
Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών έχει να παρουσιάσει μία αξιόλογη δράση στον 

πέρασμα του χρόνου, από την έναρξή της έως τις μέρες μας. Ιδιαίτερη μνεία 

αξίζει στον Σχωριαδίτη Γιάννη Τσαμπέρη, σημαντική προσωπικότητα, που 

αφιέρωσε όλη του τη ζωή στον αγώνα επιβίωσης και προόδου των 

Σχωριάδων και της ανάδειξης, διεθνώς, το Βορειοηπειρωτικού ζητήματος. 

Το 2015 αποφασίστηκε από την Αδελφότητα Σχωριαδιτών να τιμηθεί ο 

αξιόλογος αυτός άνδρας, πρώην Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 

Αδελφότητας από τη δεκαετία του '70, όταν επέστρεψε μόνιμα από την 

Αμερική και έως το 2000, όπου βοήθησε ουσιαστικά το χωριό ιδιαίτερα μετά 

την πτώση του πρώην Ανατολικού μπλοκ και το άνοιγμα των συνόρων.  

Η τιμητική πλακέτα για τον Γιάννη Τσαμπέρη παρουσιάστηκε στην κοπή της 

βασιλόπιτας Σχωριαδιτών, τον Φεβρουάριο 2015, όμως χωρίς την παρουσία 

του ίδιου, λόγω ασθένειας και αδυναμίας εξαιτίας του γήρατος. Μην ξεχνάμε 

ότι ο Γιάννης Τσαμπέρης είναι 93 χρονών ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι 

μέχρι τα 92 του οδηγούσε το Ι.Χ. του και αυτοεξυπηρετούνταν. Μακάρι να 

φτάσουμε κι εμείς στα χρόνια του και να έχουμε την ίδια διαύγεια 

πνεύματος. 

Έτσι, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, οι εν ζωή Πρόεδροι της Αδελφότητας 

συναντηθήκαμε στην κατοικία του τιμώμενου για να του παραδώσουμε την 

πλακέτα του. Παρόντες, με τη σειρά που προέδρευσαν ήταν οι παρακάτω: 

Γιάννης Τσαμπέρης, Γερόντισσα Μαρία - Ελένη Καλέμη, Λεωνίδας Γκίκας, 

Θωμάς Νάκας, Κώστας Παντάζος και Άλκης Νταλές.  Μαζί μας ήταν και η 

αδελφή Καλλινίκη, δραστήριομέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητας Σχωριαδιτών. 

Η συνάντηση είχε συγκινησιακό και ταυτόχρονα ευχάριστο κλίμα, η 

παράδοση έγινε με τιμή και σεβασμό προς τον γηραιό και αξιόλογο πρώην 

Πρόεδρο, ο οποίος συγκινημένος, μας ευχαρίστησε όλους τους 

παρευρισκομένους και φρόντισε για την άψογη φιλοξενία μας.  

Γύρω από το τραπέζι, ανταλλάχτηκαν πολλές κουβέντες και απόψεις πάντα 

με επίκεντρο τις Σχωριάδες και το μέλλον τους. Ο Γιάννης Τσαμπέρης ήταν 

πολύ ευχαριστημένος με τις δράσεις και τα έργα που έχει φέρει σε πέρας η 

Αδελφότητα μέχρι τώρα στο χωριό κι εμείς, με τη σειρά μας, του 

εγγυηθήκαμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για την πρόοδο και την 

ευημερία του τόπου μας. Θέλουμε οι Σχωριάδες να γίνουν πρότυπο για όλα 

τα χωριά του ξεκομμένου Πωγωνίου. 



Όλοι μας, ευχόμαστε στον Γιάννη Τσαμπέρη να ζήσει πολλά χρόνια ακόμα και 

να ταξιδέψει μαζί μας στις Σχωριάδες, να δει από κοντά την εξέλιξή του και 

να απολαύσει για ακόμα μια φορά την ομορφιά και τη γαλήνη του χωριού 

μας. 



 





 


