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Ο νικητής της Λαχειοφόρου αγοράς

Ο Θωμάς Βαγγέλης, ο τυχερός της μεγάλης Λαχειοφόρου αγοράς 
της Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου», προσφέ-
ρει από τα κέρδη του 1.000 ευρώ στο ταμείο της Αδελφότητας για 
τα έργα στο χωριό.

Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ!



Κοπή πίτας της Αδελφότητας, 2020
Σας ενημερώνουμε ότι στις 18/1/2020,

ημέρα Σάββατο στην αίθουσα εκδηλώσεων Μεντή, όπως συνηθίζουμε 
τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος ανανεώνουμε την κοπή της πίτας 

της Αδελφότητάς μας.

Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά,
για να τα πούμε άλλη μια φορά από κοντά.
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Οι Σχωριαδίτες και φίλοι των Σχωριάδων φροντίζουν για το χωριό τους και προ-
σφέρουν από το υστέρημά τους για τα έργα κοινωφελούς αξίας και σημασίας και 
τους ευχαριστούμε. Αυτή η προσπάθεια αναγέννησης του χωριού χρειάζεται ομο-
ψυχία και στήριξη και για να συνεχίσει να είναι τέτοια, σας θέλουμε όλους κοντά 
μας, με τον μικρό ή μεγαλύτερο οβολό σας. Όλες οι προσφορές καλοδεχούμενες 
και χρήσιμες για τον τόπο μας.

Ο έρανος της εκκλησίας συνεχίζεται...

α/α Ονοματεπώνυμο Ευρώ Δολάρια Λεκ παλιά
243 Παναγιώτης Μπάρκας (καθηγητής) 20.000
244 Ελευθερία Σάββου - Καραγιάννη 30.000

245
Παναγιώτης Λούκας (20 ευρώ + 10.000 λεκ 
παλιά) 20 34.000

246 Μαρία Σπύρου Λανάη 20 24.000
247 Θοδωρής Ζώης - Αμερική 200 216.000
248 Βαγγέλης Τέλιος - Αμερική 200 216.000
249 Ρήγας Πατσάνης 30.000
250 Κώστας Ρ. Μεντής 30 36.000
251 Αθηνά Βαγγέλη (Μπίμπη) 20.000
252 Από ταμείο εκκλησίας 500.000
253 Καλλιόπη Βάγια 100 120.000
254 Λευτέρω Ζ. Μεντή 100 120.000
255 Αναστασία Χρήστου 100.000

256
Βουλνέτ Κόρε (μάστορας από 
Αργυρόκαστρο) 200.000

257 Γρηγόρης Μπάντος 300.000
258 Πάτερ Ευθύμιος Καλαμάς 50 60.000
259 Καλλιόπη Βάγια 50 60.000

260
Θανάσης Καμπέρης (Πολιτικός μηχανικός 
από το Χλωμό) 100 120.000
Σύνολο 2.206.000

Έρανος της εκκλησίας

Τα έργα στο χωριό
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Οι χορηγοί της μεγάλης επετειακής γιορτής για τα «250 χρόνια Αδελφότητας Σχωριαδιτών»
Ευχαριστούμε θερμά για τη χορηγία τους στη μεγάλη μας γιορτή και την τιμή που μας έκαναν:
1. Ο κύριος Σωτήρης Τσιώνης – Νερό Ζαγοριάς Living Water
2. ο κύριος Γιώργος Κάλος και Ηλίας Γιώργης – Κρουασάν Elka
3. ο κύριος Κώστας Μπεζιάνης – Αναψυκτικά Fresh
4. ο κύριος Αντώνης Ούζας – Κρέατα και τυριά Gjirofarm, 
5. ο κύριος Shameti Feruni – Χυμοί Amita, 
6. ο κύριος Sedat Ismailati - Sedatis Catering, 
7. ο κύριος Βαγγέλης Παππάς - Epiplodekor
8. ο κύριος Φώτης Σακελλάρης, διαχειριστής Πωγωνίου, για την προσφορά γλυκού με μέλι 
και καρύδια.

Προσφορές
• Η Λευτέρω Ζ. – Μεντή πρόσφερε 50 ευρώ για το Πάρκο της Νεολαίας.
• Η οικογένεια Βαβάκου πλήρωσε 1.000.000 λεκ παλιά για την ανακατασκευή της προτομής 
του Δημήτρη Βαβάκου.
• Ο Αποστόλης Παντάζος πρόσφερε 200 ευρώ στο Ταμείο της Αδελφότητας.
• Η Βιργινία Καραγιάννη μέτρησε, έραψε, έστειλε, κι εμείς τοποθετήσαμε, τις κουρτίνες - ρολά 
για τη βιβλιοθήκη του σχολείου.



Σχολείο
Στο σχολείο φέτος, χάρη στην προσφορά 

της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας και του κυ-
ρίου Νίκου Γκατζογιάννη, αξίας 5.000 δολαρί-
ων, αλλά και από τα χρήματα που συγκεντρώ-
σαμε από τη λαχειοφόρο αγορά, προχωρήσαμε 
αρκετά στις εργασίες του πρώην σχολείου και 
νυν πνευματικού κέντρου και πολυχώρου.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι οι εξής:
• Στρώθηκε όλη η επιφάνεια δαπέδου με πλα-
κάκια.
• Ολοκληρώθηκαν οι ηλεκτρικές και υδραυλι-
κές εγκαταστάσεις.
• Βάφτηκαν εσωτερικά και οι δύο όροφοι.
• Βάφτηκε το εσωτερικό τμήμα της σκεπής με 
συντηρητικό και βερνίκι.
• Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν οι 10 
εσωτερικές πόρτες.
• Δημιουργήθηκε η βιβλιοθήκη, τοποθετώντας 
περίπου 5.000 βιβλία.
• Τοποθετήθηκαν επιγραφές σήμανσης στις 
εσω τερικές πόρτες.
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Τα έργα στο χωριό
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Πάρκο Νεολαίας
Ο κύκλος εργασιών για το Πάρκο Νεολαίας 

«Η Αγία Σωτήρα», προσφορά των αδελφών Γιώρ-
γου και Αποστόλη Νάκα, έκλεισαν και ήταν έτοιμο 
για τη μεγάλη επετειακή γιορτή στις 16/8/2019. 
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι οι εξής:

Ολοκληρώθηκαν:
• Το γήπεδο ποδοσφαίρου
• Το γήπεδο βόλεϊ
• Το γήπεδο μπάσκετ
• Παιδική χαρά με πολλά παιχνίδια
• Φωτισμός
• Τρία αίθρια
• Σύγχρονες τουαλέτες ανδρών – γυναικών
• Χώρος προετοιμασίας για τον επετειακό 
εορτασμό

Τα έργα στο χωριό
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Αυλόγυρος
• Σε συνέχεια των εργασιών στην εκκλη-
σία του χωριού, φέτος, συμπληρώθηκε η 
πλακόστρωση όλου του αυλόγυρου. Εμείς 
συνεχίζουμε τον έρανο και τις εργασίες.

Αγιογραφίες
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Τα έργα στο χωριό

Εκκλησία

Οι επιτοίχιες αγιογραφίες που έχουν ολο
κληρωθεί ως τώρα στην κεντρική εκκλη
σία είναι οι ακόλουθες:
1. Γιώργος Κοντολώλης: Άγ. Δημήτριος, 
Άγ. Νικόλαος, Άγ. Θωμάς
2. Χριστόφορος Μπεντούλης: Άγ. Χαράλα-
μπος, Άγ. Σπυρίδων
3. Κώστας Κατσάνος: Άγ. Χριστόφορος
4. Δημήτρης Πασπάλης: Άγ. Βασίλειος

Στην Αγία Σωτήρα
1. Χριστόφορος Μπεντούλης: Αγ. Μάρθα

Νέες παραγγελίες
1. Σταύρος Λώλης: Άγ. Αντώνιος
2. Δοξία Κούμπη: Προφήτης Ηλίας
3. Γιώργος Νάκας: Αρχάγγελοι Γαβριήλ 
& Μιχαήλ, Αγ. Πολύμνια
4. Βασιλική Ντάλλα: Άγ. Ραφαήλ
5. Μάνθος Κατσάνος: Άγ. Αθανάσιος,
Απόστολος Ματθαίος
6. Παντελής Λώλης: Άγ. Παντελεήμων.

Πριν το Πάσχα, οι αγιογραφίες αυτές θα 
είναι έτοιμες και θα στολίζουν τη μεγάλη 
μας εκκλησία. Να είναι καλά οι δωρητές 
με τα αφιερώματά τους, αναμένουμε και 
τους υπόλοιπους.
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Αγία Ευφροσύνη
Ένα όνειρο και όραμα του Θωμά Νάκα και της οικογένειάς του, αφιερωμένο στη 

μνήμη του Ευφράνθιου Νάκα, έφτασε σχεδόν στο τελικό στάδιο υλοποίησης.

«Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση, ένα όνει-
ρο, ένα όραμα με πίστη, με αγάπη, με αφο-
σίωση φτάνει προς το τέλος, εκπληρώνο-
ντας το τάμα. Παράλληλα μεγάλη χαρά που 
η θέση αυτή είναι ένα σημείο αναφοράς για 
το χωριό, που στέκει σαν προστάτης και με 
το βλέμμα του αγκαλιάζει τις Σχωριάδες, 
αναδεικνύοντας και την αξία του τόπου».

Θωμάς Νάκας
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Πουσέτα
Το εσωτερικό δίκτυο του νερού είναι 

έτοιμο. Τοποθετήθηκαν όλα τα πουσέτα με 
τους νέους συλλέκτες και με τα ονόματα 
των ιδιοκτητών.

Εκτός αυτού, πριν από το μπέντι, κατα-
σκευάστηκε ένα πουσέτο για το φιλτράρισμα 
του νερού. Η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί 
του χρόνου.

Νερό Κουκουράτου
Το έργο βρίσκεται στην τελική ευθεία, 

την άνοιξη να συνδεθεί με το δίκτυο. Έργο 
του δήμου Δερόπολης-Πωγωνίου.

Παραδοσιακό πηγάδι
Η ανακαίνιση του παραδοσιακού πηγα-

διού, κάτω από το καφενείο, ολοκληρώ-
θηκε. Το έργο έγινε από τον Πέτρο Γιάννη 
Μεντή εις μνήμην του πατέρα του.

Τα έργα στο χωριό

Δίκτυο νερού
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Παραδοσιακό καφενείο
«Κύρκας»

Το παραδοσιακό καφενείο 
του Κύρκα ανανεώθηκε χάρη 
στην προσφορά της Ελευθερίας 
Κύρκου και του Βασίλη Ντού-
ρου, που τοποθέτησαν καινούρ-
για πόρτα και παράθυρο.

Γυφτόλακκος
Επισκευάστηκε το πέρασμα στην περιοχή που 

έχει κτιστεί ο βόθρος για τα υπολείμματα του χω-
ριού, βάζοντας τουρμπίνες και ισοπεδώνοντας το 
σημείο. Τώρα, μπορούν να περνούν οι άνθρωποι 
πιο άνετα τον χειμώνα.

Προτομές
Λόγω της ζημιάς στην προτομή του Δη-

μήτρη Βαβάκου κατά τη μεταφορά της από 
τα Τίρανα, αναγκαστήκαμε να παραγγεί-
λουμε την κατασκευή της από την αρχή. 
Τα χρήματα γι’ αυτό το έργο έδωσε η οικο-
γένεια Βαβάκου, συνολικά 1.000.000 λεκ 
παλιά. Γλύπτης του έργου ο Τάνης Τόπουλι 
από το Αργυρόκαστρο.
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Τα έργα στο χωριό

«Ο Άγιος Νικόλαος του νεκροταφείου είναι ένα παρεκκλήσι στα ανατολικά του χωριού, 
χτισμένο σε σχήμα εσωτερικά κυλινδρικό στα θεμέλια ενός παλαιότερου ναού, όπως προκύ-
πτει από την αψίδα του ιερού που αποτελείται από τούβλα και ελαφρόπετρα, χαρακτηριστικό 
δείγμα των παλαιών ναών της περιοχής.

Έχει μήκος 8μ., πλάτος 3,5. και ύψος 3,9μ. Το τέμπλο είναι ξύλινο. Οι μεγάλες εικόνες του 
Χριστού, του Αϊ-Νικόλα και του Ιωάννη του Βαπτιστή φέρουν τη σημείωση: «Δαπάνη Αντω-
νίου Βάγιου 1903», ενώ οι μικρές εικόνες των 12 Αποστόλων, καθώς και της Παναγίας στην 
αψίδα είναι έργα του ιερέα του χωριού, παπά Κυριάκου.

Στην καμπάνα του ναού σημειώνεται το έτος 1859. Κατασκευάστηκε σε χυτήριο στα Γιάν-
νενα.» - Από το βιβλίο του Δημήτρη Μπεντούλη «Μια επισκόπηση στις εκκλησίες και τα 
μοναστήρια του Πωγωνίου, εκδ. Neraida, 2007

Το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου το 1990 βρισκόταν σε άθλια κατάσταση, όπως 
όλα τα ξωκλήσια. Πεσμένοι σοβάδες, ταλαιπωρημένη η στέγη που ήταν φτιαγμένη από 
μαύρη πέτρα, είχε επίσης πολλές διάφορες ρωγμές.

Το 1991 ο Γρηγόρης Χατζόλος πλήρωσε και πραγματοποίησε κάποιες διορθώσεις. 
Υπάρχει και μια πέτρα με ημερομηνίες και ονόματα.

Το 2001 ο Μάνθος Κατσάνος και η Κοσμηδώρα Χατζή, κόρη του Ηλία και της Μαρι-
άνθης Ευαγγέλου από την Αμερική, έφτιαξαν καινούργια στέγη με κεραμίδια.

Αργότερα, ο Θωμάς Κατσάνος έβαλε κάγκελα κι έριξε και σενάζι στους τοίχους του 
νεκροταφείου, στην μπροστινή μεριά. Στο μεταξύ, έγινε και μια προέκταση του νεκρο-
ταφείου με χρήματα της Κοινότητας.

Παρά τις επεμβάσεις, η κατάσταση της εκκλησίας μέσα κι έξω, καθώς και του νεκρο-
ταφείου, ήταν πολύ άσχημη.

Με παρότρυνση του Οδυσσέα Γκίκα και με πρωτοβουλία των συγχωριανών μας Τάκη 
Πασπάλη, Άννας Τσιαούση, Ελένης Χατζιόλου και Βάσως Λώλη ξεκίνησε ένας έρανος 
για την ανακαίνιση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και του χώρου του νεκροταφεί-
ου. Συγκεντρώθηκαν μερικά χρήματα και οι εργασίες έγιναν και θα συνεχιστούν. Επίσης 
εργαστήκαμε με εθελοντική εργασία και μερικοί και με πληρωμή οι παρακάτω: Άννα 
Τσιαούση, Βασιλική Λώλη, Ελένη Χατζιόλου, Γιώργος Λώλης, Κώστας Λώλης, Νίκος 
Τσιαούσης, Λευτέρω Λούκα, Κώστας Μπέης, Δημήτρης Πασπάλης, καθώς και ο Ράκης 
Χασιώτης και Γιώργος Μπάντος από τον δήμο, ως εργατικό δυναμικό.

Από τη θεωρία στην πράξη, έγινε έκκληση και τα πρώτα χρήματα που μαζεύτηκαν 
ήταν 600.000 λεκ παλιά. Οι εργασίες ξεκίνησαν με τον καθαρισμό του χώρου, το κόψιμο 
των δέντρων γύρω από την εκκλησία που έθεταν σε κίνδυνο τα θεμέλια του ναού, τα 
μερεμέτια με μπετόν στα θεμέλια και τις ρωγμές, μετά ο σοβάς, το βάψιμο, η καθαριότητα 
του νεκροταφείου, συμπληρώθηκαν κάγκελα – δωρεά του Πέτρου Γιάννη Μεντή, η περί-
φραξη με πλέγμα και πασσάλους, το άνοιγμα πόρτας στην προέκταση του νεκροταφείου.

Εκείνες τις μέρες είχε επισκεφτεί το χωριό ο Χριστόφορος Μπεντούλης ο οποίος 
είναι ένας πραγματικός πατριώτης και άξιος συνεχιστής του έργου του πατέρα του. 

Το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου
γράφει ο πρόεδρος της κοινότητας Σχωριάδων, Δημήτρης Πασπάλης
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Επισκεπτόμενος τον Άγιο Νικόλαο, του ζη-
τήσαμε να μας βοηθήσει να φτιάξουμε το 
κατεστραμμένο εικονοστάσιο και υποσχέθη-
κε να μεσολαβήσει στον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. 
Αναστάσιο.

Mετά από τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχε ο Θωμάς Νάκας μαζί του, ενημερωθή-
καμε πως ο Αρχιεπίσκοπος ενέκρινε το έργο 
και έτσι θα φτιάξει καινούριο εικονοστάσιο 
συμπεριλαμβάνοντας και τις δυο παλιές και 
ανεκτίμητης αξίας υπάρχουσες πύλες τις 
oποίες ο Θωμάς Νάκας μετέφερε στα Τίρανα 
για συντήρηση και περίληψή τους στο και-
νούργιο εικονοστάσιο.

Προσφορές για ανακαίνιση Αγίου Νικολάου

α/α Όνομα Ευρώ Λεκ παλαιά
1 Κώστας Μεντής 200x1.200= 240.000
2 Θωμάς Νάκας 100.000
3 Νικόλαος Τσαούσης 50x1.200= 60.000
4 Βαγγέλης Κάνας 50x1.200= 60.000
5 Τάκης Απ. Πασπάλης 40.000
6 Νικόλαος Ντάλλας 30.000
7 Οδυσσέας Γκίκας 30.000
8 Ελευθερία Μεντή 25x1.200= 30.000
9 Όλγα Λώλη 20x1.200= 24.000

10 Θανάσης Μάργος 20x1.200= 24.000
11 Σταύρος Λώλης 20x1.200= 24.000
12 Παναγιώτης Τσαούσης 20x1.200= 24.000
13 Κώστας Λώλης 20x1.200= 24.000
14 Ελένη Χατζιόλου 20.000
15 Θωμάς Κατσάνος 20.000
16 Βαγγέλης Λώλης 20.000
17 Ξανθίππη Μπέλλου 20.000
18 Σωκράτης Λούκας 20.000
19 Μίτε Ράκος Μεντής 20.000
20 Καλλιόπη Βάγια 20.000
21 Γιώργος Κοντολώλης 20.000
22 Μανώλης Φούκης 20.000
23 Μαριγώ Νταλέ 20.000
24 Κώστας Μπέης 15.000
25 Μαργαρίτα Παναγιώτη 10x1.200= 12.000
26 Μπέμπης Πατσάνης 10.000
27 Θωμάς Βαγγέλης 10.000
28 Κλεοπάτρα Τσάνου 10.000
29 Θεόδωρος Μάρκος 10.000
30 Τάκης Μεντής 10.000
31 Χρήστος Λ. Μεντής 10.000
32 Γιώργος Καραγιάννης 10.000
33 Χρήστος Μπάντος 10.000
34 Γιωργούλα Μεντή 10.000
35 Τάνα Μεντή 10.000
36 Αλέκος Κονόμος 10.000
37 Τάκης Μπέης 10.000
38 Παντελής Λώλης 10.000
39 Γιώργος Μεντής 5.000
40 Γιώργος Θύμιος 5.000
41 Ιλήρης 2.000

Σύνολο 1.079.000

Υλικά 
Περιγραφή Κόστος

Τσιμέντο 13 σακιά Χ 7.000 =  91.000
Άμμος 2 κυβ.μ. Χ 35.000 =  70.000
Φίνο για σοβά 14 σακιά Χ 1.500 =  21.000
Ασβέστης 10 σακιά Χ 1.500 =  15.000
Χαλίκι 1 κυβ.μ. Χ 20.000 =  20.000
Σωλήνες 2 τμχ. Χ 12.000 =  24.000
Πλέγμα 1 ρολό Χ 35.000 =  35.000
Σύνολο 276.000

Εργατικά & Μαστορικά
Όνομα Ποσό

ευρώ λεκ παλαιά
Γιώργος Λώλης 202.000
Κώστας Λώλης 70.000
Αγκίμης 5Χ1.200=6.000 25.000
Ραμαζάνης 20Χ1.200=24.000
Σύνολο 30.000 297.000
Γενικό σύνολο (ευρώ & λεκ παλαιά) 327.000



Αριστερά: Η πρόσκληση που στάλθηκε προς όλους τους προσκε-
κλημένους, στα ελληνικά, αλβανικά και αγγλικά.
Δεξιά: Η επιστολής προς τον κ.κ Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας, Προκόπιο Παυλόπουλο. Παρόμοια στάλθηκε και στον Αρχιε-
πίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, κ.κ. Αναστάσιο.

Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
Ο μεγάλος επετειακός εορτασμός για 
τα 250 χρόνια Αδελφότητας Σχωριαδιτών
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Οι προετοιμασίες
Το έτος 2019 χαρακτήριστηκε Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών, καθώς συμπληρώ-

θηκαν 250 χρόνια από την ίδρυσή της το 1769 στην Κωνσταντινούπολη, από τους ξενιτε-
μένους Σχωριαδίτες.

Εμείς, οι συνεχιστές του έργου τους, φροντίσαμε ώστε αυτό το γεγονός να εορταστεί 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις Σχωριάδες. Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε ένα ένα τα 
βήματα από την αρχή.

Μια επιτροπή συστήθηκε για την οργάνωση και την εκτέλεση των δράσεων για τη γιορ-
τή. Κάθε μέλος απέκτησε τα δικά του καθήκοντα. 

Το πρώτο μέλημα ήταν η σύνταξη λίστας προσκεκλημένων, συμπεριλαμβανομένων του 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, του Αρχιεπισκό-
που Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιου, του Μητροπολίτη Αργυ-
ροκάστρου κ.κ. Δημητρίου, του περιφερειάρχη Αργυροκάστρου, του περιφερειάρχη Ιω-
αννίνων, της πρέσβειρας της Ελλάδας στα Τίρανα, του έλληνα πρόξενου Αργυροκάστρου, 
όλων των βουλευτών που καλύπτουν την περιφέρεια Αργυροκάστρου, του δημάρχου Ρα-
φήνας-Πικερμίου κυρίου Βαγγέλη Μπουρνούς, του προέδρου της Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας κυρίου Νίκου Κατζογιάννη, του αντιπροέδρου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας 
κυρίου Μινέλα Τζέλιου, του προέδρου Ιδρύματος Ελληνισμού κυρίου Μιχάλη Σέρβου, του 
δημάρχου Πωγωνίου -  Ιωαννίνων κ. Κώστα Καψάλη, τον δήμαρο Δερόπολης-Πωγωνίου 
κ. Δημήτρη Τόλη, τον πρόεδρο της Ένωσης Πωγωνησίων κ. Κώστα Πάνο και όλων των 
προέδρων των συλλόγων και κοινοτήτων Πωγωνίου.

Οι προσκλήσεις και οι φάκελοί τους ετοιμάστηκαν 
και είτε στάλθηκαν, είτε επιδόθηκαν αυτοπροσώπως.

Εξοχότατε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Προκόπιε Παυλόπουλε

Η Αδελφότης Σχωριαδιτών Πωγωνίου Βορείου Ηπείρου,η «Γέννηση της Θεοτόκου»,σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας,τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 250 χρόνιααπό την ίδρυση της στην Κωνσταντινούπολη,
στις 16 Αυγούστου 2019.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούνστο χωριό Σχωριάδες του Νομού Αργυρόκαστρου.

Οι Σχωριάδες, είναι από τα 7 χωριά του Πωγωνίουπου είχαν την ατυχία μετά την χάραξη των συνόρωννα βρεθούν στην Αλβανική επικράτεια.

Η ανταπόκριση σας στην πρόσκληση,
ειδικά στις δύσκολες συγκυρίεςγια την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία,θα μας δώσει τιμή και δύναμη. 

Mε σεβασμό

Ο Πρόεδρος....κλπ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αδελφότητα Σχωριαδιτών"Η γέννηση της Θεοτόκου"
Πρόεδρος: Αλκιβιάδης Νταλές
Έδρα: Πατησίων 20-22, Αθήνα
www.schoriades.gr



Κατόπιν, ετοιμάστηκαν αφίσες, τις οποίες 
τοιχοκολλήσαμε σε όλα τα χωριά της Δερό-
πολης και του Πωγωνίου, σε όλους τους δρό-
μους, καθώς και στο διαδρομή από Καλπάκι 
ως Δρυμάδες.

Μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης 
για την επετειακή γιορτή ξεκίνησε από 
τις αρχές του καλοκαιριού μέσω των 
social media, αλλά και τηλεφωνικώς.

Για τον εορτασμό ετοιμάστηκαν ειδικά πανό, 
μπλουζάκια και καπέλα, πολύχρωμα μπαλόνια 
και σημαιάκια, δώρα για τους επίσημους καλε-
σμένους, ενώ σχεδιάστηκε και τυπώθηκε ένα 

μοναδικό 16σέλιδο φυλλάδιο με τη συνοπτική 
ιστορία της Αδελφότητας Σχωριαδιτών και την 

παρουσίαση του εκδοτικού έργου των εκδόσεων Σχωριάδες, για τον τόπο και την ιστορία του.
Σε πρώτη προτε ραιότητα είχαμε κι έχουμε τη Λαχειο-

φόρο Αγορά, η οποία κλήρωσε στις 17 Δεκεμ βρίου 2019 
(σχετικά με όλες τις κληρώσεις και την τελική μεγάλη κλή-
ρωση, βλέπε σελίδα 62). Για τους λαχνούς, τους όρους συμ  
μετοχής και τον σκοπό της δράσης αυτής έχουμε αναφερθεί 
αναλυτικά σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού.

Επειδή η γιορτή θα εκτελούνταν στο Πάρκο Νεολαίας 
Σχωριάδων «Η αγία Σωτήρα», η τεράστια προετοιμασία 
ξεκίνησε από νωρίς, όλο το καλοκαίρι, η οποία ολοκλη-
ρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Το 16σέλιδο φυλλάδιο-αφιέρωμα 
στην Αδελφότητα Σχωριαδιτών

Η αφίσα που εκτυπώθηκε σε χαρτόνι 70Χ100εκ. 
για τους δρόμους του Πωγωνίου.
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Ο εορτασμός της επετείου
Την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019, στις Σχωριάδες Πωγωνίου, πραγματοποιήθηκε 

επετειακός εορτασμός για τα 250 χρόνια από την ίδρυση της Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
«Η Γέννηση της Θεοτόκου». Τον εορτασμό οργάνωσε η Αδελφότητα Σχωριαδιτών.

Οι επίσημοι προσκεκλημένοι που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση 
ήταν οι παρακάτω: 
• ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ.κ. Δημήτριος
• ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο κ. Λάμπρος Κακίσης
• ο περιφερειάρχης Αργυροκάστρου κ. Αστρίτ Αλία
• ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ και βουλευτής κ. Βαγγέλης Ντούλε
• ο δήμαρχος Δερόπολης - Πωγωνίου κ. Δημήτρης Τόλης
• ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Δέφτος
• ο πρώην βουλευτής και νυν καθηγητής του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου κ. Παναγιώ-
της Μπάρκας
• ο πρώην βουλευτής Κώστας Μπάρκας
• ο τέως πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών «Πύρρος» της Νέας Υόρκης κ. Σταύρος Ζιώγκας
• ο πρόεδρος της Ένωσης Πωγωνισίων κ. Κώστας Πάντος
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• η Ηγουμένη της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος και  διευθύντρια του Λυρείου Παιδικού 
Ιδρύματος Γερόντισσα Μαρία Ελένη – Καλέμη
• εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων και πρόεδροι κοινοτήτων Πωγωνίου.

Πολλοί από τους προσκεκλημένους μας λόγω της μεγάλη γιορτής του Δεκαπενταύ-
γουστου που γιορτάζεται σε ευρεία κλίμακα, αλλά και των χιλιομετρικών αποστάσεων (βλ. 
ΗΠΑ), δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν.

Τους καλεσμένους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της Αδελφότητας κύριος Αλκιβιάδης Ντα-
λές, ο Πρόεδρος της Κοινότητας κύριος Δημήτρης Πασπάλης, ο Συντονιστής της οργάνω-
σης κύριος Θωμάς Νάκας και η δημοσιογράφος-παρουσιάστρια κυρία Ήρα Λόντο.
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Η Θεία Λειτουργία
Το πρόγραμμα της επετειακής εκδήλωσης ξεκίνησε με την Αρχιερατική Θεία Λει-

τουργία που τελέστηκε στον ιερό ναό της κεντρικής εκκλησίας του χωριού, της Γέννησης 
της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ.κ. Δημητρίου.

Ο Μητροπολίτης εκφώνησε λόγο, στον οποίο, αφού συνεχάρη τους διοργανωτές της 
εορτής και ευχήθηκε σε όλους τους Σχωριαδίτες, έθεσε το αίτημα, την άμεση ανάγκη για 
την εύρεση ιερέα που να έχει μόνιμη θέση και βάση στις Σχωριάδες.
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Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ.κ. Δημήτριος
Από όλους που ήρθαμε από την Ελλάδα, μας έστειλε ο Θεός δηλαδή και ήρθαμε, να εργαστούμε 
ιεραποστολικά μέσα σε αυτήν την ταραγμένη εποχή και σε αυτήν την πολύ τραυματισμένη Εκ-
κλησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, κι έτσι κάθε φορά που ανατρέχω στο παρελθόν, 
αμέσως το μυαλό μας γυρίζει σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια.
Ο Δημήτριος Μπεντούλης ήταν αυτός ο οποίος καθοδήγησε τον Αρχιεπίσκοπο, ώστε όλα τα κεί-
μενα να γράφονται σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αλβανικά. Ελληνικά γιατί είναι η γλώσσα της 
Εκκλησίας η αρχαία και αλβανικά επειδή είναι η νέα γλώσσα της Εκκλησίας. Έπρεπε, λοιπόν, το 
παλαιό με το νέο να συμβαδίσουν, για να φέρουν μια ομόνοια, μια ειρήνη μέσα στην Εκκλησία, 
για να μπορέσουν κι εκεί οι Χριστιανοί, οι νέοι Χριστιανοί να αναλάβουν έργο.

Το χωριό σας είναι ένα χωριό θρησκευόμενο, πολύ θρησκευόμενο. Μάλιστα, τα παλιά τα χρό-
νια είχε τους δικούς του ιερείς. Τη νέα εποχή, δυστυχώς, η νέα γενιά τράβηξε άλλο δρόμο. Μή-
πως ήρθε η ώρα να στραφούμε προς την πηγή που είναι η Εκκλησία, να έχει αυτό το ποίμνιο τον 
δικό του ποιμένα; 

Ρωτήστε τους σχετικούς, πώς μπορούμε να φτιάξουμε κεφαλή, για να βάλουμε ένα κεφάλι σε 
αυτό το ποίμνιο; Και η λύση βρίσκεται σε αυτό προς τα εκεί που σας είπε ο Αρχιεπίσκοπος, σας το 
λέω κι εγώ κάθε φορά που έρχομαι, να βρεθούν άνθρωποι από εδώ, δικοί σας άνθρωποι, σάρκα 
εκ της σαρκός σας να ποιμάνει αυτό το ποίμνιο. Πάντοτε, ο πάτερ Ευθύμιος έρχεται, αλλά μόνο 
σε ώρες ανάγκης, όταν έχετε κάτι και τον χρειάζεστε. Και πρέπει να τον ειδοποιήσετε, γιατί αυτός 
έχει τη δική του ενορία κι άλλες υποχρεώσεις.

Λοιπόν, κάνω μια τελευταία έκκληση, παράκληση, ικεσία. Βλέπω όλες τις ηλικίες εδώ, που 
όλοι μπορείτε να με ακούσετε, και οι μεγάλοι και οι μεσαίοι και οι μικροί, όλοι να με ακούσετε και 
να βάλετε πλώρη να στείλετε έναν άνθρωπο στη μητρόπολή σας, έναν άνθρωπο στον Αρχιεπί-
σκοπο στα Τίρανα, για να τον ετοιμάσουν, να τον κάνουν ποιμένα. Χρειαζόμαστε ποιμένες.

Γιατί ο ιερέας είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των κατοίκων των Χριστιανών, είναι το πρόσω-
πο το οποίο καλείτε σε δύσκολες και σε χαρούμενες στιγμές της ζωής μας. Είναι αυτός ο οποίος 
μας συνδέει όλους, και όταν υπάρχει κάποια νύξη, τότε ο ιερέας τρέχει για να μπορέσει να συμ-
φιλιώσει αυτές τις ακρότητες. Υπάρχει κάποια άλλη δυσκολία; Πάλι ο ιερέας θα τρέξει. 

Ο παπάς είναι πρόσωπο ιερό, είναι αυτό το πρόσωπο που συγκεντρώνει επάνω του όλη την 
αγιότητα του Αγίου Πνεύματος, χειροτονείται μέσα στην εκκλησία, μεταλαμβάνει τα χαρίσματα 
του Αγίου Πνεύματος. Και ό,τι κάνει, όποια ιερατική πράξη κάνει, μεταδίδει σε αυτήν τη Χάρη του 
Αγίου Πνεύματος.

Η Χάρις, λοιπόν, του Κυρίου μας και κυρίως της Παναγίας μας, που γιορτάσαμε χθες την Κοί-
μηση, τη μετάστασή Της, να είναι σε όλους μας, σε όλους σας η ευλογία του Θεού, να συνοδεύει 
τη ζωή σας πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.

Σας μεταφέρω και την αγάπη, την πολλή αγάπη του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αναστάσι-
ου, ο οποίος πάντοτε σας μνημονεύει, πάντοτε, όταν σας λέω πάντοτε, πρέπει να το καταλάβετε. 
Κάθε φορά που συναντιόμαστε, αναφέρεται στο χωριό σας κι εσείς να προσεύχεστε για το χωριό 
σας, που έχει πολλά χαρίσματα.
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Μια ανοιχτή συζήτηση στην πλατεία πίνοντας
τον καφέ με τους επίσημους προσκεκλημένους 

Μετά τον εκκλησιασμό, προσφέρθηκε καφές στην πλατεία του χωριού και αναπτύχθη-
κε ανοιχτή συζήτηση με τους προσκεκλημένους τόσο για τα επιτεύγματα και τα έργα που 
έχουν υλοποιηθεί, όσο και για τα προβλήματα της περιοχής, τον δρόμο και άλλα σημαντικά 
θέματα. Παρόντες στη συζήτηση ήταν ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ.κ. Δημήτριος, 
ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο κύριος Λάμπρος Κακίσης, ο περιφε-
ρειάρχης Αργυροκάστρου κύριος Αστρίτ Αλία, ο δήμαρχος Δερόπολης-Πωγωνίου κύρι-
ος Δημήτρης Τόλης, ο βουλευτής του ΚΕΑΔ κύριος Βαγγέλης Ντούλες και η Γερόντισσα 
Μαρία-Ελένη Καλέμη. Τα θέματα έθεσαν ο πρόεδρος της Αδελφότητας κύριος Αλκιβιάδης 
Νταλές, ο πρόεδρος της κοινότητας Σχωριαδιτών κύριος Δημήτρης Πασπάλης και ο Συ-
ντονιστής της διοργάνωσης κύριος Θωμάς Νάκας. Έκαναν έκκληση προς τους επίσημους 
προσκεκλημένους, ώστε να βοηθήσουν θεσμικά και προσωπικά για τα σοβαρά ζητήματα 
που καθυστερούν την πρόοδο και την ευημερία του τόπου.  Όλοι άκουσαν με προσοχή τα 
θέματα που τέθηκαν, και κυρίως σχετικά με το πάγιο θέμα του δρόμου Πωγωνίου.
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Θωμάς Νάκας
Οι Σχωριάδες είναι ένα χωριό ξεκομμένο κι όμως προσπαθούμε να το κρατήσουμε ζωντανό. 

Αν θα μετρήσουμε τα έργα που έχουμε κάνει, θα το διαπιστώσετε κι εσείς. 
Φτιάξαμε την πλατεία, το πρώην σχολείο είναι τελειωμένο ως πνευματικό κέντρο και πολυχώρος. 

Η εκκλησία κτίστηκε από τα θεμέλια, με τη βοήθεια του Θεού, με τη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου, 
αλλά συνεχίσαμε το έργο και ολοκληρώθηκε και η πλακόστρωση στον αυλόγυρο, οι τοίχοι περίφρα-
ξης, τα κάγκελα, η βρύση, τα πεζούλια. Στο εσωτερικό της τώρα ξεκινήσαμε την αγιογραφία με προ-
σφορές διάφορες κι έχουμε κι άλλες, πάντα με την ευλογία του Θεού και τη δική σας. Εκτός αυτού, 
πολλά άλλα έργα εδώ έχουν γίνει, για το νερό, για τα απορρίμματα. Πιο κάτω, έχουμε ένα μεγάλο 
πάρκο, το οποίο ονομάσαμε Πάρκο Νεολαίας – Αθλητικό κέντρο «Η Αγία Σωτήρα». 

Θα σας ξεναγήσουμε, να δείτε το σχολείο πώς είναι εσωτερικά φτιαγμένο, το πρώην σχολείο, 
μετά θα πάμε πιο κάτω. Να θυμίσω και τις προτομές που έχουμε βάλει στην πλατεία μας, τιμώ-
ντας συγχωριανούς μας για τον πατριωτισμό τους, τη δράση τους και όλα τα καλά που είχανε.

Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Γιατί αυτό που επιθυμούμε και ο τόπος έχει άμεση ανάγκη, είναι ο 
καθένας είτε θεσμικά, είτε προσωπικά, ό,τι μπορείτε, να βοηθήσετε αυτό το χωριό – πρότυπο, 
γιατί τα λεφτά θα πάνε σε σωστή κατεύθυνση, υπάρχει φερεγγυότητα, είμαστε το μοναδικό χωριό 
που εκδίδει περιοδικό και στο περιοδικό αναφέρονται όλες οι εργασίες και υπάρχει διαφάνεια, 
καταγράφονται και δημοσιεύονται όλα, οι προσφορές, οι εργασίες, τα πάντα. 

Σας κάνουμε έκκληση. Και στον γενικό πρόξενο, και στον περιφερειάρχη, και στον Σεβασμιότατο, 
και σε όλους τους άλλους, ό,τι μπορέσουν, ένα λιθαράκι σε αυτό το χωριό, που αξίζει να επενδύσεις.

Αν θα δείτε το βράδυ πόσα παιδιά παίζουν εκεί στο γήπεδο, πόσα παιδιά παίζουν στις παιδικές 
χαρές, πόσα παιδιά έρχονται στο χωριό, γιατί έχουμε φτιάξει όλες αυτές τις συνθήκες. Και αυτό 
οφείλεται σε όλους τους Σχωριαδίτες, γιατί ο καθένας από εμάς έχει βάλει το λιθαράκι του, ποιος 
περισσότερο ποιος λιγότερο, χωρίς να δίνουμε αξία στον έναν ή στον άλλον, αλλά με ομόνοια 
μεταξύ όλων των Σχωριαδιτών. Σε κάθε βήμα έχουμε τη στήριξη όλων και εδώ όπως είπαμε, η 
εξουσία του χωριού, η δημογεροντία, η Αδελφότητα από εκεί, η Εκκλησιαστική Επιτροπή κα η 
Νεολαία που μας έχει αγκαλιάσει, μας δίνει δύναμη.

Από εδώ, με βάση το πρόγραμμά μας, είναι καλά να προχωρήσουμε και στο κτίριο του πρώην 
σχολείου, να το δούμε. Έχουμε φτιάξει βιβλιοθήκη, θα γίνει του χρόνου ένα ωραίο λαογραφικό 
μουσείο, προετοιμαζόμαστε γι αυτό. Θα έχουμε χώρο αναψυχής, γραφεία και ιατρείο. Το τονίζω 
το ιατρείο, για να ζητήσω όποιος έχει και μπορεί να μας φέρει εξοπλισμό, έστω και μεταχειρισμέ-
νο, να έχουμε για να νιώθουμε ασφαλείς για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, γιατί δεν έχουμε 
εναλλακτική λύση. Ένα παιδί να αρρωστήσει, φεύγουμε αμέσως και πηγαίνουμε στα Γιάννενα, 
ακόμα και για τις πρώτες βοήθειες. 

Πρέπει να ολοκληρώσουμε όλες τις υποδομές. Πέρα από όλα τα άλλα, η πρώτη προτεραιότητα 
είναι Ο ΔΡΟΜΟΣ. Όλοι πρέπει να φωνάξουμε, να πάει η βοή μέχρι τα Τίρανα και μέχρι την Αθήνα.

Αναγκαζόμαστε να ερχόμαστε από την Κακαβιά. Είναι θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει και 
με προηγούμενους πρόξενους από εσάς αλλά και στο υπουργείο. Ο Κώστας Πάντος είναι ο άν-
θρωπος που τρέχει το θέμα εδώ και 30 χρόνια, που έχει φτύσει αίμα γι’ αυτόν τον δρόμο. Δηλα-
δή, αν θα γραφτεί ένα βιβλίο από τον κύριο Πάντο, έχει φτιάξει ήδη ένα, έχει υλικό για να φτιάξει 
ένα ακόμα πιο ογκώδες, για τον δρόμο Πωγωνίου. Και από την Αθήνα, από την ελληνική πλευρά 
δεν έχει γίνει τίποτα, δηλαδή, εμείς δεν μιλάμε μόνο για εδώ.
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Αλκιβιάδης Νταλές
Δυστυχώς, εμείς σαν χωριό κάνουμε αυτά τα μικρά πράγματα, που μπορούμε να κάνουμε. 

Τα μεγάλα πράγματα και οι μεγάλοι δρόμοι, οι μεγάλες υποδομές ανήκουν στην Πολιτεία. 
Δυστυχώς, εμείς σαν περιοχή και όχι μόνο εμείς, γιατί εδώ υπάρχουν δύο περιοχές, είναι 

και το Πωγώνι και η Ζαγοριά, αισθανόμαστε απομονωμένες. Είναι ένας δρόμος αυτός που όλοι 
θεωρούν ότι είναι κάτι απίθανο και κάτι μεγάλο. Στην ουσία είναι  μόνο 13-15 χιλιόμετρα χωρίς 
άσφαλτο από το Λιμπόχοβο μέχρι την Πολύτσιανη κι ένας δρόμος που εξυπηρτεί 21 χωριά, 10 της 
Ζαγοριάς, 7 του Πωγωνίου και άλλα 4 χωριά της Λουντζουριάς. Εδώ, συνδυάζονται δύο δήμοι.

Εδώ και 30 χρόνια ακούμε υποσχέσεις και υποσχέσεις, όμως, δυστυχώς, μόνο τέτοιες. Ναι, 
μεν, εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε, όμως δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Ελπίζουμε ότι 
οι νέες ηγεσίες θα τα έχουν υπόψη τους. 

Και οι προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς και από την ελληνική πλευρά, δυστυχώς, 
δεν έχουν καρποφορήσεις. 

Εδώ, με τον πρόεδρο της Ένωσης Πωγωνισίων, με τον κύριο Κώστα Πάνο, πολλές φορές 
έχουμε πάει κι έχουμε συζητήσει για την υπόθεση του δρόμου και τον δακτύλιο του Πωγωνίου. 
Είχαμε φτάσει σχεδόν στην έγκριση του έργου, δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε. 

Κι όμως, εμείς που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εδώ, δεν θα ξεκοπούμε ποτέ, με οποιο-
δήποτε κόστος θα ερχόμαστε στα χωριά μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε για τις επόμενες γενιές;

Μπορούμε να προσεγγίσουμε κόσμο και να αναπτύξουμε τον ορεινό τουρισμό. Αυτό, όμως, 
που μας απασχολεί, είναι και το θέμα των περιουσιών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ακούμε, τελευταία, για έρευνες από πολυεθνικές εταιρείες για πετρέλαιο. Εδώ δεν ακούγεται 
τίποτα και δεν έχουμε καμία ενημέρωση, κατά πόσο ισχύει και πόσο δεν ισχύει. 

Έπειτα, η κατασκευή διάφορων φραγμάτων, πόσο θα μας εμποδίσει;
Μετά, η κακή εκμετάλλευση των δασών. Δηλαδή, πολλές φορές η αρπαγή που γίνεται στα 

δάση μας και το κόψιμο των δασών. Με τι κριτήρια γίνονται όλα αυτά, τα οποία βλάπτουν το περι-
βάλλον και ζημιώνουν την προοπτική ανάπτυξης ενός τέτοιου είδους τουρισμού.

Και κάτι άλλο που θέλω να τονίσω, που είναι απλό δηλαδή για την Πολιτεία. Ενώ είχε εφαρ-
μοστεί μερικά χρόνια τουλάχιστον το άνοιγμα του τελωνείου στις Δρυμάδες ή έστω και για έναν 
- δύο μήνες το καλοκαίρι, που είναι έντονη η προσέλευση, ή στις μεγάλες γιορτές που υπάρχει 
μεγάλη ροή επισκεπτών στον χώρο μας.

Για ποιον λόγο να τραβάμε όλη αυτήν την ταλαιπωρία, όταν ερχόμαστε στις Δρυμάδες κι ερ-
χόμαστε τελικά από την Κακαβιά, κάνοντας ολόκληρο κύκλο; Η σύνδεση έχει γίνει, υπάρχει ο 
δρόμος αυτός. Κάποτε, είχε εφαρμοστεί ότι για δεκαπέντε μέρες – έναν μήνα, μας άφηναν ελεύ-
θερα. Ο αστυνομικός που είναι εκεί μπορεί να παίξει τον ρόλο του τελωνειακού, για να περνάει 
το αυτοκίνητο.
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Μετά τον καφέ, μερικοί από τους επισκέπτες περιηγήθηκαν στον χώρο του ανακαινι-
σμένου σχολείου.

Ο καθηγητής Παναγιώτης Μπάρκας με τη σύζυγό του ξεναγούνται από τον Λευτέρη Λώλη.
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Μετά, οι παρόντες κατευθύνθηκαν προς το νεόδμητο Πάρκο Νεολαίας «Η Αγία Σωτήρα», 
για την έναρξη των εκδηλώσεων. Το σύγχρονο Πάρκο αποτελείται από γήπεδο ποδοσφαί-
ρου, γήπεδο βόλεϊ, γήπεδο μπάσκετ, παιδική χαρά, κερκίδες, αίθρια αναψυχής, δεντροφυ-
τεμένες πε  ζούλες, δημόσιες τουαλέτες, ενώ και άλλα έργα θα προστεθούν στο μέλλον. 

Στην είσοδο του πάρκου, η υποδοχή καλωσόριζε τους επισκέπτες με παραδοσιακό λου-
κούμι, ενώ δίπλα υπήρχαν διαθέσιμα δωρεάν όλα τα έντυπα των εκδόσεων Σχωριάδες, το 
επετειακό φυλλάδιο για τα 250 χρόνια της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, καθώς και το βιβλίο 
του Οσίου Σοφιανού, που έζησε και έδρασε στα μέρη του Πωγωνίου. 

Ο χώρος εορτασμού της εκδήλωσης άρτια οργανωμένος, διέθετε σκίαση, τραπεζοκαθί-
σματα, σημαιάκια και μπαλόνια. Οι θέσεις πάρκινγκ ήταν οριοθετημένες, ενώ παρκαδόρος 
κατεύθυνε τους οδηγούς στον χώρο. 
Για πρώτη φορά, το χωριό απόκτησε και 
σύγχρονες κοινοτικές τουαλέτες, οι οποί-
ες ήταν έτοιμες για τη μέρα αυτή. Τέλος, 
όλη η εκδήλωση επενδύθηκε μουσικά 
από επαγγελματία dj με πλήρη μηχανι-
σμό αναπαραγωγής ήχου, ενώ καλύ-
φθηκε από φωτογράφο και κάμεραμαν.

Αμέσως μετά, τους καλεσμένους περίμενε μεγάλη έκθε-
ση πάνελ με καταγεγραμμένη την Ιστορική αναδρομή των 
Σχωριάδων από την αρχαιότητα έως το 1940.

Το καλωσόρισμα
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Με κεντρική παρουσιάστρια και συντονίστρια τη δημοσιο-
γράφο Ήρα Λόντο, ξεκίνησαν οι ομιλίες των διοργανωτών και 

των επισήμων.

Μίλησαν οι ακόλουθοι:
Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Αλκιβιάδης Νταλές, έκανε 

το καλωσόρισμα. 
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην Αδελφότητα, στα ιστορικά 

και πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν τον τόπο και τις τύχες των 
ανθρώπων, ευχαρίστησε τους δωρητές, όλους όσοι έχουν προ-

σφέρει με τον τρόπο τους για τα έργα ανοικοδόμησης και εξωραϊσμού 
των Σχωριάδων, ενώ στο τέλος αναφέρθηκε στην Πολιτεία και την απογοήτευση που προ-
καλεί η αδιαφορία της στις μεγάλες βασικές ανάγκες του τόπου και κυρίως στην κατασκευή 
του δρόμου.

Κυρίες και κύριοι,
Συμπατριώτες Σχωριαδίτες, συντοπίτες Πωγωνίσιοι, Πο-

λυτσανίτες, Σωπικιώτες, Χλωμιώτες, Τσιατιστινοί, φίλοι του 
χωριού μας από όπου και αν ήρθατε σήμερα στη μεγάλη 
αυτή γιορτή του χωριού μας. Εκ μέρους του Δ. Σ. της Αδελ-
φότητας μας και όλων των Σχωριαδιτών σας καλωσορίζω 
και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε με τη 
παρουσία σας. 

Όταν πριν από έναν χρόνο ανακοινώσαμε και κηρύξαμε 
το έτος 2019 επετειακή χρόνια συμπλήρωσης 250 χρόνων 

από την ίδρυση της Αδελφότητας μας, πολλοί άνθρωποι μας 
κοίταζαν με απορία και σήκωναν τις πλάτες. Είναι όμως πραγμα-

τικότητα.
Ιδρυθείσα το 1769, όπως προκύπτει από διάφορους κωδικούς και τα αρχεία του Οικου-

μενικού Πατριαρχείου στη συνοικία Γκιοκ Σουγιού της Κωνσταντινούπολης, από τους τότε 
προγόνους μας μετανάστες στην Πόλη, η Αδελφότητά μας κουβαλάει στις πλάτες της μια 
ιστορία δυόμιση αιώνων δράσης και αμύθητης προσφοράς στα δρώμενα και την ύπαρξη 
του χωριού μας. 

Σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στη μακροχρόνια πορεία της Αδελφότητας και του χω-
ριού μας μνημονεύουμε και ευγνωμονούμε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους Σχω-
ριαδίτες, που πρόσφεραν τα πάντα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Ευγνωμονούμε τους υπέροχους δασκάλους μας, τα λαμπρά μυαλά, επιστήμονες, αν-
θρώπους των Γραμμάτων και της Τέχνης, που τίμησαν το όνομα του χωριού μας σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης, αλλά και τους απλούς ανθρώπους, αυτούς που μας δίδαξαν την 
επιστήμη της επιβίωσης και της βιοπάλης.

Τους ανθρώπους που μας μάθανε να οργώνουμε τη γης και να καλλιεργούμε σιτάρι και κα-
λαμπόκι, που μας μάθανε να βόσκουμε και να αρμέγουμε γιδοπρόβατα, που μας μάθανε τέχνες 
και επαγγέλματα, αλλά πάνω από όλα μας δίδαξαν ήθος, αξιοπρέπεια και ανθρώπινες αξίες.

Αλκιβιάδης Νταλές



Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών 

30

Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δωρητές μικρούς και μεγάλους που 
βάλανε πλάτη στην αναγέννηση του χωριού μας. Τον Θωμά Νάκα και τους γιους του που μας 
χάρισαν αυτό το στολίδι που έχουμε μπροστά μας, τον Θωμά Κατσάνο, τον Κώστα Μεντή, τον 
Λαέρτη Πασπάλη, τον Αντώνη Λώλη, τον Λάμπρο Καλούδη, τον Μάνθο Κατσάνο, τον Γιάννη 
Ντούβα, τον Νίκο Βαγγέλη, τον Δημήτρη Λώλη, τον αείμνηστο Γιάννη Μεντή και όλους εσάς 
που με τον όβολό σας συμβάλλετε καθημερινά στη διαμόρφωση του χωριού μας.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω για τις γενναιόδωρες προσφορές τους την Πανηπειρωτι-
κή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά και τον πρόεδρό της Νίκο Γκατζογιάννη, το Ελληνικό 
Προξενείο Αργυροκάστρου, τους κυρίους Βαγγέλη Τάβο, Μενέλαο Τζέλιο, Χαράλαμπο Δεύ-
το, τους αείμνηστου συχωριανούς μας της Αμερικής Γρήγορη Παπαγιώτη, Χρήστο Κύρκο 
και Μανόλη Λίτση, τους συγχωριανούς μας της Αμερικής Νίκο Ντάλλα, Βασίλη Ντούρο, Θε-
όδωρο Ζώη, Φάνη Μήλια, Δοξία Κούμπη, Βαγγέλη Τέλιο, Δοξία Βάγιου.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συγχωριανούς που συνεχίζουν να επιμένουν να ζουν 
εδώ και να φυλάνε Θερμοπύλες. Τον αγέραστο Οδυσσέα Γκίκα που στέκει εδώ στην είσοδο 
του χωριού μας με τη κτηνοτροφική του μονάδα σαν ένας άτυπος φρουρός, τον Μανόλη, 
τον Κώστα, τον Τάκη τον άλλον τον Τάκη, τον Γιώργο, τη Γιωργούλα, τον Αντώνη, όλους τους 
ηλικιωμένους και τους συνταξιούχους που με τα εγγόνια τους πλημμυρίζουν τους καλοκαι-
ρινούς μήνες με παιδικές φωνές το χωριό.

Θέλω επίσης να αναφερθώ με τα πιο κολακευτικά λόγια στη νεολαία του χωριού μας που 
μας γεμίζει με ελπίδα και αισιοδοξία, στους νέους που μας ακολουθούν και έχουν αναλάβει 
τα ηνία της Αδελφότητας.

Τελειώνοντας θέλω να αναφερθώ λιγάκι και στην Πολιτεία. Τα κέντρα εξουσίας και των 
Τιράνων και της Αθήνας, η τοπική και περιφερειακή διοίκηση σφυρίζουν αδιάφορα και 
αγνοούν την ύπαρξή μας. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της αδιαφορίας της πολιτείας 
θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα.

Όλοι σας διαπιστώσατε τη κατάσταση του δρόμου που διανύσατε για να έρθετε σήμερα 
εδώ, είτε από την Γκρίκα, είτε από της Δρυμάδες, είτε από τη Ζαγοριά. Το δρόμο αυτό τον 
οραματίστηκε ένας Σχωριαδίτης, ο Δημοσθένης Χατζόλος τη δεκαετία του 1930. Τον ανοί-
ξανε οι γονείς μας με κασμά και φτυάρι το 1959. Σήμερα στα πρόθυρα της τρίτης δεκαετίας 
του 21ου αιώνα, με ό,τι σημαίνει αυτό, βρίσκεται στην ίδια αρχική του μορφή. Τα σχόλια 
περισσεύουν.

Η κατάσταση στο τόπο μας μοιάζει με τη πολύ επιβαρυμένη κατάσταση ενός ασθενή που 
προορίζεται να πεθάνει. Εμείς όμως αρνούμαστε να το αποδεχτούμε και θα συνεχίσουμε να 
υπάρχουμε με οποιοδήποτε κόστος εδώ στα άγια και ιερά πατρικά μας χώματα.
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Ο Θωμάς Νάκας παρουσίασε με ιστορική αναδρομή την Αδελφότητα Σχωριαδιτών.

Συνοπτική παρουσίαση της Αδελφότητας Σχω-
ριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου»

Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών Κωνσταντινούπολης 
«Η Γέννησις της Θεοτόκου» ιδρύθηκε στην Κωνσταντι-

νούπολη το 1769 από τους ξενιτεμένους Σχωριαδίτες, «υπό την 
προστατευτική σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου». Μαρτυ-

ρία του ιστορικού αυτού γεγονότος διασώζεται έως τις μέρες μας 
στους κώδικες και τα αρχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η Αδελφότητα ανέπτυξε ενεργό δράση και στην Αμερική. Η πρώτη απόπειρα έγινε 
το 1928 χωρίς επιτυχία. Όμως, μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, με πρόεδρο τον Ιωάννη Τσια-
μπέρη, η Αδελφότητα ανέπτυξε μεγάλη δράση. Από το 1991 και μετά, η Αδελφότητα Σχωριαδι-
τών αναλαμβάνει φιλανθρωπική δράση στο χωριό, καθώς μέχρι τότε ήταν αδύνατο, εξαιτίας των 
κλειστών συνόρων μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας.

Το πρώτο καταστατικό της Αδελφότητας συντάχθηκε το 1769, αυτό επικαιροποιημέ-
νο ανατυπώθηκε το 1937 στην Αθήνα, από το Προεδρείο εκείνης της εποχής, προκειμένου η 
Αδελφότητα να συνεχίσει το κοινωφελές έργο της. Καταστατικό στήθηκε και στην Αμερική το 
1928, από τους σχωριαδίτες μετανάστες, για τους ίδιους σκοπούς. Το καταστατικό της Αδελφό-
τητας με έδρα την Αθήνα αναθεωρήθηκε το 2017, με πρόεδρο τον Αλκιβιάδη Νταλέ.

Ο σκοπός της Αδελφότητας, αρχικά ήταν: 
• Να βοηθήσει όλους εκείνους που για πρώτη φορά πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη
• Να συμβάλλει στην ανέγερση του πρώτου σχολικού κτιρίου, που ήταν αρχικά ένα δωμάτιο 

χτισμένο δίπλα στη νεοανεγερθείσα κεντρική εκκλησία και χωριζόταν στα δύο -για μάθημα το 
ένα και για υπνοδωμάτιο του δασκάλου το άλλο- αλλά και στο χτίσιμο της κεντρικής εκκλησίας 
του χωριού, που εγκαινιάστηκαν μαζί γύρω στα 1793

• Να χτιστεί η κεντρική βρύση (το πηγάδι) του χωριού, έργο που πραγματοποιήθηκε το 1819
• Να χτιστούν δύο κεντρικοί νερόμυλοι, που θα βοηθούσαν και στην ύδρευση του κάμπου
• Το 1856, με την οικονομική ενίσχυση της Αδελφότητας Σχωριαδιτών και τη βοήθεια των 

κατοίκων του χωριού, χτίστηκε νέο μεγάλο σχολικό κτίριο, διώροφο, με βάση την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Εσωτερικά εφοδιάστηκε με θρανία, μαύρους πίνακες, πίνακες 
φυσικής ιστορίας και αναπαραστάσεις γεγονότων της Αγίας Γραφής, μελανοδοχεία κ.α. Τώρα η 
μάθηση δεν γίνεται οκλαδόν στο πάτωμα, αλλά στα θρανία. Στις μέρες μας, το πέτρινο παραδο-
σιακό σχολείο θα λειτουργήσει ως πολυχώρος,  Πνευματικό Κέντρο και Λαογραφικό Μουσείο.

• Η Αδελφότητα επίσης αγόρασε το χάνι στη συνοικία Βλάγκα της Κωνσταντινούπολης, ώστε 
με τα κέρδη του να πληρώνονται οι μισθοί των δασκάλων και παπάδων και μέρος από τα έξοδα 
των φτωχών μαθητών.

Θωμάς Νάκας
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Το σημαντικότερο όμως έργο της ήταν η απελευθέρωση του χωριού από το ιμπλιάκι, με 
διαμεσολαβήσεις και άμεση οικονομική βοήθεια κατά την αγορά του στο όνομα των Σχωριά-
δων.  Τι είναι όμως το ιμπλιάκι; Συνολικά 79 ήταν τα χωριά της Ηπείρου που από τσιφλίκια 
πασάδων έγιναν ιμπλιάκια, δηλαδή περιήλθαν στην περιουσία ιδιωτών ή του Τουρκικού Δημο-
σίου. Δεν κατάφεραν όλα τα χωριά με την εξαγορά τους να ελευθερωθούν. Για κάποια από αυτά 
η απελευθέρωση ήρθε το 1922.

         Ο σκοπός της Αδελφότητας, είναι: 
Ο σκοπός της Αδελφότητας συνεχίζει να είναι το κοι-
νωφελές έργο για τον τόπο και τους ανθρώπους του. 

Πολλά είναι τα κατασκευαστικά, εξωραϊστικά, τεχνικά 
έργα που έχουν υλοποιηθεί χάρη στις ενέργειες της 

Αδελφότητας Σχωριαδιτών και τη στήριξη από τους 
Σχωριαδίτες και φίλους των Σχωριάδων απαντα-
χού της γης. 

Με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλι-
σμού, η Αδελφότητα Σχωριαδιτών ανέλαβε φι-
λανθρωπική δράση στο χωριό, καθώς μέχρι 
τότε ήταν αδύνατο, εξαιτίας των κλειστών συνό-

ρων μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας. 

Το 1992 ο Ιωάννης Τσιαμπέρης – Πρόε-
δρος της Αδελφότητας μαζί με τη συντοπίτισσα 

γερόντισσα Μαρία – Ελένη Καλέμη ενεργοποιούν 
 όλους τους Σχωριαδίτες απανταχού της γης, ώστε να ξαναχτί-
σουν την γκρεμισμένη εκκλησία του χωριού, τη Γέννηση της Θεοτόκου. Πέτυχαν τον στόχο τους 
και η εκκλησία ανεγέρθηκε.

Εκτός από την ανέγερση της κεντρικής εκκλησίας των Σχωριάδων, η Αδελφότητα βοήθησε: 
• στην παιδεία, εφοδιάζοντας το σχολείο και τους μαθητές με χαρτοσχολική ύλη, σχολικές 

τσάντες, καλύπτοντας έτσι βασικές ανάγκες εκπαίδευσης,
• βοήθησε το χωριό με τη μεταφορά τροφίμων και φαρμάκων,
• όρισε τον Παναγιώτη Νταλέ, που ήταν νοσοκόμος του χωριού, ως υπεύθυνο των πρώτων 

βοηθειών και της φροντίδας ασθενών, με χρηματοδότηση. 

Η περίοδος 1992 – 2000 ο Ιωάννης Τσιαμπέρης όπου ηγήθηκε της Αδελφότητας μαζί με τη γε-
ρόντισσα Μαρία – Ελένη Καλέμη στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Και οι δύο γνώριζαν καλά τα προ-
βλήματα, τις νοοτροπίες και τις ελλείψεις του χωριού, της ευρύτερης περιοχής και των κατοίκων του.

Το 2000 ο Γιάννης Τσιαμπέρης παρέδωσε την Αδελφότητα Σχωριαδιτών στους νεότερους, 
ενώ πάντα ο ρόλος του ήταν συμβουλευτικός και βοήθησε ιδιαίτερα με τις γνωριμίες τους σε 
όλο τον κόσμο.

Από το 2000 και μετά ανέλαβαν πρόεδροι της Αδελφότητας οι Σχωριαδίτες: 
Λεωνίδας Γκίκας, Θωμάς Νάκας, Κώστας Παντάζος και Αλκιβιάδης Νταλές, οι οποίοι πλαισι-
ωμένοι από ενεργά μέλη της Αδελφότητας και σε συνδυασμό με τον καλό συντονισμό με την 



κοινότητα Σχωριάδων, 
την Εκκλησιαστική επι-
τροπή και τη Νεολαία 
Σχωριάδων, συνεχίζουν 
ένα λαμπρό και τεράστιο 
έργο. Έτσι οι Σχωριάδες 
σήμερα αριθμούν πολλά 
κατασκευαστικά, εξωρα-
ϊστικά, τεχνικά έργα που  
χάρη σε αυτά το χωριό 
έχει χαρακτηριστεί πρό-
τυπο, είναι ένα από τα 
καλύτερα χωριά του δή-
μου, της περιοχής, όλης 
της Ηπείρου.

Με τις καινούργιες 
υποδομές που δημιουρ-
γήσαμε, οι νέοι έχουν 

συνδεθεί με τον τόπο και 
το επισκέπτονται πολύ συχνά. Καταφέραμε να κατασκευάσουμε ένα ολόκληρο πάρκο ψυχαγω-
γίας και άθλησης για όλα τα παιδιά και τους νέους και μαζί με αυτούς χαίρονται και οι μεγαλύτε-
ροι και καμαρώνουν τον τόπο και τις νέες γενιές.

Όμως και οι συγχωριανοί έχουν φροντίσει να 
δώσουν μια νέα ανάσα ζωής στα σπίτια τους. Σε όλα 
έχουν γίνει έργα συντήρησης, νέα σπίτια χτίστηκαν 
και χτίζονται, επαγγελματικοί χώροι δημιουργούνται, 
όλα δείχνουν πως το χωριό ξαναγεννιέται. 

Στις μέρες μας έχουμε να μιλάμε και να υπερη-
φανευόμαστε για την Αδελφότητα Σχωριαδιτών, αλλά 
και για το χωριό μας, τις Σχωριάδες Πωγωνίου. Εμείς 
οι Σχωριαδίτες καταφέραμε να κρατήσουμε ψηλά το 
κεφάλι σε κάθε χρονική περίοδο της Ιστορίας.

Η επιθυμία μας είναι μια καλύτερη ζωή για εμάς 
κι ένα ακόμα πιο αισιόδοξο και λαμπρότερο μέλλον 
για τα παιδιά μας, τους συνεχιστές της παράδοσης, 
τους συνεχιστές της Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
«Η Γέννηση της Θεοτόκου».

33



Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών 

34

Χαιρέτησαν:

ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κ.κ. Δημήτριος
 Κύριε πρόεδρε της Αδελφότητας, κύριε Θωμά Νάκα που είχατε 

όλη την επιμέλεια αυτής της γιορτής,
Αν θα υπήρχε δρόμος, θα έκανε κουράγιο για να έρθει και 

ο Αρχιεπίσκοπος, παρ’ όλη την ηλικία του, τα προβλήματα 
υγείας και τις υποχρεώσεις. Γι’ αυτό βιαστείτε να συνδέσε-
τε το όνομά σας, κύριε πρόεδρε και κύριε Νάκα, και άλλοι 
εδώ υπεύθυνοι, ώστε αυτόν τον δρόμο να τον κάνετε με 
δική σας πρωτοβουλία, γιατί θα βρεθούν άνθρωποι να 
σας βοηθήσουν.

Εγώ ως Μητροπολίτης, θέλω να σας ευχαριστήσω, για-
τί και σ’ εμένα στείλατε πρόσκληση, ευχαριστώ πάρα πολύ, 

ευχαριστώ για τη συμπαράσταση που δείχνετε στην Εκκλησία 
μας, βοηθάτε τον ιερέα μας για να εκτελεί τα καθήκοντά του, αλλά 

όπως είπα και στον ναό, κάθε χωριό πρέπει να έχει τον δικό του άνθρωπο.
Στην ιστορία της Αδελφότητας, βλέπετε ότι η Αδελφότητα συνεργάστηκε πάρα πολύ στον 

τομέα αυτόν με την Εκκλησία. Και ιερείς είχε εκλέξει και δασκάλους και σχολεία και λοιπά. 
Εσείς που είστε οι συνεχιστές, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το λάβετε αυτό υπόψη σας κι 
όπως μπορείτε, να το πετύχετε.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη γιορτή σας και χρόνια πολλά.

Ο περιφερειάρχης Αργυροκάστρου Αστρίτ Αλία
Σεβασμιότατε Μητροπολίτη του Αργυρόκαστρου, Δημήτριε, Αξιό-
τιμε κ. Κακίση,  Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε της Δερόπολης, Δημήτρη Τόλη, Αξιότι-
με πρόεδρε των Σχωριάδων, κύριε Αλκιβιάδη Νταλέ

Αδέρφια μου! 

Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, 
ως εκπρόσωπος του θεσμού της Περιφέρειας Αργυρόκα-

στρου, σε αυτή τη σημαντική επέτειο για την πολιτιστική και 
θρησκευτική μας κληρονομιά. 

Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου» ιδρύ-
θηκε το 1769 στην Κωνσταντινούπολη, από μία ομάδα μεταναστών, 

με μοναδική αποστολή την στήριξη και την προσφορά στα πρώτα βήματα 
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της ένταξης, προχωρώντας στη συνέχεια  στη διεύρυνση της οργάνωσης και την δυνατότητα με-
γαλύτερων έργων, όπως η λειτουργία του σχολείου, πάντα με στόχο τη βελτίωση του επίπεδου 
διαβίωσης των μελών της.  

Σήμερα, σ’αυτή την εκδήλωση εκτιμούμε και τιμούμε τη δουλειά, την αφοσίωση, το όρα-
μα, τη συμβολή των Σχωριαδιτών, που εργάστηκαν σκληρά για την ανάπτυξη και ενίσχυση 
της Αδελφότητας και που με το έργο τους μεταδίδουν σε όλους μας τις σωστές πολιτιστικές 
και κοινωνικές αξίες.  

Σήμερα, στις 16 Αυγούστου, έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι εδώ μαζί σας και να γνωρί-
σω τους κατοίκους αυτής της μικρής, φαινομενικά μικρής κοινότητας, που όμως αποτελείται 
από πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, με λαμπρή προσωπικότητα. 

Διότι οι σπουδαίες αξίες και το ήθος σας είναι αδιαμφισβήτητα προτερήματα, φροντίζο-
ντας οι ίδιοι πάντοτε, αν και μακριά από την πατρίδα σας, να κρατήσετε ζωντανή την παρα-
καταθήκη των προγόνων σας και να συνεχίσετε την αποστολή σας απτόητοι.  

Είναι προφανές πως τα έχετε καταφέρει περίφημα, βρίσκεστε δίπλα στις Σχωριάδες όχι 
μόνο σήμερα, όχι μόνο στις γιορτές, αλλά κάθε στιγμή, παρακολουθώντας από μακριά ή συμ-
βάλλοντας έμπρακτα στα κοινά, πράξεις για τις οποίες θα πρέπει να είστε όλοι περήφανοι.

Η αλληλεγγύη, η αλληλοϋποστήριξη, η ασταμάτητη προσπάθεια σας για το γενικό καλό 
είναι παντού αισθητές, σε κάθε δρόμο, σε κάθε σπίτι, μεταδίδοντας την ακτινοβολία της αγά-
πης που έχετε ο ένας για τον άλλον, αξίες που θα πρέπει να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης 
για όλους μας. 

Ο θεός να σας ευλογεί όλους εσάς τους γενναιόδωρους ανθρώπους των Σχωριάδων και 
να φωτίζει πάντα τον δρόμο σας.  

Απολαύστε αυτή την ιστορική ημέρα, χαρείτε τη μαζί με τις οικογένειες σας και τα παιδιά σας! 
Σας ευχαριστώ από καρδιάς

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο, Λάμπρος Κακίσης

Κυρίες, και κύριοι, Σχωριαδίτες και Σχωριαδίτισσες, 
Είναι μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά 

σας, και έχω την ευκαιρία να σας συγχαρώ και να σας διαβι-
βάσω τις καλύτερες ευχές όχι μόνο εμού, αλλά και της πρέ-
σβειρας, κυρία Ελένη Σουράνη, που αυτές τις ημέρες βρί-
σκεται εκτός της αλβανικής επικράτειας και αδυνατεί έτσι να 
παρευρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας. Μου ζήτησε, όμως, 
να σας μεταφέρω τους θερμότερους χαιρετισμούς της και 

την αγάπη της και τις ευχαριστίες της για την πρόσκληση. 
Οι Σχωριάδες αποτελούν ένα ιστορικό χωριό με πολύ 

σημαντική παράδοση, έχοντας βγάλει ανθρώπους των Επιστη-
μών, των Γραμμάτων, του Πολιτισμού, που διακρίθηκαν τόσο εδώ 
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όσο και στο εξωτερικό για τη δραστηριότητά τους, και κάποιοι εξ αυτών ίδρυσαν πριν από 
250 χρόνια την Αδελφότητα Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου», μια αδελφότητα με 
πολύ σημαντική πολυσχιδή δράση, όχι μόνο εδώ, κυρίως στο εξωτερικό, όπου οργανώθη-
καν, μόχθησαν, αλλά δεν ξέχασαν ποτέ τον τόπο τους.

Είναι πράγματι αξιέπαινη η δημιουργική προσπάθειά σας, να διαφυλάξετε την πολιτιστική 
κληρονομιά ας, να συντηρήσετε και να προβάλλετε ήθη, έθιμα και παραδόσεις και παράλ-
ληλα να διατηρήσετε κατά το δυνατόν ακέραιη και αναλλοίωτη την ιστορική ταυτότητά σας.

Αυτή η μακραίωνη και πολύ πλούσια παράδοση, σε συνδυασμό με τις υπέροχες πολιτι-
στικές αξίες των Σχωριάδων, συνθέτουν τα πιο ζωτικά και γνήσια στοιχεία της ιστορικής ταυ-
τότητάς σας, που καταδεικνύουν την εθνική φυσιογνωμία αυτού του τόπου και παράλληλα 
λειτουργούν ως δυνάμεις αντοχής και ως φορείς ανανέωσης.

Είστε άξιοι θερμών συγχαρητηρίων για το έργο που έχετε επιτελέσει κι εύχομαι να μερι-
μνήσετε και για τη μεταλαμπάδευση και για την κληροδότηση ακέραιης αυτής της κληρονο-
μιάς και στις επόμενες γενεές, ώστε να εξασφαλιστεί και η συνέχεια στο μέλλον.

Θα ήθελα, κλείνοντας, να ευχαριστήσω, να συγχαρώ όσους εργάστηκαν για την επιτυχία 
αυτής της εκδήλωσης, και να ευχηθώ σε όλες και όλους να την απολαύσετε.

Ο Δήμαρχος Δερόπολης Δημήτρης Τόλης
 Με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του δημοτικού 

συμβουλίου της Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της 
Θεοτόκου», να παρευρίσκομαι σήμερα εδώ, μαζί σας, στην 

επέτειο εορτασμού για τα 250 χρόνια ίδρυσης της αδελφό-
τητας. Μια αδελφότητα με τεράστια ιστορία, ξεκινώντας την 
ίδρυσή της το 1769 στην Κωνσταντινούπολη και διανύο-
ντας μια τεράστια ιστορική πορεία μέχρι σήμερα.

Οι Σχωριαδίτες διατήρησαν τις παραδόσεις τους, υπε-
ρασπίστηκαν την κοινότητά τους στο πέρασμα των αιώνων, 

ταξίδεψαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, πρόκοψαν και 
εξελίχθηκαν σε όλους τους τομείς Γραμμάτων και Επιστημών. 

Ενίσχυσαν τον τόπο τους και συνεχίζουν να βοηθούν και να υπο-
στηρίζουν το χωριό τους με κάθε τρόπο. 

Η Αδελφότητα και η Νεολαία Σχωριαδιτών, η Κοινότητα και η Εκκλησία πρωτοστατούν 
για τα κοινωφελή έργα. Παλεύουν κάθε μέρα για την επιβίωση, την ευημερία του χωριού 
και των ανθρώπων. Καινούργια σπίτια χτίζονται, νέοι άνθρωποι επενδύουν στο χωριό, όλοι 
οι Σχωριαδίτες προσπαθούν να μείνουν ενωμένοι και ας βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά από 
τον τόπο τους και αυτό αποτελεί παράδειγμα μίμησης προς όλα τα χωριά του δήμου μας.

Γενικότερα, όμως, το Πωγώνι κατέχει μια ξεχωριστή θέση για τον δήμο Δερόπολης και 
για εμένα προσωπικά, για την αμόλυντη ομορφιά του, τα φυσικά του τοπία, τους αγνούς 
ανθρώπους, τα οποία αποτελούν τον πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες.

Τελειώνοντας, ευελπιστώ μια μακρά πορεία για την Αδελφότητα, δίνω συγχαρητήρια στα 
ενεργά μέλη κι εύχομαι οι νέοι του Πωγωνίου να μην ξεχάσουν τις ρίζες τους, όπου κι αν βρί-
σκονται, και να διατηρούν όλη την πολιτιστική τους κληρονομιά με το πέρασμα των χρόνων.
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Ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες
 Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την τιμή που μου κάνα-

τε, που με καλέσατε στη σημερινή σας εορτή.
Ποιοι ήταν οι στόχοι αυτής της αδελφότητας; Να συντηρή-

σουν την Εκκλησία, τις εκκλησίες, να στηρίξουν τον ιερέα, 
να συντηρήσουν το σχολείο, να βοηθήσουν τον δάσκαλο, 
να συμπαρασταθούν στους φτωχούς, να φτιάξουν βρύσες, 
δηλαδή να στηρίξουν την εθνική μας ταυτότητα και την ορ-
θόδοξη πίστη μας, και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της 

ιδιαίτερης πατρίδας μας, της γενέτειράς μας σε πολύ δύ-
σκολους και χαλεπούς καιρούς.

Αν ρίξουμε μια ματιά στη σημερινή κατάσταση, θα δού-
με ότι έχουμε παρόμοιες ανάγκες, ίσως και μεγαλύτερες, γιατί οι 

απαιτήσεις, σήμερα, της ζωής είναι διαφορετικές. Όμως, υπήρχε θέληση. Και μην ξεχνάμε, 
υπό ποιες συνθήκες ιδρύθηκε και λειτούργησε ο σύλλογος; Υπό την Οθωμανική αυτοκρα-
τορία, υπό τον οθωμανικό ζυγό. 

Είχαν τη θέληση, είχαν το κουράγιο, είχαν τα αποθέματα ψυχής να αντισταθούν, να αγω-
νιστούν, να προκόψουν, να εγγυηθούν την επιβίωση σε αυτά εδώ τα μέρη του ελληνισμού 
και της ορθοδοξίας, μια κατάσταση που τη βιώνουμε και τη χαιρόμαστε εμείς σήμερα.

Ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα; Δεν έχουμε δρόμο, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε σχο-
λεία, δεν έχουμε πολλά. Έχουμε όμως τη θέληση. Απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός, 
απαιτείται ομοψυχία, γιατί οι δυνατότητες της σημερινής εποχής είναι πολύ μεγαλύτερες 
από εκείνες της τότε εποχής. 

Γι’ αυτό, λοιπόν, σήμερα, σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι που περνάει η γενέτειρά μας, 
έχουμε ένα χρέος, έχουμε μια μεγάλη, απέναντι στο γένος μας, υποχρέωση και οφείλουμε 
να ανταποκριθούμε: την επιβίωση και όχι μόνο εδώ στις προγονικές μας εστίες, σε πείσμα 
καιρών, συνθηκών αλλά και ανθρώπων, οι οποίοι είναι κατά της επιβίωσής μας και της 
προκοπής μας.

Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους αυτούς οι οποίοι με θυσία, από το 
υστέρημά τους, έχουν βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, για να βλέπουμε σήμερα αυτήν την 
όαση ζωής εδώ στο Πωγώνι των πολλών τραυμάτων και προβλημάτων.

Συνεχίστε σε αυτόν τον δρόμο. Όσο μπορούμε θα είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια 
αυτή, αλλά δεν θα παύουμε να σας ευχαριστούμε και να σας ευγνωμονούμε ότι μας δώσατε 
ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα για όλους, εδώ στο Πωγώνι, στη Δερόπολη, στον Βούρκο και 
παντού, όπου ζει ο ελληνισμός.



Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
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Ο καθηγητής Παναγιώτης Μπάρκας
Θα ήθελα να ξεκινήσω ανάποδα την προσφώνηση, να απευ-
θυνθώ στους Σχωριαδίτες, στους απλούς ανθρώπους των Σχω-

ριάδων και έχω τον λόγο μου γιατί, και μετά στους στυλοβάτες 
και διοργανωτές της εκδήλωσης, αλλά της συνέχισης ενός 
ιστορικού έργου και να πάμε, αξιότιμε κύριε γενικέ πρόξενε, 
Σεβασμιότατε, κύριε περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους 
κυρίους που παρευρίσκονται εδώ.

Ζήτησαν να χαιρετήσω για πολλούς λόγους, αλλά πρώτα 
θέλω να πω κάτι, ότι η ίδρυση του συλλόγου των Σχωριά-

δων πριν από 250 χρόνια σημαδεύει την έναρξη της ίδρυσης 
των συλλόγων των Ηπειρωτών πανταχού στη γη. Είναι από τους 

πρώτους, γιατί δεν θέλω να πω ο πρώτος, σύλλογος που ιδρύθηκε. 
Ωστόσο, σηματοδοτεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό: Το γεγονός ότι οι Ηπειρώτες, 

οι Πωγωνίσιοι, οι Δεροπολίτες ξέρουν και κουβαλούν μαζί τους την πατρίδα, όπου πηγαίνουν. 
Δηλαδή, όπου κι αν βρίσκονται ταξιδεύουν, το ταξίδι είναι το χαρακτηριστικό μας, αλλά παντού 
κουβαλούμε την πατρίδα μας και οι Σχωριαδίτες το απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο.

Ο δεύτερος λόγος που ήθελα να χαιρετήσω είναι το γεγονός ότι οι Σχωριάδες επιπλήχτηκαν, 
διώχτηκαν, υπέφεραν στο μέγιστο δυνατό στην εποχή του κομουνιστικού καθεστώτος. 

Σήμερα, η κατάσταση την οποία βλέπουμε εδώ στις Σχωριάδες μάς επιβεβαιώνει ότι δεν 
υπάρχει αφανισμός. Ότι οι Σχωριάδες ξέρουν από τις στάχτες να αναγεννούνται, ξέρουν να 
επουλώνουν πληγές, να γεφυρώνουν μίση, να συγχωρούν ανθρώπους και να κάνουν αυτό 
που είναι υπόδειγμα για όλο το Πωγώνι και όλη τη Δερόπολη και δεν εννοώ το δικό μας Πω-
γώνι, εννοώ όλο το Πωγώνι, το ελληνικό Πωγώνι και την ευρύτερη περιοχή.

Δεν υπάρχει, από τις δικές μου γνώσεις και εμπειρία, άλλο φαινόμενο όπως είναι αυτό των 
Σχωριάδων. Και θέλω να συγχαρώ όλους αυτούς που εμπνέουν αυτήν την κατάσταση και την 
εξέλιξη και ταυτόχρονα δίνουν τη δύναμη, δίνουν το παρόν και, νομίζω πως αυτό έχει πάρα 
πολύ μεγάλη σημασία, από τη μία πλευρά αφαιρούν το δικαίωμα σε κάθε είδους προπαγάνδα 
πολιτικής και δημαγωγίας, γιατί το έργο είναι πολύ σημαντικό και μιλάει σε όλους ότι όποιος 
θέλει μπορεί να συμβάλλει για τον τόπο του, για την πατρίδα του, και έχει το χρέος και την υπο-
χρέωση, και από την άλλη πλευρά δίνει το δικαίωμα στις Σχωριάδες να διεκδικήσει από την 
Πολιτεία πολύ περισσότερο, διότι συνεχώς ό,τι κάνει για τον εαυτό του, για το σπίτι ο κάθε Σχω-
ριαδίτης, κάνει και για το χωριό του, για την κοινότητά του.

Άρα, λοιπόν, έχει ανοιχτό τον δρόμο να διεκδικήσει, να ζητήσει και να συμβάλλουμε όλοι, 
ώστε να βοηθηθεί, όχι απλώς οι Σχωριάδες, αλλά αυτό που λέτε, το οδικό δίκτυο, γιατί θα πρέ-
πει να λέμε κάποια πράγματα έξω από τα δόντια, το οδικό δίκτυο το οποίο αποτέλεσε αιχμή 
διαφθοράς, σπατάλης και κατάχρησης χρημάτων και για όλη την άλλη υποδομή, για την οποία 
έχει ανάγκη σήμερα όχι μόνο οι Σχωριάδες αλλά και ευρύτερα το Πωγώνι.

Από την άλλη πλευρά, θέλω να ευχαριστήσω, έστω και ύστερα από τόσα χρόνια, τους Σχω-
ριαδίτες που με κράτησαν εδώ δύο χρόνια. Ανεβάσαμε μαζί στη σκηνή το πρώτο θεατρικό 
έργο γραμμένο στην ελληνική γλώσσα το 1983 κι εγώ ένιωσα και συνεχίζω να νιώθω ως 
παιδί των Σχωριάδων.



Την πλακέτα παρέλαβε ο πρόεδρος της Αδελφότητας, 
κύριος Αλκιβιάδης Νταλές.
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Ο πρόεδρος της Ένωσης Πωγωνισίων, Κώστας Πάνος
Είμαι χαρούμενος αυτήν τη στιγμή που είμαι μαζί σας να συ-
νεορτάσουμε την 250η επέτειο της ίδρυσης της Αδελφότητας 

Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου».
Δεν είναι λίγα τα χρόνια αυτά, είναι 250 κι όμως ό,τι συ-

νέβη έγινε νωρίτερα και από την Επανάσταση του 1821, 
ακόμα και από τη Γαλλική επανάσταση.

Εγώ σήμερα θέλω να σας φέρω απλώς δυο – τρία πα-
ραδείγματα της αλληλεγγύης μεταξύ των Σχωριαδιτών, οι 

οποίοι υπήρξαν σε πολλά μέρη της γης, στην Ευρώπη και 
αργότερα πολύ μακρύτερα.

Έχω έρθει σε επαφή με τρία περιστατικά. Πρώτον, οι αδελ-
φοί Μπέλλου και ο Γιάννης Τσιαμπέρης μαζί με τον Σοφοκλή Κα-

λύβα ίδρυσαν το 1944 έναν σύλλογο στο πρότυπο βέβαια της Αδελ-
φότητας και με αυτόν προχώρησαν στην αλληλεγγύη των ανθρώπων και την πρόοδό τους. 

Δεύτερο, το 1960 ο πάλι Σχωριαδίτης Κωνσταντίνος Μπεκιάρης άφησε στον σύνδεσμο 
Πωγωνισίων, στο ίδρυμα το φιλανθρωπικό, εστία Βορειοηπειρωτών και Πωγωνίου, το μέ-
ρος του κτήματός του.

Τρίτο παράδειγμα: Σχωριαδίτισσα είναι και η σεβάσμια, πασίγνωστη διευθύντρια του 
Λύρειου Ιδρύματος, Γερόντισσα Μαρία – Ελένη Καλέμη. Αλλά, περισσότερο από όλα εδώ, 
έχουμε να πούμε για τη Νεολαία και κυρίως για τη δραστηριοποίηση των πυρήνων αυτής, 
του κυρίου Θωμά Νάκα και του κυρίου Αλκιβιάδη Νταλέ.

Με την πρωτοβουλία αυτών αναβαθμίζεται πολιτιστικά όλο το χωριό, επίσης, τείνει να 
φανεί ένα πολιτιστικό κέντρο του Πωγωνίου. 

Γι’ αυτό και μόνο, ο σύνδεσμος Πωγωνισίων, για όλη την προσφορά της Αδελφότητας, θέλει 
να τιμήσει σήμερα με μία πλακέτα «Τιμής ένεκεν», η οποία γράφει: «Τιμής ένεκεν στην Αδελφό-
τητα Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου», για τα 250 χρόνια κοινωφελούς δράσης».

Παρακαλώ, τον πρόεδρο του συλλόγου, να παραλάβει.

Κύριε πρόεδρε της Ένωσης Πωγωνισίων,
Εμείς σας ευχαριστούμε εκ μέρους του διοικητι-

κού συμβουλίου της Αδελφότητας Σχωριαδιτών και 
όλων των Σχωριαδιτών και σας εύχομαι δύναμη και 
καλή πορεία στο έργο σας.



Υπάρχους κάποιες στιγμές που πάντοτε θα προκαλούν τιμή και 
δέος, όπως αυτή που μόλις έρχεται.

Κυρίες και κύριοι, 
Απονέμεται σήμερα στην Αυτού Μακαριότητα τον Αρχιεπί-

σκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας κύριο Αναστάσιο μια τιμητι-
κή πλακέτα. Την παράδοση εκτελεί ο κύριος Βαγγέλης Ντούλες, 
θα την παραλάβει εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου ο Σεβασμιό-
τητας Μητροπολίτης Αργυροκάστρου κύριος Δημήτριος.

Προτού, όμως, γίνει αυτό, ας πράξουμε το ελάχιστο. Ας δια-
βάσουμε και κυρίως για τους νεότερους, λίγα πράγματα από το 

τεράστιο έργο του Αρχιεπισκόπου μας.
«Όταν τον Ιούνιο του 1992 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντι-

νουπόλεως του ανέθεσε την πολύ δύσκολη αυτή αποστολή, της αναστηλώσεως εκ των θε-
μελίων της Αυτοκέφαλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, ο Μακαριότατος με αυταπάρ-
νηση δίδεται σε έναν τιτάνιο αγώνα με πολλές προσωπικές θυσίες. 

Η τεχνική υπηρεσία της Εκκλησίας που συνέστησε, μερίμνησε για την ανέγερση εκ θε-
μελίων 150 νέων ναών, την αναστήλωση 60 ναών και μοναστηριών και την επισκευή δε-
κάδων ναών, πολιτιστικών κέντρων και άλλων. Μέσα σε αυτά τα υπέροχα και πολλά έργα 
συγκαταλέγεται και η εκκλησία Η Γέννηση της Θεοτόκου, που παρακολουθήσαμε σήμερα 
όλοι μαζί τη δοξολογία, της οποίας η ανέγερση πραγματοποιήθηκε το 1997.

Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, ο κύριος Ανα-
στάσιος, είναι από τις σημαντικότερες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής μας. Συγγρα-

φέας ενός πλουσιότατου έργου εξαιρετικής ποιότητας, ένας 
ξεχωριστός άνθρωπος, ένας 
θρησκευτικός ηγέτης παγκό-
σμιας ακτινοβολίας και ανα-
γνώρισης και ταυτόχρονα ένας 
ταπεινός κήρυκας της Χριστια-
νοσύνης. 

Το έργο του τεράστιο. Οι τι-
μητικές του διακρίσεις και τα 
παράσημα που του απονε-
μήθηκαν από ελληνικούς και 
διεθνείς φορείς αναρίθμητες, 
ενώ έχει προταθεί για το Νό-
μπελ ειρήνης.

Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
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Η δημοσιογράφος & παρουσιάστρια Ήρα Λόντο

Τιμητικές πλακέτες
Τιμητικές πλακέτες δόθηκαν από την Αδελφότητα Σχωριαδιτών στον Μακαριότατο Αρχιε-
πίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο, παρέλαβε ο Μητροπο-

λίτης κ.κ. Δημήτριος από τον Βαγγέλη Ντούλε.
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Αλκιβιάδης Νταλές
Το να μιλήσει κανείς για τη γερόντισσα χρειάζεται αν όχι μέρες, πολλές ώρες. Δυο λόγια 

σύντομα. Τιμώμενο πρόσωπο στην εκδήλωσή μας η Ηγουμένη της Ιεράς μονής Αγίας Τριάδας 
Νέου Βουτζά και Λύρειου παιδικού ιδρύματος, η Γερόντισσα Μαρία – Ελένη Καλέμη. 

Η επίτιμη πρόεδρος της Αδελφότητάς μας, η τελευταία της παλαιάς γενιάς των Σχωρια-
διτών, της διασποράς, που κράτησε ζωντανή στις καρδιές τους τη φλόγα της αγάπης για την 
ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Ο συνδετικός κρίκος στη μετάβαση της Αδελφότητας στη νέα εποχή και στη νέα γενιά. 
Ταγμένη και αφοσιωμένη στο ιερό λειτούργημα υπέρ του Θείου και της Κοινωνίας, κοντά 
στα παιδιά και στους ηλικιωμένους. το προσωνύμιό της «η μάνα».

Πρόσφατα τιμήθηκε από τον σύλλογο «Ελπίδα φίλων παιδιών με καρκίνο» και τον Πα-
νελλήνιο οργανισμό γυναικών, εντάσσοντας την στις πέντε ηρωικές μητέρες.

Σήμερα, η Αδελφότητά μας την τιμάει με την πλακέτα «Τιμής Ένεκεν».
Της ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλά έτη μαζί μας.

Τιμητικές πλακέτες δόθηκαν από την Αδελφότητα Σχωριαδιτών στη Γερόντισσα Μαρία-Ελέ-
νη Καλέμη, για την πολύτιμη προσφορά στο χωριό, παρέδωσε ο συγχωριανός Χριστόφορος 
Μπεντούλης



Έτος Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
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Η γερόντισσα Μαρία Ελένη Καλέμη
Αγαπητοί μου συμπατριώτες, συγχωριανοί και αδελφοί, γιατί 
έτσι σας νιώθω όλους.

Η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ συγκινητική για όλους 
μας και μας τιμάει ιδιαιτέρως όλου εμάς που είμαστε πιο 
μακριά από το ωριό, το να μας προσκαλείτε και να μας τι-
μάτε εδώ πέρα.

Το πάρκο της νεολαίας είναι ένας τόπος ιερός, δίπλα 
στο κοιμητήριο με τους κεκοιμημένους. Πολλοί είχαν μια 

διαφωνία, να μη γίνει αυτό το κέντρο εδώ, όμως, υπάρχει 
μια άποψη πολύ δυνατή, που συμφωνεί και με τις δοξασίες 

της Εκκλησίας μας. Οι κεκοιμημένοι δεν είναι χαμένοι, ζουν 
και είναι ανάμεσά μας. Μας βοηθούν με τις προσευχές τους, μας 

βοηθούν με τις πρεσβείες τους μπροστά στον θρόνο του Θεού, μας εμ-
ψυχώνουν και μας δυναμώνουν με το παράδειγμα που άφησαν σε αυτήν τη ζωή.

Αυτό το έργο το οποίο έγινε, ίσως και χωρίς να το έχουν συνειδητά καταλάβει τι σημαίνει, 
σημαίνει ότι και οι κεκοιμημένοι, και οι παλιοί, οι προγόνοι μας, και οι σημερινοί που ζούμε 
σε αυτήν τη χρονική πραγματικότητα της γης, είμαστε ένα. Είμαστε ανανεωμένοι και αδελ-
φωμένοι και αγκαλιασμένοι, ζωντανοί και πεθαμένοι. Και αυτές οι ψυχές, και οι σκιές που 
έλεγαν οι αρχαίοι, οι ψυχές, οι ζωντανές ψυχές μας δυναμώνουν και μας εμψυχώνουν, για 
να συνεχίσουμε κι εμείς το ωραίο τους παράδειγμα της αδελφοσύνης, της αλληλεγγύης, της 
αγάπης και της ενότητας.

Εύχομαι όλοι, και ιδιαίτερα η νέα γενιά, που την καμαρώνουμε γιατί ακολουθεί τα χνάρια 
των μεγάλων, αυτό να το έχει μέσα της σαν σύνθημα και σας πρότυπο, να συνεχίσει κι εκείνη 
τα χνάρια των παλαιών και να τα χνάρια των καινούργιων, που είναι και θα τους διαδεχτούν.

Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την τιμή που μας κάνετε και σας εύχομαι να συνεχίσετε και 
να συνεχίσουμε όλοι μαζί τον δρόμο που χάραξαν πριν από 250 χρόνια επτά γενιές πίσω οι 
προπάπποι μας, να το συνεχίσουμε κι εμείς.
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Ο παιδικός εορτασμός της επετείου
Μετά τις ομιλίες ακολούθησε μια πολύ ευχάριστη και συγκινητική έκπληξη. Τα παιδιά του 
χωριού τραγούδησαν, έπαιξαν και απάγγειλαν δικές τους δημιουργίες με θέμα τις Σχωριάδες, 
κερδίζοντας το θερμότερο χειροκρότημα. Το παιδικό πρόγραμμα συνόδεψε ο dj με κατάλληλα 
επιλεγμένη μουσική.

Όλα τα παιδιά έφτιαξαν έναν μεγάλο κύκλο και τραγούδησαν.
Η συγκίνηση και ο θαυμασμός των μεγαλυτέρων έλαμψε στα πρόσωπά τους.
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Είναι οι Σχωριάδες μου
το πιο όμορφο χωριό
υπέροχο και μοναδικές στιγμές
αναπολώ.

Η γιαγιά μου η γλυκιά,
μαγειρεύει απ’ το πρωί
και μια ωραία μυρωδιά
γεμίζει του χωριού την αυλή.

Στο γλυκό μου το χωριό
που πολύ το αγαπώ,
τρέχω, παίζω και γελώ
και ποτέ δεν το ξεχνώ.

Το καλοκαίρι στο χωριό
πάντα ωραία περνάω εγώ
τους φίλους πάντα χαίρομαι
να συναντώ.

Κάθε καλοκαίρι
εδώ στις Σχωριάδες που αγαπώ
με το ωραίο το τοπίο
και τα βουνά του γύρω γύρω,
με τους φίλους τους πολλούς
παίζουμε κυνηγητό
στην αλάνα ή στο χωριό
και αργότερα μπουγέλο
με το δροσερό νερό.

Δημήτρης Τούρλας, 
εγγονός του Αλέκου Κονόμου

Παναγιώτης Νταής, εγγονός του Κώστα Λώλη

Χαρά Βακονδίου, 
εγγονή του Μανώλη Φούκη

Παναγιώτης Τσιαούσης, 
εγγονός του Παναγιώτη Τσιαούση

Ελένη Νίκου, 
εγγονή του Παντελή Λώλη

Αλέξανδρος Αλικέ, 
εγγονός του Παντελή Λώλη

...παιδιά με χαμόγελα πολλά, ονομάζονται Σχωριάδες με γλέ-
ντια και χαρές
κάθε χρόνο καλύτερα θα γίνει αν θες.
Κάθε καλοκαίρι και χειμώνα, περνάμε όλοι καλά κάνοντας 
μπουγέλο ή χιονοπόλεμο, μαζί με όλα τα παιδιά. 
Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που μας στηρίζετε τόσο πολύ 
και σας υποσχόμαστε ένα χωριό απ’ άλλη γη.
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Στο Πωγώνι μας παίζουν χαρούμενα όλα τα παιδιά 
κι έρχονται το καλοκαίρι, το Πάσχα και την Πρωτομαγιά.
Περνάμε από τη Σωπική, το μεγάλο το χωριό 
κι ερχόμαστε στις Σχωριάδες για το γλέντι το τρανό.
Μετά είναι η Πολύτσιανη στου Πωγωνιού το κέντρο
είναι όλο το Πωγώνι σαν ανθισμένο δέντρο.
Το Χλωμό, Μαυρόγερο και Τσιάτιστα δίπλα δίπλα σαν μια συντροφιά,
το όμορφο το Πωγώνι μας με τα εφτά του τα χωριά.

Καλώς ορίσατε στις Σχωριάδες
το πιο όμορφο χωριό
κάθε χρόνο το καλοκαίρι
πάλι είμαστε εδώ.

Από όλους εσάς χρειαζόμαστε
χαμόγελο, χορό
κι ένα χειροκρότημα δυνατό.

Σήμερα είναι για εμάς
μια μεγάλη γιορτή,
ας περάσουμε ωραία
μεγάλοι και μικροί.

Κάθε μέρα που περνάει
μαζευόμαστε πολύ
παιδιά κάθε ηλικίας
παίζουμε από το πρωί.

Το όμορφό μου το χωριό
ποτέ δεν το αλλάζω,
οι Σχωριάδες είναι το όνομα,
παντού θα το φωνάζω.

Οι απαγγελίες των παιδιών
με δικές τους δημιουργίες για το χωριό

Ευθυμία Μπέλλου, Σοφία Κατσάνου

Πολύμνια Νάκα, κόρη του Γιώργου Νάκα

Γεωργία Θεοδωρόγλου, 
εγγονή του Σωτήρη Καραγιάννη

Ευθυμία Μπέλλου, 
κόρη του Νίκου Μπέλλου

Σοφία Κατσάνου, 
κόρη του Κώστα Κατσάνου

Βασιλική Νταή, 
εγγονή του Κώστα Λώλη

Ελένη Ρουμελιώτη, 
εγγονή του Μανώλη Φούκη
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Ο χορευτικός όμιλος
Οι ενήλικες, γυναίκες και άντρες, με την καθοδήγηση του προέδρου της Αδελφό-

τητας, κυρίου Άλκη Νταλέ, και παρασυρόμενοι από τον ενθουσιασμό, σηκώθηκαν και 
χόρεψαν τους παραδοσιακούς ηπειρώτικους σκοπούς, τραγουδώντας όλοι μαζί χορευ-
τικά πολυφωνικά δημοτικά τραγούδια του Πωγωνίου. 
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Ένα παραδοσιακό σχωριαδίτικο τραπέζι
Στον χώρο του Πάρκου είχε στηθεί ένα μεγάλο τραπέζι με παραδοσιακά εδέσματα, 

που την επιμέλειά τους είχαν οι σχωριαδίτισσες νοικοκυρές. Με τον τρόπο αυτόν έδω-
σαν την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να απολαύσουν αυθεντικές πωγωνίσιες 
γεύσεις. Υπεύθυνη της παρουσίασης των παραδοσιακών πιάτων και της εξυπηρέτησης 
ήταν η κυρία Αντιγόνη Λώλη.

Οι κυρίες που μαγείρεψαν είναι οι ακόλουθες
(με αλφαβητική σειρά, ξεκινώντας από το όνομα):

Άννα Φούκη
Αντιγόνη Λώλη (υπεύθυνη)
Βασιλική Πασπάλη
Βασιλική Σκούρη
Βέργω Βαγγέλη
Βιολέττα Ντάλλα
Ελένη Π. Λώλη
Έλσα Τσάνου
Ζιούλη Λώλη
Ιουλία Μήλια

Κωνσταντίνα Λώλη
Κωνσταντίνα Νάκα
Μαριγούλα Μεντή
Νέτα Λώλη 
Ντόρα Ντούβα
Πανάγιω Λώλη
Πάτρα Τσάνου
Ρένα Λώλη
Όλγα Φούκη
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Φαγητό και εξυπηρέτηση
Για την εκδήλωση, στο Πάρκο Νεολαίας στήθηκαν τραπεζοκαθίσματα για περισ-

σότερα από 500 άτομα, ομπρέλες σκίασης, εορταστικός στολισμός. Μια πλήρης μονάδα 
εστίασης, με ψυγεία, ψησταριές, ψήστες και σερβιτόρους, εξυπηρέτησε τους εκατο-
ντάδες καλεσμένους με νόστιμο φαγητό της ώρας, κρασί, μπίρα και αναψυκτικά. Οι 
σερβιτόροι εξυπηρετούσαν ισόποσα τραπέζια, τα οποία είχαν αρίθμηση, ενώ υπήρχε 
και η επίβλεψη του γενικού υπευθύνου.

Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης, 
φαγητό, χορός και τραγούδι
Το παραδοσιακό γλέντι συνεχίστηκε μέχρι αργά, με φαγητό, χορό και τραγούδι. Τη ζω-
ντανή ορχήστρα αποτελούσαν οι γνωστοί Πωγωνίσιοι καλλιτέχνες και κλαρινοπαίχτες: 
Βαγγέλης Μάτσιας και Γρηγόρης Μπάντος.
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Τύπος και τηλεόραση
Την εκδήλωση βιντεοσκόπησε κάμεραμαν, που κλήθηκε στις Σχωριάδες ειδικά για την 
εκδήλωση. Τον εορτασμό κάλυψαν πολλά τηλεοπτικά κανάλια R.T.SH. και News 24, 
ενώ προβλήθηκε και από ειδησεογραφικές και άλλες τοπικές ιστοσελίδες, όπως: Ανα-
μνήσεις – Πάνθεον Ελληνισμού (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ), Politik.gr (Ελλάδα), Low and Order 
(Ελλάδα), www.schoriades.gr, Εθνικός Κήρυξ (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ).

Η συνέντευξη του Περιφερειάρχη Αργυροκάστρου, Αστρίτ Αλία στα ΜΜΕ Αλβα-
νίας, μετά την εκδήλωση (TVSH –κρατική τηλεόραση Αλβανίας, NEWS 24-ιδι-
ωτικό κανάλι)  

Σήμερα βρισκόμαστε στις Σχωριάδες για την σημαντική επέτειο της Αδελφότητας Σχω-
ριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου». Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους συγχωριανούς, 
τους κατοίκους του χωριού αλλά και εκείνους τους άξιους πολίτες που δεν βρίσκονται εδώ, 
προσφέρουν όμως με μεράκι και αγάπη για τον τόπο τους. 

Εδώ είχα την ευλογία να αντικρίσω τον σπουδαίο πολιτισμό των Σχωριαδιτών, κάτι που 
δεν συναντάς οπουδήποτε. Μάλιστα, θα τολμούσα να πω, πως είναι το καλύτερο χωριό της 
περιοχής μας, ένα μέρος με όλες τις προδιαγραφές να αποτελέσει έναν δελεαστικό τουρι-
στικό προορισμό. Πράγματι, έχει μια μικρή απόσταση από το Αργυρόκαστρο- το κέντρο της 
περιοχής, όμως εγώ απευθύνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μου να έρθουν να επι-
σκεφθούν τις Σχωριάδες, για να ανακαλύψουν τη σύγχρονη διαμόρφωση του τόπου μέσα 
από αυτή την σημαντική επένδυση με μεγάλα έργα. 

Επίσης, κατανοώ πως απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή και στήριξη και από την μεριά της 
Πολιτείας, τη δική μας πλευρά. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατότητες μιας επένδυσης 
στον δρόμο προς το χωριό, κάτι που αποτελεί και ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων. 

Συναντήθηκα σήμερα με πατριώτες που ήρθαν από πολύ μακριά, από την Αμερική, την 
Ελλάδα, από διάφορα μέρη όπου ζουν και διαπρέπουν, δίχως να λησμονήσουν τον τόπο 
τους, ένα λαμπρό παράδειγμα που αξίζει τον θαυμασμό και την υπόκλιση μας, διότι όπου κι 
αν βρίσκονται, η καρδιά τους χτυπά πάντα για την πατρίδα τους.  

Σήμερα, 250 χρόνια μετά την ίδρυση της Αδελφότητας κρατούν ζωντανή την φλόγα της 
προσφοράς και της αλληλεγγύης, κάτι που συναντήσαμε στο σχολείο και σε άλλα ανακαινι-
σμένα σημεία του χωριού. Οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν το χωριό σαν να είναι δική 
τους περιουσία, ενώ στην πραγματικότητα ανήκει σε όλους, στην κοινωνία του μέλλοντος. 
Αυτή η αξιοθαύμαστη στάση τους είναι η απτή απόδειξη της απόλυτης αφοσίωσης στην πα-
τρίδα τους. Για άλλη μια φορά, Χρόνια Πολλά,  πολλές επιτυχίες και ό,τι καλύτερο για όλους 
τους Σχωριαδίτες. 

Καθ’ όλη της διάρκειας της εορταστικής επετείου, στον χώρο 
της εκδήλωσης είχαμε μεριμνήσει ώστε να είναι παρόντες γιατρός, 

νοσοκόμος, καθώς και προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. 

http://www.schoriades.gr
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Τα Μ.Μ.Ε. έγραψαν για τη γιορτή



51

Απόκομμα από την εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ» της Νέας Υόρκης.
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Χορηγοί της εκδήλωσης
Τη γιορτή πλαισίωσαν με τον σεβασμό και τη χορηγία τους οι παρακάτω μεγάλες εται-
ρείες και ευχαριστούμε θερμά και προσωπικά τους κυρίους: 1. Σωτήρη Τσιώνη – Νερό 
Ζαγοριάς Living Water, 2. Γιώργο Κάλο και Ηλία Γιώργη – Κρουασάν Elka, 3. Κώ-
στα Μπεζιάνη – Αναψυκτικά Fresh, 4. Αντώνη Ούζα – Κρέατα και τυριά Gjirofarm, 5. 
Shameti Feruni – Χυμοί Amita, 6. Sedat Ismailati - Sedatis Catering, 7. Βαγγέλη Παππά 
- Epiplodekor 8. Φώτη Σακελλάρη, διαχειριστή Πωγωνίου, για την προσφορά γλυκού 
με μέλι και καρύδια.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση και την ολοκλήρωση των 
εργασιών, την επιτυχημένη εκτέλεση της εκδήλωσης για τον επετειακό εορτασμό.

Χορηγοί της εκδήλωσης

Ευχαριστούµε τον κύριο Σιαµέτη Φερούνη

Ευχαριστούµε τον κύριο Αντώνη Ούζα

Ευχαριστούµε τους κυρίους Λευτέρη Κάλο και Ηλία Γιώργη

Ευχαριστούµε τον κύριο Σωτήρη Τσιόνη

Ευχαριστούµε τον κύριο Σεντάτ Ισµαιλιάτη
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Οι εθελοντές της εκδήλωσης
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές, που χάρη στις άρτιες υπηρεσίες 

τους, η εκδήλωση είχε επιτυχία.
Ταμίας ήταν ο Βαγγέλης Λώλης και μετρ (υπεύθυνος εξυπηρέτησης φαγητού) ο Λά-

μπης Καλούδης.
Οι υπόλοιποι εθελοντές όλες τις ημέρες της προετοιμασίας ασχολήθηκαν με τη δια-

μόρφωση του χώρου (σκίαση, τραπέζια κ.τ.λ.), ενώ την ημέρα του πανηγυριού βοήθη-
σαν στην υποδοχή, στην οργάνωση των παιδικών δρώμενων, στο σερβίρισμα κ.α.

Τα ονόματά τους με αλφαβητική σειρά (ξεκινώντας από το όνομα):
Αθανάσιος Νταλές
Αντώνης Ν. Βαγγέλης
Αντώνης Λάναϊ
Αντώνης Λώλης
Αντώνης Στ. Λώλης
Αποστόλης Μήλιας
Αποστόλης Νάκας
Βασιλική Νάκα
Γιάννης Ντούβας
Γιάννης Τσάνος
Γιώργος Β. Βαγγέλης
Γιώργος Νάκας
Γρηγόρης Ποστόλ
Δημήτρης Λώλης
Διογένης Πασπάλης
Ευγενία Μέγκου
Ελευθερία Η. Μεντή
Έλλη Καλούδη
Ζιούλη Λώλη
Θεόδωρος Τσάνος
Θύμιος Νάκας
Θωμάς Λώλης
Ιωάννα Μήλια
Μάριος Πασπάλης
Νίκος Η. Μεντής
Νίκος Μπέλλος
Ξανθίππη Μπέλλου
Χρύσα Νάκα
Χρύσα Χρήστου
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Ημερολόγιο Σχωριάδες

6 Αυγούστου 2019

10 Αυγούστου 2019

Δέκα ημέρες πριν το μεγάλο πανηγύρι στις 16 Αυγούστου 2019 στις Σχωριάδες και 
γιορτάζουμε τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τελέσαμε Θεία Λειτουργία στην Αγία Σωτήρα με ακό-
μα μεγαλύτερη συμμετοχή. Ιδιαίτερα ευχάριστη η παρουσία πολλών παιδιών που γεμί-
ζουν ζωή το χωριό. Παρακάτω η καθιερωμένη φωτογραφία.

Το πάρκο Νεολαίας γέμισε παιδιά και κάθε μέρα έρχονται όλο και περισσότεροι. Το χω-
ριό έχει γίνει μια όαση για μικρούς και μεγάλους που απολαμβάνουν τη γαλήνη, το φυσικό 
τοπίο και το πάρκο, με τις αθλοπαιδιές και τους χώρους αναψυχής.
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Πρωινό στο χωριό. Σε πολλούς αρέσει 
ένα πλούσιο πρωινό σε ένα πεντάστερο 
ξενοδοχείο, σε άλλους ένα πρωινό σε ένα 
καφέ δίπλα στη θάλασσα, για εμάς, όμως, 
δεν υπάρχει καλύτερο πρωινό από μια χω-
ριάτικη πίτα κάθε είδους (λαδόπιτα, πεταχτή, 
καλαμποκίσια, τυρόπιτα, λαχανόπιτα), χλω-
ρό τυρί, ντομάτα, φυσικά ξινόγαλο με τη 
συνοδεία ενός μερακλίδικου ελληνικού 
καφέ. Για το τέλος, γλυκό, δίπλα, ρεβα-
νί και ό,τι άλλο καλό ετοιμαστεί.

Και όλα αυτά να τα απολαμβάνεις 
στο νεοανεγερθέν ξωκλήσι της Αγίας 
Ευφροσύνης στην Ούλτσα, αγναντεύ-
οντας κάθε πλευρά του Πωγωνιού 
και όλων των χωριών του, είτε στα 
κιόσκια της Αγίας Σωτήρας στο νέο 
Πάρκο Νεολαίας.

Απλά απόλαυση!

22 Αυγούστου 2019
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Ημερολόγιο Σχωριάδες

Τα παιδιά στο χωριό φέτος το καλοκαίρι
Πολλά τα Σχωριαδόπαιδα, έρχονται κάθε καλοκαίρι στο χωριό του και το γεμίζουν 

ενέργεια, ζωντάνια, χαρά, ελπίδα. Σαν το μελίσσι τρυγούν κάθε ομορφιά, γεύονται τις 
αγνές και καθαρές τροφές, απολαμβάνουν τη μοναδική φύση, χορταίνουν ύπνο και παι-
χνίδι. Ευχή μας οι παιδικές τους αναμνήσεις να γεμίσουν με εικόνες από το χωριό τους, 
τις αγαπημένες μας Σχωριάδες και κάθε χρόνο να πληθαίνουν, να επισκέπτονται όλο 
και περισσότερα παιδιά αυτόν τον ειρηνικό τόπο.

Άγγελος και Λίνα Νάκα (παιδιά του Γιώργου και της Ιωάννας)
Αθηνά και Χαρά Βακονδίου και Έλενα……. (εγγόνια του Μανώλη Φούκη)
Αριάδνη, Μοσχοτέλης, Χαριτωμένη, Χριστόφορος, Γεωργία, Χρυσοβαλάντω και Θεοφανία
(εγγόνια του Σωτήρη Καραγιάννη)
Βασίλης και Σταύρος Βασίλης (εγγόνια του Γιώργου Δήμα)
Γιώργος και Ευάγγελος Λώλης (παιδιά του Δημήτρη και της Μάγδας)
Γρηγόρης και Αναστασία Ντούβα (παιδιά του Γιάννη και της Ντόρας)
Δημητράκης και Αναστασία (εγγόνια του Τάκη Απ. Πασπάλη)
Δημήτρης και Μυρτώ (εγγόνια του Αλέκου Κονόμου)
Ελένη, Αλέξανδρος και Αντώνης (εγγόνια του Πάντου Λώλη)
Αλεξάνδρα (εγγονή του Κώστα Νάκα)
Αλεξάνδρα Πασπάλη (κόρη του Δημήτρη και της Βασιλικής)
Ελισάβετ (εγγονή του Σταύρου Νάκα)
Ερμιόνη και Νικόλας (εγγόνια του Γιάννη Μήλια)
Ευθυμία και Ξανθίππη Μπέλλου (παιδιά του Νίκου και της Μαρίας)
Θανάσης, Κωνσταντίνος και Παναγιώτα (εγγόνια του Κώστα Βαγγέλη)
Θωμάς Νάκας (παιδί του Αποστόλη και της Χρύσας)
Κωνσταντίνα (εγγονή του Βασίλη Βαγγέλη)
Κωνσταντίνος και Παναγιώτης (εγγόνια του Βαγγέλη Λώλη)
Λευτέρης και Μαργαρίτα Λώλη (παιδιά του Θωμά και της Ενεΐντα)
Μαργαρίτα Καλούδη (κόρη του Λάμπη και της Βάσως)
Νεκτάριος Λάναϊ (γιος του Σπύρου και της Μαρίας)
Παναγιώτης και Βασιλική (εγγόνια του Κώστα Λώλη)
Παναγιώτης και Ορέστης (εγγόνια του Παναγιώτη Τσιαούση)
Σοφία Κατσάνου (κόρη του Κώστα και της Πέγκυς)
Σταύρος Λώλης (γιος του Αντώνη και της Ευγενίας)
Χρήστος (εγγονός του Θοδωρή Τσιάνου)
Χρυσάνθη Μάργου (κόρη του Θανάση και της Άλμας)
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8 Σεπτεμβρίου 2019
Γιορτάζει η κεντρική μας εκκλησία στη Γέννηση της Θεοτόκου. Από το πρωί γέμισε η 

Εκκλησία με πλήθος κόσμο, συγχωριανούς και φίλους. Ήρθαν από την Αθήνα οι αδελ-
φές Καλλινίκη και Φωτεινή επίσης και η δασκάλα Αδαμαντία. Η Γερόντισσα δεν ήρθε 
λόγω υποχρεώσεων. Μετά τη Θεία Λειτουργία και την αρτοκλασία, στην ανακαινισμένη 
αίθουσα του σχολείου, ακολούθησε το καθιερωμένο τραπέζι. Μας τίμησε με την πα-
ρουσία του και ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου Πολυτσιανιτών στην Αθήνα, κύριος 
Χαράλαμπος Δεύτος με τη συνοδεία του. Και του χρόνου με υγεία.
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Η Μεγάλη Κλήρωση της Λαχειοφόρου αγοράς 
της Αδελφότητας Σχωριαδιτών 10/12/2019
Πρώτη κλήρωση 10/12/19

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 έλαβε χώρα, σε ζωντανή μετάδοση, η μεγάλη κλήρωση 
της Λαχειοφόρου αγοράς της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, προκειμένου να βρεθεί ο τυχερός 
ή η τυχερή που θα κερδίσει τις 10.000 ευρώ. 

Παρόντες στη ζωντανή μετάδοση της κλήρωσης ήταν ο πρόεδρος της Αδελφότητας, κύ-
ριος Αλκιβιάδης Νταλές, ο γραμματέας της Αδελφότητας και πρόεδρος της Νεολαίας Σχωριά-
δων, κύριος Αποστόλης Μήλιας, το μέλος του Δ.Σ. Λάμπης Καλούδης και ο Γιώργος Νάκας.

Το αποτέλεσμα της πρώτης κλήρωσης ήταν ο αριθμός 480, ο οποίος δεν είχε πουληθεί, 
γι’ αυτό και προκλήθηκε τζακ-ποτ μέχρι την επόμενη κλήρωση, την Τρίτη 17/12/19.

Στη διάρκεια της πρώτης ζωντανής μετάδοσης της πρώτης κλή ρωσης, ο πρόεδρος της 
Αδελφότητας Αλκιβιάδης Νταλές ανέφερε τα παρακάτω:

Αλκιβιάδης Νταλές 
Αγαπητοί φίλοι μας, καλησπέρα 
και από εμένα.

Όπως ήδη γνωρίζετε μέσα 
στο πλαίσιο των δραστηριοτή-
των και εκδηλώσεων που είχα-
με σχεδιάσει για να τιμήσουμε τα 
250 χρόνια από την ίδρυση της 
Αδελφότητάς μας, ήταν και η ορ-
γάνωση της Λαχειοφόρου αγο-
ράς με έπαθλο τα 10.000 ευρώ.

Επί της ευκαιρίας, θέλω να 
πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους τους αγοραστές των 643 
λαχνών που πουλήσαμε. Ήταν 
μια προσπάθεια που ζητούσε 
επιμονή, υπομονή, τρέξιμο και 
αφιέρωση χρόνου.

Θέλω να πιστεύω πως τα 
καταφέραμε και θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτό όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας. Τον 
γραμματέα Αποστόλη Μήλια, τον Γιάννη Ντούβα, τον Θύμιο Νάκα, τον Δημήτρη Λώλη, τον Λά-
μπρο Καλούδη.

Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που πλαισίωσαν την ομάδα αυτή. Τον ακού-
ραστο Γιώργο Νάκα, τον Αντώνη Λανάι, τον Γιάννη Θύμιο, τον Άλκη Ντούρο, τον Παντελή Λώλη, 
τον Δημήτρη Πασπάλη, τον Αποστόλη Νάκα. Το μεγάλο ευχαριστώ και τα πολλά εύσημα όμως 
ανήκουν στον άνθρωπο που ανέλαβε το μεγαλύτερο βάρος όλου αυτού του εγχειρήματος, στον 
συγχωριανό μας Θωμά Νάκα.

Επίσης, θέλω να σας βεβαιώσω πως η σημαντική οικονομική ενίσχυση της Αδελφότητάς μέσω 
λαχνού σας, όπως πάντα θα διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο με όρους πλήρους διαφάνειας.

Ημερολόγιο Σχωριάδες
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Ο Γιώργος Νάκας μίλησε, επίσης, σχετικά με τη Λαχειοφόρο αγορά:
Αγαπητοί συγχωριανοί, Αγαπητοί Πωγωνίσιοι, συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, Κυρίες και κύ-

ριοι, καλησπέρα,
Είμαστε εδώ απόψε για το μεγάλο γεγονός της Αδελφότητάς μας. Είμαστε εδώ απόψε για να 

δούμε την κλήρωση του Λαϊκού λαχείου, που η κλήρωση η συγκεκριμένη και βάσει των όρων 
που έχουμε δημοσιεύσει από την αρχή της Λαχειοφόρου μας, η κλήρωση αυτή θα μας δώσε 
τον μεγάλο νικητή. 

Πέρασε από την αρχή αυτή της Λαχειοφόρου ενάμισης χρόνος, που δεκαπέντε άτομα, μέλη 
της Αδελφότητας και μη και υποστηρικτές, με ένα μπλοκ στο χέρι περπατήσαμε με τα πόδια, με 
αυτοκίνητο, με τρένο, με λεωφορείο, με αεροπλάνο, απευθυνθήκαμε σε όλους σας, όλοι μας 
στον κοινωνικό τους κύκλο, τους συγγενείς, τους φίλους, τους συγχωριανούς, απευθυνθήκαμε 
στο χωριό, στα υπόλοιπα χωριά, στο Αργυρόκαστρο, στα Τίρανα, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, 
στα Γιάννενα, σε όλη την Ελλάδα, σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, όπου υπάρ-
χουν πατριώτες και συμπατριώτες.

Ο πρώτος αριθμός του Λαϊκού λαχείου θα δώσει και τον δικό μας μεγάλο νικητή. Εμείς θα 
συγκρίνουμε τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού του Λαϊκού λαχείου.

Όπως προαναφέραμε, πουλήσαμε 643 λαχνούς. Υπάρχουν, όμως, άλλοι 357 λαχνοί οι οποί-
οι δεν πουλήθηκαν. Εάν σήμερα δεν έχουμε τυχερό, θα εφαρμόσουμε τη λογική του τζακ-ποτ.

Δίπλα μας είναι και ο Αποστόλης Μήλιας, ο οποίος έχει έναν διπλό ρόλο. Είναι γραμματέας 
της Αδελφότητας, αλλά κυρίως είναι και πρόεδρος της Νεολαίας των Σχωριάδων.

Αναφέρω το κυρίως πρόεδρος της Νεολαίας, όχι ως προς τις εργασίες και την προσφορά, 
γιατί και ως γραμματέας της Αδελφότητας η ενασχόλησή του και η δουλειά είναι πολύ μεγάλη, 
κυρίως όμως το αναφέρω γιατί είναι η Νεολαία πάντα το μικρόβιο αυτό και ο σπόρος που 
έχουν ρίξει οι μεγάλοι που ασχολούνται με τα κοινά, από τους πρώτους που είδαμε εδώ τη 
δεκαετία του ’90, που ήταν οι ντόπιοι εδώ που πάντα είχαν τον γνώμονά τους για το χωριό, 
είναι οι πατεράδες μας και η γενιά η προηγούμενη που έδωσαν το στίγμα και την καθοδήγηση, 
κι έρχονται η γενιά των 30 και 40 που είμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Αλλά το σημαντικό είναι ότι 
η αναδιοργάνωση που γίνεται ξανά στη Νεολαία με πρόεδρο τον Αποστόλη, ότι έρχονται παιδιά 
των 15 και 20 χρόνων. Αυτή είναι και η δύναμη του χωριού μας. Και αναφέρω τα παιδιά των 
15-20 χρόνων, γιατί είναι μια γενιά η οποία είναι παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί στο χωριό.

Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μεταλαμπαδεύσουμε αυτήν την αγάπη και αυτήν την 
προσφορά για το χωριό.

Αποστόλης Μήλιας
Εγώ να σημειώσω από την πλευρά μου και σας μέλος της Νεολαίας από άποψη ηλικίας, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προπαππούδες, τους παππούδες μας, τους γονείς μας και 
τους θείους μας, που μας βοηθούν να δούμε μέσα από τα μάτια τους και μέσα από την καρδιά 
τους αυτά που αισθάνονται για το χωριό.

Μας δείχνουν την αγάπη που έχουμε για το χωριό, από τις αναμνήσεις τους, από τότε που 
ήταν μικρά παιδιά και προσπαθούν να δημιουργήσουμε κι εμείς τέτοιες αναμνήσεις στα μικρό-
τερα παιδιά.

Φέτος, σίγουρα όλοι στο χωριό συγκινήθηκαν. Οι γονείς βλέποντας τα παιδιά, τα ανίψια, 
τα βαφτιστήρια να παίζουν υπό το βλέμμα της Αγίας Σωτήρας στο Πάρκο της Νεολαίας, που 
έχουμε φτιάξει. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και το υλοποιήσαμε γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, 
για να έρθουν τα μικρά παιδιά στο χωριό, να δημιουργήσουν αναμνήσεις και κάποια στιγμή να 
αισθανθούν και τα ίδια όπως αισθανόμαστε εμείς και περισσότερο οι μεγαλύτεροι, ενθυμού-
μενοι το χωριό.

Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σε όποιον κερδίσει.
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Δεύτερη κλήρωση 17/12/19
Όπως πάντα ως χωριό προσπαθούμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, όπως για παράδειγμα 

πριν δύο χρόνια που είχαμε διοργανώσει το πανηγύρι των Σχωριάδων στα πρότυπα της 
τηλεοπτικής εκπομπής «Κυριακή στο χωριό».

Έτσι, τη βραδιά της δεύτερης κλήρωσης, εκτός από τα μέλη, καλεσμένη ήταν και η πα-
ρέα του Βαγγέλη Μάτσια, που με το κλαρίνο του και τα τραγούδι της πλαισίωσαν τη βραδιά, 
δίνοντας ένα εορταστικό τόνο ενόψει των γιορτών, κατά τα πρότυπα της εκπομπής «Στην 
υγειά μας βρε παιδιά».

Ο Βαγγέλης Μάτσιας αν και νέος, έφτασε σύντομα να είναι ένα καταξιωμένος δεξιοτέ-
χνης του κλαρίνου και όχι τυχαία. Πρώτον, είναι παιδί από το Πωγώνι και μεγάλωσε στην 
Τσιάτιστα και δεύτερον με μουσικές σπουδές και συστηματική δουλειά έφτασε επάξια στο 
επίπεδο που είναι αυτή τη στιγμή. Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του.

Ημερολόγιο Σχωριάδες
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Ο μεγάλος νικητής
Η κλήρωση και η ζωντανή της μετάδοση είχε ευρεία απήχηση με προβολή σε όλες τις 

σχετικές ομάδες των social media. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη. Αυτή τη φορά υπήρ-
ξε και νικητής. Τυχερός είναι ο συγχωριανός μας Θωμάς Βαγγέλης, κάτοχος του λαχνού με 
αριθμό 015. Του ευχόμαστε καλές γιορτές, σε καλή μεριά και πάντα τυχερός.
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Ημερολόγιο Σχωριάδες
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Ημερολόγιο Σχωριάδες
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Ημερολόγιο Σχωριάδες
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Ημερολόγιο Σχωριάδες
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Ημερολόγιο Σχωριάδες

Οι εβδομαδιαίες κληρώσεις των 100 ευρώ και οι τυχεροί

HM/NIA ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ
30/4/2019 681 ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ
7/5/2019 996

14/5/2019 82 ΑΝΝΑ ΛΩΛΗ
21/5/2019 289
28/5/2019 808
4/6/2019 817

11/6/2019 944
18/6/2019 809
25/6/2019 319 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΣ
2/7/2019 476
9/7/2019 969

16/7/2019 103 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ
23/7/2019 277
30/7/2019 631
6/8/2019 455

13/8/2019 937
20/8/2019 667
27/8/2019 989
3/9/2019 462

10/9/2019 500
17/9/2019 587
24/9/2019 871 ΚΟΣΜΗΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ
1/10/2019 823 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΚΑ
8/10/2019 160

15/10/2019 699 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΛΩΛΗΣ
22/10/2019 563
29/10/2019 982
5/11/2019 82 ΑΝΝΑ ΛΩΛΗ

12/11/2019 766
19/11/2019 881 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΩΓΚΑ
26/11/2019 172
3/12/2019 129

10/12/2019 480

Οι εβδομαδιαίες κληρώσεις 
των 100 ευρώ και οι τυχεροί

Οι κάτοχοι μπλοκ 
της Λαχειοφόρου αγοράς και 
η ποσότητα λαχνών που πούλησαν
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Συμμετοχές στην κλήρωση με αγορά άνω των 3 λαχνών*
(*στην αγορά περιλαμβάνονται λαχνοί που αγοράστηκαν από το ίδιο 
άτομο για τον ίδιο ή και άλλα μέλη της οικογένειάς του ή φίλους)
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Τα δακρυσμένα πεζούλια

Ο Τζια Στόλης τρέχει να τελειώσει το τελεφερίκ, 
ενώ ο θείο Σιώμος βιάζεται να ανοίξει το κουρείο 
στην Πολύτσιανη. Η μάνα Λούκοβα με περίσσιο μεράκι 
μαζεύει το κατάλευκο κουβάρι από το αδράχτι και η 
θεία Μίχοβα ετοιμάζει το στεπόνι για τον αργαλειό. 

Το μυαλό μου πέταξε στο γεμάτο χωριό στα μέσα 
του 1980, όντας παιδί, και θέλω να περιγράψω μια 
μέρα τις αναμνήσεις μου από τη ζωή τότε.

Ο ήλιος μόλις έχει ανατείλει και στην Ούλτσα οι 
δάσκαλοι τρέχουν να προλάβουν. Ο πατέρας βουρτσίζει 
τα παπούτσια του βιαστικά, να φύγει για τη Ζαγοριά, 
ενώ η μάνα μου έχει τρεις ώρες που έφυγε για τα 
Λιβάδια. Ο δάσκαλος ο Τέλης με τον ντοσιέ στο χέρι 
τρέχει να χτυπήσει το κουδούνι. Η Κούλα έχει κοκκινήσει 
από τις έκτακτες φλοκάτες της θείας Τζιότζιενας, ενώ 
η ντάντα του Σιούτη έχει ρίξει την γκατζέλα στις πλά-
τες και περιμένει να φύγει η μπριγκάτα, να καθαρίσει 
την αυλή. Η θεία Κάσιο απλώνει τα σεντόνια από τους 
ξένους, ενώ ο μπάσιο Θωμάς και η θεία Λένη ετοιμά-
ζονται να πάρουν το πρωινό στον ήλιο. 

Είναι παραμονές Πρωτοχρονιάς και ο δάσκαλος ο 
Φάνης κουβαλάει τη φυσαρμόνικα για τις πρόβες. Το 
μαγαζί έχει ανοίξει και το φορτηγό του Κονσούμι ξεφορ-
τώνει τα μήλα από την Κορυτσά. Η Μπέμπα σφουγγα-
ρίζει τη μοσχομυρισμένη “abulanca”. Η θεία Όλγα με 
τη μοναδική τσάντα καρό έχει κατέβει να ετοιμάσει 
τα σουφερτάσια με φασολάδα για τους τρακτορίστες. 
Η «brymatrice» δουλεύει συνεχώς και η θεία Μαργώ με 
τη θεία Γόνη αλείφουν τα ταψιά για το ψωμί. Η μηχανή 
της Ρόης ακούγεται ως το πηγάδι ντάκα - ντούκα, 
ράβοντας τα σακιά της κοπερατίβας. 

γράφει η Βασιλική Σκούρη-Κατσάνου

Ο Γγέλιος έχει φύγει για το σεκτόρι, ο θείο Ράκο 
Μάρκος χαιρετάει από πάνω πάντα στον πληθυντικό: 
«Καλημέρα σας». Ο γερο-Μήτσης ετοιμάζεται για το 
κτήμα, ενώ ο μπαρμπα-Νάσιος έχε βγάλει τις αρμα-
θιές με τις καυτερές πιπεριές στον ήλιο. 

«Τα γελάδια στη Σωτήρα», φωνάζει ο θείο Κίτσι-
ος, και οι μπάμπες σιγά σιγά γεμίζουν τα πεζούλια, 
να πιουν τον κρίθινο καφέ. Η Λεφτέρω έχει βάλει το 
τριόρι μπρος, ενώ ο μπαρμπα-Κίτσιος στον μύλο έχει 
ασπρίσει από το αλεύρι. Η θεία Τζίμενα με την καγ-
γελιστή φωνή «Καλημέρα μπιρ». Στον αντίποδα ο Τζια 
Κίτας έχει πάρει τη φλογέρα και γιατρεύει καρδιές.

«Χέι χέι», ακούγεται η φωνή του θείο Οδυσσέα 
που βγάζει τα πρόβατα, ενώ ο Λάλες ψάχνει τα μου-
λάρια για τη Χοτιμίστα. Όπως πάντα, ο θείο Νάσιο 
Πασπάλης τελευταίος τρέχει να προλάβει με τη γνω-
στή ατάκα: «Ήρθα λίγο αργά για να φύγω γρήγορα». 
Και κάπως έτσι προχωράει η μέρα. 

Εμείς τα παιδιά κουβαλάμε το ζεματιστό ψωμί 
το μεσημέρι, ενώ μερικές κοπέλες τακτοποιούν την 
«Ekspozita” στον δεύτερο όροφο του σχολείου. Ο Μίτση 
Γάτσης ετοιμάζει τις μπομπίνες για τον σινεμά, ενώ ο 
τελάλης φωνάζει: «Την Κυριακή όλοι στο lapidari», θα 
έρθουν τα ντεμοντούαρ. Τι κι αν είναι ένα παπούτσι 
πράσινο και ένα πορτοκαλί, η λαχτάρα είναι μεγάλη. 
Η σάλα έχει γεμίσει με τις φωνές των παιδιών που 
κάνουν πρόβα. 

«Όλα γύρω χιονισμένα, 
όλα γύρω παγωνιά.»

2019.
Η αφορμή μου για να γράψω αυτό το άρθρο ήταν η επίσκεψή μου στο χωριό μια κρύα μέρα του 

χειμώνα, εκεί στα μέσα Φεβρουαρίου. Η απόλυτη ησυχία, το μόνο που ακουγόταν ήταν το νερό του 
πηγαδιού να τρέχει με πολύ θυμό και οι σταγόνες της βροχής. 

Ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού, τα μάτια μου πήγαν στην Αγία Σωτήρα -ερημιά- και στο μπαλ-
κόνι η θεία Τσάνθη να χτενίζει τα μαλλιά της κοιτώντας γύρω γύρω, περιμένοντας να βγει λίγος 
ήλιος… Το μυαλό μου νοσταλγικά, τότε, επέστρεψε στο παρελθόν και μεταφέρθηκα νοερά στη δε-
καετία του ’80.



Επίλογος
Αύγουστος του 2019. Το χωριό έχει γεμίσει, το καφενείο σφύζει από ζωή και οι συζητήσεις δί-

νουν και παίρνουν: «Εγώ έχω πάρει ένα σπίτι, έχω δύο, έχω τρία…» Τα δακρυσμένα πεζούλια δεν 
θέλουν να ξέρουν, μας γυρίζουν την πλάτη και κοιτιούνται μεταξύ τους, τρέμουν τον Σεπτέμβρη που 
θα είναι πάλι μόνα.

Βασιλική Σκούρη-Κατσάνου
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Αναμνήσεις του χωριού

Η Τάνα Μπέλλου, ενεργή πάντα, συμμετέχει με τον δικό της ωραίο 
τρόπο στο περιοδικό των Σχωριάδων και το πλου τίζει με τις ανα-
μνήσεις της. Παρακάτω, μια επιστολή με τις εντυπώσεις της από τη 
φετινή επετειακή γιορτή, καθώς κι ένα ποιηματάκι που διακωμωδεί 
τις δυσκολίες της ζωής στο χωριό τα παλαιά χρόνια. 
Να είναι καλά να μας στέλνει τις αναμνήσεις της!

Ενθύμια παλαιά για γέλια
Πώς ζούσαμε στα χωριά
τα χρόνια εκείνα τα παλιά
με την ξιδοπαπάρα
πήγαινε η κοιλιά αντάρα.
Τα χωράφια να οργώνεις
με το ζευγάρι να μαλώνεις.
Μες στον κάμπο όλη μέρα
να οργώνεις κάθε μέρα.
να ζιουπάς τη χερολάβα
του αλετριού μέσα στη λάβα.
Είχαμε βαριά δουλειά,
τα θυμάμαι και πονώ,
φίλοι μου σας ερωτώ.
Πώς μεγαλώσαμε στα χωριά
τα χρόνια εκείνα τα παλαιά,
με την ξιδοπαπάρα
πήγαινε η κοιλιά αντάρα.

από την Τάνα Μπέλλου

Αγαπητέ Θωμά Νάκα,
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Εφέτος βρέθηκα στο μεγάλο πανηγύρι που έγινε στο χωριό μας. Αξέχαστο θα είναι για τις καλές προετοιμασίες που έχουν κάμει ο Θωμάς Νάκας, ο Τάκης Πασπάλης, ο Άλκης Νταλές, ο Αποστόλης Μήλιας και όλα τα παιδιά του χωριού ακούραστα έχουν δουλέψει.Μου έχει κάνει εντύπωση, μόλις ανέβηκα στην Ούλτσα είδα το ωραίο εκκλησάκι με έναν μεγάλο σταυρό και ωραίο μέρος έχουν κάμει, ακόμα θα το διορθώσουν, υγεία να έχουν στην οικογένειά τους (οικογένεια Θωμά Νάκα), πάντα καλά στη ζωή τους.Το χωριό έχει ομορφύνει πάρα πολύ. Η πλατεία, το σχολείο καλύτερα από πρώτα, όλατ τα τζάμια φτιαγμένα, τα δωμάτια, η μεγάλη βιβλιοθήκη, πολλά έργα. Εκκλησία στρωμένη με βρύση μέσα το πηγάδι εντάξει. Το πιο μεγάλο που έχετε κάμει στην Αγία Σωτήρα, εκείνο το όμορφο μέρος με γήπεδο, με παιχνίδια για τα μικρά. Έχω απορέσει εκείνη τη μέρα, που έχουν κάμει εκείνη την ωραία σκεπή και τόσες τέντες, τόσα τραπέζια, καρέκλες, επήρε τόσον κόσμο. Αντάμωσα πολλούς χωριανούς γνώριμους και πολλούς αγνώριμους, ρωτώντας ποιανού είναι.Το ωραίο γλέντι που έγινε χορεύοντας μεγάλοι και μικροί, χαιρόσουν να έβλεπες τα μικρά παιδιά όλα στον χορό. Υγεία να έχετε όλοι οι χωριανοί μου, πάντα να γιορτάζετε. Εγώ εγέρασα, λίγοι εμείναμε από τους παλιούς. Να ήταν τα νιάτα δυο φορές, τα γερατειά ποτές. Σας εύχομαι όλους τους πατριώτες, όπου βρίσκονται, υγεία και χαρά.

Σας φιλώ,Σουλτάνα Μπέλλου Πασπάλη
(με το ζόρι το έγραψα, με πονάει το χέρι)

1972. Το νερό ήρθε στο χωριό.
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Νέες κυκλοφορίες βιβλίων
από τις εκδόσεις Σχωριάδες

• Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ν. Πέττας, Δρ Φ. • Σελίδες: 264

Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον όσιο Σοφιανό που έδρασε στην 
περιοχή της Ηπείρου και ειδικά στην Πολύτσιανη, όπου διατηρού-
σε μοναστήρι στο οποίο και απεβίωσε στις 26 Νοεμβρίου 1711. 
Η Εκκλησία τιμά την μνήμη του τη μέρα αυτή. 
Το όνομα του οσίου Σοφιανού αναφέρεται ακόμα και σήμερα στις 
περιοχές που έδρασε. Πολλοί Χριστιανοί των περιοχών αυτών 
έρχονταν στο μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου, όπου βρίσκεται 
ο τάφος του, για να ζητήσουν την ευλογία του και να εκφράσουν 
την ευγνωμοσύνη τους. Ο λαός τον ξέρει ως ο Σοφιανός του Πω-
γωνίου.
Η έκδοση είναι επετειακή, προσφορά των εκδόσεων Σχωριάδες 
στο πλαίσιο του εορτασμού των 250 χρόνων από την ίδρυση της 
Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου», το 1769 
στην Κωνσταντινούπολη.

Ο όσιος Σοφιανός Μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές και η ιεραποστολική 
τους δράση στους βαλκανικούς λαούς και ιδιαιτέρως στη Γη του Πύρρου
Οι πρόδρομοι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Επάνω: Επιστολή από 
τη μονή Μεγίστης Λαύρας

Δεξιά: Επιστολή από 
τη μονή Ξενοφώντος

Ευχαριστήριες επιστολές προς 
τις εκδόσεις Σχωριάδες από δύο μονές του Αγίου Όρους



Ο Αντώνης Λώλης ο “Μπόμφης”
φωτογραφίες από τον Γιώργο Λώλη-Γούλη, τον εγγονό του
γράφει ο Θωμάς Νάκας

Το κεντρικό πρόσωπο των φωτογραφιών είναι ο Αντώνης Λώλης ο «Μπόμφης». 
Ήταν ίσως ο πιο αγαπημένος μπάρμπας, θείος όλου του χωριού, αλλά κι ένας πολύ 
καλός άνθρωπος, μαζί με τη σύζυγό του Σάββω.

Στη γειτονιά τους μεγάλωσα κι εγώ, γιατί δίπλα στο σπίτι της Γκαντίνως που μέναμε 
(σπίτι να λέγεται), ζούσαν οι πιο αξιόλογοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει.

Ένα αξιοσέβαστο ζευγάρι, μια αξιόλογη οικογένεια ήταν αυτή του «Μπόμφη» - Αντώ-
νη Λώλη και της θείας Σάββως.

Το λεξικό μας έχει χιλιάδες λέξεις για να διαξέλω και να πλέξω δύο καλές κουβέντες 
γι’ αυτούς τους ανθρώπους. ε, λοιπόν, πιστέψτε με, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγρά-
ψει κανείς την καλοσύνη τους, την ομορφιά της ψυχής τους, της αξιοπρέπειας και του 
σεβασμού που ανέδυαν.

Εμένα και τον αδελφό μου, και όλα τα παιδιά της γειτονιάς, μας μεγάλωσαν σαν να 
ήμαστε παιδιά τους.

Ο «Μπόμφης» ήταν πρακτικός οδοντίατρος και χάραζε τη «Χρυσή», δηλαδή μπορού-
σε να γιατρέψει την ηπατίτιδα μέσω της πρακτικής ιατρικής που εξασκούσε.

Εκτός αυτού, ήταν περιζήτητος μάγειρας σε όλες τις χαρές και τις λύπες. Αφού τελεί-
ωνε το καθήκον του, έπαιρνε τον χορό και ξεφάντωνε μέχρι το πρωί με το πιο ξακουστό 
τραγούδι, που έχει δεθεί το όνομά του, «Πώς στουμπίζουν το πιπέρι».

Σε επόμενο περιοδικό, έχω υποχρέωση να γράψω πολλά γι’ αυτούς τους ανθρώ-
πους. Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους.

Θ.Ν.
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φωτογραφίες από τον Γιώργο Λώλη-Γούλη, τον εγγονό του
γράφει ο Θωμάς Νάκας
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Οικογενειακές φωτογραφίες

1958. Μονοτάξιο δημοτικό σχολείο

Η οικογένεια του Τέλη Ρέτζιου, στα Τίρανα

από το αρχείο του Χριστόφορου Μπέλλου
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Γάμος του Χριστόφορου Μπέλλου 
με την Ξανθίππη

1965-1970. Στον Κάμπο.

Τέλης Καραγιάννης, Ευγενία Μπέικο- Καραγιάννη, Μπέικο, στην αγκαλιά της Μπέικος η Ξανθίππη μωρό, Κωνστάντω Κοντολώλη, αριστερά η μάνα της Μπέικος. Ο σύζυγος της Μπέικο ήταν ο Γιώργος Κοντολώλης, θείος του Μήτση Κοντολώλη.
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Σκέψεις για την Ιστορία

Σκέψεις για την ιστορία τις οικογένειας μου. Διαβάζω το περιοδικό. Είναι παρά πολύ καλό.

Παρακάτω  σας  γράφω για τους προγενέστερους μας για τους οποίους έχω ντοκουμέντα.

1-Ο Βεκιλ Δεσπότης του Αργυροκάστρου την δεκαετία του 1880 Χρήστος Παπαχρηστίδης, πριν 
τον διορίσουν Δεσπότη, ήταν πρόεδρος του μορφωτικού συλλόγου τις ιεραρχίας τις Αγίας Σοφίας. 
Όπως σκέπτομαι  εγώ, το Βεκιλ το πήρε, γιατί. ήταν παντρεμένος… Την φωτογραφία μας την ζήτησε ο 
αξέχαστος Δημήτρης Μπεντούλης  για να μας την επιστρέψει… μετά δεν ξέρω πού βρίσκεται... Ποιος 
την έχει, παρακαλώ να μας την δώσει…

2-Ο Αντώνης Παπαχρηστίδης , γιός του Χρήστου, πατέρας  της γιαγιάς Μαριάνθης, η φωτογρα-
φία είναι βγαλμένη στην Ρουμανία. Θα ψάξω και θα τη στείλω.

3-Ο προπάππους μου Αποστόλης Τουλούμπας, μαζί με την γυναίκα του στη φωτογραφία είναι 
περιποιημένη από τον παππού μου ΝΙΚ Τουλούμπα στην Αμερική. Είχε μαγειρειό στην Κωνσταντινού-
πολη  και κήπο. Στον κήπο είχε ένα πηγάδι με μια τουλούμπα για νερό. Έτσι έμεινε το επίθετο… 

4-Ο Νικόλαος Τουλούμπας το 1923, άφησε την γυναίκα του Μαριάνθη έγκυο τριών μηνών, πέ-
ρασε από την Ελλάδα, την Τουρκία την Αίγυπτο, την Γαλλία, και έφτασε στην Νέα Υόρκη περίπου το 
1927. Έκανε περιουσία και το 1939 ετοιμαζόταν για να γυρίσει στο χωριό. Κάποιος  από το χωριό τον 
πρόδωσε στην αστυνομία (γιατί ήταν λαθραίος). Το 1945 μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πο-

λέμου, ο παππούς μου, έστελνε στο χωριό πολλά ρούχα, 
τροφές, άμφια για την εκκλησία, και όλα τα εργαλεία για 
τους μαθητές του δημοτικού σχολείου. Έστειλε 200 $ για 
την Αγία Σωτήρα. Τότε δεν μπορούσαμε να χτίσομε. Τώρα 
σας στέλνω 200 ευρώ. Φώτο που σας στέλνω είναι του  
ΝΙΚ. και Μαριάνθης.

5-Σας στέλνω Φώτο των γονιών μου τους αξέ-
χαστους Ανδρέα και Ευδοξία. Ο Ανδρέας  από την Σο-
πική παντρεύτηκε την Ευδοξία στο χωριό Σχωριάδες. Ο 
Ανδρέας  ήταν Σοπικιώτης με τα όλα του. Επιπλοποιός 
πολύ καλός, μαραγκός , έφτιαχνε βαγένια και πάνω από 
10 μέτρα πλάτος και ύψος. Η Ευδοξία με 5 τάξης δη-
μοτικού, μαζί με την μάνα της, ήταν από τις λίγες που 
κρατούσαν τους γάμους ως το πρωί με χορούς και τρα-
γούδια… Παράλληλα σας στέλνω μια Φώτο βγαλμένη 
στα Τίρανα των γονέων μου όταν η μητέρα μου ήταν 
έγκυος σε μένα.      

6-Η φωτογραφία δείχνει εμένα με την γυναίκα μου. 
Άλλη φορά θα γράψω για την ζωή μας.

7-Η φωτογραφία αυτή είναι οικογενειακή στην Αυ-
λώνα περίπου το 1959.

Αποστόλης  Παντάζος6. Αποστόλης Παντάζος, Καλιάνθη Παντάζου

από τον Αποστόλη Παντάζο
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5α. Ευδοξία Παντάζου,
Ανδρέας Παντάζος5β. Ευδοξία Παντάζου, 

Ανδρέας Παντάζος Ευδοξία Παντάζου

3. Αποστόλης Τουλούμπας
Σύζυγος Αποστόλης Τουλούμπα
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Οι αναμνήσεις είναι ζωντανές
φωτογραφίες από το αρχείο της Κλεοπάτρας Θ. Τσάνου

Αθήνα, 1990. 
Αντάμωμα της «Μαναντώνης» 

και του Αντώνη με τα αδέλφια του 
από την Αμερική, μετά από 45 χρόνια.

3/10/1964. 
Στον γάμο του Γιώργου Μεντή 

στον Λάκκο του Κορκάρη
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Μαθητές του σχολείου 
των Σχωριάδων με τον δάσκαλο, 

Χριστόφορο Μπέλλο.

1970-71. 
Στη γιορτή 

της Αγίας Παρασκευής

Σχωριαδίτες 
της Αμερικής σε πικνίκ
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Μια σχωριαδίτικη οικογένεια

Μια προσφορά εις μνήμη παππούδων
από την Ελευθερία Καραγιάννη - Σάββου

φωτογραφίες από αρχείο της Αθηνάς Παλούκα

1991. Η Αθηνά Παλούκα με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων κ.κ. Αναστάσιο και υπολοίπους, κατά το καλωσόρισμά του στα Τίρανα.

Χρήστος Λάμπης Καραγιάννης και Αναστασία Καραγιάννη, 

παππούς και γιαγιά της Ελευθερίας
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ευχές και ειδήσεις από την Κοσμηδώρα Χατζή

Από τους Σχωριαδίτες της Αμερικής

Η Κοσμηδώρα Χατζή είναι κόρη του Ηλία και της 
Μαριάνθης Ευαγγέλου (Ντίμη), η οποία μας έστειλε 
το απόκομμα του άρθρου σχετικά με την επετειακή 
μας γιορτή όπως αυτό δημοσιεύθηκε στην εφημε-
ρίδα «Εθνικός Κήρυξ» της Νέας Υόρκης.

Μαζί με την ευχητήρια κάρτα της ήταν και η 
φωτογραφία της επιτύμβιας στήλης των γονέων 
της, που αναφέρει τον τόπο καταγωγής τους, τις 
Σχωριάδες.

«Το χωριό ήταν πάντα στις σκέψεις των γονέων μας…» γράφει η Κοσμηδώρα Χατζή.
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στην ποίηση του Γιώργου Γερμανού

Το περήφανο Πωγώνι

Ο Γιώργος Γερμανός είναι συνταξιούχος δάσκαλος από τη Σωπική, ο οποίος υπηρέτησε για 
πολλά χρόνια και στο σχολείο των Σχωριάδων.

Η γενιά η δική μας τον θυμόμαστε και τον εκτιμούμε πάρα πολύ, γιατί μας έμαθε γράμματα 
και ήθος. Του ευχόμαστε υγεία και πολλά και καλά χρόνια.

         Θωμάς Νάκας

Αγαπητέ Θωμά,

Είμαι καλά από υγεία το αυτό ποθώ και για σας να είστε καλά. Σου 
στέλνω ένα μικρό ποιηματάκι για το περιοδικό σας. Νομίζω, Θωμά, πως 
έχει όλες τις αρετές και τις αξίες του Πωγωνίου. Αν θα εκτυπωθεί, θέλω 
να μου στείλεις ένα αντίγραφο. Επίσης, θέλω να μου στείλεις κάθε φορά 
που βγαίνει στη σύστασή μου, μου αρέσει πολύ αυτό το περιοδικό.

Οικογενειακούς χαιρετισμούς.

Ταύτα και καλή αντάμωση,
Με αγάπη, Γερμανός Γιώργος

Το τηλέφωνό μου είναι 210 7771536

Πολύτσανη Σέλτση

ΜαυρόγεροςΣωπική

Τσιάτιστα
Σχωριάδες
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1.
Πωγώνι μου περήφανο
χιλιοτραγουδισμένο
οι Πωγωνίσιοι σε έχουνε
σαν λάβαρο στημένο.

2.
Αράδα, ράδα τα χωριά
σαν σε χορό πιασμένα
αδελφωμένα χαίρονται
χωριά μου δοξασμένα.

3.
Τα όμορφα σπιτάκια σου
τα λιθοκεντισμένα
οι χωριανοί μας τα ’χτισαν
και είναι ζηλεμένα.

4.
Έχεις πανύψηλα βουνά
με δέντρα φυτεμένα
έχεις και γάργαρα νερά
στον κόσμο ξακουσμένα.

5.
Είχες λημέρια ξακουστά
και των κλεφτών γιατάκια
που πολεμούσαν την Τουρκιά
μικρά παλικαράκια.

6.
Έχεις γυναίκες όμορφες
γεμάτες νοστιμάδες,
όταν χορεύουν στον χορό
πανέμορφες νεράιδες.

7.
Ο καθαρός αέρας σου
τα γάργαρα νερά σου
αυτά τα δυο γιατρεύουνε
τη δόλια την καρδιά σου.

8.
Καταραμένη ξενιτιά
με τα φαρμάκια που έχεις
επήρες τα παιδάκια μας
και χορταμό δεν έχεις.

9.
Τα όμορφα τα δάση σου
τα κρύα τα νερά σου
αυτά τα δυο με μάγεψαν
και βρίσκομαι κοντά σου.

10.
Οι Πωγωνίσιοι το έδειξαν
που ήταν ενωμένοι
τους Γερμανούς πολέμησαν
και είναι δοξασμένοι.

11.
Σήμερα χαιρόμαστε
που ζούμε ευτυχισμένοι
στο όμορφο Πωγώνι μας
σαν νύφη στολισμένη.

Πωγώνι μου περήφανο

Χλωμό



Μετά τον επετειακό εορτασμό, η άτυπη επιτρο-
πή του Αγώνα Δρόμου Πωγωνίου με εκπρό-
σωπο εμένα, ξεκίνησε συναντήσεις για τα δύο 
βασικά θέματα που ταλαιπωρούν τον τόπο μας 
εδώ και δεκαετίες:
Την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα 
Λιμπόχοβο-Πολύτσιανη και 
την επαναλειτουργία της συνοριακής διάβασης-
τελωνείου Δρυμάδων-Πωγωνίου.
Προσωπικά, συναντήθηκα με την πρέσβειρα της 
Ελλάδας στα Τίρανα, κυρία Σοφία Φιλιππίδου, 
τον έλληνα πρόξενο κύριο Λάμπρο Κακίση, τον 
δήμαρχο Δερόπολης-Πωγωνίου κύριο Δημήτρη 
Τόλη. Με τον δήμαρχο, εκτός από τα δύο κεντρι-

κά θέματα, συζητήσαμε επίσης για την πρόχειρη 
συντήρηση των δρόμων και για τη ρήξη μπετόν 
στα πιο δύσκολα σημεία.
Στα Τίρανα, εκτός από την πρέσβειρά, ήρθα σε 
επαφή και με παράγοντες πολύ κοντά στον πρω-
θυπουργό κύριο Έντι Ράμα.
Εκτός αυτού, στη Ραφήνα είχα μια συνάντηση 
με τον κύριο Γιώργο Τζιωμάκα, ο οποίος είναι ο 
εκπρόσωποςτου Συμβουλίου του κόμματος Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων της Αλβανίας – ΚΕΑΔ 
στην Αθήνα, και μέλος της αντιπροσωπείας που 
ήταν παρών στη συνάντηση με τον έλληνα πρω-
θυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και άλ-
λους παράγοντες.

Προς: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αλβανία
Πρέσβειρα, κυρία Σοφία Φιλιππίδου 
“Skenderbej” 88, Τ.Κ.: 1023, Τίρανα

Από: «Επιτροπή Αγώνας Δρόμου Πωγωνίου»
Κοινοποίηση: Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος
Ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2019

Θέμα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Λιμπόχοβο-Πολύτσανη, Πωγώνι Αλβανία και επαναλειτουργία της συνοριακής διάβασης-τελωνείου 
Δρυμάδων-Πωγωνίου

Αξιότιμη κυρία Πρέσβειρα,
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Επιτροπή Αγώνας Δρόμου Πωγωνίου», παραθέτουμε τα δύο βασικά αιτήματα μας: 
Πρώτον, παρακαλούμε όπως εξεταστεί άμεσα η λειτουργία της συνοριακής διάβασης- τελωνείου Δρυμάδων-Πωγωνίου. 
Το έργο για τη συνοριακή διάβαση-τελωνείο είχε αποπερατωθεί το 2010 και μέχρι το 2013, αν και η χρήση περιοριζόταν στους Έλληνες υπηκόους, 
αποτελούσε μία σωτήρια λύση για όλους εμάς τους κατοίκους του Πωγωνίου. 
Δυστυχώς, μετά το 2013 με απόφαση των αρμόδιων υπουργών, το τελωνείο έπαψε να λειτουργεί, ακόμα και για τους πεζούς. Πρόκειται για μια κατάσταση 
πρωτοφανή και απαράδεκτη, η οποία σε συνδυασμό με την ανυπαρξία δρόμων προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία και έχει οδηγήσει σε απόγνωση όλους εμάς, τους 
Έλληνες ομογενείς, που εξυπηρετούσε σχεδόν αποκλειστικά. 
Δεύτερον, απευθύνουμε έκκληση για την εξεύρεση πόρων και χρηματοδότηση του έργου για την ολοκληρωμένη κατασκευή αυτοκινητόδρομου, στο οδικό 
δίκτυο Λιμπόχοβο-Πολύτσανη, Πωγώνι Αλβανίας. 
Έχοντας υπόψη μας τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, θα μπορούσε το έργο να περιοριστεί αρχικά στην κατασκευή των 15 χιλιομέτρων μέχρι την Πολύτσιανη.
Η ομάδα μας και σύσσωμος ο ελληνισμός του Πωγωνίου είναι βαθιά πεπεισμένοι ότι το αίτημά μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα εθνικά συμφέροντα, 
θεωρώντας ότι πρόκειται για στρατηγική επένδυση για την ευημερία της περιοχής και περαιτέρω, καθώς η αύξηση του κοινωνικού και οικονομικού 
επιπέδου στο Πωγώνι  θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της  ευρύτερης περιοχής της Βορείας Ηπείρου. 
Συνεπώς όλο και περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες της Ελληνικής Ομογένειας της Αλβανίας θα επισκέπτονται την πατρίδα τους, που δυστυχώς 
ερημώνει σταδιακά, καθώς περνούν τα χρόνια. 
Επιπλέον, το σχεδόν κατεστραμμένο οδικό δίκτυο για τα ελληνικά χωριά, η αδυναμία προσέγγισης της περιοχής ακόμη και από τους ίδιους τους κατοίκους 
της, αναδεικνύει ένα ακόμα εκκρεμές ζήτημα της Ελληνικής Ομογένειας της Αλβανίας, που απαιτεί άμεση επίλυση, πάντοτε, με την συμβολή του Ελληνικού 
κράτους.

Με εκτίμηση, Θωμάς Νάκας
Πρόεδρος «Επιτροπής Αγώνας Δρόμου Πωγωνίου» 

Τηλ. κινητό Ελλάδα: 695 100 5749, κινητό Αλβανία: 00355 695 320 644, Email: tn@nakasgroup.gr

Καλησπέρα κύριε Νάκα, 

Ελήφθη το υπόμνημά σας και θα είμαστε σε επι κοινωνία. Για το θέμα της επαναλειτουργίας του συνοριακού σημείου, η δυσκολία έγκειται στην ανά γκη 
στελέχωσης και κατάλληλων υποδομών για τους συνοριακούς ελέγχους.
Για το θέμα των δρόμων, σκόπιμο είναι, όπως είχαμε πει και κατά τη συνάντησή μας, να ασκηθεί πίεση προς τις δημοτικές αρχές στην Αλβανία.
Σε κάθε περίπτωση, προωθώ τα αιτήματα αυτά στην Αθήνα. 

Ευχαριστώ πολύ
Σοφία Φιλιππίδου
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Ο αγώνας μας για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου στο ξεκομμένο Πωγώνι 
και την επαναλειτουργία της διάβασης Δρυμάδων
γράφει ο Θωμάς Νάκας

Η Επιστολή - Υπόμνημα

Η απάντηση της Πρέσβειρας



Η αντιπροσωπεία αποτελούνται από τους εξής: 
Βαγγέλης Ντούλες – Πρόεδρος ΚΕΑΔ, Βασί-
λης Κάγιος – Πρόεδρος «Ομόνοιας», Φρέντης 
Μπελέρης – Πρόεδρος παραρτήματος Χιμάρας, 
Γιώργος Τζιωμάκας – Αντιπρόσωπος ΚΕΑΔ στην 
Αθήνα. Η αντιπροσωπεία συζήτησε όλα τα θέμα-
τα της Βορείου Ηπείρου και θέματα δρόμων και 
υποδομών. 
Στην επαφή μου με τον Γιώργο Τζιωμάκα, μετα-
ξύ άλλων, αναφερθήκαμε στην ανάγκη να έχου-
με μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό για 

το θέμα του δρόμου και της τελωνειακής σύνδε-
σης Δρυμάδων, για το οποίο και ανέλαβε δράση.
Όλες οι προσπάθειες γίνονται σε όλα τα επίπεδα 
μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας.
Παρακάτω, η επιστολή-υπόμνημα στην πρέ-
σβειρα της Ελλάδας στην Αλβανία, κυρία Σοφία 
Φιλιππίδου, την οποία έστειλα ως εκπρόσωπος 
της Επιτροπής «Αγώνας Δρόμου Πωγωνίου» 
στις 1712/19, προκειμένου να τις θέσω εκ νέου 
και επίσημα πλέον τα κύρια ζητήματα της περιο-
χής που χρήζουν άμεσης λύσης.
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Νεολαία Σχωριάδων
Μετά από ένα χρόνο συστράτευσης της Νεολαίας Σχωριάδων 
με την Αδελφότητα Σχωριαδιτών «Η Γέννηση Της Θεοτόκου» 
για την εκπλήρωση του μεγάλου στόχου της χρονιάς με την δι-
οργάνωση της ιστορικής εκδήλωσης για την συμπλήρωση των 
250 χρόνων συνεχούς δράσης της Αδελφότητας του χωριού μας 
και μετά από την πιο επιτυχημένη θητεία στην προεδρία από την 
Ευγενία Μέγγου, εκλέχθηκε τον νέο συμβούλιο σε συνέλευση 
που έγινε τον Αύγουστο στο χωριό με την συμμετοχή όλων των 
νέων Σχωριαδιτών.

Σύνθεση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΝΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΛΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ:  ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΑΛΕΣ
ΜΕΛΟΣ:  ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΟΣ
1o ΑΝ.ΜΕΛΟΣ:  ΕΛΛΗ ΚΑΛΟΥΔΗ
2o ΑΝ.ΜΕΛΟΣ:  ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΚΙΚΑ
3o ΑΝ.ΜΕΛΟΣ:  ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΓΓΟΥ

Στην συνάντηση που έγινε τον Οκτώβριο στην 
Αθήνα, αποφασίσαμε οι δράσεις που θα κάνουμε 
εφέτος κατά τη διάρκεια της χρονιάς να συνδυ-
άζουν εκδηλώσεις που τα προηγούμενα χρόνια 
άρεσαν πολύ σε μικρούς και μεγάλους και στο 
χωριό τον Αύγουστο να επικεντρωθούμε σε δρά-
σεις για τα μικρότερα παιδιά.

Κατά την διάρκεια της χρονιάς
1) Ημερήσια επίσκεψη και πικ νικ στο Αττικό Ζω-
ολογικό πάρκο
2) Μονοήμερη εκδρομή

Στο χωριό
1) Θερινό σινεμά στον αυλόγυρο της εκκλησίας 
παιδικής ταινίας
2) Αθλητικές δραστηριότητες και διαγωνισμούς 
στο πάρκο νεολαίας του χωριού
3) Master Chef με μαγειρική από τις κόρες και τις 
νύφες και κριτική επιτροπή από πεθερές και μα-
νάδες
4) Σκετσάκι από παιδιά του χωριού πριν το γλέντι
5) Κυνήγι θησαυρού
6) Και η καθιερωμένη εκδρομή σε ένα εξωκλήσι 
ή στο ποτάμι

Στόχος μας είναι κάθε χρόνο τα μικρά παιδιά να 
είναι περισσότερα και να χαίρονται το χωριό και 
το παιχνίδι. Να περιμένουν τον επόμενο χρόνο με 
ανυπομονησία για να έρθουν και πάλι στο χωριό 
για να δουν τους φίλους τους και το χωριό τους.

Αποστόλης Μήλιας
Πρόεδρος Νεολαίας Σχωριάδων
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Κοινωνικά

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 στο εκκλησάκι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο 
κτήμα Άλσος Νυμφών, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου ο Αντώνης Λώλης και η Ευγενία 
Μέγγου. Κουμπάροι του ζεύγους ο Αποστόλης Νάκας και η Χρυσάνθη Χρήστου-Νάκα.
Να ζήσουν οι νεόνυμφοι!

Γάμοι
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21/9/19. Η Ελένη Πασπάλη και ο Ανδρέας Παναγιώτης βάπτισαν την κόρη τους, το όνομα 
αυτής Αναστασία. Ανάδοχοι ο Λαέρτης Πασπάλης και η Χριστίνα Παναγιώτη.

14/9/19. Η Βασιλική Νάκα και ο Πέτρος Κούρος βάπτισαν την κόρη τους, το όνομα αυτής 
Αλεξάνδρα. Ανάδοχος ο Χρήστος Παπαθοδωρής.

14/8/19.
Απεβίωσε η Πολυξένη Ρ. Μεντή στην Αθήνα
και κηδεύτηκε στις Σχωριάδες.

9/11/19.
Απεβίωσε ο Γρηγόρης Νταλές 

στα Τίρανα και κηδεύτηκε εκεί.

Βαπτίσεις

Κηδείες



Όταν γιορτάζουν οι Σχωριάδες
η καρδιά μας δυναμώνει.

Κάθε χρόνο μια ευχή
να είμαστε πάντα μαζί.

                                                         Θ.Ν.


