στο γιγάντιο έργο και την τεράστια προσφορά σου.
Σήμερα, λίγους μήνες μετά, με βαριά καρδιά 
και με πόνο στην ψυχή, είμαστε όλοι εδώ για 
να αποδώσουμε φόρο τιμής, να εκφράσουμε 
την απέραντη ευγνωμοσύνη και σεβασμό στον 
Μεγάλο μας ηγέτη, δάσκαλο και πατριώτη, στον 
ακατάβλητο και ασυμβίβαστο Αγωνιστή και να 
δώσουμε μία υπόσχεση: δε θα υποστείλουμε 
ποτέ τη σημαία των ιδανικών για τα οποία εσύ 
αγωνίστηκες.
Αντίο, λοιπόν, καλέ μας μπαρμπα - Γιάννη. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
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 “Μάνα”, ένα ντοκιμαντέρ για την πιο ατίθαση συμ-
μορία στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας!
Η ίδρυση του Λύρειου Παιδικού Χωριού ήταν μία 
επαναστατική ιδέα και πράξη που ξεκίνησε το 1962 
όταν τέσσερα ανήλικα, μα πολύ δυναμικά και απο-
φασισμένα κορίτσια, εγκατέλειψαν την πατρική στέ-
γη προκειμένου να αφιερωθούν στον Θεό και στη 
δημιουργία ενός καταφυγίου για παραμελημένα και 
κακοaποιημένα παιδιά.
Δεκαετίες μετά, η σκηνοθέτιδα Βάλερυ Κοντάκου 
εμπνεύστηκε από τη ζωή και το έργο των πρωτερ-
γάτιδων του Λύρειου Παιδικού Χωριού, στον Νέο 
Βουτζά Αττικής, και σκηνοθέτησε ένα ντοκιμαντέρ. 
Ο τίτλος του, “Μάνα”, ένας τίτλος δυνατός που πε-
ρικλείει όλη όλα τα χαρίσματα της μητρότητας που 
τόσο γενναιόδωρα οι γερόντισσες του Λυρείου Παι-
δικού Χωριού συνεχίζουν να προσφέρουν, χωρίς 
κρατική ή εκκλησιαστική βοήθεια.
Η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ έγινε στο 18o 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το Μάρτιο 
του 2015, κι από τότε έχει προβληθεί σε διάφορα 
σημεία της Ελλάδος καθώς και σε φεστιβάλ στην 
Εσθονία (29th Pärnu International Film Festival) 
και το Κόσοβο (DokuFest Kosovo, 2015), ενώ έκα-
νε την πρεμιέρα του στο NYC Greek Film Festival.
Η σκηνοθέτιδα, η οποία γνωρίζει εδώ και 20 χρό-
νια τις μοναχές, δηλώνει για το Λύρειο: «Είναι ένα 
είδος διευρυμένης οικογένειας. Μία μεγάλη ελλη-
νικού τύπου οικογένεια που διαρκεί για μια ζωή. 
Επίσης, όταν υπάρχουν αδέλφια, το ίδρυμα τα ανα-
λαμβάνει όλα. Είναι πραγματικά μοναδικό ότι αυτές 
οι γυναίκες φροντίζουν τους ανθρώπους που παίρ-
νουν κάτω από τη στέγη τους για μια ζωή, όχι μόνο 
στα βασικά θέματα αλλά και στο να σπουδάσουν, να 
κάνουν δική τους οικογένεια. Και είναι επίσης ση-
μαντικό ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν εκεί, παρά το 

Η αναγνώριση της προσφοράς της 
- Το ντοκιμαντέρ 

 Γερόντισσα Μαρία - Ελένη Καλέμη
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τραυματικό τους παρελθόν, είναι, από όσο τα γνώ-
ρισα, ισορροπημένα».
Η γερόντισσα Μαρία, με το έργο και τις δράσεις του 
βοήθησε και βοηθά μέχρι και σήμερα για την ευη-
μερία, την πρόοδο και την επιβίωση των Σχωριά-
δων και των Σχωριαδιτών όπου και αν βρίσκονται.
Την ευχαριστούμε.

Ο Σωκράτης Ρέντζιος, αφιέρωσε ένα ποίημα  
στην ακούραστη και πάντα δυναμική γερό-
ντισσα Μαρία - Ελένη Καλέμη. 

Η γερόντισσα

Η καρδιά της πλημμυρίζει από αγάπη
και εκπέμπει καλοσύνη και σοφία!
Η μάνα! Η μάνα! Φωνάζουν τα παιδιά.
Αυτή είναι η γερόντισσα Μαρία.

Ο Θεός την ευλόγησε 
και γύρω της τραγουδούν άγγελοι!
Για όλο τον κόσμο προσεύχεται
και το στόμα της στάζει μέλι!

Τυχεροί είναι όσοι τη γνωρίσανε,
και όσοι της φιλήσανε το χέρι,
όσοι τη γαλήνη της νιώσαν μέσα τους
σαν ένα ανοιξιάτικο ηλιόλουστο 
μεσημέρι.

Τα λόγια είναι φτωχά, λίγα,
για να εκφράσει το μεγαλείο της 
ψυχής της,
είναι θεάρεστο το έργο
που έχει αφιερώσει όλη τη ζωή της.



Ο καθηγητής Δημήτρης Βαβάκος, παιδί των 
Σχωριάδων Πωγωνίου, γεννήθηκε το 1907 στην 
Κωνσταντινούπολη από την Ελένη και τον Κίτσο 
Βαβάκο. Αδελφός του, κατά 14 χρόνια μεγαλύτε-
ρος, ήταν ο Γρηγόρης, γεωπόνος, 
και αδελφές του ήταν η Πολύμνια, 
η Χριστίνα και η Λαμπρινή, που 
ήταν και δασκάλα.
Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στις 
Σχωριάδες και το 1928 συνέχισε 
τις σπουδές του στην Κέρκυρα, στη 
μεσαία οικονομική σχολή. Χάρη 
στις επιδόσεις του, κέρδισε υπο-
τροφία (που, όμως, διεκόπη)  από 
το αλβανικό κράτος και ταξίδεψε 
στο Τορίνο της Ιταλίας όπου απο-
φοίτησε κτηνίατρος. Το 1933-34 
πήγε στο Μιλάνο της Ιταλίας για με-
τεκπαίδευση στην μικροβιολογία.
Με τη γυναίκα του, Αλεξάνδρα 
Κιτσάτη από την Πολύτσανη, απέ-
κτησαν τρία παιδιά, τον Κίτσο, τη 
Βασιλίκα (Έλλη) και τη Βιολέτα 
(Μπέμπα).
Το 1934 διορίστηκε στο βακτηρι-
ολογικό κτηνιατρικό εργαστήριο 
Τιράνων, το οποίο ανέδειξε με το 
έργο του ως Διευθυντής και το 
αναβάθμισε σε Ινστιτούτο Κτηνια-
τρικών Ερευνών έως τον θάνατό 
του, στις 14 Νοεμβρίου 1965.

Η κηδεία του  έγινε με μεγάλες τιμές και συγκέ-
ντρωσε πλήθος κόσμου. Στις πλάτες του τον κρά-
τησαν συγχωριανοί, απλός λαός και φοιτητές  του 
από το Γεωργικό Ινστιτούτο Τιράνων, που τον εί-
χαν καθηγητή τους στην κτηνιατρική σχολή. Εκεί-
νη την ημέρα φάνηκε όλο το μεγαλείο και η αξία 
του λαμπρού αυτού επιστήμονα.
Η ζωή του δεν είχε μόνο καλές στιγμές αλλά και 
δυσκολίες. Το 1941, οι Ιταλοί τον εξόρισαν, λόγω 
της ελληνικής καταγωγής του, στην Περούντζια 
της Ιταλίας για σχεδόν δύο χρόνια, το ίδιο και τον 

Ένας λαμπρός επιστήμονας 
που τίμησε τις Σχωριάδες

Βαβάκος ΔημήτρηςΓερόντισσα Μαρία - Ελένη Καλέμη

Ο καθηγητής στο εργαστήριό του επί τω έργω
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αδερφό του Γρηγόρη και τον πατέρα του, Κίτσο, 
αν και δεν είχαν οι τρεις τους ποτέ κάποια πο-
λιτική δραστηριότητα. Η μετακίνηση αυτή ήταν 
ιδιαιτέρως επικίνδυνη εκείνη την εποχή, γιατί για 
να ταξιδέψεις νύχτα την Αδριατική κινδύνευες 
να σκοτωθείς από τους βομβαρδισμούς των Άγ-
γλων. 
Τελειώνοντας η εξορία τους, επέστρεψαν ξανά 
στην Αλβανία και ο Δημήτρης Βαβάκος συνέχισε 
την επιστημονική του εργασία. Τη δεκαετία 1934 
- 1944, ο καθηγητής παρήγαγε τρία εμβόλια, ένα 
από τα οποία ήταν το εμβόλιο του άνθρακα (ντα-
λάκι) στα πρόβατα. Το συγκεκριμένο εμβόλιο το 
παρήγαγε με διαφορετική μέθοδο από αυτή του 
Παστέρ και σε συντομότερο χρονικό διάστημα, σε 
μόλις 3 μήνες από τους 9 μήνες που χρειαζόταν το 
Ινστιτούτο του Παστέρ.
Ο καθηγητής Βαβάκος, χάρη σε αυτό του το επί-
τευγμα αναγνωρίστηκε διεθνώς, και το γεγονός 
ότι διόρθωσε τον Παστέρ συζητήθηκε σε όλη την 
επιστημονική κοινότητα.
Από το 1943 που εμφανίστηκε αυτό το εμβόλιο 
έως το 1951-52, γλίτωσαν από βέβαιο θάνατο, με 
βάση τα στοιχεία των νοσοκομείων της Αλβανίας, 
πάνω από 2.000 άτομα, χωρίς να αθροίσουμε τα 
στοιχεία και από τον υπόλοιπο κόσμο.
Μετά το 1952, επιτράπηκε στο επιστημονικό πε-
ριοδικό “Office International des Epizooties” να 
δημοσιευθεί το έργο του κι έτσι αναγνωρίστηκε 
παγκοσμίως και κέρδισε πολλές διακρίσεις.
Ο συντάκτης αυτού του κειμένου, εγώ, ο γιος του 
καθηγητή Δημήτρη Βαβάκου, θα ήθελα να σας πω 
ότι η εικόνα του πατέρα μου έχει πάρει τη μορφή 
ήρωα, αν αναλογιστεί κανείς πόσο κόσμο έχει γλι-
τώσει, χάρη στα εμβόλιά του, από βέβαιο θάνατο. 
Το 1952, το Ινστιτούτο Παστέρ έστειλε επίσημη επι-
στολή στον καθηγητή Βαβάκο, αναφέροντας ότι η 
εργασία του είναι “γνήσια και τέλεια”. 

Μέσα στις 9 σημαντικότερες προσωπικότητες της 
Αλβανίας, που έχουν διαπρέψει στους τομείς της 

έρευνας, της επιστήμης και της τέχνης, διακρίνεται 
και ο επιστήμονας και καθηγητής Δημήτρης Βαβάκος, 

από τις Σχωριάδες Πωγωνίου, για το τεράστιο έργο 
του στην στην επιστήμη της Κτηνιατρικής

Ο Δημήτρης Βαβάκος με τη σύζυγό του, 
Αλεξάνδρa Κιτσάτη
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Έως το 1965, το Ινστιτούτο Κτηνιατρι-
κών Ερευνών Τιράνων, παρήγαγε 24 
εμβόλια που έγιναν γνωστά στην Ευ-
ρώπη και στην, τότε, Σοβιετική Ένω-
ση. Και ήταν τέτοια η επιτυχία και η 
αποδοχή του που έκανε τους Σοβιετι-
κούς να στείλουν ειδικό κλιμάκιο επι-
στημών στην Αλβανία προκειμένου να 
επισκεφθούν τον καθηγητή Βαβάκο και 
να δουν από κοντά τις δράσεις του. Οι 
Σοβιετικοί έμειναν έκπληκτοι πως μία 
τέτοια σπουδαία εργασία πραγματοποι-
ήθηκε με τόσο φτωχή υποδομή και με 
ελάχιστο προσωπικό. Έφυγαν ικανοποι-
ημένοι και χαρακτήρισαν τον καθηγητή 
μεγάλο επιστήμονα.
Χάρη στις μελέτες και τις εργασίες του 
Δημήτρη Βαβάκου, αναβαθμίστηκαν 
πολλοί βοηθοί του και αναδείχτηκαν κι 
εκείνοι, με τη σειρά τους, ως επιστημο-
νικές προσωπικότητες. 
Ένας από τους επτά σοφούς της αρχαι-
ότητας, 
ο Χείλων, είχε πει πως “αυτός που είναι 
έξυπνος και τολμηρός είναι και σοφός”. 
Ο συγγραφέας Βίκτορ Ουγκώ είχε γρά-
ψει περίπου το ίδιο, ότι 
“ ο άνθρωπος πρέπει να έχει δύο στοι-
χεία, να είναι διανοούμενος και να έχει 
τόλμη”. Ο καθηγητής Δημήτρης Βαβά-
κος από τις Σχωριάδες Πωγωνίου, είχε 
και τα δύο αυτά χαρίσματα, και ευφυΐα 
και τόλμη.

Η οικογένεια Βαβάκου, με συγγενείς και φίλους, σε αναμνηστική πόζα

Ο Δημήτρης Βαβάκος σε επιστημονικό συνέδριο

Από την τιμητική εκδήλωση στα Τίρανα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση 
του Δημήτρη Βαβάκου.  Παρών και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 

Μπαμίρ Τόπι



πιν τον έστειλαν στην Ιταλία για μετεκπαίδευση 
στη βακτηριολογία. 
Γυρίζοντας ο Δημήτρης Βαβάκος, τον διορίζουν 
υποδιευθυντή και μετά διευθυντή του κτηνια-
τρικού εργαστηρίου, το οποίο τον απασχόλησε 
κατ’ αποκλειστικότητα, αποκόβοντάς τον από το 
Εργαστήριο της Υγείας που μέχρι τότε εργαζό-
ταν κι εκεί.
Ο καθηγητής Δημήτρης Βαβάκος συνέχισε το 
έργο του Μπιλιάρ Γκολέμη κι έδωσε μεγάλη 
ώθηση στην εξέλιξή του.
Η χώρα μας είναι πλούσια σε βοσκοτόπια αλλά 
η επιστήμη της κτηνοτροφίας δεν είχε προο-
δεύσει, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ζώων 
να πεθαίνει ετησίως από πολλές ασθένειες 
γιατί δεν υπήρχε ούτε έλεγχος, ούτε πρόληψη 
ούτε καταπολέμηση των ασθενειών στα ζώα. 
Λόγω αυτών των συνθηκών, η κτηνοτροφία 
στην Αλβανία είχε άμεση ανάγκη κτηνιατρι-
κών υπηρεσιών όχι μόνο για τη διάγνωση των 
ασθενειών αλλά και για την εφαρμογή προλη-
πτικών εξετάσεων για την έγκαιρη καταπολέ-
μησή τους.
Ο καθηγητής Δημήτρης Βαβάκος είχε να ξεπε-
ράσει πολλά εμπόδια και καθημερινά προβλή-
ματα που προέκυπταν λόγω της υποτυπώδους 
υποδομής και της ελλιπούς γνώσης των αν-
θρώπων που σχετίζονταν με την κτηνοτροφία. 
Κατάφερε, με την επίπονη και επίμονη δουλειά 

“ Μία μεγάλη προσωπικότητα της αλβανικής 
επιστήμης 100 χρόνια από τη γέννηση του 
Δημήτρη Βαβάκου”
 Κείμενο του Κίτσου Βαβάκου για τον πατέρα 
του, καθηγητή Δημήτρη Βαβάκο για την τιμητική 
εκδήλωση

 Οι έρευνες και οι μελέτες του καθηγητή Δη-
μήτρη Βαβάκου, που εκτέλεσε στον τομέα της 
κτηνιατρικής είναι τόσο εποικοδομητικές που 
τον κάνουν έναν από τους μεγαλύτερους εκ-
προσώπους της αλβανικής επιστήμης και έναν 
από τους πρωτοπόρους και θεμελιωτές της 
κτηνιατρικής επιστήμης στην Αλβανία.
Γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου 1908 στην Κωνστα-
ντινούπολη, διακρίθηκε στη μεσαία ανώτατη 
σχολή, σε σχέση με τους συσπουδαστές του, 
χάρη στην ισχυρή, μακρόχρονη μνήμη του, για 
την οργάνωση και τη μέθοδο που παρατηρούσε 
και μελετούσε τα διάφορα φαινόμενα.
Τις ανώτατες σπουδές του τις έκανε στο Τορίνο 
και για τα άριστα αποτελέσματα και την επιστη-
μονική του ικανότητα, στο τέλος των σπουδών 
του, του προσέφεραν τη θέση του βοηθού στο 
πανεπιστήμιο του Μιλάνο, την οποία, όμως, δε 
δέχτηκε αλλά προτίμησε να επιστρέψει στην 
Αλβανία.
Το 1932 διορίστηκε κτηνίατρος στην πόλη Κού-
κες (Κουκς). Εκείνη την περίοδο, ο καθηγητής 
Μπιλιάρ Γκολέμης, δημοκράτης, πατριώτης 
και γνωστός επιστήμονας, ανέπτυξε την κτη-
νιατρική επιστήμη στον τόπο μας, την οποία 
θεμελίωσε το 1928 και το κτηνιατρικό διαγνω-
στικό εργαστήριο, το οποίο για κάμποσο καιρό 
κατεύθυνε ο ίδιος. Επειδή αυτό το εργαστήριο 
χρειαζόταν ειδικούς, εξειδικευμένους επιστή-
μονες, κάλεσαν τον Δημήτρη Βαβάκο και κατό-

 Τα παιδιά του Δημήτρη Βαβάκου: 
η Έλλη, η Μπέμπα και ο Κίτσος
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του, να διαγνώσει πολλές ασθένειες και να 
φροντίσει για την πρόληψή τους.
Η επιστημονική του δράση αναφέρει έναν με-
γάλο αριθμό από έρευνες και μελέτες στον το-
μέα της κτηνιατρικής και επίσης έναν μεγάλο 
αριθμό εμβολίων, σωτήριων για τα ζώα και 
τον άνθρωπο. Παρήγαγε 4 είδη φαρμάκων για 
πολλές ασθένειες ζώων, τα οποία εφάρμοσε ο 
ίδιος.
Η μεγάλη του αναγνώριση προέκυψε το 1934 
όταν ξεκίνησε μία περίοδος πολύ δύσκολη για 
την κτηνοτροφία. Υπήρξαν αλλεπάλληλες εξάρ-
σεις θανατηφόρων ασθενειών που αποδεκά-
τιζαν τα κοπάδια, ιδιαίτερα τα λιανά (πρόβατα, 
γίδια).  Τα εμβόλια που υπήρχαν μέχρι τότε 
ήταν αδύναμα να υπερασπιστούν τη ζωή των 
ζώων και τις περισσότερες φορές ήταν ατυχής 
η χρήση τους.
Ο καθηγητής, αφού μελέτησε με μεγάλη προ-
σοχή όλα τα συμπτώματα των ασθενειών, πα-
ρήγαγε το εμβόλιο του άνθρακα και γλίτωσε 
από σίγουρο θάνατο ανθρώπους και ζώα.
Αυτές οι εργασίες είχαν αντίκτυπο στην πα-
γκόσμια επιστημονική κοινότητα, σε σημείο να 
γράψει προς τον Δημήτρη Βαβάκο ο καθηγητής 
Μπασέτ του Ινστιτούτου Παστέρ επιστολή, χα-
ρακτηρίζοντας την εργασία του Βαβάκου “λα-
μπρή, γνήσια και τέλεια”.
Κάτι ανάλογο συνέβη και με το αντίστοιχο ιν-
στιτούτο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που 
ζήτησε από την αλβανική κυβέρνηση, τον Δη-
μήτρη Βαβάκο όπως υποστηρίξει στη Ρωσία 
παρόμοιες εργασίες υπό τον τίτλου του καθη-
γητή των κτηνιατρικών επιστημών, στη Ρωσία.
Σαν επιστήμονας και διανοούμενος, ο Δημή-
τρης Βαβάκος είχε ευρύ όραμα. Κρατούσε 
στενές σχέσεις με ιδρύματα και προσωπικότη-

τες από όλο τον κόσμο που σχετίζονταν με την 
επιστήμη του, με τους οποίους αντάλλαζε από-
ψεις και πείρα, προσπαθώντας να βρει λύσεις 
στους σύγχρονους προβληματισμούς.
Το 1958, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παστέρ 
του Βουκουρεστίου, ανακάλυψε το φάρμακο 
για την ασθένεια των προβάτων “Αγαλαξία”, 
ενώ το έργο του στην Κτηνιατρική επιστήμη 
περιλαμβάνει 24 ονομασίες διεθνούς αναγνώ-
ρισης, όπως επίσης και πλήθος βραβείων από 
την Αλβανία αλλά και άλλες χώρες.
Ο Δημήτρης Βαβάκος ανήκει στην ελίτ των 6 
πρώτων Αλβανών επιστημόνων που κατέχουν 
τον τίτλο “Διακεκριμένο πρόσωπο της Επιστή-
μης και Τέχνης”.

Το παράσημο για 
τον Δ. Βαβάκο, 

από την εκδήλωση 
για τα 100 χρόνια 

από τη γέννησή του

Το δίπλωμα των 
ανωτάτων σπουδών 
που έκανε ο Δ. Βαβάκος 
στο Τορίνο της Ιταλίας

23



Η εικόνα της Παναγίας του Χατζόλου είναι ένα 
θρησκευτικό κειμήλιο για τις Σχωριάδες. Σύμφωνα 
με τις μαρτυρίες παλαιότερων, η εικόνα είναι θαυ-
ματουργή και είναι αποτυπωμένη στη μνήμη όλων 
των Σχωριαδιτών ως ένα σύμβολο πίστης, ελπίδας, 
παρηγοριάς και ασφαλούς λιμένα της ψυχής. Τα συ-
ναισθήματα αυτά έφτασαν ως τις μέρες μας, παρ’ 
όλα τα χρόνια της εξ’ ανάγκης σιωπής και απομό-
νωσης που ζήσαμε.
Την Παναγία του Χατζόλου, σύμφωνα με τις διηγή-
σεις τις Λευτέρως του Λούκα, που είναι μία από τις 
κληρονόμους - απογόνους αυτής της μεγάλης οικο-

γένειας των Χατζολαίων, την έφερε από την Πόλη 
ένας προπάππος Χατζόλος. Από τότε, πήρε το όνομα 
“Παναγία του Χατζόλου” και ήταν ιδιοκτησία, υπό 
όρους, των οικογενειών Χατζόλου, τρία αδέρφια και 
τρία πρώτα ξαδέρφια. Όπως έλεγαν οι παλιοί, ένας 
όρος ήταν ότι υπήρχε φυσικό όριο για τη μεταφορά 
της εικόνας, δεν έπρεπε να ξεπεράσει το πηγάδι, 
δηλαδή τα όρια των ιδιοκτησιών των οικογενειών 
Χατζόλου. Το σημείο αυτό είναι γύρω από τη σημε-
ρινή πλατεία. Ένας ακόμα όρος, όριζε η εικόνα να 
φιλοξενείται στο σπίτι κάθε κληρονόμου για 3 μήνες, 
νύχτα - μέρα. Μπροστά στην εικόνα έκαιγε ακοίμη-
το καντήλι όλο το εικοσιτετράωρο και σε αυτό συνέ-
βαλλαν τόσο οι Χατζόλοι όσο και συγχωριανοί που 
πήγαιναν λάδι στο σπίτι διαμονής της. 
Ιστορίες με τα θαύματά της έχουν ταξιδέψει από 
στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Όταν σε 
κάποιο σπίτι υπήρχε ασθένεια, βασκανία ή κάτι 
άλλο, πήγαιναν και ζητούσαν την Παναγία για να 
την ακουμπήσουν στο κεφάλι του ασθενή. Έτσι, πί-
στευαν ότι θα γιατρευτεί και περίμεναν γύρω του, το 
θαύμα. Η Παναγία, έχουμε ακούσει, ότι αν θα έκανε 
το θαύμα της θα ακουγόταν ένας ήχος, ένα σφύριγ-
μα! Συνήθως, τέτοια θεόσταλτα μηνύματα ακούν και 
βλέπουν οι πνευματικά αγνοί. 
Όποιος έπαιρνε την εικόνα από ανάγκη και ελπίζο-
ντας για τη βοήθειά της, σίγουρα την “κερνούσε” με 
ό,τι μπορούσε. Ξέρουμε, ότι μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, τα χρυσά αφιερώματα και αναθέματα της 
Παναγίας έφυγαν στην Αμερική και ασφαλίστηκαν 
σε μία θυρίδα η οποία ελέγχονταν από την Αδελ-
φότητα Σχωριαδιτών Αμερικής. Η δική μας γενιά, 
δεν έχει περαιτέρω άποψη τι απέγιναν τα τιμαλφή 

Ένα θρησκευτικό κειμήλιο για τις Σχωριάδες

Η Παναγία του Χατζόλου
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της εικόνας της Παναγίας του Χατζόλου. Αν κάποιος 
γνωρίζει πάνω σε αυτό το θέμα, παρακαλούμε να 
μας ενημερώσει γιατί πρόκειται για κειμήλια ιστο-
ρικής, θρησκευτικής και συναισθηματικής αξίας για 
το χωριό μας και τους αξίζει μία τιμητική θέση.
Κατά τα λεγόμενα της Λευτέρως, η οποία επικαλεί-
ται την πεθερά της, τη Δημοσθέναινα, όταν κάηκε το 
χωριό από τους Γερμανούς, το πρώτο πράγμα που 
έσωσε η Δημοσθέναινα από τη λαίλαπα της φωτιάς 
ήταν η εικόνα της Παναγίας. Άξιο θαυμασμού και 
σεβασμού αποτελεί το γεγονός ότι αν και τα αρχοντι-
κά των Χατζόλων ήταν γεμάτα ακριβά, εισαγόμενα 
και πολύτιμα αντικείμενα, η Δημοσθέναινα, χωρίς 
δεύτερη σκέψη, προτίμησε να προστατεύσει και 
να σώσει την εικόνα και όχι κάποιο άλλο πολύτιμο 
αντικείμενο.
Η δεύτερη δύσκολη στιγμή για την εικόνα ήταν το 
1967, όταν με τη βία απαγορεύτηκε η θρησκεία και 
παραδόθηκαν στην αρχή της Νεολαίας του χωριού 
όλες οι εικόνες απ’ όλα τα σπίτια.
Ευτυχώς, υπήρχαν κάποιοι μυαλωμένοι Σχωριαδί-
τες που χάρη στη δική τους αντίδραση γλίτωσαν οι 
δύο ιστορικές εικόνες του χωριού, “Η Παναγία του 
Χατζόλου” και “Η Παναγία του Μπεκιάρη”.
Όλα τα δύσκολα χρόνια της απαγόρευσης της θρη-
σκείας στην Αλβανία, που ξεκίνησε το 1967, οι άν-
θρωποι έκρυβαν την πίστη τους τρέμοντας για τις 
τιμωρίες που θα μπορούσαν να συμβούν στους 
ίδιους και τις οικογένειές τους. Αξίζει, λοιπόν, να 
σημειώσουμε την ανδρεία και θυσία της οικογένει-
ας του Γάκη Κοντολώλη, ιδιαίτερα της Μάκως (Ανα-
στασία) Τσίγια, η οποία φύλαξε στο κατώι, σε ένα ει-
δικά διαμορφωμένο μέρος - κρυψώνα που έφτιαξε 

ο Γάκης, την εικόνα της Παναγίας και της άναβε το 
καντήλι κάθε μέρα μέχρι να συμβεί το μοιραίο και 
από απροσεξία να καεί η μισή εικόνα.
Μετά το 1990, ο Γάκης έφερε την εικόνα στην Αθήνα, 
με πολύ φόβο μην τυχόν και κατηγορηθεί για κλο-
πή, την έδωσε σε συντηρητή και πλήρωσε ο ίδιος 
για τη συντήρησή της. Επίσης, συντηρήθηκε και η 
ασημένια επικάλυψή της. Ο Δημήτρης Βαγγέλης 
ήταν αυτός που επιμελήθηκε τη συντήρηση της ει-
κόνας.
Σήμερα, η εικόνα της Παναγίας του Χατζόλου συ-
νεχίζει να βρίσκεται στην οικογένεια του Γάκη 
Κοντολώλη, άξιου συνεχιστή της παράδοσης της 
οικογένειας Χατζόλου, και θεωρείται ένα μεγάλο 
θρησκευτικό κειμήλιο για τις Σχωριάδες.

Ελευθερία Λούκα
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 του Χρήστου Μάτσια  του Χρήστου Μάτσια 

τύλιξαν το Θείο Βρέφος μέσα στο Σπήλαιο 
της Βηθλεέμ.
Επίσης, την παραμονή των Χριστουγέννων, 
αγόρια και κορίτσια γύριζαν τα σπίτια του 
χωριού ψάλλοντας το: 
Χριστός γεννάται σήμερον εν 
Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει η 
κτίσις όλη.

Νύχτα χτυπούσαν οι καμπάνες και νύχτα 
γινόταν η Θεία Λειτουργία σε ένδειξη ότι 
νύχτα γέννησε η Θεοτόκος και νύχτα θα 

 Τα ήθη και έθιμα είναι συνήθειες που τις 
κληρονόμησαν οι πρόγονοί μας από τη μακρινή 
αρχαιότητα και είναι βαθιά ριζωμένες στο 
πνεύμα, ιδίως των ηλικιωμένων. Και από τη 
στιγμή που σχημάτισαν την ιδέα ότι η ευτυχία 
ή η δυστυχία τους εξαρτιόνταν από τις φυσικές 
δυνάμεις και από τα πνεύματα ή τους θεούς που 
τις εξουσίαζαν, σχημάτισαν και την ιδέα ότι θα 
μπορούσαν με διάφορες ενέργειες και προσευχές 
να εξουδετερώσουν τις δυνάμεις αυτές και να τις 
κάνουν ευεργετικές. Τα έθιμα αυτά τα βρίσκουμε 
κυρίως στα χωριά. Παρακάτω τα εκθέτω με τη 
σειρά των εποχών.

Τα έθιμα του χειμώνα
Τον χειμώνα στα χωριά Πωγωνίου και Δερόπολης 
κάθονται στο τζάκι, διότι οι γεωργικές δουλειές 
σταματούν. Μόνο φροντίζουν για τα ζώα τους.

Τα Χριστούγεννα
Την παραμονή των Χριστουγέννων σε 
μια λεπτή πλάκα ή σε τηγάνι έψηναν τις 
αλαγγίτες πάνω σε μπόλικα κάρβουνα 
του τζακιού. Τις αλαγγίτες ή σπάργανα του 
Χριστού, τις είχαν (και τις έχουν) συμβολική 
παράσταση των σπάργανων με τα οποία 

 Σε αυτό το τεύχος 
παρουσιάζουμε τα ήθη και 
τα έθιμα του χειμώνα, όπως 
τα είδε, τα έζησε και τα 
κατέγραψε ο πρεσβύτερος 
Χρήστος Μάτσιας. Ο ακρίτας 
ιερέας είχε καταγωγή από 
την Αρίνιστα Πωγωνίου 
(γεννήθηκε 21 Ιουνίου 

1921) και όλη του τη ζωή συγκέντρωνε ευλαβικά 
παραδοσιακά στοιχεία του τόπου, τραγούδια, χορούς, 
ήθη και έθιμα, τα κατέγραφε και πρόβαλε για να 
διασώσει την πολύτιμη κληρονομιά μας.

 Ήθη και έθιμα του χειμώνα



27

γιορτάσουμε, με τις ψαλμωδίες και τις 
προσευχές μας.
Λόγω της μεγάλης σημασίας της ημέρας 
δεν πήγαιναν στους εορταζόμενους κατά 
την ημέρα των Χριστουγέννων, ούτε και 
σήμερα πηγαίνουν. Κρατούν το παλιό έθιμο 
και πηγαίνουν τη δεύτερη μέρα για να 
ευχηθούν.
Την προπαραμονή των Χριστουγέννων 
έσφαζαν το μαναρεμένο γουρούνι. Γέμιζε 
το σπίτι κριάσι και απαραιτήτως όλο το 
Δωδεκαήμερο ήταν κρέας γουρουνίσιο στο 
τραπέζι. Το έκαναν και “παστουρμά” αλλά 
και οι μπριζόλες στα κάρβουνα του τζακιού 
πήγαιναν οργιό.
Η φωτιά στο τζάκι με τα κούτσουρα έπρεπε 
να καίει όλο το Δωδεκαήμερο. Δεν έβαζαν 
τη στάχτη εάν δεν περνούσαν και οι δώδεκα 
μέρες. Τη μάζευαν και τη φύλαγαν και την 
πέταγαν όταν τελείωνε το Δωδεκαήμερο. 
Από την πρώτη ημέρα των Χριστουγέννων, 
και όλο το Δωδεκαήμερο, όποιος λουζόταν 
το βράδυ, απαγορευόταν να χύσει το νερό 
έξω. Ούτε έπρεπε να γυρίζει κανείς τη νύχτα 
έξω, διότι το Δωδεκαήμερο γύριζαν τη 
νύχτα οι καλικάντζαροι και του έπαιρναν τη 
φωνή. Τους καλικάντζαρους τους έλεγαν και 
τζιρτζιβούληδες ή διαολάκια.
Αυτά τα παράλογα πράγματα τα πίστευαν 
τόσο πολύ ώστε όλο το Δωδεκαήμερο 
υπόφερε κάθε οικογένεια. Όταν περνούσε το 
Δωδεκαήμερο, τότε και μόνο επανερχόταν ο 
κανονικός ρυθμός στην οικογενειακή ζωή.
Το Δωδεκαήμερο τελείωνε τις πρωινές 
ώρες της παραμονής των Φώτων, δηλαδή 
της 5ης του Γενάρη, και μάλιστα την ώρα 
που θα έκανε τον αγιασμό ο παπάς και θα 
έλεγε το τροπάριο “Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου 
Σου Κύριε”, θα έφευγαν (όπως νόμιζαν) τα 
διαολάκια.
Την ημέρα των Φώτων, τον αγιασμό στον 
Ναό, σε πολλά χωριά, τον έβγαζαν σε 
πλειοδοτική δημοπρασία με χρήματα ή με 
είδος, σιτάρι ή καλαμπόκι.
Σε ένα χωριό που υπηρέτησε επτά χρόνια 
αυτή τη θρησκευτική πλειοδοσία την 
άρχιζε ο παπάς κι ακολουθούσε δραματική 
τελετουργία.

Παπάς: δίνω εγώ 100 δραχμές να γίνει ο 
αγιασμός μέσα στον ναό.
Κάποιος: εγώ 150 να γίνει στο προαύλιο.
Άλλος: 200 να γίνει στη βρύση.
(Το εκκλησίασμα κατευθύνεται προς τη 
βρύση και σε απόσταση 30 μέτρων από τον 
ναό).
Πολλές γυναίκες: εμείς δίνουμε 100 οκάδες 
σιτάρι να γίνει μέσα στην εκκλησία. 
(Το εκκλησίασμα γυρίζει μέσα στον ναό και 
πριν μπει)
Δύο νέοι: εμείς δίνουμε 600 δραχμές να γίνει 
στο εικόνισμα της Παναγίας. 
(= 300 μέτρα μακριά).

Μετά την προσφορά αυτή, που ήταν και η 
τελευταία, πήγαμε - όχι όλοι - περπατώντας 
πάνω στο χιόνι και κάναμε τον αγιασμό στο 
εικόνισμα. Παίξαμε ένα είδος θεάτρου που 
δεν το ξεχνώ ποτέ. Στη διαμαρτυρία μου, 
μου έλεγαν, “Τί να κάνουμε παπά μου, το 
έχουμε πολύ παλιό αυτό το έθιμο”.
Σε άλλα, πάλι, χωριά, έβγαζαν μέσα 
στον ναό την ίδια μέρα, σε πλειοδοτική 
δημοπρασία τον Τίμιον Σταυρό του 
αγιασμού, και σε άλλα χωριά έβγαζαν τις 
εικόνες. Και μη χειρότερα!
Αυτός που πλειοδοτούσε τον Τίμιον 
Σταυρόν, τον κρατούσε ο ίδιος στα χέρια του. 
Περνώντας οι εκκλησιαζόμενοι, ασπάζονταν 
τον Σταυρό και συγχρόνως γύριζαν προς τον 
ιερέα να τους ραντίσει, και βέβαια του ιερέα 
φιλούσαν το χέρι.
Ο πλειοδότης του Σταυρού, έπαιρνε και το 
όνομα “κουμπάρος”. Οι εορταστές πήγαιναν 
στο σπίτι του για να τους κεράσει.
- Για τις εικόνες των αγίων, ο καθένας 
έταζε (πάλι την ίδια μέρα των Φώτων) 
ή έδινε ένα ποσό χρημάτων. Ο άλλος το 
ανέβαζε, και ούτω καθ’ εξής. Και στο τέλος 
της προσφοράς των χρημάτων γινόταν ο 
αγιασμός.
Ήταν ένα παλαιό έθιμο κι αυτό ώστε οι 
χριστιανοί έδειχναν την πίστη τους, αλλά και 
ο ναός μάζευε χρήματα για τις ανάγκες του.
Με τις υποδείξεις του Δεσπότη μας άλλαξε η 
μέθοδος αυτή και γίνεται σιωπηρώς το εξής:
- Τα χρήματα που διαθέτει ο καθένας για 



28

κάθε άγιο, τα βάζει σε φάκελο και τα δίνει 
στον εκκλησιαστικό ταμία, χωρίς να ξέρει 
κανείς τι ποσό χρημάτων έχει βάλει παρά 
μόνο ο ίδιος και η εκκλησιαστική επιτροπή, 
όταν βέβαια ανοίξει τον φάκελο.

Η Πρωτοχρονιά
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς γύριζαν τα 
παιδιά τα σπίτια, ψάλλοντας.
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
κι αρχή καλός μας χρόνος.

Νύχτα - πρωί - της Πρωτοχρονιάς έσφαζαν 
τον καλύτερο κόκορα, κάνουν αίμα, για να 
πάει όλη η χρονιά γουρουλίτικη (τυχερή), 
όπως έλεγαν.
Ο κόκορας και οι βασιλόπιτες ήταν το 
επίσημο φαγητό της Πρωτοχρονιάς.
- Το ίδιο πρωί έστελναν έναν αρσενικού 
γένους να πάει στη βρύση να φέρει χωρίς 
να μιλήσει το άκριτο νερό. 
Και να συναντούσε άλλον στον δρόμο, δεν 
έπρεπε να του μιλήσει, διότι το 
νερό ήταν άχρηστο, δηλαδή έχανε 
τη μαγική του δύναμη - όπως νόμιζαν κατά 
το έθιμο. Πάλι πρωί - πρωί κάποιοι άλλοι 
πήγαιναν κι έκοβαν κλωνάρια πουρνάρι ή 
ζελενιάς. Τα έκαιγαν στη φωτιά του τζακιού 
και τη στιγμή που καίγονταν, έκαναν τον 
γνωστό κρότο και τότε, έλεγαν:
Μπρούσια (πολλά) αρνιά, μπρούσια 
κατσίκια.
Όσα φύλλα και κλαριά, τόσα γρόσια και 
φλουριά.

Το ίδιο πρωί φρόντιζαν να δουν τον 
άνθρωπο εκείνον που θα είχε στο χωριό 
καλή μαρτυρία και ικανότητα, νοικοκύρη 
καλό, όπως έλεγαν. Τυχόν και συναντούσαν 
κακόν (ανεπρόκοπο) ήταν γι’ αυτούς κακός 
οιωνός για όλο τον χρόνο.
Γυρίζοντας από την εκκλησία, μοίραζαν τη 
βασιλόπιτα, κόβοντας τα πρώτα σταυρωτά 
(σημείων της πίστης τους) σε τόσα κομμάτια 
όσα μέλη είχε η οικογένεια, και με τον 

ξενιτεμένο, εάν υπήρχε. Και στο κομμάτι 
όποιου θα βρισκόταν το νόμισμα, αυτής θα 
ήταν ο τυχερός της χρονιάς.

Τα Θεοφάνεια
 Την παραμονή των Θεοφανείων έφτιαχναν 
αλαγγίτες. Όλη την ημέρα τρώγαμε αλαγγίτες 
και κανένα πρόβλημα δε μας δημιουργούσε 
το στομάχι διότι έριχναν το ευλογημένο 
μέλι που κρατούσε την πείνα κι έκανε 
καλή χώνευση. Τα παιδιά, που γύριζαν στα 
κάλαντα, έψελναν:
Σήμερα είν’ τα Φώτα και ο φωτισμός,
και χαρά μεγάλη τ’ αφέντη μας,

Η ανταμοιβή των παιδιών ήταν οι αλαγγίτες, 
καρύδια ή νόμισμα κ.α.. 
Ο παπάς την παραμονή γύριζε στο χωριό 
με την αγιαστούρα, τον σταυρό, και το παιδί 
με τον αγιασμό στο μπρεκάτσι. Ράντιζε 
σπίτια, καλύβες, κατώγια. Η ανταμοιβή 
του (όπως και κάθε πρώτη του μηνός) 
σιτάρι, καλαμπόκι, φασόλια, ρεβίθια, που τα 
έριχναν στο σακούλι του έφερνε στην πλάτη 
του ο βοηθός του παπά, το παιδί.
Γέμιζε το σακούλι, ο παπάς το άφηνε σε σπίτι 
νοικοκύρη ή έμπιστου και, επειδή τα όσπρια 
ήταν ανακατεμένα, ο παπάς, η παπαδιά και 
τα γκουτζιούβελά τους, όλη την εβδομάδα 
έκαναν τη διαλογή τους. Ενώ, εκείνο το 
ποσό που είχε καθορίσει η Εκκλησιαστική 
Επιτροπή να του δίνουν τον χρόνο - 
παπαδιάτικα -  θα ήταν ένα είδος, καλαμπόκι 
ή σιτάρι.
Και στη συγκομιδή, ο παπάς πήγαινε και 
ζητούσε το παπαδιάτικο ή το διαταγμένο, 
όπως έλεγαν τότε μερικοί παπάδες. λες και 
είχε διάταγμα - φιρμάνι - από τον Σουλτάνο, 
να υποχρεώνει τον κοσμάκη να του δίνει, 
έχει δεν έχει, καλαμπόκι ή σιτάρι. Όποιος 
έλεγε του παπά να καθίσει να φάει, καθόταν 
και την έκανε την κοιλιά ταράτσα, σιουμπέκι, 
αμπάρι. Γι’ αυτό κι έμεινε εκείνο το “Ο παπάς 
είναι αμπάρι, θέλει να φάει και να πάρει, να 
φορτ΄σει και το μουλάρι”.
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Την ημέρα των Θεοφανείων οι γυναίκες 
έφερναν (και φέρνουν) στην εκκλησία τον 
παλαιό μεγάλο αγιασμό που περίσσεψε από 
την προηγούμενη χρονιά, για να το αδειάσει 
ο παπάς στο χωνευτήρι του Ιερού Βήματος. 
Έπειτα, στο ίδιο δοχείο, έπαιρναν από τον 
καινούργιο αγιασμό, τον οποίον φύλαγαν 
όλο τον χρόνο στο εικόνισμα. Σε μια 
βασκανία ή αρρώστια, αγιάζονται από αυτό 
των Θεοφανείων το αγίασμα.
Μου ήρθε στο νου μου τώρα και τούτο. 
Στα χωριά της Δερόπολης, Βουλιαράτι και 
Ζερβάτι, βρέθηκα παιδάκι 11 - 12 χρονών, 
την ημέρα των Φώτων, το 1931-32. Δεν 
έμεινα στο χωριό της μάνας μου, αλλά 
στο χωριό του θείου της μάνας μου, στο 
Ζερβάτι. Και το πρωί, με το πρώτο χτύπημα 
της καμπάνας, βρέθηκαν στην εκκλησία που 
είναι πλησίον τον χωριού στον κατήφορο 
- και πρόλαβα τον παπα - Ζακχαίο (ήταν 
κοντός) να χτυπάει ακόμη την καμπάνα. 
Του φίλησα το χέρι, του συστήθηκα ότι 
είμαι εγγονός του δάσκαλου Θεμέλη Νίκα, 
μου έδωσε την ευχή του και με έβαλε 
να διαβάσω τον Εξάψαλμο. Επάνω στον 
Όρθρο που διάβαζα, έριχνα και μια ματιά 
στους εισερχόμενους πιστούς, άνδρες και 
γυναίκες με τους μαστραπάδες για τον 
αγιασμό που γυάλιζαν, όπως γυάλιζε και η 
μονέτρα (κεφαλομάντηλο) τους στο κεφάλι, 
άλλο τόσο γυάλιζε το όμορφο πρόσωπό 
τους από το γεγονός της ημέρας. Αξέχαστε 
κόσμε!

Ο Φλεβάρης
Πρώτη Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου 
Τρύφωνος, προστάτη των κηπουρών. 
Έπαιρναν τον αγιασμό και ράντιζαν κήπους 
και οπωροφόρα δέντρα είτε ήταν ήμερα 
είτε άγρια. Γιατί και τα άγρια, κρανιά, 
κουμπουλιά, αγριομηλιά, βατιά, μελικοκιά, 
κάνουν καρπούς που τους ψήνει ο ήλιος και 
ωφελούν το στομάχι και τα προτιμούσαμε 
για το προσφάι τότε τον καιρό της πείνας.

Τον Φλεβάρη τον λένε και κουτσοφλέβαρο 
και παλιά, που ζούσαν αποκλειστικά από 
τις καλλιέργειες, δεν απογοητεύονταν κι 
έλεγαν:
- Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει,   
   καλοκαίρι θα μυρίσει.
- Άστε, να πάμε στον κάμπο να 
  οργώσουμε για να κάψει ο ήλιος 
  το χώμα, να έχουμε καλή σοδειά.

Καλαμπόκια, επί το πλείστον έσπερνε το 
τμήμα των χωριών μας κοντά στα σύνορα 
και τα χωριά της Δερόπολης. 
Ο κάμπος της Δερόπολης έχει ένα “τζιαντέ” 
(ίσιον), λαμπάδα δρόμου, που, όταν παλιά 
περνούσαμε, δεξιά και αριστερά, δούλευαν 
επί το πλείστον γυναίκες.
Μου έλεγαν οι γέροντες: Για να πάμε για το 
Σκάλωμα (Άγιοι Σαράντα) ως αγωγιάτες, 
σταματούσαμε με τα ζώα φορτωμένα, να 
ακούσουμε τα θαυμάσια από περιεχόμενο 
πολυφωνικά τραγούδια τους.
Μωρ’ Δεροπολίτισσα, μωρ’ καημένη,
σύντα πας στην εκκλησιά, 
ζη - μωρ’ ζηλεμένη.

Κάποιος παλιός μου διηγήθηκε. “Τι ήταν 
εκείνο, μωρέ γιόκα μου; Τραγούδι με τέτοια 
μελωδία από αυτές τις Δεροπολίτισσες με 
την μπούλα στο κεφάλι που κάλυπτε και 
το πρόσωπό τους για τον ήλιο, που έλεγες, 
άγγελοι είναι αυτές οι γυναίκες; Και για να 
δούμε τις γυναίκες από κοντά, σκέφτηκε 
ένας ένα πράγμα να κάνει και το έκανε. Ήταν 
ο Δ.Τ. ή Μουτσίοπ’λος, όπως τον έλεγαν 
επειδή ήταν μικρόσωμος. Ξάπλωσε στον 
δρόμο φωνάζοντας, ότι τον πονά φοβερά 
η κοιλιά του. Τρέξανε οι γυναίκες να του 
προσφέρουν πρώτη βοήθεια κι έτσι τις είδε. 
Και επειδή ο μακαρίτης ήταν ένας από τους 
πρώτους στο κλώσιμο του τραγουδιού, 
οσάκις διαβαίναμε τον “Τζιαντέ” προς το 
Γιωργουτσάτι, παίρναμε τραγούδι τέτοιο 
καλό, που οι Δεροπολίτισσες άφηναν το 
σκάλο και ακουμπισμένες στα τσαπιά μας 
άκουγαν”.



Όλοι μας έχουμε αδέρφια και ξαδέρφια που άλλα 
τα ξεχωρίζουμε και άλλα μας ξεχωρίζουν. Αυτή τη 
φορά, θέλω να γράψω για έναν ξεχωριστό ξάδερφό 
μου, τον Παναγιώτη Τέλιο, που δεν μας έδενε μόνο 
η συγγένεια αλλά και η βαθιά και ουσιαστική φιλία.
Είχαμε έναν χρόνο διαφορά, εγώ ως μεγαλύτερος 
ήμουν μια τάξη μπροστά του. Στο χωριό, ήμασταν 
μία “τρίολα” (τριάδα) μοναδική, ο Παναγιώτης, ο 
Νάσιος Πέτρος - Μεντής κι εγώ. Ήμασταν αχώρι-
στοι, μαζί διαβάζαμε όλα τα βιβλία, τα συζητούσαμε 
και είχαμε αποκτήσει τον χαρακτη-
ρισμό “οι σχολαστικοί”.
Ο Παναγιώτης είχε πολύ υψηλό 
δείκτη νοημοσύνης, όμως είχε μία 
φυσική ταπεινότητα και δεν το επι-
δείκνυε, αντιθέτως, ήταν άνθρωπος 
χαμηλών τόνων. Τελειώνοντας το 
οκτατάξιο σχολείο με “Άριστα”, αν 
και δεν είχε το δικαίωμα να συνεχί-
σει τις σπουδές του σε μία ανώτατη 
σχολή, λόγω του βεβαρημένου οι-
κογενειακού βιογραφικού (ο παπ-
πούς του ήταν φυλακισμένος), με τη 
βοήθεια των συγχωριανών και των συγγενών στα 
Τίρανα (ο Δημήτρης Μπεντούλης, ο Θωμάς και ο 
Ηλίας Τέλιος), μπόρεσε να εισαχθεί σε μία διετούς 
φοίτησης Σχολή Ηλεκτρολόγων. Εκείνος, όμως, 
παράλληλα, με την πρωινή σχολή, παρακολουθού-

σε το βράδυ την τετραετούς φοίτησης επαγγελματι-
κή σχολή ηλεκτρολόγων και αποφοίτησε και από τις 
δύο με “Άριστα”.
Λόγω του καθεστώτος, που του απαγόρευε τη συ-
νέχιση των σπουδών του, ο Παναγιώτης επέστρεψε 
στο χωριό. Δυστυχώς, εκεί δεν είχε τη δυνατότητα 
να ασκήσει το επάγγελμά του και με τον καιρό, μα-
ράζωσε και τον κυρίεψε η κατάθλιψη.
Στον στρατό πήγαμε μαζί, περάσαμε δύο χρονιά 
μέσα στα στρατόπεδα και ο ένας ήταν το στήριγμα 
του άλλου. Ο Παναγιώτης βρήκε την ευκαιρία να 
ασκήσει το επάγγελμά του κι εγώ που είχα αναλάβει 
τη βιβλιοθήκη, τον βοηθούσα ώστε να έχει πάντα 
πρόσβαση στη γνώση. Έτσι, μας δινόταν η ευκαιρία 
για πολλές κουβέντες και με αυτή την επικοινωνία 
τη θέση της θλίψης την έπαιρνε η χαρά. 
Όταν με το καλό απολυθήκαμε από τον στρατό, ο 
Παναγιώτης με ακολούθησε στο θέατρο και ήρθε 
μαζί μας στον θίασο, εκθέτοντας τον εαυτό του και 
την υποκριτική του ικανότητα στο κοινό. Χάρηκα 
ιδιαίτερα με αυτή την εξέλιξη, γιατί πίστευα ότι αυτή 
η επικοινωνία και η επαφή με τον κόσμο θα του κά-
νει καλό, όμως ο Παναγιώτης δεν ήταν γι’ αυτά τα 

πράγματα, αλλά γι’ άλλα, μεγαλύτε-
ρα και σπουδαιότερα. 
Ο Παναγιώτης δεν έπρεπε να είναι 
στο χωριό απομονωμένος, έπρε-
πε να συνεχίσει τις σπουδές τους, 
έπρεπε όλα αυτά που σκεφτόταν 
και είχε μέσα του να τα προσφέ-
ρει για το καλό της ανθρωπότητας. 
Όμως, αυτό γινόταν μόνο στα όνει-
ρά του.
Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο ο Πα-
ναγιώτης κλεινόταν στον εαυτό του. 
Μοναδικοί του φίλοι και πιο κοντι-

νοί άνθρωποι παρέμειναν ο Πέτρος κι εγώ, η παι-
δική τριάδα. Δυστυχώς, ο Πέτρος, κάποια στιγμή, 
έφυγε στον βορρά ως δάσκαλος, όμως, κάθε φορά 
που επέστρεφε, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν 
να συναντηθεί με τον Παναγιώτη.
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που έφυγε νωρίς

Παναγιώτης Τέλιος

από τον Θωμά Νάκα



Με όλη αυτή η πορεία ήταν αναμενόμενο να συμβεί 
το μοιραίο και ο Παναγιώτης να φύγει από κοντά 
μας, νωρίς.
Ο Παναγιώτης Τέλιος ήταν ένας σωστός άγγελος. 
Ήταν ο άνθρωπος που είχε μόνο φίλους, και όλος ο 
κόσμος τον κατανοούσε. 
Οι Τελαίοι, γενικά, όλοι τους απέδειξαν ότι  η ευ-
στροφία τους οφείλεται σε γενετικό παράγοντα. Ο 
Ηλίας Τέλιος, που φυσικός του συνεχιστής ήταν ο 
Νότης (Παναγιώτης), έφτασε να είναι ένας πολύ 
σημαντικός άνθρωπος με πολλούς πανεπιστημι-
ακούς τίτλους. Ο Θωμάς, ο αδερφός του, αν και 
αγράμματος, είχε φτάσει να είναι επίσημο στέλε-
χος και εφευρέτης στο μεγαλύτερο εργοστάσιο 
των Τιράνων.  Η αδερφή τους Αθηνά, κι αυτή χω-
ρίς σπουδές, στην ηλικία που είναι τώρα, κοντεύει 
τα 80, είναι μια δραστήρια γυναίκα που χειρίζεται 
με ευχέρεια τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα 
gadgets της τεχνολογίας. Να αναφέρω, επίσης, 
πως αυτή τη στιγμή που γράφω, η Αθηνά ταξιδεύει 
στην Αμερική και παντού.
Ο πατέρας του Ηλία, του Θωμά και της Αθηνάς, ο 
Βαγγέλης Τέλιος, αν και ξενιτεμένος από πολύ νω-
ρίς, αναδείχτηκε στη Ρουμανία, και αργότερα και 
στην Αμερική, ως ένας από τους καλύτερους με-
λισσοκόμους στον κόσμο, γεγονός που έχει δημο-
σιευθεί, πριν πολλά χρόνια, σε περιοδικό μελισσο-
κομίας στην Ελλάδα.
Ο πατέρας του Παναγιώτη, Παντελής, αλλά και τα 
υπόλοιπα αδέρφια και θείοι του, Βαγγέλης και 
Βάγιος, ήταν άνθρωποι έξυπνοι, εργατικοί και μο-
ναδικοί. Τα αδέρφια του Παναγιώτη, η Μαρία και 
ο Σταύρος, “αδυναμίες” μου, ήταν παιδιά που ξε-
χώριζαν και στα μαθήματα και στη ζωή. Μαζί μοι-
ραζόμασταν πολλές φορές του πρωταγωνιστικούς 
ρόλους στις θεατρικές παραστάσεις και τις άλλες 
εκδηλώσεις του χωριού. Ακόμα και ο Σταύρος, που 
δεν έχει σπουδάσει το επάγγελμα που ασκεί, είναι 
ένας πολυμήχανος κι εργατικός άνθρωπος.
Το συμπέρασμα, για την οικογένεια των Τελαίων, 
είναι ότι ο υψηλός δείκτης νοημοσύνης είναι ένα 

γονιδιακό χάρισμα, μία κληρονομιά που απαιτεί 
αναγνώριση από τον ίδιο και την κοινωνία αλλά 
και συνεχή τροφοδότηση γνώσεων και δράσεων 
για τον κάτοχό αυτού, για την καλύτερη δυνατή 
εξέλιξή του.
Ο Παναγιώτης Τέλιος είχε πολλά να προσφέρει με 
το λαμπρό του πνεύμα και με το ήθος του.  Δυστυ-
χώς, έφυγε νωρίς από κοντά μας, δεν έφυγε, όμως, 
ούτε στιγμή, από τις καρδιές μας, από τις καρδιές 
όλων των συγχωριανών.
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Παρακάτω, δημοσιεύουμε το άρθρο του 
Χρήστου Τσάνου, θέλοντας να δώσουμε 
βήμα σε όποιον θέλει να εκφράσει ανοι-
χτά τις απόψεις του για το παρελθόν, 
το σήμερα και το αύριο των Σχωριά-
δων. Αυτό, θα είναι μία καλή αρχή και 
σε όσους έχουν εκφράσει ανώνυμα τις 
απόψεις τους.
Το περιοδικό είναι ανοιχτό και με θάρ-
ρος μπορούν, όσοι επιθυμούν, να γρά-
ψουν αυτό που σκέφτονται. Δημοκρατία 
έχουμε!

Μέσω του περιοδικού “Σχωριάδες” του συγχω-
ριανού μας Θωμά Νάκα, προς όλους τους Σχω-
ριαδίτες.

“Ανδρών γαρ επιφανών πάσα γης τάφος” έλεγαν οι 
αρχαίοι πρόγονοί μας, οι άξιοι άντρες δηλαδή, δε 
μνημονεύονται μόνο στην πατρίδα τους με επιτύμ-
βιες στήλες και επιγραφές, αλλά σε ολόκληρο τον 
πολιτισμένο κόσμο διατηρείται η μνήμη τους στις 
νεότερες γενεές.

Ευτυχώς, οι ιστορικοί, οι ποιητές, οι συγγραφείς 
με την πένα τους αλλά κυρίως ο απλός λαός με τα 
τραγούδια του και τους θρύλους του κρατάει ζω-
ντανή τη μνήμη αγώνων, ανδραγαθιών και θυσιών 
που έκαναν οι πρόγονοί τους για την ελευθερία, τη 
φυλετική και θρησκευτική ταυτότητα, την πατρίδα.
Έχω ακούσει, πολλές φορές, σε παρέες Πωγωνί-
σιων, Δεροπολιτών, Αργυροκαστριτών και άλλων 
συμπατριωτών μας, μεταξύ άλλων συζητήσεων, 
να μιλούν με μεγάλο θαυμασμό για τη δίκη της 
24/8/1973 της οποίας η τροπή γέννησε ένα ρητό 
μεταξύ των οργάνων της ασφάλειας, το “Mos e 
pesojme si me gjyqin e Stoli Canos”, γιατί κατά 
τη διάρκειά της εξευτέλισε και γελοιοποίησε δικα-
στές, εισαγγελείες και μάρτυρες. 
Ένας από αυτούς, είναι ο ταλαντούχος Δεροπολίτης 
ποιητής, Κώστας Μήτσης, που έγραψε και δημο-
σίευσε σε διάφορα βιβλία αλλά και στο περιοδικό 
“Σχωριάδες”, το μακροσκελές βιογραφικό ποίημα. 
Ο Θεός  να τον έχει καλά και πάντα επιτυχίες.
Η γενιά μας είχε την ατυχία να γεννηθεί στην πιο 
αποφράδα περίοδο που πέρασε αυτός ο τόπος, 
στην κόλαση του κατασκευάσματος που το ονόμα-
σαν “κομμουνισμό” - της λαχαίνει ο κλήρος να κα-
ταγράψει ό,τι ζήσαμε την περίοδο 1945 - 1990 και 
όσα μας διηγήθηκαν οι πατεράδες και οι παππού-
δες μας κρυφά.
Όπως ο Ζωσιμάς είπε στη Μαρία την Αιγυπτία “Πέ-
στα στον δούλο του Θεού, διότι, σοφία που δε λέγε-
ται και θησαυρός που δε φαίνεται είναι άχρηστος”, 
γι’ αυτό και για τις Σχωριάδες μας, αλλά και για τους 
Σχωριαδίτες, τίποτα δεν πρέπει να μένει θαμμένο. 
Τα χρόνια του Χότζα, κάποιοι ξένοι που πέρασαν 
από διάφορες υπηρεσίες αλλά δυστυχώς και κά-
ποιοι συγχωριανοί μας, με τις πράξεις του και με τη 
στάση τους δυσφήμισαν ανεπανόρθωτα το χωριό 
μας. Όσοι έχουν αποδημήσει εις Κύριον ας τους 
κρίνει η Ιστορία, όσοι, όμως, από αυτούς ζουν, 
καλό είναι να σταματήσουν να το δυσφημούν, με-
τανιώνοντας για τις πράξεις τους. Όπως ένα δέντρο, 
αν ξεραθούν οι ρίζες του θα ξεραθεί κι αυτό, έτσι αν 
ένα λαός αδιαφορήσει και ξεχάσει την ιστορία του 
θα εξαφανιστεί.
Οι Σχωριαδίτες, ένας περήφανος λαός, έστω και 
αργά, δε θα επιτρέψουν άλλο εκεί που πάτησαν 
άξια και ανδρεία βήματα να γυρνούν τα κεφάλια 

Η γενιά μας αξίζει 
να ζήσει ειρηνικά

Χρήστος Τσάνος
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τους και να φτύνουν κάποια ντόπια και ξένα αν-
θρωπάκια.
Όπως μου διηγούνταν, ο παππούς μου Χρήστος Ι. 
Τσάνος - που του ιστορούσε με τη σειρά της η για-
γιά του, Κώστα Τσάνενα, Ελένη το γένος Κούλα, 
μάνα των Γιάννη, Νικόλα, Μιχάλη και Βασίλη, που 
τα παλικάρια οι Σχωριαδίτες είχαν κρύψει τον πα-
τέρα της γιο του Γιώργου Κούλα, από τη μανία που 
είχε εξαπολύσει ο Αλή Πασάς με σκοπό να σβήσει 
την οικογένεια του Γιώργου Κούλα.

1   Ο Γιώργος Κούλας περί το 1800 - 1810, όπως 
μολογούσε ο παππούς, σκότωσε τον φοροεισπρά-
κτορα του Αλή Πασά όταν πήγε να εισπράξει τους 
φόρους από τους Σχωριαδίτες. Αυτό, το έκανε κυ-
ρίως επειδή ενοχλούσε τις γυναίκες του χωριού, 
μια που πολλοί από αυτούς ήταν στην ξενιτιά, μην 
καταχρόμαστε τον χώρο του περιοδικού, τον εξα-
φάνισαν τον φοροεισπράκτορα και δε θα το μάθαι-
νε ποτέ ο Αλή αν δεν μαρτυρούσε το μυστικό ένας 
Χλωμιώτης παπάς που εξομολογήθηκε ο Γιώργος 
Κούλας. 
Το πατρικό του Κούλα είναι στον χώρο που βρίσκε-
ται σήμερα το σπίτι του Ντάλα και γύρω από την 
Κούλα, έτσι άλλωστε πήρε και το όνομα, από του 
Κούλα έγινε στην Κούλα. Η θεία Σουλτάνα μας βο-
ήθησε και με άλλες λεπτομέρειες. 
Η γιαγιά πήγαινε με τον παππού μικρό παιδί στο πα-
τρικό της και του διηγούνταν τα όσα ήξερε για τους 
προγόνους της. Αυτή είναι και η πρώτη πράξη, που 
ξέρουμε, τιμής και ανδρείας για τους Σχωριαδίτες.

2   Ο Γιάννης ήταν δικηγόρος, σε κάποιο τραπέζι, 
συνέτρωγε μεταξύ άλλων και κάποιος Τούρκος, ο 
οποίος κάποια στιγμή έβρισε τους Έλληνες, οπότε 
ο Γιάννης του εκσφενδόνισε ένα κεφάλι προβατί-
νας που έτρωγε, λέγοντάς του “ο Σαμψών με μια 
σιαγόνα όνου σκότωσε χιλιάδες, εμένα μου αρκεί 
μια σιαγόνα αμνού”!

3   Ο Νικόλα Τσάνος ή Νικολής, δικηγόρος και αυ-
τός, έγινε ξακουστός σε όλη την Ήπειρο για την 
ικανότητα που είχε να κερδίζει τις δίκες υπέρ των 
χριστιανών σε μια εποχή που οι καδήδες (Τούρκοι 
δικαστές) αποφαίνονταν πάντα υπέρ των Τούρκων, 
τόσο μεγάλο δε, ήταν το κύρος του εντός κι εκτός 

δικαστικών αιθουσών που ένα ρητό δικό του έγινε 
συνώνυμο του ονόματός του “Εδώ το λέν’ Πωγώνι 
και το νερό παγώνει”.

4   Στα 1890 περίπου, ο Μάνθος Κοντολώλης, είκο-
σι χρονών παλικάρι, τραυμάτισε σοβαρά έναν από 
τους τέσσερις λιάμπηδες κλέφτες που προσπάθη-
σαν να του κλέψουν τα γίδια. Οι λιάμπηδες πείσμω-
σαν κι έκαναν κι άλλες προσπάθειες να τον εκδι-
κηθούν χωρίς να τα καταφέρουν, οπότε μια μέρα 
έπιασαν τον αδερφό του Γιώργο στο καφενείο. 
Μαθαίνοντάς το ο Μάνθος πήγε και τους βρήκε 
και τους είπε ότι δεν είναι άντρες αφού αυτός τους 
έκανε κακό αυτόν να πιάσουν και όχι του αδερφό 
του, έτσι οι λιάμπηδες αντί να τον σκοτώσουν τον 
έπιασαν φίλο και στον γάμο του, του πήγαν κριάρια. 
Ένας από τους κλέφτες έγινε, αργότερα, αγροφύ-
λακας του Χλωμού κι εκεί βρίσκεται ο τάφος του 
ακόμα, “ο τάφος του Ντέμου”, που λένε. 
Ο μπαρμπα - Μάνθος έτσι όπως έχει μείνει στην 
ιστορία του χωριού, έχει πολλές πράξεις ανδρεί-
ας και πατριωτισμού, στα στερνά του, στις αρχές 
του κομμουνισμού, αδιαφορώντας, έλεγε “Ήρθαν 
οι Έλληνες στην Πασχάλισα μωρέ σκυλιά, ήρθανε 
μωρέ, ήρθανε!”

5   Ο παππούς μας, Κίτσιος Τσάνος, είχε λιποτακτή-
σει από τον τούρκικο στρατό γιατί όπως έτρωγαν 
με τα χέρια τα μακαρόνια από το καζάνι, πρόσεξε 
ότι ένας Τούρκος είχε τα χέρια του γεμάτα κόπρανα 
κι όταν διαμαρτυρήθηκε στον αξιωματικό, εκείνος 
αντί να τον ακούσει τον έβαλε σε ένα αμπάρι, που 
είχαν για φυλακή, για 15 μέρες. 
Κάποιος φίλος του από το Σούλι, ονόματι Βασίλης, 
τον ελευθέρωσε και μαζί το ‘σκασαν από τον στρα-
τό. Οι Τούρκοι τον αναζήτησαν και φτάνοντας στις 
Σχωριάδες, έψαξαν να τον πάρουν. Ο άξιος όμως, 
δημογέροντας, συγχωριανός μας, ο Γκαντίνας –
όπως μολογούσε ο παππούς ότι τον έλεγαν– δήλω-
σε ότι ο Κίτσιος Τσάνος πέθανε κι έτσι οι Τούρκοι 
τον έσβησαν από τον κατάλογο των λιποτακτών. 
Κάποιος άλλος δημογέροντας, όμως, φέρονταν 
σκληρά στους συγχωριανούς του, αν δεν πλήρω-
ναν π.χ. τους φόρους, τους καταλήστευαν το νοι-
κοκυριό, ταψιά, καζάνια κ.τ.λ.. Το 1913, που απε-
λευθερώθηκε η Ήπειρος, βγήκε και παρακαλούσε 
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τους Σχωριαδίτες να πάρουν τα σκεύη κι άλλος 
δημογέροντας, την εποχή του Ζόγκου, δέχθηκε να 
αλλάξει το όνομα του χωριού σε Μπλερίνα, όπως 
του ζητούσαν οι αρχές κι έφτασαν οι Σχωριαδίτες 
να του βάλουν το πιστόλι στον κρόταφο για να υπο-
γράψει το χαρτί για τα ελληνικά σχολεία. Υπήρξαν, 
βέβαια, και τότε “πουλημένοι”.

7   Ο Κώτσιος Κατσάνος, επί Ζόγκου, ήταν φωτο-
γράφος στο Τεπελένι, οι τζαντάρηδες (αστυφύλα-
κες) δεν τον πλήρωναν για τις φωτογραφίες που 
τους έβγαζε και όταν τους ζήτησε χρήματα, τον 
έριξαν στη φυλακή. Όταν τον ρώτησε το δικαστήριο 
γιατί είναι εκεί, τους απάντησε με θάρρος ότι αν η 
νονά του τον είχε ονομάσει Υσένη που ονομαζόταν  
ο άλλος φωτογράφος, θα τον πλήρωναν κανονικά 
και δε θα βρισκόταν εκεί.

8   Ο Γιώργος Γύφτος έμεινε στη μνήμα μας για 
την αντρειοσύνη και την τόλμη του. Η τότε ανάξια 
ηγεσία του χωριού, για μια υπόθεση κάλεσε την 
αστυνομία, που έδρευε στην Πολύτσανη, για να 
συλλάβει τον Γιώργη. Έτσι κι έγινε. Ο άξεστος γκέ-
γκας αστυφύλακας που τον συνόδευε σημαδεύο-
ντάς τον με τον όπλο του, το μετάνιωσε πικρά όταν 
ο Γιώργης, στον λάκκο του Πρόκου, τον έδειρε και 
τον αφόπλισε. Ο βόρειος Αλβανός αστυνόμος, τον 
παρακάλεσε να του δώσει πίσω το όπλο του και 
του έδωσε την μπέσα του ότι θα τον βοηθήσει να 
μην τον κρατήσουν. Έτσι κι έγινε εκείνο το βράδυ, ο 
Γιώργης ήταν σπίτι του.

9   Στο χωριό μας, τη δεκαετία του ‘30, ήταν ένας 
λιάμπης βοσκός που έβοσκε τις αγελάδες του χω-
ριού, όμως, οι συγχωριανοί μας αποφάσισαν να τον 
διώξουν κι έβαλαν τσομπάνο τον Κ.Ν.. Ο κόσμος, 
επειδή φοβόταν, συνέχιζε να πηγαίνει τις αγελάδες 
στον λιάμπη. Σαν το έμαθε αυτό ο μπαρμπα - Λεω-
νίδας Γκίκας, πήρε την γκλίτσα του και βγήκε αυτός 
ένα πρωί στη Σωτήρα και πήρε δίπλα του τον Κ.Ν.. 
Οι γυναίκες, όπως είχαν συνηθίσει, πήγαιναν τις 
αγελάδες προς τον λιάμπη, μπήκε μπροστά τότε ο 
Λεωνίδας παλικαρίσια και τους έλεγε “Από ‘δω οι 
αγελάδες”. 
Όταν μαζεύτηκαν όλες οι αγελάδες του χωριού, 
είπε στον Κ.Ν. “Πάρτες και βόσκα τες” και γύρισε 

στον λιάμπη και του είπε να φύγει και ότι δεν τον 
θέλει το χωριό. Ο λιάμπης αντί να παλικαρευτεί 
στον μπαρμπα - Λεωνίδα, άρχισε τα παρακάλια, 
“αμάν!, πεινάει η οικογένειά μου” κ.τ.λ..

10   Το 1951, ο Μιχάλης Μεντής (ο θειο - Μίχος), 
έβοσκε τα γίδια μιας κρατικής επιχείρησης στην 
Πολύτσανη. Μαζί του είχε ένα θαυμάσιο τσοπα-
νόσκυλο, τον Γκούσιο, που τον είχε παραχωρήσει 
στην επιχείρηση. Το κράτος, μια μέρα, αποφάσισε 
να πουλήσει τα γίδια σε έναν τσέλιγκα από το Αργυ-
ρόκαστρο, ενώ τον Γκούσιο τον έδωσαν στον τσέλι-
γκα, τον Αντέρ Ρεσούλη. 
Αμέσως, ο Μιχάλης πήγε στο χωριό και το είπε 
στον πατέρα μου Αποστόλη Τσάνο, που τότε ήταν 
στην εξουσία του χωριού. Την επόμενη, πήγαν και 
οι δύο στην Πολύτσανη και πρόλαβαν να πάρουν 
τον Γκούσιο για την κολεκτίβα του χωριού μας. 
Ο Αντέρης, με απειλές, χρήματα, δικαστήρια και με 
τη βοήθεια του προέδρου της κρατικής επιχείρη-
σης, προσπάθησε να τον πάρει πίσω, αλλά εις μά-
την. 
Σε μεγάλη ηλικία, γνώρισα τυχαία τον Αντέρη στα 
καθίσματα της πλατείας Τσερτσίζη και στην ανταλ-
λαγή ερωτήσεων του είπα ποιανού είμαι. Μου δι-
ηγήθηκε το γεγονός, με συγχάρηκε και μου είπε 
χαιρετίσματα συνοδευόμενα με το “Είναι μεγάλο 
παλικάρι του Πωγωνίου ο πατέρας σου”. 
Μετά από έναν χρόνο περίπου, που τον πέτυχα, 
μου είπε ξανά χαιρετίσματα, του είπα ότι ο πατέρας 
είναι στη φυλακή, έφτυσε κάτω με αηδία και μου 
απάντησε ότι “Τέτοιος άντρας που είναι αυτός, που 
να τον άφηναν έξω τούτα τα ζαγάρια”. 
Δεν ήταν η μοναδική φορά που ο Αποστόλης Τσάνος 
πάλεψε για τον καλό του χωριού, πρωτοστάτησε σε 
πολλές προσπάθειες και δικαστήρια για τόπους και 
περιοχές σχωριαδίτικες, όπως του Κάρκαλη, Ζελέ-
νια, Σκιαπέδρα, Σκουριά, Ρίζα, που διεκδικούσαν 
γειτονικά χωριά, που κέρδισε υπέρ του χωριού 
μας και να φανταστείτε ότι σε αυτές τις μάχες είχε 
αντιπάλους και συγχωριανούς μας, αλλά και πιστό 
συνοδοιπόρο του μπαρμπα - Μιχάλη Μεντή.

11  Το 1951, ο Αντώνης Βάιος, ερχόταν από τη Σκό-
δρα, που εργαζόταν, για να πάει στο χωριό, περπα-
τώντας, γιατί άλλο μέσο δεν υπήρχε. Καθώς περ-

34



νούσε, λοιπόν, το γεφύρι της Κολαρτσής, βλέπει τον 
Μπάκο Μπουζέρη (άγνωστος για τον Αντώνη) να 
πηδάει με ορμή στο θολό νερό για να πνιγεί, επειδή 
το Κόμμα τον είχε κηρύξει κουλάκο. Ο Αντώνης, 
τότε, δίχως να λογαριάσει τον κίνδυνο, βούτηξε στα 
ορμητικά νερά και τον έσωσε, παράλληλα πάλευε 
και με τον ίδιο, γιατί ο Μπάκος φώναζε ότι δεν ήθε-
λε να ζήσει αφού το Κόμμα τον ντεμασκάρισε. Σε 
λίγο, πήγαν οι συγγενείς του και τον πήραν. 
Την ιστορία, μου τη διηγήθηκαν τα παιδιά του και 
αργότερα ο Αντώνης.

12  Κατά το 1970 - ‘72 ισοπεδώθηκε ο κάμπος των 
Σχωριάδων, πλούσιος σε κληματαριές, για να πα-
ραχθεί καλαμπόκι ώστε να καλύψει τις ανάγκες 
της Τσάτιστας, η οποία δεν είχε νερό και αντίστοιχα 
τα αμπέλια που ξεριζώθηκαν θα φυτεύονταν στην 
Τσάτιστα. Ο πατέρας μου αντέδρασε και είπε στην 
τότε εξουσία ότι όταν η Τσάτιστα θα πουλάει κρα-
σί και ρακί, οι Σχωριαδίτες δε θα έχουν ένα σπυρί 
σταφύλι να βρέξουν τον λαιμό τους.  Οι ιθύνοντες, 
για να τον αποστομώσουν, του είπαν ότι θα φέρ-
νουν από την Τσάτιστα όταν θα χρειάζεται (αυτό μου 
το είπαν Τσατιστινοί όταν αγόραζα ρακί από εκεί-
νους). 
Όταν το έμαθε ο γραμματέας του Κόμματος του 
Πωγωνίου, ήρθε στο χωριό και μπροστά σε πολ-
λούς άντρες, για να τον ταπεινώσει, του λέει “Στόλη 
Τσάνο, εσείς τελειώσατε ό,τι κι αν κάνετε” (δηλαδή, 
εχθροί). Ο Αποστόλης, χαμογελώντας ειρωνικά του 
λέει “Ήταν μια ελιά πολλών αιώνων και στη ρίζα 
της φύτρωσε μια κολοκυθιά και σε λίγο χρόνο την 
πέρασε στο ύψος και της λέει της ελιάς, σε πέρασα! 
Πέρασαν δυο - τρεις μήνες και η κολοκυθιά ξε-
ράθηκε”. “Θα σε φτιάξουμε εμείς!”, ήταν η λυσσα-
σμένη απάντηση του γραμματέα. Ο Αποστόλης τον 
κοίταξε περιφρονητικά συνεχίζοντας να χαμογε-
λάει, κάποιοι από τους παρευρισκόμενους άντρες 
γελούσαν κι αυτοί, άλλοι τρομοκρατήθηκαν.

13   Όταν ο τελευταίος γραμματέας, του Κόμματος 
του Πωγωνίου, είπε, με πολύ μίσος, στον αείμνη-
στο Πάντο Τέλιο γιατί ζητούσε το δίκιο του ότι θα του 
βγάλει τα δόντια και τις δοντούρες, ο τζια - Πάντος, 
δίχως φόβο και με άφθαστο σαρκασμό, έβγαλε τη 
μασέλα του και του είπε “Τι θα μου βγάλεις ορέ, 

πάρτα, τα βγάζω μόνος μου!”, κάτι που προκάλεσε 
το γέλιο των παρευρισκομένων.

14   Όταν χάλασαν την εκκλησιά, ο αείμνηστος Νά-
σιος Μπέης πήρε τον σταυρό του τέμπλου και τον 
έκρυψε σπίτι του έως το 1991 που τον παρέδωσε 
στην εκκλησία. Δυστυχώς, ο σταυρός εξαφανίστη-
κε.

15   Όταν κάποιο στέλεχος του συστήματος στο γρα-
φείο του προσπάθησε να ενοχοποιήσει την Αναστα-
σία Μπέη ότι έβρισε το Κόμμα, ο Αποστόλης Γάκη 
Νάκας, που ήταν παρών, αντέδρασε έντονα και του 
είπε: “Δεν ντρέπεσαι! Η Τσίγια δεν είπε καμιά τέτοια 
κουβέντα” και σταμάτησε το στέλεχος. “Δεν είπε τί-
ποτα τέτοιο η Τσίγια”, είπε και η Αθηνά του Γκίκα 
και η Τάνο Βαγγέλη. Οι έντιμοι άνθρωποι αντιδρούν 
και ας κινδυνεύουν οι ίδιοι.

16   Άλλος ένας πιστός χριστιανός που παρέμεινε 
ως τα βαθιά γεράματα ήταν και ο μπαρμπα - Γάκη 
Νάκας που είχε μετατρέψει το δωμάτιό του σε εκ-
κλησία από το πλήθος των εικόνων. Προσευχόταν 
πολλές ώρες την ημέρα, δεν πείραζε και δεν αδι-
κούσε όχι άνθρωπο αλλά ούτε μύγα, παρόλα αυτά 
δέχτηκε τρομερές πιέσεις να σταματήσει τον τρόπο 
που επέλεξε να ζει, αλλά με τη χριστιανική του αν-
δρεία συνέχισε μέχρι τέλους, αλύγιστος καθώς και 
η κόρη του, Ελένη Φούκη κ.α..
Σαν τους Σχωριαδίτες υπήρχαν σε όλο το Πωγώ-
νι μας. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ την αείμνηστη 
Σεβαστή Κρόνγκου - Καρέτσου, που το σπίτι της 
το είχε στολισμένο με εικόνες σαν εκκλησιά και 
για τον χριστιανικό τρόπο της ζωής της κάποια 
ανθρωπάκια νόμιζαν ότι την κορόιδευαν και την 
αντιμετώπιζαν σαν τρελή, αλλά στο τέλος, μετά το 
γκρέμισμα του κομμουνισμού τα ασπάστηκαν και 
τα υιοθέτησαν ή τέλος πάντων υπέκυψαν στα πι-
στεύω της.
Όλες αυτές οι ανδραγαθίες από τους Σχωριαδίτες 
έγιναν την περίοδο όπου κινδύνευε πραγματικά η 
ζωή τους και μερικοί την έδωσαν και αυτή αλλά 
όπως λέει και ο Ξενοφώντας σε ένα απόφθεγμά 
του, η Ιστορία δεν πρέπει μόνο να ασχολείται με τις 
ενάρετες πράξεις του Λεωνίδα και να αποσιωπά 
την προδοσία του Εφιάλτη και συμπληρώνοντας 
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ο Κικέρων λέει ότι κανένα ψέμα δεν πρέπει να 
ακούει η Ιστορία και σε καμία αλήθεια δεν πρέπει 
να κλείνει τα αυτιά της. Έτσι και στην περίπτωσή 
μας, δεν μπορούμε να παραμείνουμε στις ενάρετες 
μόνο πράξεις και να αποσιωπήσουμε τα κρίματα 
που έχουν γίνει. 
Η καταγραφή, λοιπόν, της Ιστορίας πρέπει να γίνε-
ται σε κατάλληλο χρόνο, όταν ακόμα ζουν οι πρω-
ταγωνιστές και οι κομπάρσοι της, έτσι που να μην 
αδικούνται οι αθώοι αλλά ούτε και να αθωώνονται 
οι ένοχοι γιατί αντί να οικοδομούμε θα γκρεμίζου-
με, δυστυχώς, όπως γινόταν τα 40 χρόνια του κα-
ταραμένου κομμουνισμού. Όμως, ο καθένας μας, 
όπως δεχόμασταν τις χαρές των τόσο δυσάρεστων 
πράξεών μας, πάντα να είμαστε έτοιμοι να δεχθού-
με και τις συνέπειες σε αυτή τη ζωή γιατί, αν μη τι 
άλλο, έχει ο καιρός γυρίσματα.
Στην πάροδο των αιώνων, οι κυβερνήσεις, τα 
στρατεύματα και οι κατοχές, έρχονται και παρέρχο-
νται, οι λαοί όμως μένουν. Οι λαοί, πρέπει να έχουν 
πάντα βαθιά στο μυαλό τους ότι σε όποια δύσκο-
λη περίοδο της ζωής τους, όσο μπορούν, πρέπει 
να παραμένουν άνθρωποι με πίστη, με φιλότιμο, 
ανδρεία και λεβεντιά και να έχουν πάντα υπ’ όψιν 
τους το ρητό των αρχαίων προγόνων μας “Ο συ μι-
σείς εταίρων μη ποιήσεις”.
Όλοι οι άνθρωποι κάποτε πεθαίνουν, κρίνονται, 
όμως, από τον τρόπο που έζησαν και τη στιγμή του 
θανάτου τους γεννιέται η υστεροφημία τους που θα 
τους ακολουθεί μετά θάνατον για πολύ. Αν έχουν 
αφήσει καλό ή κακό έργο ή θα εξαφανιστούν στην 
ανωνυμία της μετριότητας οπότε είναι προτιμότε-
ρο ένα περήφανο και ένδοξο τέλος παρά μια άνετη 
αλλά βρόμικη ζωή.
Γεννηθήκαμε από αυτόχθονες προγόνους, στον ίδιο 
χωριό, είδαμε τον ίδιο ήλιο, ήπιαμε το ίδιο νερό, 
αναπνεύσαμε τον ίδιο αέρα, φάγαμε την ίδια τρο-
φή, γιατί τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ ανθρώπων, 
ακόμα και στα αδέρφια. Όλα οφείλονται στο μυα-
λό, στη σκέψη, το σώμα πειθαρχεί στις εντολές του 
μυαλού και πράττει σωστά ή λανθασμένα.
Ας σκεφτούμε σωστά. Κάποιοι άνθρωποι, δυ-
στυχώς, μόνο με τον φόβο πράττουν σωστά, σαν 
τα ζώα. Περίεργο. “Πλούσιος στο μυαλό, φτωχός 
στις αμαρτίες”, λέει μια παροιμία. Όλοι θέλουμε να 

ακούμε καλά λόγια για εμάς και τους προγόνους 
μας, γιατί λοιπόν δε γινόμαστε καλοί, στο χέρι μας 
είναι με τη μετάνοια και τις καλές μας πράξεις να 
αλλάξουμε και αυτή ακόμα την εικόνα που μπορεί 
να άφησε κάποιος πρόγονός μας.
Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να επιβιώσει κράτος 
ανά τον κόσμο χωρίς πληροφοριοδότες, κρατικούς 
υπαλλήλους όμως που ασχολούνται με την ασφά-
λεια της χώρας του και όχι με το εάν αερίστηκε και 
πότε ο κάθε πολίτης του. Αναφέρομαι στο κομμου-
νιστικό σύστημα και τις μεθόδους του, τότε που η 
Ασφάλεια ζητούσε από τους πληροφοριοδότες της 
να γνωρίζουν τι έλεγε ή έκανε ο κάθε άνθρωπος 
όλο το 24ωρο. Απαράβατος κανόνας του Κόμματος 
ήταν το “Μαζί μας ή εναντίον μας”, τρομοκρατώντας 
έτσι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας με αποτέ-
λεσμα να συνεργαστεί με την Ασφάλεια, να σπιου-
νεύει και να καταστρέφει τον συνάνθρωπό του ως 
και ο αδερφός τον αδερφό και το παιδί τον πατέρα. 
Όσοι αρνήθηκαν να υποταχθούν στη νέα τάξη 
πραγμάτων, είχαν να αντιμετωπίσουν όλη τους τη 
ζωή φυλακές, εξορίες, κατασχέσεις περιουσιών 
και απηνή διωγμό μέσω του ελεεινού πολέμου 
των τάξεων στους ίδιους και στις οικογένειές τους. 
Αν κάποιο μέλος λύγιζε και συνεργαζόταν με τον 
Sigurimi, τότε σταματούσαν. Και το λέω αυτό επει-
δή κι εγώ και η οικογένειά μου τα περάσαμε στο 
πετσί μας και ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν μπορεί να 
τα αμφισβητήσει. Αν δεν διαλυόταν το απαίσιο σύ-
στημα το 1990, η οικογένειά μας θα είχε τελείως 
εξαφανιστεί διότι δεν επρόκειτο ποτέ να συνεργα-
στούμε και να προδίδαμε έντιμους συμπατριώτες 
μας. Οι χαφιέδες, παρόλο που κάνουν την ίδια κα-
ταστροφική δουλειά, δεν είναι ίδιοι σαν χαρακτή-
ρες και με μια έρευνα για την ψυχολογία τους που 
έκανα, συμπέρανα ότι χωρίζονται σε τρεις κατηγο-
ρίες με μόνο κοινό τη δειλία.
Στην πρώτη κατηγορία που είναι και η κορυφή των 
σπιούνων, κατατάσσονται τα άτομα που είναι γεν-
νημένα γι’ αυτήν τη βρόμικη δουλειά, χαρακτήρες 
δειλοί, αδίστακτοι, τεμπέληδες, άπιστοι, κοκορό-
μυαλοι, υποκριτές, φιλόδοξοι, κουτοπόνηροι, δου-
λοπρεπείς, άτομα δίχως κανέναν ηθικό φραγμό. Τα 
άτομα αυτά δε μετανιώνουν ποτέ για τα εγκλήματα 
που διέπραξαν, φοβούνται μόνο και με διάφορους 
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τρόπους εμφανίζονται σαν να μη συμβαίνει τίπο-
τα. Στους άρχοντές τους είναι πειθήνιοι και προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους με προθυμία και όσο 
έχουν την προστασία της εξουσίας κάνουν στους 
ανυπεράσπιστους συντοπίτες τους ότι δεν το χω-
ράει ο ανθρώπινος νους. Ό,τι πολιτικό σύστημα και 
να υπάρξει, αυτοί, πρώτοι, θα τρέξουν σαν πεινα-
σμένα σκυλιά στα νέα αφεντικά, να τα εξυπηρετή-
σουν, γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν να κάνουν 
οτιδήποτε άλλο.
Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται άτομα περίπου 
σαν τους πρώτους, αλλά πολύ πιο επιπόλαιοι, εκ-
δηλώνονται πιο εύκολα για τις πράξεις τους. Τρέ-
χουν κι αυτοί με μεγάλη προθυμία πίσω από το 
κάθε αφεντικό που θα βρεθεί στον δρόμο τους και 
όταν χάσουν την προστασία του, εξομολογούνται 
σαν να μην καταλάβαιναν τι έκαναν.
Στην τρίτη κατηγορία, συναντάμε άτομα που είναι 
έντιμα κι ευαίσθητα και μόνο στη δειλία μοιάζουν 
με τις άλλες δύο κατηγορίες και κάποιος σοβαρός 
λόγος τους λύγισε για να συνεργαστούν. Αισθάνο-
νται πολύ άσχημα για την προδοσία τους, μισούν 
τους προϊσταμένους τους και πολλές φορές μετα-
νιωμένοι, ενημερώνουν τα άτομα που παρακολου-
θούν να προσέχουν. Γενικά, προσπαθούν να ζουν 
με τον ιδρώτα τους και όχι με το βρόμικο χρήμα 
της σπιουνιάς. Από τις τύψεις τους, τα άτομα αυτά, 
θέλουν να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά ντρέπονται 
και γι’ αυτό προσπαθούν να κάνουν πάντα το καλό.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι για να τους μισεί κα-
νείς, ούτε να τους σιχαίνεται, μόνο να τους λυπά-
ται. Την προδοσία, βλέπετε, πολλοί αγάπησαν, τον 
προδότη ουδείς. Σαν την ιστορία του κόρακα που 
ήθελε να κάνει το παγόνι και στολίστηκε με φτε-
ρά παγονιού και πήγε μέσα στα παγόνια, τα οποία 
όμως τον κατάλαβαν και τον ξεπουπούλιασαν, τότε 
ο κόρακας ντροπιασμένος γύρισε στη φυλή του. 
Όταν, όμως, τον είδαν τα κοράκια με τα πούπουλα 
παγονιού, του επιτέθηκαν επειδή τα πρόδωσε, έτσι 
ο κόρακας απόμεινε ολομόναχος μέχρι που τον 
έφαγαν τα όρνια.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναφέρω τα ονόμα-
τα και να τα πω όλα με το όνομά τους, δε θέλω, 
όμως, να φέρω σε δύσκολη θέση του περιοδικό. 
Από τις 17-6-1973 που συνέλαβαν και φυλάκισαν 

τον Στόλη Τσάνο, στις Σχωριάδες και σε όλο το Πω-
γώνι, επικρατούσε η τρομοκρατία που ό,τι κι αν γι-
νόταν, έλεγαν ότι “είναι δάχτυλο του Στόλη Τσάνου, 
του μεγάλου εχθρού”. 
Συγκεντρώσεις και ομιλίες έδιναν κι έπαιρναν που 
διάβαζαν στον κόσμο ό,τι έγραφαν οι εφημερίδες 
εναντίον του Στόλη, ντεμασκάριζαν άτομα, ότι δή-
θεν ήταν συνεργάτες του και βέβαια στην οικογέ-
νειά του έκαναν άγριο πόλεμο. 
Κατά τη γιορτή της 28 και 29 Νοέμβρη, φώναξαν 
τον Φώτη Τσάνο να παίξει βιολί και φυσαρμόνικα 
στο γλέντι. Ο Φώτης, επειδή είχε τη μάνα άρρωστη 
στο σπίτι και δεν μπορούσε να την αφήσει μόνη της, 
επίσης επειδή ήταν σίγουρος ότι θα τον προκαλού-
σαν, αρνήθηκε να πάει. Αμέσως, τα ανθρωπάκια 
του είπαν ότι δε θέλει τη γιορτή για την ανεξαρτησία 
και την ελευθερία της πατρίδας. Έτσι, αναγκάστηκε, 
για να αποφύγει τα χειρότερα, να πάει. Μετά από 
λίγο και κατά τη διάρκεια του γλεντιού στη σάλα της 
κουλτούρας και αφού ο κόσμος χόρευε, πήγαν τα 
ίδια άτομα και του είπαν να φύγει, ότι είναι ανεπι-
θύμητος και θιγμένος και δεν του ανήκει να παίζει! 
Η αδερφή μας Αναστασία Μπέη, όταν δούλευε στα 
βόδια του συνεταιρισμού, είχε στα καθήκοντά που 
της είχαν αναθέσει, να πανθιάζει τα βόδια, να κα-
θαρίζει στον στάβλο και να πετάει την κοπριά από 
το παράθυρο, για να την παίρνουν για τα χωράφια. 
Μετά από λίγους μήνες, ένα απόγευμα, μπροστά 
στους συγκεντρωμένους κοπερατιβίστες, στο σκέ-
μπι του Μπετσέλη, την κάλεσαν οι υπεύθυνοι και 
της ανακοίνωσαν ότι θα τη διώξουν από τα βό-
δια, γιατί κάνει εχθρική δουλειά, ρίχνει επίτηδες 
τη φουσκή από το παράθυρο για να μπει ο λύκος 
να φάει τα βόδια. “Εσείς μου είπατε”, τους είπε η 
Αναστασία, “αλλά και στην εξοχή να είναι τα βό-
δια πάνω από δύο ο λύκος δεν τα πλησιάζει να τα 
φάει, όχι μέσα στον στάβλο”. Μετά την κατάρρευ-
ση του κομμουνισμού, της το εξομολογήθηκε ένας 
από αυτούς που την κατηγορούσε, ότι είχε ενορ-
χηστρωθεί με τέτοιον τρόπο η κατάσταση ώστε να 
την έμπαζαν φυλακή, γλίτωσε μόνο επειδή έπεσε 
το σύστημα.
Διευκρινίζουμε, δε μισούμε τον κομμουνισμό επει-
δή υποφέραμε εμείς φυλακές και εξορίες, όπου 
Καίσαρας και Βρούτος, όπου Λεωνίδας και Εφιάλ-
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της, το μίσος μας γι’ αυτό το σύστημα είναι ότι διέ-
λυσε τα πάντα στα 45 χρόνια της ζωής του, έθιμα, 
θρησκεία, οικονομία. Αυτά, βέβαια, επανήλθαν, την 
καταστροφή όμως που προκάλεσε στα ήθη, είναι 
ανεπανόρθωτη.
Κάποιοι άνθρωποι, με αυτά που έκαναν σαράντα 
χρόνια, πήγαν την ανθρωπότητα αιώνες πίσω, 
άφησαν αγεφύρωτες διαφορές για πολλές γενεές 
εκτός κι αν βρούμε εμείς κάποια λύση που είμαστε 
από τις γενιές που δημιούργησε τα προβλήματα.
Εμείς, σαν οικογένεια, ό,τι επιθυμούσαμε, ελευθε-
ρία, θρησκεία, Ελλάδα, ο Θεός μας τα έφερε όλα. 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Πωγώνι, αλλά στην 
Οψάδα και στην Τσάτιστα δεν έχω πάει ποτέ! Όποτε 
ζητούσα άδεια, ποτέ δεν εγκρινόταν, τώρα μπορώ 
να πάω και στην άκρη της Υφηλίου, όπλο κυνηγητι-
κό δεν μας επέτρεπαν, τώρα ό,τι θέλουμε και τόσα 
άλλα.
Με την κατάρρευση του σοσιαλιστικού παραδείσου 
πολλοί έχασαν την εξουσία και άλλα αγαθά αλλά 
και η οικογένεια του Στόλη Τσάνου έχασε την προ-
σωπική της φρουρά που 40 χρόνια της είχε βάλει 
το Κόμμα. Τέτοια φρουρά όλες τις νύχτες, στα χιό-
νια και στα κρύα, κρυμμένοι σε δέντρα, απάνω στις 
σκοτεινές γωνίες, άγρυπνοι ως το πρωί και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσωπικοί φρου-
ροί δίπλα μας, έχω την εντύπωση ότι ακόμα κι οι 
υπουργοί του Χότζα θα τη ζήλευαν.
Ένα, λοιπόν, από τα αγεφύρωτα προβλήματα είναι 
αυτό με τις φυλακές και τις εξορίες, που μπορεί 
μόνο να “μαλακώσει” λίγο με την ανοιχτή μετάνοια 
όσων έβλαψαν τους συγχωριανούς τους, αν τους 
συγχωρήσουν ποτέ όσοι υπέφεραν, ΤΩΡΑ, όχι όταν 
ανοίξουν οι φάκελοι της Ασφάλειας και βγουν όλα 
στη φόρα, τότε θα είναι πια πολύ αργά και το βάρος 
και η ντροπή θα πέσει στα παιδιά τους.

1   Πολλοί ζητούν εκδίκηση. Η αρχοντιά ενός πα-
λικαριού φαίνεται όταν του έρχεται η κατάλληλη 
στιγμή που πολύ εύκολα μπορεί να εκδικηθεί τον 
ψόφιο πλέον εχθρό του και δεν το κάνει. Οι αίτιοι σε 
αυτές τις διαφορές να μην προκαλούν.

2  Δεύτερο αγεφύρωτο πρόβλημα, σοβαρό και 
αυτό, είναι το περιουσιακό. Μία περιουσία εάν τη 
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διεκδικούν δύο ιδιοκτήτες, κανένας δεν μπορεί να 
πουλήσει ή να εκμεταλλευθεί ούτε ένα λιθαράκι 
από αυτή. Η κατάστρα του 1947 δικαιούχο έχει τον 
ιδιοκτήτη της περιουσίας και το 1991 με το αυθαί-
ρετο μοίρασμα έχει άλλον ιδιοκτήτη. Όσοι Σχωρια-
δίτες δεν πήραν κάτι από την περιουσία που πα-
ρέδωσαν στον συνεταιρισμό όταν αυτός ιδρύθηκε, 
είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι, θα πρέπει του-
λάχιστον για συναισθηματικούς λόγους να πάρουν 
και αυτοί κάποια στρέμματα καθώς και σε όποιο 
κτήμα αναφέρεται το όνομα της οικογένειάς να τα 
πάρουν οι απόγονοί τους. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που επιμένω σε αυτό, το 
είχα απαιτήσει να διευθετηθεί από το 1992 σε μία 
από τις πρώτες συγκεντρώσεις στο εστιατόριο στην 
οδό Λυκούργου 10, στην Αθήνα. Τώρα, τα βρί-
σκουμε μπροστά μας. Επιβάλλεται να τα λύσουμε 
εμείς σαν χωριό αυτά τα δύο σοβαρά προβλήματα 
με ωριμότητα και χωρίς παρέμβαση ξένων, δίχως 
αστυνομίες και δικαστήρια, οι δικηγόροι ας βρουν 
αλλού δουλειά.
Για τα σπίτια υπήρχε λύση. Όταν ο αείμνηστος γα-
μπρός μας Κώστας Μπάντος, ρώτησε τον πεθερό 
του και πατέρα μας Αποστόλη Τσάνο για το σπί-
τι που αγόρασε, του είπε: “Θα πληρώσεις και την 
ενωμένη εξουσία και τον νοικοκύρη του σπιτιού 
Μήτρο Μήλιαρη και θα πάρεις υπογραφές και από 
όλα τα παιδιά του, να είσαι με όλους εντάξει. Το σπί-
τι είναι του Μήτρου, αυτοί δεν είναι στα καλά τους”. 
Μετά το 1990 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

3   Είναι ντροπή και σιχαμάρα για τα ανώνυμα γράμ-
ματα, ούτε ανδρεία είναι και δε λύνεται έτσι κανένα 
πρόβλημα. Μαζεύουν απόψεις και γράφουν διάφο-
ρα. Ο καθένας να κάνει γνωστό το πρόβλημα και όχι 
γενικά ό,τι του κατέβει. Σήμερα έχουμε ελευθερία.

4   Για ό,τι έργα γίνονται στο χωριό είναι καλό να 
ενημερώνονται όλοι οι Σχωριαδίτες συνάμα και ο 
θόλος για να μην υπάρχουν αντιδράσεις επώνυμε 
ή ανώνυμες. Τα νιάτα των Σχωριάδων να χορεύουν 
στο μεσοχώρι να τα καμαρώνουν οι Σχωριαδίτες 
και οι Σχωριάδες. Ό,τι καινούργιο συναντάμε στη 
ζωή μας, να παίρνουμε πάντα τα καλά του.



5   Για το καθιστικό στο μεσοχώρι, προσωπικά, δε 
με ενοχλεί καθόλου, αρκεί οι ιδιοκτήτες του χώρου 
να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν διεκδικούν τα οι-
κόπεδά τους και τα δωρίζουν στο χωριό.

6   Για το νεκροταφείο στην Αγία Σωτήρα, θα ήταν 
μικρότερο πρόβλημα με λιγότερες αντιρρήσεις και 
δε θα κυκλοφορούσε η ερώτηση γιατί έγινε αυτό το 
νεκροταφείο εάν είχαν συμπεριλάβει εντός της πε-
ρίφραξης και τους παλιούς τάφους που υπάρχουν 
στον χώρο. Εκεί, όπως και άλλοι, έχουμε κι εμείς 
συγγενείς και όπως μας είχαν εξηγήσει οι γονείς 
μας, λόγω που οι δουλειές της οικογένειας ήταν 
στη Χωτιμήστα και περνούσαν πρωί - βράδυ κάτω 

Το καλοκαίρι συναντήθηκαν ο δάσκαλος 102 ετών και ο μαθητής του 90 ετών. Πρόκειται για τον Θωμά Λώλη, 
ο οποίος ήταν δάσκαλος πολλών γενεών, και τον Αποστόλη Νάκα, ο οποίος ήταν μαθητής του την δεκαετία 
του ‘30. Πολλά έχουν να πουν και να θυμηθούν.

από το νεκροταφείο του Αγίου Νικόλα, τους πήγαν 
στην Αγία Σωτήρα.

7   Να βρεθεί τρόπος να αλλάξει η εντύπωση από 
τους συγχωριανούς μας ότι όσοι ασχολήθηκαν με 
τα κοινά του χωριού έχουν καταχραστεί χρήματα 
που δεν ήταν διατεθειμένα για το χωριό.

8   Να αγοράσουμε την τσατσάρα (χτένα) πριν γί-
νουμε φαλακροί.
Χρήστος Απ. Τσάνος
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Μία μοναδική συνάντηση
Ο δάσκαλος και ο μαθητής



 Aγώνας Δρόμου Πωγωνίου

τη δικαστική απόφαση, 
το οικόπεδο μπορεί μόνο 
να ενοικιαστεί. Στο μετα-
ξύ, η υποχρέωση προς 
το Δημόσιο, για το οικό-
πεδο Μπεκιάρη, ανέρχε-
ται στο ποσό των 10.000 
ευρώ (ΕΝΦΙΑ). Ακριβώς 
εδώ, γίνεται έκκληση 
προς όλους εσάς για την 
άμεση ενοικίαση του οι-
κοπέδου, ώστε να καλυ-

φθούν οι υποχρεώσεις του προς 
το Δημόσιο και για ό,τι άλλο προ-
κύψει. 
Το κυριότερο θέμα που προβλή-

θηκε και συζητήθηκε ήταν η πρωτοβουλία του 
Θωμά Νάκα να ηγηθεί της προσπάθειας κατα-
σκευής των δρόμων του Πωγωνίου, υπό το όνομα 
“Αγώνας Δρόμου Πωγωνίου”. Ο ίδιος ο Θωμάς 
Νάκας παρουσίασε την ανοιχτή πρόσκληση και 
ανέλυσε το πρόγραμμα υλοποίησης των έργων, 
με τη στήριξη όλων. 
Ο διάλογος που αναπτύχθηκε πάνω σε αυτό το 
θέμα είχε θετική κατεύθυνση κι έτσι αποφασί-
στηκε μετά τη συγκρότηση της επιτροπής “Αγώνα 
Δρόμου Πωγωνίου” να παρουσιαστεί ένα λεπτο-
μερές πρόγραμμα δράσης. Η προσπάθεια αυτή θα 
προβάλλεται συστηματικά με την έκδοση της εφη-
μερίδας “Αγώνας Δρόμου Πωγωνίου”.
Αυτή η συνάντηση ήταν μία πολύ καλή αρχή γι’ 
αυτή τη μεγαλόπνοη προσπάθεια της οποίας περι-
μένουμε τα πρώτα αποτελέσματα.

 Θα τρέξουμε όλοι μαζί, ενωμένοι!
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 Την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016, στην αίθου-
σα του τρίτου ορόφου του βιβλιοπωλείου Nakas 
Book Bazaar - οδός Σταδίου 48 και Σανταρόζα - 
, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη για το Πωγώνι, 
τους συλλόγους, τις αδελφότητες και όποια άλλη 
σχετική δράση των Πωγωνισίων, πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση υπό την αιγίδα του Συνδέσμου 
Πωγωνισίων, με πρόεδρο τον κύριο Κώστα Πάνο. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν πρόεδροι και μέλη 
συμβουλίων των συλλόγων και αδελφοτήτων του 
Πωγωνίου, όπως και άλλοι συμπατριώτες μας.
Ο πρόεδρος παρουσίασε τις δράσεις του Συνδέ-
σμου Πωγωνισίων και τα προβλήματα του τόπου, 
ως προς το περιουσιακό, όπου για το συγκεκριμέ-
νο θέμα είχε συναντηθεί με τον δήμαρχο Δερόπο-
λης, στα Γιάννενα. 
Δεύτερο θέμα συζήτησης ήταν οι εξελίξεις σχετικά 
με το οικόπεδο Μπεκιάρη, το οποίο αυτή τη στιγμή 
είναι στη διάθεσή μας αλλά υπό όρους. Με βάση 



 Είμαι ο Θωμάς Νάκας από τις Σχωριάδες Πωγω-
νίου και θέλω να ηγηθώ της δράσης για τον Αγώνα 
Δρόμου Πωγωνίου, συνεχίζοντας τις όποιες με-
γάλες προσπάθειες έχουν κάνει οι συμπατριώτες 
μας τα τελευταία 25 χρόνια.
Μέχρι τώρα, όλες οι προσπάθειες που έγιναν έφε-
ραν ημιτελή ή και καθόλου αποτελέσματα. Αξίζει 
να αναφερθώ στις τιτάνιες και πολυετείς προσπά-
θειες του συμπατριώτη μας Κώστα Πάνου και του 
αείμνηστου Θεόδωρου 
Μπεζάνη, όλα αυτά τα 25 
χρόνια, που στο μυαλό 
μας είναι ταυτισμένοι με 
αυτό το κατασκευαστικό 
οδικό έργο.
Πιστεύω βαθιά πως αυ-
τήν την προσπάθεια δεν 
πρέπει να την αφήσουμε 
να σβήσει αλλά να την 
σπρώξουμε πιο πέρα, πιο 
δυναμικά, σχεδιάζοντας 
πρώτα ένα καλά οργα-
νωμένο και αξιόπιστο 
πρόγραμμα, που θα το 
παρουσιάσουμε έγκαιρα, 
ώστε να πετύχουμε τους 
στόχους μας.
Η χρονική περίοδος που 
διανύουμε είναι, ίσως, 
η χειρότερη στιγμή, με 
την οικονομική κρίση να 
κρέμεται σαν τη Δαμό-
κλειο σπάθη πάνω από το 
κεφάλι μας. Ως συνέπεια 
της οικονομικής ύφεσης, 
τόσο οι αρμόδιοι κρατικοί 

Κάλεσμα πρός όλους
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φορείς της Ελλάδας όσο και της Αλβανίας δηλώ-
νουν αδυναμία να βοηθήσουν και μας κλείνουν τις 
πόρτες της συνεννόησης και της συνεργασίας.
Έχοντας υπόψη τη σοφή λαϊκή παροιμία ότι ο νοι-
κοκύρης βγάζει τον γάιδαρο από τη λάσπη, πρέπει 
να ενώσουμε πρώτα όλοι εμείς τις δυνάμεις μας, 
να ενεργοποιήσουμε το Πωγώνι και τους ανθρώ-
πους του, να κινητοποιηθούμε συλλογικά και με 
ομόνοια, ώστε με τα πρώτα αποτελέσματα που θα 
φέρουμε να προσεγγίσουμε και άλλους περισσό-
τερο ή λιγότερο υπεύθυνους, περισσότερο ή λιγό-
τερο ευαισθητοποιημένους στο πολύ σοβαρό αυτό 
πρόβλημα.
Προσωπικά, έχω τη θέληση, τον χρόνο και την 
υποδομή για να ασχοληθώ. 



Παράλληλα, έχω και την εμπειρία παρόμοιων 
έργων από τις εργασίες που υλοποιούνται στο 
χωριό μου, τις Σχωριάδες Πωγωνίου, τα τελευ-
ταία χρόνια, όπου χάρη στην εντιμότητα, τη φε-
ρεγγυότητα και την αποφασιστικότητα, φθάσαμε 
από το μηδέν στη σημερινή πρόοδο και εξέλιξη 
του χωριού. Οι Σχωριάδες, αν και αρχικά το πρό-
γραμμα έργων φαινόταν ακατόρθωτο, δείχνουν  
σαν να έχουν οικοδομηθεί από την αρχή. 
Με το ίδιο πνεύμα και κάτω από τις ίδιες αξίες, 
αποφασιστικότητα και πάνω από όλα φερεγγυ-
ότητα, θέλω και αυτή την προσπάθεια για την 
κατασκευή του δρόμου να την κάνουμε μαζί, 
συγκροτώντας μία επιτροπή από ανθρώπους με 
όραμα και θέληση.
Η προσπάθεια αυτή θα συνοδεύεται με την έκ-
δοση της εφημερίδας “Αγώνας Δρόμου Πωγω-
νίου”, η οποία θα εκδίδεται σε τακτά διαστήματα, 
με δική μου δαπάνη, και θα κοινοποιεί όλες τις 
δράσεις, τις προσφορές και τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών μας.

Ο Αγώνας Δρόμου Πωγωνίου θα έχει δύο σκέλη:

Ο δρόμος που συνδέει το Λιμπόχοβο
με την Πολύτσιανη

Στόχος μας είναι το έργο αυτό να 
χρηματοδοτηθεί από την αλβανική ή την 
ελληνική κυβέρνηση, ή ακόμα και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο δρόμος Γκρίκα - Τσιάτισα, 
ο δρόμος Πολύτσιανη - Σωπική

Οι δύο αυτοί οδικοί άξονες μπορούν να 
δρομολογηθούν στην κατασκευή τους 
ευκολότερα, και με τη δική μας καθημερινή 
προσπάθεια τα αποτελέσματα θα γίνουν 
σύντομα φανερά.
Για τους δύο αυτούς δρόμους δεν 
περιμένουμε να μας χρηματοδοτήσει 
το Κράτος, γιατί μπορεί να χρειαστεί να 
περάσουν ακόμα 25 χρόνια. Τα χρήματα θα 
τα προσφέρουμε εμείς. Με τη συλλογή ενός 
ποσού ικανού να ενεργοποιήσει τις εργασίες, 
θα ξεκινήσουμε να στρώνουμε με μπετόν, 
ταυτόχρονα, και τους δύο οδικούς άξονες, 
ξεκινώντας από τα πιο δύσβατα σημεία. Η 
συλλογή χρημάτων θα συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή, και πάλι θα συλλέξουμε χρήματα 
και οι εργασίες, με αυτόν τον τρόπο, θα 
συνεχίζονται μέχρι την αποπεράτωση αυτού 
του οδικού έργου.

Ας γίνουμε όλοι ένα, ας μας ενώσει πραγματικά ο 
δρόμος, και χάρη σε αυτόν να φτιάξουμε καλύτερο 
τον τόπο μας.

Θωμάς Νάκας

1

2

 Στις Σχωριάδες αυτό το φθινόπωρο

4242



 Στις Σχωριάδες αυτό το φθινόπωρο
 Το χωριό μας είναι όμορφο και δραστήριο όλες τις εποχές του χρόνου. Οι δραστηριότητες 
των κατοίκων, τα χρώματα της φύσης, όλα προσαρμόζονται στις αλλαγές του καιρού και 
χαρίζουν, κάθε στιγμή, μοναδικές και αξέχαστες εικόνες και αναμνήσεις.
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Ο Αλέκος μου είπε κάτι που δε θα το ξεχάσω: 
“Όσες φορές ερχόμαστε στο χωριό,φεύγοντας 
πρέπει να παίρνουμε και μία πέτρα ενθύμιο”

Ο Σταύρος Μήλιας έκοψε ξύλα 
και θα μας φτιάξει μπαστούνια κατά 
παραγγελία, από Σχωριάδες για Αθήνα!
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Επαφές και ενέργειες για το χωριό μας

Συναντήσεις στα Τίρανα

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις μου, μου 
επιβάλλουν την τακτική επίσκεψη στα Τίρα-
να. Αυτό το γεγονός μου δίνει την ευκαιρία 
να επικοινωνήσω με πολλούς συγχωρια-
νούς μας. Παράλληλα, έρχομαι σε επαφή 
με σημαίνοντα πρόσωπα, φορείς και αρχές 
που θα μπορούσαν, το κάθε ένα με τον τρό-
πο του, να βοηθήσουν τις Σχωριάδες και όλο 
το Πωγώνι, όπως η Πρεσβεία της Ελλάδας, 
η Αρχιεπισκοπή Τιράνων, ο Πρόεδρος της 
Vodafone στα Τίρανα και πολλοί άλλοι.
Επίσης, στην ετήσια έκθεση βιβλίου στα Τί-
ρανα - όπου συμμετείχα ως εκθέτης - είχα 
την ευκαιρία να κάνω πολλές και ενδιαφέ-
ρουσες συναντήσεις με πολλές, σημαντικές 
προσωπικότητες του τόπου μας.
Ο λόγος που κοινοποιούνται, μέσω της δη-
μοσίευσης, οι συναντήσεις αυτές, δεν είναι η 
προσωπική μου προβολή, αλλά η ανάδειξη 
της προσπάθειας που γίνεται, οι ενέργειες 
και οι επαφές προς όφελος των Σχωριάδων.

Με τον συγχωριανό μας, Πύρρο Θώμο και τη σύζυγό του. 
Είναι ανιψιός του Δημήτρη Βαβάκου και γιος της Λαμπρινής 
Βαβάκου - Θώμου

Με τον πρόεδρο της Vodafone Αλβανίας, κ. Μάριο Γιαντζίδη και 
την υπεύθυνη marketing της εταιρείας

Πίνοντας καφέ στη μνήμη του Κόλλια Κοντολώλη, 
με συγχωριανούς, στα Τίρανα

Ο συγχωριανός μας Αλέκος Παππας, διακεκριμένος 
οφθαλμίατρος στα Τίρανα, κάθε Κυριακή είναι από 
τους πρώτους που θα λειτουργηθούν στη μεγάλη 
ορθόδοξη εκκλησία των Τιράνων
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Γεύμα με σούσι για τους Έλληνες διπλωμάτες, και 
επιχειρηματίες. Στο ίδιο τραπέζι και ο βουλευτής 
Βαγγέλης Τάβος

Καφέ με τον Κίτσο Ντάλα, τον Γιάννη Μάλιο και τον 
Τσόφο Μπεντούλη

Στην έκθεση βιβλίου στα Τίρανα, στο περίπτερο της εταιρείας μου, με τον συγχωριανό Πύρρο Θώμο και 
τον αξιόλογο καθηγητή Δόρι Κυριάζι

Με τον Σπύρο τον αρχαιολόγο από τη Ζαγοριά, ο οποίος 
κάνει έρευνες και στην περιοχή μας για αξιοποίηση 
ευρημάτων

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο
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πέδου από ιδιώτες, από το Σωματείο Ηπειρωτών 
Αργυρουπόλεως Αττικής με τον διακριτικό τίτλο 
«Ο Νεομάρτυς Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων», καθώς 
επίσης και από τον Δήμο Αργυρουπόλεως Αττικής, 
που επί σειρά πολλών ετών το εποφθαλμιούσαν 
και έπειτα από τιτάνιους, πολυδάπανους και μαρα-
θώνιους δικαστικούς αγώνες, το ίδρυμα κατόρθω-
σε να επανακτήσει την πλήρη κυριότητα, νομή και 
κατοχή του οικοπέδου το έτος 2010, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 4627/2010 τελεσίδικη απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από το έτος 1987 
έως και το 2010, οι δικαστικοί αγώνες δεν επέτρε-
ψαν την ανοικοδόμηση του οικοπέδου, ενώ όλες 
οι προσπάθειες του ιδρύματος για εξεύρεση εργο-
λάβου που θα αναλάμβανε την ανοικοδόμησή του 
κατά το σύστημα της αντιπαροχής απέβησαν άκαρ-
πες, λόγω του μεγάλου οικονομικού κόστους και 
της ήδη υφιστάμενης οικονομικής κρίσης. 
  Για τον λόγο αυτό η Διοίκηση του Ιδρύματος προ-
σέφυγε με νέα αίτηση, το έτος 2014, ενώπιον του 
Εφετείου Αθηνών (αρμόδιο για αντίστοιχες περι-
πτώσεις κληροδοτημάτων) ζητώντας νέους τρό-
πους αξιοποίησης του οικοπέδου και προτείνοντας 
συνάμα είτε την εκμίσθωση αυτού είτε την πώληση 
αυτού και την διάθεση των χρημάτων σε αγορά πο-
λιτιστικού κέντρου και γενικότερα σε φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς στην περιοχή του Πωγωνίου. Σύμ-
φωνα με την υπ’ αριθμ. 1343/2015 απόφαση του 
Εφετείου Αθηνών δίδεται η δυνατότητα εκμίσθω-
σης του οικοπέδου, ως επωφελέστερος τρόπος 
αξιοποίησης του. Πλην όμως και αυτός ο τρόπος 
αξιοποίησης μέχρι και σήμερα δεν έχει ευοδώσει.  
   Παρά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε 
συνεχή συνεργασία τόσο με φορείς της περιοχής 
του Πωγωνίου όσο και με επιχειρηματίες από την 
ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και όχι μόνο, προ-
κειμένου να εξευρεθεί λύση για την αξιοποίηση 
του οικοπέδου. 

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
«ΕΣΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ & ΠΩΓΩΝΙΟΥ»
‘’ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΧΡ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ’’

Ο καταγόμενος από τις Σχωριάδες Πωγωνίου Βο-
ρείου Ηπείρου, Κωνσταντίνος Χρ. Μπεκιάρης, που 
απεβίωσε στις 26 Απριλίου 1959 στην Αθήνα, με 
την από 24/6/1957 ιδιόγραφη διαθήκη του, εγκα-
τέστησε κληρονόμο του στο μοναδικό περιουσιακό 
του στοιχείο και δη επί ενός οικοπέδου, κείμενου 
στην θέση ‘’Τράχωνες’’ στην Αργυρούπολη Αττικής 
επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 82, συνολι-
κής επιφάνειας 1.404 τ.μ., το Κοινωφελές Ίδρυμα 
«ΕΣΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ & ΠΩΓΩΝΙΟΥ», το 
οποίο ίδρυσε ο ίδιος δια της ως άνω διαθήκης του, 
προς το σκοπό να ανεγείρει στο οικόπεδο «Κέντρο 
Εντευκτηρίου και Φιλοξενίας των Ελλήνων Βορει-
οηπειρωτών» καταγόμενων από την περιοχή Πω-
γωνίου Βορείου Ηπείρου. 
   Η από 24/6/1957 ιδιόγραφη διαθήκη ερμηνεύτη-
κε με την υπ’ αρ. 1297/1966 απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13.645/1987 
απόφασή του Εφετείου Αθηνών, βεβαιώθηκε ως 
επωφελέστερος τρόπος αξιοποίησης του οικοπέ-
δου η ανέγερση πολυώροφης οικοδομής, κατά το 
σύστημα της αντιπαροχής. 
      Το έτος 1990 εγκρίθηκε η σύσταση του παρόντος 
Κοινωφελούς Ιδρύματος, ως Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΒΟ-
ΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ & ΠΩΓΩΝΙΟΥ» σύμφωνα με το 
από 13/9/1990 Π.Δ. που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο τεύχος Β’ 
628/1.10.1990 και κυρώθηκε ο Οργανισμός διοίκη-
σης και διαχείρισης αυτού (καταστατικό). Το Ίδρυ-
μα «Εστία Βορειοηπειρωτική & Πωγωνίου» υπά-
γεται στην εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωφελών 
Περιουσιών – Τμήμα Εποπτείας.
   Μετά από αλλεπάλληλες καταπατήσεις του οικο-

Η παρούσα κατάσταση
Το κληροδότημα του Κωνσταντίνου Μπεκιάρη
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  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος είναι τρι-
μελές όπως αυτό ορίζεται από το Καταστατικό του 
και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, κύριο Κωνστα-
ντίνο Πάνο, ορμώμενο από την Τσιάτιστα Πωγωνί-
ου, τον Γραμματέα και ιδρυτικό μέλος Μιχαήλ Κα-
ραγιάννη καταγόμενο από Σωπική Πωγωνίου και 
την Αθηνά Πάλλη – νομικό του Ιδρύματος, καταγό-
μενη από το Χλωμό Πωγωνίου. 
  Στόχος του Ιδρύματος είναι να υλοποιηθεί η πραγ-
ματική βούληση του συμπατριώτη και ευεργέτη 
μας Κωνσταντίνου Μπεκιάρη και να αξιοποιηθεί το 
οικόπεδο – κληροδότημα για φιλανθρωπικό έργο 
στην περιοχή μας. Δυστυχώς οι πολυετείς δικαστι-
κοί αγώνες μέχρι το έτος 2010 και η πρωτοφανής 
οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, απο-
τέλεσαν καταλυτικά εμπόδια στην μη αξιοποίησή 
του, πλην όμως οι προσπάθειες συνεχίζονται και 
ευελπιστούμε ότι θα αποδώσουν καρπούς. 
  Το κληροδότημα του Κωνσταντίνου Μπεκιάρη εί-

ναι κληρονομιά όλου του Πωγωνίου και είναι χρέ-
ος όλων μας να συμβάλλουμε στην όσο το δυνατόν 
επωφελέστερη αξιοποίησή του οικοπέδου. 
Η Διοίκηση του Ιδρύματος δέχεται οποιαδήποτε 
πρόταση από φορείς και ιδιώτες για την επωφελή 
αξιοποίηση του κληροδοτήματος, είναι στην διάθε-
ση κάθε Πωγωνήσιου και προσδοκά σε μία εποι-
κοδομητική συνεργασία. 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016
Εκ της Διοικήσεως του Ιδρύματος
Κωνσταντίνος Πάνος
Μιχαήλ Καραγιάννης
Αθηνά Πάλλη

 Το οικόπεδο Κωνσταντίνου Μπεκιάρη, όπως φαίνεται από αεροφωτογραφία, 
που βρίσκεται στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 82, στην Αργυρούπολη

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Επικοινωνήστε με τον 
κ. Πάνο Κώστα (210-8629880) 
ή την κ. Αθηνά Πάλλη 
(6973700347). 
Τιμή ενοικίασης συζητήσιμη



Στην Πολύτσιανη, το κέντρο της επαρχίας Πωγω-
νίου, λειτουργεί το καφενείο του Νάτσια. Το μαγαζί 
αυτό δεν είναι τυχαίο που έχει γίνει σημείο αναφο-
ράς όχι μόνο για τους Πωγωνίσιους αλλά και για 
τους Ζαγορίσιους και για πολλούς ακόμα που έρ-
χονται από το Αργυρόκαστρο, μόνο και μόνο για να 
απολαύσουν τα νοστιμότατα ψητά και τις μοναδικές 
ποικιλίες του, σε συνδυασμό με την άψογη εξυπη-
ρέτησή του.
Ο Νάτσιας, με τη γυναίκα του τη Γούλα και τα τρία 
φιλότιμα κορίτσια - την Εύτη, την Ελένη, την Ντίνα 
- δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, καθημερινά, με 
τον σεβασμό και τον επαγγελματισμό τους σε κάθε 
πελάτη, έναν προς έναν.
Στο μυαλό μας, ο Νάτσιας είναι ο άνθρωπος για 
όλες τις δουλειές, ο άνθρωπος που εξυπηρετεί τους 
πάντες και τα πάντα. Και αν τον γνωρίζετε μόνο ως 
μαγαζάτορα, μάθετε ότι παρέχει βοήθεια γιατρού, 
νοσοκόμου αλλά και μικροβιολόγου, που αυτή είναι 
και η επιστήμη που έχει σπουδάσει.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα, για κάθε βοήθεια, ο 
Νάτσιας είναι παρών για να βοηθήσει και ανακου-
φίσει τον κόσμο.

Όμορφες στιγμές στην Πολύτσιανη
Ο Νάτσιας και η ταβέρνα του Το χωριό μου
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από τον Θωμά Νάκα



σε έναν μεγάλο τραπέζι και μιλάνε. Στη συνέχεια, 
επειδή είμαστε κουρασμένες και διψασμένες, πη-
γαίνουμε στο πηγάδι μας που έχει κρύο και καθαρό 
νερό. 
Όταν νυχτώνει καθόμαστε στο καφενείο της πλα-
τείας και μας σερβίρουν τα πεντανόστιμα φαγητά 
τους. Αφού φάμε, δεν καθόμαστε για πολλή ώρα 
στην πλατεία, γιατί είμαστε κουρασμένες, κι έτσι τα 
ξαναλέμε πάλι το άλλο πρωί.
Κάθε πρωί ξυπνάω με τον κόκορα και το τρα-
γούδι του.
Τρώω πρωινό και επισκέπτομαι όλες τις θείες μου. 
Μετά, πηγαίνω να πάρω γάλα από τη θεία Γούλω 
και μέχρι να μου το δώσει, χαζεύω όλα της τα ζώα 
που βόσκουν μέσα στο μεγάλο της κήπο. Φεύγο-
ντας από το σπίτι της, πάω κρυφά με τις φίλες μου 
στο Μιτσούρκο και βλέπουμε τους βατράχους να 
πηδάνε από πέτρα σε πέτρα πάνω από το πηγάδι 
και παίρνουμε μαζί και φρούτα, γιατί μπορεί να 
πεινάσουμε. Βλέπουμε τα ψηλά δέντρα, τα γαϊδου-
ράκια να περνούν από εκεί με τον νοικοκύρη τους 
και τους δίνουμε και από ένα μήλο.
Επειδή, όμως, δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί μας 
ψάχνουν οι γονείς μας, προσπαθούμε να κάνουμε 
όσο πιο πολλά διασκεδαστικά πράγματα μπορούμε 
γρήγορα, όπως τσουλήθρα από έναν μεγάλο λόφο 
με άμμο. Όταν γυρνάμε, μεσημέρι πλέον, στο σπίτι 
ακούμε τις φωνές ανησυχίας από τους γονείς μας.
Τελευταία στάση, πριν μαζευτούμε σπίτι, είναι η 
Αγία Σωτήρα, για να δούμε τον παππού Γκίκα να 
περπατάει με τα πρόβατά του, και αυτά, να βό-
σκουν. 
Τα αυγουστιάτικα απογεύματα στο χωριό μας, κά-
νουμε γλέντια. Οι φίλες μου κι εγώ ετοιμαζόμαστε 
νωρίς για να προλάβουμε όλη την προετοιμασία 
του στολισμού της νέας, όμορφης πλατείας μας 
και της ορχήστρας του θείου Νίδα. Όλοι είναι πολύ 
χαρούμενοι που συναντιούνται και γρήγορα ξεκι-
νούν το τραγούδι, το φαγητό και δε λένε να σταμα-
τήσουν να χορεύουν σε μεγάλους κύκλους. Το ίδιο 
χαρούμενα αισθάνομαι κι εγώ.
Με τα πανηγύρια και τους χορούς, τελειώνουν οι 
διακοπές μας και όλοι, επιστρέφοντας, περιμένου-
με να ξανάρθει ο Αύγουστος.

Έκθεση της Αγάπης Μπάντου για τις Σχωριάδες
Το χωριό μου
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Αγαπημένο μου χωριό, σε λατρεύω σε αγαπώ
το καλοκαίρι περιμένω, να σε επισκεφτώ!

Ονομάζομαι Αγάπη 
Μπάντου κι αυτή η 
έκθεση είναι για το 
αγαπημένο μου χω-
ριό, τις Σχωριάδες.

Κάθε χρόνο περι-
μένω το καλοκαί-
ρι και ειδικά τον 
Αύγουστο. Είναι ο 
αγαπημένος μου 
μήνας, γιατί τότε 
επισκέπτομαι το 

πανέμορφο χωριό μου! Είναι πολλές οι ώρες που 
ταξιδεύουμε για το χωριό, και ανυπομονώ πως και 
πως για να δω τα πρώτα καταπράσινα δέντρα, τις 
κατσίκες, τους βοσκούς, τα ρυάκια και τον πορτο-
καλοκίτρινο ήλιο. 
Καθώς τα περνάω όλα αυτά, πλησιάζει η ώρα να 
φτάσω στον προορισμό μου, το σπίτι μου! Πω - πω! 
Ενθουσιάζομαι όταν βλέπω ότι κάθε καλοκαίρι οι 
τριανταφυλλιές μας μεγαλώνουν όλο και πιο πολύ, 
οι συκιές μας, μας δίνουν τα ωραιότερα φρούτα του 
καλοκαιριού και οι αγελαδίτσες τρώνε τα φύλλα και 
το χορταράκι τους. Τότε, νιώθω την πιο μεγάλη ευ-
χαρίστηση!
Τη στιγμή που μπαίνω στο σπίτι, δεν ξέρω ποιον 
και τι να πρωτοαγκαλιάσω και συγκινούμαι πολύ. 
Αμέσως μετά, κάνω μία μεγάλη βόλτα το χωριό. 
Ακούγοντας τα πουλάκια να κελαηδούν, βλέποντας 
τα λουλούδια να ανθίζουν λεπτό το λεπτό, οι γάτες 
και τα σκυλάκια να παίζουν κυνηγητό και οι νοικο-
κυρές να καθαρίζουν τις αυλές τους, μαγεύομαι με 
όλα αυτά! 
Γυρίζω από αυτή τη μεγάλη βόλτα και περιμένω 
πως και πως να έρθει το απόγευμα. Μόλις ακούσω 
το μαγαζί της θείας Τσάντας και του θείου Κώστα να 
ανοίγει, παίρνω όλες τις φίλες μου και πάμε να τους 
χαιρετίσουμε. Μετά, προχωράμε έως την εκκλησία 
για να παίξουμε μπάλα στην αυλή της κι επίσης πα-
ρακολουθούμε τα μεγαλύτερα παιδιά που κάθονται 
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 Βόλτα νεολαίας στα Τίρανα

 Φώτο Σχωριάδες

 Οι φωτογραφίες ανήκουν στη δεκαετία του ‘80 και 
αφορούν βόλτα της νεολαίας Σχωριάδων στην 
πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα. 
Κοιτάξτε μέσα από τις φωτογραφίες το παρελθόν, 
ανακαλύψτε ανάμεσα στους οικείους σας τα νεανι-
κά πρόσωπα που βλέπετε στις ασπρόμαυρες εικό-
νες. Είναι μία ευκαιρία για αναπόληση και αναδρο-
μή στον τρόπο ζωής εκείνης της εποχής.
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Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Αναγγελίες,
γάμοι - βαπτίσεις, κηδείες - μνημόσυνα, ευχαριστήρια

Κοινωνικά

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον τοπογράφο του δήμου Δερόπολης - Πωγωνίου, κύριο Λεωνίδα Κάτση, όπως 
και στον υπεύθυμο Πολεοδομίας του Δήμου, κύριο Αλέκο Παππά, για τον ενδιαφέρον και τη βοήθειά 
τους στο έργο που θέλουμε να εκτελέσουμε για τη νεολαία των Σχωριάδων. Επίσης, ένα ευχαριστώ στον 
αρχιτέκτονα κ. Βασίλη Λώλη για την εθελοντική του εργασία στη σχεδίαση του τοπογραφικού για το πάρκο 
νεολαίας Σχωριάδων, στην Αγία Σωτήρα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, για τη δημιουργία του νέου καταστατικού της Αδελφότητας Σχω-
ριαδιτών, τον κ. Μαργαρίτη Θεοδώρου - Δικηγόρο και την κ. Δέσποινα Τσάκου - Λογίστρια, οι οποίοι 
προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς. 
Χάρη σε αυτούς, η Αδελφότητα Σχωριαδιτών μπορεί και συνεχίζει, ακόμα καλύτερα, το έργο της προς το 
χωριό και όλους τους Σχωριαδίτες.

Σημειώστε, ότι η λογίστρια κ. Δέσποινα Τσάκου προσφέρεται να αναλάβει εθελοντικά τη φορολογική δή-
λωση της Αδελφότητας Σχωριαδιτών. Την ευχαριστούμε πολύ!

Ο αείμνηστος Σχωριαδίτης Δημήτρης Μπεντούλης συνέγραψε ένα βιβλίο - μελέτη 
για το αγαπημένο μας χωριό, τις Σχωριάδες, αντλώντας στοιχεία τόσο από τα 
προσωπικά του βιώματα όσο και από πολυετείς μελέτες και καταγραφές. Το βιβλίο 
είναι διαθέσιμο, για όποιον ενδιαφέρεται να το αποκτήσει, στην προνομιακή τιμή των 
10 € / τμχ. Επικοινωνήστε με τις εκδόσεις Σχωριάδες, για να το αποκτήσετε.

Μία σημαντική πρωτοβουλία που μας πρότεινε η Αντιγόνη Λώλη είναι η διοργάνωση 
εκδήλωσης το καλοκαίρι, στο χωριό, με τη συμμετοχή κυρίως των γυναικών, αντίστοι-
χη με την τηλεοπτική εκπομπή “Κυριακή στο χωριό”. Παραδοσιακά φαγητά, μουσική, 
χορός και γλέντι θα είναι τα κύρια στοιχεία της εκδήλωσης.
Ας αγκαλιάσουμε αυτή την πρωτοβουλία, και μακάρι να γίνει ένας ετήσιος θεσμός για 
τις Σχωριάδες.
Περιμένουμε από όλους εσάς, παρόμοιες ή άλλες πρωτότυπες πρωτοβουλίες και σκέ-
ψεις για την ανάδειξη του χωριού και την ακόμα πιο ευχάριστη διαμονή σε αυτό.

Ευχαριστήρια

Σχωριάδες Πωγωνίου - Το βιβλίο

Κυριακή στο χωριό
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Κηδείες

Στις 7 Νοεμβρίου 2015 έγινε η 
απονομή των διεθνών βραβεί-
ων «Giuseppe Sciacca», στη 
“Μεγάλη Αυλή” του Ποντιφικού 
Πανεπιστημίου Urbaniana, στην 
πόλη του Βατικανού. Στην ειδι-
κή αυτή τελετή απονεμήθηκε το 
ειδικό βραβείο «Ιεραποστολικής 
Δράσης, Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Ανθρωπισμού» στον 
Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρ-
ραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. 
Αναστάσιο, για το πολυσχιδές του 
έργο και την ιεραποστολική του 
δράση.

Στην ίδια απονομή, βραβεύτηκε και ο 
διεθνούς φήμης Λαρισαίος εικαστικός 
(αγιογράφος) Χρήστος Παπανικολάου, 
επίτιμος δημότης Σχωριάδων, με το 
βραβείο “Ζωγραφικής”. 
O Χρήστος Παπανικολάου σπούδα-
σε νωπογραφία στην Αθήνα και στο 
Μιλάνο. Η προσωπική του κατάθεση 
στο χώρο της βυζαντινής ζωγραφικής, 
αποτελεί η τεχνική της «γραμμικής 
φωτοασκίασης σεα μονοχρωμία». Μο-
ναδικό το έργο του Χ. Παπανικολάου 
στην Καπέλα του Καθεδρικού των Τι-
ράνων.

• Τέλη Νοεμβρίου, απεβίωσε ο Σταύρος Καραγιάννης (Σαναβίτης), στην Αθήνα. Κηδεύτηκε στα Τίρανα.

• 21/12/15, απεβίωσε η Λαμπρινή Μπέη, στις Σχωριάδες. Κηδεύτηκε στο νέο κοιμητήριο της Αγίας Σωτήρας.

• 8/1/2016, απεβίωσε η Νάνω του Μήλια (Κωνστάντω Τάση), στα Τίρανα και κηδεύτηκε εκεί.

• 15/1/2016, απεβίωσε ο Λέας Γκόρος στη Ραφήνα και κηδεύτηκε εκεί.

Τα βραβεία “Giuseppe Sciacca” τίμησαν τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο Αλβανίας και τον 
ζωγράφο Χρήστο Παπανικολάου
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Σαν ήρθε η νέα η χρονιά
μ’ όλες τις νοστιμάδες,

θ’ αρχίσουν έργα και δουλειές
στις όμορφες Σχωριάδες.


