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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΌ
ΣΗΜΕΊΩΜΑ
Κρατάτε στα χέρια σας το ετήσιο περιοδικό «Σχωριάδες Πωγωνίου» για το έτος 2021 που
περιλαμβάνει τα τεύχη 41 – 45. Ξεκινώντας από την περσινή χρονιά το περιοδικό εκδίδεται
σε ετήσια βάση. Σκοπός είναι να έχουμε έναν τόμο χωρίς περιορισμούς χώρου που να περιλαμβάνει όλες τις δημοσιεύσεις που αφορούν το χωριό και την περιοχή μας. Οι αναρτήσεις
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα και έτσι παραμένουν για λίγο
χρόνο στην επικαιρότητα, ενώ δημοσιεύοντάς τες στο περιοδικό, σαν υλικό που απεικονίζει τη
ζωή στο χωριό, αποκτούν αρχειακή αξία και μένουν για τις μελλοντικές γενιές.
Κατά το έτος 2021 είχαμε την συνέχιση της πανδημίας του κορονοϊού για δεύτερη χρονιά.
Βέβαια η χρονιά ξεκίνησε διαφορετικά από πέρυσι που ήταν η αρχή της πανδημίας, όπου κυριάρχησε ο φόβος για τον άγνωστο θανατηφόρο «εχθρό» της ανθρωπότητας, τον κορονοϊό,
που κόστισε πολλές ανθρώπινες ζωές. Φέτος η επιστημονική κοινότητα εργαζόμενη πυρετωδώς υπό την πίεση της πανδημίας προσέφερε στην ανθρωπότητα τα πρώτα «όπλα» για την
αντιμετώπισή της, τα εμβόλια. Έτσι ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί των πιο ευάλωτων ομάδων αρχικά και των αγωνιστών της πρώτης γραμμής που είναι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και
μετά ακολούθησε ο υπόλοιπος πληθυσμός. Φέτος ήταν μια χρονιά εμβολιασμού, όπου δεν
έλειψαν βέβαια και τα φαινόμενα των αρνητών του εμβολιασμού. Η πανδημία συνέχισε την
πορεία της με τον ιό να μεταλλάσσεται σε διάφορες μορφές και παράλληλα οι επιστήμονες
ανακάλυψαν και το φάρμακο για όσους προσβάλλονται, κρατώντας αναμμένη την φλόγα της
ελπίδας για την ανθρωπότητα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε το έτος 2022 να σημάνει το τέλος αυτής της δύσκολης διαδρομής των δυο και παραπάνω ετών για το ανθρώπινο γένος.
Για το χωριό μας αυτή η χρονιά ήταν καλύτερη από την περσινή, διότι είχαμε μεγαλύτερη
προσέλευση ανθρώπων στο χωριό, ακούστηκαν και πάλι οι χαρούμενες παιδικές φωνές και
έτσι το χωριό απέκτησε ζωή και ζωντάνια που τόσο είχε λείψει κατά την διάρκεια του 2020.
Ταυτόχρονα συνεχίστηκαν και τα έργα ανάπλασης του χωριού και η συμμετοχή στις προσφορές ήταν μεγαλύτερη. Όλα αυτά είναι που κάνουν το χωριό μας να ξεχωρίζει και να αποτελεί
πρότυπο χωριού στην περιοχή και ευρύτερα στον νομό Αργυροκάστρου.
Τέλος ευχόμαστε εγκάρδια το νέο έτος 2022 να είναι καλύτερο για όλους μας, να φέρει ένα
αίσιο τέλος της πανδημίας και η ζωή να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς με χαμόγελο και
αισιοδοξία.
Να είστε καλά όλοι σας.

Θωμάς Νάκας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Τα παρακάτω στοιχεία αποτυπώνουν την κατάσταση της Πανδημίας
μέχρι τις 4/1/2022.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας παγκοσμίως έχουμε μέχρι στιγμής:
290 959 019
Επιβεβαιωμένα κρούσματα
5 446 753
Επιβεβαιωμένοι θάνατοι
8 693 832 171
Χορηγούμενες δόσεις εμβολίου
Στην Ελλάδα τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού είναι:
Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.344.923
Επιβεβαιωμένοι θάνατοι: 21.053
Συνολικοί εμβολιασμοί: 17.515.514
Έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου: 7.500.204 άτομα
Έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους: 7.049.995 άτομα
Έχουν κάνει την αναμνηστική δόση: 3.691.059 άτομα
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2021
Παρόλες τις δυσκολίες που επέφερε η συνέχιση της πανδημίας του κορονοϊού και στο
χωριό μας όπως σε όλο τον κόσμο, τα έργα συνεχίστηκαν και οι συγχωριανοί μας ευαισθητοποιημένοι προσέφεραν και θα προσφέρουν πάντοτε για την ολοκλήρωση των έργων και την περαιτέρω ανάπλαση των Σχωριάδων. Στον έρανο της εκκλησίας προστέθηκε και η έκκλησή μας για την συνέχιση των εργασιών ανακαίνισης της εκκλησίας της
Αγίας Σωτήρας.
Έρανος της εκκλησίας
α/α
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Ονοματεπώνυμο

Ευρώ και
δολάρια

Λεκ παλιά

286

Ταμείο Εκκλησίας

287

Μαργαρίτα Καλούδη (εγγονή)

288

Μάστορες Λιμποχοβιανοί

289

Αποστόλης Πασπάλης

50

60.000

290

Γρηγόρης Πασπάλης

50

60.000

291

Γιάννης Μήλιας

50

60.000

292

Ηλίας Ζ. Μεντής

50

60.000

293

Ταμείο Αγ. Ευφροσύνης

100 δολ.

110.000

294

Αθηνά Γιάνναρη

120 δολ.

132.000

295

Κοσμηδώρα Χατζή

100 δολ.

110.000

750.000
50

60.000
100.000

264

Κώστας Πάνος

50

61.000

296

Αθηνά Παλιούκα

50

60.000

265

Βασιλική Κοντολώλη Νικοζήση

50

61.000

297

Κώστας Ρ. Μεντής

20

24.000

266

Αναστασία Κοντολώλη Δημούτση

50

61.000

298

Κώστας Κατσάνος

30

36.000

267

Ειρήνη Τσούκα

50 δολ.

55.000

299

Σωτήρης Τσώνης

268

Τάνα Μπέλου

20.000

300

Αθηνά Παλιούκα

269

Έντουαρντ Καλαβαρέσης

100

122.000

301

Χρήστος Μπάντος

10.000

270

Αθηνά Παλιούκα

80

98.000

302

Ταμείο Εκκλησίας

270.000

271

Αντώνης Λάναη

10.000

303

Ταμείο Εκκλησίας

13.000

272

Αθηνά Παλιούκα

80

98.000

304

Καλλιόπη Βάγιου

150

180.000

273

Σωτήρης Καραγιάννης

40

48.000

305

Αθηνά Παλιούκα

120

144000

274

Θανάσης Μάργος

114

137.000

306

Χριστίνα Μπερούκα

50

60000

275

Αποστόλης Βαγγέλης

276

Λιάντης Μάρκος

20

24.000

277

Πύρρος Μεντής

20

24.000

278

Γρηγόρης Μπάντος

60.000

279

Αντώνης Λάναη

30.000

280

Γιώργος Καραγιάννης

10.000

281

Αλέκος Ράφτης

50.000

282

Μάνθος Κατσάνος

283

Νίκος Μπεζιάνης

284

Άννα Φούκη

285

Σταύρος Νάκας

20.000

50

60.000

50 δολ.

55.000

100

120.000
50.000

Σύνολο

50.000
170

205.000

3.828.000

Επίσης το σύνολο του εράνου από το 2014 μέχρι σήμερα είναι 16.699.000 Λεκ παλιά.

ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΙΟΥΚΑ
Η Αθηνά Παλιούκα λαμβάνει 500 ευρώ ετήσια σύνταξη από
την Ελλάδα, την οποία προσφέρει εξ ολοκλήρου στο ταμείο της
εκκλησίας. Βοήθειά της και ευχόμαστε υγεία σε εκείνη και την
οικογένειά της.
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Προσφορά εις μνήμη Αντώνη Βάγιου
από Κοσμηδώρα Ευαγγέλου-Χατζή (100 δολάρια)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Προσφορά του βιβλίου «Εθνική Διαφώτισις»,
εκδοθέν το 1954, για το Βορειοηπειρωτικό
ζήτημα, από την Ειρήνη Τσούκα

Προσφορά του βιβλίου «Αφιέρωμα στο Ηπειρώτικο
‘21» από τον Θοδωρή Ζώη για την Βιβλιοθήκη Σχωριάδων με αφορμή τα 200 χρόνια της Επανάστασης

ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΚΑΛΑΒΑΡΕΣΗ
Ο Έντουαρντ Καλαβαρέση είναι φίλος του
χωριού μας από το Αργυρόκαστρο, ο οποίος
με το που έλαβε το περιοδικό «Σχωριάδες
Πωγωνίου» στα χέρια του, ευαισθητοποιήθηκε αμέσως και προσέφερε 100 ευρώ για
τα έργα που γίνονται στις Σχωριάδες. Πριν
την δεκαετία του ’90 ήταν Γενικός Διευθυντής Λογιστηρίου της Εμπορικής Επιχείρησης Αργυροκάστρου (Konsumi) και είχε σχέσεις με το επιτελείο εμπορίου της Πολύτσανης. Με αυτή του την ιδιότητα είχε επισκεφθεί τα χωριά μας.
Eduard Kallavaresi është mik i fshatit tonë nga Gjirokastra, i cili sapo mori në duart
e tij revistën «Skoreja e Pogonit», u sensibilizua menjëherë dhe ofroi 100 euro për
punimet që bëhen në Skore. Para viteve ’90 ishte Shef Llogarie tek Ndërmarrja Tregtare
e Gjirokastrës (Konsumi) dhe kishte lidhje me stafin e tregtisë së Poliçanit. Në pozitat e
shefit kishte vizituar edhe fshatrat tona.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΩΝΗ
Πέντε καινούργια ψυγεία προσφορά του προέδρου της εταιρείας εμφιαλωμένου νερού LIVING WATER GTG (από πηγές φυσικού νερού της Ζαγοριάς) Σωτήρη Τσώνη.
Ο Σωτήρης Τσώνης από την Ζαγοριά είναι φίλος των Σχωριάδων και είναι πάντοτε πρόθυμος να προσφέρει στις ανάγκες του
χωριού μας. Υπενθυμίζουμε ότι στο πανηγύρι για τον εορτασμό
των 250 χρόνων της ίδρυσης της Αδελφότητας Σχωριαδιτών έκανε δωρεά 1000 μπουκάλια εμφιαλωμένο νερό καθώς και προσέφερε προς χρήση 10 ψυγεία. Επίσης αγόρασε και 10 λαχεία αξίας
500 ευρώ. Φέτος μας δώρισε 5 καινούργια ψυγεία για πάντα στο χωριό και 50 χιλιάδες
λεκ για τον έρανο της Αγίας Σωτήρας. Του ευχόμαστε υγεία και καλή πρόοδο στο έργο
του και στην επιχείρησή του.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΛΙΑ
Από Γιώργο Νάκα - 14/8/2021

Ευχάριστη ήταν η έκπληξη όταν είδαμε στο Αθλητικό Πάρκο της Αγίας Σωτήρας 2 ολοκαίνουργια καλαίσθητα παγκάκια πικ νικ.
Τα παγκάκια αυτά είναι προσφορά
αλλά και κατασκευή του Δημήτρη Μήλια
ο οποίος τον τελευταίο χρόνο ασχολείται ερασιτεχνικά αλλά με πολύ επαγγελματισμό με την καλλιτεχνική κατασκευή
χειροποίητων επίπλων εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων.
Δημήτρη,
συγχαρητήρια
για την προσφορά σου.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Από τον Θωμά Νάκα - 24/10/2021

Σήμερα ο αγιογράφος Πέτρος Κέντρος ήρθε από τα Τίρανα και τοποθέτησε τρεις τοιχογραφίες και μια φορητή εικόνα στην συνέχεια της προσπάθειας για την ολοκλήρωση
αγιογραφίας της κεντρικής εκκλησίας μας «Η Γέννηση της Θεοτόκου».
Οι τοιχογραφίες ήταν προσφορά :
-Άγιος Νεκτάριος Οικογένεια Ειρήνης Τσιούκα από την Αμερική.
-Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος οικογένεια της Τασούλας Χατζιόλου.
-Άγιος Πέτρος Οικογένεια Γιώργου Καραγιάννη.
-Εικόνα με τον Άγιο Θωμά, Αγία Αθηνά και Άγιο Ηλία από την Αθηνά Τέλιου-Παλιούκα και Ηλία Τέλιου.
Βοήθειά τους και υγεία στην οικογένεια τους.
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.

Δαπάνη: Αθηνά Τέλιου-Παλιούκα και
Ηλία Τέλιου.
Εις μνήμη γονέων Βαγγέλη και Όλγας
Τέλιου και αδελφού Θωμά Τέλιου.

Η Χριστίνα Μπερούκα εκτός από 50 ευρώ
προσφορά για την εκκλησία μας έστειλε και
μια φορητή εικόνα του
Αγίου Κωνσταντίνου
και του Αγίου Στεφάνου.
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ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ
Από τον Θωμά Νάκα - 6/8/2021

- Έγινε η πλακόστρωση με την εξής σειρά: Πρώτα βαθύναμε την επιφάνεια που ήταν
σε ένα επίπεδο με την Εκκλησία, στρώσαμε με μπετό και μετά με πολύ μεράκι και με
ωραία σχέδια έγινε η πλακόστρωση.
- Έγιναν πέτρινα πεζούλια στο χαγιάτι. Τα σιδερένια τα βάλαμε από την εξωτερική
πλευρά του αυλόγυρου.
- Τα στηρίγματα στο χαγιάτι τα αντικαταστήσαμε με σιδερένια γιατί είχαν σαπίσει.
- Έγινε αρμολόι της Εκκλησίας και των τοίχων του αυλόγυρου.
- Τα κάγκελα ανανεώθηκαν με νέους και γερούς πασσάλους.
- Σε επιβλητική θέση στην είσοδο του χωριού στον τοίχο της Εκκλησίας η πινακίδα ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ μαζί με την εικόνα.
Αυτές οι εργασίες έγιναν με την δίκη μου πρωτοβουλία και επίβλεψη. Οι εργασίες θα
συνεχίσουν και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Θα γίνει καινούργιο εικονοστάσιο, θα γίνει αγιογράφηση και θα διαμορφωθεί το ιερό όπως είναι οι κανόνες . Αυτές οι εργασίες θα
γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αγιογράφων της Αρχιεπισκοπής που ήρθαν και μας έδωσαν τις κατάλληλες οδηγίες και μαζί με τον Χριστόφορο Μπεντούλη πήραν μέτρα και για το εικονοστάσιο.
Μέχρι στιγμής ξοδεύτηκαν αρκετά λεφτά. Εγώ προσωπικά έφερα όλες τις πέτρες πλακόστρωσης που περίσσεψαν από την Αγία Ευφροσύνη.
Κάνω έκκληση προς όλους τους συγχωριανούς και φίλους να συνδράμουν σε αυτόν
τον έρανο με ότι έχει ευχαρίστηση και δυνατότητα ο καθένας. Τα λεφτά θα τα μαζέψω εγώ
και θα γραφτούν όπως πάντα ονομαστικά στο περιοδικό.
Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Από τον Θωμά Νάκα - 4/11/2021
Σήμερα ανανεώθηκαν όλες η πινακίδες στο χωριό μας. Είχαν φθαρεί από τον ήλιο. Τώρα
όμως έγιναν με αυτοκόλλητα που αντέχουν για πολλά χρόνια. Κάθε μέρα και κάνουμε το χωριό μας καλύτερο.
Και συνεχίζουμε.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, πολλές φορές την ψεύτικη λάμψη ,τα εφέ,τη
γκρίνια και την μιζέρια των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών Μ.Μ Ε., υπάρχουν και οι
αφανείς ήρωες της καθημερινότητας που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα
στα χωριά μας.
Πολλά συγχαρητήρια στους ηλεκτρολόγους Κώστα Νάκα, Θοδωρή Χασιώτη και τον
πρόεδρο της κοινότητας μας Δημήτρη Πασπάλη,που αυτές της μέρες προσθέσανε μια
νέα ηλεκτρική γραμμή και αγωνίζονται καθημερινά για την συντήρηση του παμπάλαιου
φθαρμένου ηλεκτρικού δικτύου του χωριού.

Ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες της απομόνωσης που μας επιβάλει η εξέλιξη της
πανδημίας, άλλο ένα έργο προστέθηκε στις καλές δουλειές του χωριού μας. Σήμερα ολοκληρώθηκε το στρώσιμο με μπετό του δρόμου από την πάνω πλατεία με κατεύθυνση
προς τον Αγ. Νικόλα μέχρι το σπίτι του Χρήστο Μπαντου.
Στο έργο συνέβαλε και ο Δήμος Δερόπολης Πωγωνίου διαθέτοντας τα τσιμέντα και τα
σιδηροπλέγματα.Τα υπόλοιπα έξοδα καλύφθηκαν από το χωριό.
Όταν υπάρχει θέληση, συνεργασία και καλός συντονισμός ανάμεσα στην διοίκηση του
Δήμου και των κοινοτήτων πολλά και σπουδαία έργα μπορούν να γίνουν.
Πολλά συγχαρητήρια στο Δήμαρχο Τόλη και στον πρόεδρο της κοινότητάς μας Δημήτρη Πασπάλη.

Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ - 11/5/2021

2020

Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ - 1/412021
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΕΜΒΛΗΜΑ «250 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΩΝ»

ΓΟΥΡΝΑ - ΡΑΜΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Σήμερα στις Σχωριάδες στον χώρο του μνημείου τοποθετήθηκε το έμβλημα των 250 χρόνων από την ίδρυση της Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννησης της Θεοτόκου» στην
Κωνσταντινούπολη το 1769. Αυτή η δαπάνη
και προσφορά είναι των Γιώργου και Μαργαρίτας Παναγιώτη. Ο Γιώργος είναι με καταγωγή
από την Τσιάτιστα και η Μαργαρίτα είναι κόρη
του Σταύρου Τσιάβου. Τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε υγεία και ευτυχία
στην οικογένεια τους .

Ολοκληρώθηκε η γούρνα για εξυπηρέτηση αυτοκινήτων στο χωριό μας και όχι μόνο,
προσφορά του Θωμά Νάκα. Η γούρνα αυτή προστέθηκε στα μικρά και σημαντικά έργα
που γίνονται συνέχεια στις Σχωριάδες.

Από τον Θωμά Νάκα - 23/4/2021

Απά τον Θωμά Νάκα - 31/10/2021

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Από τον Θωμά Νάκα - 2/11/2021

Σήμερα τοποθετήθηκε καινούργια πόρτα στην κεντρική εκκλησία του χωριού μας,
προσφορά του Μάνθο Κατσάνου. Βοήθεια του και να του δίνει η Παναγία υγεία και ευτυχία.
Όμως αισθάνομαι και εγώ μεγάλη ικανοποίηση, γιατί έχω συμβάλει από την σχεδίαση
μέχρι την ολοκλήρωση της. Οι λαμαρίνες, τα σχέδια κόπηκαν με λέιζερ στα Τίρανα, ενώ
τα πλεξιγκλάς ήρθαν από την Αθήνα.
Τα έργα συνεχίζονται και περιμένουμε και άλλες προσφορές.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ
Με την επιμέλεια και την επιμονή του προέδρου του χωριού και διαχειριστή του Πωγωνίου Δημήτρη Πασπάλη, έγιναν παρεμβάσεις:
- Στο δρόμο του Μιτσούρκου
- Στο δρόμο προς τον Κάμπο
- Στο μπέντι του νερού, στο οποίο άλλαξαν οι κεντρικές βάνες και έγιναν επιδιορθώσεις του σοβά εξωτερικά.
Η παλιά πόρτα
2222

Όψη από μέσα προς τα έξω
2323

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΚΟΥΖΙΝΑ

Από τον Θωμά Νάκα
Στο κτίριο του πρώην σχολείου, στο δωμάτιο που προορίζεται για κουζίνα, έχουμε
πλήρη εξοπλισμό για περίπου 300 άτομα. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται 5 καινούργια ψυγεία,
πιάτα, ποτήρια, κούπες, φλιτζάνια, μαχαιροπίρουνα και εξοπλισμός κουζίνας και ψησταριάς. Επίσης σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους έχουμε τραπέζια και καρέκλες.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

• 14 Φεβρουαρίου 2021

Οι Σχωριάδες ντυμένες στα λευκά

• 2 Απριλίου 2021

Μπετόστρωση δρόμου

• 10 Απριλίου 2021

Η ομορφιά τις φύσης σε μαγεύει

• 17 Απριλίου 2021

Όλα τα σπίτια των Σχωριάδων

• 4 Ιουνίου 2021

Δήμος Δρόπολης: Νέος Διαχειριστής

• 29 Ιουνίου 2021

• 20 Αυγούστου 2021

- Πεζοπορία στη Ντόλιανη
- Πεζοπορία στο χωριό

• 23 Αυγούστου 2021

Επίλογος - Όταν πέφτει η αυλαία

• 26 Αυγούστου 2021

Εσπερινός στο χωριό μας

• 1η Σεπτεμβρίου 2021

Στον απόηχο του Αυγούστου στο χωριό

• 2 Σεπτεμβρίου 2021
Βάπτιση Νίκου Ντάλλα

Επιτέλους μετά από δύο χρόνια ξανά
στο όμορφο χωριό μας

• 7 Σεπτεμβρίου 2021

• 11 Ιουλίου 2021

• 8 Σεπτεμβρίου 2021

• 6 Αυγούστου 2021

• 17 Σεπτεμβρίου 2021

• 7 Αυγούστου 2021

• 25 Σεπτεμβρόυ 2021

• 8 Αυγούστου 2021

• 26 Σεπτεμβρίου 2021

Εγκαίνια της Αγίας Ευφροσύνης
Γιορτή της Αγίας Σωτήρας Σχωριάδων
Ετήσια αναμνηστική φωτογραφία
Η ζωή στις Σχωριάδες αρχές Αυγούστου

• 13 Αυγούστου 2021

Καλοκαίρι - Σχωριάδες 2021

• 15 Αυγούστου 2021

Χρόνια πολλά Σχωριάδες…
Η γιορτή της Εκκλησίας μας
Βελτίωση του δρόμου

Γιορτή της Αγίας Ευφροσύνης
- Ελπιδοφόρα επίσκεψη
- Ξενάγηση στις Σχωριάδες

• 25 Οκτωβρίου 2021
Φθινόπωρο στο χωριό

- Τα βράδια στην πλατεία
- Γιορτή της Παναγίας

• 2 Νοεμβρίου 2021

• 16 Αυγούστου 2021

• 5 Νοέμβρη 2021

- Το απογευματινό ραντεβού
- 16 Αυγούστου - Η γιορτή μας!

• 17 Αυγούστου 2021
Είναι κάτι παιδιά…

Επίσκεψη στο χωριό

Όμορφες αναμνήσεις

• 7 και 12 Νοέμβρη 2021
Όμορφες φωτογραφίες

• 18 Αυγούστου 2021

• Δράση της Επιτροπής «Αγώνας
Δρόμου Πωγωνίου»

• Υψηλές θερμοκρασίες

• Η πολιτιστική και θρησκευτική
κληρονομιά των Σχωριάδων

3.200 χιλιόμετρα μακριά

• 19 Αυγούστου 2021
Ο αιώνιος έφηβος
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Σελίδες 27-126

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

14 Φεβρουαρίου 2021
Οι Σχωριάδες ντυμένες στα λευκά

Στις 14.2.2021 χιόνισε στις Σχωριάδες και ήταν μια καλή ευκαιρία για όσους βρίσκονταν εκεί να απολαύσουν και να φωτογραφίσουν το όμορφο τοπίο. Ανάμεσά τους ήταν ο
Θανάσης Μάργος, ο Κώστας Νάκας και ο Βαγγέλης Λώλης, οι οποίοι έβγαλαν τις καλύτερες φωτογραφίες. Στον Θανάση Μάργο αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί με τον φωτογραφικό φακό έκανε καλλιτεχνικές λήψεις των καλύτερων σημείων του χωριού μας.
Εκείνες τις μέρες ανάρτησαν σχετικό φωτογραφικό υλικό στο Facebook και ο Θανάσης
Μάργος, ο Γιώργος Νάκας, ο Αλκιβιάδης Νταλές, ο Νίκος Μπέλλος, η Κωνσταντίνα Λώλη
και ο Λαέρτης Πασπάλης.

Από τον Γιώργο Νάκα

Ένα λευκό ξημέρωμα, ένα χιονισμένο και ζηλευτό πρωινό που όλοι μας θα θέλαμε να
είμασταν εκεί, στον τόπο μας, στη γενέτειρά μας, στις ρίζες μας.
Απόδειξη πως ο έρωτας (λόγω της ημέρας) έχει πολλές πτυχές!!!
Ευτυχώς που είδαμε
έστω και φωτογραφίες
νοητά να ταξιδέψουμε
στου χιονιού τις μελωδίες.
Θυμάστε όταν είμασταν
στο χωριό εμείς μικροί
τρέχαμε για χιονοπόλεμο
νηστικοί απ’ τη χαραή.
Φωτογραφίες από Θανάση Μάργο, Νίκο Μπέλλο, Κώστα Νάκα, Κωνσταντίνα Λώλη
και Λαέρτη Πασπάλη.
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ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

Ο Θανάσης Μάργος φεύγοντας στις 16.2.2021, έγραψε:
Τα χιόνια λιώνουν σιγά-σιγά και οι παγοκρύσταλλοι σαν πωγωνίσια μαντήλια
με κρόσσια στολίζουν τις σκεπές των σπιτιών. Οι σπηλιές ‘’ξεσπάθωσαν’’ κι αυτές
και έγιναν αφιλόξενες πια.
Η Αγία Ευφροσύνη στην κορυφή της Ούλτσας με περίσσια χάρη μας εύχεται
«Καλό ταξίδι και γρήγορη επιστροφή».
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ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

2 Απριλίου 2021
Δήμος Δρόπολης

Μπετόστρωση δρόμου

Ο Δήμος Δρόπολης και Πωγωνίου, προσωπικά ο Δήμαρχος ,κ. Δημήτρης Τόλης,
συνέβαλλαν έμπρακτα στο Πρόγραμμα των Σχωριαδιτών «Τα έργα συνεχίζονται».
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος, κ. Δημήτρης Τόλης, ενδιαφέρθηκε άμεσα και πρόσφερε μια ποσότητα τσιμέντου και πλέγματα για τη μπετόστρωση ενός τμήματος
του δρόμου από την Άνω Πλατεία προς τον Άγιο Νικόλαο.
Με αυτή τη χειρονομία, ο Δήμαρχος, κ. Τόλης, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα των κατοίκων του χωριού Σχωριάδες, με στόχο τη βελτίωση της υποδομής σε
αυτό το ορεινό χωριό του Πωγωνίου, το οποίο παραμένει υπόδειγμα για όλο το
Δήμο μας...
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ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

10 Απριλίου 2021

Από τον Κωστα Μεντή
Σχωριάδες Πωγωνίου: η ομορφιά τις φύσης σε μαγεύει.
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ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

17 Απριλίου 2021
Από τον Θωμά Νάκα

Όλα τα σπίτια των Σχωριάδων

Φωτογραφίες από ψηλά με drone από τον Θωμά Νάκα, που απεικονίζουν όλα τα
σπίτια των Σχωριάδων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο καθένας θα μπορεί να βλέπει το σπίτι του και δημοσιεύοντάς τα στο περιοδικό γίνεται καταγραφή μιας ιστορικής στιγμής
του χωριού μας.
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ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ / Όλα τα σπίτια των Σχωριάδων
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Όλα τα σπίτια των Σχωριάδων / ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

37

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ / Όλα τα σπίτια των Σχωριάδων

38

Όλα τα σπίτια των Σχωριάδων / ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ
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ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ / Όλα τα σπίτια των Σχωριάδων

40

Όλα τα σπίτια των Σχωριάδων / ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

41

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ / Όλα τα σπίτια των Σχωριάδων

Όλα τα σπίτια των Σχωριάδων / ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

4 Ιουνίου 2021
Δήμος Δρόπολης

Νέος Διαχειριστής

Μετά την παραίτηση του πρώην Διαχειριστή της Διοικητικής Μονάδας Πωγωνίου, κ. Φώτη Σακελλάρη, για προσωπικούς λόγους, ο Δήμαρχος Δρόπολης
και Πωγωνίου, κ. Δημήτρης Τόλης, μετέβη στην Πολύτσιανη, στην έδρα αυτής της
Διοικητικής Μονάδας, για να παρουσιάσει
το νέο Διαχειριστή της περιοχής.
Έτσι, λοιπόν, παρουσίασε τον κ. Δημήτρη Πασπάλη, ως Νέο Διαχειριστή της Διοικητικής Μονάδας Πωγωνίου.
Ο κ. Πασπάλης ήταν και παραμένει δραστήριο στέλεχος της περιοχής, με μεγάλη
εμπειρία στα δημόσια πεπραγμένα του Πωγωνίου.
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ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

29 Ιουνίου 2021

Από την Αντιγόνη Λώλη
Επιτέλους μετά από δύο χρόνια ξανά στο όμορφο χωριό μας.
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ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

3 Ιουλίου 2021

Από τον Θωμά Νάκα
Επίσκεψη Έλληνα Πρόξενου

Ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, ο κος Δημήτριος Σαχαρίδης πραγματοποίησε μια επίσκεψη στην περιοχή του Πωγωνίου, όπου τον υποδέχθηκε και τον συνόδευσε ο δήμαρχος Δρόπολης και Πωγωνίου, ο κος Δημήτρης Τόλης και
ο διαχειριστής Πωγωνίου κος Δημήτρης Πασπάλης. Κατά την περιοδεία αυτή έκανε μια
στάση ειδικά στις Σχωριάδες με σκοπό να δει από κοντά τα έργα που έχουν γίνει στο χωριό μας και έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Εμείς εκ μέρους μας του επαναλάβαμε τα πάγια
αιτήματά μας σχετικά με την κατασκευή του δρόμου μέχρι το χωριό και το πρόβλημα με
την τελωνειακή διάβαση των Δρυμάδων.
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ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

11 Ιουλίου 2021

Από τον Θωμά Νάκα
Εγκαίνια της Αγίας Ευφροσύνης

Σχωριάδες 11 Ιουλίου 2021, μία σημαντική μέρα για την οικογένεια μου.
Σήμερα έγιναν τα εγκαίνια και ο αγιασμός στο νέο Εκκλησάκι της Αγίας Ευφροσύνης,
αφιερωμένο στην μνήμη του αγαπημένου μας υιού Ευφρανθίου.
Ο ιερέας μας πατήρ Ευθύμιος μαζί με τον πατέρα Νικόλαο και τον Ματθαίο ερχόμενοι
από την Αρχιεπισκοπή, με την Γερόντισσα και τις αδελφές Καλλινίκη και Φωτεινή έκαναν
αγιασμό, όρθρο και αρτοκλασία.
Σε αυτή τη ιδιαίτερη στιγμή μας τίμησαν με την παρουσία τους όλοι οι συγχωριανοί,
πολλοί φίλοι από όλα τα χωριά του Πωγωνίου, φίλοι από Αργυρόκαστρο και Τίρανα καθώς και ο δήμαρχος Δερόπολης - Πωγωνίου.
Επίσης το γεγονός κάλυψε η κρατική τηλεόραση Αργυροκάστρου ο Χρηστάκης Τζιάς
μη την εκπομπή του «60 λεπτά με τους Έλληνες».
Εκ μέρους της οικογένειας μου σας ευχαριστώ θερμά για την στήριξη όλα αυτά τα
χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
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17 Ιουλίου 2021

Από την Έλσα Λώλη
Ευχαριστίες

Όταν το όραμα, γίνεται έργο!
Όλα τα χωριά μας είναι όμορφα και για τον καθένα, το δικό του είναι μοναδικό.
Το δικό μας όμως, έχει αυτό το κάτι παραπάνω... έχει αυτό που μπορεί να προσθέσει
το ανθρώπινο χέρι στην φυσική ομορφιά.
Σίγουρα είναι πολλοί αυτοί που οραματίζονται και προσπαθούν πραγματικά να προσφέρουν ότι καλύτερο μπορούν για τα χωριά τους.
Οι Σχωριάδες όμως, είχαν την τύχη να είναι η γενέτειρα ενός ανθρώπου από τους πιο
δραστήριους, ενός παρακινητή, που με θέληση, ζήλο και πολύ προσωπικό κόπο κατάφερε να κάνει σπουδαίο έργο, κατάφερε να κάνει πολλούς συγχωριανούς να βάλουν ένα
λιθαράκι με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα αυτό
το χωριό πρότυπο, αυτό το χωριό στολίδι, που έστω και για λίγο χαιρόμαστε εμείς και τα
παιδιά μας.
Ευχαριστούμε πολύ θείε ΘΩΜΑ!!!

6 Αυγούστου 2021
Από τον Θωμά Νάκα

Γιορτή της Αγίας Σωτήρας Σχωριάδων

Σήμερα όπως κάθε χρόνο γιορτάζει η Αγία Σωτήρα Σχωριάδων. Η συμμετοχή φέτος
ήταν καλή συγκρινόμενη με την περσινή που λόγο πανδημίας δεν είχαμε ούτε ένα παιδί.
Φέτος το χωριό γέμισε παιδιά. Φέτος όμως είχε περισσότερη αξία γιατί οι συμμετέχοντες
είδαν την Αγία Σωτήρα ανακαινισμένη. Έγιναν πολλές εργασίες.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Εκ μέρους της οικογένειάς μου εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες
φίλους, συγγενείς και συγχωριανούς για την συμπαράσταση και την δύναμη που μας
έδωσαν και μας δίνουν σε αυτήν την σημαντική στιγμή της ολοκλήρωσης του δικού μας
τάματος. Η Αγία Ευφροσύνη, που σε αυτήν την επιβλητική θέση αγναντεύει όλα τα χωριά
του Πωγωνίου, ας είναι ο προστάτης φύλακας για όλους μας.
Άξιζε να απαντήσω στον καθένα προσωπικά, αλλά δεν βρίσκω λόγια διαφορετικά για
τον καθένα και είναι παρά πολλοί. Εύχομαι Υγεία και ευτυχία στην οικογένεια σας.
ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ

54

55

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ / Γιορτή της Αγίας Σωτήρας Σχωριάδων

56

Γιορτή της Αγίας Σωτήρας Σχωριάδων / ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

57

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ / Γιορτή της Αγίας Σωτήρας Σχωριάδων

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

με φόντο την επιβλητική Νεμέρτσκα, μεγάλη τιμή και τύχη που έχουμε τον πάτερ - Ευθύμιο στο Πωγώνι ο οποίος για 30 χρόνια είναι δίπλα μας στις χαρές και στις λύπες, στο
γέλιο και στο δάκρυ μας, βλέπεις πως περνάει ο χρόνος επάνω στα πρόσωπα των ενηλίκων, βλέπεις τον δάσκαλο - Λευτέρη Λώλη, τον θείο Πάντο Λώλη, τον θείο Κίτσιο Μπάντο κάθε χρόνο εκεί, το ίδιο και η Ελένη Χατζιούλου και στις 8 φωτογραφίες. Βλέπεις την
οικογένεια του Νίκο Μπέλλου, πάντα εκεί από τους πρώτους, βλέπεις τόσους και τόσους.
Βλέπεις τη φωτογραφία του 2020 και καταλαβαίνεις πόσο ευάλωτος είναι ο τόπος μας
σε κάθε απρόοπτο που μπορεί να συμβεί.
Ευχάριστο γεγονός οι φωτογραφίες πάντα έχουν παιδιά, παιδιά κάθε ηλικίας που από
μικρά έχουν μπολιαστεί με την αγάπη για το χωριό γιατί σε όλους μας οι θύμισες των παιδικών χρόνων από τα καλοκαίρια στο χωριό μένουν βαθιά μέσα μας, δεν ξεχνιούνται
ποτέ, μεγαλώνεις με αυτές.
Ας ελπίσουμε λοιπόν κάθε χρόνο να βλέπουμε ακόμη πιο μακρινή τη φωτογραφία
αυτή για να χωράνε ακόμη περισσότερα άτομα, ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΕΥΧΗ.
Η φωτογραφική λήψη της 6ης Αυγούστου, κάθε χρόνο, επί 8 συνεχόμενα χρόνια
(2014-2021).

7 Αυγούστου 2021

Από τον Γιώργο Νάκα
Ετήσια αναμνηστική φωτογραφία

Επ’ ευκαιρίας της γιορτής της Αγίας Σωτήρας (Μεταμόρφωση του Σωτήρος) κάθε
χρόνο στις 6 Αυγούστου τελείται θεία λειτουργία στην οποία παρευρίσκονται σχεδόν όλοι
οι συγχωριανοί που είναι στο χωριό. Ο Θωμάς Νάκας στο τέλος βγάζει την εθιμοτυπική
«οικογενειακή» φωτογραφία και με ανάρτηση του μας ενημερώνει για τη μέρα εκείνη.
Η 6η Αυγούστου είναι μέρα που πιάνεις το σφυγμό του καλοκαιριού καθώς διακρίνεις
τη συμμετοχή των πιο «μόνιμων» του καλοκαιριού διότι ακόμη δεν έχει έρθει η εβδομάδα του 15αύγουστου που το χωριό γεμίζει.
Λένε πως μία φωτογραφία ισούται με χίλιες λέξεις, φανταστείτε λοιπόν 8 φωτογραφίες συγκριτικές μεταξύ τους πόσες λέξεις μπορείς να βάλεις στην σειρά, πόσες προτάσεις
μπορείς να φτιάξεις, πόσα συναισθήματα μπορείς να βγάλεις, πόσα και πόσα μπορείς να
πεις από αυτά που βλέπεις.
Σε αυτές τις φωτογραφίες βλέπεις ανθρώπους που λείπουν από αυτές των επόμενων
ετών, έφυγαν για το αιώνιο ταξίδι και μας λείπουν πολύ, βλέπεις παιδιά σαν τον Ευάγγελο
από την αγκαλιά της γιαγιάς - Πανάγιως τώρα να είναι αρχηγός της παρέας και η θεία Πανάγιω πιστή στο καθήκον της γιαγιάς να κρατάει πλέον το Γιώργο, το 6ο κατά σειρά εγγόνι
που μεγαλώνει τα καλοκαίρια στο χωριό, βλέπεις τα εγγόνια του Σωτήρη Καραγιάννη και
του Μανώλη Φούκη από τις κούνιες τους να έρχονται στο χωριό και τώρα σχεδόν έφηβοι
και δεσποινίδες, βλέπεις τον πατέρα Ευθύμιο να στέκει αγέρωχος σε κάθε φωτογραφία
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Σχωριάδες 8 Αυγούστου 2021
Από τον Θωμά Νάκα

Η ζωή στις Σχωριάδες αρχές Αυγούστου

Αυτές τις μέρες στο χωριό μας σου γεμίζει η καρδιά χαρά, υπάρχει έντονη ζωντάνια,
υπάρχει δραστηριότητα.
Παρόλο που ακόμα δεν γέμισε το χωριό, παντού από το πρωί έως αργά το βράδυ βλέπεις τα παιδιά να βρίσκονται σε κάθε σημείο του χωριού.
Το Αθλητικό Πάρκο στην Αγία Σωτήρα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με παιδιά
και γονείς που τα συνοδεύουν. Παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ , βόλεϊ, παίζουν στις παιδικές χαρές και στους χώρους αναψυχής.
Στην πλατεία παίζουν στην παιδική χαρά, μαζεύονται στο οκτάγωνο, παίζουν κρυφτό,
κυνηγητό κλπ.
Και όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στις Σχωριάδες, γιατί είναι το μοναδικό χωριό σε όλο
τον νομό με ολοκληρωμένη υποδομή για τα παιδιά και όχι μόνο. Είμαστε χωριό παράδειγμα προς μίμηση.
Έτσι η ζωή στο χωριό για τα παιδιά κυλάει κανονικά με όλες τις δραστηριότητες οι
οποίες δεν διαφέρουν σε τίποτα από την ζωή τους στην Ελλάδα.
Αυτές τις μέρες οργάνωσαν δύο πάρτι γενεθλίων, ένα το βράδυ στην πλατεία στα γενέθλια του Παναγιώτη Μεντή, εγγονός του Βαγγέλη Λώλη, και ένα το απόγευμα στο
Αθλητικό Κέντρο, τα γενέθλια της Χαράς Βακονδίου, εγγονή του Μανώλη Φούκη.
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που ακολουθούν λένε πολλά περισσότερα από αυτά που
μπορεί να γράψω εγώ γρήγορα και πρόχειρα.
Περιμένουμε τις επόμενες μέρες το χωριό να γεμίσει από μικρούς και μεγάλους.
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13 Αυγούστου 2021

15 Αυγούστου 2021

Καλοκαίρι - Σχωριάδες 2021

Τα βράδια στην πλατεία

Από τον Γιώργο Νάκα

Είναι αυτές οι μικρές στιγμές που υπάρχουν τις καλοκαιρινές μέρες στο χωριό, είναι
αυτές οι στιγμές που σου μένουν αξέχαστες και σε γεμίζουν.
Φώτο 1: Ο Τζιαφομαχαλάς, μικροί-μεγάλοι, το βράδυ μετά την πλατεία.
Φώτο 2-3-4: Πρωινό πικ-νικ στα κιόσκ του Αθλητικού Πάρκου της Αγίας Σωτήρας,
ψωμί, τυρί, ντομάτα, αυγά τηγανητά, ελληνικός καφές!!!

66

Από τον Γιώργο Νάκα

Οι μέρες στο χωριό συνήθως κλείνουν με τον καλύτερο τρόπο.
Μικροί - μεγάλοι συναντιόμαστε στην πλατεία, στο καφενείο, οι παρέες συνήθως ξεκινάνε μικρές, όσο περνάει οι ώρα μεγαλώνουν διότι όλοι θέλουμε να μιλήσουμε με όλους.
Τα μικρά παιδιά παίζουν στις κούνιες που υπάρχουν πέριξ της πλατείας, τα λίγο μεγαλύτερα τρέχουν αριστερά - δεξιά, οι έφηβοι συνήθως βρίσκονται στο οκτάγωνο κιοσκ
ενώ οι μεγαλύτεροι περιτριγυρίζουν τα τραπέζια του καφενείου.
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15 Αυγούστου 2021
Από τον Γιώργο Νάκα
Γιορτή της Παναγίας

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους με τη βοήθεια
της Παναγίας.
15 Αυγούστου σήμερα, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της εκκλησίας μας και η
μεγαλύτερη Θεομητορική γιορτή του ορθοδόξου εορτολογίου. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στην Παναγία η οποία γιορτάζεται
με λαμπρότητα.
Φωτογραφία: Ο πάτερ Ευθύμιος κατά τη
σημερινή λειτουργία στην εορτάζουσα εκκλησία της «Κοίμησης της Θεοτόκου» στη
Σωπική.

16 Αυγούστου 2021
Από τον Γιώργο Νάκα

Το απογευματινό ραντεβού

Μπορεί οι «Καλοκαιρινές Διακοπές» να συνδέονται με τις λέξεις «ξεκούραση, χαλάρωση, παύση», όμως όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ».
Έτσι κι εμείς μικροί - μεγάλοι κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού στο Αθλητικό Πάρκο
στην Σωτήρα και για 3-4 ώρες περίπου γίνεται χαμός.
Η παιδική χαρά με τις κούνιες, τις τσουλήθρες και τις τραμπάλες έχουν την τιμητική
τους και τα μικρά παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι τους, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ παιδιά κάθε ηλικίας αλλά και ενήλικες που αισθάνονται παιδιά παίζουν μέχρι αργά το
βράδυ ενώ δεν λείπουν και οι αγώνες τένις με τον μετρ του αθλήματος Νίκο Μπέλλο να
μυεί τα νεότερα παιδιά στο άθλημα και φυσικά τα κορίτσια συμμετέχουν σε όλα τα αθλήματα με κυριότερο το βόλεϊ.
Γι’αυτό πλέον τα απογεύματα στο χωριό έχουν αποχτήσει άλλο ενδιαφέρον και νόημα,
έχουν αποχτήσει το σημείο συνάντησης
και αναφοράς τους.
Όλοι οι απογευματινοί δρόμοι του
χωριού οδηγούν στο Αθλητικό Πάρκο
«Η Αγία Σωτήρα» ένας χώρος αθλητισμού και αναψυχής που όμοιος του δεν
υπάρχει, όχι μόνο στα χωριά του Πωγωνίου αλλά και της Δερόπολης και των
λοιπών χωριών του νομού, ειδικά εάν
αναλογιστούμε πως τα έργα αυτά στο
χωριό μας γίνονται με ιδιωτική πρωτοβουλία και προσφορά και όχι μέσω δημοτικών ή κρατικών κονδυλίων.
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16 Αυγούστου 2021
Από τον Γιώργο Νάκα

16 Αυγούστου - Η γιορτή μας!

Τα τελευταία χρόνια έχουμε ορίσει να γιορτάζουμε στο χωριό μας άτυπα τον Δεκαπενταύγουστο στις 16 του μήνα.
Λόγω πανδημίας φέτος, όπως και πέρυσι, δεν θα γίνει το βράδυ πανηγύρι, όμως το
πρωί έγινε κανονικά η Θεία Λειτουργία από τον πάτερ - Ευθύμιο.
Πλήθος συγχωριανών βρέθηκε από το πρωί στην εκκλησία του χωριού μας, μία εκκλησία κόσμημα.
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17 Αυγούστου 2021
Από τον Γιώργο Νάκα
Είναι κάτι παιδιά…

Είναι κάτι παιδιά, μα τι παιδιά.
Είναι κάτι παιδιά, που δεν μοιάζουν με άλλα.
Μιλάω για τον
Νίκο Μεντή του Ηλία και της Κωνσταντίνας και τον
Αντώνη Βαγγέλη του Νίκου και της Αναστασίας.
Τα παιδιά αυτά είναι νεότερης γενιάς, περίπου 20 ετών, φίλοι μεταξύ τους, δεν γεννήθηκαν στο χωριό, αλλά το έχουν στην καρδιά τους και στην ψυχή τους.
Σε μία ερώτηση που τους έκανα εάν υπήρξε καλοκαίρι που δεν έχουν έρθει στο χωριό άμεσα μου απάντησαν:
«Δεν χρειάζεται καν να το σκεφτούμε, φυσικά και ερχόμαστε κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, εξαιρώντας το 2020 λόγω πανδημίας, περιμένουμε τις μέρες του Αυγούστου, περιμένουμε πότε θα έρθουμε στο χωριό, ο Νίκος από 6 μηνών μεγάλωσε τα καλοκαίρια
με τη γιαγιά στο χωριό, και ο Αντώνης μου είπε πρώτη φορά ήρθα 3 ετών και από τότε
δεν έλειψα ούτε ένα καλοκαίρι»
Μεγάλη η συμβολή σε αυτό έχουν οι γονείς των παιδιών που έχουν συνεχόμενη παρουσία και πολλές φορές το χρόνο στο χωριό.
Είναι κάτι παιδιά, Σχωριαδίτικα παιδιά,
Είναι κάτι παιδιά, παράδειγμα προς μίμηση.
ΥΓ. Φυσικά και στο χωριό μας υπάρχουν και πολλά άλλα παιδιά όπως ο Νίκος και ο
Αντώνης, αυτή άλλωστε είναι η δύναμη μας!!!
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18 Αυγούστου 2021

19 Αυγούστου 2021

3.200 χιλιόμετρα μακριά

Ο αιώνιος έφηβος

Από τον Γιώργο Νάκα

Μπορεί οι αποστάσεις στη σύγχρονη εποχή που ζούμε να έχουν «μικρύνει» καθώς οι
μετακινήσεις πλέον είναι πολύ πιο εύκολες, όμως θέλει αρετή και τόλμη να έρχεσαι από
τη Σουηδία σχεδόν κάθε χρόνο τον Αύγουστο στο χωριό.
Αρετή και τόλμη θέλει και αγάπη για το χωριό έχει ο Χριστόφορος Νταλές του Αλκιβιάδη και της Μαρίας ο οποίος τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλές φορές έρχεται μόνο λίγες
μέρες στην Ελλάδα τις πιο πολλές τις
αφιερώνει στο χωριό.
Ο Χριστόφορος μετά τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Σουηδία έμεινε εκεί και ακολουθεί το δικό του
επαγγελματικό επιτυχημένο δρόμο. Ο
ίδιος ζώντας μακριά από την Ελλάδα
θα μπορούσε τις μέρες αυτές που έρχεται να ήταν στα κοσμοπολίτικα ελληνικά νησιά, όμως εκείνος προτιμάει το χωριό.
Είναι κάτι παιδιά, Σχωριαδίτικα παιδιά,
Είναι κάτι παιδιά, παράδειγμα προς
μίμηση.
ΥΓ. Φυσικά και στο χωριό μας
υπάρχουν και πολλά άλλα παιδιά
όπως ο Χριστόφορος, αυτή άλλωστε
είναι η δύναμη μας!!!

Από τον Γιώργο Νάκα

«40 χρόνια έφηβος σχεδόν μισό αιώνα»λέει ένα τραγούδι αλλά όσα χρόνια και εάν περάσουν, όσα γενέθλια κι αν γιορτάσει για πάντα θα είναι ένας έφηβος.
Έφηβος στην καρδιά, έφηβος στην ψυχή, έφηβος στο σώμα και φυσικά στη διάθεση και στην παρέα. Όλοι καταλάβαμε για ποιον μιλάμε, είναι ο Νίκος Μπέλλος, ο αιώνιος
έφηβος του χωριού μας.
Ο Νίκος είναι μόνιμος κάτοικος Σχωριάδων, είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που
βλέπουν το χωριό ως μόνιμη κατοικία και την Αθήνα ως εξαίρεση και αναγκαστική διαμονή κάποιους μήνες λόγω εργασίας, πιστεύω με σιγουριά πως έτσι αισθάνεται!!!
Ο Μπέλλος, όπως τον φωνάζουμε, έρχεται στο χωριό ίσως και 6-7 φορές το χρόνο,
κάθεται τις περισσότερες μέρες από τον καθένα μας, το καλοκαίρι θα μείνει πάνω από
ένα μήνα και φυσικά δεν λείπει ποτέ από το χωριό Χριστούγεννα και Πάσχα.
Σε αυτή την «τρέλα» για το χωριό τον ακολουθεί η σύζυγος του Μαρία η οποία πολύ
γρήγορα αγάπησε το χωριό και πλέον το αισθάνεται και είναι δικό της χωριό, και οι δυό
τους έχουν μεταλαμπαδεύσει αυτή την αγάπη και την αφοσίωση για το χωριό και στα δύο
τους κορίτσια, την Ξανθίππη και την Ευθυμία οι οποίες από την κούνια τους έρχονται τα
καλοκαίρια και μένουν στο χωριό με τη γιαγιά - Ξανθίππη.
Ο Νίκος είναι πάντα μέσα σε όλα, σε όλες τις δραστηριότητες του χωριού, ότι και να
προτείνεις δηλώνει παρών, είναι γεννημένος αθλητής με όλη τη σημασία της λέξεως, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϋ και φυσικά επαγγελματίας αθλητής στο αγαπημένο του τένις.
Πρώτος θα έρθει στο γήπεδο τελευταίος θα φύγει. Είναι παράδειγμα, είναι πρότυπο για
όλους μας.

Καλοκαίρι με υψηλές
θερμοκρασίες
Από τον Θωμά Νάκα

Φέτος είχαμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι και δυσκολευτήκαμε πάρα
πολύ. Ένδειξη αυτού είναι και ότι στις
Σχωριάδες έφτασε η θερμοκρασία
στους 43οC.
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20 Αυγούστου 2021
Από τον Γιώργο Νάκα

Πεζοπορία στη Ντόλιανη

Λένε όλα τα ωραία γίνονται στο τέλος, έχουν δίκιο!!! Σήμερα η απογευματινή εκδρομή ήταν απολαυστική.
Ξεκινήσαμε όλοι μαζί μικροί - μεγάλοι, περάσαμε μέσα από απάτητα για πολύ καιρό
μονοπάτια και φτάσαμε στο ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στη Ντόλιανη.
Ανάψαμε το κεράκι μας, βγάλαμε αρκετές φωτογραφίες, γελάσαμε, παίξαμε, προσευχηθήκαμε.
Τα παλιά χρόνια, όλη την εβδομάδα του Πάσχα κάθε μέρα γιόρταζε και ένα διαφορετικό ξωκλήσι και όλοι οι χωριανοί πήγαιναν σε αυτό, γινόταν λειτουργία και στη συνέχεια
το μεσημέρι καθόντουσαν για φαγητό στον προάυλιο χώρο. Η εβδομάδα αυτή έκλεινε
στην Ντόλιανη την Κυριακή του Θωμά με λειτουργία και μικρή γιορτή.
Πολλές οι ομορφιές του χωριού μας,
τυχεροί που βρεθήκαμε και φέτος σε αυτό!!!
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20 Αυγούστου 2021
Από τον Γιώργο Νάκα
Πεζοπορία στο χωριό

Τις δύο τελευταίες μέρες επιλέξαμε να βγούμε έξω από τα στενά όρια του χωριού και
να περπατήσουμε στα όρια της περιμέτρου του.

1η μέρα
Με αφετηρία την Αγία Σωτήρα ξεκινήσαμε προς την Ούλτσα και την Αγία Ευφροσύνη,
απολαύσαμε ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα και σε
συνδυασμό με την απέραντη θέα και το ελαφρύ
αεράκι η στιγμή ήταν φανταστική. Από κει στρίψαμε προς τη Βοντίτσα και το κτήμα του Μπέη,
κάναμε μία στάση για βατσουνόγκατζιες, βγάλαμε φωτογραφίες στη θρυλική Σουρβιά καθώς τα σούρβα ήταν ακόμη άγουρα και προχωρήσαμε προς τον Αη Θανάση. Περπατήσαμε
τον κάτω δρόμο, βγήκαμε στις Γούβες του Μιτσούρκου, τα πιο μικρά παιδιά ενθουσιάστηκαν
όταν είδαν μπροστά τους να κρέμονται οι θεόρατοι βράχοι, ενθουσιάστηκαν με το άγριο τοπίο και το φυσικό περιβάλλον, τελευταία στάση
απέναντι στη βρύση στο Μιτσούρκου, ήπιαμε
δροσερό νερό και πήραμε το δρόμο της επιστροφής προς το κέντρο του χωριού.
2η μέρα
Με αφετηρία και πάλι την Αγία Σωτήρα,
στην ίδια κατεύθυνση προς Αγία Ευφροσύνη, μπορεί να μην προλάβαμε το ηλιοβασίλεμα αλλά η εικόνα του λεκανοπεδίου του Πωγωνίου εκπληκτική, απόλυτο πανόραμα. Αυτή
τη φορά κατευθυνθήκαμε ανατολικά, πάνω
από την Ούλτσα, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν καθώς περπατούσαμε στις κορυφές των απότομων βράχων, περάσαμε πίσω από του Γκίκα και
αγναντέψαμε το Ζιόρκοβο και τη Ντόλιανη. Τα
μικρότερα παιδιά είδαν και το σημείο που μαζεύαμε γλύνα, την πλαστελίνη εκείνου του καιρού, τέλος περάσαμε δίπλα από τον Άι Νικόλα
και κατεβήκαμε προς το κέντρο του χωριού.
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23 Αυγούστου 2021
Από τον Γιώργο Νάκα

Επίλογος - Όταν πέφτει η αυλαία

Κάθε μέρα πριν από κάθε θεατρική παράσταση επικρατεί ενθουσιασμός, το κοινό εναγωνίως καταφθάνει στο θέατρο όσο πιο νωρίς, παίρνει τις θέσεις του, κλείνει τα κινητά
και περιμένει πως και πως να ξεκινήσει το έργο.
Έτσι κι εμείς καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού περιμένουμε την «Αυγουστιάτικη
Παράσταση» του χωριού. Κι όταν ξεκινήσει, είμαστε ένα και το αυτό, κοινό και ηθοποιοί
οι ίδιοι, εμείς είμαστε θεατές αυτών που συμβαίνουν αλλά οι ίδιοι εμείς είμαστε και αυτοί
που βιώνουν και απολαμβάνουν αυτά που συμβαίνουν.
Και χωρίς να το καταλάβεις, οι μέρες περνάνε, το έργο φτάνει προς το τέλος του, και
όσο περνάνε οι μέρες όλο και αραιώνουμε, όλο και γινόμαστε πιο λίγοι μέχρι που η παράσταση φτάνει στο τέλος της και πέφτει η αυλαία.
Αναχωρώντας θυμάσαι και αναπολείς το έργο που είδες, θυμάσαι και αναπολείς τις
μέρες που πέρασαν και όλοι μαζί δίνουμε μία υπόσχεση:
Να είμαστε όλοι υγιείς και το καλοκαίρι του 2022 και πάλι μαζί όλοι στο χωριό για ανάλογες και καλύτερες στιγμές.
Και κάπως έτσι σβήνουν τα φώτα για εμάς τους επισκέπτες του Αυγούστου, όμως στο
χωριό συνεχίζουν να μένουν αρκετοί συγχωριανοί που περνάνε τους περισσότερους μήνες του έτους στο χωριό αλλά κυρίως οι μόνιμοι κάτοικοι του χειμώνα οι οποίοι κρατάνε
θερμοπύλες και το χωριό ζωντανό.
Και εις άλλα καλύτερα λοιπόν!!!

26 Αυγούστου 2021

Από την Αντιγόνη Λώλη
Εσπερινός στο χωριό μας

Μετά από πολλά χρόνια έτυχε να γιορτάσουμε εσπερινό του Αγίου Φανουρίου στις
Σχωριάδες.
Ας φανερώσει υγεία σε όλο το κόσμο και να μας αξιώσει να γιορτάσουμε πάλι του χρόνου.
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1η Σεπτεμβρίου 2021

Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ
Στον απόηχο του Αυγούστου στο χωριό

Επιτέλους, μετά από μια μακράν περίοδο αποκλεισμού, το χωριό μας γνώρισε φέτος
και πάλι στιγμές ζωντάνιας. Το χωρίο γέμισε από ανθρώπους που με χαρά επέστρεψαν
στα σπίτια τους για να περάσουν τις ολίγο ημέρες διακοπές τους, αλλά και με τις χαρούμενες φωνές των παιδιών που πλημμύρισαν το χώρο και δημιούργησαν μια εορταστική
ατμόσφαιρα.(Η πρόσφατες αναρτήσεις του Γιώργο Νάκα αποτύπωσαν με τον καλύτερο
τρόπο την ατμόσφαιρα των ημερών).
Σε αυτό όμως που θέλω να σταθώ είναι η ευρεία συνάντηση των όσων βρεθήκαμε στο
χωριό, που τείνει να καθιερώνεται κάθε χρόνο, όπου συζητήθηκαν διάφορα προβλήματα που απασχολούν το χωριό.
Μεταξύ άλλων ο τόνος έπεσε πάνω στη σειρά προτεραιότητας στα επόμενα έργα
όπως:
1- Η ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου της κεντρικής αποχέτευσης όλων των νέων
σπιτιών που χτίστηκαν τα τελευταία χρόνια, πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα των δύο
φυσικών πηγών του χωριού. (Όπως γνωρίζετε έχει κατασκευαστεί ο κεντρικός χώρος
αποχέτευσης μαζί με την κεντρική γραμμή. Μένει να συνδεθούν τα συγκεκριμένα σπίτια
με τον αγωγό μεταφοράς λυμάτων.)
2- Η ολοκλήρωση του κεντρικού δρόμου από την πάνω πλατεία μέχρι την είσοδο του
χωριού.
Αυτό όμως που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις ήταν η συζήτηση
γύρω από την ολοκλήρωση του έργου στην θέση του μνημείου. Όπως
γνωρίζετε το έργο αυτό είχε σχεδιαστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη, η διαμόρφωση του χώρου και η μεταφορά
σε αυτόν τις προτομές του Μπεντουλη και του Βαβάκου, ολοκληρώθηκε
την προηγούμενη χρονιά και στοίχισε περίπου 9000 €. Δεύτερη, μένει η
ανακαίνιση του υπάρχωντος μνημείου.
Η πρόταση του Δ.Σ. της Αδελφότητας ήταν η κατασκευή ενός νέου
μνημείου όπου δίπλα στο όνομα του
πεσόντα του Β.Π. πολέμου Παντελή
Νταλλα να προστεθούν και όλα τα ονόματα των δολοφονηθέντων του πολέμου,(περίπου
10 άτομα), αλλά και τα ονόματα όλων των πολιτικών κρατουμένων της κομμουνιστικής
Δικτατορίας κηρυγμένοι από την Αλβανική Βουλή το 1992 , μάρτυρες και αγωνιστές της
δημοκρατίας. Το σκεπτικό αυτό αποσκοπεί στην απόδοση συλλογικής μνήμης πέρα από
ιδεοπολιτικές καταστάσεις των καιρών, αλλά και δείγμα γραφής ομόνοιας και τερματισμού της πόλωσης, στιγματισμού και διαχωρισμού που, τόσο έντονα, προκάλεσε στο
χωριό μας το πρόσφατο παρελθόν.
Δυστυχώς, η πρόταση αυτή σκόνταψε σε κάποια αντίδραση να μην γίνει καμία παρέμβαση στο υπάρχον μνημείο, αλλά και σε μία άλλη μεγάλο επίμονη πρόταση: Να κατασκευαστεί ένας μεγάλος ημικυκλικός τοίχος όπου ανάγλυφα θα αποτυπωθούν όλα τα
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σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα του χωριού μας. Κατά την γνώμη μου, αλλά και άλλων
συγχωριανών μας,η αποτύπωση της ιστορίας μας κάλλιστα μπορεί να γίνει στο μουσείο
που σκοπεύουμε να κάνουμε στον ανακαινισμένο χώρο του σχολείου. Με περισσή γραφικότητα και αυθορμητισμός κινδυνεύουμε να υπέρ φορτώσουμε την είδη επιβαρυμένη
πλατεία με πολλά άσχετα στοιχεία.Μια σοφία λέει «Παν μέτρον άριστον».
Τελικά καταλήξαμε να σχηματιστεί μια επιτροπή που θα αξιολογήσει κάθε πρόταση
από όπου και αν έρθει.
Επίσης στη μάζωξη αυτή έπεσε και η σκέψη συντήρησης του μνημείου των 11 Αλβανών πεσόντων που υπάρχει στη θέση «Αλώνι του Μήτση». Ήταν αμούστακα παιδιά μανάδων και αυτά. Η μνημόνευση των νεκρών πολέμου καταρχάς τιμά εμάς τους ίδιους.
Αγαπητοί συγχωριανοί, οι σκέψεις σας και οι προτάσεις σας, μας είναι πολύτιμες για
τη λαβή σωστών επόμενων αποφάσεων.

2 Σεπτεμβρίου 2021
Από τον Θωμά Νάκα

Βάπτιση Νίκου Ντάλλα

Στις 2.9.2021 βαπτίστηκε στο εκκλησάκι της Αγίας Ευφροσύνης το εγγόνι του Νίκου
Ντάλλα, ο Νίκος Ντάλλας (Junior). Ήταν η πρώτη βάπτιση μετά τα θυρανοίξια του ναού
και ευχόμαστε να ακολουθήσουν πολλές βαπτίσεις, γάμοι και θρησκευτικές τελετές. Ο
Νίκος Ντάλλας παρόλο που είναι ξενιτεμένος στην Αμερική οικογενειακώς, είναι από
τους λίγους που δεν ξεχνά το χωριό του και την γενέτειρά του. Εκτός του γεγονότος ότι
όλα τα χρόνια έχει προσφέρει συνέχεια χρήματα και δραστηριότητες στους εκεί συγχωριανούς, είναι και ο μοναδικός που έκανε τον γάμο του γιου του και βάπτισε και τα δυο
του εγγόνια στο χωριό αψηφώντας τις αποστάσεις, τα έξοδα και τις δυσκολίες.
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7 Σεπτεμβρίου 2021

Από την Αθηνά Γιάνναρος
Χρόνια πολλά Σχωριάδες…

Η Παναγία που στέκεται στο χωριό να μας έχει όλους καλά.
Θα ανάψω και εγώ εδώ ένα μεγάλο καντήλι στη εκκλησία μου. Για την Παναγία…

8 Σεπτεμβρίου 2021
Από τον Θωμά Νάκα

Η γιορτή της Εκκλησίας μας

Σχωριάδες 8 Σεπτεμβρίου 2021. Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία του χωριού μας και
όπως κάθε χρόνο γιορτάσαμε πανηγυρικά. Όλο το χωριό σύσσωμο στην λειτουργία με
την μόνη διαφορά ότι έλειπε η Γερόντισσα και η αδερφή Καλλινίκη. Μετά την λειτουργία
στην αίθουσα του σχολείο το καθιερωμένο τραπέζι με ψάρι προσφορά της Γερόντισσας.
Είχαμε και κατευθείαν επικοινωνία με την Γερόντισσα, η οποία ευχήθηκε σε όλους του
Σχωριαδίτες όπου κι αν βρίσκονται «Χρόνια πολλά και υγεία».
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17 Σεπτεμβρίου 2021
ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΠΟΛΗΣ

Βελτίωση του δρόμου

Σε βελτιωτικές παρεμβάσεις με ειδικό μίγμα
ασφάλτου (μπιτούμ) προέβη πρόσφατα ο Δήμος
Δρόπολης και Πωγωνίου σε δύο από τα πιο δύσκολα σημεία του δρόμου Λιμπόχοβο - Πολύτσιανη.
Μετά κι αυτή την παρέμβαση διευκολύνεται
αρκετά η μετακίνηση των οχημάτων από και
προς την Πολύτσιανη Πωγωνίου, κυρίως για
τα φορτηγά αυτοκίνητα και το λεωφορείο της
γραμμής

Αργυρόκαστρο- Πωγώνι-Ζαγοριά

Ταυτόχρονα, η Δημοτική Αρχή δίνει αγώνα
δρόμου και διαπραγματεύεται με την Κυβέρνηση και άλλους φορείς, ώστε να εξασφαλίσει τα
απαιτούμενα κονδύλια για την κατασκευή του
δρόμου του Πωγωνίου, επιλύοντας οριστικά
αυτό το πρόβλημα...
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23 Σεπτεμβρίου 2021
ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΠΟΛΗΣ
Ευχαριστίες

Ο Δήμαρχος Δρόπολης και Πωγωνίου, κ. Δημήτρης Τόλης, ευχαριστεί δημόσια τον
επιχειρηματία από τις Σχωριάδες και ιδιοκτήτη της εταιρείας «NAKAS GROUP», με έδρα
την Αθήνα, κ. Θωμά Νάκα, για τα δώρα που πρόσφερε στα παιδιά και μαθητές των νηπιαγωγείων και σχολείων του Δήμου μας.
« Ένα μεγάλο Ευχαριστώ και βαθιά ευγνωμοσύνη για τον κύριο Θωμά Νάκα» γράφει
μεταξύ των άλλων στο δικό του Ευχαριστήριο προς τον Σχωριαδίτη επιχειρηματία ο Δήμαρχος, κ. Δημήτρης Τόλης.

Η προσφορά περιελάμβανε 120 πακέτα και το κάθε πακέτο περιείχε 32 προϊόντα από
71 τεμάχια (1 κασετίνα, 4 μολύβια HB , 1 λευκή γόμα, 1 ξύστρα κάδος, 1 σετ μαρκαδόροι
(18 χρώματα), 1 σετ ξυλομπογιάς (12 χρώματα), 1 σετ νερομπογιές (16 χρώματα), 2 υπογραμμιστές, 1 κόλλα stick 8g, 1 κόλλα λευκή 80g, 1 ψαλίδι, 1 διορθωτικό στυλό, 1 διαβήτης, 1 σετ γεωμετρίας 4 τεμαχίων, 2 φάκελοι με κουμπί, 2 ντοσιέ με έλασμα, 1 ντοσιέ
σουπλ (10 φύλλα), 5 διάφανες ζελατίνες Α4, 4 μαγνητικοί σελιδοδείκτες).
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25 Σεπτεμβρόυ 2021

26 Σεπτεμβρίου 2021

Γιορτή της Αγίας Ευφροσύνης

Ελπιδοφόρα επίσκεψη

Από τον Θωμά Νάκα

Σχωριάδες 25 Σεπτεμβρίου 2021.
Σήμερα γιορτάζει η Αγία Ευφροσύνη.
Στο Εκκλησάκι της Αγίας Ευφροσύνης σήμερα έγινε λειτουργία με τους λιγοστούς
συγχωριανούς που έχουν μείνει στο χωριό. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία.
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Από τον Θωμά Νάκα

Σχωριάδες 25/9/2021. Σήμερα τις Σχωριάδες και το Πωγώνι επισκέφτηκαν η Πρέσβης της Ελλάδας στα Τίρανα κα Σοφία Φιλιππίδου, ο Γενικός Πρόξενος στο Αργυρόκαστρο Δημήτριος Σαχαρίδης, ο Δήμαρχος Δρόπολης - Πωγωνίου κος Δημήτρης Τόλης και
οι υπόλοιποι συνοδοί τους.
Στις Σχωριάδες τους υποδεχθήκαμε και τους ξεναγήσαμε παντού. Μας συγχάρηκαν
για την πολύ καλή προσπάθεια για όλο το έργο και τις υποδομές που φτιάξαμε για τα παιδιά και την Νεολαία. Στο Καφενείο του χωριού καθίσαμε και εμείς με την σειρά μας παρουσιάσαμε τους διαχρονικούς προβληματισμούς για το Τελωνείο Δρυμάδων και τον
δρόμο. Μας ενημέρωσαν όσο η Πρέσβης τόσο και ο Δήμαρχος για τις προσπάθειες που
καταβάλουν από κοινού στην Αλβανική Κυβέρνηση, ώστε και τμηματικά να μπει άσφαλτος στο πιο δύσκολο κομμάτι του δρόμου. Επίσης και για το Τελωνείο θα κάνουν διαβήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ας ελπίζουμε.
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26 Σεπτεμβρίου 2021

25 Οκτωβρίου 2021

Ξενάγηση στις Σχωριάδες

Φθινόπωρο στο χωριό

ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Δρόπολης και Πωγωνίου, κ. Δημήτρης Τόλης, συνόδευσε την Πρέσβη
της Ελλάδας στα Τίρανα, κα. Σοφία Φιλιππίδου, η οποία περιόδευσε, χθες Σάββατο, από
τη διασυνοριακή διάβαση στους Δρυµάδες Σωπικής Πωγωνίου και μέχρι το κέντρο της
Πολύτσιανης.
Η κα. Πρέσβης, την οποία συνόδευαν, επίσης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο
Αργυρόκαστρο, κ. Δηµήτριος Σαχαρίδης, καθώς κι άλλοι αξιωµατούχοι της Πρεσβείας,
έκανε µία στάση στους Σχωριάδες, όπου επισκέφτηκε τ’ αξιοθέατα και τα µνηµεία του
χωριού. Ένα χωριό, το οποίο είναι γνωστό για την εσωτερική υποδοµή που διαθέτει και
µε οριστικό προορισμό την ανάπτυξη του τουρισμού.
Επί της ευκαιρίας, ο Δήμαρχος, κ. Δημήτρης Τόλης, ενημέρωσε την κυρία Πρέσβη,
Σοφία Φιλιππίδου, για τα δύο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στο
Πωγώνι: Ο δρόµος Λιµπόχοβο - Πολύτσιανη (µε τις δύο προεκτάσεις προς Τσιάτιστα και
Σωπική), καθώς και η διέλευση µε αυτοκίνητα των κατοίκων της περιοχής στη συνοριακή διάβαση στους Δρυµάδες.
«Γι’ αυτά τα δύο ζητήματα, ζητούμε τη βοήθεια και της Ελληνικής Κυβέρνησης µε κονδύλια», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τόλης...
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Από τον Ανδρέα Βάγια
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2 Νοεμβρίου 2021

Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ
Επίσκεψη στο χωριό

Πάντα, το τριήμερο του τέλους Οκτωβρίου, είναι ιδανική ευκαιρία για μια επίσκεψη στο χωριό. Η εναλλαγή χρωμάτων της φθινοπωρινής φύσης, αλλά και τα
εποχιακά προϊόντα σε αποζημιώνουν με τον καλύτερο τρόπο. Στόχος της φωτογραφικής μηχανής αυτή την φορά ήταν η διαδρομή για τον κάμπο.

Η σουρβιά

Η Βοντίτσα

Το αυλάκι που
τροφοδοτούσε με νερό
τον μύλο

Ο γκρεμισμένος πια νερόμυλος.Πάνω
από την πόρτα διακρίνεται το ειδικό
άνοιγμα που ήλεγχε την είσοδο

Ένα από τα τέσσερα εικονίσματα που
σταυρώνουν το χωριό μας
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Απομεινάρια της νεροκράτας που
τροφοδοτούσε με νερό τον παλιό
ηλεκτρικό σταθμό
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5 Νοέμβρη 2021

Από την Αννέτα Κούστα
Όμορφες αναμνήσεις

Χαιρόμαστε να βλέπουμε φωτογραφίες του σήμερα από το όμορφο χωριό μας,
γιατί μάς ξυπνάς όμορφες αναμνήσεις!!! Ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό το δώρο Θωμά
Νάκα!!!

Φωτογραφίες της Πολύτσιανης από ψηλα με drone από τον Θωμά Νάκα.
Τα ερείπια της εκκλησίας της Θεοτόκου

108

Η χαράδρα κάτω από τον μύλο
οπού βρίσκονται οι καταρράκτες
της Δέσης του Γιώτου. Ηταν
αδύνατη η προσέγγιση

Το σημείο που σμίγει ο λάκκος του
Μιτσούρκου με της Βοντίτσας.

Άποψη από τον εγκαταλειμμένο
κάμπο του χωριού που κάποτε
έσφυζε από ζωή και αποτελούσε το
αμπάρι του Πωγωνιού.

Ο Βούζουλας και το δάσος
του Τζέλου
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7 Νοέμβρη 2021

Από την Αντιγόνη Λώλη
Μια ωραία φθινοπωρινή βόλτα στο χωριό μας μαζί με τα ζουζουνάκια μου.

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΕΣ

12 Νοέμβρη 2021

Από την Αντιγόνη Λώλη
Ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα από Σχωριάδες και άλλες φωτογραφίες.

7 Νοεμβρίου 2021
Από τον Θωμά Νάκα

Ωραίες φωτογραφίες του χωριού μας από ψηλά με τα φθινοπωρινά χρώματα.
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ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»
Από τον Θωμά Νάκα

Δυο είναι τα βασικά θέματα που απασχολούν το Πωγώνι: ο δρόμος και η τελωνειακή
διάβαση Δρυμάδων. Όλοι οι πωγωνίσιοι, όπου κι αν βρίσκονται και όποιον κι αν ανταμώνουν, θα εκφράσουν το παράπονό τους και το πάγιο αίτημά τους για αυτά τα δυο θέματα.
Έχουν έρθει στο Πωγώνι όλα αυτά τα χρόνια (30 έχουν περάσει δεν είναι λίγα) υπουργοί,
βουλευτές, πρόξενοι, πρέσβεις κτλ περνώντας από αυτόν τον δρόμο και το αποτέλεσμα
είναι μηδέν. Σε κάθε συνάντηση το πρώτο θέμα συζήτησης είναι ο δρόμος και οι Δρυμάδες. Η πανδημία χειροτέρεψε περισσότερο την κατάσταση στις Δρυμάδες με τις αλλεπάλληλες απαγορεύσεις. Ήμαστε αναγκασμένοι να περνάμε σαν κλέφτες. Αυτό το καλοκαίρι προστέθηκε και η εκ μέρους της αλβανικής πλευράς απαγόρευση της έλευσης
των αυτοκινήτων μέχρι το ελληνικό φυλάκιο. Έτσι γυρίσαμε 30 χρόνια πίσω, το 1991 που

κουβαλούσαμε τις τσάντες και τα πράγματα
στην πλάτη. Αυτό το καπρίτσιο των διευθυντών της συνοριακής Αστυνομίας κράτησε
μέχρι τον Οκτώβριο, παρόλες τις προσπάθειες του Δημάρχου Δημήτρη Τόλη και της
δικής του ενδιάμεσης λύσης με την χρήση
κάποιου αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση
εντός της ουδέτερης ζώνης.
Από το 1913 που χάραξαν τα σύνορα
μέχρι τέλος του 1944 υπήρχε η τελωνειακή διάβαση και οι άνθρωποι περνούσανε άνετα μαζί με τα γαϊδούρια τους και τα μουλάρια τους. Τώρα δεν μπορείς να περάσεις με αυτοκίνητο, ούτε με μηχανάκι και ούτε καν
με ποδήλατο.
Στα πλαίσια των προσπαθειών μου, ως πρόεδρος της άτυπης Επιτροπής Αγώνας Δρόμου Πωγωνίου, έστειλα τρεις επιστολές σε τρεις αρμόδιες υπηρεσίες της αλβανικής κυβέρνησης (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας και στις αρμόδιες Διευθύνσεις και στο Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης). Οι προσπάθειες αυτές έγιναν με
την συγκατάθεση και συμβουλή και του Δημάρχου Δρόπολης - Πωγωνίου κου Δημήτρη Τόλη.
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ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ: κο ΝΤΡΙΤΑΝ ΑΓΚΟΛΙ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΙΡΑΝΑ
Αξιότιμε κε. Αγκόλι,
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των κατοίκων της περιοχής του Πωγωνίου του Δήμου
Δρόπολης της Περιφέρειας Αργυροκάστρου, σας παρακαλώ εξετάστε το αίτημά μας για
την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της κατασκευής οδικού τμήματος Λιμπόχοβο – Πολύτσιανη, γύρω στα 15 χλμ.
Η ομάδα πρωτοβουλίας, εφόσον συμβουλεύτηκε και την τοπική αρχή του Δήμου
Δρόπολης, έχει την βαθιά πεποίθηση ότι το αίτημά μας ταυτίζεται πλήρως με τα εθνικά
συμφέροντα, θεωρώντας την μια στρατηγική επένδυση για την ευημερία της περιοχής
και την δυναμική της εθνικής οικονομικής ανάπτυξης.
Επί πλέον αυτό το οδικό τμήμα θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση της περιβαλλοντικής αξίας, εφόσον το ορεινό – λοφώδες έδαφος της περιοχής μαζί με την πράσινη
γραμμή της Περιφέρειας Αργυροκάστρου θα προσφέρει στην σταθερή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, κυρίως στον τομέα της πράσινης οικονομίας και του Αγροτουρισμού,
που επί του παρόντος αποτελούν τομείς μεγάλης σημασίας και ενδιαφέροντος.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη το αίτημά μας και καταστήσετε εφικτή την υλοποίηση αυτού του έργου ως πρωτεύουσας σημασίας, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής
για την βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και των επενδύσεων στην χώρα.
Είμαστε στην διάθεσή σας για όποια σχετική πληροφορία και σας προσκαλούμε μαζί
με τους αντιπροσώπους του οργανισμού σας να επισκεφθείτε την περιοχή ή μια άλλη
εναλλακτική πρόταση θα ήταν μια συνάντηση, εφόσον η κοινότητά μας είναι πλήρως
αφοσιωμένη στην πραγματοποίηση αυτού του έργου.
Με εκτίμηση,
η Ομάδα Πρωτοβουλίας και η Τοπική Κοινότητα.
Ο Πρόεδρος
Θωμάς Νάκας

Η παραπάνω επιστολή στην
αλβανική γλώσσα

Αίτημα προς κον Μπλέντι
Τσιούτσι, Υπουργός
Εσωτερικών Υποθέσεων

Αίτημα προς: κον Ελιτάρ
Ντέντα, Γενική Διεύθυνση
Πολιτικής και Στρατηγικής για
την Ανάπτυξη Υποδομών και
Χωροταξίας και προς: κο Θύμιο
Πλάκου, Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Στρατηγικής
Μεταφορών και Υποδομών
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Οι απαντήσεις στις επιστολες
Δημοκρατία της Αλβανίας
Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας
Εθνικός Οργανισμός Χωροταξικού Σχεδιασμού
Αρ. πρωτ. 986/01
Τίρανα, 20.9.2021
Θέμα: Απάντηση σχετικά με το αίτημα για την συμπερίληψη του οδικού άξονα
Πολύτσιανη – Λιμπόχοβο στα έγγραφα του Γενικού Τοπικού Σχεδίου του Δήμου
Δρόπολης
Προς το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας
Γενική Διεύθυνση Πολιτικής και Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Υποδομών και Χωροταξίας
Προς ενημέρωση
κον Θωμά Νάκα
Σχωριάδες Πολύτσιανη – Αργυρόκαστρο
Εις απάντηση του εγγράφου
σας με αρ. πρωτ. 1379/1, ημερ.
31.08.2021, πρωτοκολλημένου
πλησίον του ΕΟΧΣ με αρ. πρωτ.
986, ημερ. 01.09.2021, με θέμα
«Μεταβίβαση αρμοδιότητας», σχετικά με το αίτημα συμπερίληψης
στο Γενικό Τοπικό Σχέδιο του Δήμου Δρόπολης του οδικού τμήματος Λιμπόχοβο – Πολύτσιανη, μήκους 15 χλμ, σας ενημερώνουμε
όπως παρακάτω:
Ο Εθνικός Οργανισμός Χωροταξικού Σχεδιασμού, συνεχίζει με την
διαδικασία συντονισμού του ΓΤΣ
Δρόπολης και σας ενημερώνουμε
ότι το αίτημα θα μεταβιβαστεί στον
Δήμο και στον σύμβουλο, όπου θα
ζητηθεί η συμπερίληψη του οδικού
άξονα Πολύτσιανη – Λιμπόχοβο
στα έγγραφα του Γενικού Τοπικού
Σχεδίου του Δήμου Δρόπολης. Παραμένουμε στην διάθεσή σας!
Με εκτίμηση,
η Γενική Διευθύντρια
Αντελίνα Γκρέτσα
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Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας
Γενική Διεύθυνση Πολιτικής και Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Υποδομών και Χωροταξίας
Αρ. πρωτ. 1379/1
Τίρανα, 31.08.2021
Θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιότητας
Προς τον Εθνικό Οργανισμό Χωροταξικού Σχεδιασμού
Προς ενημέρωση: κον Θωμά Νάκα
Σχωριάδες Πολύτσιανη – Αργυρόκαστρο
Σας στέλνουμε προς μεταβίβαση αρμοδιότητας,
συνημμένο το έγγραφο, πρωτοκολλημένο με το δικό
μας, αρ. πρωτ. 1379 ημερ. 22.07.2021, από τον κύριο
Θωμά Νάκα, στο οποίο αιτείται η συμπερίληψη του
οδικού άξονα Λιμπόχοβο – Πολύτσιανη, μήκους 15
χλμ, στο Γενικό Τοπικό Σχέδιο του Δήμου Δρόπολης.
Ευχαριστούμε για την συνεργασία,
Η Γενική Γραμματέας
Βιόλα Χατζηαντέμη
Χαίρετε κύριε Θωμά Νάκα,
Απάντηση στο αίτημά σας με αρ. 363861
Χαίρετε! Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Υποδομών
και Ενέργειας έχει μεταβιβάσει το αίτημα του κου
Νάκα στην αρμόδια υπηρεσία πλησίον του ΕΟΧΣ με
το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1379/1, ημερ. 31.08.2021.
Ευχαριστούμε,
Το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας
Χαίρετε κύριε Θωμά Νάκα,

Η παραπάνω επιστολή στην αλβανική
γλώσσα

Απάντηση στο αίτημά σας με αρ. 363861
Χαίρετε κε Νάκα. Σας ευχαριστούμε που μας απευθύνατε το αίτημά σας και σας ενημερώνουμε στη συνέχεια με την απάντηση που λάβαμε από τον Εθνικό
Οργανισμό Χωροταξικού Σχεδιασμού. Σχετικά με το
αίτημα του κου Νάκα, επί του παρόντος γίνεται ένας
συντονισμός με την μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης, εξετάζονται οι παρούσες προτάσεις
του Γενικού Τοπικού Σχεδίου και έπειτα θα καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Το αίτημα
σχετίζεται με την κατασκευή ενός οδικού άξονα, που χρήζει αξιολόγησης πριν λάβει κάποια απάντηση. Ο κος Νάκας έχει απευθυνθεί απευθείας στον ΕΟΧΣ και έχει ενημερωθεί ότι το θέμα εξετάζεται και θα λάβει απάντηση το συντομότερο δυνατόν, σχετικά με την
αποδοχή του αιτήματός του. Σας ευχαριστούμε! Το Γραφείο της Συγκυβέρνησης!
Υπουργείο Υποδομών και ενέργειας
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Η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά των Σχωριάδων
Από τον Θωμά Νάκα

Εμείς οι σχωριαδίτες μπορούμε να καυχιόμαστε με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Αυτή αποτελείται από πληθώρα πολιτιστικών μνημείων όπως εκκλησίες, εξωκλήσια, εικονίσματα, μύλους, το γεφύρι Μητσούρκου, το μισοτελειωμένο γεφύρι του Πασπάλη (Σεριάνη), το μπέντι του Τσιαφτινάκου.
Παντού υπήρχαν χάνια, αλώνια, καλύβες, ασβεσταριές. Όμως όλα αυτά τα μνημεία το
κομμουνιστικό καθεστώς μας τα κατάστρεψε. Γκρέμισε την κεντρική εκκλησία και τα
υπόλοιπα εξωκλήσια τα μετέτρεψε σε αποθήκες και στάβλους ή και τα ρήμαξε παίρνοντας τις πέτρες για να φτιάξει στάβλους.
Έμεινε το βάρος στην δική μας γενιά. Όλα αυτά να τα διορθώσουμε και να τα κρατήσουμε όρθια με μεγάλο κόπο και χρήματα. Πρώτο και καλύτερο την ανέγερση από τα θεμέλια της κεντρικής μας εκκλησίας. Αυτό έγινε εφικτό με την τιτάνια προσπάθεια του αείμνηστου Γιάννη Τσιαμπέρη και της γερόντισσας Μαρία – Ελένη Καλέμη, την σημαντική
συμβολή του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας και όλων των συγχωριανών. Επίσης από τα θεμέλια με την συμβολή όλων των συγχωριανών ανεγέρθη η Αγία Σωτήρα. Ανακαινίστηκε
από τον Θωμά Κατσάνο η Ντόλιανη, ο Άγιος Νικόλαος αρχικά από την Κοσμηδώρα Χατζή
και τον Μάνθο Κατσάνο και μετέπειτα ολοκληρώθηκε με την συμβολή πολλών συγχωριανών. Η Παναγία Χωτιμίστας και η Αγία Παρασκευή από τον Μάνθο Κατσάνο κτλ. Όμως
έχουμε πολύ δρόμο ακόμα γιατί μετά από επιτόπια επίσκεψη σε όλα τα σημεία διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση είναι απογοητευτική. Τα παρακάτω εκκλησάκια
χρήζουν επιδιόρθωσης:
1. Εκκλησία Θεοτόκου εξ αρχής
2. Εκκλησία Αγίου Νικολάου
Πάρα
3. Εκκλησία Αγίου Μηνά Πάρα
4. Το παλιοκλήσι στα Λειβάδια
5. Εκκλησία Αγίου Μηνά στο
Ρεσβάνι
Όλα τα άλλα εκκλησάκια στέκουν
μεν σαν κτίσματα αλλά χρειάζονται να
ολοκληρωθούν όπως τα συντηρούσαν οι πρόγονοί μας. Τα τέσσερα βασικά εικονίσματα και όλα τα άλλα που
χτίστηκαν μετά το 1991 θέλουν συντήρηση.
Ας ευαισθητοποιηθούμε όλοι,
ώστε με το κατά δύναμιν ο καθένας, ποιος λίγο ποιος πολύ να συμβάλει στον έρανο που συνεχίζει, είτε να
αναλάβει ένα ξωκλήσι να το ανακαινίσει. Όποιος συμβάλει να τον ανταμείψει ο Θεός εις διπλούν και εις τριπλούν.
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Η Αγία Παρασκευή
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Η Αγία Τριάδα

Ο Άγιος Νικόλαος
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Ο Αγίος Μηνάς Πάρας
Άγιος Νικόλαος
Πάρας

Ο Άγιος Αθανάσιος
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Προφήτης Ηλίας

Παναγία
Χωτημίστας
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΕΣ
• Θωμάς Νάκας

• Θωμάς Τέλιος (1935-2021)
• Αντώνης Βάγιος (1933-2021)
• Απεβίωσε ο Βαγγέλης Κάνας

• Αλκιβιάδης Νταλές

• Ένα πρότυπο ανθρώπου δίπλα μας
• Ο μπάσιο Λάμπρος και η συμμορία
των κλεφτών
• Φυλακίσεις, εξορίες, δραπετεύσεις
• Άδεια χωριά και σπίτια που ερημώνουν
• Το χρονικό μιας αρμονικής συνύπαρξης
• Aναμνήσεις από το Πανηγύρι των
Γενεθλίων της Θεοτόκου
• Ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές
• Η Χουλιάρα και τα μυστήριά της

• Γιώργος Νάκας

• Ευχαριστίες στον Ανεξάρτητο Σύλλογο
«Εστία Δερόπολης»
• Οι ενέργειες και οι παρενέργειες
• Σαν σήμερα… Σχωριάδες 1992
• Τα καλύτερά μας παιγνίδια!
• Ολόκληρη η ζωή μέσα σε ένα χρόνο
• Συγχαρητήρια Κωνσταντίνα Λώλη!
• Αγίου Νικολάου Ευχές

• Αναστασία Μπέη

• Το μπέντι
• Αφιερωμένο στη Σουλτάνα Παππά

• Νίκος Κονόμος
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• Αντωνέτα Βαρσάμη

•Αφιερωμένο στην Κωνσταντίνα Πάντου
από το Χλωμό, πρώην δασκάλα στο χωριό μας
•Pyrrhus Benevolent Society, Inc.:
Άρθρο αφιερωμένο στον Μενέλαο Γ. Τζέλιο

• Πέτρος Μεντής

• Η ευτυχία μιας μακρινής εποχής
• Η Τσιάτιστα στην ζωή μου
• Η οικογένεια Κατσάνο - Τρεις γενιές
φωτογράφων από τις Σχωριάδες Πωγωνίου
• Ξεφυλλίζοντας την συλλογή της εφημερίδας
«Η Φωνή της Νεολαίας»
• Επιβάτης στην κοριέρα του μακρινού
δρομολογίου Σωπική – Αργυρόκαστρο με
οδηγό τον Παντελή Αρσένη.
• Ακροατής σε μια πολιτική δίκη: Αφιερωμένο
στον Αντώνη Κατσάνο
• Οι μύλοι και οι μυλωνάδες της περιοχής
• Τον Ιούλιο του μακρινού έτους 1968
• Το πορτρέτο του πατέρα
• Αφιέρωμα στον δάσκαλο Γερμανό
• Απόστολος Τσάνος: Ένα έμβλημα
της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας
• Ο τιραναίος που μας μίλαγε για την αγάπη

• Μπετζέτ Τσιομπάνι

• Σχωριάδες 1926: Στατιστικά στοιχεία

• Χρήστος Νάτσης

• Έβδομη Τάξη, 1953

• Η ιστορία της οικογένειας
του Ευθύμιου Γκίκα

• Αννέτα Κούστα

• Χρήστος Τσάνος

• Μιρέλα Κονόμου

• Λάμπρος Ρέτζιος

• Παλιό αρχειακό υλικό από την εφημερίδα
«Πυρσός Βορείου Ηπείρου»

Ντόλιανη

Σελίδες 127-258

• Άρθρο αφιερωμένο στην Ισμήνη Λίνα

• Καλλιτεχνικές δημιουργίες
• Προσευχή
• Κάλαντα από τον Σπύρο Ρέτζιο
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Θωμάς Τέλιος
(1935-2021)
Χτες 6 Φεβρουαρίου 2021 απεβίωσε ο Θωμάς Τέλιος.
Από τον
Ο Θωμάς Τέλιος γεννήθηκε στις
Θωμά Νάκα
25
Ιανουαρίου 1935 στις Σχωριά7 Φλεβάρη 2021
δες. Ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά
της Όλγας και του Βαγγέλη Τέλιου. Τα
αδέρφια του ήταν η Αθηνά και ο Ηλίας.
Το 1938, ο πατέρας του μετανάστευσε στη Ρουμανία και
τα παιδιά μεγάλωσαν μόνα με τη μητέρα τους κάτω από πολύ
δύσκολες συνθήκες και μεγάλη ανέχεια.
Η μάνα Όλγα πάλεψε παλικαρίσια, αξιέπαινη και δίχως να
το βάζει κάτω, κατάφερε και κέρδισε τον σεβασμό όλων στο
χωριό. Μόνη της, χωρίς τη στήριξη του άντρα της, ανέθρεψε
και μεγάλωσε τρία παιδιά, καθώς ο σύζυγος παρέμεινε στη
Ρουμανία και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Θωμάς, η Αθηνά και ο Ηλίας προόδευσαν στα Τίρανα και ως
κάτοικοι της πρωτεύουσας, ήταν στήριγμα και
βοήθεια για όλους τους συγγενείς και συγχωριανούς εκεί. Όλοι έχουν να πουν έναν καλό
λόγο για τη βοήθεια που πρόσφεραν ακόμα και
σε αυτούς που πήγαιναν στα Τίρανα για τα διάφορα προβλήματά τους.
Το 1950, ο Θωμάς Τέλιος ξεκίνησε να εργάζεται στο εργοστάσιο Ενβέρ, ξεκινώντας ως απλός
εργάτης και με την πάροδο των χρόνων έφτασε
έως και προϊστάμενος τμήματος.
Το 1984 συνταξιοδοτήθηκε, αλλά επειδή ήταν απαραίτητος στο εργοστάσιο, τον κράτησαν κοντά τους μέχρι το 1991, που με την αλλαγή του καθεστώτος τα πάντα κατέρρευσαν.
Ο Θωμάς Τέλιος είχε διακριθεί πολλές φορές στη δουλειά του, ήταν εργατικός και
οργανωτικός. Το παρουσιαστικό του ήταν τέτοιο που χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο
στις προπαγανδιστικές αφίσες και στην κεντρική εφημερίδα «Zeri I Popullit»εκείνου
του καιρού.
Ο Θωμάς Τέλιος δεν ήταν μόνο ένας συνεπής εργάτης, ήταν ένας από τους καλούς
πατριώτες, επισκεπτόταν κάθε χρόνο το
χωριό, ιδιαίτερα τον Σεπτέμβριο που γινόταν Η Γιορτή του Πωγωνίου.
Στη μνήμη μας παραμένει ο Θωμάς Τέλιος με μια μπερέτα στο κεφάλι, ο Θωμάς ο
γλεντζές και αγαπητός σε όλους.
Το 1963, στη δική του επιχείρηση, με
δική του πρωτοβουλία, κατασκεύασε παι-
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δικές χαρές για τα παιδιά, αλλά και μια γεννήτρια
για τον υδροηλεκτρικό σταθμό Σχωριάδων, που
ήταν ο πρώτος στο Πωγώνι, με το νερό του Λάκκου του Μιτσούρκου.
Το 1972, ήταν ένας από τους τέσσερις βασικούς μιας επιτροπής της διασποράς των Σχωριαδιτών ανά την Αλβανία, με κέντρο τα Τίρανα, για τη
μεταφορά του Νερού των Σχωριάδων.
Μετά το 1991, ο Θωμάς Τέλιος ήταν τακτικός
στην εκκλησία και πάντα πλάι στον Αρχιεπίσκοπο.
Κάθε Κυριακή, μετά τη Θεία Λειτουργία, στο κυλικείο της εκκλησίας συγκεντρώνονταν όλοι οι συγχωριανοί και ο Θωμάς ήταν το επίκεντρο της παρέας.
Το 2016 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σχωριάδες το βιβλίο του με τίτλο «Οι Σχωριαδίτες μέσα από τις αναμνήσεις
μου». Σε αυτό κατέγραψε τις αναμνήσεις του από όλους τους
παλαιούς Σχωριαδίτες που γνώρισε, αλλά και τη ζωή του στο
χωριό.
Ο Θωμάς Τέλιος παντρεύτηκε τη Μελπομένη, που μαζί
κράτησαν δίπλα δίπλα ο ένας στον άλλο για περισσότερα από
60 χρόνια. Η Μελπομένη ήταν αξιοθαύμαστη, από το στόμα
και το χαμόγελό της έσταζε μόνο μέλι, και όλοι οι συγγενείς
και οι συγχωριανοί την έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση.
Η Μελπομένη συμπλήρωνε τον Θωμά σε ό,τι του έλειπε
από τη μόρφωση και τη συμπεριφορά του.
Ο Θωμάς και η Μελπομένη
δεν απόκτησαν παιδιά, όμως ήταν περιτριγυρισμένοι από
τα ανίψια τους, τον Βαγγέλη και την Ελένη του Ηλία, την
Όλγα, τον Βασίλη και τον Κώστα της Αθηνάς, και περισσότερο την Έλλη Μπίτση, την ανιψιά της Μέλπως, που ήταν και
είναι παρούσα καθημερινά και τους στηρίζει.
Όλη η οικογένεια, όλο
το σόι της Μελπομένης
αγαπούσε και εκτιμούσε πολύ τον Θωμά, αλλά
και αυτός με τη σειρά του
ήταν άψογος με όλους.
Εμείς τα ξαδέρφια του Θωμά Τέλιου, ο Θανάσης και
ο Θωμάς Νάκας, η Βιολέτα, η Καλλιόπη και ο Δημήτρης Μπέης, ο Παναγιώτης, η Μαρία, ο Σταύρος και η
Βασιλική Τέλιου, αισθανόμαστε περηφάνια για τα ξαδέρφια μας στα Τίρανα, και πάντα όταν επισκέπτονταν
το χωριό τους είχαμε σαν αδέρφια μας.
Θα μας λείψει, πρώτα απ’ όλα στη σύντροφο της ζωής του, Μελπομένη, στην αδερφή
Αθηνά, στον αδερφό Ηλία, στον αδερφό Επαμεινώνδα στην Αμερική, και σε όλους μας.
Αυτή είναι η ζωή, κανείς δεν ξεφεύγει από το μοιραίο.
Αιωνία του η μνήμη.
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Αντώνης Βάγιος
(1933 - 2021), 88 ετών
Στις 4 Απριλίου 2021 απεβίωσε ο συχωριανός και συγγενής μας
Από τον
Αντώνης Βάγιος, δύο μέρες πριν
Θωμά Νάκα
τα γενέθλιά του. Ο Αντώνης Βάγιος
9 Απριλίου 2021
γεννήθηκε στις Σχωριάδες Πωγωνίου στις 6 Απριλίου 1933.
Οι γονείς του Κίτσιος Βάγιος και
Ευθυμία Βάγιου - Πασπάλη είχαν 4 παιδιά, την Όλγα, τον
Μήτσιο, τον Τάση, και τον μικρότερο Αντώνη.
Οι γονείς του αρχικά έζησαν στην Κωνσταντινούπολη
και το 1918 επέστρεψαν στο χωριό. Μετά την επιστροφή
τους ο πατέρας του Αντώνη άφησε την οικογένεια στο χωριό και εκείνος ξαναέφυγε για κάποια χρόνια στα ξένα και
πάλι, αυτή τη φορά πήγε στην Οδησσό (σημερινή Ουκρανία) για εργασία, εκεί είδε και έζησε από κοντά τον ερχομό
και τις πρακτικές του κομμουνισμού.
Περνώντας τα χρόνια ο πατέρας του Αντώνη επέστρεψε μόνιμα στα πάτρια εδάφη. Τα αδέρφια του Αντώνη ως μεγαλύτερα άρχισαν και εκείνα
την ζωή της ξενιτιάς, συγκεκριμένα ο αδερφός του Μήτσιος έφυγε στην Ελλάδα το 1938
λαμβάνοντας μέρος στην αντίσταση κατά του φασισμού ενώ τα άλλα 2 αδέρφια του Όλγα
και Τάσης δραπέτευσαν για την Ελλάδα το 1945 και έτσι ο Αντώνης έμεινε στις Σχωριάδες μόνος του με τους γονείς του. Ενημερωτικά αναφέρουμε πως τα τρία αδέρφια του
Αντώνη έφυγαν το 1960 για την Αμερική.
Το 1946 όμως έμελλε να ήταν η χρονιά που άλλαξε όλη την ιστορία της οικογένειας. Μετά τη λήξη του 2ου παγκοσμίου πολέμου και την εγκαθίδρυση του κομμουνισμού
στην Αλβανία, άρχισε το καθεστώς να δείχνει τα δόντια του. Η ελευθερία σκέψης και λόγου πλέον έπαψαν να υπάρχουν. Οι ιδέες του καθενός έπρεπε να κρυφτούν από τον έξω
κόσμο. Ο πατέρας του Αντώνη όμως ήταν μαχητής όλα του τα χρόνια και το 1946 το κομμουνιστικό καθεστώς τον συνέλαβε για την περίφημη και γνωστή φράση που είπε «Οι
κομμουνιστές θα μας πάρουν και τη στάχτη από το τζάκι». Ένας λόγος, μία φράση ήταν
αρκετά για να τον φυλακίσουν στα διαβόητα μπουντρούμια του Καλιά Αργυροκάστρου.
Από τα πολλά βασανιστήρια και
τις άθλιες συνθήκες μετά από 6 μήνες πεθαίνει ο πατέρας του και μάλιστα η σορός του δεν παραδόθηκε
ποτέ στην οικογένεια.
Ο Αντώνης τότε ήταν 13 χρονών,
ορφάνεψε πριν καλά καλά καταλάβει τον κόσμο, κατάλαβε απότομα
τι σημαίνει στέρηση της ελευθερίας, πως μέσα από αυτή τη στέρηση ελευθερίας και την εγκαθίδρυση ενός δικτατορικού καθεστώτος
εκείνος στερήθηκε τον πατέρα του,
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κατάλαβε απότομα πως η ζωή του θα είναι ένας μεγάλος αγώνας βιοπάλης.
Το 1955 σε ηλικία 22 ετών ο Αντώνης παντρεύεται την Πολυξένη Κατσάνου, 19 ετών εκείνη, και σε
2 βδομάδες αποφασίζουν να δραπετεύσουν παίρνοντας μαζί τους και τη μάνα του. Όνειρό του να ανταμώσει με τα αδέρφια του, όνειρό του μία ελεύθερη
ζωή, δεν την μπορούσε τη σκλαβιά ο Αντώνης.
Όμως το όνειρο αυτό δυστυχώς διακόπηκε νωρίς, σχεδόν πριν ακόμη ξεκινήσει. Δυστυχώς μόλις
πέρασαν το ποτάμι της Σέλιανης, στο Μετόχι, τους
συνέλαβαν και αλυσοδεμένους του πήγαν περπατώντας στο Αργυρόκαστρο περνώντας τους από όλα
τα χωριά προς παραδειγματισμό. Και έτσι το όνειρο
για μία ελεύθερη ζωή ξαναθάφτηκε μέσα τους, άλλωστε μπροστά τους ήταν τα πολύ δύσκολα χρόνια
που έπρεπε να περάσουν.
Δικάστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες με την κατηγορία της απόπειρας απόδρασης στην Ελλάδα. Οι
ποινές πολύ μεγάλες, 15 χρόνια ο Αντώνης, 10 χρόνια η μητέρα του και 5 χρόνια η σύζυγός του Πολυξένη. Φυσικά ο Αντώνης χωρίς να το σκεφτεί καθόλου προστάτεψε τη γυναίκα του δηλώνοντας πως εκείνος την υποχρέωσε και πήρε πάνω του και τα 5 χρόνια
της ποινής της και έτσι συνολικά καταδικάστηκε σε 20 χρόνια. Αυτή η πράξη από μόνη της
δείχνει πως ο Αντώνης παρ’ όλο το νεαρό της ηλικίας του, 22 χρονών ήταν γενναίος και
υπεύθυνος για τις πράξεις του. Η Πολυξένη μετά από αυτό αφέθηκε ελεύθερη.
Την πρώτη ποινή την πέρασε διαδοχικά στις πιο σκληρές φυλακές του Μπουρέλι, της
Αυλώνας, του Λάτσι και των Τιράνων. Καθημερινά πολύ δουλειά, άθλιες συνθήκες, πείνα και ψυχολογική πίεση και βία. Αποφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο του 1967, 40 μέρες
μετά το θάνατό της μητέρας του στην Αυλώνα.
Το κυνηγητό του συνεχίστηκε και εκτός φυλακής με την παρουσία της ασφάλειας σε κάθε
του βήμα, στην Αυλώνα και στο Αργυρόκαστρο
που μετακόμισε τα επόμενα χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 1967 γεννήθηκε η κόρη του Ευδοξία
και το 1975 ο γιός του Νικόλαος. Υπήρχε μία περίοδος ηρεμίας, χαράς και ολοκλήρωσης της οικογένειας. Οι γονείς δούλευαν καθημερινά και ο
Αντώνης ως πολυτεχνίτης σε κρατική επιχείρηση και τα παιδιά τους μεγάλωναν με αγάπη και
στοργή.
Αυτήν την περίοδο, το 1972 στην μεγάλη
εξόρμηση των συγχωριανών της διασποράς
στην Αλβανία, για την μεταφορά του νερού από
τον Αηλιά στο χωριό και πολλών άλλων έργων
ο Αντώνης πήρε μέρος και βοήθησε ενεργά σε
καίρια σημεία όπως την ένωση των μεταλλικών
σωλήνων αλλά και στην κατασκευή της γέφυρας
(πασαρέλα) του Σεριάνη.
Το σπίτι του Αντώνη στο Αργυρόκαστρο ήταν
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σαν ξενοδοχείο όχι μόνον για
τους συγγενείς αλλά και για
όλους τους συγχωριανούς και
φίλους.
Όμως η χαρά δεν διήρκησε
πολύ, το 1978 συλλαμβάνεται
ξανά, αυτήν τη φορά με την κατηγορία της προπαγάνδας ενάντια του κομμουνιστικού συστήματος και καταδικάζεται
εκ νέου σε 10 χρόνια φυλάκισης και τον στέλνουν στις περιβόητες φυλακές του Σπάτσι,
σε ορυχεία δεκάδων μέτρων
κάτω από την επιφάνεια της
γης. Το 1987 επιτέλους καταφέρνει να βγει ζωντανός και
από αυτή τη φυλακή.
Όλη αυτήν την περίοδο της φυλακής η Πολυξένη με τα παιδιά της Δοξία και Νίκο, περνούσαν πολύ δύσκολα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και λόγω της τεράστιας ψυχολογικής
πίεσης που είχαν από παντού. Στιγματισμένοι ως «εχθροί του λαού», όχι μόνον η Πολυξένη η οποία δούλευε στη φέρμα στις πιο δύσκολες αγροτικές δουλειές αλλά και τα μικρά
παιδιά στο σχολείο, στην γειτονιά και παντού.
Το 1990 επιτέλους το όνειρο που ξεκίνησε σε ηλικία 22 ετών το 1955, γίνεται πραγματικότητα και οικογενειακώς έρχεται στην Ελλάδα σε ηλικία 57 ετών.
Έζησε 30 χρόνια ελεύθερης ζωής και είδε τα παιδιά του να μεγαλώνουν, να σπουδάζουν, να παντρεύονται, και να αποκτάει 3 εγγόνια που τα λάτρευε και τον λάτρευαν.
Και εδώ στην Αθήνα το σπίτι του Αντώνη ήταν ανοικτό για όλους συγγενείς και φίλους,
ήταν το στήριγμα και όλων των συμπαθούντων
στις φυλακές, Ελλήνων και Αλβανών, τους καλωσόριζε και τους βοηθούσε όσο μπορούσε σε
όποιο πρόβλημα και εάν είχαν.
Όλοι μας γνωρίζαμε για τον Αντώνη ότι ήταν
άνθρωπος γενναίος, μπεσαλής, τα έλεγε έξω
από τα δόντια, δεν συνεργάστηκε, δεν συμβιβάστηκε δεν πούλησε τα πιστεύω του, τους
φίλους του, τους συνεργάτες του και αυτό το
πλήρωσε ακριβά.
Κατά τη μεταβατική περίοδο μετά το 1990,
ενώ μπορούσε να εκδηλώσει το θυμό του για
την αδικία και την προδοσία που τον ταλαιπώρησαν τόσα χρόνια μέσα στις φυλακές, κράτησε μία πολύ αξιοπρεπή στάση χωρίς να προκαλέσει κανέναν να του απολογηθεί για το
σκοτεινό παρελθόν της δικτατορίας, και αυτή
η στάση είναι προς τιμής του.
Το 2006 του απονεμήθηκε από την Ελληνική
Δημοκρατία «Μετάλλιο για την προσφορά στο
έθνος»
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Το χαρακτηριστικό του
χιούμορ τον έκανε να ξεχωρίζει σε όλη την παρέα, η στάση του ενέπνεε σεβασμό και
εμπιστοσύνη, ήταν δεινός
αφηγητής, ο λόγος του σε συνάρπαζε και δεν ήθελες να
σταματήσεις να τον ακούς.
Εγώ προσωπικά είχα τακτικές συναντήσεις κατ’ ιδίαν αλλά πολύ συχνή ήταν και
η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Πάντα θέλαμε και οι
δυο να τα λέγαμε, μου έλεγε: «Θέλω ανθρώπους να με
καταλαβαίνουν, να τα βγάζω
όλα από μέσα μου, η ζωή μου
έμαθε πολλά, η φυλακή ήταν
για μένα κακιά εμπειρία αλλά και ένα διαφορετικό σχολείο, γιατί εκεί συνάντησα πολύ
αξιόλογους ανθρώπους, την αφρόκρεμα των διανοούμενων της Αλβανίας, γιατί ο Χότζα
αυτούς φοβόταν και αυτούς έκλεινε στις φυλακές»
Όταν τον ρώτησα, καλά η πρώτη φυλακή ήταν για απόπειρα απόδρασης στην Ελλάδα,
η δεύτερη όμως πως την πάτησες εσύ έξυπνος άνθρωπος; Και αυτός μου απάντησε, δεν
έκανα κάτι εγώ, έπρεπε να με βάλουν μέσα και όπως λέει η παροιμία, «Θέλεις λύκε να με
φας, φάε και μην μ’ αφήνεις» εφόσον το έχετε προαποφασίσει μην το παιδεύεται πολύ.
Όταν τον ρωτούσα για την υγεία του και μου έλεγε τα προβλήματα του πάντα όμως
χωρίς να παραπονιέται, του έλεγα χαριτολογώντας έχε υπομονή τα πρώτα 100 χρόνια
είναι δύσκολα, και εκείνος γελούσε, λέγοντας μου πως ΄τα έχω περάσει βρε Θωμά γιατί τα χρόνια της φυλακής μετράνε διπλά. Ήταν πάντα ετοιμόλογος, και ενέπνεε σεβασμό.
Τα γεράματά του τα πέρασε χαρούμενα και ευχάριστα περιτριγυρισμένος με πολύ αγάπη από τη σύζυγό του Πολυξένη, από τα παιδιά του και τα εγγόνια του.
Όλα τα χρόνια στο πλευρό τους ήταν ο Νίκος που καθημερινά τους εξυπηρετούσε και
είχαν το θάρρος του, λόγω που η Δοξία έμενε μόνιμα στην Αερική.
Η Δοξία βρέθηκε κοντά του όλη αυτήν την δύσκολη περίοδο της υγείας του, πηγαινοέρχονταν Αμερική - Ελλάδα όλη την περίοδο της πανδημίας.
Έκλεισε τα μάτια του ευτυχισμένος στα χέρια της κόρης του και
του γιου του.
Η πανδημία δεν μας επέτρεψε
να γίνει μία κηδεία όπως του άρμοζε με τη συμμετοχή όλων των συγχωριανών και φίλων του.
Ο Αντώνης Βάγιος θα γραφτεί
με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Σχωριάδων μαζί με όλους
τους άλλους συγχωριανούς που
καταδικάστηκαν άδικα γιατί ήθελαν την ελευθερία.
Αιωνία η μνήμη του.
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Απεβίωσε ο Βαγγέλης Κάνας
Έφυγε από κοντά μας ένας καλοσυνάτος άνθρωπος.
Ο Βαγγέλης Κάνας γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σχωριάδες.
Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό και το εφτατάξιο στην
Πολύτσιανη.
Από τον
Μετά όπως όλα
Θωμά Νάκα
τα
παιδιά
της ηλικί2 Δεκεμβρίου 2021
ας του (τότε ελάχιστοι μπορούσαν να
συνεχίσουν το λύκειο ) ξεκίνησε δουλειά
στον συνεταιρισμό.
Από μικρός έμαθε πλάι στον πατέρα του
την τέχνη του μαραγκού και του χτίστη. Σε
όλες τις δουλειές που ασχολήθηκε όπως
στο τηλεφωνικό κέντρο του χωριού, στον
μύλο, στο αποστακτήριο ρακής, στο εργαστήριο μαραγκοσύνης και αλλού τον χαρακτήριζαν η εργατικότητα, η επιμονή, η
υπομονή και η καλοσύνη απέναντι στους
συγχωριανούς, στους φίλους, στους υφισταμένους και προϊστάμενους. Χαιρόσουν
να εργάζεσαι μαζί με τον Βαγγέλη.
Ο Βαγγέλης παντρεύτηκε την Γεωργούλα και μαζί έκαναν μια ωραία οικογένεια
αποχτώντας 3 παιδιά, τον Νίκο, τη Βίκυ και
τον Θύμιο.
Μετά το 1991, όπως όλοι μας, ξενιτεύτηκε και ο Βαγγέλης οικογενειακώς εγκαταστάθηκε στην Ραφήνα. Δούλεψαν μαζί με
την Γεωργούλα σκληρά έκαναν καταντιά, πάντρεψαν τα παιδιά τους, τους έχτισαν τα σπίτια τους, και γέμισαν το σπίτι τους με εγγόνια. Ο Βαγγέλης ακόμη και τώρα δούλευε όσο
μπορούσε αλλά και έτρεχε να βοηθήσει τα παιδιά και τα εγγόνια του.
Ο Βαγγέλης ήταν πάντα με το χαμόγελο στο στόμα, καλοσυνάτος με όλους. Ίσως να
είναι ο μοναδικός άνθρωπος στο χωριό μας που δεν έχει ανταλλάξει κακιά κουβέντα με
κανέναν συγχωριανό του.
Εγώ προσωπικά τον είχα φίλο μου και οι οικογένειες μας ήταν πάντα δεμένες. Η αδελφή του η Ελένη ήταν η νονά μου, με τον αδελφό μου τον Θανάση ήταν βλάμηδες (αδελφοποιτοί), ο πατέρας μου τον λάτρευε και αυτός τον σεβόταν πάρα πολύ. Και η παράδοση συνεχίστηκε, οι γιοι μας έγιναν κουμπάροι καθώς ο Θύμιος πάντρεψε το Γιώργο και
βάφτισε την Πολύμνια.
Έφυγε νωρίς, πολύ νωρίς, έφυγε απρόοπτα αφήνοντας στην θλίψη την γυναίκα του,
τα τρία παιδιά του, τα έξι εγγόνια του, τους συγγενής του και όλους εμάς τους φίλους και
συγχωριανούς του.
Η κηδεία του έγινε στην Ραφήνα όπου παρόλο την πανδημία έγινε μεγαλοπρεπή με
μεγάλη συμμετοχή.

Ένα πρότυπο ανθρώπου δίπλα μας

Στα περίπλοκα μονοπάτια τής ζωής και στη διάβα του χρόνου,
στο λαβύρινθο της σκληρής επιβίωσης και των χιλίων εμποδίων
πού η μοίρα αλύπητα ρίχνει στη πορεία της ζωής κάποιων ανθρώπων, κάποια άγνωστα ταλέντα, μένουν στη σκιά τής αφάνειας και
τής απαγορευμένης ανάδειξης και δημοσιότητας κάποιων περαΑπό τον
σμένων εποχών. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε πρότυπα σέ
Αλκιβιάδη Νταλέ
τρανταχτά ονόματα, μακρινά και απόξενα, μόνον και μόνον γιατί
13 Δεκεμβρίου 2020
τραβάνε απάνω τους τα φώτα της κατευθυνόμενης προβολής και
αγνοούμε πώς δίπλα μας ζούνε και περνούν απαρατήρητοι δικοί
μας άνθρωποι πού κρύβουν μέσα τους, θησαυρούς ανθρώπινων και πνευματικών αξιών. Καιρός είναι να γνωρίσουμε μια τέτοια περίπτωση. Ο λόγος για την συγχωριανή μας
Αλεξάντρα Λώλη (Μεντή).
Διαβάστε ένα από τα πολλά ποιήματά της.
Ακούστε παιδιά μου, σαν ιστορία
Και παραμύθι είναι οι γιορτές
Χρόνια πολλά αγάπη υγεία
Βγαίνει από μέσα από τίς καρδιές
Δεν ξέρετε παιδιά μου τι θα πει πόνος
Δεν ξέρετε ούτε από μοναξιά
Όσες χαρές έχει όλος ο κόσμος
Έχει η δική σας αγκαλιά
Λουλούδια να ανθίζουν στο πέρασμα σας
Και ο ήλιος να λάμπει όλο χαρά
Τα ζώα να τρέχουν στο κάλεσμα σας
Και εσείς να γλεντάτε την ομορφιά

Τα χρόνια περνάνε σαν να είναι ώρες
Οι μέρες κυλάνε σαν τα λεπτά
Σε όλον τον κόσμο και όλες τις χώρες
Αγάπη υγεία και όλο χαρά
Φύγανε τα χρόνια γοργά περνάνε
Και οι χειμώνες φύγανε και αυτοί
Φεύγει ο κόσμος και δεν γυρνάει
Είμαστε όλοι περαστικοί
Από ψηλά μας χαιρετάνε
Και οι ψυχές τους ήρθαν κι αυτές
Με ένα χαμόγελο μας χαιρετάνε
Και λέμε πως είναι απλές σκιές

Τα ποίημα είναι παρμένο από την ανάρτηση τής κόρης της Βιολέτα Λώλη. Ψάχνοντας
στο αρχείο τών φωτογραφιών μου βρήκα μόνον μία φωτογραφία με την Αλεξάντρα από
τα σχολικά χρόνια. Η πρώτη από αριστερά στην πάνω σειρά.

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΣ.
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Ο μπάσιο Λάμπρος
και η συμμορία των κλεφτών
(Παλιές μικρές ιστορίες)

Η μάστιγα των κλεφτοσυμμοριών που λυμαίναν τα απροστάτευτα χωριά μας σε παλιότερες εποχές, ήταν μια ανοιχτή κοινωνική πληγή με οδυνηρές συνέπειες για τους κατοίκους των χωριών μας. Στήνανε καρτέρια σε καραβάνια εμπορευμάτων, κατά
ληστεύανε της περιουσίες των χωρικών και τρομοκρατούσαν τον
κόσμο. Πολλές φορές κατέληγαν και σε φόνους, όπως η περίπτωση του Αντώνη Μπεντούλη από τις Σχωριαδες στη Γκρίκα της Σέλτσης, του Κίτσιο Σιούκα από τη Τσιάτηστα
στο βουνό του Λαμπόβου, του δασκάλου Αλέξη Παππά στο βουνό της Τσιάτηστας. Υπήρχαν περιπτώσεις που οι ντόπιοι κατέληγαν σε αιματηρές συγκρούσεις εναντίων τους
όπως η μάχη των Πολυτσανιτών με την συμμορία τού Τάσιο Φετάνη η και των Τσιατηστινών. Το 1853 ο αιμοσταγής Μπιρμπιλ Ρετζινι έφθασε στο σημείο να πουλήσει προστασία έναντι αδράς αμοιβής, υπογράφοντας συνδιαλλακτικό με τους κατοίκους του Χλωμού.(Άκουσον άκουσον, να με πληρώνεις για να μην σε κλέψω). Από τις πιο γνωστές
κακόφημες κλεφτό συμμορίες ήταν του Σιάκιο Λάπα, του Τάσιο Φετάνη, του Μέρο Λιάμτσε, του Μπιρμπίλ και Ρεσούλ Ρετζίνι κ.ά.
Ο Λάμπρο Νταλές ήταν ένας
από τους λιγοστούς άντρες που
εκείνα τα χρόνια έμεναν μόνιμα
στο χωριό, οι περισσότεροι ξενιτεύανε. Διατηρούσε κοπάδι με γιδοπρόβατα και πολλές φορές χτυπούσε και τη δημοπρασία για το
κοινοτικό κρεοπωλείο. Ασκούσε και το επάγγελμα του τσαρουχά
φτιάχνοντας τσαρούχια, πόχες και
ράβοντας μάλλινες κάπες. (Επάγγελμα το οποίο είχε μάθει από το
σύντομο πέρασμα του από την
Πόλη). Επίσης έκανε και τον αγωγιάτη συνοδεύοντας τα καραβάΟ Άγιος Νικόλαος στο Νεκροταφείο του χωριού
νια των ξενιτεμένων προς και από
τους Αγίους Σαράντα (Σκάλμα),
όπου διατηρούσε ένα μικρό εστιατόριο ο γιος του Κώστας Νταλές.
Ο οξύθυμος, ατρόμητος και δίκαιος χαρακτήρας του τον είχαν καθιέρωσει και ως ο
«τρόμος των κλεφτών». Την παρακάτω ιστορία, εκτός των άλλων, τη διηγούνταν και η
γιαγιά μου Ολυμπία Μήτση που αυτά τα ολίγα που έλεγε, ήταν πειστήρια αληθείας. Συνέβη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Οι κλέφτες αργά τη νύχτα μπήκαν στο Ρούγα
μαχαλά και το Τζιάφο μαχαλά. Ξεκίνησαν να ανοίγουν τα κατώγεια και να ξεσηκώνουν τα
ζώα. Με την απειλή των όπλων τρομοκρατούσαν τα γυναικόπαιδα. Σίγουρα, είχαν πληροφορίες για της οικογένειες που απουσίαζαν οι άντρες. Από τον απέναντι μαχαλά, που
ήταν τα σπίτια τα Καλυβάτικα και τα Πασπαλάτικα, μία γυναίκα που άκουσε τη φασαρία
και τις φωνές μέσα στη νύχτα, αντιλήφθηκε τι συνέβη και έτρεξε στο σκοτάδι να ενη-

Από τον
Αλκιβιάδη Νταλέ
5 Μάρτη 2021
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μερώσει το μπάσιο Λάμπρο το σπίτι του οποίου ήταν στην άλλη άκρη
του χωριού, κάτω από τον Αγ. Νικόλα. Στο άκουσμα των κλεφτών, ο
μπάσιο Λάμπρος αμέσως πετάχτηκε
από το στρώμα του και χωρίς καν να
φορέσει τα παντελόνια, με τα άσπρα
μπαινεβρέκια του ύπνου, άρπαξε το
ντουφέκι και έτρεξε να ταμπουρωθεί μέσα στο νεκροταφείο του Αγ.
Νικόλα που ήταν στη κορυφή του
χωριού. Προφανώς κατάλαβε πως
οι κλέφτες θα οδηγούσαν τα ζώα σε
αυτή την έξοδο προς το βουνό της
Νεμέρτσικας. Δεν πέρασαν λίγα λεπτά και το μπουλούκι με τα κλοπιμαία ζώα συνοδεία των λιστών εμφανίστηκαν να πλησιάζουν.
Σηκώθηκε όρθιος πίσω από το
τοίχο του νεκροταφείου και βρόντο
φώναξε μέσα στο σκοτάδι «Λάμπρο
Νταλές εδώ. Πίσω τα κλεμμένα γιατί
σας πείρα το δερμάτι» και πυροβόλησε μια φορά στον αέρα. Οι κλέφτες, με το που άκουσαν το όνομα του και γνωρίζοντας τον θαρραλέο χαρακτήρα του, έγιναν καπνός μέσα
στη νύχτα. Τα γιδοπρόβατα κατατρομαγμένα, σκορπιστήκανε στα σοκάκια του χωριού
και στα γύρο χωράφια. Το πρωί βγήκαν οι νοικοκυραίοι να μαζέψουν ο καθένας τα δικά
του. Έτσι απετράπη μία από τις πολλές κλοπές που γινόταν εκείνα τα χρόνια στα απροστάτευτα χωριά μας.

Η φωτογραφία του συνδιαλλακτικού και το περιεχόμενο του είναι παρμένα
από το βιβλίο του Θανάση Μπόλου «Αμνημόνευτα γεγονότα»
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(Περίοδος 1945-1990 στο χωριό Σχωριάδες)
Πρόλογος

Το θέμα της πολιτικής δίωξης που υπέστη ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του χωριού μας, αλλά και γενικότερα ο χώρος
μας, θεωρώ πως μέχρι σήμερα δεν βρήκε την απαιτούμενη προβολή που θα του άξιζε σε σχέση με τις τεράστιες πολιτικό κοινωνικές
διαστάσεις του και τις βαθιές
τραυματικές πληγές που προκάλεσε. O σπουδαίος ιστορικός ερευνητής και μελετητής
Σταύρος Ντάγιος, κατά καιρούς φέρνει στο φως της δημοσιότητας τρανταχτά στοιχεία
που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα στο χώρο του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. Ο
περίφημος συγγραφέας Τηλέμαχος Κώτσιας, στο πρόλογο
του βιβλίου «Σινική μελάνη»,
με αντικείμενο το συγκεκριμένο θέμα κάνει έκκληση να
το διαβάσουν οι Αριστεροί. Η ανύψωση της προτομής του Βασίλη Σαχίνη, ενός συμβόλου της πολιτικής και εθνικής δίωξης, με τη μέριμνα του δημοσιογράφου Γιώργο Μύτιλη, αντιμετωπίστηκε από τους πολιτικούς φορείς του τόπου μας και από ένα κομμάτι
της κοινότητας μας, με μια αίσθηση δυσπιστίας και αδιαφορίας. Οι σποραδικές αναφορές και μνημονεύσεις για το συγκεκριμένο θέμα από τούς ίδιους τούς παθόντες αντιμετωπίζονται με μία απλή συμπόνια λες και δεν συνέβησαν στη διπλανή μας πόρτα. 30 χρόνια λοιπόν, από την πτώση ενός Δικτατορικού καθεστώς, η ελευθερία σκέψης και ιδεών
φαίνεται να μην έχει συνέλθει πλήρες από τη βαριά νάρκωση που προκάλεσε η ξέφρενη πρώην κομμουνιστική προπαγάνδα. Μια προπαγάνδα που με την κάλπικη λάμψη του
«σοσιαλιστικού παράδεισου», προσπάθησε να κρατήσει αθέατη την άλλη όψη του νομίσματος, τη σκοτεινή,του φόβου και του τρόμου, της βίας και του πόνου. Πάντα βρισκόμουν στο δίλημμα, αξίζει ή όχι να μνημονεύσω γεγονότα που, εκτός των άλλων, προκαλούν και πολύ πόνο ψυχής. Πρέπει να σκαλίσω πληγές, ή να αφήσω τα πράματα στην
αλησμονιά του χρόνου;
Την τελική απόφαση να ασχοληθώ, την πείρα πριν από καιρό, φεύγοντας από μια συνάντηση με έναν από τους τελευταίους πρωταγωνιστές του όλου δράματος που έφυγε
από τη ζωή πρόσφατα, τον πολύπαθο Αντώνη Βάγιο. Στάθηκε στο κατώφλι της πόρτας
τού σπιτιού του και μου είπε: «Η θρησκεία μας διδάσκει μετάνοια, συγχώρεση και αγάπη.
Το ασπάζομαι και το σεβάστηκα, και εγώ και όλοι αυτοί που φύγανε. Δεν μπορώ όμως, να
ξεχάσω». Όλοι αυτή τη σεμνή και ταπεινή προσπάθεια, τη θεωρώ ένα μικρό κεράκι στη
μνήμη όλων εκείνων, των δικών μας ανθρώπων που υπέστησαν τόσες αδικίες, κακουχίες και φύγανε με πολύ παράπονο. Γνώμονας μου, η ιστορία πρέπει να διδάσκεται όχι για
να προκαλεί οργή και αναμόχλευση μίσους, αλλά για το μήνυμα: ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ.

Από τον
Αλκιβιάδη Νταλέ
26 Μαΐου 2021
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Πρώτο μέρος

Ο σκοπός που αναφέρομαι στα όσα περιγράφω δεν είναι ούτε να κρίνω, ούτε να καταδικάσω άτομα και γεγονότα που συνέβησαν πριν από μισό αιώνα και βάλε. Ένα σύνηθες
λάθος που γίνετε συχνά, είναι η κρίση του χθες από το ύψος των σημερινών δεδομένων,
παραβλέποντας το φόντο των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων της κάθε χρονικής
περιόδου. Νιώθω όμως υποχρέωση την καταγραφή το τη συνέβη την πολυτάραχη και
πολύ συζητιμενη περίοδο αυτή, με σκοπό τη γνώση και κατανόηση των επόμενων γενιών για ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Αναφέρομαι σε υποθέσεις και γεγονότα
που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν ταμπού και περιτυλιγμένα καλά με ένα πέπλο μυστικότητας. Συμβάντα και επιλογές ανθρώπων που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν
απολύτως φυσιολογικές, θεωρήθηκαν βαριά πολιτικά εγκλήματα. Διώξεις και στιγματισμοί που προκάλεσαν ένα βουνό βάσανα, ταλαιπωρίες και ατελείωτο ψυχικό πόνο. Πόλωση της κοινωνίας και υστέρηση βασικών ελευθερίων. Ζωντανό χωρισμό της μάνας
από το παιδί και της συζύγου από τον σύζυγο. Παιδιά που μεγάλωσαν ορφανά γιατί οι πατεράδες τους ξαφνικά βρέθηκαν ή πίσω από τα σίδερα της φυλακής, ή πέρα από τα κρατικά σύνορα. Μετά το 1990, οι άνθρωποι του ίδιου χωριού, υπό την οπτική γωνία του
καθενός θύματα και θύτες, χρειάστηκε να μαζέψουν τα κομμάτια των συντριμμιών που
άφησε πίσω μία ολόκληρη 45 χρόνη Δικτατορία. Φυσικά, η επούλωση των συνεπειών,
πολλαπλών υλικών ζημιών και των βαθύτατων ψυχικών τραυμάτων, τελεί μια πολυδιάστατη και χρονοβόρα διαδικασία που θα κριθεί σε βάθος χρόνου.
Το εγχείρημα να ξετυλίξω το κουβάρι των συμβάντων μιας ολόκληρης εποχής, βασίστηκε, εκτός από τις προσωπικές επιζήσαντες εμπειρίες και ακούσματα του στενού
περιβάλλοντος και στις μαρτυρίες μεγαλύτερων ανθρώπων που βρέθηκαν στη πορεία
των γεγονότων όπως ο δάσκαλος Θωμάς Λώλης, Αντώνης Βάγιος, Θανάσης Πασπαλης,
Αντώνης Βαγγέλης, Γρηγόρης Νταλές και πολλών άλλων συγγενών ανθρώπων που αναφέρονται στα γεγονότα.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, την ανασκόπηση τον γεγονότων από την αρχή. Στα πρόθυρα
της λήξης του Β. Π. Πολέμου στην Αλβανία, όπως και σε πολλές χώρες της Ανατολικής
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Ευρώπης, έχουμε την εγκατάσταση και την καθιέρωση των κομμουνιστικών απολυταρχικών συστημάτων διακυβέρνησης.Η νέα παγκόσμια κοινωνικοπολιτική τάξη πραγμάτων, εκτός από κάποιες θαμπές ελπίδες ότι κάτι νέο δημιουργείται στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη μετά από τον πιο αιματηρό πόλεμο που γνώρισε η ανθρωπότητα, προκαλεί
και ένα ευρύ κλήμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας το τι θα ακολουθήσει. Ένας βασικός
πυλώνας στον οποίο θα βασιζόταν η ηγεμονία του νέου συστήματος ήταν η λεγόμενη Δικτατορία του Προλεταριάτου και η άσκηση της πάλης των τάξεων. Επομένως ήταν επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη του αντίπαλου εχθρικού πόλου και, στην απουσία, η εικονική δημιουργία του.Σε αυτό το πλαίσιο μετά την απελευθέρωση, στιγματίζονται ως «κουλάκοι»
τρεις συγχωριανοί μας: Ο Βασίλης Πασπαλης, Βασίλης Σιούτης και Μίτες Μεντής. Κανένα στοιχείο ή μαρτυρία δεν αποδεικνύει ότι αυτοί ήταν δυνάστες και εκμεταλλευτές, παρά
μόνο άνθρωποι νοικοκυρέοι, με κύρος στο κοινωνικό περίβολον του χωριού και του ευρύτερου χώρου και με κάποια σχετική οικονομική και περιουσιακή επιφάνεια. Ένα κοινό
χαρακτηριστικό σε όλες τις καταδίκες που θα ακολουθήσουν, εκτός της αντικαθεστωτικής δράσης, είναι και η κατηγορία του φιλελληνισμού.
Πόσο αδιανόητο πια να κατηγορείς Έλληνες για Φιλελληνισμό;! Άλλωστε, τα πρώτα
σημάδια, το τι θα ακολουθήσει άρχισαν να εμφανίζονται ακόμα πριν τη λήξη του πολέμου.
Δημιουργούνται στα χωριά μας οι λεγόμενες επιτροπές «Λαϊκή Εξουσία» υπό τον έλεγχο του ΕΑΜ Αλβανίας με απώτερο σκοπό την κατάληψη της εξουσίας μετά τον πόλεμο,
ενώ υπάρχει ήδη η εκλεγμένη Δημογεροντία του χωριού. Στη προσπάθεια να ανοίξουν η
αποθήκες σιτηρών (κοτσιέκια), σε συγκρούσεις ανάμεσα σε αντιμαχόμενες ομάδες δολοφονείται ο συγχωριανός μας Λάμπρος Μπέλος.
Το καλοκαίρι του 1944, όπως αναφέρει ο δάσκαλος Θωμάς Λώλης, μέλος τη Δημογεροντίας και πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του χωριού, μια ομάδα παρτιζάνων τον
οδηγούν στο Μύλο της Πολύτσανης στη Γρίκα όπου συναντά και τον Πολυτσανίτη δάσκαλο Μηνά Πάρα και κάποιον άλλον που μου ξεφεύγει το όνομα του. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Λευτέρης Τάλιος, ηγετικό στέλεχος των παρτιζάνων, πρώην συμμαθητής του στη
Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων, αλλά και κουμπάρος του. Στο ερώτημα γιατί βρίσκονταν εκεί, τους απαντάει ψυχρά: «Θα απολογηθείτε για ότι έχετε πράξει», και έφυγε. Μετά
από αρκετή ώρα εμφανίστηκαν πανικόβλητοι δύο άτομα. Κάτι είχε συμβεί και σταθήκανε
τυχεροί. Πήρανε μαζί τους τους φύλακες και τους άφησαν ελεύθερους...
Το 1946 στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κλίματος διώξεων κατά των ελληνοδασκάλων
συλλαμβάνεται ο δάσκαλος Θωμάς Λώλης και μετά από επτά μήνες κακουχίες, αφήνεται ελεύθερος από έλλειψη ενοχοποιητικών στοιχείων. Συλλαμβάνεται και καταδικάζεται με πολλά χρόνια κάθειρξη ο Χρήστος Βάγιος. Μετά από κάποια χρόνια απεβίωσε στη
φυλακή. Συλλαμβάνεται επίσης ο Δημήτρης Κοντολώλης ο οποίος μετά από τρία χρόνια
απολύεται και αυτός λόγο κάποιας αμνηστίας. Το 1947 συλλαμβάνεται ο Σπύρος Κυριάκος. Αφήνεται ελεύθερος μετά από ένα χρόνο λόγο της νέας ροπής που παίρνει η υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί,του Κ. Τζοτζε και οι Αλβανό - Γιουγκοσλαβικές σχέσεις.
Επίσης συλλαμβάνεται ο Βασίλης Σιούτης ο οποίος απεβίωσε και αυτός στις περιβόητες
φυλακές του καλιά του Αργυρόκαστρου κάτω από ένα πέπλο μυστηρίου.
Την πρώτη αυτή περίοδο μετά το 1945 έχουμε και έναν μεγάλο αριθμό συγχωριανών
μας που δραπετεύουνε για την Ελλάδα, όπως ο Γιώργος Πάλης, πρώην διοικητής του
αντιφασιστικού τάγματος του Πωγωνίου, ο Χρήστος Τσαμπέρης, προπολεμικά υψηλόβαθμο τεχνοκρατικό στέλεχος στις κυβερνήσεις των Τιράνων, μαζί με την οικογένεια του,
ο Γρηγόρης Λώλης με τη κόρη του Βασιλική, ο Νικόλας Βαγγέλης με τους γιούς του Βασίλης και Αλέκος, τα αδέρφια Ηλίας και Σπύρος Βαγγέλης μαζί με τη σύζυγό του Μαριάνθη (Κατσάνο), ο Μανώλης Λιτσης, ο Παντελής Παππάς, ο Κώστας Κυριάκος,ο Αντώνης
και ο Βασίλης Καράσης,ο Στόλης Λώλης, Θοδωρής Ζωής, Μαρίκα Τουλούμπα, Αποστό-
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λης Πετρίδης, Ευγενία Μπεΐκου, Ηλίας Καλύβας, Λάμπρος Καλύβας, Ηλίας Ζίκας, Μιχάλης Καλύβας, Χριστόφορος Πασπάλης. Ως γνωστόν όλοι οι φυγάδες μετά το 1945, θεωρήθηκαν πολιτικοι λιποτάκτες. Εστιάζοντας την προσοχή στα αίτια της μαζικής διαφυγής
πολλών συγχωριανών μας που παρατηρούμε την συγκεκριμένη χρονική περίοδος, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα. Πρώτον ο βασικός λόγος, όπως διαχρονικά συνέβαινε με το φαινόμενο της μετανάστευσης στο χώρο μας, είναι οικονομικός. Αυτός όμως,
έρχεται και ισχυροποιείται από το φόβο της βίας και του απότομου κλεισίματος των συνόρων που επέβαλε το νέο καθεστώς. Και όπως αναδείχθηκε εκ των υστέρων, διάρκεσε 45 ολόκληρα χρόνια. Ένας άλλος λόγος ήταν και ο φόβος των πολιτικών διώξεων,
που μπορούσαν να υποστούν κάποιοι όπως η περίπτωση του Γιώργο Πάλη ή του Θανάση Πασπάλη.
Όπως γράφει ο Δημήτρης Ζώης, στρατιωτικός υπεύθυνος στην Επιτροπή Προστασίας του χωριού κατά τή διάρκεια του πολέμου, ο ίδιος μαζί με τον Φάνη Τσαούση, το Δημήτρη Τσαούση και το Γιάννη Λώλη οι οποίοι συμμετείχαν στην ίδια ομάδα, πριν ακόμα
τελειώσει ο πόλεμος, έχοντας πληροφορίες ότι είχαν στοχοποιήθει από το ΕΑΜ Αλβανίας, δραπετεύουν για την Ελλάδα. Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο τρόπος διαφυγής
της Ελένης Καλέμη που μέσω του ανεψιού της Γ. ΓΚ. από το χωριό Σουχα,τότε αξιωματικός της ασφάλειας των συνόρων στο Πωγώνι, εξασφαλίζει από την υποπεριφέρεια Λιμποχόβου,για λόγους υγείας, με υπογραφή του διοικητή Γιασάρ Κασιμάτη, ειδική νόμιμη άδεια διέλευσης των συνόρων για την Ελλάδα. (Μολονότι, πολύ σπάνια υπήρχε και
αυτή η εκδοχή). Αργότερα, η ίδια κηρύσσεται «λιποτάκτησα» και ο Θανάσης Νταλές που
τη συνόδεψε μέχρι το σύνορο, μετά από 32 χρόνια με τη σύλληψη του το 1978 ενοχοποιείται, εκτός των άλλων και για αυτό. Το κύμα φυγάδων συνεχίζεται έντονο και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του - 50. Τό 1950 δραπετεύει ο Φάνης Μήλιας. Το 1951 η Βασιλική
Μπαμπούρη με τη κόρη της Ελένη.
Το 1952 ο Φώτης Κατσάνος και ο Αποστόλης Πασπάλης. Το 1955 στην απόπειρα να
δραπετεύσουν, συλλαμβάνονται ο Αντώνης Βάγιος μαζί με τη σύζυγο του Πολυξένη Βάγιου (Κατσάνου) και τη μητέρα του Ευθυμία. Καταδικάζονται με πολλά χρόνια κάθειρξης
και ξεκινάει ο Γολγοθάς ενός οικογενειακού δράματος. Το 1956 έχουμε την ίδρυση του
Γεωργικού Συνεταιρισμού στα πρότυπα των «κολχόζ» της Σοβ. Ένωσης. Λίγο καιρό αργότερα το 1957 συλλαμβάνονται και καταδικάζονται με πολλά έτη φυλάκισης με τη κατηγορία της εχθρικής δράσης και δολιοφθοράς σε βάρος του Συνεταιρισμού οι συχωριανοί
μας Αθανάσιος Δ. Πασπλάλης, Αποστόλης Τσάνος, Βασίλης Λώλης και Δημήτρης Κοντολώλης. Στη προσπάθεια να συλληφθεί μαζί με τους προαναφερθέντες, ξεφεύγει των διωκτικών οργάνων και δραπετεύει για την Ελλάδα ο Αθανάσιος Β. Πασπαλης ο οποίος μετά
από δύο χρόνια, το 1959 επιστρέφει στο χωριό και φυγαδεύει τη σύζυγο του Νίκη μαζί με
τις δύο ανήλικες κόρες τους.
Ένα γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ταραχή και αναστάτωση στα όργανα της τάξης.
Επίσης το 1959 συλλαμβάνονται τα αδέρφια Αθανάσιος και Χαράλαμπος Βαγγέλη. Καταδικάζονται με τη συνήθης πια κατηγορία της «εχθρικής δράσης ης βάρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλβανίας» από 25 έτη στέρηση της ελευθερίας.
Στις αρχές του 1960 σε απόπειρα διαφυγής προς την Ελλάδα συλλαμβάνονται ο Βάιος
Τέλιος μαζί με τη σύζυγο του Όλγα (Λώλη). Καταδικάζονται και αυτοί με πολυετή φυλάκιση. Το 1962 δραπετεύει στην Ελλάδα ο Βαγγέλης Μάργος. Ακολουθούν αποτυχημένες
απόπειρες του περνώντας παράνομα τα σύνορα, να φυγαδεύσει τη σύζυγο και τον ανήλικο γιο του οι οποίοι από τη πρώτη στιγμή βρέθηκαν εξόριστοι στο βάθος της Αλβανίας.
Δυστυχώς, θα σμίξει με την οικογένεια του μόνον μετά τη πτώση του καθεστώτος. Παρεμπιπτόντως αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της περιόδου που προηγήθηκε,
συντελέστηκαν και πολλές εξορίες οικογενειών ατόμων που είχαν δραπετεύσει ή κατα-
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δικαστεί. Όπως η οικογένεια του Χρήστο Βάγιου, η σύζυγος του Φώτη Κατσάνου Ροδαλία (Μήτση) η οποία περιπλανήθηκε για πολλά χρόνια σε διάφορα σημεία όπως Κάμζα,
Μπόρσι, Λούσνια. Εξορίστηκαν επίσης για ένα διάστημα και η μητέρα και η σύζυγος του
Αθανάσιου Β.Πασπάλη,επίσης και η αδερφή του Χρυσάνθη Λώλη (Πασπάλη) Στα τέλη της
δεκαετίας του - 60 μέχρι το 1973 ακολουθεί μια περίοδο χαλάρωσης και ατονίας της πάλης των τάξεων.
Η θεωρία της Δικτατορίας του Προλεταριάτου δίδασκε πώς η πάλη των τάξεων ασκείτε με σκαμπανεβάσματα, αλλά ποτέ δε σταματάει. Ο αρχιτέκτονας του όλου εγχειρήματος ο Ενβέρ Χότζια κατά καιρούς συμβούλευε: «Να χτυπήσουμε την αντιδραστική δράση στο έμβρυο, πριν αυτή εκδηλωθεί» ή με το σλόγκαν «Ακόμα και το νερό κοιμάται,ο
εχθρός όμως οχι».
Ένα δίκτυο καλοστημένο από τη περιβόητη «Σιγκουρίμι», βασισμένο σε πληροφοριοδότες, καταδότες, εκβιασμούς, προβοκάτσια, ίντριγκες και πάνω από όλα στο ψέμα, καραδοκεί για νέα λεία. Και εκεί που κάποιοι νόμιζαν πώς η διώξεις και η φυλακίσεις ανήκαν στο παρελθόν ξεκινάει ένα νέο έντονο κύμα τρομοκρατίας. Η αρχή γίνεται με τη
σύλληψη το 1973 και την καταδίκη για τρίτη φορά του Αποστόλη Τσάνου.
Ο Γολγοθάς του είχε ξεκινήσει από το 1934 με την εμπλοκή του στην υπόθεση του
σχολικού ζητήματος επί Βασιλιά Ζογκου. Καταδικάζετε με πολλά έτη φυλάκιση και απεβιώνει μετά από χρόνια στη φυλακή. Για να καταλάβει κανείς πώς χειριζόταν οι κατηγορούμενοι στην διαδικασία της ανάκρισης, τα φρικαλέα βασανιστήρια που ασκούνταν
απάνω τους, αναφέρω το εξής παράδειγμα. Όταν ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ρώτησε
τον Αποστόλη Τσάνο, γιατί αρνείται τις κατηγορίες, αφού είχε υπογράψει στην ανάκριση,
ο θαρραλέος αυτός άνθρωπος του απαντάει: «Γιατί μπροστά σας σήμερα δεν θα ήμουν
εγώ, αλλά το παλτό μου».
Το Νοέμβριο 1974 μία άλλη σύλληψη έρχεται να ταρακουνήσει την ήρεμη ζωή του,κατά τάλαν, φιλήσυχου χωριού, του Θανάση Μεντή. Ενός ικανότατου ανθρώπου με κύρος
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και επιρροή στους κύκλους της κοινότητας των βλάχων και όχι μόνο. Κατηγορείτε για
σύσταση και την αρχηγία της «εχθρικής» και «κατασκοπευτικής» ομάδας των βλάχων
και καταδικάζεται με την έσχατη ποινή της εκτελέσεως που εφαρμόζεται στης 5.12.1975.
Μετά από ένα μήνα, ένα κρυερό και βροχερό πρωί εμφανίζονται στο χωριό δύο φορτηγά αυτοκίνητα συνοδεία πολυάριθμων αστυνομικών και στη κυριολεξία, χωρίς καμία
προειδοποίηση, τσουβαλιάζουν πάνω στα φορτηγά, με όλη τη σημασία της λέξης, μεταξύ τους γέροντες και παιδιά, λες και δεν ήταν ανθρώπινες ψυχές και εξορίζουν τις οικογένειες του Θανάση Μεντή, Γιώργο Μεντή, Σπύρο Μεντή, Μιχάλη Μεντή, Αποστόλη Μεντή και Αποστόλη Τσάνου στα χωριά Φουσ Μπαρδα και Γκολεμι της επαρχίας Καρδικιού.
Οι κάτοικοι του χωριού μένουν άφωνοι και μουδιασμένοι κάτω από ένα βαρύ κλίμα απερίγραπτης αγριότητας και εκφοβισμού.
Ακόμα και τα κακόμοιρα ζωάκια, σκυλιά και γάτες μείνανε έρημα στους δρόμους ψάχνοντας τα αφεντικά τους. Θυμάμαι, μερικές μέρες μετά το γεγονός αυτό, σε μία γωνία
της πλατείας του Αργυρόκαστρου, καθώς πήγαινα στο σχολείο, συνάντησα τον παιδικό
μου φίλο Πέτρο Α. Μεντή. Στην ερώτηση μου, πως και κατέβηκε στη πόλη, προσπάθησε
να μου απάντησε με μισόλογα.
Δεν γνώριζα τι είχε συμβεί στο χωριό, κατάλαβα όμως κάτι σοβαρό του συνέβη. Είχε
παρατήσει τη μεσαία σχολή της Νιβανης, μολονότι ήταν αριστούχους μαθητής, για να
ακολουθήσει τους δικούς του στην Εξορία. Όπως αντιλαμβάνεστε η βαρβαρότητα της Δικτατορίας δεν έκανε εξαιρέσεις ούτε στα παιδιά.
Λίγους μήνες μετά, το καλοκαίρι του 1976 το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται με τη
σύλληψη του γέρου Χρήστο Μάρκου. Κατηγορείτε και καταδικάζεται με 22 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή στην ίδια ομάδα των βλάχων. Στη μνήμη μου έχει μείνει ένα περιστατικό που είχε συμβεί τη μέρα της σύλληψης του Αποστόλη Τσάνου. Στη συγκέντρωση
του λαού που ακολούθησε τότε, τα όργανα της Ασφάλειας και του Κόμματος απευθύνθηκαν στο κόσμο: Τι λέτε θα ξεκινήσετε εσείς ή να αρχίσουμε εμείς. Τότε ο σοφός αυτός
γερός, ο Μπάρμπα Κήτας Μάρκος τους είχε απαντήσει: «Πρέπει να σφυρίσει ο τσοπάνος
για να γυρίσουν τα πρόβατα».(Μεγάλη και παράτολμη κουβέντα). Θεατές στο ίδιο έργο
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οι Σχωριαδίτες θα βρεθούν ξανά το καλοκαίρι του 1977 όταν συλλαμβάνονται και καταδικάζονται με το ίδιο μοτίβο και βαριές ποινές, 20 καί 12 έτη φυλάκισης, οι γέροντες, τα
αδέρφια Βασίλης και Λούκας Μεντή. Ο Μπάρμπα Βασίλης δε θα ξαναγυρίσει ποτέ ζωντανός στην οικογένεια του. Όλοι πια, με τα αυτιά σηκωμένα περίμεναν το επόμενο χτύπημα. Συνεπής στη τακτική τους, στης 12 Ιούλη 1978 οι καταραχιάδες θα κλείσουν άλλα
δύο σπίτια. Ανακοινώνεται η σύλληψη του Κότσο Πότση (είκοσι μέρες πριν είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης χωρίς να ξέρει κανείς πού βρίσκεται) και συλλαμβάνετε ο Θανάσης Νταλές. Ο τελευταίος κατηγορείται ότι δήθεν είχε αναλάβει την αρχηγία της εχθρικής ομάδας των βλάχων μετά την εκτέλεση του Θανάση Μεντή. Οι ποινές ίδιες, 17 και 25
χρόνια κάθειρξη.
Ο απόηχος θα προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς, όχι μόνο στη κοινωνία του χωριού,
αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Οι υπόνοιες των οργάνων καταστολής, «ο εχθρός
προσπαθεί να διεισδύσει ακόμα και μέσα στα όργανα της Εξουσίας». Ίσως οι πιο θλιβερές μέρες της ζωής μου που θα με κάνουν να αρχίσω σιγά σιγά να βλέπω τη ζωή με άλλη
ματιά. Ο κόσμος που ζούσα δεν ήταν αυτός που νόμιζα. Τίποτα και κανείς δεν ήταν ασφαλής. Τις δύσκολες αυτές στιγμές, θυμάμαι τον αείμνηστο οδηγό από την Τσιάτηστα, Κότσο Στόγια που τόλμησε να με πλησιάσει και να με συμβουλέψει ψιθυριστά: «Θα ακούσεις
πολλά. Θα κλείσεις όμως τα αυτιά σου, για να επιβιώσεις».
Η δίψα όμως των οργάνων καταστολής τού δικτατορικού καθεστώς, για ανθρώπινες
αθώες ψυχές δεν είχε κοπάσει. Την ίδια περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του - 70,επίσης
συλλαμβάνονται, στη Σκόδρα ο συγχωριανός μας Αντώνης Κατσάνος.Το 1978 στο Αργυρόκαστρο ο Αντώνης Βάγιος και το 1980 στης Σχωριάδες ο Θωμάς Κατσάνος.
Όλοι τους με τη κατηγορία της προπαγάνδας εναντίων του συστήματος. Μάλιστα, ο
Αντώνης Βάγιος για δεύτερη φορά και καταδίκη του για τρίτη φορά (είχε προηγηθεί και
μία καταδίκη την περίοδο που ήταν έγκλειστος στη πρώτη φυλακή). Τι να πει κανείς, μία
ζωή στα κάτεργα.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η ροπή της «πάλης των τάξεων» παίρνει νέα κατεύθυνση. Στο εξωτερικό κόσμο επικρατεί παγκόσμια κατακραυγή κατά της αφόρητης καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία και την καταδίκη του Δικτατορικού καθεστώς από διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Η ηγεσία του συστήματος θέλει να
δείξει στον έξω κόσμο μία άλλη εικόνα. Είχε προηγηθεί το Μάρτη του 1978 η ομιλία του
Ενβέρ Χότζα στη Γράψη της Δρόπολης όπου με ξεδιάντροπο ψέμα δήλωνε πως, σε όλοι
την Ελληνική μειονότητα της Αλβανίας μόνον τρεις πολιτική κρατούμενοι υπήρχαν (μόνον από το χωριό μας τη συγκεκριμένη στιγμή βρισκόταν στις φυλακές 5 πολιτικοί κρατούμενοι).Το 1982 ξηλώνεται το «εχθρικό» κύκλωμα στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανίας. Μία συνήθης τακτική του Ενβερ Χότζα στην εξόντωση όλων των
πιθανών ανταγωνιστών του.
Είχε προηγηθεί η «αυτοκτονία» του πρωθυπουργού της χώρας Μεχμέτ Σέχου. Τα όργανα καταστολής επιδιώκουν νέους τρόπους στο χτύπημα της «εχθρικής» δράσης. Χαλαρώνουν τις συλλήψεις και χρησιμοποιούν τη δημόσια διαπόμπευση Σε αυτό το πλαίσιο είχε προηγηθεί η διαπόμπευση του Γιάννη Τσάνου μετά τη σύλληψη του αδερφού του
Αποστόλη Τσάνου.
Το - 80 πια, οι υποψήφιοι «εχθροί» καλούνται στην Κομματική Επιτροπή Αργυρόκαστρου και προειδοποιούνται αυστηρά, πώς τους περιμένει η φυλακή αν συνεχίσουν
να τρέφουν αισθήματα αντιπάθειας και δυσπιστίας για το Κόμμα και τη Λαϊκή Εξουσία.
Σε αυτή τη δυσάρεστη θέση, βρέθηκαν οι συγχωριανοί μας Λάμπρος Νταλές, Θοδωρής
Μάρκος, Γιάννης Καραγιάννης (άκουσον άκουσον, γιατί διέθετε σε μία μαγνητική κασέτα το τραγούδι «Δέλβινο και Τσαμουριά»), Αναστασία Μεντή, Κώστας Μπέλος, ίσως και
άλλοι που μου ξεφεύγουν.
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Στο τέλος της δεκαετίας του - 80, πλησιάζοντας το 1990,τα σοσιαλιστικά - κομουνιστικά καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης αρχίζουν να πέφτουν ένα μετά το άλλο. Η επίδραση και στην Αλβανική κοινωνία ήταν αναπόφευκτη. Ο απόηχος των νέων εξελίξεων
φθάνει δειλά δειλά και στο απόμακρο χωριό μας. Μια ευρεία τάση μαζικής διαφυγής από
την χώρα, ήταν πια έκδηλη παντού. Ένα πίσω από τ’ άλλο, μπουλούκια ανθρώπων ερχόμενοι από το βάθος, απευθυνόταν προς τα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα. Οι νύχτες είχαν
χάσει τον ύπνο τους από τις ριπές πυροβολισμών που δεν λέγαν να κοπάσουν. Σε αυτό
το πλαίσιο έχουμε και τους πρώτους δραπέτες από το χωριό μας, τους νεαρούς Λευτέρη
Καραγιάννη και Νίκο Μπάντο. Στην απόπειρα διαφυγής, ο νεαρός Σταύρος Τέλιος συλλαμβάνεται και καταδικάζεται με φυλάκιση. Ήταν ο τελευταίος πολιτικός φυλακισμένος
μιας εποχής η οποία είχε φτάσει στο ΤΕΛΟΣ.

Στατιστικά

Σε ένα χωριό με περίπου 90 οικογένειες και πληθυσμό το 1990, 435 ψυχές, έχουμε:
- 24 πολιτικούς φυλακισμένους.
- 1 εκτελεσθέντα
- 5 άτομα αποθανόντες στη φυλακή
- 40 και άνω δραπετεύσεις
- 50 και άνω εξόριστοι.
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29 Ιουνίου 2021

23 Ιουλίου 2021

Άδεια χωριά και σπίτια που ερημώνουν

Το χρονικό μιας αρμονικής συνύπαρξης

Εσύ Αναστάση Μπαρούτα γράφεις:
«Γίνεται να μην λατρέψεις αυτά τα σπιτάκια και αυτά τα χαμόγελα;!»
Από τον
Εγώ θα πρόσθετα:
Αλκιβιάδη Νταλέ
Εμείς γίνεται να μην λατρέψουμε αυτό που εσύ κάνεις με τόση
αφοσίωση και αγάπη;!
Οι γέροντες στα άδεια χωριά!
Μπορεί ένας χορταριασμένος δρόμος του χωριού να μας ταξιδέψει σε παλιές μνήμες
και όσο να’ ναι να μας συνεπάρει λιγάκι η νοσταλγία που φέρνει η ζωή και να μετρήσουμε
πράγματα που χάνονται σιγά σιγά από τη ζωή μας και λιγοστεύουν τον παλιό κόσμο που
κάποτε μας περιέβαλλε. Κάπως έτσι είναι, γιατί αυτού του είδους οι δρόμοι στην ελληνική ύπαιθρο κοντεύουν να κλείσουν.
Η ζωή τους περνάει σε κλειστά δωμάτια γεμάτα με φωτογραφίες και παγωμένα χαμόγελα γάμων, βαπτίσεων και πανηγυριών, σε εγγόνια που παραμένουν πάντα στη σχολική ηλικία.
Γίνεται να μην λατρέψεις αυτά τα σπιτάκια και αυτά τα χαμόγελα;!
Καλό βράδυ από τους Σχωριάδες του δικού μας Πωγωνίου!
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(Αναδρομή στο βίο των Βλάχων του χωριού Σχωριάδες)
Αναφερόμενος κανείς στις πολλές ιστορικές πηγές από σύγχρονους ιστορικούς μελετητές, αλλά και από πολλούς βυζαντινούς λόγιους και περιηγητές, το συμπέρασμα είναι πως οι βλαχόφωνοι πληθυσμοί της Πίνδου και της Βόρειο Ηπείρου, παρακλάδι
των οποίων αποτελούν και οι δικοί μας βλάχοι, είναι ντόπια αρχαϊκά φύλα με γλωσσικό
λατίνοποιημένο ιδίωμα. Όπως ακριβώς συνέβη και με πολλούς άλλους λαούς επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την Ιβηρική χερσόνησο, και μέχρι τα Καρπάθια όρη.
Στην καθημερινή λαϊκή συνείδηση τον όρο «βλάχος», πολλές φορές τον συναντούμε
ως συνώνυμο του απολίτιστου και άξεστου χωρικού επαρχιώτη. Δεν ευσταθεί όμως ο
συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αν ρίξουμε μια γρήγορη ματιά, όχι πολύ μακριά στο χρόνο, αλλά στις αρχές το 18-ου αιώνα. Στις πατροπαράδοτες περιοχές που βιώνουν, με
πρωταγωνιστές τους ίδιους τους βλάχους, έχουμε μία έκρηξη πολιτισμού και των ελληνικών γραμμάτων με αποκορύφωση αυτό που λέμε «το φαινόμενο της Μοσχόπολης».
Χτίζουν σχολεία, εκκλησίες, αναπτύσσουν το εμπόριο και τέχνες , φτιάχνουν το πρώτο
τυπογραφείο στα Βαλκάνια και ευεργετούν Μέγαρα παντού, όπου φτάνουν οι παροικίες
και η δράση τους. Ακόμα και σήμερα η Βιέννη, η Αθήνα, καμαρώνουν με τα καμώματα τους.
Τα καραβάνια των Βλάχων φτάνουν μέχρι το Δυρράχιο, τη Βουδαπέστη, τη Βιέννη, την Κωστάντζα και μέχρι την μακρινή
Οδησσό, μεταφέροντας μαζί με τα εμπορεύματα τους και τον Ελληνικό πολιτισμό.
Η καταστροφή της Μοσχόπολης το 1769
και άλλων κέντρων, και αυτών που ακολούθησαν από τις βίαιες οθωμανικές και
συνεργάσιμες με αυτούς σκοταδιστικές δυνάμεις της εποχής, προκάλεσαν το σκόρπισμα των κατοίκων τους σε διάφορες περιοχές. Ένα κομμάτι από αυτούς θα υποδυθεί
στην νομαδική ζωή ασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την κτηνοτροφία. Ακριβώς μέρος αυτών αποτελούν και οι βλάχοι, που
καταμεσής του προηγούμενου αιώνα θα
εγκατασταθούν μόνιμα πια και στο χωριό
μας, αλλά με πολύ παλιότερες προ υπάρχουσες σχέσεις.
Ας αφήσουμε το ψαχούλεμα στα ντολαποσέντουκα της ιστορίας και ας ρίξουμε μια
γρήγορη ματιά στην λαογραφία και μουσι- Το αρχοντικό της οικογένειας Μπεκιάρη που
κή παράδοση του τόπου μας.
αγοράστηκε από τον Μίτε Μεντή το 1929.
Ακόμα και ένας απλός άνθρωπος, χωρίς Σήμερα διατηρείτε σε άριστη κατάσταση από
την πλήρη κατάρτιση γνώσεων περί ιστορί- τον εγγονό του Γιώργο Απ. Μεντή.

Από τον
Αλκιβιάδη Νταλέ
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ας και εθνολογικής καταγωγής της βλάχικης φυλής, αρκεί να ρίξει μια ματιά στην δημοτική και λαογραφική παράδοση για να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Ποιος από μας δεν
έχει ακούσει και δεν έχει τραγουδήσει παλιά δημοτικά τραγούδια όπως:
«Στην κεντημένη σου
ποδιά μωρ βλάχα
Λαλούν αηδόνια
Και πουλιά μωρ βλάχα».
«Πάνω σε μια ραχούλα
κάθονταν μια βλαχοπούλα
και ο βλάχος από πέρα
τ’ έλεγε με τι φλογέρα».
«Βλάχα πλένει στο ποτάμι
κι άλλη βλάχα την ρωτάει
Βλάχα κρέμεται η σουγιά σου
Και λερώνεται η ποδιά σου».
«Βγήκαν οι βλάχοι στα βουνά
βγήκαν κι βλαχοπούλες
Βάζουν το μόσχο στα μαλλιά
Αράδα αράδα τα φλουριά».
«Ταπ’ η βλάχα τα πήρανε τα πρόβατα
Από μέσα από την στρούγκα
Βλάχα τσελιγκοπούλα».
Θα μπορούσα να αραδιάσω άπειρα τέτοια τραγούδια. Ένα στοιχείο, όπως το βλάχικο, με τόσο έντονη παρουσία και χίλια τραγουδημένο στη μουσική παράδοση ενός λαού,
μόνο ξένο, φερτό και διαφορετικό δεν μπορεί να θεωρηθεί.
Η λαογραφία λοιπόν του τόπου μας είναι ένα μικρό δείγμα από τα πολλά της κοινής
ιστορίας, συνύπαρξης και συμβίωσης της βλάχικης φυλής με της υπόλοιπες ελληνικές
φυλές του τόπου μας.
Η γεωγραφική τοποθεσία του χωριού μας στην περιφέρεια της ιστορικά φυσικής παρουσίας και διαβίωσης της φυλής των Βλάχων γύρο από τον όγκο της Πίνδου και των

Ο γέρος Μίτες Μεντής
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γύρο περιοχών και στο επίκεντρο της διαδρομής μετακίνησης τους από τα θερινά λιβάδια προς τα χειμαδιά
και αντιθέτως, το καθιστούσαν ανέκαθεν σημαντικό πόλο
έλξης. Ένα από τα δύο μεγάλα περάσματα των κοπαδιών
απάνω από τον όγκο της Νεμέρτσηκας με κατεύθυνση τον
Γράμμο και τα βουνά της Κορυτσάς, εκτός του αυχένα του
Δεμπελι, ο αυχένας του Αγκαθάκι, βρίσκεται ακριβώς πάνω
από το χωριό Σχωριάδες. Τα
πλούσια βοσκοτόπια, λιβάδια
και δάση γύρω του, ήταν στις
Λούκας
Μεντής
Θανάσης Μεντής
προτιμήσεις των κτηνοτρόφων βλάχων που τα μισθώνανε έναντι αμοιβής στην κοινότητα μας.
Στα τέλη της δεκαετίας του-20 ο μεγάλο τσέλιγκας Μίτε (Δημήτρης) Μεντής εκδηλώνει το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στο χωριό μας.
Όπως διηγούνταν ο γιος του Σπύρος Μεντής, «Ψάχναμε να αγοράσουμε ένα σπίτι σε
κάποιο από τα χωριά Πολύτσανη ή Σχωριάδες». Τότε οι πρόκριτοι του χωριού μας του
προτείνουν να αγοράσει το αρχοντικό της οικογένειας Μπεκιάρη που προσφέρονταν
προς πώληση. Έτσι εγκαθίσταται μόνιμα στο χωριό μας, αγοράζει χωράφια, χτίζει στάβλους και εξελίσσεται σε σημαντικός οικονομικός παράγοντας του τόπου. Παντρεύει τον
μεγάλο γιο του Νάσιο με κοπέλα του χωριού, την Χαριτίνη Βαγγέλη και εντάσσεται πλήρως στην κοινωνική ζωή του χωριού. Δεν έπαψε όμως να ξεχειμωνιάζει τα κοπάδια του,
συνεταιριζόμενος και με ντόπιους κτηνοτρόφους στο Βούρκο και τα Εξαμίλια. Οι προ
υπάρχουσες σχέσης της κοινότητας μας με την κοινότητα των Βλάχων αποδεικνύεται
και από τη μαρτυρία του γέρου Λεωνίδα Πότση, εγκατεστημένος πια στην Κούταλη της
Πρεμετής, θυμούνταν με
κάθε λεπτομέρεια όλους
τους παλιούς γέροντες
του χωριού , λόγο το ότι
κάθε καλοκαίρι η οικογένεια του ενοικίαζε τα βοσκοτόπια της Πάρας και
της Παραπούλας. Ακόμα
και σήμερα υπάρχει ένα
σημείο στην Παραπούλα
που το λένε «Τα κονάκια
των Βλάχων». Από τη μία
και μοναδική συνάντηση με τον μπάρμπα Λεωνίδα (ήταν παππούς της
συζύγου μου), θυμάμαι
Ο αριστουργηματικός φλογέροπαίκτης Κήτας Δήμας να τον τον εξής διάλογο σε άψογα ελληνικά από τον ίδιο:
ηχογραφεί σε κασετόφωνο ο Θωμάς Νακας
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Είναι τυχερά τα εγγόνια μου που μεγαλώνουν στις
Σχωριάδες, μου είπε κάποια στιγμή.(Ο μπάρμπα Λεωνίδας είχε πολλά παιδιά και εγγόνια διάσπαρτα στη
Λουντζιριά, Πρεμετή, Κορυτσά, και μέχρι το Ελμπασάν) Μα γιατί, του απάντησα εγώ. Εσείς εδώ είστε σε
καλύτερη οικονομική κατάσταση. Κούνησε το κεφάλι του και μου απάντησε: Γιατί εκεί είναι πιο κοντά με
τις ρίζες. Και οι ρίζες μας παιδί μου είναι ελληνικές.
Χρόνια αργότερα θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό και ο Κήτας (Χρήστος) Φούκης ο οποίος νυμφεύεται και αυτός ντόπια κοπέλα ,την Ελένη Νάκα.
Το 1956 με απόφαση της τότε κυβέρνησης για
εγκατάλειψη της νομαδικής ζωής και μόνιμης και
σταθερής εγκατάστασης όλων των βλάχων , έρχονται και άλλες οικογένειες, όπως τα αδέρφια Βασίλης, Λούκας και Ράκος Μεντής, Χρήστος Μάρκος,
Κωνσταντίνος Θύμιος, Κωνσταντίνος Πότσης και Χρήστος Δήμας. Κατά πλείστων, όλοι
τους συγγενείς μεταξύ τους. Για ένα διάστημα εγκαταστάθηκε και η οικογένεια Γκερμότση η οποία αργότερα θα μετακόμισε αλλού.
Όλοι τους ήταν άνθρωποι νοικοκυρέοι, εργατικοί, συνεργάσιμοι, φιλήσυχοι, φιλόξενοι και βαθιά θρησκευόμενοι.
Αρχικά οι αρχές του χωριού τους τακτοποιούν σε διάφορα κενά σπίτια. Αργότερα κάποιοι ή τα αγόρασαν από τους πρώην ιδιοκτήτες ή κατασκεύασαν δικά τους σπίτια. Κατά
κύριο λόγο όλοι τους ασκούσαν το επάγγελμα του κτηνοτρόφου ή του αγωγιάτη (καρβανιάρη). Από την πρώτη στιγμή εντάσσονται στο νέο ιδρυθέντα συνεταιρισμό παραχωρώντας σε αυτών το μεγαλύτερο μέρος της ζωικής τους περιουσία. Εννοείτε από αυτά που
τους είχαν μείνει από την κατάσχεση της μεγάλης περιουσίας που είχε εφαρμόσει το νέο
διακυβερνητικό σύστημα τα πρώτα χρόνια μετά το 1945.
Υπάρχουν αρκετά δείγματα της γρήγορης και πλήρης ένταξης της κοινότητας των
Βλάχων στη κοινωνική ζωή του χωριού και της απόλυτης ταύτισης τους με τον ντόπιο πληθυσμό. Από την πρώτη στιγμή όλα τα βλάχικα παιδιά συνδέονται με τον θεσμό
του Βλάμη με ένα αντίστοιχο
παιδί του χωριού. Αναπτύσσονται πολλές κουμπαριές
και, το πιο σημαντικό , συντελούνται πολλοί μικτοί γάμοι.
Το τελευταίο είναι ένα φαινόμενο που έρχεται σε αντίθεση με τον κλειστό χαρακτήρα
της φυλής και το πατροπαράδοτο έθιμο να παντρεύονται
μέσα για μέσα και του αρραβωνιάσματος των παιδιών
από την κούνια. Εκτός από
τούς προ αναφερθέντες σή- Φωτογραφία από τον γάμο του Χριστόφορου Μπέλου. Τρίμερα αριθμούνται πάνω από τος και τέταρτος από αριστερά ο Βασίλης και ο Ράκος Μεείκοσι μικτοί γάμοι στο χωριό ντής που είχαν εγκατασταθεί στο χωριό πριν από λίγο καιρό.
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μας. Από τα μικρά μου χρόνια, θυμάμαι τους παραδοσιακούς βλάχικους γάμους στους οποίους στήνανε
στις αυλές των σπιτιών πρόχειρες τέντες σκεπασμένες με μάλλινες βελέντζες όπου στρώνανε το γαμήλιο τραπέζι. Πάντα καλεσμένοι στους γάμους τους θα
ήταν όλο το χωριό. Στη μνήμη μου έχει μείνει ο γάμος
του Ηλία Σ. Μεντή τον Αύγουστο του 1972 στον οποίο
συμμετείχαν εκτός τους χωριανούς και όλοι οι απομακρυσμένοι συγχωριανοί μας που είχαν βρεθεί στο
χωριό για να συνδράμουν στην κατασκευή του υδραγωγείου. Ήταν ένα πραγματικό πανηγύρι.
Όσο αφορά τα επαγγέλματα εκτός του κτηνοτρόφου, αξίζει να σημειωθεί η δεξιότητα των βλάχικων
γυναικών στην επεξεργασία των μάλλινων προϊόντων. Δεν υπήρχε σπίτι στο χωριό μας που να μην
είχε ένα χαλί, μία μάλλινη κουβέρτα ή μία κουρελού,
Βλάχικη οικογένεια κάπου στη υφασμένα από τα επιδέξια χέρια τους στους πρόχειΘεσπρωτία τη δεκαετία του 1920 ρους αργαλειούς που στήνανε στις αυλές των σπιτιών
τους.
Τα παιδιά τους πια φοιτούν μόνιμα στο ελληνικό δημοτικό σχολείο του χωριού και
πολλά απ’ αυτά διακρίνονται φτάνοντας
μέχρι τις ανώτατες σχολές. Στην ελληνική τους παιδία όμως δίνετε ένα τέλος το
1967-1968 όταν το καθεστώς της Αλβανίας αγνοώντας και απαρνούντο την ελληνικότητα τους, τους επιβάλει δια του νόμου
την υποχρεωτική τους φοίτηση σε αλβανικό σχολείο που ανοίγει στο χωριό για αυτό
το σκοπό. Ήταν μια απόφαση που, εκτός
από τον απαράδεκτο διαχωρισμό τους από
την κοινωνία που ζούσαν, αργότερα προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες και αντιρρήσεις, ειδικά από γονείς παιδιών προερχόμενα από μικτούς γάμους.
Ένα άλλο βάρη χτύπημα υπέστησαν την δεκαετία του 1970, οι φιλήσυχοι και ειρηνική
αυτοί άνθρωποι, όπως και πολλοί άλλοι συγχωριανοί μας, από το τότε δικτατορικό καθεστώς. Αρκετοί από αυτούς
φυλακίστηκαν και πολλές οικογένειες
εξορίστηκαν με το πιο βάναυσο τρόπο.
Ως γνωστό, όλοι η πρώτη γενιά των
Βλάχων του χωριού μας ήταν γραμμένοι στους ληξιαρχικούς καταλόγους του
χωριού Κεφαλόβρυσο του Πωγωνίου
των Ιωαννίνων, γεγονός που συντέλεσε στην γρήγορη απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας μετά το 1990.
Το απολυταρχικό καθεστώς, με την
45- ετή φραγή των συνόρων, στέρησε
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από αυτούς τους ανθρώπους κάθε επαφή
με το μητροπολιτικό
τους κέντρο το Κεφαλόβρυσο και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ξανά κτίσουν
τις σχέσεις τους μόνο
μετά το 1990. Θυμάμαι
τα πρώτα χρόνια αυτά,
τα αδέρφια Κεφαλοβρυσήτες Σπύρο και
Βαγγέλη Πότση με τη
αφοσίωση και αγάπη
στήριξαν και συμπαραστάθηκαν, όχι μόνο
στα συγγενικά τους
πρόσωπα, αλλά και σε
πολλούς άλλους πατριώτες μας.
Τη δεκαετία του -90 πολλοί από αυτούς, όπως και οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού μας , ακολούθησαν το δρόμο της φυγής προς την Ελλάδα. Συνεχίζουν όμως να διατηρούν τακτικές επαφές με το χωριό συντηρώντας της περιουσίες τους και ανακαινίζοντας τα σπίτια τους.
Οι Σχωριάδες, για όλους μας, παραμένουν η μόνιμη κοινή μας πατρίδα.

Ο αυχένας του Αγκαθάκι πάνω από τη Σχωριάδες
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Aναμνήσεις από το Πανηγύρι
των Γενεθλίων της Θεοτόκου
Από τον
Αλκιβιάδη Νταλέ
8 Σεπτέμβρη 2021

[Σχέση Σχωριάδων Πωγωνίου Β. Ηπείρου
με το εν αρεταίς (Γκιόκ Σου = Göksu)
Αγίασμα της επαρχίας Χαλκηδόνος]
Αισθάνομαι την υποχρέωση να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Χρήστο Πλέγκα για την ωραία αφήγηση σε σχέση με τον βίο των
προγόνων μας Σχωριαδιτών της Κωνσταντινούπολης.
Χρήστος Πλέγκας

Από τα όσα άκουσα να ιστορεί ο πατέρας μου
Σωκράτης, που είχε γεννηθεί στο Χλωμό Πωγωνίου
Β. Ηπείρου, εκτός από τους προγόνους μας Χλωμιώτες ασβεστάδες που είχαν εγκατασταθεί στην
περιοχή Akbaba του Βeykoz (το «πάλαι Νυμφαίον»), όπου διατηρούσαν έξι ασβεστωρυχεία (ασβεστοκαμίνους), και καθώς μαζί τους είχαν έλθει κάποιοι Σχωριαδίτες, έφτιαξαν και αυτοί το δικό τους
(έβδομο κατά σειρά) ασβεστωρυχείο στην ίδια περιοχή, προκειμένου δε να φέρουν τις οικογένειές
τους από την Ήπειρο στην Πόλη, έγιναν αιτία να
ιδρυθεί η Ορθόδοξη ενορία του Βέϊκοζ (Ναός Αγίας Παρασκευής, Σχολείο και σπίτια).
Στην γειτονική περιοχή μεταξύ Αλβανιτοχωρίου, Πασάβαξε και Κανδυλλί της ανατολικής ακτής
του Βοσπόρου ζούσαν πάρα πολλοί Πωγωνίσιοι που
ασκούσαν το επάγγελμα του μπαχτσεβάνη. Πλησίον
της κοινότητας Κανδυλλί και στην πεδιάδα που ποτίζεται από τα δύο μικρά ποτάμια, το επί βυζαντινών εν
Αρεταίς (Γκιόκ Σου = Oυράνιο Ύδωρ) και τον Αζάριο
(Κιουτσούκ Σου = Μικρό Ύδωρ), ο Σχωριαδίτης Αργύρης που στην περιοχή αυτή διατηρούσε μπαχτσέ
και περιβόλι, εντόπισε το έτος 1874 να υπάρχει μέσα
στο περιβόλι του κάποια πηγή και θεώρησε σωστό
να την αφιερώσει στο Γενέθλιο της Παναγίας, ώστε
να τιμήσει την εκκλησία του τόπου καταγωγής του
(Σχωριάδες Πωγωνίου).
Έκτοτε η καθαγιασμένη αυτή πηγή θεσπίστηκε Ο Βόσππορος
ως Αγίασμα και τόπος προσκυνήματος, οι πολυάριθμοι τότε ορθόδοξοι κάτοικοι της γύρω περιοχής απαιτούσαν το Αγίασμα να γίνει ενοριακός ναός και να υπάρξει δημοτικό σχολείο, το δε έτος 1922 αποφασίστηκε η τοποθέτηση
αποκλειστικού ιερέα και δασκάλας για το Γκιόκ Σου, χωρίς όμως να επέλθει ανεξαρτο-
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ποίηση από την ενορία
του Κανδυλλί. Μέχρι
σήμερα το Αγίασμα συνεχίζει να υπάρχει και
να πανηγυρίζει κάθε
χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου.
Οι ξενιτεμένοι Σχωριαδίτες είχαν ιδρύσει το έτος 1769 στην
Κωνσταντινούπολη την
Αδελφότητα Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της
Θεοτόκου», σύμφωνα
με τους κώδικες και τα
Σήμερα το Göksu στην γύρω περιοχή από το Αγίασμα
αρχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, το οποίο και είχε την Αδελφότητα αυτή υπό την
προστασία του. Σκοπός της Αδελφότητας αυτής, από τότε μέχρι και σήμερα, είναι η οικονομική βοήθεια και ενίσχυση του χωριού, η κατασκευή κοινοτικών έργων, η παροχή
διευκολύνσεων των ξενιτεμένων Σχωριαδιτών μέχρι να ορθοποδήσουν, η φιλανθρωπική δράση, όπως επίσης τότε απελευθέρωσε το χωριό με διαμεσολαβήσεις και άμεση οικονομική βοήθεια κατά την αγορά του από το Οθωμανικό Δημόσιο στο όνομα των
Σχωριάδων. Οι Σχωριαδίτες διατήρησαν τις παραδόσεις τους, υπερασπίστηκαν την κοινότητά τους στο πέρασμα των αιώνων, ταξίδεψαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, πρόκοψαν και εξελίχτηκαν σε όλους τους τομείς γραμμάτων και επιστημών, ενίσχυσαν τον
τόπο τους και συνεχίζουν να βοηθούν και να υποστηρίζουν το χωριό τους με κάθε τρόπο.
Στην Πόλη θυμάμαι ως μικρός ότι πηγαίναμε σε τρία μεγάλα πανηγύρια που κρατούσαν μέρες πολλές, τότε προσέρχονταν πολυάθριθμοι πιστοί από διάφορα μακρινά μέρη
και ακολουθούσε γλέντι (φαγητό, λατέρνες, ντέφια, ακορντεόν, κιθάρες, βιολιά, τραγούδια, χοροί κλπ), τα πανηγύρια αυτά ήταν του Βαλουκλή (Ζωοδόχου Πηγής), του Γκιόκ Σου
(Γενεθλίου της Θεοτόκου) και της Πριγκήπου (Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά), υπήρχαν
και άλλα πανηγύρια στην ανατολική ακτή του Βοσπόρου, όπως του Αγίου Παντελεήμονος στο Κουζγκουντζούκι και
στο Τσεγκέλκιοϊ, όχι όμως με
μεγάλη διάρκεια και με μεγάλο αριθμό προσκυνητών. Πριν
την ανταλλαγή στις 8 Σεπτεμβρίου ήταν ξακουστό το μεγάλο πανηγύρι της Σηλυβριανής
Παναγίας, όμως το πανηγύρι
στο Γκιόκ Σου το είχε ξεπεράσει…
Στο Γκιόκ Σου μετά την εορτή (που συνήθως ήταν εργάσιμη ημέρα) συνεχιζόταν το πανηγύρι για πολλές ημέρες, έτσι
το απόγευμα της πρώτης Κυριακής μετά την 8η Σεπτεμβρίου οικογενειακά πηγαίναμε με το τραμ από την Χαλκηδόνα στο Σκούταρι και από εκεί με το λεωφορείο στο Κιουτσούκ Σου, μετά βαδίζοντας
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περίπου 20 λεπτά δίπλα από το ποτάμι
προχωρούσαμε προς τους μπαχτσέδες
της εκεί πεδιάδας, περνούσαμε το εργοστάσιο χαρτοποιϊας, όπου βλέπαμε τους
κορμούς δέντρων που ανέμεναν να γίνουν χαρτί. Τις ημέρες εκείνες υπήρχαν
και άμαξες με άλογα για όσους δεν μπορούσαν να βαδίσουν μέχρι τον μπαχτσέ
του Αγιάσματος. Καθοδόν αγοράζαμε
μεγάλα μαύρα σύκα (kavak inciri) και
με την γεύση τους στο στόμα μας προχωρούσαμε προς την ξύλινη είσοδο του
περιβολιού, στην πόρτα του αγοράζαμε
φρέσκες μελιτζάνες μαύρες από τον λεΓέφυρα στον ποταμό Göksu και δεξιά στο βά- γάμενο μπαχτσεβάνη, ώστε να τιμήσουθος στους πρόποδες του εκεί λόφου είναι το με τον Σχωριαδίτη ιδρυτή του Αγιάσματος μακαρίτη πια Αργύρη, ο πατέρας μου
Αγίασμα
έλεγε ότι το περιβόλι αυτό είχε νόστιμα
ζαρζαβατικά, διότι το πότιζε το νερό του Αγιάσματος.
Συνεχίζαμε για λίγα λεπτά το βάδισμα σε
ένα χωματένιο αγροτικό δρομάκι και φτάναμε στο Αγίασμα, που τότε γύρω του δεν
υπήρχε κανένα άλλο κτίσμα παρά μόνο
φύση και πίσω από το ιερό ένας λοφίσκος.
Όσοι προσκυνητές είχαν έλθει από το πρωϊ
και είχαν χωνεύσει τα φαγητά τους, συνέχιζαν οι παρέες αυτές να τραγουδούν και να
χορεύουν στο ρυθμό των όσων μελωδιών
έπαιζαν οι δύο ή τρείς λατέρνες με τα ντέφια ή με τα βιολιά και τις κιθάρες.
Μπαίναμε στο ναϊσκο, ανάβαμε τα κεριά μας και προσκυνούσαμε την εικόνα της
Παναγίας, πλέναμε τα μάτια μας με το Αγίασμα και ξεδιψούσαμε, μετά γεμίζαμε τα μπουκαλάκια μας, ώστε να πάμε Αγίασμα της Παναγίας στους
συγγενείς και γείτονές μας που δεν μπορούσαν να
έλθουν μαζί μας. Μετά στρώναμε ένα σεντόνι κάτω
στο χώμα (δεν υπήρχαν τότε καθίσματα και τραπεζάκια για όλους) και παρακολουθούσαμε τα εκεί τεκταινόμενα, είχαμε και κάτι να φάμε ως κεντιανό (κολατσό). Αφορμή για τους γονείς μας να συναντήσουν
γνωστούς και φίλους, εμείς δε τα παιδιά τρέχαμε αμέριμνα στην αυλή και στον πίσω λόφο του Αγιάσματος,
απολαμβάναμε την φύση με τον καθαρό αέρα…
Το βάδισμα της επιστροφής μας οδηγούσε στο
τσαϊρι (λιβάδι-γρασίδι) του Κιουτσούκ Σου με τα μαύρα μεγάλα καζάνια στο κέντρο, όπου έβραζαν τα sütlü
μισίρια (καλαμπόκια), εκεί βλέπαμε μια χοντρή κυρία
να φορά λευκή ρόμπα και ως υπεύθυνη υγειϊνολόγος
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επιτηρούσε τα καζάνια, ένας δε πωλητής
με μια μεγάλη μασιά έβγαζε τα βρασμένα
κοτσάνια… Στην συνέχεια προσεγγίζαμε
στο καζινάκι δίπλα από την βαπορόσκαλα για να πιούμε το α λα τούρκα τσάϊ…
Δίπλα ακριβώς υπήρχε μια πλαζ, όσοι
είχαν έλθει το πρωϊ και έφευγαν από το
Αγίασμα νωρίς το απόγευμα, είχαν την
ευκαιρία να δροσιστούν στα νερά του
Βοσπόρου…
Αφού είχαμε απολαύσει στο καζινάκι
την θέα και δροσιά του Βοσπόρου, πριν
νυχτώσει οι μεν Χαλκηδόνιοι προτιμούσαμε να πάρουμε το λεωφορείο της επιστροφής, ενώ οι κάτοικοι της Πόλης και των απέναντι κοινοτήτων (Μέγα Ρεύμα, Βεβέκι, Βαφεοχώρι, Νιοχώρι κλπ) του Βοσπόρου προτιμούσαν να επιβιβαστούν στο μικρό ατμόπλοιο και να διασχίσουν τα νερά του Βοσπόρου…
Επιστρέφοντας στο σπίτι, γινόταν αισθητή σε εμάς τους μικρούς μια γλυκιά κούραση
από το προσκύνημα αυτό στο Αγίασμα της Παναγίας του Γκιόκ Σου και των όσων ακολουθούσαν εκείνο το απόγευμα της Κυριακής…
Αξέχαστες στιγμές…, που θέλησα να υπενθυμίσω σε όσους συνομήλικους φίλους τις
έχουν ζήσει και απολαύσει, όσοι δε δεν τις γνώρισαν, νοερά θα συλλάβουν την ευχαρίστηση που μας προσέφερε το εν λόγω προσκύνημα, που είθε να συνεχίζεται και στο μέλλον από τους ελάχιστους και αμέτρητους Ρωμιούς της Πόλης μας, παρά το γεγονός ότι
πολλά έχουν αλλάξει άνευ επιστροφής…
Και του χρόνου...

Ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές

Ο Παντελής Λώλης, κάποτε
γεωλόγος στο επάγγελμα, πολυαθλητής στα νιάτα του και συνταξιούχος πιά, όπου και αν βρέθηκε
και στάθηκε στη ζωή του, ουδέποτε διέκοψε τίς στενές επαφές
με την γενέτειρα του. Τα τελευΑπό τον
Αλκιβιάδη Νταλέ
ταία χρόνια κινείται συνεχώς ανά12 Σεπτέμβρη 2021
μεσα Σχωριάδες , Αργυρόκαστρο
και κάπου κάπου και Αθήνα. Είναι
ο άνθρωπος που ο κάθε Σχωριαδιτης, ανά πάσα στιγμή θα του τηλεφωνήσει να εκτελέσει για λογαριασμό του, κάποια υπηρεσία. Να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, του νερού, φόρους, να
βγάλει και να τους στείλει διάφορα πιστοποιητικά βεβαιώσεις ή ότι άλλο έγγραφο. Και αυτός, αδιαμαρτύρητα, με
σχολαστική συνέπεια και ακρίβεια, αφιλοκερδώς, τρέχοντας από υπηρεσία σε υπηρεσία, θα κάνει τα πάντα για Με τον εφημέριο Ευθήμη
να τους εξυπηρετήσει όλους.
Καλαμά
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Γνώριζα ότι ήταν ένας πολύ καλός συλλέκτης και αρχειοθέτης παλιών φωτογραφείων, αλλά έμεινα έκπληκτος όταν αντίκρισα την τεράστια συλλογή με βίντεο που
όλα τα τελευταία χρόνια, αθόρυβα και απαρατήρητος καταγράφει με την κάμερα του από χορούς, πανηγύρια, γάμους και κάθε άλλο γεγονός. Παλιότερα, το μικρό σπιτάκι του κάπου κοντά στο παζάρι του Αργυροκάστρου, είχε
μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας και αποκούμπι για κάθε
ταλαίπωρο συγγενή, φίλο ή συγχωριανό που για κάποιο
πρόβλημα θα κατέβαινε στην πόλη. Ο Παντελής θα ήταν
πάντα εκεί, να βοηθήσει, να στηρίξει,να περιμένει και να
ξεπροβοδίσει. Μέχρι και το ρόλο του κηδεμόνα ασκούσε
Κόβοντας την βασιλόπιτα σε πολλές φοχορό του χωριού στην Αθήνα ρές για παιδιά του χωριού που φοιτούσαν σε σχολές της πόλης.
Σημαντικότερες όμως, είναι οι υπηρεσίες
που ο Παντελής προσφέρει για πολλά χρόνια τώρα στην Εκκλησία του χωριού μας. Πιστός στην ποδαριά του πατέρα του, του αείμνηστου δάσκαλου Θωμά Λώλη, εκτελεί
χρέη επιτρόπου, ταμία, συγχρόνως και νεωκόρου της εκκλησίας. Θα τον δεις πάντα
δίπλα στον εφήμερο Ευθυμάκη Καλαμά όχι
μόνο στο χωριό μας, αλλά να τον συνοδεύει
και στα γειτονικά χωριά.
Το έργο που επιτελείται τα τελευταία χρό- Πάντα βρίσκει χρόνο και για μια παρτίδα
νια στην Εκκλησία του χωριού μας, κάνει σκάκι με τους νεότερους
κάθε προσκυνητή, ρίχνοντας στο παγκάρι της εκκλησίας το φιλοδώρημα του, να είναι
βέβαιος πως θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.
Ας ευχηθούμε στον ακούραστο συγχωριανό μας ατέλειωτη διαδρομή στο έργο της
κοινωνικής προσφοράς.

Η Χουλιάρα και
τα μυστήριά της

(Φυσικά αξιοθέατα
του τόπου μας)
Από τον
Αλκιβιάδη Νταλέ
7 Νοέμβρη 2021

Οποιοσδήποτε στρέψει το
βλέμμα του προς την πλαγιά
του βουνού Νεμέρτσηκα, με
γυμνό μάτι από όποια απόσταση είτε από τις Σχωριάδες, είτε από το Χλωμό, θα
αντικρύσει την εικόνα των παρακάτω φωτογραφιών.
Η περίεργη τοπωνυμία με το όνομα Χουλιάρα (κου-
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τάλα) αποδίδεται στο σχήμα που δημιουργείται από
τον κυκλικό κρατήρα διαμέτρου περίπου 300-400
μ. και το ρυάκι που ακολουθεί μέχρι τα ριζά του
βουνού (Η ουρά της κουτάλας).
Μυστήριο αποτελεί ο
τρόπος δημιουργίας του
συγκεκριμένου κρατήρα. Σύμφωνα με κάποιους
ειδικούς, είναι αποτέλεσμα της πτώσης κάποιου
αστεροειδή αντικείμενου, ίσως μετεωρίτη. Δεν γνωρίζω όμως αν έχει γίνει ποτέ κάποια
επιστημονική μελέτη περί αυτού. Πάντως, μαρτυρίες ανθρώπων, ειδικά κτηνοτρόφων
που στήνουν τις φθινοπωρινές νομές για τα κοπάδια τους μέσα στο χώρο του κρατήρα,
προστατευόμενοι από τους ανέμους του βουνού, μιλούν για την ύπαρξη σκουρόχρωμων κομματιών πετρωμάτων. Η ύπαρξη τέτοιων μεμονωμένων διαφορετικών πετρών,
προφανώς υπολείμματα κάποιου ξένου σώματος, που
δεν συνάπτει με το γενικότερο ασβεστώδη περιβάλλον, ενισχύει την εκδοχή της
πτώσης κάποιου αστεροειδή.
Όπως και αν είναι η αλήθεια και όποια είναι η εξήγηση γύρο από το φυσικό φαινόμενο, η Χουλιάρα πάντως
είναι άλλη μία ατραξιόν του
τόπου μας.

Ευχαριστίες στον Ανεξάρτητο Σύλλογο
«Εστία
Δερόπολης»
Μεγάλωσα σε μία οικογένεια που είχαμε, όπως πολλοί άλλω-

στε, στην κορυφή του τραπεζιού και στην γωνιά του τζακιού την
γιαγιά και τον παππού. Καθημερινώς ελάμβανα αμέτρητες ευχές για το παραμιΑπό τον
κρό που έκανα για εκείνους.
Γιώργο Νάκα
28 Δεκέμβρη 2020
Ακόμη αντηχεί η έκφραση
«την ευχή μου παιδί μου» και
είναι η έκφραση αυτή, η ευχή
γέροντα, η μεγαλύτερη κληρονομιά που μου άφησαν.
Είναι τόσο υπέροχο αυτό που κάνατε για τους
ηλικιωμένους, για τους παππούδες των χωριών
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μας, είναι τόσο σημαντικό για εκείνους στα
απομακρυσμένα χωριά, ειδικά αυτήν την
εορταστική εποχή αλλά και τόσο μοναχική
λόγω γεγονότων. Σημαντικό να βλέπουν
το όνομά τους σε ένα δέμα, να βλέπουν
πως κάποιος ασχολήθηκε εξατομικευμένα
με τον καθέναν τους ξεχωριστά, νιώθουν
πως κάποιος τους σκέφτηκε σαν άλλο παιδί τους.
Η μεγαλύτερη ανταμοιβή σας λοιπόν είναι οι 450 ευχές γερόντων που λάβατε, οι
450 μοναδικές πατρικές ευχές που σίγουρα
είναι ο οδηγός σας για ότι κάνατε στο παρελθόν, για ότι κάνετε σήμερα και για ότι θα κάνετε στο μέλλον.
Συγχαρητήρια και Χρόνια Πολλά.
Ευχές γέροντα!!!
Πόσο συγκινήθηκα και πόση δύναμη πήρα εγώ προσωπικά και όλη η ομάδα μου!!!

ΟιΔιαβάζουμε
ενέργειες
και οι παρενέργειες
σε ένα φαρμακευτικό σκεύασμα τις πιθανότη-

τες παρενεργειών και πολλές φορές αναρωτιόμαστε, μα πως είναι δυνατόν να κυκλοφορούν τέτοια φάρμακα με αυτές τις παρενέργειες που προκαλούν; Ακόμη και ένα απλό παυσίπονο έχει μία
ατελείωτη παράγραφο με αντενδείξεις και παρενέργειες.
Αυτή την περίοδο προσπαθούμε μανιωδώς να διαβάσουμε, να
βρούμε,
να ακούσουμε για τις παρενέργειες των νέων covid εμΑπό τον
Γιώργο Νάκα
βολίων που κυκλοφορούν, κάποιοι από μας (ευτυχώς μικρή μει29 Απρίλη 2021
οψηφία) βγάζουμε γρήγορα το συμπέρασμα της αποτυχίας τους
επιβεβαιώνοντας κατά κάποιο τρόπο την καχυποψία μας. Τα εμβόλια αυτά περίμενε όλη η ανθρωπότητα επί μήνες, εμβόλια που ανακαλύφθηκαν και
ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, αποτελούν έναν άθλο της ιατρικής επιστήμης και που
πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί κυρίως για τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες
συνανθρώπων μας, τα εμβόλια αυτά θα βοηθήσουν μεταξύ άλλων μέτρων στην ανοσία
μας απέναντι σε αυτόν το νέο ιό. Και εάν το 2020 ήταν έτος κορονοϊού, το 2021 ας είναι το
έτος του εμβολίου και της εξάλειψης του ιού, το έτος για Νόμπελ Ιατρικής.
Το σώμα μας είναι ένας περίπλοκος και πολυδιάστατος οργανισμός που κάθε μέρα διενεργεί εκατοντάδες χιλιάδες εργασίες ώστε να φέρει εις πέρας το έργο του το οποίο είναι να κρατάει ζωντανό το ίδιο το σώμα και να συμβαδίζει παράλληλα με το μυαλό μας και
το πνεύμα μας δηλαδή να κρατάει ζωντανή την οντότητά μας, όμως δυστυχώς το σώμα
μας κάθε μέρα παλεύει και με τις πολλές καταχρήσεις που κάνουνε εμείς οι ίδιοι σε αυτό,
όμως εμείς δεν βλέπουμε ή δεν θέλουμε να δούμε πως εν γνώση μας προκαλούμε τόσες
σοβαρές συνέπειες στον οργανισμό μας.
Ενώ το ξέρουμε, το γνωρίζουμε πόσες όχι μόνο «παρενέργειες» αλλά άμεσες, βλαβερές και ανεπανόρθωτες επιπτώσεις προκαλεί το κάπνισμα και γνωρίζουμε πως ο φυσικός μας αναπνευστήρας, τα πνευμόνια μας, επιζητούν λίγο καθαρό οξυγόνο να αναπνεύσουν, να ανασάνουν, εμείς συνεχίζουμε να καπνίζουμε.
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Ενώ το ξέρουμε, το γνωρίζουμε
πως το σώμα μας λαχταρά την
φυσική άσκηση, οι μύες μας
θέλουν εναγωνίως να ξυπνήσουν από την συνεχόμενη χειμερία νάρκη τους,
η καρδιά μας φτερουγίζει στην ιδέα της ταχείας πάλης της προερχόμενη από την φυσική άσκηση,
ενώ λοιπόν τα γνωρίζουμε
όλα αυτά εμείς συνηθίσαμε
τη ζωή του καναπέ και απλά
βαριόμαστε ακόμη και για ένα
15λεπτο περπάτημα.
Ενώ το ξέρουμε, το γνωρίζουμε πως η διατροφή, η καλή, η ισορροπημένη διατροφή με φυσικές τροφές, με λαχανικά, με φρούτα, προσφέρει
μακροζωία εμείς επιλέγουμε τα επεξεργασμένα τρόφιμα έχοντας εθισμό στα συντηρητικά, έτσι απλά τα αγνοούμε όλα αυτά λέγοντας και
δικαιολογώντας μας πως μια ζωή την έχουμε.
Ενώ το ξέρουμε, το γνωρίζουμε πως το αλκοόλ καταστρέφει τον οργανισμό μας, μειώνει τις δυνάμεις μας, διαλύει την ανοσοποιητική απόκριση του σώματος μας, καταστρέφει τα ζωτικά μας όργανα εμείς και πάλι απλά συνεχίζουμε ακάθεκτοι.
Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με άλλες καθημερινές μας συνήθειες όπως η ζώνη στο
αυτοκίνητο, το κράνος στο μηχανάκι, η ταχύτητα, η τήρηση του ΚΟΚ, η τήρηση των κανόνων της κοινωνίας γενικά.
Όλα τα παραπάνω ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ αλλά και με ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
έχουν και άμεσες αλλά και μακροχρόνιες ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ στην υγεία του οργανισμού μας,
όλα τα παραπάνω ΜΕΙΩΝΟΥΝ το ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ μας, και όμως εξακολουθούμε να
μην παίρνουμε μέτρα απλά επειδή γίνονται με τη δική μας βούληση, με τα «θέλω» και τα
«δεν θέλω» μας, και δεν μας «επιβάλλονται» από άλλους. Μας αρέσει μόνοι μας να αυτοκαταστρεφόμαστε, μας αρέσει να μην βλέπουμε τις υποχρεώσεις έναντι του εαυτού μας
θεωρώντας τες μόνο ως προσωπική απόφαση, αλλά φυσικά δεν σηκώνουμε μύγα στο
σπαθί μας για τα δικαιώματα μας προερχόμενα από το κράτος και από την κοινωνία, και
φυσικά ως λάτρεις των συνομωσιών όλα όσα κάνει η επιστήμη, το κράτος, οι οργανισμοί
είναι για την καταστροφή μας και για τον έλεγχό μας.
Άρα καλύτερα να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της ιατρικής επιστήμης, επιστήμη που
έχει συμβάλει στην εξάλειψη πολλών ασθενειών του πολύ πρόσφατου παρελθόντος μας,
είναι ο κύριος λόγος της ποιότητας ζωής που έχουμε, βασικός λόγος του βιοτικού επιπέδου μας και της ραγδαίας αύξησης του προσδόκιμου ζωής μας τα τελευταία 50 χρόνια
και εάν θέλουμε πραγματικά να αντισταθούμε και να επαναστατήσουμε σε κάτι, έχουμε
πεδίο, αυτό είναι οι καθημερινές μας συνήθειες και ενέργειες που «παρενεργούν» στο
σώμα και στο μυαλό μας.
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε όλους.

160

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙAΔΙΚΤΥΟ

ΣανΦωτογραφία
σήμερα…
Σχωριάδες 1992
στα σκαλιά του σχολείου στο χωριό όπου οι μα-

Από τον
Γιώργο Νάκα
9 Σεπτέμβρη 2021

Με μεγάλη χαρά
ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά και το
πρώτο κουδούνι χτυπά ξανά, που
να’ ξερε και αυτό
όμως τι το περιμένει. Τα επόμενα
χρόνια όλο και λιγότεροι μαθητές
ώσπου μια μέρα το
κουδούνι σώπασε,
έχασε τη μηλιά του
και καταχωνιάστηκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

θητές κρατάμε στα χέρια μας με καμάρι τις καινούργιες τσάντες
που μόλις έχουμε πάρει και οι Δάσκαλοί μας έτοιμοι για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.
Τις τσάντες όπως και πολλά άλλα τις έφερε στο χωριό ο Γιάννης
Τσιαμπέρης, ο τότε πρόεδρος της Αδελφότητας στην Αθήνα, ο οποίος μαζί με τη Γερόντισσα πρωτοστάτησαν στη βοήθεια προς το χωριό με συνεχείς αποστολές τροφίμων, ρούχων και λοιπών ειδών
πρώτης ανάγκης, μεγάλη η χαρά μας όταν έρχονταν το φορτηγό
και ο καθένας μας περίμενε το «πάκο» του, φωνάζαμε στις γειτονιές
«ήρθαν τα πάκα, ήρθαν τα πάκα» και τρέχαμε στο μεσοχώρι.

Τα καλύτερά μας παιγνίδια στο βιβλίο του
συνταξιούχου
δασκάλου Χρήστου Τσελίκη
Ξεφυλλίζοντας απόψε το βιβλίο «Τα καλύτερά μας παιγνίδια»

του Δάσκαλου Χρήστου Τσελίκη βρέθηκα νοερά στα παιδικά μου
χρόνια, περπάτησα με τους παιδικούς φίλους στα σοκάκια του
χωριού αναπαριστώντας και πάλι τα παιγνίδια αυτά, θυμήθηκα τα
μέρη που παίζαμε, θυμήθηκα γιαγιάδες και παππούδες, θυμήθηΑπό τον
κα το σχολείο και τους δασκάλους μας. Η «Νοσταλγία» άλλωστε
Γιώργο Νάκα
είναι ένα από τα καλύτερα συναισθήματα που μπορείς να νιώσεις.
19 Σεπτέμβρη 2021
Μεγάλη η συμβολή του Δάσκαλου Χρήστου Τσελίκη στην αποτύπωση του παρελθόντος μας, στην διάσωση των Ηθών και Εθίμων της Πολύτσανης και συνολικά του Πωγωνίου καθώς οι διάφορές μεταξύ των χωριών είναι πολύ μικρές.
Αξίζει το βιβλίο αυτό μία εξέχουσα θέση στη βιβλιοθήκη του κάθε σπιτιού, αξίζει η
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αφήγηση των παιγνιδιών αυτών στα παιδιά μας έστω ως παραμύθι, ως ιστορία καληνύχτας, αλλά και γιατί όχι, τα καλοκαίρια στο χωριό να τα παρακινήσουμε στην αναβίωση
κάποιων από αυτών των παιγνιδιών.
Μπορεί τα παιδιά μας πλέον να βρίσκονται στο δικό τους εικονικό ηλεκτρονικό κόσμο
του Fortnite και του Brawl Stars όμως τα παιγνίδια στη φύση και η επαφή μαζί της πάντα θα τα εξιτάρει, πάντα θα τα κάνει χαρούμενα διότι εκτός των άλλων στο χωριό και στη
φύση αισθάνονται την χαρά και την αίσθηση της Ελευθερίας!!!
* Μου άρεσε πολύ που ο δάσκαλος χρησιμοποιεί τη λέξη με «γ» όπως παλιά και όχι με
«χ». Παιγνίδια λοιπόν.
Αλήθεια, εσείς ποια παιγνίδια θυμάστε;
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Πόσο δίκιο έχει, πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος, πόσο γρήγορα μεταπηδούμε από
μήνα σε μήνα…
Ακολουθεί το ποίημα:
Ολόκληρη η ζωή μέσα σ’ένα χρόνο
Αποστόλης Γ. Νάκας, 1982
Τούτη την ψεύτικη ζωή
εγώ θα λιγοστήνω
σαν ένα χρόνο διάστημα
θα σας την παραστήνω.
Φλεβάρη εγεννήθηκα
το Μάρτη αρχίζω κρένω
και τον Απρίλη γράμματα
εις το σχολειό μαθαίνω.
Το Μάη επαντρεύτηκα
Ιούνιον τεκνίζω
και τον Ιούλιο τα μικρά
τ´ ανακουναρίζω.

Ολόκληρη η ζωή μέσα σε
έναΟ παππούς
χρόνομου Αποστόλης Γ. Νά-

κας, ο παππού-Στόλης ήταν σε όλη
του τη ζωή τίμιος και ειλικρινής, εργατικός και ακούραστος, επίμονος αλλά
και υπομονετικός, θρήσκος και ευλαΑπό τον
βής, πρωτοπόρος και εφευρέτης, οιΓιώργο Νάκα
1 Οκτωβρίου 2021
κογενειάρχης και φιλομαθής, και πολλά πολλά άλλα προτερήματα.
Η εργασία όλη του τη ζωή ήταν
μποσταντζής, από μικρός μέσα στα μποστάνια στο Λιμποσέτσι δίπλα στον πατέρα του, αργότερα στη Φέρμα, στη Φορτώπα, στους Μόκρους, στη Βρύση του Πασπάλη, και μέχρι τα
τελευταία του χρόνια στον κήπο στη Ραφήνα.
Πέραν όλων αυτών όμως, η μεγάλη του αγάπη και το χόμπι του ήταν η λαϊκή ποίηση, όπου κι αν βρισκόταν θα είχε
στη τσέπη του ένα μπλοκάκι και ένα μολύβι και με την πρώτη ευκαιρία θα σκάρωνε ένα
ποίημα, έγραφε για τον εαυτό του και την οικογένεια του, για τους φίλους και τους συγγενείς του, για τους συγχωριανούς και για την κοινωνία, για το Θεό και τη θρησκεία, για
οτιδήποτε του έδινε ερέθισμα. Από μικρός διάβαζα τα ποιήματά του, σχεδόν όλα, ένα από
αυτά μου έκανε ανέκαθεν ιδιαίτερη εντύπωση και το ξεχώριζα για την σημασία της ζωής
και του χρόνου, για την φιλοσοφία σκέψης αυτού.
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Τον Αύγουστο μετά χαράς
κατά σειρά παντρεύω

Σεπτέμβριο μετά λύπης μου
γεράματα αγναντεύω.
Τον Οκτώβρη κόβονται
τα πόδια μου και χέρια
οι πόνοι σ´ όλο το κορμί
με σφάζουν σαν μαχαίρια.
Τον Νοέμβρη βγαίνω
μέχρι το καφενείο
ζητάω πάντα να κάθομαι
καρέκλα ή θρανίο.
Το Δεκέμβρη πέφτω
για πάντα εγώ στο στρώμα
και το Γενάρη μπαίνω
μέσα στης γης το χώμα.

Η 1η Οκτωβρίου είναι «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»

Συγχαρητήρια στην
Κωνσταντίνα
Λώλη!
Η μάθηση και η γνώση δεν

ολοκληρώνονται ποτέ, ειδικά
όταν έχεις θέληση δεν υπάρχουν χρονικά όρια, πάντα βρίσκεις τον τρόπο.
Από τον
Ανάλογο παράδειγμα και
Γιώργο Νάκα
28 Νοεμβρίου 2021
άξια συγχαρητηρίων είναι η
Κωνσταντίνα Λώλη η οποία
αναβάθμισε την εκπαίδευση
και τις σπουδές της με την ολοκλήρωση και απόκτηση Μεταπτυχιακού Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων, με ειδίκευση «Ογκολογική Ανακουφιστική Φροντίδα» στη νοσηλευτική σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
Εις ανώτερα!!!
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Αγίου Νικολάου Ευχές
(Περυσινό αλλά
επίκαιρο)
Από τον
Γιώργο Νάκα
6 Δεκέμβρίου 2021
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Είναι 6 του Δεκέμβρη
είναι μέρα Κυριακή
θέλησα να πω τι μ´ έβρει
τούτη την τρανή γιορτή.
Αρχίζω και λέω απ’ το πρωί
χρόνια πολλά εγώ να στείλω
βλέπω η λίστα είναι μεγάλη
μάλλον ποίημα θ´ απαγγείλω.
Ξεκινώ από τη γειτονιά
να μετρήσω και να πω
Νίκο Μπέλλο χρόνια πολλά
τρέχει πάντα αν κλειδωθώ.
Προχωρώντας προς τα κάτω
έχω το Νίκο τον Τσαούση
μέγας μάγειρας είναι αυτός
θα μας φτιάξει ένα τσιμπούσι.
Νίκο Αηδόνη χρόνια πολλά
είσαι ωραίος και εντάξει
είσαι και συ του μαχαλά
που να παρκάρω το αμάξι;
Ο Νίκος Ράφτης είναι νέος
είναι και αυτός στη γειτονιά
είναι απ´ όλους πιο ωραίος
κάνει καφέ με γραμμάρια εννιά.
Νίκο Βαγγέλη χρόνια πολλά
στην Κιφησιά και στη Ραφήνα
κηπουρός στα χρονικά
ξέρεις να τα περνάς φίνα.
Μην ξεχάσω ευχές να δώσω
είναι της παρέας και ευφυής
είναι άξιος της χημείας
είναι ο Νίκος ο Νταής.
Γαμπρός είσαι του Βάγια
Κομπόγιωργα Νικόλα
δεν ήρθες για να δεις
στο χωριό θα χεις απ’ όλα.
Νίκο Κάνα δεν σε ξεχνάω
είσαι άλλωστε εδώ κοντά
πάντα όταν σε συναντάω
πουλάς τα πάντα βιολογικά.
Χρόνια πολλά εγώ να πω
στου Αντρέα τον μικρούλη
είναι ο Πρίφτης ο Νικόλας
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είναι το αγγόνι του Νούλη.
Νίκο Ντάλα στη Αμερική
χρόνια πολλά νταν παπαντάν
έχεις και το εγγόνι εκεί
ευτυχώς φεύγει ο Τράμπ.
Νίκο λένε και το παιδί
των Ηλία και Κωνσταντίνα
μιλάω για το Νίκο το Μεντή
δεν μπορεί στην καραντίνα.
Είναι και ο Νίκος ο Βασίλης
του Γιώργο Δήμα ο γαμπρός
κάθε καλοκαίρι στέλνει
τα παιδιά μεγάλος και μικρός.
Έχω κι έναν ξάδερφο
ο Νίκος Βάγιος ο τεχνικός
μάστερ στους υπολογιστές
αριστούχος σαν γιατρός.
Είναι ο Νίκος ο Κατσάνος
του Μανθάκη το παιδί
και η Κατσάνου Νικολέττα
που είναι στην Αμερική.
Και ο Νίκος Κάραγιαννης
στα Γιάννενα απ’ την αρχή
έχει καιρό τώρα να έρθει
στο χωριό για να μας δει.
Ο Νίκος Μπάντος έφυγε
απτούς πρώτους στην Ελλάδα
σπάνια έρχεται στο χωριό
να μας κεράσει πορτοκαλάδα.
Νίκος λέγεται και ο Κόλιας
και στο χωριό έχουμε δυό
Κόλια Ντούρο και Κόλια Ζήσο
χρόνια πολλά να σας ευχηθώ.
Και αν φύγουμε απτό χωριό
και δούμε όλο το Πωγώνι
είναι όνομα τρανό
γεια σου Νίκο Παπαντώνη
χρόνια πολλά όμως να πω
και στο Νίκο τον Κονόμη
η Πολύτσανη είναι μεγάλη
Νίκο Λίνα σε ξέχασα, συγνώμη.
Σωπική στο Νίκο Ρίζο
χρόνια πολλά εγώ θα πω
και στον κουμπάρο μου το Νίκο
τον σωπικιώτη το γαμπρό.
Χρόνια σας πολλά λοιπόν
με ευημερία και υγεία
κι αν κάποιον ξέχασα εγώ
χρόνια πολλά και ευτυχία.

Το«Μπέντι-γλέντι
μπέντι κόκκαλο νερό, Κώτσιο Μπέη αρχηγό», οι με-

γαλύτεροι σε ηλικία Σχωριαδίτες κάποια στιγμή σίγουρα θα άκουσαν το σατυρικό αυτό δίστιχο, βλέπετε ο θυμόσοφος λαός αποτυπώνει και στοιχειοθετεί στην συλλογική μνήμη, γεγονότα και
καταστάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την ζωή
του. Σε ελεύθερη μετάφραση, σ’ αυτό το δίστιχο εξιστορείται όλη
η προσπάθεια και ο αγώνας που έγινε για την οικοδόμηση δεξαΑπό την
Αναστασία Μπέη
μενής νερού όπου θα παρείχε συνεχή ροή νερού στο χωριό μας.
28 Οκτώβρη 2021
Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή. Το χωριό μας είναι
νερότοπος, έχει τέσσερα πηγάδια. Δύο μέσα στο χωριό, το Πηγάδι, τον Τζιάφο και δύο στα περίχωρα, το
Μιτσούρκο και την Βοντίτσα. Παραταύτα, το
νερό δεν επαρκούσε για τις ανάγκες των ανθρώπων και το πρόβλημα γινόταν εντονότερο το καλοκαίρι. Έπρεπε λοιπόν να κάθονται
με τις ώρες στην σειρά για να γεμίσουν τα δοχεία τους ή να πλύνουν τα ρούχα τους. Συνήθως, το δεύτερο το έκαναν στα πηγάδια έξω
από το χωριό. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, τις
δυσκολίες που βίωναν οι συγχωριανοί μας
για να κάνουν κάτι που σήμερα το θεωρούμε
αυτονόητο. Το 1972, αποφάσισαν να φέρουν
το νερό του «Αη Λια» μέσα στο χωριό. Οπότε,
σύσσωμοι μικροί – μεγάλοι Σχωριαδίτες έκαναν εθελοντικές εξορμήσεις με τα ζώα τους,
μετέφεραν υλικά και παρείχαν δωρεάν εργα- Ο Κώστας Μπέης την εποχή του έργου
σία για να διανοιχθούν κανάλια και να περαστούν σωληνώσεις μέχρι το χωριό. Πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια παρείχαν οι Σχωριαδίτες τις διασποράς και κυριότερα αυτοί που ζούσαν στις πόλεις της Αλβανίας, οι οποίοι
προμήθευσαν με τα απαραίτητα υλικά, δηλαδή, σωλήνες, αντλίες κ.ά. Τον Αυγουστο του
΄72 ήρθαν και εκείνοι να προσφέρουν με την προσωπική τους εργασία. Πρωτεργάτης
όλων ήταν ο αείμνηστος Νικόλας (Κόλιας) Παπάς. Κατ΄αυτό τον τρόπο, ολοκληρώθηκε
ή πρώτη φάση του έργου, με αποτέλεσμα, να έρχεται πια το νερό μέσα στο χωριό. Αξίζει
να επισημανθεί πως το κράτος σε αυτή
τη φάση δεν είχε καμία συμμετοχή. Ως
εκ τούτου, το νερό που είναι κοινό αγαθό είναι αποκλειστική κατάκτηση των
Σχωριαδιτών!
Το νερό του «Αη Λιά» όμως αποδείχθηκε ότι ήταν λιγοστό. Έπρεπε συνεπώς να χτιστεί δεξαμενή για να το συσσωρεύει και να το κατανέμει. Το 1978
ξεκίνησε αυτό το δύσκολο έργο με αρχιτέκτονα τον Μπ. Μπόζγκο και υπεύθυνο για την εκτέλεση του έργου τον
Κώστα Μπέη. Ως μάστορες, εξαίρετοι
Οι πρωτεργάτες στην πρώτη φάση του έργου,
χτίστες και σοβατζήδες εργάστηκαν
Ν. Παπάς, Κ. Σιούτης, Π. Νταλές, Θ. Τέλιος
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οι: Κίτσο Καραγιάννης, Νάσιο Μπέης,
Γιώτη Τσιάβος, Γιάννη Τσάνος, Νικόλα
Μπάντος, Γάκης και Γιάννης Καραγιάννης, Νάκο Μεντής, Κήτο Μεντής, Σωτήρης Τσάνος, Λάμπρος και Νάσιο Βαγγέλης, Κώτσο Θύμιος, Τάμπε Μάρκος και
ως μόνιμοι βοηθοί οι: Κώτσιο Χατζόλος,
Κώστα Λώλης, Θωμά Λώλης και Λεωνίδας Καλέμης.
Η συμμέτοχή και εδώ ήταν καθολιΤο μπέντι - νεροκράτα
κή. Κάθε Κυριακή πήγαιναν εθελοντικά
όλοι ανεξαιρέτως. Άνθρωποι και ζώα κουβαλούσαν υλικά στο λόφο όπου θα χτιζόταν το
έργο. Οι δυσκολίες ήταν πολλές. Επειδή, προτεραιότητα είχαν οι δουλειές του συνεταιρισμού, μεγάλο μέρος της εργασίας έγινε την νύχτα με τα γκαζοφάναρα. Επιπλέον, οι μαστόροι και εργάτες εναλλάσσονταν.
Ωστόσο, η ποιότητα της κατασκευής
θα έπρεπε να είναι σταθερή. Καθώς,
αν κάτι πήγαινε στραβά, αντιλαμβανόμαστε στον καιρό του Χότζα τι θα
σήμαινε αυτό για τον υπεύθυνο του
έργου. Για την περάτωση του έργου
κάθε οικογένεια, πλήρωσε ένα χρηματικό ποσό στην κοινότητα.
Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Εντούτοις, ο απώτερος στόχος, το να πάει το νερό σε κάθε
σπίτι, δυστυχώς δεν πραγματοποι- Η αναμνηστική πλάκα έχει τοποθετηθεί στο ίδιο
ήθηκε λόγω των περιορισμών του σημείο που βρισκόταν μία από τις πρώτες βρύσες
καθεστώτος. Έτσι με σατιρική διά- όπου έτρεχε νερό από το μπέντι
θεση προέκυψε το «Μπέντι-γλέντι
κόκκαλο νερό, Κώτσιο Μπέη αρχηγό».
Σαράντα χρόνια μετά, το «μπέντι» αποτελεί την μοναδική δεξαμενή που υδρεύει ολόκληρο το χωριό μας.
Στις μέρες μας η δημόσια υπηρεσία ύδρευσης αυθαίρετα καθόρισε ως πάγια πληρωμή, 5000 λεκ το μήνα ανεξαιρέτως για όλους. Είτε για εκείνους που βρίσκονται στο χωριό και ποτίζουν τους κήπους και τα αμπέλια τους, είτε για εκείνους που θα επισκεφθούν
το χωριό για 10-15 μέρες το χρόνο.
Φέτος λοιπόν, ένα κλιμάκιο της εταιρίας επισκέφθηκε το χωριό τον Αύγουστο, γνωρίζοντας ότι αρκετοί θα βρίσκονται για τις καλοκαιρινές διακοπές και απαίτησε να πληρωθούν τα πάγια των τελευταίων ετών. Για το σπίτι του Κώστα Μπέη ζήτησε το ποσό των
240.000 λεκ που αναλογούσαν σε τεσσάρων χρόνων πάγια, διαφορετικά απείλησαν ότι
θα έκοβαν την παροχή νερού. Στην απολύτως λογική και αξιοπρεπή άρνηση να πληρώσουμε το χαράτσι, ένα Χοτζικό απολίθωμα, ο υπεύθυνος της εταιρείας, με συμπεριφορά
που θύμιζε εποχές κομουνισμού, έδωσε την εντολή να κοπεί η παροχή νερού και προφανώς κάποια πειθήνια Σχωριαδίτικα χέρια το έπραξαν.
Προς τιμήν του δημάρχου μας κου Δημήτρη Τόλη, αξίζει να αναφερθεί, πως αμέσως
μόλις έλαβε γνώση της κατάστασης, έδωσε εντολή και επανασυνδέθηκε η παροχή νερού.
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Αφιερωμένο στη Σουλτάνα Παππά
Η ευγνωμοσύνη, η
αναγνώριση δηλαδή για
το καλό που έχει κάνει
κάποιος, είναι ένα από τα
πιο δυνατά και ευχάριστα
Από την
συναισθήματα που μποΑναστασία Μπέη
ρεί να νοιώσει κανείς. Εί26 Δεκεμβρίου 2021
ναι διαχρονική και η ευφορία που αφήνει στον
ευεργέτη αλλά και στον
ευεργετηθέντα είναι αμφίδρομη. Είναι όμως
«δύσκολος ανθός», φύεται και ανθίζει μόνο σε
υψηλά μέρη, στα χαμηλά μαραίνεται.
Είχα πάντα στο νου και στην καρδιά μου
έναν άνθρωπο, ο οποίος πριν από πάρα πολλά χρόνια με πρωτοφανή αυτοθυσία βοήθησε
σε μια πολύ δύσκολη περίσταση, την Σουλτάνα Φίση-Παππά, την θεία – Σουλτάνα όπως την
φωνάζαμε.
Μία παγερή μέρα του Φεβρουαρίου του
1957, δεκαέξι παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας έως 14 ετών, κάναμε ως συνήθως την διαδρομή Σχωριάδες – Πολύτσανη για να πάμε
στο εφτατάξιο τότε σχολείο. Ο δρόμος 4 χμ,
ήταν στην ουσία ένα κακοτράχαλο μονοπάτι, κατσικόδρομος, όλο λάσπες, κατολισθήσεις και κοφτερά λιθάρια όπου διακόπτονταν
από χειμάρρους, που όταν έβρεχε όπως εκείνη την ημέρα, ήταν αδύνατον να τον διανύσει κανείς. Ξεκινήσαμε από την Πολύτσανη, μόλις τελείωσε το σχολείο για το δρόμο της
επιστροφής. Έβρεχε για πολλές μέρες, όπως συνηθίζει να βρέχει στα μέρη μας, αλλά ο
δρόλαπας εκείνης της ημέρας δεν είχε προηγούμενο, μόνο από τις αστραπές και τις βροντές θα δείλιαζε κανείς να ξεμυτίσει, έπρεπε όμως να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Για να
φτάσουμε στο χωριό, έπρεπε να περάσουμε από εννιά λάκκους, με μεγαλύτερους και
φουρτουνιασμένους, τους λάκκους του Κορκάρη και του Πρόκου. Αυτό το γνώριζαν
οι γονείς μας και ανήσυχοι βγήκαν στην Ούλτσα να αγναντέψουν, μαζί τους ήταν και η
θεία Σουλτάνα, που είχε και εκείνη το γιο της Νίκο μαζί μας, οπότε πήρε την πρωτοβουλία να κατέβει και να έρθει να μας βοηθήσει, λέγοντας στους γονείς των άλλων παιδιών
να μην ανησυχούν και αν χρειαστεί βοήθεια, θα τους φώναζε. Η θεία - Σουλτάνα πέρασε και τα δεκαέξι παιδιά στην πλάτη της, από τους δύο λάκκους, όπου το νερό έφτανε μέχρι τη μέση της, έκανε τριάντα δυο φορές πήγαινε - έλα στα παγωμένα, θολά και ορμητικά νερά.
Κάποια στιγμή, μάλιστα έχασε και το παπούτσι της, συνέχισε όμως αγόγγυστα το έργο
της. Μέχρι που μας παρέδωσε όλους, σώους στους γονείς μας, με ένα χαμόγελο ικανοποίησης στο πρόσωπο της. Στα μάτια μου η γυναίκα αυτή είναι ηρωίδα, αλλά και ο υπόλοιπος βίος της ήταν καλός, όπως επίσης ήταν πολύ καλή ράφτρα.
Αιωνία της η μνήμη!
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Έβδομη τάξη Πολύτσανης το1953
Καλησπέρα σας!!! Μαθητές και δάσκαλοι του σχολείου
Πολύτσανης, έβδομη τάξη από Πολύτσανη και Σχωριάδες,
έτος 1953.
Από τον
Νίκο Κονόμο,
Πολύτσιανη
27 Ιανουαρίου 2021
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λεκτικά Αρχεία» Σχωριάδες και Πωγώνι, Ήπειρος δεύτερος τόμος, της υπέροχης
δουλειάς που έκανε ο αξιοσέβαστος κος
Θωμάς Νάκας.
Πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια και την εξαιρετική δουλεία του με σκοπό την ανάδειξη του εθνόσημου πέρα από
συλλογικές προτιμήσεις.
Τον ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο αξιόλογο έργο του!

ΜΝΗΜΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Παλιό αρχειακό υλικό από την εφημερίδα
«Πυρσός Βορείου Ηπείρου»
Από την
Αννέτα Κούστα,
Πολύτσιανη
22 Μαρτίου 2021
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Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω ένα άρθρο
το οποίο ήταν δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Πυρσός Βορείου
Ηπείρου» τον Μάιο του 1979 με το ψευδώνυμο «Πολιτσανίτης».
Είναι μια κατάθεση από έναν συγχωριανό μας που μας παραθέτει την εικόνα την οποία επικρατούσε στο χωριό εκείνη την εποχή.
Μια εποχή που σημάδεψε όσο τίποτα τον τόπο μας και τον οδήγησε στην άδικη «μοιρασιά».
Αυτό το άρθρο είναι δημοσιευμένο στην εγκυκλοπαίδεια «Συλ-

Ήταν Ιανουάριος του 1913. Ημέρες
αγωνίας και εκνευρισμού, γιατί καθυστερούσε η πτώση του Μπιζανίου. Αμίλητοι
οι άνθρωποι στην Πολίτσανη, περίμεναν
το ευφρόσυνο άγγελμα. Φόβος και τρόμος
συνείχε τα χωριά του Πωγωνίου, από τις
επιδρομές των Τουρκαλβανών του πλιάτσικου και της ρεμούλας.
Λιποτάκτες του ηπειρωτικού μετώπου,
κατέβαιναν προς τα κάτω αγριεμένοι από
την πείνα. Οι νίκες των Ελλήνων τους είχαν τρομάξει αλλά και τους απεθράσυναν. Λίγο
αργότερα πουλούσαν τα όπλα τους για ένα κομμάτι ψωμί.
Από την άλλη μεριά, από την Πρεμετή έρχονταν τα μπουλούκια της στρατιάς του Τζαβήτ, πανικόβλητοι από το μέτωπο της Κορυτσάς. Ανατολίτες αυτοί, ρακένδυτοι και πειναλέοι. Καταυλίζονταν στον Αγ Θανάση, το ιστορικό μοναστήρι της Πολίτσανης, τάγματα ολόκληρα.
Οι Πολιτσανίτες για να τους κρατούν έξω από το χωριό τους οργάνωναν στοιχειώδες
συσσίτιο στο Μοναστήρι και τους τάιζαν μια - δύο ημέρες, έως ότου φύγουν προς τη Σέλτση και απ’ εκεί στο Κάστρο.
Όταν εξαντλήθηκαν τα περάσματα και επικράτησε κάποια ησυχία στο χωριό τότε που
έρχονταν αλλεπάλληλα τα μηνύματα για τις νίκες του στρατού μας, οι Πολιτσανίτες που
με πιασμένη την αναπνοή περίμεναν την ολοκλήρωση της νίκης, οργάνωσαν ένα «ζιαφέτι» στο Μοναστήρι και είχαν καλέσει και τον «κιμπόρη» φύλακα του χωριού, Τουρκαλβανό από το Προγονάτι της Λιαμπουριάς, φωλιά των ληστοσυμμοριών της εποχής της
Τουρκοκρατίας.
Κάθε κεφαλοχώρι είχε τον «κιμπόρη» του, ο οποίος κατά κανόνα ήταν φίλος των ληστοσυμμοριτών, για να προστατεύει, με γενναία αμοιβή, από τις συμμορίες που ελυμαίνονταν τα χριστιανικά χωριά. Της Πολίτσανης ήταν μπεσαλής και λέγονταν Νεμπής.
Κίνησαν λοιπόν για το «ζιαφέτι» του Μοναστηριού αρκετοί Πολιτσανίτες μεταξύ των
οποίων ο γιατρός Βίκτωρ Ζωγράφος, εξάδελφος του Γεωρ. Ζωγράφου. Σοφοκλής Οίκονομίδης, Γιάννης Φωτός, ο οδοντίατρος Μιχάλης Γιωτόπουλος, ο Χαρ. Έξαρχος και άλλοι
που η παιδική μου τότε μνήμη δεν συνεκράτησε. Παρών, βέβαια και ο Νεμπής.
Το συμπόσιο αυτό έχει σαν κρυφό σκοπό τον πανηγυρισμό για τις επιτυχίες του στρατού και την επικείμενη απελευθέρωση.
Στην αρχή τα πράγματα πήγαιναν καλά ομαλά, αργότερα όμως, καθώς άρχισε ν ‘ανάβει το γλέντι και να ανεβαίνει η θερμοκρασία της εθνικής περηφάνειας και ύστερα από τη
γενναία σπονδή στο Βάκχο(κρασοπότι), οι Πολιτσανίτες άρχισαν ένα ξέφρενο εθνικό πα-
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ραλήρημα που προκαλούσε το Νεμπή, τόσο που σε μια στιγμή δύο από τους διασκεδάζοντες τραγούδησαν ένα τραγούδι ‘Αρβανίτικο σε στίχους της στιγμής, γιατί ο Νεμπής δεν
θέλησε ποτέ να μάθει τη γλώσσα της Πολίτσανης.
Από το τραγούδι τούτο θημούμαι μόνον ένα τετράστιχο :
«Μόρ Νεμπή τ’ ου φάλτ ίμάνι
θουαϊ να σε κούεστ Γιουνάνι
νε πες πούσε ά τε ‘Αγιάννη»
που ελεύθερα μεταφραζόμενο σημαίνει :
«Ορέ Νεμπή στο Θεό σου
πες μας πού είναι ο Έλληνας (ο Γιουνάνη)
στα Πέντε Πηγάδια
ή στον Αγιάννη».
Αυτό ήταν αρκετό για να έρεθίσει το Τουρκαρβανίτικο φιλότιμο του Νεμπή, που δεν
μπορούσε να χωνέψει τη θανάσιμη προβολή.» Έβγαλε αμέσως το περίστροφο από το
ζωνάρι του και άρχισε να πυροβολεί στην αρχή στον αέρα αλλά στο ψαχνό επιχείρησε να
βαρέσει τον Μιχάλη Γιωτόπουλο, τον μετέπειτα οδοντίατρο, στην Κέρκυρα. Όπως ήταν
επόμενο η τάξη διαταράχθηκε στο χωριό. Ο Νεμπής απείλησε με αντίποινα και καταγγελία στις Τουρκικές αρχές.
Με την επέμβαση των ψυχραιμοτέρων κατευνάστηκε ο Νεμπής ο οποίος όταν συνήλθε από τη μέθη και την προσβολή υπολόγισε και την εμπιστοσύνη που του είχαν δώσει οι
Πολιτσανίτες και θεώρησε λήξαν το επεισόδιο.
Ίσως να επηρέασαν τη νηφάλια στάση του Νεμπή και η αποφασιστικότητα των κατοίκων, αλλά και ο φόβος από την αναμενόμενη προέλαση των Ελληνικών στρατευμάτων,
που ήταν βέβαια, μετά την κατάρρευση του Τουρκικού μετώπου.
Δεν είχε εκδηλωθεί ακόμα η κίνηση περί συστάσεως της Αλβανίας, ούτε ήταν δυνατόν να πιθανολογηθεί ότι η άτυχη Πολίτσανη θα έπεφτε στο ζυγό των Αλβανών που θα
την έφερνε στη σημερινή κατάντια της.
ΠΟΛΙΤΣΑΝΙΤΗΣ

170

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙAΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο αφιερωμένο στην Ισμήνη Λίνα,
Σχωριαδίτισσα παντρεμένη με τον Νίκο Λίνα
στην Πολύτσιανη
Έφυγε εχθές για το μεγάλο ταξίδι η αγαπημένη μας θεία Μήνη του
Λίνα!
Λίγο πριν φύγει αποχαιρέτησε τα
παιδιά της με εκείνο το καθαρό της
βλέμμα και μ’ένα χαμόγελο. Έφευγε και το αισθανόταν, χαρούμενη και γαλήνια, ήθελε να συναντήσει τον Νίκο της! Αυτός ήταν ο καημός της! Δεν άντεξε να ζει χώρια του! Ήταν πολύ δεμένοι οι δυο τους! Από
εκείνα τα ζευγάρια που πραγματικά τα ζηλεύεις, για την
αγάπη,τον σεβασμό,την ευγένεια και την αφοσίωση που
κουβαλούσαν ο ένας για τον άλλον! Και είναι όντως απορίας άξιο πώς και οι δυο τους ενώ μεγάλωσαν ορφανά σε
ξένα χέρια είχαν τόση αγάπη να δώκουν στους γύρω τους.
Η θεία Μήνη Λίνα - Πετρίδη γεννήθηκε στις Σχωριάδες το 1932. Σε πολύ μικρή ηλικία έχασε τους γονείς της, ο
μοναδικός αδερφός της το 1945 εγκατέλειψε το χωριό και
εγκαταστάθηκε στα Γιάννενα. Τα αδέρφια θα συναντηθούν
ξανά το 1989.
Χωρίς οικογένεια η θεία Μήνη και με την περιουσία των γονιών της να χάνεται, (ο πατέρας
της ήταν έμπορος,είχε αρτοποιεία στην Πόλη),ζει
με μια θεία της. Η θεία της θα την παντρέψει με
τον Νίκο Λίνα, το αηδόνι της Πολίτσανης και μαζί
του θα ζήσει σαν βασίλισσα. Οι δυο τους θα μοιραστούν πολλή αγάπη και θα είναι ένα ταιριαστό
ζευγάρι.
Θα χαρεί παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα, αλλά
προπαντός θα χαρεί μια ζωή γεμάτη, βαδίζοντας
χέρι-χέρι με τον βασιλιά της! Ο θείος Νίκος θα
της τραγουδούσε λόγια αγάπης και χαράς και η
θεία Μήνη πάντα χαμογελαστή και μετρημένη τον καμάρωνε. Βράχος στις δυσκολίες, πεταλούδα στα χρώματα και αρώματα των λουλουδιών που ομόρφαιναν την
αυλή τους, κυρά και αρχόντισσα του σπιτιού της, εγκατέλειψε το χωριό μόνο όταν ο
θείος Νίκος έφυγε από κοντά της από καρκίνο. Γλυκομίλητη,χαμογελαστή και πάντα
μετρημένη στα λόγια της σε κέρδιζε με την
σοφία της. Και αναρωτιέμαι τί παραπάνω
είχαν «σπουδάσει» αυτοί οι άνθρωποι;
Από την
Μιρέλα Κονόμου,
Πολύτσιανη
30 Μάρτη 2021
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Θεία Μήνη τί μοιρολόι να σου πω,
τι λέξεις να σου γράψω;
Εσένα απόψε ο Νίκος σου,
θα σε καλησπερίσει,
και με λογάκια όμορφα
θα σε ξανακερδίσει.
Και συ με μια αγκαλιά
στα χέρια του θα πέσεις
θα πεις όλα τα νέα σου
από τον κόσμο τον απάνω.
Από τα παιδιά τα δάκρυα
θα τρέχουν για τους δυο σας.
Εγγόνια και δισέγγονα θα κλαίνε
για το «φως σας».
Θα είναι όμως περήφανοι
που είν’ απόγονοί σας
και τα ονόματά σας έχουνε
όπως και την ευχή σας!
Καλό σου ταξίδι θεία Μήνη!
Πύλιο, Ροδούλα και Λίκα θερμά συλλυπητήρια για την μητέρα σας!
Αιωνία της η μνήμη!

Αφιερωμένο στην Κωνσταντίνα Πάντου
από το Χλωμό, πρώην δασκάλα
στοΧρόνια
χωριό
μας
πολλά στην δίκη μας Κων-

σταντίνα, την πρόεδρο των «Θυγατέρων της Ηπείρου» μια άξια
Ηπειρώτισσα, αγωνίστρια και μια δραστήρια παρουσία στον ιστορικό σύλλογο «Πύρρος και Θυγατέρες της Ηπείρου». Πάντα στην πρώτη γραμμή με αγάπη, προσφορά και
ενδιαφέρον για το καλό του συλλόγου!
Να είσαι υγιής Κωνσταντίνα, να χαίρεσαι την οικογένειά
σου και πάντα δραστήρια και δυναμική!!!
Από την
Αντωνέτα Βαρσάμη
21 Μαΐου 2021
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Pyrrhus Benevolent Society, Inc.

Άρθρο αφιερωμένο στον Μενέλαο Γ. Τζέλιο
Από την
Αντωνέτα Βαρσάμη
20 Ιουνίου 2020

Ένα αφιέρωμα με αγάπη και σεβασμό σε πρόσωπα του συλλόγου
μας, που για πολλά χρόνια αγάπησαν, αγωνίστηκαν και πρόσφεραν
πολλά στον ιστορικό σύλλογο «Πύρρος», στην Πανηπειρωτική Ομοσπονδία και στη Βόρειο Ήπειρο!

Ο Μενέλαος Τζέλιος γεννήθηκε στην Πολύτσανη της Βορείου Ηπείρου το Δεκέμβριο
του 1935.
Το 1945 δραπέτευσε με τη μητέρα του και τον αδερφό του Χρήστο και πήγαν στην Αθήνα, όπου βρισκόταν ο
πατέρας τους.
Το 1955 αποφοίτησε από το Βαρβάκειο Λύκειο και το
1956 μετανάστευσε με τον αδερφό του στην Νέα Υόρκη,
όπου αργότερα έφεραν και τους γονείς τους.
Προκειμένου να συντονίσουν τις προσπάθειες των
Ηπειρωτών για το θέμα της Βορείου Ηπείρου, όλοι οι
Ηπειρωτικοί Σύλλογοι της Αμερικής ίδρυσαν την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής το 1942 πάντοτε με την
ενεργό συμμετοχή του Πύρρου. Αντιπροσωπεία του Πύρρου έλαβε μέρος με την Ελληνική Αντιπροσωπεία το 1946 στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι.
Ο κύριος Μενέλαος δραστηριοποιήθηκε αμέσως με τα Ηπειρωτικά Σωματεία όπου εξελέγη
πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Νεολαίας Νέας
Υόρκης, Πρόεδρος του Βορειηπειρωτικού Συλλόγου Πύρρος και το 1977-82, Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής.
Επί της προεδρίας του κυρίου Τζέλιου στην Πανηπειρωτική Ομοσπονδία, παραβρέθηκαν ως κύριοι ομιλητές στα συνέδριά τους, με αναφορά στο
Βορειοηπειρωτικό θέμα, διακεκριμένοι Αμερικάνοι πολιτικοί, όπως ο Γερουσιαστής Bill Bradley,
Vice-Presidential Nominnee Geraldine
Ferraro, Vice-President Walter Mondel,
Congressman Benjamin Rosenthal.
Το 1971 με την αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Αλβανίας, ο Πύρρος
πραγματοποίησε δύο συλλαλητήρια διαμαρτυρίας στο Ελληνικό Προξενείο Νέας Υόρκης και
στην Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.
Ο κύριος Μενέλαος όπως διευκρινίζει ο
ίδιος, μαζί με τους υπόλοιπους συναγωνιστές
δεν είχαν τότε αντίρρηση για την αποκατάσταση
σχέσεων με την Αλβανία, όχι όμως χωρίς κανέ-
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να αντάλλαγμα, όπως και αυτό έγινε, για την προστασία του Βορειοηπειρωτικού ελληνισμού στην Βόρειο Ήπειρο και γενικά στην Αλβανία.
Ο κύριος Μενέλαος το 1981 πήγε στην Κόνιτσα μαζί με τον διακεκριμένο καθηγητή
από τη Γριάσδανη, Νικόλαο Σταύρου, όπου είχαν συνάντηση με τον αείμνηστο μητροπολίτη Σεβαστιανό, τον οποίο προσκάλεσαν στο συνέδριο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας στην Φιλαδέλφεια το 1982, όπου και παρευρέθη. Υπό το κάλεσμά του, ο Σεβαστιανός
ήρθε και πάλι στην Αμερική μαζί με τον Ηλία Λέκκα και πραγματοποίησαν ακροάσεις με
την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το 1984 η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία μαζί με δυο άλλες οργανώσεις ίδρυσαν την Διεθνή Ομοσπονδία για την προστασία των εθνικών και θρησκευτικών
μειονοτήτων, η οποία ομοσπονδία ενεκρίθη από το Οικονομικό και Κοινωνικό
Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών.
Υπό την ιδιότητα αυτή, η Διεθνής
Ομοσπονδία, και με τη βοήθεια της αείμνηστης μεγάλης πατριώτισσας Έρρικας
Ειρήνης Νταή, κατόρθωσαν και πήραν
επτά καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον της Αλβανίας, για την κατάφωρη καταπάτηση
των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία.
Με το θάνατο του Μητροπολίτη Κορυτσάς, Κυρίλλου και του Μητροπολίτη Αργυρόκαστρου, Παντελεήμονα, οι Βορειοηπειρώτες βρέθηκαν χωρίς θρησκευτικό αρχηγό.
Το 1988 ο κυριος Τζέλιος μετέβην στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, όπου σε
συνάντηση με τον τότε πατριάρχη Δημήτριο και τον Μητροπολίτη Φιλαδέλφειας και νυν
πατριάρχη Βαρθολομαίο, εξέθεσε την ανάγκη χειροτονίας Βορειοηπειρώτη Μητροπολίτη. Το 1992, μαζί με άλλα 12 κράτη και λαούς ίδρυσαν την οργάνωση Unrepresented
Nations and People’s Organization, με έδρα τη Χάγη.
Το 1994, για το σχολικό πρόβλημα, ο κύριος Τζέλιος πραγματοποίησε αποστολή στην
Αλβανία, όπου είχε συναντήσεις με παράγοντες της μειονότητας.
Το 1995, δια μέσου Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας πραγματοποιήσε, μαζί με άλλους,
αποστολή με συμμετοχή του διακεκριμένου ομοσπονδιακού βουλευτή, Τομ Λάντος.
Με το βουλευτή και με τη βοήθεια του αείμνηστου δασκάλου Θεόδωρου Μπεζάνη,
πραγματοποίησαν συναντήσεις με παράγοντες της μειονότητας στην Δερβιτσάνη, το Δέλβινο, τους Αγίους Σαράντα και Δρυμάδες Χειμάρρας.
Τέλος καταλήξανε στα Τίρανα, όπου ο βουλευτής, σε συνάντηση με την αλβανική κυβέρνηση, μετέφερε τις ανησυχίες από τα αποτελέσματα των επαφών του.
Με την επιστροφή του στην Αμερική, ο Τομ Λάντος, συνέταξε σχετική εκτενή επιστολή προς τον υπουργό εξωτερικών Κρίστοφερ.
Σε προσωπικό επίπεδο, ο κύριος Μενέλαος, από τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για τη
γενέτειρά του, με την βοήθεια του Θεόδωρου Μπεζιάνη, έχτισε ένα σπίτι στην Πολύτσανη, για να μπορέσουν τα παιδιά και τα εγγόνια του, να κρατήσουν ζωντανή την αγάπη για
τον τόπο τους και τις πατριωτικές του ρίζες.
Αυτά και τόσα πολλά άλλα μπορούμε να πούμε για τον κύριο Τζέλιο, που ακόμα προσφέρει και αγωνιά για τον σύλλογό του, για το σύλλογό μας, τον Πύρρο!!
Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς που θέλουμε το καλό του
Ιστορικού Συλλόγου Πύρρος!!
Εκτίμηση και σεβασμό στο πρόσωπό σας, κύριε ΜΕΝΕΛΑΕ ΤΖΕΛΙΟ!!!
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ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΝΤΗΣ
Ο Πέτρος Μεντής, ακούραστος συντάκτης και πάντα με αμείωτο το ενδιαφέρον και την αγάπη του για τον τόπο, γράφει,
καταγράφει, υπενθυμίζει γεγονότα και ιστορίες του τόπου με
το δικό του ξεχωριστό και λόγιο τρόπο.

Μετάφραση των κειμένων από την αλβανική στην ελληνική γλώσσα: Ιωάννης Δέδες

Η ευτυχία μιας μακρινής εποχής
27 Δεκέμβρη 2020

Οι μήνες του Δεκεμβρίου μου ως μαθητής
δημοτικού και τρεις απαγγελίες στην βραδιά
παραλαβής δώρων της Πρωτοχρονιάς.
Ο Δεκέμβριος ήταν ο ωραιότερος μήνας, και είναι ο πιο φορτισμένος με αναμνήσεις και εντυπώσεις κατά την διάρκεια των
μαθητικών χρόνων στο δημοτικό.
Οι χαρές μας εκείνη την εποχή ήταν
λιγοστές και μας συνοδεύουν ολόκληρη
την ζωή.
Προσμέναμε με ανυπομονησία τις τελευταίες μέρες του μήνα. Στα χρόνια του
δημοτικού, ο Δεκέμβριος είχε πολλές
όμορφες και χαρούμενες ημέρες. Ήταν οι
θρησκευτικές εορτές, όπου πηγαίναμε συ- Το σχολείο των Σχωριάδων από μια άλλη
χνά στην εκκλησία, μάλιστα και αργά την οπτική γωνία. Όταν εγώ πήγαινα στο δημονύχτα. Εμείς κάναμε χαρές για το γλυκό τικό, ήταν μονώροφο κτίριο με μια αυλή με
του κουταλιού και το πρόσφορο.
δυο ανθόκηπους στο πλάι. Επάνω του έγινε ο
Αυτός ήταν μήνας αφθονίας στα τρό- δεύτερος όροφος το 1969, όταν στις Σχωριάφιμα, οι θρησκευτικές γιορτές ήταν συνε- δες άνοιξε ο κύκλος οκταετούς φοίτησης.
χόμενες η μια μετά την άλλη και στα σπίτια
μας έφτιαχναν πίτες, γλυκά… Εμείς τα παιδιά βρισκόμασταν στο σπίτι του Μπέικο, όπου βοηθούσαμε τις ηλικιωμένες γυναίκες να
γυρίσουν την μεγάλη μυλόπετρα, που άλεθε το σιτάρι και το έκανε «κοφτό», όπως έλεγαν στο χωριό. Τα χέρια μας ήταν γεμάτα με φρούτα και στις τσέπες μας βρισκόταν κάποιο χαρτονόμισμα των 10 λεκ για να ψωνίσουμε στο μαγαζί της Τσίγιας. Οι γονείς μας είχαν πάρει τα πρόσθετα χρήματα των ημερομισθίων από την εργασία στον συνεταιρισμό
και μας αγόραζαν καινούργια ρούχα.
Δεν ξέρω γιατί αυτός ο μήνας, ο πρώτος του χειμώνα, είναι συνδεδεμένος τόσο πολύ
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Το «Αναγνωστικό» της
δεύτερης τάξης στην ελληνική γλώσσα.
Τίρανα 1967.

Το «Αναγνωστικό» στην αλβανική γλώσσα.
Τίρανα 1983.

θουσα θα γέλαγαν πιο πολύ. Δεν θα με άφηναν να ολοκληρώσω την απαγγελία, διότι το
ποίημα ήταν τέτοιο ώστε κάποιος που αυτοσχεδίαζε γρήγορα θα μπορούσε να προσθέσει έναν στίχο που θα έκανε ομοιοκαταληξία με το ποίημα. Αν δεν ήταν πάλι ο Κ. Μπ., κάποιος άλλος θα έκανε την δουλειά. Οι Σχωριάδες πάντοτε είχαν επιδέξιους βάρδους αυτοσχεδιαστές.
Έτσι την είχαν φέρει και στον Τσίλε ένα χρόνο νωρίτερα. Το ποίημα ήταν στα ελληνικά.
Θυμάμαι τα παρακάτω:
Το οκταετές σχολείο «Παντελής Ντάλλας» των Σχωριάδων μετά το έτος 1970. Από τα αριστερά είναι τρεις δάσκαλοι από την Ζαγοριά: ο Ηρακλής Κασάπης, ο Γρηγόρης Φωτσιρός
και ο Χαρίλαος Ντούσης. Όλοι οι μαθητές φορούν σχολική στολή και την μαντίλα του πιονέρου.

με το Αναγνωστικό, τα βιβλία ανάγνωσης στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα αντίστοιχα. Ήταν συγκινητικό για μας, όταν στην βραδιά των δώρων θα βγαίναμε στην σκηνή
ενώπιον των γονιών μας και όλου του χωριού, στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα. Η παράδοση των δώρων γινόταν στο τέλος. Πρώτα ήταν το γιορτινό μας πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
Η προετοιμασία για την βραδιά γινόταν καιρό πριν. Κυρίως για τις απαγγελίες. Ίσως
εγώ πρέπει να έχω απαγγείλει περισσότερες φορές, αλλά θυμάμαι μόνο δυο περιπτώσεις. Ήταν ποιήματα στα ελληνικά και στα αλβανικά, από τα βιβλία ανάγνωσης των δυο
γλωσσών.
Στα αλβανικά ο δάσκαλος μου είχε δώσει να πω ένα ποίημα για το χειμαρρώδες ποτάμι από τα βροχόνερα του χειμώνα. Ήρθε η σειρά μου και βγήκα στην σκηνή για να απαγγείλω, αλλά δεν πρόλαβα να πω παραπάνω από τον πρώτο στίχο. Μόλις είπα: «Po vjen
lumi valla, valla» (Έρχεται το ποτάμι κατά κύματα), ένας από τους συγχωριανούς (Κ.Μπ)
συνέχισε το ποίημά μου: «Σαν του Νάσιου την κεφάλα» (Νάσιος είναι το όνομα που με
φωνάζουν στο χωριό). Όλος ο κόσμος στην αίθουσα της πολιτιστικής εστίας έσκασε στα
γέλια. Εγώ έτρεξα ταραγμένος. Παρόλο που μερικοί συμμαθητές με παρακίνησαν να ξαναβγώ στην σκηνή, εγώ δεν βγήκα, γιατί το ήξερα ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι στην αί-
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Η αλεπού η κατεργάρα
την ουρά της σβάρα – σβάρα
μπήκε μέσ’ από την πόρτα
για ν’ αρπάξει καμιά κότα
μα κι ο μούργος από πέρα
της επήρε τον αέρα…
Κάποιος από την αίθουσα τον στίχο:
«Μα κι ο μούργος από πέρα» τον προσάρμοσε αστραπιαία στο: «Μα κι ο Λάπος από
πέρα». Ο Λάπος ήταν ο σκύλος του συλλογικού κοπαδιού, τσομπάνος του οποίου ήταν ο μπαμπάς του Τσίλε. Χρειάστηκαν
μερικά λεπτά να αποκατασταθεί η ηρεμία.
Από μουσικό – καλλιτεχνική βραδιά μετατρεπόταν σε επιθεώρηση.
Είναι περίεργο πως από το ποίημα που
είχα στα αλβανικά θυμάμαι μόνο τον στίχο που πρόλαβα να απαγγείλω. Καμία λέξη
παραπάνω.
Δεν συνέβη όμως το ίδιο με το ποίημα
από το βιβλίο ανάγνωσης στα ελληνικά.
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Εκείνο το απήγγειλα όλο και το θυμάμαι σχεδόν ολόκληρο (εδώ μπορεί να μην είμαι και
πολύ ακριβής, ίσως το ποίημα να είχε και κάποιο στίχο παραπάνω).
Το ποίημα ήταν:
Ήρθε ο χειμώνας
τον είδατε παιδιά
πέρασε πάνω από τα δέντρα
και πάνω από τα κλαδιά.
Την μαύρη γη την άνθισε
με ρούχα νυφικά,
και αυτή νομίζει πως κοιμάται
σαν το παιδί γλυκά.
Μετά το πρόγραμμα ήταν η στιγμή που παίρναμε τα δώρα. Δεν θέλαμε μολύβια, τετράδια, γόμες, ξύστρες και δοχείο για την μελάνη, αλλά θέλαμε πορτοκάλια, σταφίδες, μπαλόνια, καραμέλες κτλ. Προσευχόμασταν ο καθένας ξεχωριστά, ώστε στα δώρα μας να
μην είχε… λάχανα, κρεμμύδια, κάποιο κομμάτι ξύλο, στάχτη…
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Η Τσιάτιστα στην ζωή μου

Από τον κύκλο: Αναμνήσεις των Σχωριάδων
Αυτό το γραπτό, πολύ αγαπητό για μένα, αφού έχει να κάνει με τα
παιδικά μου χρόνια και με αγαπητούς ανθρώπους, οι οποίοι με την
αγάπη που μου έδειξαν και με τις συμβουλές τους με έκαναν καλύτερο άνθρωπο, μου το πρόβαλε μπροστά μου το Facebook, οπότε
δεν του το χάλασα. Αυτό το κείμενο αγαπήθηκε με την πρώτη ανάΑπό τον
Πέτρο Μεντή
γνωση και του έγινε και κριτική, άρεσε όχι τόσο για την καλλιτεχνική
26 Απρίλης 2021
του αξία, όσο για τους χαρακτήρες του, κυρίως για τον Σωτήρη trimi
(γενναίο), τον άνθρωπο που η Τσιάτιστα αγάπησε πολύ. Δεν το ξαναπείραξα, διότι αν το επεξεργαζόμουν θα μάκραινε πολύ.

Ανάμεσα στα άλλα

Αυτή ήταν η ευτυχία μας, των παιδιών του δημοτικού, την δεκαετία του ’60. Αυτά τα
φαινομενικά μικρά πράγματα, ήταν για μας, τα παιδιά των Σχωριάδων, του χωριού που
βρίσκεται ανάμεσα στα βουνά της Νεμέρτσκας και του Μπουρέτο, η ομορφιά της ζωής.

Η Τσιάτιστα, μια μικρογραφία του Αργυροκάστρου
στο Πωγώνι, το χωριό του
ιστορικού μοναστηριού, των
στερνών, των αμπελώνων,
των βαρελάδων, των γαλακτοκόμων, των ανθρώπων
του γλεντιού και του ποτού,
των χαρτοπαικτών, το χωριό της μάνα Ξένης, της θείας Σοφίας και της θείας Δάφνης, το χωριό του Σωτήρη
trimi, ένα intermezzo για τις
δυο επισκέψεις στην Τσιάτιστα κτλ.

Εισαγωγή

Η Τσιάτιστα είναι το δεύτερο χωριό μετά τις Σχωριάδες που έχει αφήσει το χάραγμά του στον χαρακτήρα
μου. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς, αφού από τα τέσσερα μου χρόνια με μεγάλωσε
μια μάνα από την Τσιάτιστα. Το χάραγμα από την σμίλη ήταν τόσο βαθύ που άφησε σημάδι σε μένα, άφησε τόσο σταθερές ανθρώπινες αξίες και αρετές. Κι αυτό διότι η σμίλη βρισκόταν στα χέρια ενός γλύπτη που προερχόταν από τους αρχαίους ελληνικούς μύθους.
Που μου είπε: Το μνημείο του εαυτού σου να το φτιάξεις μόνος σου. Εγώ δεν έφτιαξα κάποιο μνημείο για μένα, γιατί δεν ήμουν για μνημεία, αλλά διάβηκα ως ίσος ανάμεσα σε
καλούς ανθρώπους.
Η Τσιάτιστα στους πρόποδες του Μπουρέτο, έχει απέναντι το όρος Νεμέρτσκα και τον Μακρύκαμπο. Μερική όψη
του χωριού.

Η Τσιάτιστα σε μια βουνοπλαγιά

Αυτό το συνοριακό χωριό είναι απλωμένο στις βουνοπλαγιές του Μπουρέτο, με ένα
μέρος των σπιτιών εγκατεστημένα στα πρώτα υψόμετρα του βουνού, σου θυμίζει το Αργυρόκαστρο. Αλλά είναι και κάτι άλλο που συνδέει την Τσιάτιστα με το Αργυρόκαστρο κι
αυτό είναι οι στέρνες. Όταν διάβαζα «Το χρονικό μιας πέτρινης πόλης» του Ισμαήλ Καντα-
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ρέ, στα αποσπάσματα που αναφερόταν στις
στέρνες, μου θύμιζαν την Τσιάτιστα. Φυσικά αυτές της Τσιάτιστας δεν είναι τόσο σύγχρονες και αινιγματικές όσο του βιβλίου.
Έτυχε να δω κάνα δυο στέρνες και το χωριό γενικά πάντα υπέφερε από την έλλειψη
του νερού. Εμείς χαριτολογώντας τους λέγαμε ξερικός. Το νερό ήρθε στο χωριό λίγο
πριν το άνοιγμα των συνόρων. Τον έφεραν
από μια πηγή κοντά στο χωριό Δρυμάδες
του Πωγωνίου στην Ελλάδα. Την ξερή γη
και τους αμπελώνες αργότερα τους πότιζαν
με νερό από την δεξαμενή, η οποία όπως
και εκείνη του Χλωμού, είχε κοστίσει σε
ανθρώπινες ζωές.
Δεν ξέρω γιατί οι τσιατιστιώτες μου φαίνονταν πιο πολύ Έλληνες από τους κατοίκους των άλλων χωριών. Ίσως η εγγύτηΣωτήρης Μάστορας (Σωτήρης Trimi)
τα με τα σύνορα, ίσως από το γεγονός που
δεν έτυχε ποτέ να ακούσω δυο τσιατιστιώτες
να συνομιλούν στα αλβανικά, και μάλιστα σε συνθήκες που δεν ήταν ευνοϊκές για κάτι τέτοιο. Τους έβλεπα στην Πολύτσιανη, όταν ερχόντουσαν να πάρουν την κοριέρα (μεταφορικό μέσο) για να πάνε στο Αργυρόκαστρο ή στα τοπικά διοικητικά γραφεία και σε εκείνα του συνεταιρισμού και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος ομιλίας τους. Διαφέρει κατά
πολύ από των άλλων χωριών και μοιάζει
λίγο στο άκουσμα με τον τρόπο που μιλάνε στο Χλωμό. Ακόμα και τα τραγούδια αυτών των χωριών μοιάζουν και διαφέρουν
από των υπολοίπων του Πωγωνίου. Όταν
ήμουν νέος στις Σχωριάδες άκουσα στο
Ράδιο Ιωάννινα μια εκπομπή με πολυφωνικά τραγούδια και ο τρόπος που τραγουδούσαν έμοιαζε με εκείνον του Χλωμού
και της Τσιάτιστας. Εκείνο που με εξέπληξε
ήταν το γεγονός ότι οι πλειοψηφία εκείνων
που τραγουδούσαν είχαν παρόμοια επώνυμα με εκείνα που βρίσκονται στα δυο
εκείνα χωριά όπως: Ράφτης, Σίλυρα, Μούση κτλ. Επίσης μου έκανε εντύπωση και το
ντύσιμό τους. Οι άντρες φορούσαν μακριές
κάλτσες μέχρι το γόνατο, τις οποίες ο Κανταρέ στα κείμενά τους τις ονομάζει «καλτσούνια», που ίσως είναι μια δανεική λέξη
από τα ελληνικά, ενώ οι γυναίκες την γκατζέλα, ένα πανωφόρι με ανοιχτά μανίκια.
Πολύ διαφορετική και ενδιαφέρουσα είναι
και η ομιλία των γυναικών με μια παρατεταμένη μελωδική κατάληξη στο τέλος των
Οι δυο αδερφές Δάφνη και Πολυξένη
λέξεων ή των προτάσεων.
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Όταν ήμασταν μικροί στις Σχωριάδες,
μαζί με τα άλλα παιδιά, τις μιμούμασταν,
όταν στην φασαρία της σιτηραποθήκης,
τότε η αποθήκη ήταν στο σπίτι των Πασπάληδων, εκείνες από τον φόβο ότι δεν
θα προλάβαιναν να πάρουν «γένιμα», δεν
έδιναν καμία σημασία για τις μιμήσεις μας
και σπρωχνόντουσαν να πάρουν καλύτερη θέση στην σειρά. Εκείνα τα χρόνια, το
1965, οι Σχωριάδες ήταν η σιτηραποθήκη
του Πωγωνίου. Γι’ αυτό και οι σχωριαδίτες,
κατά βάθος δεν ήθελαν την ενοποίηση σε
έναν κοινό συνεταιρισμό με την Τσιάτιστα.
Εάν τις Σχωριάδες θα τις άφηναν να ήταν
ξεχωριστός συνεταιρισμός από μόνες τους,
τότε το ημερομίσθιο των αγροτών θα ήταν
μεγαλύτερο με επακόλουθο μια ορατή οικονομική πρόοδο.
Το περιοδικό «Nëndori» στο οποίο είχαν
δημοσιευτεί αποσπάσματα από το μυθιστόρημα της Έλενας Κανταρέ.

Intermezzo
Η πρώτη επίσκεψη στην Τσιάτιστα
το καλοκαίρι του 1968

Με έστειλε ο ταξίαρχος εργασίας των
Σχωριάδων, ο Βαγγέλης Λώλης. Μου έδωσε και ένα υπηρεσιακό γράμμα που δικαιολογούσε αυτή μου την επίσκεψη σε ένα συνοριακό χωριό, διότι με έστελνε για δουλειά. Έπραξε έτσι διότι εγώ του έφερα αντίρρηση,
από τον φόβο μην με συλλάβουν οι συνοριοφύλακες και κατέληγα στα κρατητήρια του
αστυνομικού τμήματος του Αργυροκάστρου. – Είσαι μικρός, μου έλεγε ενώ έγραφε την
άδεια.
Η αλήθεια είναι ότι δεν με σταμάτησε κάποιος στον δρόμο και ούτε στο χωριό. Εκείνοι
που έπρεπε ήξεραν ποιος με είχε στείλει. Ήξεραν ότι ήμουν το προγόνι της Τσένης, όπως
αποκαλούσαν την μάνα Ξένη στο χωριό της. Είχα μια επιστολή για έναν διοικητικό υπάλληλο του χωριού, ο οποίος δεν εμφανίστηκε μέχρι το βράδι. Οι οδηγίες μου ήταν να μην
επιστρέψω χωρίς κάποια απάντηση.
‘Υπήρξα άτυχος εκείνο το βράδι, διότι η γιαγιά της Τσιάτιστας δεν ήταν εκεί. Οι άνθρωποι του συνεταιρισμού μου είπαν να κοιμηθώ στο δωμάτιο των οδηγών τρακτέρ. Οι οδηγοί τρακτέρ ήταν οι καλύτεροι φίλοι μου. Εγώ τους πήγαινα το φαγητό στα χωράφια που
δούλευαν και αυτή ήταν μια ωραία δουλειά για ένα παιδί.
Μου έδειξαν το ξενοδοχείο. Άρχισα την ανάβαση του Μπουρέτο και όσο πιο ψηλά ανέβαινα τόσο πιο όμορφη γινόταν η θέα όταν έστρεφα το βλέμμα προς το κάτω μέρος του
χωριού. Φαινόταν η Νεμέρτσκα, ο Μακρύκαμπος, ο συνοριακός σταθμός των Δρυμάδων, το ελληνικό χωριό που φαινόταν ξεκάθαρα από το ξενοδοχείο και που όλη την νύχτα έλαμπε από τα φώτα. Πιο πέρα ήταν το διάσημο μοναστήρι με την πρασινάδα και την
εκκλησία και εκεί που συναντιούνται το Μπουρέτο με τον Μακρύκαμπο ήταν ο συνοριακός σταθμός της Τσιάτιστας.
Όταν ήρθα στην Ελλάδα διάβασα μια μελέτη, που έλεγε ότι η αιτία που τα χωριά του
Πωγωνίου παραχωρήθηκαν στην Αλβανία, ήταν κυρίως εκείνο το μοναστήρι, όπου τα
χωράφια και τα λιβάδια που βρίσκονταν γύρω του ήταν ιδιοκτησία των μπέηδων του Λιμπόχοβου και του Τεπελενίου. Οι ντόπιοι κάτοικοι δεν δέχθηκαν την αποζημίωση που
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πρότεινε η Διεθνής Επιτροπή
και να φύγουν να πάνε στην
Ελλάδα. Μόλις μπήκα στο ξενοδοχείο με χτύπησε η έντονη μυρωδιά του νέφτι και της
βενζίνης. Όταν ξάπλωσα το
κεφάλι μου ακούμπησε σε κάτι
σκληρό κάτω από το μαξιλάρι.
Ήταν ένα τεύχος του περιοδικού «Nëndori» (Νοέμβριος). –
Μωρέ μπράβο, είπα από μέσα
μου, διαβάζουν και το περιοδικό «Nëndori» οι οδηγοί τρακτέρ;! Ούτε παραγγελία να το
είχα κάνει. Ξεφυλλίζοντάς το
σταμάτησα στα αποσπάσματα
από το μυθιστόρημα της ΈλεΗ Τσιάτιστα από μια άλλη οπτική γωνιά.
νας Κανταρέ «Μια δύσκολη
γέννα». Το πρωί, η αυγή μου
επιφύλασσε μια ωραία έκπληξη. Την ανατολή του ήλιου από την κορυφή του Πάπιγκου,
ένας ήλιος που ανέτειλε από την πίσω μεριά του όρους Νεμέρτσκα. Ήταν η πρώτη φορά
που έβλεπα την ανατολή του ήλιου νωρίτερα από ότι στις Σχωριάδες. Το θέαμα εκείνο της
ανατολής του ήλιου και το περιοδικό «Nëndori» με έχουν συνοδέψει καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής μου. Ήμουν 14 χρονών, ένα άβγαλτο χωριατόπαιδο.

Ξανά στην Τσιάτιστα, Μάιος 1969

Μετά από σχεδόν έναν χρόνο ήρθα ξανά στην Τσιάτιστα. Ήταν Μάιος του 1969. Είχαμε
πάει μια εκδρομή σε όλη την περιοχή μαζί με το σχολείο της Πολύτσιανης. Μια εκδρομή
που μας άφησε ανεξίτηλες αναμνήσεις. Είδαμε από πολύ κοντά την συνοριογραμμή και
την ζώνη μαλακού εδάφους, ανταπαντήσαμε στον Έλληνα φύλακα, ο οποίος μόλις μας
είδε μας είπε ένα τραγούδι αγάπης, με ένα τραγούδι παρτιζάνων, το οποίο μας διέκοψε
ο αξιωματικός των συνόρων, διότι είχαμε διαταράξει την ησυχία της συνοριακής ζώνης,
ένας ιερός νόμος για τα σύνορα. Ο αξιωματικός μας είπε ότι ο Έλληνας στρατιώτης δεν
έπραξε κάποιο λάθος και ούτε μας πήγε κόντρα σε κάτι, απλώς τραγούδησε από το έδαφος της χώρας του.
Όταν επισκεφθήκαμε τον συνοριακό σταθμό της Τσιάτιστας μας έκαναν εντύπωση οι
φύλακες, πολλοί εκ των οποίων φαινόντουσαν σαν να ήταν συνομήλικοί μας, με εκείνα τα
παιδικά τρυφερά πρόσωπα, ανεμοδαρμένα και ταλαιπωρημένα, τους λυπόσουν σαν τους
έβλεπες. Μερικά κορίτσια εξέφρασαν την συμπόνια τους για έναν εξ αυτών, που ήταν
τόσο λεπτοκαμωμένος και νέος. – Πόσο μικρούλης, τι κρίμα, έλεγαν η μια στην άλλη.

Πορτρέτα ανθρώπων της Τσιάτιστας: Ο Σωτήρης trimi και άλλοι

Πάντα μου προκαλούσε απορία αυτό το επίθετο στα αλβανικά, που είχε αντικαταστήσει το επώνυμό του, ένα όμορφο επώνυμο με προέλευση από τις τέχνες, Μάστορας. Και
όταν το έφερνα στο νου μου, ξεχνούσα να ρωτήσω τον αδερφό του τον Κώτσο, εκείνος
θα ήξερε.
Μια σκέψη μου λέει πως τον αποκαλούσαν έτσι διότι ίσως εκείνος το χρησιμοποιούσε
χαϊδευτικά για να παρακινήσει τους νέους ή τα παιδιά του για να κάνουν καμιά δουλειά.
Ίσως τους έλεγε: - Πήγαινε trimi μου να κάνεις αυτή την δουλειά. Ίσως στα νιάτα του να
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είχε έρθει αντιμέτωπος με κάποιον λύκο ή με κάποιον που ήθελε να περάσει τα σύνορα.
Ίσως πάλι επειδή κρατούσε από κοντά του το κρασί και την ρακί.
Τον έχω γνωρίσει από τα παιδικά μου χρόνια, όταν ερχόταν με την σύζυγό του, την
θεία Δάφνη, μια γυναίκα άγγελος, στο σπίτι μας για να δει την αδερφή της, την μάνα Ξένη.
Μόλις τους διέκρινα από μακριά, στον δρόμο που έρχεται από την Τσιάτιστα, όπου έβοσκα τα αρνάκια, χαιρόμουν πολύ διότι εκείνο το βράδυ θα φιλοξενούσαμε κόσμο. Εκτός
από τα χάδια της θείας Δάφνης θα έτρωγα και αχλάδια, μια αρμαθιά με σουρβιές, κάστανα
ανάλογα με την εποχή του χρόνου και φυσικά τις ωραίες πίτες που έφτιαχνε. Η θεία έχει
μια πολύ μελωδική φωνή, φαίνεται σαν να έχει στις φωνητικές τις χορδές όλες τις μουσικές νότες, ζεστή χροιά, βελούδινη, λεία σαν μετάξι. Σου έδινε την εντύπωση ότι δεν μιλούσε αλλά ότι τραγουδούσε. Μας έπαιρνε κοντά της, μας αγκάλιαζε και μας χάιδευε τα
μαλλιά.
Με εξέπληττε με το πόσο αγαπούσε τον σύζυγό της, έναν άντρα που δεν έλεγε πολλά γλυκόλογα και δεν ήξερε να χαϊδεύει, αλλά είχε μαζί του αποκτήσει ένα τσούρμο παιδιά, όπως έλεγε συχνά η ίδια και τον αγαπούσε γιατί ήταν πολύ δουλευταράς. Όλη του την
ζωή ήταν με τα κοπάδια των ζώων, αλλά είχε ένα καλό αυτό, τα βράδια το κοπάδι γυρνούσε στο χωριό.
Ο Σωτήρης trimi είχε λεπτό σωματότυπο, ένα κοκκινωπό πρόσωπο, από τους ανέμους του όρους Μπουρέτο, από τον ήλιο, από τα γαλακτοκομικά προϊόντα αλλά και από
κανένα ποτήρι ρακί. Πάντα φορούσε μια κατάλευκη μάλλινη φανέλα, η οποία το καλοκαίρι ήταν κοντομάνικη και από την οποία φαινόταν το λευκό τριχωτό στήθος του. Οπτικά κυριαρχούσε το λευκό χρώμα των μαλλιών του και το κόκκινο χρώμα του προσώπου.
Καθόταν σταυροπόδι. Του άρεσε το κουβεντολόι. Μετά από κάνα δυο ποτήρια έμοιαζε με
κάποιον αφηγητή παραμυθιών και θρύλων. Μιλούσε ήρεμα και στρωτά. Ποτέ δεν έκανε
πολιτικές συζητήσεις. Συνήθως σηκωνόταν από το τραπέζι μετά από τα παρακάλια της
θείας.
Αλλά το πραγματικό του ταλέντο το εκδήλωνε στους γάμους. Εκεί παρουσίαζε όλο
του το οπλοστάσιο ενός σοφού και ώριμου ανθρώπου, ενός τραγουδιστή παλαιών ασμάτων. Έκανε παραγγελία τον χορό, κρατούσε ανάμεσα στα δάχτυλά του ένα χαρτονόμισμα,
έσερνε πρώτος τον χορό και φαινόταν σαν πραγματικός χορευτής. Εάν ο Μπεσίμ Ζέκθι,
ο οποίος έχει κάνει την στρατιωτική θητεία στον συνοριακό σταθμό της Σωπικής, θα είχε
την ευκαιρία να δει τον Σωτήρη trimi να χορεύει, σίγουρα θα συνδεόταν φιλικά μαζί του
και θα χρησιμοποιούσε στην καλλιτεχνική του ζωή κάποια από τις κινήσεις του Σωτήρη
Μάστορα. Μερικές φορές σαν έσερνε τον χορό, έπαιρνε το μπουκάλι με την ρακί, κατέβαζε κάποιες γουλιές και το έδινε στους υπόλοιπους άντρες που χόρευαν στη σειρά. Φώναζε την γυναίκα του, της άφηνε την θέση και την καμάρωνε στον χορό.
Αλλά τα προβλήματα και τα ντέρτια της ζωής τον είχαν κάνει ευάλωτο ψυχικά και ευσυγκίνητο και δεν ήθελε πολύ και εκεί που καθόταν στην γωνιά του με ένα ποτήρι μπροστά έτρεχαν τα δάκρυα, σαν μεγάλες σταγόνες ανοιξιάτικης βροχής Πωγωνίου.
Οι δυο μπατζανάκηδες τα έλεγαν και έπιναν. Οι αδερφές είχαν την δική τους συζήτηση.
Όταν το έφερνε η κουβέντα και μιλούσαν για την Σοφία, την άλλη τους αδερφή που είχε
φύγει νωρίς από αυτήν την ζωή, έκλαιγαν. Η καλή μου η θεία Σοφία, ήταν τόσο καλή που
έλεγα από μέσα μου: - Αχ μακάρι να έρχεται πιο συχνά και να έμενε ολόκληρους μήνες
μαζί μας. Όταν ερχόταν καταλάβαινε ότι η αδερφή της κουραζόταν και στεναχωριόταν. Για
μένα ήταν γιορτή εκείνο το βράδυ. Ακόμα και αν δεν είχα κάνει όλες τις «δουλειές» της
ημέρας, η μάνα Ξένη για χάρη της αδερφής της, που την αγαπούσε πολύ και ήταν και άρρωστη, δεν μου έλεγε τίποτα. Φοβόταν το βλέμμα της αδερφής της, της οποίας δεν άρεσαν οι αυστηρότητες και η σκληρή στάση και λυπόταν.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τον Μάιο του 1965. Δεν ξέρω πως μου ήρθε να χτυπήσω
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την καμπάνα της εκκλησίας
και μάλιστα πένθιμα. Ήμουν
μαζί με τον Μάνθο. Για να
χτυπούσες πένθιμα την καμπάνα δεν ήταν τόσο εύκολο. Εγώ δεν το είχα σκοπό
κάτι τέτοιο αλλά το αποτέλεσμα ήταν πένθιμο. Κάποιος περαστικός μας έβαλε τις φωνές. Η καμπάνα
με τους πένθιμους χτύπους
είχε αναστατώσει το χωριό.
Όταν πήγα στο σπίτι, η μάνα
Ξένη είχε ντυθεί με τα ρούχα
που είχε στο σεντούκι, μόλις
με είδε με αγκάλιασε και μαζί
με τον γέρο πήραν το δρόμο του Μιτσούρκου, που σε
οδηγεί στην Τσιάτιστα. – Πέθανε η θεία Σοφία, μου είπε η θεία Κάντα, Αλεξάνδρα, τσιατιστιώτισσα παντρεμένη στην οικογένεια Πασπάλη, η οποία μόλις το έμαθε ήρθε στο σπίτι
μας. Για δες, η καμπάνα χτύπησε πένθιμα για την Σοφία. Με εξέπληξε αυτή η σύμπτωση.
Όταν πήγαιναν για την Τσιάτιστα, η θεία Δάφνη μου έλεγε: - Να γίνεις καλό παιδί, να
ακούς την μάνα σου.

Η Τσιάτιστα στην ζωή μου / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙAΔΙΚΤΥΟ

Είχα γνωρίσει στην στάνη της Νεμέρτσκας και αλλού μερικούς τσιατιστιώτες και είχα
την εντύπωση πως όλοι οι άντρες του χωριού ήταν γαλακτοκόμοι. Στα παιδικά μου χρόνια εκείνοι ήταν ξακουστοί βαρελάδες και η φήμη τους ξεπερνούσε το Πωγώνι. Αργότερα έκαναν αυτή την δουλειά κρυφά διότι θεωρούνταν ιδιωτική εργασία. Επίσης είναι και
καλοί μηχανικοί.
Η Τσιάτιστα έχει το ιστορικό της. Μετά το 1990 η ιστορία του χωριού γράφτηκε στα βιβλία του Σοφοκλή Έξαρχου, του τσιατιστιώτη γιατρού στο επάγγελμα.

Επίλογος

Η Τσιάτιστα έχει μικρύνει, έχει την ίδια τύχη όπως τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι άνθρωποι ανακαινίζουν και χτίζουν σπίτια, πως οι αμπελώνες έχουν σταφύλια, πως οι δρόμοι ασφαλτώνονται, πως η προτομή του Θοδωρή είναι στο πάρκο, πως η νεολαία επιστρέφει στο χωριό και να περάσει τις καλοκαιρινές τους
διακοπές.
Την βλέπω από τις Σχωριάδες, δεν φαίνεται πολύ, αλλά κάποιο φως του δρόμου δείχνει ότι το χωριό ζει.

Σημείωση: Οι φωτογραφίες του χωριού είναι από τον Βασίλη Καλούδη
και τον Αλέξη Ντούβα.

Η οικογένεια Κατσάνο - Τρεις γενιές
φωτογράφων από τις Σχωριάδες Πωγωνίου

Οι τσιατιστιώτες

Υπήρξε μια περίοδος, μετά τις σοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις, που οι πωγωνίτες ακολούθησαν δυο δρόμους: οι πιο τολμηροί πέρασαν τα σύνορα, πράγμα που είχε επακόλουθο τις εξορίες και η Τσιάτιστα τα πρώτα χρόνια είχε πολλούς τέτοιους. Άλλοι χάρη στις
δεξιότητες και την μαστοριά που κατείχαν πήγαν σε διάφορες πόλεις όπως: το Αργυρόκαστρο, τους Αγίους Σαράντα, φυσικά στα Τίρανα, την Πρεμετή. Μου έχει τύχει να γνωρίσω μερικούς από αυτούς στην Σκόδρα, στο Λιάτς και στο Μπουρέλι.
Η Τσιάτιστα περηφανευόταν με τον Θοδωρή Μάστορα, Λαϊκός Ήρωας και με τον Γιότη
Πάνο, από τους πρώτους παρτιζάνους του Πωγωνίου.
Θυμάμαι τους τσιατιστιώτες όταν ερχόντουσαν στην γιορτή της περιοχής στην Αγία
Παρασκευή, κοντά στις Σχωριάδες. Θορυβώδεις και καλαμπουρτζήδες. Εκείνοι έδιναν
τον τόνο στην γιορτή με τα τραγούδια και τους χορούς των και κυρίως με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Έντονες και ανεξίτηλες αναμνήσεις από τους τσιατιστιώτες είναι αυτές που έχω από
τις τοπικές σπαρτακιάδες. Ήταν νικητές μερικών σπαρτακιάδων. Διακρίνονταν στο τρέξιμο και στο βόλεϊ. Έβγαιναν στον τελικό και οι τελικοί αγώνες μάζευαν πολύ κόσμο. Ο διαιτητής ερχόταν από το Αργυρόκαστρο. Ο τελικός του βόλεϊ για άντρες χώριζε το Πωγώνι
στη μέση. Η Τσιάτιστα, το Μαυρόγερο, το Χλωμό ήταν με την ομάδα του Μπουρέτο, ενώ
οι υπόλοιποι με την Πολύτσιανη. Ήταν ένα μοίρασμα και με βάση τους συνεταιρισμούς.
Εκείνοι περηφανευόντουσαν με τον Σταύρο Ζαρμπαλά, εμείς με τον Νούλη Πατσιάνη και
τον Μανώλη Μποντίνη. Αυτοί οι αγώνες βόλεϊ ήταν στο ίδιο επίπεδο με εκείνων των άλλων ομάδων της χώρας. Το Πωγώνι και η Τσιάτιστα εκείνα τα χρόνια είχανε παίκτες με
την ομάδα του Luftëtari, όπως: τον Πατσιάνη, τον Μποντίνη και τον Ζαρμπαλά. Το Πωγώνι, με τον πυρήνα της ομάδας από το Χλωμό και την Τσιάτιστα, έχει λάβει την πρώτη θέση
σε μια Εθνική Σπαρτακιάδα στο Ελμπασάν.
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Από τον κύκλο: Αναμνήσεις των Σχωριάδων

Από τον
Πέτρο Μεντή
27 Ιουνίου 2021

(Οι δεσμοί αυτής της οικογένειας με την Κωνσταντινούπολη, την
Πρεμετή, την Κορυτσά, την Σκόδρα, τα Γιάννενα, την Αθήνα, την
Αμερική).

Ενδιαφέρουσες ιστορίες στην σύνθεση του κειμένου:
Γενική περιγραφή των χαρακτήρων…
Κώτσιος Κατσάνος: Ο αραμπατζής, ο κιρατζής, ο αγωγιάτης που γίνεται φωτογράφος.
Ο ταχυδακτυλουργός που εξέπληξε την Κορυτσά της δεκαετίας του ’30.
Νάσιος Κατσάνος: ο μουχτάρης του χωριού, ο φωτογράφος που είχε ταλέντο να μάθει γρήγορα τα ιταλικά και τα χρησιμοποίησε σε δουλειές που έκανε με Ιταλούς, που έχει
φωτογραφίσει εκατοντάδες Ιταλούς, που φωτογράφισε πολλούς παρτιζάνους κατά την
διάρκεια του Συνεδρίου της Πρεμετής, που σήκωσε το τρίποδο της φωτογραφικής μηχανής για μερικά λεπτά στην αίθουσα του συνεδρίου.
Φώτης Κατσάνος: Ο φωτογράφος που πήγε στην μεγάλη πόλη του Βορρά, στην Σκόδρα για να εξασκήσει το επάγγελμα του φωτογράφου, ως αστυνόμος της μυστικής αλληλογραφίας, που πηγαίνοντας στο Λιμπόχοβο βρέθηκε στην λάθος θέση, στην λάθος στιγμή και είδε κάποιους ανθρώπους που δεν έπρεπε και παρόλο που τους παρακάλεσε να
μην τον πάρουν μαζί τους γιατί είχε οικογένεια, κατέληξε στην Ελλάδα.
Νίκος Κατσάνος; Ο φωτογράφος που ήταν παρτιζάνος, ο πιο γνωστός άνθρωπος στην Σκόδρα, όπου τον φώναζαν Νικ και που ήταν και παρόν ο ίδιος στην πολιτική δίκη του γιου του.
Θωμάς Κατσάνος: ο εγγονός, ο τελευταίος της δυναστείας μιας οικογένειας φωτογράφων των Σχωριάδων, ο οποίος έχει ένα πολύ πλούσιο αρχείο με φωτογραφίες και αρνη185
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τικά, στον οποίον ταιριάζει εκείνη η ζαγορίτικη λέξη σε περίφραση. Ο άνθρωπος πολυτεχνίτης, που γνωρίζει πολλά επαγγέλματα και τέχνες: κουρέας, φωτογράφος, τεχνικός
κινηματογράφου, οργανοπαίχτης (κλαρίνο), υπάλληλος της Δασικής Υπηρεσίας κτλ. Ο
φωτογράφος που ως κλαρινίστας συμμετείχε στο πρώτο Εθνικό Φολκλορικό Φεστιβάλ
το 1968 στο Αργυρόκαστρο, που έχει ηχογραφήσει τραγούδια στο στούντιο του Ράδιο
Αργυροκάστρου , ο οργανοπαίχτης που συμμετείχε κατά την δεκαετία του ’50 σε όλα τα
πρώτα φολκλορικά φεστιβάλ στα Τίρανα.
Ο φωτογράφος από το έργο του οποίου έχουμε όλοι μας αποθανατίσει σε ασπρόμαυρο στιγμές από την ζωή μας. Ο άνθρωπος με μια πιο ένδοξη ζωή από τους άλλους, οι φωτοσκιάσεις της ζωής ενός ανθρώπου.
(Άλλοι φωτογράφοι των Σχωριάδων: Πάντος Νότης, Τέλης Ρέτζιος,
Ηλίας Ρέτζιος (Τίρανα).
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός που
οι οικογένεια Κατσάνο έχει δεσμούς
με την Κωνσταντινούπολη, παρόμοια
με την γνωστή οικογένεια Ριστάνη
από την Λιάρη Ζαγοριάς. Οι πρόγονοί
τους, εκείνοι οι οποίοι έφεραν αυτό
το προσοδοφόρο επάγγελμα για την
εποχή στις οικογένειές τους, ίσως να
έχουν γνωριστεί μεταξύ τους στα παλιά στούντιο ή στις πρώτες τους δοκιΟι Σχωριάδες την εποχή των φωτογράφων της
μές σε κάποιο δρομάκι της Πόλης. Για
την οικογένεια Ριστάνη ο πρώτος ήταν ο διάσημος Βασίλης Ριστάνης, ενώ για τους Κατσαναίους ήταν ο πατέρας των αγοριών, ο Κώτσιος Κατσάνος.

Κώτσιος Κατσάνος

Οι Σχωριάδες είχαν από παλιά στενούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη. Ήταν δεκάδες οι σχωριαδίτες που πήγαν εκεί , με την οικογένειά τους αλλά και μόνοι τους. Σταδιακά, όπως συμβαίνει συνήθως, εκείνοι που πήγαν πρώτοι έφερναν και άλλους. Το ότι
ήταν πολυάριθμοι το δείχνει και το γεγονός ότι το 1769 ίδρυσαν την Αδελφότητα των
Σχωριαδιτών της Κωνσταντινούπολης. Εκεί συσπειρώθηκαν όλοι οι συγχωριανοί και με
την δράση της βοήθησε το χωριό στην ανέγερση εκκλησιών, του σχολείου κτλ. Από αυτή
την κοινότητα έχουν ξεχωρίσει πολλοί άνθρωποι, όπως καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και
διανοούμενοι. Αναφέρουμε τον σκηνοθέτη Τάσο Μπουλμέτη της γνωστής ταινίας «Πολίτικη κουζίνα».
Ένα από τα μέλη της κοινότητας ήταν και ο Κώτσιος Κατσάνος, ο οποίος δεν είχε πάει
με την οικογένειά του. Αρχικά έκανε το δρόμο για την Πόλη σαν αγωγιάτης. Μαζί με τον
συνεργάτη του από την οικογένεια Μήτση, φορτώνανε τα μουλάρια με αγαθά και μοιράζανε το μακρύ δρόμο ανάλογα με το χάνι που θα περνούσανε το βράδυ. Συχνά τα αγαθά
ερχόντουσαν και με καράβι στο λιμάνι των Αγίων Σαράντα. Αυτή η διαδρομή διαρκούσε 40 μέρες και επιφύλασσε πολλούς κινδύνους, κλέφτες και κακοκαιρία. Δεν είναι γνωστό ποιος ήταν που τον συμβούλεψε και τον προέτρεψε για να γίνει φωτογράφος. Ίσως
το γεγονός ότι η τέχνη του φωτογράφου ήταν πολύ προσοδοφόρα εκείνη την εποχή και
το σημαντικότερο δεν ενείχε τους κινδύνους του αγωγιάτη και δεν έλειπε για πολλές μέρες από την οικογένειά του. Ίσως και το ρομαντικό στοιχείο της στιγμιαίας φωτογραφίας
να αποτέλεσε κίνητρο.
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Αφού αφομοίωσε καλά την τέχνη επέστρεψε στην Αλβανία. Με την φωτογραφική του μηχανή πήγε σε όλο το
Πωγώνι και την Ζαγοριά, μέχρι πέρα στο Τεπελένι, στην
Πρεμετή και την Κορυτσά. Δεν άφησε γάμους και πανηγύρια που δεν πήγε. Η εργασία του τον οδήγησε μέχρι την
Κορυτσά. Εκεί εξάσκησε δυο τέχνες, εκείνη του φωτογράφου και του ταχυδακτυλουργού.

Intermezzo

Δεν είναι γνωστό αν η τέχνη του ταχυδακτυλουργού ήταν ένα κρυφό ταλέντο του ή την απέκτησε στην
Κωνσταντινούπολη. Η Κορυτσά της δεκαετίας του ’30
, η περίοδος όταν ο Κώτσιο Κατσάνος από τις μακρινές
Σχωριάδες έφτασε μέχρι εκεί, είχε μια πολύ έντονη καλλιτεχνική ζωή, είχε κινηματογράφους, είχε τα στούντιο
των ζωγράφων και των φωτογράφων. Εκεί σίγουρα ο
Κατσάνος μας θα έχει γνωριστεί με τους διάσημους φωτογράφους της πόλης. Εκεί εξάσκησε και την τέχνη της Κώτσιος Κατσάνος
ταχυδακτυλουργίας. Ίσως σε κάποιο καφενείο ή σε κάποια θεατρική παράσταση στους δρόμους θα γνώρισε κάποιον που ασχολούνταν με αυτή
την τέχνη και τον θαύμαζε για τις ικανότητές του σαν ταχυδακτυλουργός. Και εξέπληξε
και κατέπληξε τον κόσμο που μαζευόταν κατά εκατοντάδες σε αίθουσες και πλατείες. Ο
Κατσάνος από τις Σχωριάδες ίσως να έδωσε παράσταση και στον διάσημο κινηματογράφο «Majestic».
Την προσοχή των θεατών την τράβαγε κατά κύριο λόγο το νούμερο με ένα χάρτινο
καράβι, μέσα στο οποίο βρισκόταν ένας άνθρωπος και εκείνος τεμάχιζε το καράβι μαζί
με τον άνθρωπο. Οι θεατές παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την σκηνή, ακούγονταν αναστεναγμοί άγχους και αγωνίας και στο τέλος όταν ο άνθρωπος έβγαινε από
κει ζωντανός, όλοι χειροκροτούσαν και εξέφραζαν την χαρά τους με κραυγές ενθουσιασμού. Αυτό το έκανε γνωστό σε όλη την περιφέρεια της Κορυτσάς και πιο πέρα. Ο Κώτσιο
Κατσάνος δεν ξεχνούσε όμως τις Σχωριάδες. Έκανε και πράξεις ευεργεσίας. Ακόμα και
σήμερα στις Σχωριάδες ένα μονοπάτι, που σε οδηγεί στο ποτάμι, το λένε «ο δρόμος του
Κατσάνου». Το ένστικτο της αυτοάμυνας τον έσωσε μια φορά από βέβαιο θάνατο. Επέστρεφε από τα Γιάννενα όπου είχε πάει να γανώσει ταψιά και κατσαρόλες. Στο δρόμο του
βγαίνει ένα κοπάδι με λύκους. Ήταν μόνος του. Οι πέτρες δε τους τρόμαζαν. Σκέφτηκε τα
σκεύη. Άρχισε να τα χτυπάει δυνατά το ένα με το άλλο και μετά από λίγο οι λύκοι απομακρύνθηκαν από τον θόρυβο.
Εκείνος φρόντισε ώστε την τέχνη του φωτογράφου να την μεταδώσει στα παιδιά του.
Τρεις εξ αυτών ακολούθησαν τα βήματα του πατέρα τους και έγιναν φωτογράφοι.

Νάσιος Κατσάνος

Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του φωτογράφου. Στο χωριό τον είχαν εκλέξει ως μουχτάρη (πρόεδρος κοινότητας) του χωριού. Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα του. Ήταν η περίοδος της βασιλείας και στην Αλβανία υπήρχε μια εισροή Ιταλών με τα κεφάλαιά τους. Ο
Νάσιος Κατσάνος είχε μια έφεση στις ξένες γλώσσες και η εργασία με τους Ιταλούς έκανε να μάθει καλά την γλώσσα τους, πράγμα που τον βοήθησε πολύ και στην δουλειά του
ως φωτογράφος. Τράβηξε εκατοντάδες φωτογραφίες από το Μεζγκοράνι και σε όλη την
γύρω περιοχή. Σίγουρα θα έχει απαθανατίσει και τις εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας του Λέκλι από τους. Ήρθε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος τον οποίο ο Κατσάνος τον
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έζησε με ένα διπλό αίσθημα: σαν Έλληνας χαιρόταν
που στρατός είχε απωθήσει τους Ιταλούς, αλλά και
την προσοδοφόρα πλευρά του με τις φωτογραφίες.
Είχε γίνει γνωστός στο Τεπελένι, στην Πρεμετή,
στο Αργυρόκαστρο, στην Λουντζεριά. Τον Μάιο του
1944 ήταν στην Πρεμετή. Δεν θα μπορούσε να χάσει
αυτή την ευκαιρία. Εκεί στην πόλη δίπλα στον Αώο
ποταμό με την φωτογραφική του μηχανή πάνω σε
ένα τρίποδο έχει τραβήξει πολλές φωτογραφίες. Και
πελάτες αυτή την φορά ήταν παρτιζάνοι, αγόρια και
κορίτσια, που κατέβαιναν από τα βουνά και ήταν χαρούμενοι διότι ο πόλεμος τελείωνε και αυτή η χαρά
απαθανατίστηκε και στις ομαδικές φωτογραφίες ή
ανά ζευγάρια, ανάλογα με τις συμπάθειες των κοριτσιών με τους συναγωνιστές τους. Κάποιος που ήταν
σε θέση εξουσίας, τον οποίον εκείνος γνώριζε, του
έδωσε την ευκαιρία να μπει στην αίθουσα του Συνεδρίου για μερικά λεπτά. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που
έβλεπε τον Ενβέρ Χότζα από τόσο κοντά. Ίσως οι φωτογραφίες του από το Συνέδριο να βρίσκονται στο Αρχείο του Κράτους και της έχει καλύψει το πέπλο της Νάσιος Κατσάνος
ανωνυμίας.

Intermezzo

Το σπίτι του βρίσκεται στην έξοδο του χωριού, στον δρόμο για την Πολύτσιανη, είναι
το τελευταίο σπίτι του χωριού κοντά στην Αγία Σωτήρα, έχει μπροστά του ένα μεγάλο λιβάδι που φτάνει μέχρι πάνω στην εκκλησία. Εκεί η άνοιξη έρχεται όμορφα, με λουλούδια
και αρώματα. Όταν ήμουν παιδί συχνά βοσκούσα τα αρνάκια και πήγαινα για να συλλέξω ιαματικά φυτά, παπαρούνες, γεράνια και σουμάκ. Θυμάμαι την μάνα Νάσιενα ντυμένη στα μαύρα, με την μαντήλα με κρόσσια στο κεφάλι να περπατάει στο λιβάδι και να την
ακολουθεί ένα αρνάκι μανάρι, του οποίου το μαλλί έλαμπε από καθαριότητα και υγεία.
Έβγαινε στην εσωτερική αυλή με ένα ταψί στο χέρι και τάιζε τα κοτόπουλα και εκείνες με
γοργό σύντομο βήμα την περικύκλωναν. Δεν έλειπαν και «οι τσακωμοί» ανάμεσα στις κότες. Ειδικά αν έμπαινε στην μέση κάποια κότα ή κόκορας του γείτονα.
Κάθε φορά που έβγαινε στο υπερυψωμένο μπαλκόνι στην σκάλα του σπιτιού, έβγαινε
διότι άκουγε το γεμάτο αγωνία κακάρισμα από τα κοτόπουλα, οι οποίες αισθάνονταν ότι
τους πλησίαζε κάποιο γεράκι. Αυτή ήταν μια πολύ ωραία σκηνή, όπου οι φωνές της μάνα
Νάσιενας συνδυαζόταν με εκείνες των άλλων γυναικών της γειτονιάς, που προσπαθούσαν όλες μαζί να διώξουν το αρπακτικό γεράκι. Υπήρχαν περιπτώσεις που το γεράκι κατάφερνε να αρπάξει κάποιο κοτόπουλο. Εμείς βλέπαμε πως την είχε γραπώσει την κακομοίρα την κότα και λυπούμασταν που δεν μπορούσαμε να την βοηθήσουμε. Έτυχε να
δούμε και περιπτώσεις όταν κάποια κότα, σε χαμηλές πτήσεις, κατάφερνε να ξεγλιστρήσει από το αρπακτικό πουλί. Όταν τύχαινε να είναι στην αυλή ή στο λιβάδι μπροστά από
αυτήν, προσκαλούσε για έναν καφέ κάποιον περαστικό, γνωστό ή άγνωστο. Έδειχνε συμπόνια για τα νέα παιδιά, τους φύλακες των συνόρων και τους αξιωματικούς, που με όσα
αλβανικά ήξερε, τους μίλαγε με θερμά λόγια και τους καλούσε για καφέ.
Σαν μαθητές σχολείου εμείς περνούσαμε καθημερινά μπροστά από το σπίτι της. Όταν
χιόνιζε και υπερχείλιζαν οι χείμαρροι που κατέβαιναν από τις πλαγιές της Νεμέρτσκας
εκείνη μας φώναζε να μην πάμε εκείνη την ημέρα στο σχολείο διότι θα μας παρέσερναν
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τα νερά του μεγαλάκου. Από κείνο το σπίτι θυμάμαι και έναν γάμο, τον γάμο της μικρής
κόρης της μάνα Νάσιενας, της Ελένης. Θυμάμαι τους συμπέθερους και τον γαμπρό, ντυμένοι με ρούχα της πόλης και με πρόσωπα που διακρινόταν αποτυπωμένη η ζωή στην
πόλη. Εμείς τα παιδιά τριγυρνάγαμε στα πέριξ για να επωφεληθούμε σε κάτι, γιατί γάμος
ήταν κάτι θα βρίσκαμε. Την θυμάμαι καλά αυτήν την καλή γυναίκα. Έχω φάει απ΄αυτήν σε
θρησκευτικές γιορτές λαγγίτες, πίτες, κόκκινα αυγά, κουλούρα, φρούτα, τηγανίτες κτλ.
Ο πατέρας μου ήταν ο βοσκός του κοπαδιού της δικής τους γειτονιάς και εκείνες τις ημέρες το σπίτι μας γέμιζε με πανέρια γεμάτα τρόφιμα.

Φώτης Κατσάνος

Κάτι είχα ακούσει γι’ αυτόν στο χωριό και από τις
συζητήσεις με την θεία Γκούλα στην Σκόδρα. Αλλά
ήταν κάτι που δεν ήταν ξεκάθαρο, δεν μιλούσαν
πολύ γι’ αυτόν, θεωρούνταν ότι είχε αποδράσει. Το
γεγονός ότι ζούσε στην Αθήνα δυσχέραινε την αναφορά του ονόματός του.
Η ζωή επιφυλάσσει εκπλήξεις και αναπάντεχα γεγονότα. Μετά το 1991, εγώ βρέθηκα πολλές φορές στο σπίτι του στην Κυψέλη, μια συνοικία
των Αθηνών. Εκείνος δεν ζούσε πια. Είχε πεθάνει
το 1985. Τώρα στο μικρό του σπίτι, ζούσε ο ανιψιός
του και φίλος μου από τα παιδικά και φοιτητικά χρόνια στην Σκόδρα, ο Νάσιος Κατσάνος. Ο Νάσιος είχε
έρθει οικογενειακώς και μάλιστα από τους πρώτους
στην Αθήνα.
Το σπίτι με συγκίνησε. Ο ιδιοκτήτης του είχε αφήσει
στους τοίχους και στα έπιπλα μιας άλλης εποχής,
Φώτης Κατσάνος
μια ζωή, μια ιστορία, τον ρομαντισμό μας μακρινής
εποχής. Στους τοίχους είχε φωτογραφίες των Σχωριάδων και από το χόμπι του, το κυνήγι. Μου έκαναν εντύπωση οι φωτογραφίες όπου εκείνος έριχνε το βλέμμα κάπου στο βάθος, πήγαινε για κυνήγι πολύ κοντά στα σύνορα με το Πωγώνι για να καταλαγιάσει έστω
και λίγο την νοσταλγία του για τις Σχωριάδες, τις οποίες εγκατέλειψε χωρίς την θέλησή
του και δεν τις επισκέφθηκε ποτέ ξανά, από εκείνο το πρωινό του 1950…

Μια παράξενη και τραγική ιστορία

Εκείνος ξύπνησε νωρίς το πρωί. Φόρεσε την ζώνη με τα φυσίγγια, έριξε σταυρωτά
στον ώμο του τον ταχυδρομικό σάκο με την μυστική αλληλογραφία και είχε από τις δυο
πλευρές τα όπλα που του είχε δώσει η υπηρεσία, επειδή εκείνα ήταν δύσκολα χρόνια και
είχε και το δίκαννο. Αισθάνθηκε μια εσωτερική ανάγκη εκείνο το πρωινό να τους αγκαλιάσει όλους, πράγμα που δεν το συνήθιζε και που έκανε εντύπωση στην γυναίκα του,
χωρίς να βάλει με το νου της κάτι κακό. Μόλις έκανε τα πρώτα βήματα, είδε τον σκύλο
του που του βγήκε μπροστά, σαν να ήθελε να πιάσει δουλειά σαν λαγωνικό που ήταν. Πέρασε από γνωστά μέρη, ήπιε νερό από την πηγή που έβγαινε από τον βράχο και μετά από
λίγο βρέθηκε στον αστυνομικό σταθμό (αργότερα το λέγαμε «το δασαρχείο»). Χαιρέτησε
τους αστυνομικούς και πήρε τον δρόμο για το φαράγγι της Σέλτσης. Έριξε για ακόμη μια
φορά το βλέμμα του προς το όρος Νεμέρτσκα. Ο ουρανός πάνω του είχε αρχίσει να πυρακτώνεται. Ξημέρωνε μια καινούργια μέρα.
Κάτω από τον Βράχο του Χελιδονιού, δυο σκιές προσπαθούσαν να αποφύγουν το
βλέμμα του. Ενώ εκείνος περπατούσε κυριαρχούμενος από τις σκέψεις της ημέρας, ο
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σκύλος με την περιέργειά του τον έκανε να πάει προς
τα κει. Νόμιζε ότι ο σκύλος είχε βγάλει το θήραμα.
Αλλά εκείνοι ήταν δυο ένοπλοι άντρες, ντυμένοι κάπως διαφορετικά. Του έκανε εντύπωση το δερμάτινο πανωφόρι τους και οι μπότες που φορούσαν. Τον
έναν σαν να τον γνώριζε. Και στον άλλον έτσι φάνηκε.
Κατάλαβε ότι είχε πέσει σε αναπάντεχη παγίδα.
Εκείνοι του είπαν ότι τώρα θα έρθεις μαζί μας. Είχαν
μπει από την γειτονική χώρα με αποστολή να παραλάβουν εναπομείναντες ανθρώπους μετά την απομάκρυνση των οικογενειών τους στην Ελλάδα.
Τα όπλα, ο επίσημος σάκος, τους έπεισε τους
αγνώστους
ότι εκείνος ήταν άνθρωπος κάποιας κραΟ Φώτης Κατσάνος στο κυνήγι
τικής υπηρεσίας και δεν μπορούσαν να το διακινδυνέψουν, οπότε του μίλησαν ανοιχτά: - Θα έρθεις μαζί μας στην Ελλάδα. Εκείνος έχασε
το χρώμα του σαν τ’ άκουσε αυτά. – Μα εγώ έχω οικογένεια, έχω μια κόρη. Έχω κι άλλες υποχρεώσεις. Φροντίζω τέσσερα ορφανά, τα παιδιά του αδερφού μου. Εκείνοι αλληλοκοιταχτήκανε. Ούτε αυτά τα λόγια τους άγγιξαν. Ο άλλος που του μίλησε στα αλβανικά, ήταν από ένα χωριό της Ζαγοριάς, πλησίασε το χέρι του στην ζώνη, παραμέρισε λίγο
το πανωφόρι του και χάιδεψε το όπλο, σαν να ήθελε να του πει: Ή έρχεσαι μαζί μας ή θα
σε φάνε τα κοράκια σε αυτούς τους βράχους. Και έτσι πήγε μαζί τους. Κρύφτηκαν στην
Νίσο, στο όρος Μπουρέτο και στην κατάλληλη στιγμή πέρασαν τα σύνορα. Η μη άφιξη της
αλληλογραφίας στο Λιμπόχοβο έφερε αναστάτωση στις κρατικές υπηρεσίες. Δυο μέρες
έψαχναν παντού οι πωγωνίτες, οι στρατιώτες και οι φύλακες των συνόρων. Αυξήθηκε
το επίπεδο επαγρύπνησης στην συνοριακή περιοχή. Εκείνοι οι τρεις τις έβλεπαν αυτές τις
κινήσεις. Ο ίδιος ο Φώτης συγκινούνταν όταν έβλεπε ότι μερικοί εξ αυτών ήταν από τις
Σχωριάδες. Όταν μαθεύτηκε ότι είχε αποδράσει, την είδηση την επιβεβαίωσαν επίσημες
πηγές από την Ελλάδα, σταμάτησαν να ψάχνουν.

Intermezzo

Ο Φώτης Κατσάνος ήταν σκεφτικός, μόλις πέρασε τα σύνορα αισθάνθηκε μια έντονη
νοσταλγία, του φάνηκε ότι είχε κάνει μια απιστία έναντι των δικών του ανθρώπων. Θα του
το συγχωρούσαν ποτέ η γυναίκα του και τα παιδιά του αυτό; Ποια θα ήταν η κρατική αντίδραση στο γεγονός αυτό και θυμήθηκε περιπτώσεις πωγωνιτών που είχαν εξοριστεί. Θα
είχε και η οικογένειά του την ίδια τύχη; Όμως εκείνος δεν το είχε σκοπό να φύγει. Δεν θα
έφευγε ποτέ μόνος του, χωρίς την κόρη του, χωρίς τα ανίψια του.
Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Αργότερα πήγε στην Αμερική όπου εξάσκησε το επάγγελμα του φωτογράφου. Και φυσικά το χόμπι του, το κυνήγι. Επέστρεψε στην Ελλάδα.
Η εγγύτητα με τα σύνορα του απάλυνε το αίσθημα της έλλειψης των ανθρώπων του που
βρίσκονταν στην Αλβανία. Έμαθε από ανθρώπους που είχαν διαφύγει ότι την οικογένειά
την είχαν εξορίσει. Και έστελνε γράμματα, μέχρι το πρωθυπουργό της Αλβανίας έστειλε,
στον Μεχμέτ Σέχου. Του έγραφε ότι ο ίδιος δεν έφυγε με την θέλησή του, ότι η οικογένειά
του δεν έφταιγε σε κάτι. Αλλά δεν εισακούστηκε η παράκληση του.
Πήγαινε για κυνήγι στην περιοχή του Πωγωνίου. Ατένιζε πέρα τον ορίζοντα και νοσταλγούσε εκείνο το Πωγώνι που βρισκότανε από την άλλη μεριά. Αυτό δείχνουν και οι
φωτογραφίες που είχε στους τοίχους του σπιτιού του στην Κυψέλη. Έφυγε με μεγάλο
πόνο. Δεν είδε ποτέ τα παιδιά του και το αγαπημένο του χωριό. Δεν πρόλαβε το άνοιγμα
των συνόρων. Ήταν άτυχος.
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Νίκος Κατσάνος: Ο φωτογράφος της Σκόδρας

Όταν ερχόταν στο χωριό κατά την δεκαετία του
’60, την περίοδο των παιδικών μας χρόνων, η άφιξή του σχετιζόταν με την ωρίμαση του σταφυλιού,
κυρίως στην Σωπική και στους αμπελώνες πέριξ
του ποταμού της Σωπικής, εκεί που η φύση έχει
δημιουργήσει ένα μικροκλίμα που δεν το έπιαναν
οι κρύοι άνεμοι που φύσαγαν από το φαράγγι της
Δέμπελης, που εμείς το λέγαμε «ο Σεπεριώτης».
Από κει ξεκινούσε ο τρύγος. Επίσης η άφιξή του
είχε σχέση και με το αστέρι των παρτιζάνων, με τον
αγώνα των παρτιζάνων στον οποίο είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στα νιάτα του. Δεν έλειπε ποτέ τον
Σεπτέμβρη. Εμείς τα παιδιά του χωριού τον ακολουθούσαμε, διότι όχι μόνο επειδή μας ήταν πολύ αγαπητός, αλλά και γιατί είχε στην τσέπη του ένα μεταλλικό κουτί που κρατούσε καπνό. Μας έδινε λίγο και
μετά από λίγο που εμείς φτερνιζόμασταν μας έφευγε και καμιά… και εκείνος γελούσε ολόψυχα.
Όταν ήμουν παιδί, εκείνος είχε ακόμα την οικογένεια του στο χωριό. Μας χώριζε με το σπίτι του Νίκος Κατσάνος (δεξιά). Ο γνωένας τοίχος με ξύλα. Όταν ερχόταν εκείνα τα χρό- στός φωτογράφος της Σκόδρας
νια, η κοριέρα
τον άφηνε στο
δασαρχείο. Για να τον πάρει από κει πήγαινε ο πατέρας μου με το μουλάρι που είχαμε. Με τον πατέρα μου αστειευόντουσαν πολύ, αλλά μια φορά ένα
αστείο που του έκανε τον είχε τρομάξει πολύ τον πατέρα μου. Του έστελνε τάχα κάρτα από το ελληνικό
χωριό Μετζίντε Πωγωνίου. Τότε ο πατέρας μου του
έλεγε: - Μα είσαι αλήθεια χοντρός! Ο θείος Νίκος
ήταν μεγαλόσωμος και γεματούλης. Το φορτίο που
κουβαλούσε το μουλάρι έμοιαζε με ένα μπακάλικο.
‘Έβλεπες σακιά με μακαρόνια, μπιτόνια με ελαιόλαδο
κτλ. Εμείς οι γείτονες χαιρόμασταν για τα μακαρόνια,
αφού η θεία Μαριγώ τα μοίραζε στην γειτονιά και οι
μάνες μας τα μαλάκωναν στο νερό και έφτιαχναν πεταχτή και τηγανίτες. Ακόμα θυμάμαι τα παιδικά ρούχα που έφερνε από την Σκόδρα, φόρμες, κοντά παντελόνια και κυρίως κάτι στρογγυλά καπέλα με μια
στάμπα σε μια πλευρά, που αν ήξερες πώς να το βάλεις, λίγο στραβά, έδειχνες πολύ «μάγκας».
Μετά τον πόλεμο εκείνος εγκαταστάθηκε στην
Σκόδρα. Αρχικά είχε και τον αδερφό του τον Φώτη.
Είμαι από τους λίγους σχωριαδίτες που έχουν πάει
στο δρομάκι που είχε το «στούντιο» του. Πιο πολύ
Ο Θωμάς Κατσάνος, ο τελευταίος δούλευε έξω από το εργαστήριο και έμπαινε εκεί
φωτογράφος της οικογένειας Κα- όταν είχε κακοκαιρία. Εκεί έβγαλα την φωτογραφία
της φοιτητικής μου ταυτότητας. Μου έκανε εντύπωτσάνου.
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ση όταν στην τοπική διάλεκτο του έλεγαν: «Τι έχουμε Νικ, τι κάνεις Νικ» και φυσικά και
ο τρόπος που μιλούσε τα αλβανικά με την διάλεκτο της Σκόδρας. Δεν νομίζω να υπάρχει
οικογένεια στην Σκόδρα που δεν θα έχει κάποια φωτογραφία από εκείνον. Έπιανε κουβέντα με τους φοιτητές, τους σπουδαστές του δασαρχείου και τους φαντάρους από τον
Νότο. Και εκείνοι απορούσαν ότι ο φωτογράφος με το όνομα Νικ και που μιλούσε την τοπική γλώσσα τόσο καλά, ήταν από τον Νότο και μάλιστα από την ελληνική μειονότητα. Με
τις γνωριμίες που είχε στην πόλη έχει βοηθήσει πολλούς μειονοτικούς κατά την διάρκεια
των φοιτητικών τους χρόνων. Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές γι’ αυτόν στην Σκόδρα,
ήταν η πολιτική δίκη του μεγάλου του γιου, του Αντώνη. Η κατηγορία από τον εισαγγελέα ότι η οικογένεια τους είναι μια φιλελληνική οικογένεια, ήταν πολύ βαριά και επικίνδυνη για την εποχή. Σήμερα μοιάζει πατριωτική αυτή η κατηγορία, αλλά εκείνα τα χρόνια
ήταν ένας πραγματικός εφιάλτης. Για τον θείο Νίκο, τον καλό άνθρωπο, τον πλακατζή,
έχω γράψει ξανά. Απεβίωσε στην Σκόδρα. Τώρα αναπαύεται κοντά στους δικούς του ανθρώπους στον Άγιο Νικόλαο στις Σχωριάδες.

Ξεφυλλίζοντας την συλλογή της εφημερίδας
«Η Φωνή της Νεολαίας» (Zëri i Rinisë)
Από τον κύκλο: Αναμνήσεις των Σχωριάδων

…Όταν «Ο Πιονέρος» ήταν εφημερίδα και…
Ο Παναγιώτης Τέλιος, ο παλιός συνεργάτης και ίσως ο μοναδικός
από το Πωγώνι που έχει δημοσιεύσει στην εφημερίδα «Ο Πιονέρος»,
όταν είχε μαθητές στην Πολύτσιανη.
…και μια «εφημερίδα» στις Σχωριάδες, η εφημερίδα «Bruti», η
οποία «εκδόθηκε» από τον Νότη, τον Θωμά Νάκα και από μένα. Ο Θωμάς ήταν και ο
ζωγράφος της εφημερίδας «Bruti». Όλο αυτό μου μοιάζει βγαλμένο από την πρόζα του
Ισμαήλ Κανταρέ για τα χρόνια του ως πιονέρος στο Αργυρόκαστρο, όπου διηγείται τα κατορθώματά του και του Ιλίρ, του παιδικού του φίλου.
(Το πρώτο τεύχος της εφημερίδας «Ο Πιονέρος» κυκλοφόρησε το 1945. Μετά το 1971
συνέχισε να κυκλοφορεί ως περιοδικό. Μετά το έτος 1979 αφαίρεσαν την στήλη με τεχνικό – επιστημονική θεματολογία, η οποία πέρασε στο καινούργιο περιοδικό «Ο Ορίζοντας»).

Από τον
Πέτρο Μεντή
28 Ιουλίου 2021

Πρόλογος

Από την εφημερίδα «Η Φωνή της Νεολαίας», Σάββατο, 13 Μαρτίου 1969 έχουμε πάρει κάποια αποσπάσματα από την λογοτεχνική σελίδα της, όπου φιλοξενούσε την εφημερίδα «Ο Πιονέρος» η μικρή αδελφική εφημερίδα της «Φωνής της Νεολαίας» και οι δυο
εκδόσεις της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωσης της Νεολαίας Εργασίας της Αλβανίας. Στα
περιεχόμενα της λογοτεχνικής σελίδας περιλαμβάνει ποιήματα, μικρά κείμενα και σύντομα διηγήματα. Είναι δημιουργίες του Βετετίμ Μπέικο, του Νεμπί Ντραγκότι, της Λουίζα Γκάνι κτλ.
Η εφημερίδα «Ο Πιονέρος» ήταν το πρώτο όργανο τύπου που έχω διαβάσει στα αλβανικά. Πριν από αυτή είχα δει το «Λαϊκό Βήμα», που εκείνα τα χρόνια στο χωριό είχε πιο
πολλούς συνδρομητές απ’ ότι η «Φωνή του Λαού». Γι’ αυτό έπαιζε ρόλο και η γλώσσα
(ήταν στα ελληνικά) και η τιμή του. Και για την εφημερίδα «Ο Πιονέρος» γινόταν καμπάνια για να έχει πολλούς συνδρομητές. Εγώ δεν ήμουν συνδρομητής της. Κυρίως γίνονταν
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συνδρομητές ή τους παρακινούσαν να γίνουν, οι καλοί μαθητές των τάξεων και αρχηγοί
των ομάδων, τα παιδιά των υπαλλήλων που είχαν μια καλύτερη οικονομική επιφάνεια.
Εγώ δεν ανήκα σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες παιδιών, αλλά παρόλα αυτά την
εφημερίδα την έχω διαβάσει. Σ’ αυτό με βοήθησε και ένα τυχαίο γεγονός.

Νότης Τέλιος, ο πωγωνίτης συνεργάτης της εφημερίδας «Ο Πιονέρος»

Το ενδιαφέρον μας για την εφημερίδα εντάθηκε όταν σ’ αυτήν άρχισε να δημοσιεύει ο παιδικός μου φίλος, Νότης Τέλιος. Εκείνος ακολουθούσε τα βήματα του ξάδερφού
του, του Ηλία Τέλιου, του
καθηγητή και του διάσημου
στατιστικού. Πότε με ποιήματα, πότε με περιγραφές
και γραπτά για την σχολική δραστηριότητα και ζωή
του σχολείου της Πολύτσιανης, το όνομά του το βλέπαμε συχνά στην εφημερίδα.
Όταν ερχόταν η εφημερίδα
εμείς μαζευόμασταν και την
διαβάζαμε σαν ομάδα. Την
διαβάζανε και οι δάσκαλοι
μας. Θυμάμαι τον Ηρακλή
Κασάπη το πώς χαιρόταν
και επαινούσε τον φίλο μας.
Οι εφημερίδες με τις δημι- Η εφημερίδα «Ο Πιονέρος»
ουργίες του Νότη τις τοποθετούσαμε στον «Νέο Λογοτέχνη».
Εμείς απορούσαμε με αυτή την τόλμη και το ταλέντο του φίλου μας, ο οποίος από
την πέμπτη τάξη κατείχε τόσο καλά την αλβανική γλώσσα που
έγραφε όχι μόνο ωραίες εκθέσεις, αλλά και ποιήματα και άλλα
γραπτά. Και αυτό έγινε εφικτό χάρη στο διάβασμα. Εκείνος από
τις μικρότερες τάξεις διάβαζε μυθιστορήματα για παιδιά και μεγάλους. Οι πιο αγαπημένοι του συγγραφείς όταν ήταν πιονέρος
ήταν ο Ντίκενς και ο Πέτρο Μάρκο. Το μυθιστόρημα «Το σπήλαιο
των πειρατών» καλλιεργούσε περαιτέρω την ήδη πλούσια φαντασία του.Το διάβασμα στα ελληνικά και στα αλβανικά, εκείνος
έβρισκε παλιά βιβλία στα ελληνικά, από εκείνα που οι άνθρωποι τα είχαν κρυμμένα στα σεντούκια ή στα δοκάρια, τον βοήθησε να αποκτήσει ένα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο, ο λόγος του έγινε
Ο Παναγιώτης Τέλιπιο
καλλιεργημένος, πιο λογοτεχνικός και αυτό το διαπίστωνες
ος, ο συνεργάτης της
στην
αλληλουχία των σκέψεων του, στην ευγλωττία του, στην
εφημερίδας «Ο Πιοχρήση
της ειρωνείας και του σαρκαστικού λόγου, της αλληγονέρος» την εποχή που
ρίας
και
της υπερβολής. Εκείνος μιλούσε πολύ και με το βλέμμα
ο ίδιος ήταν πιονέρος.
του και με την σιωπή του.
Ο Παναγιώτης χάρη στην συνεργασία του με την εφημερίδα
«Ο Πιονέρος» συμμετείχε και σε μια αλληλογραφία ανάμεσα σε άγνωστους συνομήλικους από όλη την Αλβανία. Αν τύχαινε κάποιος από αυτούς τους άγνωστους φίλους να
ήταν κορίτσι, εμείς τον πειράζαμε και εκείνος κοκκίνιζε σαν ντροπαλό κορίτσι.
Εκείνες οι λέξεις ήταν ξένες για την τρυφερή του φύση και ψυχή. Εγώ ήμουν ο κολλη-
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τός του φίλος και τα γράμματα τα διαβάζαμε
μαζί. Μας εντυπωσίαζε ο πολιτισμός και η
ωριμότητα εκείνων που έγραφαν τα γράμματα. Και ο Νότης έγραφε ωραία, και από
καλλιτεχνικής πλευράς και περιεχομένου
και ως παρουσία γιατί έκανε ωραία γράμματα καλλιγραφικά.
Τα κείμενα που είχαν δημοσιευτεί στις
εφημερίδες τα έκοβε και τα έβαζε σε ένα
άλμπουμ. Κάποιο απ’ αυτά το κολλούσε στο
τζάμι του μικρού μπουφέ, στην επιφάνεια
του οποίου διάβαζε και έγραφε, πάντοτε με
την συντροφιά του ραδιοφώνου, ένα παλιό ράδιο «Figaro». Εκείνα τα χρόνια αυτός
ήταν ο λογοτέχνης μας, ο λογοτέχνης των
Σχωριάδων, ο μόνος που «ανταγωνιζόταν»
τον θείο Στόλη, τον άντρα της θείας. Και οι
δυο τους αναρτούσαν τις δημιουργίες τους
στον Πίνακα Σοσιαλιστικής Άμιλλας. ΕκείΗ εφημερίδα «Η Φωνή της Νεολαίας»
νος κρατούσε κρυφά ένα μεγάλο τετράδιο
με τις δημιουργίες του. Φυσικά εγώ ήμουν
ο πρώτος αναγνώστης των. Εκείνος δεν μας εξέπληττε μόνο με τα γραπτά του, αλλά και
με τα πειράματα που έκανε βάζοντας σε εφαρμογή τις γνώσεις που αποκτούσε από το μάθημα «Γνώση της Φύσης» κτλ. Μετά το μάθημα για τον ηλεκτρισμό και τις τουρμπίνες το
υλοποίησε με την δημιουργία τουρμπίνας.
Έτσι πηγαίναμε στο πηγάδι και εκείνος έκανε την παρουσίαση του πειράματος με το
νερό της βρύσης που έπεφτε με δύναμη πάνω σε κάποια μεταλλικά φύλλα και εκείνα
στριφογύριζαν. Μετά από αυτό εμείς δεν ήταν ανάγκη να το διαβάσουμε το μάθημα. Η
μεγαλύτερή του εφεύρεση, κάπου την είχε διαβάσει, ήταν το ράδιο Γκαλένα. Καλώδια,
ακουστικά, πηνία, καρφιά, μαγνήτες και μια σαν πέτρα με τρύπες σε σκούρο γκρι χρώμα, ήταν τα απαραίτητα στοιχεία της εφεύρεσης. Εγώ έχω ακούσει μουσική σε εκείνο το
ράδιο, σε χαμηλή ένταση, αλλά ακουγόταν καθαρά. Εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν βιβλία με πειράματα για τα παιδιά του σχολείου και η σειρά βιβλίων «Θέλω να γνωρίσω τα πάντα».
Ο Νότης είχε όλους τους τόμους της στην βιβλιοθήκη του. Για μερικές ώρες μαθήματος στην όγδοη τάξη τον είχαμε και δάσκαλο. Ο Θωμάς Στάνης του έδινε την ώρα του μαθήματος και εκείνος μας εξηγούσε το συντακτικό. Εγώ και εκείνος αποτελούσαμε ένα
από τα ντουέτα των τραγουδιστών της τάξης. Μας έβαζε να τραγουδήσουμε ο δάσκαλος της μουσικής, ο Θεοφάνης. Ήμασταν και οι δυο μας ντροπαλοί και το τραγούδι
μας, κυρίως όταν λέγαμε τραγούδια των παρτιζάνων, έκανε τους άλλους τρεις, τον
δάσκαλο και δυο άλλους συμμαθητές – τέσσερις ήμασταν όλοι κι όλοι στην τάξη μας,
να σκάνε στα γέλια.
Εκείνος έφυγε νωρίς, δεν είναι γνωστό και τι απέγινε το μπλοκ με τις δημιουργίες του,
όπου ήταν κρυμμένα τα όνειρα της νιότης, που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ όπως ήθελε εκείνος και του άξιζε. Του τα χάλασε ένα τέρας, η πάλη των τάξεων. Παρόλα αυτά εκείνος τους αψήφησε όλους, έκανε δυο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το γεγονός
ότι πήγε στα Τίρανα του άνοιξε νέους ορίζοντες. Εμείς στις Σχωριάδες είμαστε περήφανοι που το χωριό μας είχε ένα παιδί, έναν πιονέρο, που τόλμησε να στείλει τις δημιουργίες του μέχρι τα Τίρανα.

194

Η εφημερίδα «Η Φωνή της Νεολαίας» / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙAΔΙΚΤΥΟ

Εκείνος έχει χρόνια που έχει φύγει. Ακόμα και
οι σοφοί κάνουν λάθη. Και εκείνοι παίρνουν λάθος αποφάσεις. Δεν περίμενε να γίνει μεγάλος
στην ηλικία και να πάρει το κάλεσμα από τον Θεό
για την αποχώρηση από αυτή την ζωή, αλλά την
πήρε μόνος του αυτή την απόφαση. Αντηχούν στ’
αυτιά μου τα λόγια του: «Εγώ έχω ανάγκη από
ανθρώπους!». Αλλά οι άνθρωποι είχαν φύγει σε
άλλες χώρες. Εκείνος που είχε απομονωθεί από
επιλογή, τώρα υπέφερε γιατί όλοι είχαν φύγει.
Όταν θα πάω στα Τίρανα θα βρω τα γραπτά του
στην συλλογή της εφημερίδας «Ο Πιονέρος» στην
Εθνική Βιβλιοθήκη. Θέλω να τα ξαναδιαβάσω, θα
μοιάζει αυτό το διάβασμα σαν μια συζήτηση με
τον Νότη.

Το περιοδικό «Ο Πιονέρος»

Μια προσθήκη:
Ο φίλος μου, ο Θωμάς Νάκας, το τρίτο μέλος
της λογοτεχνικής μας ομάδας εκείνης της εποχής, εξάδελφος του Νότη, μου γράφει πως εμείς
οι τρεις εκείνα τα χρόνια, είχαμε βγάλει μια εφημερίδα, την εφημερίδα «Bruti». Ενδιαφέρον αυτό το
γεγονός, μια «εφημερίδα» στο μακρινό Πωγώνι…

Επιβάτης στην κοριέρα του μακρινού
δρομολογίου Σωπική – Αργυρόκαστρο
με οδηγό τον Παντελή Αρσένη.
Από τον κύκλο: Αναμνήσεις των Σχωριάδων
Από τον
Πέτρο Μεντή
22 Σεπτεμβρίου 2021

Εις μνήμην: των οδηγών των γραμμών του Πωγωνίου και της Ζαγοριάς.
(Αναμνήσεις που επανήλθαν από το άρθρο «Ποιος πήγε πρώτος
την κοριέρα στην Σωπική του Πωγωνίου» του δημοσιογράφου και
συγγραφέα από το Αργυρόκαστρο, Αντώνη Λούλα).
Τελευταία στιγμή αυτό το γραπτό εμπλουτίστηκε με μια πολύ σπάνια και συγκινητική
φωτογραφία, την φωτογραφία της πρώτης κοριέρας που ερχόταν στην Πολύτσιανη και
Σέπερη με οδηγό τον Σώρη (Θεοδωρή) Καμπέρη, την δεκαετία του ’60. Την πήρα από μια
ανάρτηση του Αλκιβιάδη Νταλέ. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία και το επιτραπέζιο ρολόι είναι από το γραπτό του Αντώνη Λούλα.
Σημείωση: Μετά την δημοσίευση του κειμένου, ο φίλος μας Γιώργος Αηδόνης, προσέθεσε μια φωτογραφία, η οποία μας υπενθυμίζει πως ήταν η κοριέρα των μακρινών δρομολογίων. Πραγματικά μας συγκίνησε ο Γιώργος. Τον ευχαριστώ!
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Τα μέρη:
1.Γιατί μια καλοκαιρινή μέρα πήγα με κοριέρα από τις Σχωριάδες στην Σωπική και «Η
πληρωμή του τρόμου»
2. Πηδήξτε βρε, διότι δεν πάει καλά, φώναξε με όλη την δύναμη του ο οδηγός Πάντος.
3. Intermezzo: 1,2.
4. Επίλογος
(Απόσπασμα από το γραπτό)
Η κοριέρα, που κάτι
δεν πήγαινε καλά στην
κοιλιά της και έβραζε και
ξεφυσούσε κάθε τρεις
και λίγο, έδωσε τα σημάδια της από την Σκάλα
του Λαμπόβου (ένα μονοπάτι του όρους Μπουρέτο που είναι σχεδόν
παράλληλο με την κοίτη και τις όχθες του ποταμού της Σούχας). Ανέβαινε με δυσκολία την
κάθετη ανηφόρα, τόσο
κάθετη που εμείς που
καθόμασταν στα τελευΗ Σωπική σήμερα
ταία καθίσματα, βλέπαμε
το κεφάλι του Παντελή του οδηγού. Ήταν ένα τμήμα του δρόμου που ακουμπούσε στους
πρόποδες του βουνού της Λουντζερίας και στον γκρεμό του ποταμού. Ίσως ήταν το πιο
επικίνδυνο και επίφοβο κομμάτι του δρόμου. ‘Ήμασταν στην ανηφόρα με τις στροφές,
μετά από κάνα δυο στροφές ξεκινούσε ένα κομμάτι ίσιου δρόμου, εκεί που άρχιζε η πλαγιά του βουνού, που διακρινόταν και ένας κατσικόδρομος που το χρησιμοποιούσαν και
οι άνθρωποι και σε οδηγούσε στην Στεγόπολη. Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία των επιβατών, μέχρι να περάσουν την τελευταία στροφή σκέφτονταν τον κίνδυνο και τον θάνατο και μετά ηρεμούσαν, διότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είχε περάσει. Αφού έπαιρναν εκείνη την στροφή ακόμα και οι οδηγοί γίνονταν πιο φλύαροι, άρχιζαν πάλι οι συζητήσεις
που είχαν μείνει στην μέση, μόλις το λεωφορείο περνούσε την Σκάλα του Λαμπόβου, με
τους επιβάτες στο πλάι, οι οποίοι συνήθως ήταν αστυνομικοί, επιχειρησιακοί αξιωματικοί, υπάλληλοι διοίκησης ή κομματικά στελέχη ή και κάποιος μηχανικός του SMT, που
βοηθούσαν τους οδηγούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις και εμείς οι υπόλοιποι ήμασταν πιο
ήρεμοι , διότι μας φαινόταν ότι οι μηχανικοί εξουδετερώνανε κάθε πιθανό κακό που θα
μπορούσε να συμβεί. Είχα δει μια φορά όταν ήμουν ακόμα μαθητής σχολείου στην Πολύτσιανη, τον Γιάννη Αηδόνη, έναν μηχανικό από το Πωγώνι που δούλευε στο Πάρκο,
τον θυμάμαι στον ανηφορικό δρόμο από το σπίτι του Παπαντώνη μέχρι το σχολείο, είχε
ανέβει στον προφυλακτήρα μιας παλιού τύπου κοριέρας και μερικά καλώδια, ίσως με το
μπουζί, βοηθούσε ώστε να μην σβήσει η μηχανή ή έστω να είχε την δύναμη να ανταπεξέλθει στην ανηφόρα.
Στην κοριέρα κυριαρχούσε απόλυτη σιωπή, όλοι σκέφτονταν το ίδιο πράγμα. Η παρακλητική και λίγο αναστατωμένη φωνή του Πάντου, όχι μόνο μας συνέφερε, αλλά και
μας τρόμαξε, μας λαχτάρισε. – Πηδήξτε βρε , δεν πάει καλά!... (συνεχίζεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο).
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Από το γραπτό του Αντώνη Λούλα έμαθα και το επώνυμο του οδηγού Πάντου. Εν αντιδιαστολή με τον
Ράκη Πούλα και τον Μήτρο Τάση,
των οποίων τα γνώριζα, διότι είχα
ταξιδέψει πολλές φορές από την
Πολύτσιανη μέχρι το Νιβάνη… Δεν
ξέρω πόσες φορές θα πρέπει να
έχω ταξιδέψει με τον Πάντο. Μάλλον
απάνια.

Intermezzo 1

Εγώ έχω δει και την κοριέρα παλαιού τύπου. Έμοιαζε με τα στρατιωτικά οχήματα που μεταφέρνανε τους
Στιγμιότυπο από την υποδοχή που έκαναν οι σωνέους φαντάρους στα στρατόπεδα,
πικιώτες στην άφιξη για πρώτη φορά της κοριέανέβαινες με μια σκάλα στο πίσω μέρας στο χωριό τους. Μαζί τους πανηγυρίζει και ο
ρος, οι επιβάτες δεν επικοινωνούοδηγός Παντελής Αρσένης.
σαν με τον οδηγό, εκείνος έκλεινε
την πόρτα με έναν μάνταλο απ’ έξω (συχνά τον μάνταλο ο οδηγός τον έδινε σε κάποιον
γνωστό του οπότε οι υπόλοιποι επιβάτες είχαν καλύτερη ψυχολογία, αποκτούσαν μια
ηρεμία και μια ασφάλεια, ότι δεν ήταν σαν κλεισμένα πρόβατα. Το μάνταλο στα χέρια ενός
επιβάτη τους έκανε να φανταστούν και μια πιθανή διάσωση, έναν τρόπο διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου σε αυτόν τον δρόμο που ξεπερνούσε κάθε επιστημονική παράμετρο,
κυρίως η κλίση του) και ανέβαινε στην καμπίνα του οδηγού. Αυτό το ερμητικό κλείσιμο
ήταν εκείνο που με τρόμαζε όταν την έβλεπα (την κοριέρα) στην Πολύτσιανη. Παρόλο
που βρισκόμουν έξω, ρίγη φόβου διαπερνούσαν το σώμα μου. Αυτοί που ήταν κλεισμένοι εκεί μέσα ήταν πολύ γενναίοι. Όταν προέκυπτε κάποια άμεση ανάγκη, όταν κάποιος
ζαλιζόταν από το ταξίδι, κυρίως γυναίκες ή παιδιά, όποιος ήταν πιο κοντά στην καμπίνα
του οδηγού χτυπούσε δυνατά και η κοριέρα, όταν επέλεγε το μέρος που θα έκανε στάση ο οδηγός, σταματούσε. Οδηγός αυτού του τύπου κοριέρας ήταν πωγωνίτης, ο Σώρη
(Θεοδωρής) Καμπέρης από το Χλωμό, ένας ψηλός, λεπτός άντρας με μαλλιά που είχαν
αρχίσει να ασπρίζουν.
Μια μέρα εγώ και κάποιοι μαθητές του σχολείου της Πολύτσιανης βγήκαμε να κάνουμε χάζι την κοριέρα του Σώρη Καμπέρη που είχε σταθεί στην ανηφόρα δίπλα στο σχολείο
μας. Η κοριέρα ήταν μια από τις διασκεδάσεις μας, η άφιξη και η αναχώρησή της μας συνέδεε φανταστικά με τον κόσμο πέρα από το στενό Φαράγγι της Σέλτσης. Εκείνη την ημέρα είδα για πρώτη φορά τον μελλοντικό συγγραφέα Πύρρο Λώλη, τότε φοιτητής Φιλολογίας. Ήταν ένα ψηλό και ξανθό παιδί. Είχε ανέβει στη Σέπερη, με έναν άλλο ομιλητή, τον
οποίον γνώρισα μια μέρα που μας έκανε μια ομιλία για το βιβλίο σε μας τους μαθητές του
λυκείου της Νίβανης. Έμαθα το όνομά του, διότι ο οδηγός Σώρης, πριν κλείσει την καρότσα με το σιδερένιο μάνταλο, ρώτησε αν λείπει κάποιος. Κάποιος, σίγουρα ζαγορίτης,
φώναξε το όνομα του Πύρρου και του άλλου, ή από την οικογένεια Σέμαϊ ή από τους Κονόμους. Ο Πύρρος Λώλης μετά από ένα χρόνο διορίστηκε επιθεωρητής εκπαίδευσης για
το Πωγώνι με κέντρο το σχολείο της Πολύτσιανης.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η περίφημη κοριέρα έχει περάσει μερικές στάσεις μέχρι την Χοστέβα, την Σωπική και την Τσιάτιστα. Αρχικά τα αυτοκίνητα πηγαίνανε μέχρι την
Σούχα, μετά μέχρι την Πολύτσιανη, την Σέπερη, την Σωπική, την Χοστέβα και την Τσιάτιστα. Ήρθε μια περίοδος που το Πωγώνι με την Ζαγοριά είχαν την δική τους κοριέρα.
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Αυτό ήταν σε εξάρτηση με το άνοιγμα των καινούργιων δρόμων στα
χωριά. Ήταν η δράση εθελοντικής
εργασίας όπου οι άνθρωποι συμμετείχαν μαζικά και δούλευαν με πολλή θέληση. Είχε να κάνει άμεσα με
την καθημερινότητα στην ζωή τους.
Είχαμε μαζί μας κασμά και φτυάρι
και κανέναν λοστό. Ήταν άξιο απορίας με πόσο πρωτόγονες μεθόδους άνοιγαν αυτοί οι δρόμοι. Εκεί
έπρεπε να δουλεύουν οι μπουλντόζες και να ακουγόταν η έκρηξη από
τους δυναμίτες και όχι μόνο οι κασμάδες και τα φτυάρια. Αυτοί που
Η κοριέρα στην οποία αναφέρεται το κείμενο. Η
την «πλήρωναν» σ’ αυτούς τους
φωτογραφία είναι από το αρχείο του Αλκιβιάδη
δρόμους
ήταν οι οδηγοί και τα λάΝταλέ.
στιχα των αυτοκινήτων. Και παρόλα αυτά… Το αυτοκίνητο διευκόλυνε την ζωή τους, έφερνε στο χωριό τα τρόφιμα προς
κατανάλωση, τα υλικά οικοδομής, έπαιρνε και έφερνε τις νύφες, ερχόταν το ασθενοφόρο και δεν ήταν ανάγκη να πας στην Πολύτσιανη. Αυτός ο ενθουσιασμός αποτυπώθηκε
στην τέχνη, στην ποίηση και σε τραγούδια.
Στην Σωπική, για να βρεις θέση…
Δεν θυμάμαι το πρώτο δρομολόγιο της κοριέρας για την Σωπική, γιατί ήμουν μακριά.
Αλλά εγώ έχω πάει μόνο μια φορά με την κοριέρα μέχρι την Σωπική. Όμως καλύτερα να
μην είχα πάει, το μετάνιωσα μόλις περάσαμε την εκκλησία του Προφήτη Ηλία.
Ήταν τέλος Ιουλίου. Είχαμε πάει οικογενειακώς στις Σχωριάδες. Τα παιδιά ήταν χαρούμενα διότι γνώρισαν τα ξαδέρφια, τον πάππο Ράκο και την μάνα Ξένη. Τώρα θυμόντουσαν τα βιώματα στις Σχωριάδες και συχνά τα ανέφεραν όταν πηγαίναμε στην Ντίμπρα. Πήγαμε στους λόφους για ρίγανη και εμείς οι μεγάλοι ανεβήκαμε στην Νεμέρτσκα
για τσάι, για εμάς όχι για να το πουλήσουμε. Εκείνη την ημέρα που θα φεύγαμε βγήκαμε
στο κέντρο των Σχωριάδων, στην αιωνόβια μουριά, που ήταν συνδεδεμένο με τα παιδικά μου χρόνια. Όταν κατεβαίναμε από την μουριά ήμασταν λερωμένοι και όλο το σώμα
μας είχε σκουροκόκκινες κηλίδες από τους χυμούς των μούρων. Άσε που όταν από αμέλεια δεν βγάζαμε το πουκάμισο, το οποίο ήταν όλο λεκέδες και έδινες την εντύπωση ενός
τραυματία πολέμου από τα θραύσματα μιας βόμβας. Στο σπίτι μας περίμενε η κρίση των
γονιών.
Είχαν βγει όλοι να μας ξεπροβοδίσουν. Ακούστηκε ο θόρυβος της κοριέρας που ερχόταν από την Σωπική. Όσο πλησίαζε ακούγονταν πιο έντονα οι φωνές των επιβατών.
Εμείς χαιρετηθήκαμε με τους συγγενείς και πήραμε στα χέρια μας τις τσάντες και ένα
σακί γεμάτο με τσάι, ρίγανη, πατάτες και κρεμμύδια. Η κοριέρα πέρασε δίπλα μας …, αλλά
δεν σταμάτησε. Ήταν γεμάτη. Είδα μερικούς πολυτσιανιώτες εκεί μέσα και σκέφτηκα ότι
έπρεπε να πάω μέχρι την Σωπική για να βρω θέση. Οπότε έτσι κι έκανα την μεθαυριανή
μέρα. Διότι η κοριέρα δεν πήγαινε κάθε μέρα στην Σωπική, πήγαινε και στην Τσιάτιστα.
Είχα χρόνια να δω από κοντά κάποια μέρη που είχα πάει στα παιδικά μου χρόνια. Εκείνα τα μέρη τα είχα επισκεφθεί όταν πήγαινα να βοσκίσω τα αρνάκια και τα κατσικάκια,
με τις αγελάδες, με τα πρόβατα και για να θερίσω. Εγώ ήξερα τον δρόμο μέχρι τον Αϊ Λιά
(Προφήτη Ηλία), δεν είχα πάει ποτέ στην Σωπική οδικώς. Μάλιστα στην Σωπική είχα βρε-
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θεί μόνο μια φορά σε μια εκδρομή που είχαμε κάνει με το σχολείο, όταν είχαμε κάνει τον γύρο του
Πωγωνίου. Μόλις η κοριέρα πέρασε τον λόφο, ο
δρόμος άλλαξε χρώμα, από λευκός που ήταν από
τις πετρούλες, έγινε ωχροειδές, όπως είναι συνήθως τα χώματα με ελαφρόπετρα. Από την πρώτη
ανηφόρα, από την πάνω μεριά του δρόμου φάνηκαν οι καρποί των αγριόκεδρων, όπου κυριαρχούσε το πράσινο χρώμα γιατί ήταν ακόμα νωρίς
να είχαν ωριμάσει. Όλη αυτή η εικόνα μου έφερε
πολύ κοντά τα παιδικά μου χρόνια όταν ανέβαινα
βαριεστημένος αυτούς τους λόφους για να μαζέψω καρπούς αγριόκεδρου. Στην κάτω μεριά, αχ
καλύτερα να μην είχα ρίξει το βλέμμα από εκεί,
ο λόφος ερχόταν απότομος μέχρι τον χείμαρρο
για 200 – 300 μ. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός, ότι
σε τέτοια τμήματα του δρόμου που ενείχαν κίνδυνο, φαινόταν σαν να μην υπήρχε κανένας επιβάτης στην κοριέρα. Και ο οδηγός ήταν πολύ συγκεντρωμένος. Ανέβα – κατέβα φτάσαμε στην
Σωπική. Το στενό άνοιγμα του δρόμου είχε γεμίσει με κόσμο. Ήταν εκείνοι που θα ταξίδευαν και
οι συγγενείς τους που βγήκαν να τους αποχαιρε- Το επιτραπέζιο ρολόι που έκαναν
τήσουν, είχαν πλησιάσει και τα παιδιά του χωριού, δώρο οι σωπικιώτες στον οδηγό Πάγια τους οποίους ήταν διασκέδαση η άφιξη της κο- ντο.
ριέρας. Είδα και κάποιον αξιωματικό ή συνοριοφύλακα. Ο οδηγός έκανε διάφορες μανούβρες για να κάνει την στροφή του οχήματος
προς τα εκεί που θα κατευθυνόταν μετά.
Εγώ νόμιζα ότι εκείνοι που βρίσκονταν μπροστά μου θα κατέβαιναν όλοι τους στην
Σωπική και σηκώθηκα για να καθίσω στα μπροστινά καθίσματα. Αλλά αδίκως διότι εκείνοι δεν αποβιβάστηκαν , τέντωσαν το σώμα και τα χέρια κατά μήκος των καθισμάτων σαν
να ήθελαν να μας πουν ότι είναι κατειλημμένες αυτές οι θέσεις. Έτσι έπραξα κι εγώ. Φτάσαμε στις Σχωριάδες, επιβιβαστήκαμε όλοι και είπα από μέσα μου: Ποτέ πια με κοριέρα
στην Σωπική. Σαν να μην είχαμε μπροστά μας το πιο δύσκολο κομμάτι του δρόμου μέχρι την Σούχα.
Στην Πολύτσιανη η κοριέρα πήρε κι άλλους επιβάτες. Γέμισε τόσο πολύ που δεν φαινόταν πια το εξωτερικό φως. Αυτοί που ανέβηκαν στην Πολύτσιανη έσπρωχναν με πόδια και με χέρια τις τσάντες και τους σάκους ή και πηδούσαν από πάνω τους για να πάνε
στις θέσεις που κρατούσαν οι δικοί τους, όπως έκανα κι εγώ. Στην επιστροφή ο στενός
διάδρομος της κοριέρας γέμιζε με τσάντες και σακιά με σταρένιο ψωμί. Τώρα όλη μου η
έγνοια ήταν στον δρόμο μέχρι κοντά την Σούχα. Η αδρεναλίνη είχε φτάσει στο μάξιμουμ.
Πηδήξτε βρε, δεν πάει καλά! (συνέχεια την ίδια μέρα)
Ο οδηγός άνοιξε την αυτόματη πόρτα για να κατέβουν οι επιβάτες, γυναίκες με παιδιά,
αλλά και άντρες, μάλιστα κάποιος ήταν και ανυπόμονος. Οι άλλοι επέκριναν αυτή του την
στάση, που δεν άφηνε σειρά προτεραιότητας στις γυναίκες και στα παιδιά, αλλά εκείνος
με το που κατέβηκε πήγε από την μεριά του οδηγού και εκείνος του έδωσε έναν μεγάλο
ξύλινο τάκο πασαλειμμένο με λάδια. Αφού το πήρε, έσκυψε και το έβαλε στην ρόδα του
αυτοκινήτου. Ίσως στην πίσω ρόδα. Δυο νέα παιδιά, μαθημένοι με τα αυτοκίνητα και τα
απρόοπτα αυτής της διαδρομής, άρπαξαν δυο πέτρες από τον δρόμο και τις τοποθέτησαν
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στις ρόδες. Σαν κατέβηκαν όλοι, κατέβηκε και ο οδηγός Πάντος, άνοιξε ένα μικρό πορτάκι στο πλάι του αυτοκινήτου και κάτι έψαχνε. – Πηγαίνετε με τα πόδια, φώναξε εκείνος. –
Μέχρι την Σούχα; είπε ένας άνδρας. Από το άγχος η φωνή του έκρυβε και λίγο ειρωνεία.
– Όχι μέχρι το Αργυρόκαστρο, είπε αστειευόμενος ο Πάντος. – Μέχρι εκεί που ξεκινάει ο
ίσιος δρόμος, είπε σοβαρά απευθυνόμενος σε όλους.
Ξεκινήσαμε. Δεν ήταν παρά μια απόσταση 100 μέτρων, αλλά σε εκείνα τα 100 μέτρα
ήταν και οι πιο δύσκολες στροφές. Από το μονοπάτι του δρόμου για την Στεγόπολη μας
ατένιζε ο αιγοβοσκός. – Αχ, τι καλά που είσαι συ βρε φίλε, καλύτερα να ήμουν αιγοβοσκός τώρα! Καλά έκανε ο μπάρμπα Γάκης, ο αιγοβοσκός των Σχωριάδων, που πήγαινε με
τα πόδια στο Αργυρόκαστρο και μετά τον ερχομό των αυτοκινήτων στο Πωγώνι. Ο φόβος
με έκανε να ζηλέψω τον αιγοβοσκό. Στην κοριέρα παρέμειναν μόνο δυο ή τρία άτομα για
να βοηθήσουν τον οδηγό. Μετά από λίγο το αυτοκίνητο πήρε μπρος ξανά για τον δύσκολο ορεινό δρόμο. Όταν βγήκε στο άνοιγμα, ο οδηγός είπε: - Θα ανεβούν μόνο οι γυναίκες
και τα παιδιά. Οι υπόλοιποι μέχρι την μεγάλη στροφή θα έρθετε με τα πόδια, δεν είναι μακριά, 200 μέτρα απόσταση είναι.

Intermezzo 2

Η κοριέρα, αφού πέρασε εκείνη την δύσκολη στροφή, σταμάτησε. Θεέ μου, έλεγα από
μέσα μου, κάθε φορά που ήμουν στην κοριέρα για την Πολύτσιανη ή για το Αργυρόκαστρο, μακάρι να μην μας έρθει κάποιο άλλο αυτοκίνητο από την αντίθετη πλευρά γιατί δεν είχε χώρο να κάνει πίσω ο οδηγός. Αφού καθίσαμε, η Εύα μου έριξε μια ματιά συμπόνιας και μου είπε: - Ξέρεις πως έχεις γίνει; Χλωμός σαν τα κυδώνια στην αυλή της
μάνα Ξένης. Εγώ γύρισα το κεφάλι από τα παράθυρα, αλλά το φως της ημέρας δεν επέτρεπε τον κατοπτρισμό του κάτωχρου προσώπου μου. – Δεν καταλαβαίνω πως φοβάσαι τόσο εσύ, που έχεις κάνει τόσες φορές αυτόν τον δρόμο που ξεπερνάει κάθε παράμετρο κεκλιμένου δρόμου. Φοβόσουν και στην Σκάλα του Λουνίκου, όταν περνούσαμε
με το λεωφορείο του Ελμπασάν. Εκείνος ο δρόμος ήταν κλάσης καλύτερος σε σύγκριση
με αυτόν εδώ, και έδειξε προς τον κακοτράχαλο δρόμο που δεν φαινόταν πια. – Μη μου
την θυμίζεις την Σκάλα του Λουνίκου, αυτός είναι καλύτερος δρόμος. Εκεί το βουνό και ο
γκρεμός το έκανε χειρότερα, συν το γεγονός ότι περνούσαν τα φορτηγά Skoda που οδηγούσαν σαν τρελοί. – Έτσι σου φαίνεται εσένα, συνέχισε η Εύα, διότι αυτόν τον δρόμο τον
γνωρίζεις, είναι ο τόπος σου. – Ίσως, της είπα, παίζει ρόλο και η ψυχολογία.

Επίλογος

Αυτή την περιπέτεια με την κοριέρα του οδηγού Πάντου, τον οποίον δυσκολεύομαι
να περιγράψω πως ήταν, διότι το άγχος εκείνης της ημέρας έχει σβήσει την εικόνα του
από την μνήμη μου. Ήταν μεσαίου αναστήματος, με λίγο κοιλιά και στρογγυλό πρόσωπο. Ίσως και να μην είμαι και πολύ ακριβής σε αυτό. Αυτό το γραπτό είναι αφιερωμένο
στην μνήμη όλων των οδηγών των γραμμών του Πωγωνίου και της Ζαγοριάς, οι οποίοι ήταν τόσο προσεκτικοί και δεν προκάλεσαν ποτέ κανένα ατύχημα. Σπάνια άφηναν κάποιον στο δρόμο.
Τώρα δεν υπάρχουν πια κοριέρες. Οι περισσότεροι πάνε στο Πωγώνι και την Ζαγοριά
με τα δικά τους αυτοκίνητα. Οι κοριέρες έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Τώρα τις ονομάζουν λεωφορεία, βανάκια, κτλ. Ένα πράγμα δεν έχει αλλάξει: το οδικό δίκτυο. Τι λέω! Και αυτό
έχει αλλάξει, προς το χειρότερο, παρόλο που ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα, έχει χαλάσει.
Ακόμα και μερικά τμήματα του δρόμου που έχουν ασφαλτωθεί, σου θυμίζουν….
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Ακροατής σε μια πολιτική δίκη:
Αφιερωμένο στον Αντώνη Κατσάνο

Από τον κύκλο: Αναμνήσεις των Σχωριάδων
Ένας συλλογισμός

Ο ήρωάς μας τώρα ζει στο χωριό. Ίσως εκεί, στην ησυχία της
μακριάς χειμωνιάτικης νύχτας, ησυχία που φέρνει πιο κοντά τις
κραυγές του κοπαδιού των λύκων, οι οποίοι του θυμίζουν τους
πολιτισμένους λύκους, με τους οποίους έχει έρθει αντιμέτωπος
στην ζωή του και από τους οποίους ηττήθηκε, αλλά δεν εξοντώθηκε, διότι σηκώθηκε ξανά, μπορεί να ήταν θύμα τους, αλλά όχι θήραμά τους, ίσως εκείνος λοιπόν, αναθεωρεί την ζωή του. Έτσι όπως κάνουμε όλοι, όταν φτάνουμε σε κάποια
ηλικία.
(Τα μέρη: ένας συλλογισμός, πρόλογος, intermezzo, ο φόβος μετά από μια σύλληψη,
στην αίθουσα του δικαστηρίου, επίλογος).
Γράφτηκε στις 10 Μαρτίου 2018.
Από τον
Πέτρο Μεντή
29 Ιανουαρίου 2021

Πρόλογος

Στην πραγματικότητα αυτό που περιγράφω είναι η δεύτερη δίκη στην οποία είχα παρευρεθεί. Η πρώτη δίκη που είχε γίνει στο μειονοτικό χωριό, Χλωμό Πωγωνίου, τον Σεπτέμβριο του 1969, είχε λίγα τραγικά στοιχεία και πολλά κωμικά, αστεία. Έτσι τα έκανε
η εξυπνάδα του ανθρώπου που δικαζόταν. Ήμουν μαθητής στην Πολύτσιανη, όταν ο διευθυντής, ο Θεοφάνης Ζώτος, το πρωί πριν τον όρκο, μας είπε ότι την αυριανή μέρα στο
Χλωμό θα γινόταν μια δίκη. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να παρακολουθήσει, έχει άδεια
από το σχολείο. Εσείς από τις Σχωριάδες είστε πιο κοντά. Εμείς κάναμε μια ομάδα και πήγαμε. Είχες την αίσθηση ότι εκείνη την ημέρα είχε έρθει κάποιος «μεγάλος» από τα Τίρανα. Τόσο πολλοί άνθρωποι είχαν μαζευτεί. Οι αναμνήσεις μου από εκείνη την ξεχωριστή
μέρα είναι λίγο θαμπές. Ρώτησα κάνα δυο φίλους, αλλά εκείνοι αντί να μου ξεκαθαρίσουν το τοπίο, μου θόλωσαν περισσότερο εκείνη την μακρινή μέρα. Τον άνθρωπο που
δικάστηκε, τον είδα κατά το 1993 στο καφενείο της Πολύτσιανης, μαζί με μια παρέα φίλων πίνοντας ρακί και τους διηγούνταν κάποια γεγονότα για τα οποία πριν 3 – 4 χρόνια
δεν τολμούσες να κάνες καμία κουβέντα. Παρόλο που είχαν περάσει πολλά χρόνια εκείνος δεν είχε αλλάξει πολύ και μου θύμισε την ημέρα της δίκης του εκεί πάνω στο λοφάκι
απέναντι από την εκκλησία. Ήμουν 15 χρονών τότε και θυμάμαι που μου έκανε εντύπωση η ευγενική συμπεριφορά δυο αστυνομικών που τον είχαν βάλει στη μέση.
Η δεύτερη δίκη, που έγινε στην Σκόδρα, το καλοκαίρι του 1978, ήταν πολύ τραγική
και επίφοβη. Ο φόβος, η πηγή του οποίου ήταν η φιλία μου με τον κατηγορούμενο και το
γεγονός ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η δίκη και με τις κατηγορίες που επιβάρυνε ο εισαγγελέας τους εναγόμενους, αύριο μεθαύριο, πολύ εύκολα, η κρατική μηχανή μπορούσε να
οδηγήσει στον πάγκο των κατηγορουμένων οποιονδήποτε από εμάς. Ήταν τα χρόνια του
κυνηγιού των μαγισσών. Αλλοίμονο σ’ εκείνον που είχε την ατυχία να τραβήξει πάνω του
την προσοχή της κρατικής εξουσίας.

Απόσπασμα από το κατηγορητήριο:

Έχεις πει ότι ο Ενβέρ είναι ήπιος, ενώ ο Μεχμέτ είναι αυστηρός. Στην επιχείρησή μας
έχει στρατιωτική πειθαρχία. Έχεις προσπαθήσει να αποδράσεις προς την Γιουγκοσλαβία
(ο κατηγορούμενος: Αν ήθελα να αποδράσω, θα πήγαινα στην Ελλάδα, γνώριζα καλύτε-
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ρα την περιοχή). Μου αρέσει η ελληνική μουσική. Αν μου το επέτρεπε το αλβανικό κράτος, εγώ είμαι έτοιμος να πάω να πολεμήσω πλάι στους Κύπριους, ενάντια των Τούρκων.
Πήγαινες στο χωριό με σκοπό να αποδράσεις. Εκμεταλλευόσουν το γεγονός ότι είσαι
ωραίος και ήθελες να γίνεις ένας Ντον Ζουάν. Εσείς οικογενειακώς είστε όλοι φιλέλληνες και έχετε μάθει να αγαπάτε και να λατρεύετε μόνο την Ελλάδα.

Το όμορφο και άτακτο αγόρι

Κάθε φορά που διαβάζω το βιβλίο του Ισμαήλ Κανταρέ «Το βάρος του σταυρού»,
εκείνο το απόσπασμα όπου ο μεγάλος συγγραφέας περιγράφει πως έζησε την σύλληψη
του φίλου του Τόντι Λουμπόνια, φέρνω στην μνήμη μου την παρουσία μου ως ακροατής στην πολιτική δίκη στην Σκόδρα. Και στον πάγκο των κατηγορουμένων ήταν ο Αντώνης,
ένας συγχωριανός μου, ο οποίος είχε πολλά χρόνια που ζούσε στην Σκόδρα, όπου ο πατέρας
του δούλευε σαν φωτογράφος.
Ήταν εκείνος που οι κάτοικοι της Σκόδρας τον φώναζαν
«Τι έχουμε Νικ; Πως είσαι Νικ;».
Στο χωριό τα σπίτια μας ήταν δίπλα το ένα με το άλλο και αυτή η
φιλία ενδυναμώθηκε πιο πολύ
όταν ήμουν φοιτητής στην μεγάλη μητρόπολη του Βορρά, στην
Σκόδρα. Η θεία Γούλα, η ΜαριΟ Αντώνης, ο ήρωας αυτής της διήγησης, στην Αθήνα γώ, ήταν εκείνη που μας έκανε
με μητριά. Και τι μητριά! Παρόλο
που εγώ έκανα παρέα με τα άλλα δυο αδέρφια, αλλά την εποχή που εκείνος ζούσε στο
χωριό, είχα μια όχι τόσο ευχάριστη ανάμνηση: Μια καλοκαιρινή μέρα, κάτω στο ποτάμι των Σχωριάδων, την ώρα του μεσημεριού, όταν τα αγόρια μαυρισμένα από την σκόνη των δεματιών, τα άχυρα και τα στάχυα, κατεβαίνανε να πλυθούν στον νερόλακκο του
Καρκάλη, ακριβώς εκεί που αργότερα κατασκευάστηκε η στενή γέφυρα, που όταν οι
οδηγοί περνούσαν απ’ αυτή τους έλουζε κρύος ιδρώτας, διότι οι ρόδες περνούσαν ξυστά
με το μπετό στο πλάι, όπου φαίνονταν τα σίδερα και τα χαλίκια (Την είχαν φτιάξει σκόπιμα έτσι στενή, ώστε σε περίπτωση πολέμου, τα τανκς και τα τεθωρακισμένα από την Ελλάδα, που θα ερχόντουσαν από την Σωπική να μην περνούσαν προς το Αργυρόκαστρο!!!
Ήταν μια διαδεδομένη ιδέα τότε). Όταν ο Νάκης, είδε ότι εγώ δίσταζα να πηδήξω στον νερόλακκο, με άρπαξε ξαφνικά και με πέταξε στο νερό. Τρόμαξα τόσο πολύ, που από τον
φόβο έβγαλα αφρούς από το στόμα και οι υπόλοιποι με έβγαλαν στην όχθη. Αυτό έκανε
να φοβάμαι γενικά την είσοδο σε βαθιά νερά.
Μια νύχτα στην Πάρα, ένα μέρος πέρα από τον ποταμό, υπό την σκιά του Μπουρέτο,
την εποχή του θερισμού, ήρθε ακολουθώντας τον μπαμπά με την παρακίνηση της μητέρας του, μαζί με το μουλάρι του σπιτιού, την Τσιούπα, για να κάνει κανένα μεροκάματο,
όπως του είπε η μητέρα του. Εκείνος έφερε αντίρρηση, αλλά εν τέλει έκανε ότι πείστηκε και καβάλησε το μουλάρι στο πεζούλι της εξώπορτας. Η μητέρα του τον είδε που θα
ερχόταν μαζί μας και χάρηκε. Κοιμηθήκαμε στην Πάρα, διότι την επομένη θα ξυπνούσαμε στις τέσσερις το πρωί (για να μην μας έπιανε η ζέστη και τα δεμάτια να μην έχαναν την
δρόσο της νύχτας). Εκεί θα φορτώναμε τα μουλάρια με δεμάτια και θα τα πηγαίναμε στον
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δασικό σταθμό. Το Σ.Ο.Τ. (ο σταθμός
οχημάτων και τρακτέρ) έφερνε μέχρι το σημείο εκείνο την «Dunava»
μια τσέχικη ή πολωνική αλωνιστική μηχανή. Μιλάμε για το μακρινό
έτος 1967. Η μηχανοποίηση της Γεωργίας επήλθε αργότερα στο Πωγώνι και την Ζαγοριά, εποχή που
έφτασαν στα χωριά οι αλωνιστικές
μηχανές και οι κουμπίνες (θεριζοαλωνιστικές μηχανές). Σήμερα όταν
θυμάμαι τον δρόμο από το Γκιντάτσι και μέχρι που κατεβαίναμε στο
ποτάμι, λυπόμουν τα στάχυα σιταριών, που τα γράπωναν οι θάμνοι
και τα κλαδιά που βρίσκονταν πλάι
στο στενό μονοπάτι και ήταν αστείο
το πώς σε πολλά δεμάτια είχε μείνει
μόνο το άχυρο, όταν τα ξεφορτώναμε στο άνοιγμα του δρόμου, που σε
Το στρατόπεδο του Σπάτς
πήγαινε στο Αργυρόκαστρο. Σήμερα από εκείνο το αλπικό κτίριο δεν
έχει μείνει τίποτα, κι όμως παρόλα αυτά οι πωγωνίτες και οι ζαγορίτες, συνεχίζουν να το
ονομάζουν, ο Δασικός Σταθμός.
Το πρωί, ο πατέρας μας φώναξε και τους δυο μας: Νάκη, Νάσιο (στο χωριό με φωνάζουν Νάσιο) σηκωθείτε! Εγώ ξύπνησα νυσταγμένος. Όταν έριξα το βλέμμα από κει που
είχε κοιμηθεί ο Νάκης, υπήρχαν μόνο τα σκεπάσματα και ο ίδιος έλειπε. Όταν ήρθε ο πατέρας με τα μουλάρια έτοιμα να φορτώσουμε, του λέω: - Ο Νάκης δεν είναι. – Αϊντέ! Έχει
φύγει στην Σκόδρα ο τρελός! Από τον τρόπο που τα είπε ο πατέρας, γρήγορα και γεμάτος
απορία, μου φάνηκε ότι είπε: «Έφυγε στην Ελλάδα, ο τρελός!». Η αλήθεια ήταν ότι είχε
πάει στην Σκόδρα. Και οι δικοί του στο σπίτι, αλλά και τα όργανα της ασφάλειας φοβόντουσαν ότι μια μέρα θα το έσκαγε για την Ελλάδα. Τα παιδικά του χρόνια τα είχε περάσει
ανάμεσα στην Σκόδρα και το χωριό. Όμορφος και καλοντυμένος στην όψη και στην συμπεριφορά, έμοιαζε σαν ξένος στο χωριό, ήταν αδύνατον να ζήσει για πάντα εκεί. Όταν
ερχόταν από την Σκόδρα, σπάνια, το γνώριζε ότι τον παρακολουθούσαν μέχρι να φύγει.
Όταν τον ρώτησα μια μέρα, αν το είχε σκεφτεί ποτέ να φύγει, μου απάντησε πως ποτέ δεν
το είχε σκεφτεί. Σκεφτόμουν ότι μπορεί και να με πιάνανε, αλλά και τους ανθρώπους μου
που θα τους άφηνα πίσω.

Μια είδηση που με αναστάτωσε και με τρόμαξε

Βρισκόμουν στην Σκόδρα μερικές μέρες για κάποια μαθήματα σχετικά με το θέμα που
είχα για το Πτυχίο μου. Από τον τερματικό σταθμό του λεωφορείου πήγα κατευθείαν στο
σπίτι των Κατσάνων, που ήταν κοντά στο κέντρο της πόλης. Δεν μπερδευόμουν ποτέ να
το βρω, διότι θυμόμουν την Λέσχη των Αξιωματικών και τον πύργο του Γκιόν Μαρκαγκιόνη. Χτύπησα το κουδούνι και ετοιμάστηκα να αγκαλιάσω αυτόν που θα μου άνοιγε
την πόρτα. Όταν η πόρτα άνοιξε, όχι μόνο δεν αγκάλιασα την θεία Μαριγώ αλλά έμεινα
έκπληκτος από την θέα ενός ταλαιπωρημένου προσώπου, με κόκκινα και τρομαγμένα
μάτια. – Εσύ είσαι μωρέ θεοσκοτωμένε, με τρόμαξες! Νόμιζα για κανέναν από αυτούς
της Dega (Τμήματος – εννοεί το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων). Μόλις άκουσα την λέξη
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«Τμήμα» κάτι έκανε «κρακ» μέσα μου. – Πότε τον πήραν; - ρώτησα συγκινημένος. – Έχει
… μήνες. Μου είπε πόσους μήνες, αλλά από την αναστάτωση που είχα πάθει, δεν το θυμάμαι. – Τον δέσανε στην δουλειά. Του είπαν να γίνει δικός τους και δεν άκουσε! Δούλευε
στο μηχανουργείο του NSHRAK.
Μετά από λίγο ήρθαν και τα δυο άλλα αγόρια της οικογένειας με λυπημένα και κουρασμένα μάτια, από την αϋπνία και τα πέρα δώθε. Ακόμα ελπίζανε ότι είχε γίνει κάποιο λάθος. Αλλά όταν μια δεροπολίτισσα, η οποία είχε γνωστούς στο Τμήμα, τους είπε ότι τον
βάραιναν τρία άρθρα του Ποινικού Κώδικα, η ελπίδα χάθηκε. Επίσης ένας μειονοτικός,
παλιός φίλος της οικογένειας, ο οποίος τώρα είχε αραιώσει τις επισκέψεις του, τους είχε
πει ότι θα καταδικαστεί και μάλιστα βαριά. Τους ανέφερε και τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα. Αργότερα έμαθαν, ότι εκείνος ο μειονοτικός είχε «βοηθήσει» στην σύνταξη του κατηγορητηρίου παρόλο που δεν παρουσιάστηκε σαν μάρτυρας στην δίκη. Ίσως το Τμήμα
τον φύλαγε για άλλα θύματα. Μόνο ένας φίλος της οικογένειας από την Αυλώνα, απεδείχθη λάμπης με μπέσα. Όχι μόνο δεν τους εγκατέλειψε, αλλά προσπάθησε να τους βοηθήσει όσο μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες.
Όταν βγήκα από τους Κατσάνους με πλημμύρισαν οι σκέψεις, οι απορίες αλλά γιατί
να το κρύψω με κατέβαλε και ο φόβος. Η θεία με το που κατάλαβε ότι θα έβγαινα, έκανε
νεύμα στον Νάσιο ότι θα με ξεπροβοδούσε εκείνη. Όταν βγήκαμε στο πλατύσκαλο, μου
είπε χαμηλόφωνα: - Μην έρχεσαι όσο να δούμε πως θα πάει η δουλειά με τον μαυρισμένο! Την κοίταξα στο πρόσωπο και εκείνο το πρόσωπο, που διατηρούσε ακόμα την γοητεία της νιότης, με τρόμαξε, μου φάνηκε αλλοιωμένη. Ο φόβος! Εκείνη φοβόταν μήπως
κάποιος γείτονας που είχε συνδέσεις με το Τμήμα με αναγνώριζε από τις συχνές επισκέψεις στο σπίτι τους και θα μπορούσα να γίνω κι εγώ μέρος του προβλήματος. Σαν βγήκα στο δρόμο, ανάμεσα στις πολυκατοικίες, μέχρι να φτάσω στην λεωφόρο, στην Λέσχη
των Αξιωματικών, έριχνα το βλέμμα μου δεξιά και αριστερά. Η θεία Γούλα άθελά της είχε
μεταφέρει σε μένα το άγχος της. – Να, έλεγα να καθησυχάσω τον εαυτό μου, μόλις βγω
στην Λέσχη Αξιωματικών (εκεί περιφέρονταν οι ασφαλίτες – μερικούς τους ξέραμε, ήταν
από τον Νότο, γι’ αυτό ο σκοδράνοι δεν πολυεμπιστεύονταν τους νότιους που είχαν εγκατασταθεί στην πόλη τους) να μπω στην λεωφόρο και σώθηκα. Ήταν ο φόβος που με κατέβαλε διότι κανένας δεν με γνώριζε και ούτε με θυμόταν σ’ εκείνη την μεγάλη πόλη. Αλλά
και το άγχος μου είχε μια λογική βάση. Ήταν σχεδόν τέσσερα χρόνια που μπαινόβγαινα σ’
αυτό το σπίτι, με είχαν δει συχνά με τον Νάκη στους δρόμους και δυστυχώς εμείς μπαίναμε συχνά στην αίθουσα της τηλεόρασης της Λέσχης Αξιωματικών, οπότε υπήρχε πιθανότητα κάποιος να θυμηθεί κι εμένα.
Εκεί κοντά ήταν το Τμήμα, 200 μέτρα παραπέρα. Εκείνος, ο Αντώνης, τώρα θα είναι
εκεί, σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ίσως τον έχουν χτυπήσει, του έχουν ασκήσει ψυχολογική πίεση. Του πήγαν νύχτα και έτσι νυσταγμένος που ήταν τον ρωτούσαν με ποιον
άλλον είχε κάνει τις συζητήσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πάνω στην αφηρημάδα του θα μπορούσε να του έρθει το όνομά μου. Ο Θεός και η τύχη με βοήθησαν να μην
γίνω μέρος αυτής της δικαστικής διαδικασίας, μέρος ενός κρατικού εγκλήματος. Διότι αν με καλούσανε, δεν ξέρω αν θα είχα την γενναιότητα και την εξυπνάδα να γλυτώσω
από τις παγίδες τους. Αυτά που ήξερα για τις συζητήσεις μας στο σπίτι τους, δεν με φόβιζαν διότι δεν παράβαιναν κάποιο νόμο, αλλά δεν ήξερα τι θα γινόταν αν με υποχρέωναν να πω ενάντια στον φίλο μου, πράγματα που εκείνοι θα ήθελαν να πω. Ποτέ άλλοτε
στην ζωή μου δεν ήμουν τόσο κοντά στην συμμετοχή σε ένα έγκλημα, που το ίδιο το κράτος είχε προκαλέσει. (Στην Ελλάδα μου διηγήθηκε ότι τον χτύπησαν, του άσκησαν ψυχολογική πίεση, αλλά δεν παραδόθηκε). Τόσα χρόνια μπαινόβγαινα σ’ αυτό το σπίτι, εκεί
έτρωγα και κοιμόμουν μερικές φορές. Θυμόμασταν το χωριό και κυρίως όταν επέστρεφα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό, μου έκαναν πολλές ερωτήσεις. Ήταν πολύ
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μακριά και όχι στα Τίρανα, όπου είχε εκατοντάδες οικογένειες από την ελληνική μειονότητα. Φυσικά, σαν νέα παιδιά που ήταν, με ρώταγαν και για τα κορίτσια του χωριού και
με άκουγαν με προσοχή, όταν τους έλεγα ότι η τάδε και η δείνα, τις οποίες τις είχαν αφήσει μικρές, τώρα είχαν γίνει δεσποινίδες, όμορφές σαν κούκλες. Ο Αντώνης έμπαινε στην
κουζίνα και έκλεινε το παράθυρο. Φοβόταν κάποιο μεγαλόσωμο γείτονα, ο οποίος είχε
την φήμη ότι ήταν του Τμήματος, και δεν ήθελε να τον ακούσει, όταν έπαιζε κάποιο ηπειρωτικό κομμάτι με το κλαρίνο. Το κλαρίνο ήταν της μουσικής μπάντας του δήμου, μέλος
της οποίας ήταν και ο ίδιος.
Εμείς οι τρεις (εγώ και τα δυο αδέρφια του) πιάναμε κάποια θέση μπροστά όταν γινόταν κάποια παρέλαση, και όταν η μπάντα περνούσε μπροστά μας τον κάναμε και γελούσε.
Μιλάγαμε συχνά για την Ελλάδα, αλλά όχι επικίνδυνα πράγματα. Ακόμα και όταν του μικρού, του Νάσιου του ξέφευγε καμιά λέξη παραπάνω, η θεία Γούλα τον κοιτούσε επικριτικά και με την άκρη του ματιού έδειχνε προς τα μένα. Διότι όπως να το κάνουμε εγώ δεν
ήμουν του σπιτιού και ποιος ήξερε πως έρχονταν τα πράγματα. Περισσότερο αναφέρανε τον θείο στην Αθήνα, ο οποίος απέδρασε χωρίς την θέλησή του. Διένειμε τα γράμματα
στο Πωγώνι και κάπου στο ποτάμι των Σχωριάδων, του βγήκαν μπροστά του δυο άντρες.
Βρέθηκε στην λάθος θέση, την λάθος στιγμή. Αυτοί ήταν δυο Έλληνες που είχαν περάσει τα σύνορα να εκτελέσουν την αποστολή τους και δεν έπρεπε να αποκαλυφθούν. Και
τώρα τι έκαναν; Να τον εκτελέσουν; Ήταν κι εκείνος έλληνας σαν τους ίδιους και δεν έκανε η καρδιά τους να κάνουν κάτι τέτοιο. Και βρήκαν την λύση να τον πάρουν μαζί τους.
Οι συζητήσεις μας έφταναν μέχρι την περηφάνια, ότι η Ελλάδα είχε καλύτερο ποδόσφαιρο, χωρίς να προσδιορίσουμε με ποιο κράτος γινόταν η σύγκριση. Σε κάποιον αγώνα για
τον ευρωπαϊκό κύπελλο, έπαιζε η Νάπολη με τον Παναθηναϊκό, και το μετέδιδε η κρατική τηλεόραση, εμείς φυσικά ήμασταν με την Ελλάδα. Θυμάμαι ότι περισσότερο από τον
αγώνα, εμείς διαβάζαμε τις διαφημίσεις που ήταν στους πλαϊνούς τοίχους του γηπέδου.
Ελληνική ήταν και η μοναδική εφημερίδα που έμπαινε σ’ αυτό το σπίτι, το «Λαϊκό Βήμα»,
της οποίας ήταν συνδρομητής για πολλά χρόνια ο θείος Νίκος.
Επέστρεψα στην μελέτη για τις τελευταίες λεπτομέρειες της τελικής εξέτασης στην
Σχολή. Τα απογεύματα έπιανα την γωνιά του δρόμου απέναντι από την Λέσχη Αξιωματικών και περίμενα τον Μάνθο που γυρνούσε από την δουλειά. Από εκείνον έμαθα την
ημερομηνία της δίκης.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου

Όταν πήγα εγώ, η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν σχεδόν γεμάτη. Στις πρώτες σειρές είχαν καθίσει οι συγγενείς και πήρε το μάτι μου γνωστές φυσιογνωμίες μειονοτικών
και φίλων των τριών αδερφών. Η πλειοψηφία είχαν έρθει από περιέργεια. Ήταν η πρώτη
φορά που έμπαινα σ’ αυτή την αίθουσα και θυμήθηκα κάποιους φίλους φοιτητές, οι οποίοι πηγαίναν συχνά σε ακροάσεις, μάλιστα λόγω των απουσιών που έπαιρναν κινδύνεψαν
και οι σπουδές τους. Εκείνη την εποχή αυτή η δικαστική αίθουσα ήταν πιο δραματική και
τραγική από τις θεατρικές παραστάσεις που έπαιζε το θέατρο «Migjeni». Στην Σκόδρα,
ίσως ήταν πιο συχνές οι δίκες, απ’ ότι σε άλλες μεγάλες πόλεις της Αλβανίας.
Από τις κινήσεις έγινε αντιληπτό ότι όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσει η παράσταση
μιας αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, ενάντια σε έναν Έλληνα, αλλά με σκηνικό σύγχρονης εποχής. Το δικαστικό σώμα έλαβε θέσεις. Μετά από λίγο μπήκε ο κατηγορούμενος
με ξυρισμένο κεφάλι, αδυνατισμένος. Παρόλα αυτά το πρόσωπό του διατηρούσε την γοητεία ενός όμορφου άντρα, που ωστόσο τέτοιες δυσκολίες δεν κατάφεραν να τον ασχημύνουν. (Είχα δει μια φορά ένα φορτηγό με φυλακισμένους που προσπέρασαν το λεωφορείο μας κάπου εκεί προς την Τοροβίτσα, πήγαιναν στην δουλειά και μου φάνηκαν
όλοι τους πολύ άσχημοι, κυρίως στα μάτια, σου έδιναν την εικόνα ενός αγριεμένου αν-
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θρώπου. Ίσως ήταν το πολιτικοποιημένο μυαλό μας, που τους ασχήμυνε έτσι, διότι ήταν
εχθροί του λαού). Έριξε μια ματιά στην αίθουσα και όταν είδε τον πατέρα, την αδερφή και
τα δυο αδέρφια του τους χαμογέλασε. Η μητέρα του, η θεία Μαριγώ δεν ήρθε στην δίκη.
Δεν την άφησαν τα παιδιά της να έρθει. Δεν θα ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό
το στρες. Όταν είδε κι εμένα στην τελευταία σειρά, μου χαμογέλασε ελαφρά.
Το πρόβλημα ήταν ότι δεν παρουσιάστηκαν όλοι οι μάρτυρες. Μερικοί εξ αυτών είχαν
αποσυρθεί την τελευταία στιγμή, τολμηρή κίνηση αυτή, και μερικοί άλλοι είχαν κάνει την
κατάθεσή τους γραπτώς. Αυτό έκανε ώστε η δίκη να ξεκινήσει με έναν εκνευρισμό, κυρίως από το μέρος του δικαστικού σώματος. – Δεν υπάρχει θέμα για τέτοια μικροπράγματα, είπε ο πρόεδρος. Το κατηγορητήριο είναι ξεκάθαρο και υπογεγραμμένο. Όλοι αναμέναμε να ακούσουμε το κατηγορητήριο για να μάθουμε το γιατί συνελήφθη αυτός ο
άνθρωπος.

Το κατηγορητήριο:

Έχεις πει, σε κάποια συζήτηση, ότι ο Ενβέρ είναι ήπιος, ενώ ο Μεχμέτ είναι αυστηρός,
άγριος. Εσύ, κατηγορούμενε, έχεις δηλώσει ότι αν σου το επέτρεπε το αλβανικό κράτος,
θα πήγαινες να πολεμήσεις πλάι στους ελληνοκυπρίους ενάντια των τούρκων. Για πες
μας, λοιπόν, ποιος σου έβαλε στο μυαλό μια τέτοια ανάποδη σκέψη; - Η Τουρκία, διευκρίνισε ο κατηγορούμενος, που σ’ αυτήν την περίπτωση είναι ο κατακτητής. Σου αρέσει
η ελληνική μουσική, αναφέρεται στο κατηγορητήριο, συνέχισε ο δικαστής, αλλά και μένα
μου αρέσει. Αυτή η κατηγορία καταπέφτει. Έχεις κάνει απόπειρα να αποδράσεις. Τρέχεις
πίσω απ’ τα φουστάνια των γυναικών. Εσύ κατηγορούμενε, και όχι μόνο εσύ αλλά και όλη
η οικογένειά σου είστε φιλέλληνες και έχετε ιδιαίτερη αγάπη στην Ελλάδα. Σας την έχουν
καλλιεργήσει οι γονείς σας αυτή την αγάπη από την μικρή σας ηλικία.
Στην αίθουσα δεν ακουγόταν κιχ! Και εκείνοι που δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το
κατηγορητήριο τρόμαξαν. Αυτή την ησυχία την χάλασε το τρίξιμο μιας καρέκλας και η
συγκινημένη φωνή ενός εύσωμου άντρα, όπου πάνω του ξεχώριζες τον κόκκινο χοντρό αυχένα του και το κασκέτο που φορούσε στο κεφάλι. Σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα, μάλιστα και εκείνοι του δικαστικού σώματος, σίγουρα θα έχουν πάει
στο δρομάκι, που
ξεκινούσε η λεωφόρος Ενβέρ Χότζα, όπου ο Νίκος,
είχε την φωτογραφική μηχανή και
που οι άνθρωποι
έκαναν τις φωτογραφίες τους για τα
έγγραφα της εποχής εκείνης. – Εγώ
ήμουν από τους
πρώτους παρτιζάνους του Πωγωνίου, έχω πολεμήσει
για την Αλβανία με
την ομάδα των παρτιζάνων της ελληνικής μειονότητας.
Στρατόπεδο εξορίας
Έχω βεβαίωση και
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έχω πάρει παράσημο γι’ αυτό. Ο θείος Νίκος ήθελε να συνεχίσει, αλλά ο δικαστής (το
1991 εκείνος έγινε υπουργός Δικαιοσύνης σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Τον αναγνώρισα αμέσως). – Εσύ, κάτσε κάτω, είπε απευθυνόμενος στον θείο Νίκο. Δεν σου έδωσε
κανείς τον λόγο. Αν όχι, θα σε πετάξω έξω από την αίθουσα.

Intermezzo

Αυτά που είπε ο θείος Νίκος, κι εγώ μπορούσα να τα επιβεβαιώσω, διότι εκείνος ερχόταν κάθε 17 Σεπτεμβρίου στις Σχωριάδες, για την γιορτή του Πωγωνίου, η οποία συνέπεφτε με την επέτειο της ίδρυσης της ομάδας των παρτιζάνων για την περιοχή της μειονότητας, της πρώτης μονάδας του Εθνοαπελευθερωτικού Αλβανικού Στρατού.
Εμείς τα παιδιά, ξέροντας ότι εκείνος ήταν πολύ πλακατζής, τον πλησιάζαμε. Στην
πραγματικότητα τον ακολουθούσαμε, διότι ξέραμε ότι έφερνε από την Σκόδρα καπνό και
έβαζε λίγο στην παλάμη του χεριού μας και έλεγε: - Ρούφα το βαθιά με την μύτη! Κι εμείς
ρουφούσαμε αλλά μετά από λίγα λεπτά φεύγαμε ντροπιασμένοι, διότι φτερνιζόμασταν και
αμολούσαμε καμιά …. «βόμβα». Εκείνος γελούσε ολόψυχα. Ο πατέρας μου τον φώναζε «ο χοντρός». Έκανε πλάκα μαζί του. Αλλά με ένα από τα αστεία του τον τρόμαξε πολύ
τον μπαμπά Ράκο. Είχε στείλει μια κάρτα με ευχές για την Πρωτοχρονιά από την Σκόδρα,
μέσα σε ένα φάκελο. Στην κάρτα, στο σημείο που κάποιος γράφει την διεύθυνση είχε
γράψει: Προς τον Ράκο Ντεντέκο Γύφτο Μεντής, Μετζιτιέ. Η λέξη «Μετζιτιέ» τρόμαξε τον
γέρο μου που έλεγε στην σύζυγό του: - Για δες τι γράφει ο τρελός, θα μας πάει φυλακή!
Το Μετζιτιέ (σήμερα Κεφαλόβρυσο) είναι το χωριό του Πωγωνίου απ’ όπου οι πρόγονοί μας έφυγαν και μπήκαν στην Αλβανία κατά την δεκαετία του ’20 του προηγούμενου αιώνα. Ο γέρος ούτε σε μας δεν είχε αποκαλύψει ποτέ αυτό το στοιχείο. Τα φοβόταν
αυτά τα πράγματα.
Οι κατηγορίες ήταν βαριές δεδομένου των συνθηκών της εποχής. Ακόμα κι εμείς καταλάβαμε ότι η απόφαση θα ήταν καταδικαστική. Η κατάθεση των λιγοστών μαρτύρων
πιο πολύ έφερε ιλαρότητα στο ακροατήριο παρά βοήθησε ώστε να ευσταθούν οι κατηγορίες. Κανένας τους δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον κατηγορούμενο. Η πρόταση του
εισαγγελέα ήταν πολύ σκληρή και μας έκανε όλους απαισιόδοξους. Σηκώθηκαν όλοι όρθιοι και στην αίθουσα επικράτησε ένα κλίμα εναγώνιας αναμονής της απόφασης. – Στο
όνομα του λαού, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ποινικού Κώδικα …. ο κατηγορούμενος
Αντώνης Νίκος Κατσάνος, δικάζεται με 8 χρόνια κάθειρξη. Οι αστυνομικοί του πέρασαν
τις χειροπέδες και εκείνος προχωρώντας έριξε το βλέμμα από κει που ήταν οι δικοί του
και τους χαμογέλασε κάνοντας μια κίνηση που κάνουν όλοι οι δυστυχείς σε μια τέτοια περίπτωση: σήκωσε τα χέρια ψηλά και τα κούνησε, όπου στους καρπούς των χεριών γυάλιζαν οι χειροπέδες. Τον έστειλαν στις φυλακές του Μπάλσι. Αφού γνωρίστηκα με τους
συγκρατούμενούς μου, είχα την εντύπωση ότι όλοι οι σοφοί της Αλβανίας ήταν φυλακισμένοι, μου είπε μια μέρα. Πέρασε σε περισσότερες από μια φυλακές. Αφού εκτέλεσε
την ποινή του τον εξόρισαν στο Κόσοβο του Ντουμρέ. Και τελικά έφτασε ο καιρός να πάει
στην Ελλάδα, όχι παράνομα από τα σύνορα, αλλά με διαβατήριο από την Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα. Ήταν από τους πρώτους που έφυγαν από την Αλβανία.

Intermezzo

Συναντηθήκαμε στην Αθήνα. Εργαζόταν σε ένα βενζινάδικο. Το ξύλο που είχε φάει
κατά την ανάκριση, η ψυχολογική πίεση που είχε δεχθεί και οι δυσκολίες της ζωής, έφεραν σαν αποτέλεσμα και προβλήματα υγείας. Μια μέρα τον συνάντησα και του είπα μια
ιδέα που μου είχα: - Εσύ είσαι ίσως ο μοναδικός Έλληνας εκτός Κύπρου που έκανες φυλακή γιατί εξέφρασες την επιθυμία να πολεμήσεις στο πλάι τους, μετά την τουρκική κα-
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τοχή. Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα και την Κύπρο θα πρέπει να γνωρίζει αυτό το γεγονός.
Με κοίταξε λίγο με απορία, σαν να ήθελε να μου πει: Όχι βρε φίλε μου, ποιος ενδιαφέρεται εδώ, δεν νοιάζεται κανείς για τα βάσανά μας! – Εγώ το έχω πάρει απόφαση, του είπα,
θα έρθω σε επαφή με τον δημοσιογράφο του Αντένα, Νικόλα Βαφειάδη. Εκείνος ενδιαφέρεται για τέτοια θέματα. Και δεύτερον θα πάω στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα
και θα τους ενημερώσω για τα σχετικά. Εν τέλει δεν έγινε τίποτα. Ο Βαφειάδης είχε φύγει για έναν κύκλο εκπομπών κάπου, ενώ τα βήματά μου σταμάτησαν μέχρι την υποδοχή της Πρεσβείας της Κύπρου. Είπα την ιδέα μου σε μια νέα κοπέλα, να πω την αλήθεια η
προφορά της με δυσκόλεψε λίγο, αλλά εκείνη μου απάντησε κοφτά: Εμείς δεν ασχολούμαστε με δημόσιες σχέσεις.

Επίλογος

Τώρα ο ήρωάς μας έχει χρόνια που επέστρεψε στις Σχωριάδες. Ζει με την σύνταξη
που κέρδισε από τα χρόνια εργασίας του στην Αλβανία. Περπατάει με μπαστούνι, διότι
το ξύλο που έχει φάει στα νιάτα του, και ήταν ξύλο δεσμοφυλάκων, του έχει κάνει ζημιά
στην σπονδυλική του στήλη.
Πλησιάζει τα εβδομήντα και η γοητεία της νιότης του δεν περνάει με τίποτα. Όμορφος,
ντυμένος με γούστο, ευχάριστος στην συζήτηση, χαίρεσαι να κάθεσαι μαζί του. Ίσως στην
ησυχία της μακριάς νύχτας του χειμώνα, ησυχία που φέρνει κοντά την κραυγή του κοπαδιού των λύκων, εκείνοι του θυμίζουν τους λύκους που ήρθε αντιμέτωπος στην ζωή
του, εκείνος αναθεωρεί την ζωή του. Έτσι όπως κάνουμε όλοι μετά από κάποια ηλικία.

Οι μύλοι και οι μυλωνάδες της περιοχής
Ένα απόσπασμα από το βιβλίο υπό έκδοση: «Ξυπόλυτος στ’ αγκάθια,
ματωμένοι αστράγαλοι» (Αναμνήσεις των Σχωριάδων)

Από τον
Πέτρο Μεντή
8 Ιουνίου 2021

Οι μύλοι των Σχωριάδων, η εποχή του μελιού, ο μύλος του Τσιμιντζή και πιο πέρα το οινοποιείο και το εργαστήριο μαρμελάδας κερασιού, το ημερομίσθιο μας, το ξεκουκούτσιασμα των κερασιών κτλ…

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙAΔΙΚΤΥΟ

κοινή γραμμή νερού, η οποία αφού περνούσε από τον μεγάλο μύλο, ένα παρακλάδι του
πιο σύντομο έδινε νερό στον μικρό μύλο.

Intermezzo 1

Από τον μικρό μύλο έχω μια όχι και πολύ ευχάριστη ανάμνηση. Ήταν αρχές Ιουνίου,
εποχή που στις Σχωριάδες μάζευαν την πρώτη δόση του μελιού. Οι μελισσοκόμοι παρακαλούσαν τον Θεό ώστε εκείνες τις μέρες να μην έβρεχε, διότι η βροχή κατέστρεφε τα
λουλούδια και με τη σειρά του και το μέλι. Το συμβάν έγινε στον μικρό μύλο, εκεί ήταν και
η μηχανή φυγοκέντρησης (μελιτοεξαγωγέας). Το μέλι θα το πήγαινα στην Πολύτσιανη,
στην αποθήκη του συνεταιρισμού. Καθόμουν εκεί που γινόταν το τρύγημα του μελιού,
που έβγαινε μια χρυσή λεπτή γραμμή η οποία έκανε ελικοειδείς κινήσεις μέχρι να καταλήξει στο δοχείο που γινόταν η συλλογή του. Ο μελιτοεξαγωγέας ήταν ένα παλιό μηχάνημα, το οποίο λειτουργούσε χειροκίνητα και έκανε έναν χαρακτηριστικό θόρυβο. Το κίνησα κι εγώ, έπρεπε να δικαιολογήσω το μέλι που θα έτρωγα. Όπως λέει και το ρητό: «αν
είσαι κοντά στο μελιτοεξαγωγέα θα βάλεις το χέρι στο μέλι», αλλά από την λαιμαργία μου
έφαγα τόσο πολύ, που στο δρόμο για την Πολύτσιανη αποκοιμήθηκα πλάι στο δρόμου,
κρατώντας σφιχτά από τα χαλινάρια τα μουλάρια που ήταν φορτωμένα με μπιτόνια γεμάτα μέλι. Τα χέρια τα είχα δέσει τόσο άσχημα στα χαλινάρια ώστε σε περίπτωση που τρόμαζαν τα μουλάρια θα με έσερναν μέχρι να σταματούσαν από μόνα τους.

Οι μυλωνάδες

Όταν δούλευαν και οι δυο μύλοι, κάποτε, πριν 55 και βάλε χρόνια τράνταζε και σειόταν ο τόπος. Για μας τα μικρά ήταν τόπος διασκέδασης. Ξαπλωμένοι μπρούμυτα στο μπετό του ρυακιού, βλέπαμε πως καταβρόχθιζε ότι πετούσαμε εμείς λίγο πιο πέρα. Αυτό
προκαλούσε τον θυμό του μυλωνά που μας φώναζε διότι του μπλοκάραμε το νερό. Όταν
το νερό έβγαινε από το μύλο με δύναμη, γινόταν αφρός και οι σταγόνες του νερού, αν
είχε και παγωνιά, λαμπύριζαν σαν ρουμπίνια στο φως του ήλιου. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από τον ήχο του μύλου, ένα γλυκό, μονότονο και ρυθμικό τραγούδι, που σε
κοίμιζε.
Και στους τρεις μύλους που έχω πάει με το μουλάρι φορτωμένο με σιτάρι για να το
αλέσω, δυο στις Σχωριάδες και ένας στα σύνορα των τριών χωριών, Σχωριάδων, Σω-

(Χαρακτήρες: ο Τάκης Ντόκος, Ο Βασίλης Λώλης, ο Φώτης Λώλης, ο Γκαρέλας του Χλωμού, ο Κοροβέσης του οινοποιείου και ο
Βασίλης Νάκας του Λιμποσέτσι, εμείς τα αγόρια και τα κορίτσια του χωριού και άλλοι).
Ο μύλος, σήμερα σχεδόν ξεχασμένος, κάποτε ήταν σημείο συνάντησης, ένα μέρος το
οποίο ήταν τυλιγμένο με τα δικά του αινίγματα, με τους καυγάδες, εκεί που παιζόταν η φιλία και οι χάρες για την σειρά στο άλεσμα, οι τσακωμοί με τους μυλωνάδες, που τους συκοφαντούσανε γιατί έδιναν την σειρά στις όμορφες γυναίκες καις τις χήρες, γι’ αυτό και
στο φολκλόρ των Βαλκανικών λαών υπάρχουν τόσα πολλά τραγούδια γι’ αυτούς. Και η
Τάνα του Τσαγιούπη με την κυρία Κότε στο μύλο λογομαχήσανε και είπαν τόσα λόγια, μάλιστα και πολλά υπονοούμενα.
Ο Κανταρέ έχει ένα ποίημα «Το τραγούδι του μυλωνά». Στις ταινίες με την ασφάλεια,
ήταν οι μυλωνάδες και οι γαλακτοκόμοι εκείνοι που υπέθαλπαν τους υπονομευτές του
συστήματος, εκεί που γίνονταν οι μυστικές συναντήσεις. Συχνά εκείνοι ήταν και οι πιο
έξυπνοι συνεργάτες της κρατικής ασφάλειας. Στις Σχωριάδες είχαμε δυο μύλους, τον μεγάλο και τον μικρό μύλο που ήταν κάποια μέτρα απόσταση το ένα με το άλλο. Είχαν μια
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πικής και Χλωμού, ο μύλος του Τσιμιντζή, μου έκαναν εντύπωση οι μυλωνάδες. Σπάνια
τους έβλεπες στο χωριό. Όταν είχαν πολύ δουλειά κοιμόντουσαν στον μύλο. Εμείς, όταν
βλέπαμε ότι ο μυλωνάς είχε καλή διάθεση, πλησιάζαμε με το ξύλινο φτυάρι, που στην κορυφή είχε ένα μεταλλικό τμήμα, το οποίο γυάλιζε και γλίστραγε από την πολύ χρήση, και
ρίχναμε το αλεύρι που ήταν ακόμα ζεστό από το πέρασμα από την βαριά μυλόπετρα, στα
σακιά. Αυτό άρεσε στους μυλωνάδες διότι τους ξεκουράζαμε, οπότε εκείνοι αποσύρονταν
παραπέρα κάνοντας τίποτα μικροδουλειές στο μύλο ή πίνανε κανένα τσιγάρο. Μας τρόμαζε
ο θόρυβος του νερού, μας φαινόταν ότι ανά πάσα στιγμή θα έσπαγε τους τοίχους.
Τους έχω γνωρίσει τους τρεις μυλωνάδες. Τον έναν εξ αυτών, τον Τάκη Ντόκο, τον
είχαμε γείτονα, τα σπίτια μας ήταν δίπλα το ένα στο άλλο. Ήταν μεσαίου αναστήματος,
ασπρομάλλης και εγώ νόμιζα ότι τα γκριζολευκά του φρύδια ήταν έτσι επειδή είχαν επικαλυφθεί από μια πάχνη από αλεύρι. Η γυναίκα του, εμείς την φωνάζαμε μάνα Τάκαινα,
ούτε το όνομά της δεν ήξερα, κάθε φορά που τελείωνα το μάθημα στο δημοτικό, κυρίως
το χειμώνα, με φώναζε να περάσω την στοίβα με τα ξύλα και να πάω στο σπίτι της, από το
σπίτι θυμάμαι τις σκάλες, την κληματαριά και ένα μεγάλο δωμάτιο, όπου κοντά στο τζάκι
μου έφτιαχνε μια φέτα από σιταρένιο ψωμί με ζάχαρη, μια ζάχαρη με μεγάλους κόκκους
που τη ράντιζε με νερό για να μην σκορπιστεί. Η γριά χαιρόταν όταν τα καλοκαίρια ερχόταν ο γιος της ο Βασίλης από τα Τίρανα.
Την θυμάμαι σαν σήμερα την ημέρα που πέθανε ο Τάκης ο μυλωνάς. Ήταν χειμώνας,
είχε χιονίσει πάρα πολύ. Τα ζώα, αιγοπρόβατα, τότε είχαμε πολλά, καθόντουσαν για μέρες στο κατώι ή στην αυλή και έκαναν θόρυβο τρώγοντας τα αποξηραμένα κλαδιά των
δεματιών. Είχα πάει κι εγώ μαζί με την μάνα Ξένη και την θεία Γούλα για να φορτώσω τα
μουλάρια από τα δεμάτια μας πέρα στο ποτάμι.
Στην Βοντίτσα, η βρύση στο κάτω μέρος του χωριού, στο δρόμο προς τον κάμπο των
Σχωριάδων, το νερό της οποίας εκείνη την ημέρα μόλις έβγαινε από τον σωλήνα στον
αέρα μετατρεπόταν σε κρύσταλλο πάγου, σαν μικρά ρουμπίνια που περιφέρονταν για
λίγα λεπτά σε ένα ύψος πάνω από την γη και ένα μέρος τους κάλυπταν τους τοίχους με
μια πρασινάδα από κει που πήγαζε το νερό, ενώ η ροή του νερού έσπαγε τον πάγο και
έκανε την επιφάνειά του πιο παχιά και γυαλιστερή, μια απροσεξία στην κίνηση και έβρισκες τον εαυτό σου πάνω στον πάγο, οι γυναίκες φώναζαν στα φορτωμένα μουλάρια να
μην τρομάξουν από το γλίστρημα, που έκανε να ακουμπήσει η κοιλιά στον πάγο, μια γυναίκα μας έδωσε την είδηση του θανάτου του Τάκη Ντόκο. – Τον περίμεναν όλη νύχτα,
είπαν οι γυναίκες που σαν γειτόνισσες, πήγαιναν συχνά τις τελευταίες μέρες. – Τον έφαγε ο λυκοφαγωμένος, που έχει φάει πολλούς, είπε η μάνα Ξένη συγκινημένη. Και είχε δίκιο. Η υγρασία και το νέφος σκόνης του αλευριού, αυτοί οι δυο εχθροί της υγείας και κυρίως των πνευμόνων, συνέβαλλαν ώστε οι δυο μυλωνάδες των Σχωριάδων να φύγουν
από αυτή την ζωή από την επάρατη ασθένεια.
Ο άλλος μυλωνάς των Σχωριάδων ήταν ο Βασίλης Λώλης. Αυτόν τον γνώρισα αργότερα στο χωριό. Ίσως ήταν στην φυλακή όταν πήγα εγώ στις Σχωριάδες. Ήταν πιο ψηλός
από τον Τάκη Ντόκο, αλλά πιο αδύνατος με ένα μαραμένο πρόσωπο που ίσως οι πολλές
ρυτίδες έκαναν να φαίνεται έτσι. Πριν γίνει μυλωνάς ήταν μελισσοκόμος. Μπροστά στο
σπίτι του, ένα σπίτι παλιού τύπου, όπου έχω μπει στον γάμο του γιου του, του Ηλία, ενός
έξυπνου σχωριαδίτη, είχε πολλές κυψέλες. Και εκείνος έφυγε από την σκόνη του αλευριού που του έγινε σαν πέτρα στους πνεύμονες.
Τον τρίτο μυλωνά των Σχωριάδων τον έλεγαν Φώτη Λώλη. Δεν τον θυμάμαι στο μύλο,
σαν μυλωνά τον θυμάμαι πολύ θολά. Ίσως θα ήταν μετά το 1970, όταν εγώ πήγαινα σπάνια στις Σχωριάδες. Τον θυμάμαι όταν μερικές φορές τα βράδια, φορώντας τραγιάσκα στο
κεφάλι και με ένα δισάκι στον ώμο, αφού χαιρετούσε τους παρευρισκόμενους στο μπαλκόνι και μέσα στο καφενείο του χωριού παράγγελνε ένα ποτήρι ρακί, που γινόταν δυο και
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τρεις μετά από τα κεράσματα. Του άρεσε το ρακί και το κρασί. Ο πατέρας του, ο διάσημος
καλοζωιστής, ο Αντώνης Λώλης, ήταν μάστορας του τραγουδιού, της μαγειρικής σε γάμους και κηδείες και του ρακιού και του κρασιού.
Με τον θείο Φώτη έχω εργαστεί στην οικοδομή, στο άνοιγμα των καναλιών και οχυρών. Ήταν κοντός και αδύνατος. Είχε ένα πρόσωπο γερασμένο πρόωρα από την κούραση, αλλά κυρίως από το υπερβολικό κάπνισμα. Ακόμα και όταν άνοιγε κανάλια, ή έκανε λάσπη και μπετό, το τσιγάρο το είχε πάντα στο χείλος, ένα τσιγάρο που στο σχήμα (όχι
στην ποιότητα) έμοιαζε με κουβανέζικο πούρο, διότι δεν του έφταναν τα χρήματα να αγοράζει πακέτα «Vullneti», «Dajti» ή «Partizani».
Τον καπνό δεν τον έστριβε σε τσιγαρόχαρτο αλλά με χαρτί εφημερίδας, επέλεγε συχνά
από το «Λαϊκό Βήμα» επειδή είχε λευκό χαρτί και το χειρότερο το τύλιγε με το τελευταίο
φύλλο του καλαμποκιού, με αυτό που ήταν κολλητά με τα σπόρια, διότι ήταν σχεδόν διάφανο. Για μερικά δευτερόλεπτα τα τσιγάρα αυτά έμοιαζαν με αναμμένους πυρσούς. Κάποτε και ο πατέρας μου το έστριβε έτσι το τσιγάρο, αλλά για λίγο καιρό, διότι ο βήχας και
ο γιατρός τον έκαναν να το κόψει.
Τον θείο Φώτη τον καταλάβαινες από μακριά, χωρίς να τον δεις. Τον πρόδιδε ο δυνατός βήχας του. – Με σένα θείε Φώτη, του έλεγε κάποιος, δεν είναι να πάει να κλέψει κανείς, διότι από τον βήχα σου θα μας έπαιρναν χαμπάρι. Και αυτός ο βήχας του έφερε τον
καρκίνο, από τον οποίο και πέθανε. Ήταν ο τρίτος μυλωνάς των Σχωριάδων που έφυγε από αυτή την ασθένεια. Ο θείος Φώτης ήταν πολύ εργατικός. Έτσι έγιναν και τα παιδιά
του, κυρίως ο Κώστας.

Intermezzo 2

Ο πιο ενδιαφέρον απ’ όλους ήταν ο μυλωνάς του Τσιμιντζή. Πριν τον δω στον μύλο, τον
έχω δει στις Σχωριάδες, από πολύ κοντά, από την αυλή του σπιτιού μας που συνόρευε με
το σπίτι των Κατσαναίων. Ερχόταν στην αδερφή του, την γιαγιά του Νάσιου και του Μάνθου, στην μάνα Καλλιόπη, την οποία συχνά την έπνιγε ένας χρόνιος βήχας, εκείνη είχε
και άλλα εγγόνια, αλλά εγώ την αποκαλούσα σαν την γιαγιά αυτών των δυο, διότι με εκείνους έκανα παρέα και βοσκούσα τα αρνάκια και τα κατσικάκια.
Τον θυμάμαι και τον μυλωνά του Τσιμιντζή. Φαινόταν από μακριά ότι ήταν μυλωνάς,
διότι όσο και να τιναζόταν, πάλι λίγο αλεύρι θα έμενε στα ρούχα και τα φρύδια του. Πιο
πολύ μου έχει αποτυπωθεί στην μνήμη η φόρμα των παντελονιών του, οι κάλτσες πάνω
από τα παντελόνια μέχρι ψηλά και το λίγο περίεργο σχήμα του καπέλου που έβαζε στο
κεφάλι του, ο μυλωνάς Γκαρέλας. Πολύ αργότερα όταν είδα τσίρκο θυμήθηκα τον Γκαρέλα. Διαφορετικά από τους μύλους των Σχωριάδων, εκείνος του Τσιμιντζή δεν ήταν πολύ
φωτεινό και έτσι από το λιγοστό φως ο μυλωνάς φαινόταν πιο σκούρος και ήταν δύσκολο
να διακρίνεις το πρόσωπό του.
Όταν έβγαινε εκτός του μύλου εμφανίζονταν τα χαρακτηριστικά του ηλικιωμένου που
στα νιάτα του υπήρξε ωραίος. Εκείνο το πρόσωπο που το έβλεπε λίγο το φως του ήλιου και
της ημέρας, στο φως σου έδινε την εντύπωση ότι σε εκείνο το λευκό είχε ανάμικτο και σκόνη αλευριού και τις φωτοσκιές του θόλου του μύλου.
Τσιμιντζή. Ένα κομμάτι γης στην ανατολική πλευρά του ποταμού της Σωπικής. Ένα μέρος λίγο μυστηριώδες στη μέση της πρασινάδας (είναι ένα από τα μέρη του Πωγωνίου
που το νοσταλγώ πολύ, ίσως λόγω των αναμνήσεων που έχω από αυτό το μέρος πλάι
στο ποτάμι και στην αρχή του λόφου) των δασών που ήταν από τις δυο πλευρές του, των
λιβαδιών που κατέβαιναν μέχρι πολύ κοντά του και ενός δρόμου, ένα λιθόστρωτο καλντερίμι, από λευκή και γυαλιστερή ποταμίσια πέτρα, σμιλεμένη από τον χρόνο και τα πέταλα των περισσοδάκτυλων.
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Το ότι ήταν πέτρες από ποτάμι γινόταν αντιληπτό από το σχήμα τους, σμιλεμένα κατά
την διαδρομή τους από την Νεμέρτσκα και του χορού που έκαναν κάτω από την πίεση
του νερού το χειμώνα και από το λιώσιμο του χιονιού την άνοιξη.

Intermezzo 3

Δεν ξέρω γιατί, όταν διάβαζα το μυθιστόρημα «Ο στρατηγός της νεκρής στρατιάς» του
Κανταρέ (και το έχω διαβάσει πάνω από 10 φορές αυτό το μυθιστόρημα), τα γεγονότα
του κεφαλαίου με τον Ιταλό λιποτάκτη, ο οποίος δούλευε στον μύλο ενός Αλβανού, τα
φανταζόμουν και τα τοποθετούσα σε αυτόν τον μύλο. Ίσως ο τρόπος που το περιγράφει
ο συγγραφέας να μοιάζει με τον μύλο του Τσιμιντζή. Η ησυχία, η απόμερη τοποθεσία του
από τους κεντρικούς δρόμους, το γεγονός ότι ήταν κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα που
έκανε να περάσουν κοντά του οι δυνάμεις των Ιταλών κατά την απόσυρση μετά τον πόλεμο του ’40 και την έλευση των γερμανικών δυνάμεων, οι οποίες για να περάσουν πιο
μέσα στην περιοχή περνούσαν δίπλα από τον μύλο. Εκεί περνούσαν λίγοι ντόπιοι, διότι
τα υπόλοιπα χωριά ήταν μακριά από το ποτάμι. Όλες τις σκηνές και τις φαντασίες του Ιταλού για την Χριστίνα, την όμορφη κόρη του μυλωνά, τις τοποθετούσα στο εσωτερικό του
μύλου, τον οποίο είχα δει όταν πήγαινα να αλέσω το σιτάρι, όταν οι μύλοι των Σχωριάδων είτε είχαν μεγάλη σειρά με κόσμο, είτε η πλημμύρες τους έβγαζαν εκτός λειτουργίας. Πλησίον του μύλου υπήρχαν πολλοί αμπελώνες και η παρουσία δυο παλιών πέτρινων
γεφυρών μεγαλώνανε το μυστήριο γύρω του. Αν ήξερες τα μονοπάτια που είχαν κλείσει
από την έντονη βλάστηση των θάμνων θα μπορούσες να φύγεις εύκολα για την Ελλάδα.

Αυτός ο μύλος σχετίζεται με τα παιδικά μας χρόνια. Κοντά του, αργότερα, χτίστηκε
ένα εργαστήριο παρασκευής μαρμελάδας και ένα οινοποιείο. Το Πωγώνι, είχε παράδοση
στους αμπελώνες παρόλο που δεν είχε πολλά εδάφη και όχι τόσο εύφορα. Καλύτερος σε
ποιότητα και πιο γνωστός ήταν το σταφύλι της Τσιάτιστας, του κάμπου των Σχωριάδων,
της Φωτιμίστας και ο αμπελώνας της Μόκρας στην Πολύτσιανη, εξαιτίας του χαμηλού
υψόμετρου και της ποιότητας του εδάφους. Όταν ήμουν εγώ παιδί και πριν ξεκινήσει το
άνοιγμα των νέων χωραφιών και πριν χαλάσουν τα αναχώματα στους αγρούς, τα οποία
ήταν γεμάτα με αμπέλια, το Πωγώνι είχε μεγάλη παραγωγή σε σταφύλι. Αυτό το σταφύλι του συνεταιρισμού τον έστελναν στο Τσιμιντζή και εκεί, ο τεχνικός ο Κοροβέσης έβγαζε πολύ καλής ποιότητας κρασί και ρακί. Ήταν τόσο καλό που λίγο έβγαινε στην αγορά,
ενώ το υπόλοιπο «το στέλνουν πάνω στα Τίρανα» έλεγε ο κόσμος με υπονοούμενα. Πήγαιναν απεσταλμένοι άνθρωποι με σκοπό να πάρουν το κρασί και το ρακί που θα το έπιναν άνθρωποι που δούλευαν στα μεγάλα γραφεία του Κόμματος και του κράτους. Ακόμα
θυμάμαι τα γυάλινα μπουκάλια με την ετικέτα «Ρακί Τσιμιντζή».
Αλλά η ηλικία μας των 13 και 14 χρόνων τότε, δεν είχε σχέση με το ρακί και το κρασί, αλλά με τα κεράσια. Αγόρια και κορίτσια που είχαμε ανάγκη να δουλέψουμε πηγαίναμε μια ώρα μακριά να βγάλουμε τα κουκούτσια των κερασιών. Πάντοτε υπό την αυστηρή επίβλεψη του Κοροβέση, διότι εμείς ένα κεράσι στο καζάνι και δυο στο στόμα. Ήταν
μεγάλα και κόκκινα οι καρποί των κερασιών που τα έλεγαν «Πολίτικα». Αλλά όσο επιφυλακτικός και να ήταν ο Κοροβέσης, εμείς κάναμε τα δικά μας. Μας απειλούσε ότι δεν θα
μας έπαιρνε στην δουλειά άλλη φορά. – Εσύ, το παιδί του Ράκο, δούλεψε καλά γιατί θα σε
διώξω. Ποτέ δεν πραγματοποίησε την απειλή του, ίσως για χάρη της μάνα Ξένης, ίσως είχαν κάποια συγγένεια, ή επειδή ήταν από το ίδιο χωριό, την Τσιάτιστα.
Αλλά εκείνος είχε βρει την άκρη αυτής της δουλειάς. Την ημέρα που μας πλήρωνε μας
έκανε μείωση από τα συμφωνηθέντα χρήματα, διότι μας έλεγε πως τόσα και τόσα τα φάγατε!
Εμείς φέρναμε αντίρρηση, αλλά εν τέλει τα χρήματα στο χέρι μας ήταν λιγότερα. Ούτε εμείς
τηρούσαμε τον λόγο, όταν στο θυμό μας επάνω λέγαμε εν χορώ, δεν θα μας δεις ξανά εδώ.
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Intermezzo 4

Δεν ήταν άγνωστη για εμάς αυτή η τακτική του Κοροβέση. Καμιά εβδομάδα νωρίτερα, κάπου ένα χιλιόμετρο πιο μακριά από το εργαστήριο, στην Κάτω Φωτιμίστα, μας την
είχε εφαρμόσει και ο ταξίαρχος εργασίας του τμήματος παραγωγής φρούτων και λαχανικών των Σχωριάδων, ταξίαρχο τον οποίον κανένας δεν τον φώναζε με το όνομά του, για
τους λόγους που δεν έμαθα ποτέ, αλλά «Dajo». Και ο «Dajo» δεν άφηνε περιθώρια συζήτησης. – Η ημέρα εργασίας είναι 100 βαθμούς, μας έλεγε ο «Dajo» στο τέλος της ημέρας
και εμείς τον ακούγαμε μαζεμένοι γύρω του. – Εγώ θα σας σημειώσω 60 βαθμούς. Εμείς
σχεδόν με μια φωνή λέγαμε: - Γιατί έτσι «Dajo»; - Σαράντα βαθμούς τους έχετε φάει σε
κεράσια και έχετε βλάψει και τα δέντρα, δεν αφήσατε κλαδιά χωρίς να σπάσετε, έλεγε ο
«Dajo» με δυνατή φωνή, που για μας σήμαινε ότι άδικα γκρινιάζαμε. Ο Dajo μια φορά μιλάει και αυτό που ανακοινώνει δεν το παίρνει πίσω με τίποτα. Με τον Dajo τόσο αυταρχικό ήταν δώρον άδωρον να συζητήσεις. Δεν έκανε παραχωρήσεις στους μεγάλους που
τους είχε μια ζωή στο τάγμα εργασίας, όχι σε μας που πηγαίναμε στην δουλειά και για
πλάκα, εκείνος το ήξερε αυτό και δεν έκανε πίσω. Ξεφυσώντας από θυμό ανεβαίναμε
προς την Αγία Παρασκευή και τις Σχωριάδες. – Θα δει αύριο ο Dajo τι θα πάθει, έλεγε κάποιος που δεν του είχε περάσει ο θυμός. – Δεν θα αφήσω κλάρα στην κερασιά! Εμείς γελούσαμε με τον τρόπο που θα εκδικούνταν τον Dajo ο φίλος μας. Αλλά και εκείνου δεν
κράταγε πολύ ο θυμός.
Έτσι, σκεφτόμασταν πότε θα κάναμε καμιά μέρα εργασίας παραπάνω και με τα λεφτά
που θα βγάζαμε θα ετοιμαζόμασταν για την μεγαλύτερη τάξη, με καινούργια ρούχα και
για να αγοράσουμε τα βιβλία.

Επίλογος

Σήμερα, οι κερασιές
που ο Dajo μας μάλωνε
γιατί σπάγαμε τα κλαδιά
τους, δεν υπάρχουν πια.
Για να πας σήμερα σε
εκείνα τα ωραία μέρη θα
πρέπει να έχεις μαζί σου
δρέπανο. Δεν υπάρχουν
ούτε τα αμπέλια, ούτε τα
κυδώνια, ούτε τα ρόδια,
ούτε τα δαμάσκηνα και
ούτε τα πεπόνια με το
ωραίο άρωμα. Το κτίριο
του μύλου του Τσιμιντζή
δεν είναι εκείνο που
ήταν, τώρα γύρω του
έχει θάμνους και αγκάθια αποτέλεσμα της εγκατάλειψης του τόπου, με τα τείχη του εργαστηρίου γκρεμισμένα.
Όλα αυτά με πήγαν ακριβώς 50 χρόνια πίσω, ένας μακρινός σταθμός της ζωής μου, που
δεν είναι μόνο δικός μου αλλά όλης της γενιάς μου, που έχουμε μεγαλώσει στο σοσιαλισμό, στο χωριό. Ήταν χρόνια όταν εμείς μπαίναμε στον μεγάλο αγώνα «Για το προς το
ζην», όπως είναι και το δεύτερο μέρος της τριλογίας το Γκόρκι, που ξεκινάει με «Τα παιδικά χρόνια» και τελειώνει με «Τα Πανεπιστήμιά μου». Δεν φάνηκε έτσι και σε μας που σαν
παιδιά, βγάζαμε τα κουκούτσια από τα κεράσια, για να γίνουν μαρμελάδα;!
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Τον Ιούλιο του μακρινού έτους 1968

Ο θάνατος ενός νέου στρατιώτη, θάνατος που με έστειλε τσοπάνο
με κατσίκες στα Πατούλια, στην «Καταραμένη Σκιά» των Σχωριάδων,
πως έχασα τις ψωριασμένες κατσίκες επειδή διάβαζα το μυθιστόρημα «Ο Στρατηγός της Νεκρής Στρατιάς» και την υπόλοιπη μισή μέρα τις
έψαχνα στο δάσος κτλ…

έκανε εντύπωση ένα δάσος σχεδόν στη μέση του βουνού, που παρέμεινε πράσινο σε
όλες τις εποχές. Αυτό χάρη στην παρουσία ενός θάμνου που στο χωριό το λένε ζελένια.
Οι κατσίκες δεν ανεβαίνουν ποτέ εκεί, γιατί τα φύλλα της ζελένιας είναι πικρά (ίσως έχει
σλαβική προέλευση Železno). Το Μπουρέτο στέκεται απειλητικά πάνω από το μέρος που
ήταν το βοσκοτόπι, ο ουρανός σμίκρυνε και έτσι οι ακτίνες του ηλίου περνούσαν για λίγο
από κει. Σουρουπώνει νωρίτερα και το χειμώνα εκείνο το κομμάτι γης ανάμεσα στις βελανιδιές, δεν ζεσταινόταν ποτέ. Όταν έδυε ο ήλιος εγώ ζήλευα απέναντι τις Σχωριάδες και
παρακολουθούσα την δύση του ηλίου, το πώς το πέπλο της νύχτας κάλυπτε σταδιακά το
χωριό μέχρι πάνω στην Νεμέρτσκα.

Πρόλογος

Άτιτλο κεφάλαιο

Από τον κύκλο: Αναμνήσεις των Σχωριάδων

Από τον
Πέτρο Μεντή
5 Ιουλίου 2021

Με φώναξε κάποιος ότι με ζήταγε ο Νγκέλος, ο ταξίαρχος εργασίας του χωριού. Στο δρόμο για το κέντρο μουρμούρισα σχεδόν φωναχτά: - Μόνο στα
Πατούλια, στα γίδια, να μην με στείλει! Εκείνος ερχόταν προς το σπίτι μας. Αυτό μου έδινε να καταλάβω ότι θα με έστελνε σε κάποια αποστολή. Αλλά δεν φαντάστηκα αυτό που
μου είπε: - Θα πας στην Πάρα, στα Πατούλια, στα γίδια για μερικές μέρες. – Εμένα βρήκες; - του είπα. – Αυτή την φορά δεν θέλω γκρίνια. Θα πας στην θέση του Πάντου Τέλιου, πέθανε ο Βάγιος στο ρεπάρτι (μονάδα), στο Δυρράχιο.
Δεν μπορούσα να φέρω αντίρρηση. Ήταν μια ιδιαίτερη περίσταση, μάλιστα είχε συμβεί στο στρατό. Έπειτα ήθελα να τα είχα καλά με τον ταξίαρχο
, για να μην χάσω «την θέση εργασίας», πήγαινα το φαγητό στους οδηγούς των τρακτέρ κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, μια δουλειά που μου
ταίριαζε, για να περπατήσω δεν είχα θέμα, ήμουν
και είμαι ακόμα γρήγορος. Αρκεί να ήμουν τα
βράδια στο χωριό γιατί δεν ήθελα να χάσω τις ραδιοφωνικές εκπομπές του Ράδιο Τίρανα: «Το θέατρο στο μικρόφωνο», τα ραδιορεπορτάζ του
Αγκρόν Τσοπάνη και του Δημήτρη Ντισνίτσα, το
παραμύθι της Βέρα Ζέγη και την ράδιο πόστα, και
την μοναδική ταινία που ερχόταν στο χωριό καθώς και την επιθεώρηση του Αργυροκάστρου. Γι’
αυτό και δεν διαφώνησα με τον ταξίαρχο. Έβαλα
στην σακούλα ένα ψωμί και ένα κουτάλι και μετά
από 30 λεπτά ήμουν στην Πάρα. Αυτοί έτρωγαν
με ξύλινο κουτάλι, ενώ εγώ, καλά το γιαούρτι,
αλλά το γάλα δεν μπορούσα να το φάω χωρίς να
πασαλειφτώ σαν τα μικρά παιδιά.

Intermezzo

Ο Βάγιος Τέλιος, η τραγική μορφή
αυτού του διηγήματος.

Η χειρότερή μου ήταν να με πάνε σ’ αυτό το
μέρος. Τα Πατούλια είναι κάτω από το όρος Μπουρέτο, σχεδόν στα πρώτα υψόμετρα του
βουνού. Οι πωγωνίτες το γνωρίζουν, αλλά και οι ζαγορίτες το έχουν δει από μακριά εκείνο το μέρος, σαν περνάνε τον δασικό σταθμό (σήμερα δεν έχει μείνει κανένα ίχνος του)
και έχουν ανεβεί τις στροφές της ανηφόρας, από κει φαίνεται η Πάρα. Κάποτε η Πάρα,
ίσως πριν δυο αιώνες, ήταν χωριό, ένας οικισμός, η ιστορία λέει ότι οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στην Πολύτσιανη. Όταν βλέπαμε το όρος του Μπουρέτο από το χωριό, μας
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Σ’ όλο το δρόμο, ανεβαίνοντας την ανηφόρα προς το ποτάμι σκεφτόμουν συνέχεια τον
Βάγιο. Δεν πρέπει να τον είχα δει ποτέ στο χωριό ή μπορεί και να τον είχα δει αλλά δεν
το θυμόμουν. Ήμουν μαθητής δημοτικού, όταν οι κοπέλες από την άλλη γειτονιά, είχαν
μαζευτεί στο παράθυρο, απ’ όπου ανάμεσα στα κλαδιά της μουριάς του Ρίζου φαινόταν
λίγο ο δρόμος προς το Γιωργάνο. Κάτι ψιθυρίζανε μεταξύ τους, κάποιο μυστικό. Κάποιος
μπήκε στην τάξη και είπε: - Βγήκε από την φυλακή η Όλγα, η γυναίκα του Βάγιο Τέλιου.
Τα κορίτσια, η Λέτα, η Ελένη, η Καλλιόπη και καμιά άλλη, που την είχαν θεία την αποφυλακισμένη, μόλις άκουσαν αυτόν που μίλησε άφησαν το παράθυρο. Επωφελήθηκαν από
το γεγονός ότι ο Γερμανός άργησε να ξεκινήσει το μάθημα και έτρεξαν στο σπίτι της μητέρας της Όλγας. Με τον ερχομό της στο χωριό επανήλθε η ιστορία τους που τόσα χρόνια
είχε ατονήσει στην μνήμη του κόσμου. Οι σχωριαδίτες είχαν συνηθίσει να αποφεύγουν
τέτοιες επικίνδυνες συζητήσεις.
Από το άγραφο χρονικό του χωριού…
Από τις χαμηλόφωνες συζητήσεις στους δρόμους και στα σπίτια έμαθα την ιστορία του
ζεύγους που είχε φυλακιστεί, κάπου πολύ μακριά από το χωριό μας.
Ήταν το έτος 1960. Αυτοί δεν είχαν κλείσει ούτε ένα χρόνο παντρεμένοι και ποιος
ξέρει ποιος από τους δυο είχε πρώτος την ιδέα για να αποδράσουν. Ίσως η γυναίκα, η
Όλγα. Εκείνη είχε συγγενείς στην Ελλάδα
και στην Αμερική. Φαντάσου ένα νέο ζευγάρι που αντί να συζητήσουν για το παιδί που
θα έφερναν στη ζωή,
συζητούσαν το πώς να
αποδράσουν. Την πήραν την απόφαση. Δεν
είχαν εμπιστοσύνη σε
κανέναν. Είχαν ακούσει από τους άλλους για
τα μονοπάτια και τις κινήσεις των συνοριοφυλάκων. Ίσως να είχαν
αποκαλύψει το σχέδιο
τους στην ηλικιωμένη
μητέρα. Ξεκίνησαν νύχτα. Όταν περνούσαν
Περίεργες εκ φύσεως
από το σημείο απ’ όπου
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το χωριό δεν θα φαινόταν πια, γύρισαν το κεφάλι έκαναν τον σταυρό τους και επίσπευσαν. Καθ’ οδόν προς τα σύνορα έβλεπαν για τελευταία φορά τα μέρη που είχαν δουλέψει ή που είχαν κάποια ιδιαίτερη ανάμνηση. Ένας κόμπος μαζεύτηκε στο λαιμό. Ο νεαρός
έπιασε το χέρι της νύφης του σαν να ήθελε να της δώσει κουράγιο. Είχε αφήσει στο χωριό την μητέρα, μονάχη της. Κρύφτηκαν σε έναν θάμνο απ’ όπου θα μπορούσαν να δουν
το μέρος και τις κινήσεις των φυλάκων. Κουρνιάσανε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ζούσανε στιγμές μεγάλης αγωνίας. Η γυναίκα αισθανόταν τους έντονους χτύπους της καρδιάς
σαν να ήθελε να βγει από το στήθος. Παρόλο που τα γνωρίζανε τα μέρη αυτά και τα μονοπάτια καλύτερα από τους νεαρούς φαντάρους της συνοριοφυλακής που είχαν έρθει από
μακριά, τώρα εκείνοι ήταν κυρίαρχοι αυτού του κομματιού γης. Η ζωή τους εξαρτιόταν
τώρα από έναν φράχτη, από έναν χείμαρρο, από μια ανηφόρα και μετά από 10 – 15 λεπτά
θα έβλεπαν την Νεμέρτσκα από το πρώτο ελληνικό χωριό, το Σταυροσκιάδι.
Και ακριβώς εκείνη την στιγμή που ονειρευόντουσαν για την ζωή τους στα νέα μέρη
του κόσμου, πως θα αγκαλιαζόντουσαν με τους συγγενείς τους, στην ησυχία της νύχτας
ακούστηκαν βήματα, που παρόλο που ήταν βήματα κατά την στρατιωτική τακτική ενός
φύλακα, εκείνοι τα άκουσαν. Ο νεαρός με το μαύρο μουστάκι έκανε νόημα στην γυναίκα του να μην κάνουν τον παραμικρό θόρυβο. Δεν ήταν βήματα ενός μόνο ανθρώπου. Οι
συνοριοφύλακες ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά τους. Δεν είχε νόημα να αντισταθούν.
Οι κάννες των όπλων ήταν σχεδόν πάνω απ’ τα κεφάλια τους. Καλά που δεν μας αμόλησαν κανένα σκυλί, σκέφτηκε η νεαρή νύφη. Και οι δυο σκέφτονταν όταν θα τους πήγαιναν στο χωριό, ποιος άντεχε τα βλέμματα των άλλων, γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα
αυτοί ήταν «εχθροί» και έναντι των εχθρών δεν υπάρχει έλεος ή συμπόνοια.
Το βράδυ, αντί να ήταν στο ζεστό συζυγικό κρεβάτι, το πέρασαν στα παγωμένα και γεμάτα υγρασία κελιά στο Φρούριο του Αργυροκάστρου, στα «επτά παράθυρα». Εκείνος
ήταν γενναίο παλικάρι. Τα πήρε όλα πάνω του. Διευκόλυνε την θέση της γυναίκας του.
Και ήταν τόσο νέος. Εκτέλεσε την ποινή του και τον κάλεσαν αμέσως στην στρατολογία. Σε λίγο έφτανε την ηλικία των 28 ετών και έτσι περνούσε το ηλικιακό όριο κατάταξης
στο στρατό. Τον έστειλαν σε μια μονάδα εργασίας στην περιοχή του Δυρραχίου. Όμως μια
μέρα του Ιουλίου, το 1968 συνέβη και η τραγωδία. Πνίγηκε κολυμπώντας στο νερό. ‘Ίσως
εκείνες τις στιγμές απελπισίας να έχει σκεφτεί για την κόρη του που ήταν στην κοιλιά της
μάνας της, που δεν θα έβλεπε ποτέ τον πατέρα της. Η μοναδική μαρτυρία της ζωής του
είναι αυτό το όμορφο κορίτσι, η οποία τώρα έχει γίνει μια ευτυχισμένη μητέρα και γιαγιά.

Στα Πατούλια ή στην Καταραμένη Σκιά

Ενώ σκεφτόμουν εκείνον τον δύστυχο, δεν κατάλαβα πως είχε τελειώσει όλη εκείνη
η ανηφόρα από τον ποταμό των Σχωριάδων μέχρι την είσοδο της Πάρας, στην μισογκρεμισμένη εκκλησία του Αγίου Μηνά. Μόλις έριχνες την ματιά σου στα Πατούλια, το μέρος
στους πρόποδες του βουνού όπου βρισκόταν το παλιό βοσκοτόπι των κατσικιών, ένα βοσκοτόπι που ήταν και χειμερινό διότι δίπλα ήταν οι στάβλοι, σε καταλάμβανε ένα αίσθημα
θλίψης υπό την βαριά εκείνη σκιά και να σκεφτείς ότι είχε ακόμα μερικές ώρες να δύσει
η μέρα. Φαντάσου το βράδυ τι σκοτάδι θα επικρατούσε εκεί. Ίσως το ελληνικό τοπωνύμιο Πατούλια, από την λέξη πάτος, θα έπρεπε να ήταν κάπως διαφορετικό. Σ’ εκείνο το
μέρος θα ταίριαζε η τοπωνυμία, η Καταραμένη Σκιά, και μια τέτοια τοπωνυμία βρίσκεται
στην Ζαγοριά. Το κατάλαβα από το κουδούνισμα ότι το κοπάδι ερχόταν. Φυσικά, στο πλάι,
πίσω αλλά και ανάμεσα στις κατσίκες βρίσκονταν τα σκυλιά, οι προστάτες τους.
Τώρα άρχισε και η μέρα εργασίας μου ξεκίνησε. Μάζεψα ξύλα και κλαδιά, οδήγησα τις
κατσίκες κατά το άρμεγμα και χάρηκα όταν μου έδωσαν ένα μπολ με γιαούρτι.
Η νύχτα ήταν κρύα. Τυλίχτηκα και γύρισα το πρόσωπο από την ανατολή, από το χωριό, τα φώτα του οποίου παρόλο που δεν φαίνονταν, εγώ διέκρινα στην ουράνια σφαίρα
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που την φανταζόμουν σαν κύκλο πάνω απ’ το χωριό, το αμυδρό φως από τις λάμπες του
δρόμου. Η Πολύτσανη φαινόταν σαν μικρή πόλη, σε όλη την έκτασή του, από τους πρόποδες της Νεμέρτσκας μέχρι κάτω, στον κάμπο και το δάσος της Γκορίτσας. Η νύχτα πλάι
σε ένα δάσος έχει την δική της ζωή. Το τελευταίο κελάηδισμα των πουλιών, το ζουζούνισμα των τζιτζικιών και των γρύλων, κάποια πέρδικα ή αγριοπερίστερο, η κραυγή κάποιας αλεπούς, το τρέξιμο από κάποιο κοπάδι αγριόχοιρων που πήγαιναν στον κάμπο
των Σχωριάδων και στις καρυδιές κοντά στο ποτάμι του Χλωμού, το γάβγισμα των σκύλων μας και το τρέξιμό τους μέσα στο δάσος, κάποιο κουδούνισμα από καμιά γκρινιάρα κατσίκα που τρόμαζε κάτι που θα την ενοχλούσε, ο ήχος του σήμαντρου και οι φωνές του φύλακα, που τρόμαζαν ή που έκανε αυτήν την τελετή ασχέτως τους γεγονότος
αν είχε ή όχι χοίρους στις καλαμποκιές. Ακουγόντουσαν και πυροβολισμοί από το Μετόχι, που βρισκόταν μεταξύ του δάσους και των συνόρων. Σκεπτόμενος όλα αυτά με πήρε
ο ύπνος, ένας ύπνος βαθύς, από τον οποίο με ξύπνησε το τράνταγμα στους ώμους του
Τζόρτζη, του ξάδερφού μου. Πω, πω πόσο νωρίς! σκέφτηκα στον ύπνο μου, δεν είχα κάνει ούτε δυο ώρες ύπνο.

Η κλωτσιά του αλόγου στο μέτωπο που έφερε τον διωγμό μου από το κοπάδι με τα γίδια

Το πρωινό ήταν υγρό και δροσερό. Ήταν η τρίτη μέρα στα Πατούλια. Μου φαινόταν ότι
είχα φύγει ένα χρόνο μακριά από το σπίτι, μακριά από την ζωή του χωριού. Τα σανδάλια βράχηκαν και τα πόδια μου γλιστρούσαν μέσα σ’ αυτά. Όταν περπατούσα σε εκείνο
το κεκλιμένο έδαφος οι αστράγαλοι μου τρίβονταν και τα σύρματα από τα σανδάλια του
Μπέη, γδέρναν ο ένας τον άλλον και έβγαινε λίγο αίμα λες και κάποιος νοσοκόμος τους
είχε κάνει κάποιο εμβόλιο. Τα χρόνια εκείνα της παιδικής μας ηλικίας τα εμβόλια γίνονταν
με γρατζούνισμα. Η καινούργια μέρα ξημέρωνε. Από τον Πάπιγκο απέναντι, διαχύθηκαν
οι ζεστές ακτίνες του ήλιου. Άρχισα να ζεσταίνομαι. Ο ήλιος μας χάριζε έτσι ότι μας χρωστούσε από το απόγευμα, όπου σε μας στα Πατούλια έδυε νωρίτερα.
Εγώ οδηγούσα τις γίδες, οι άλλοι άρμεγαν. Ακουγόταν ο χαρακτηριστικός ήχος του
γάλατος που γέμιζε το καρδάρι, αρχικά έπεφτε με δύναμη και όσο γέμιζε ο ήχος γινόταν
πιο γλυκός, πιο μελωδικός. Εκεί που οδηγούσα τις κατσίκες προς το άρμεγμα ανακήρυξα σιωπηλά έναν διαγωνισμό. Ποιος από τους τρεις άρμεγε πιο γρήγορα. Ήταν όλοι τους
γρήγοροι, εγώ έβλεπα τα πρόσωπά τους όταν έστριβαν το σώμα τους με το ένα χέρι στον
αέρα περιμένοντας την επόμενη κατσίκα. Οι κατσίκες, διαφορετικά από τα πρόβατα, περίεργες και ανυπόμονες όπως είναι από την φύση τους, τρίβονταν στην πλάτη των βοσκών σαν να ήθελαν να τους πουν «τώρα είναι η σειρά μου» και αφού γλίτωναν από τα
χέρια του αρμεχτή και έτρεχαν πέρα χοροπηδώντας. Ήμασταν όλοι με το ίδιο επώνυμο,
Μεντή. Ο θείος Τόλης, ο ανιψιός του ο Γιώργος και ο Τζόρτζης πρώτος ξάδερφος. Ο Γιώργος ήταν μεγαλύτερος μου, αλλά κανονικά έπρεπε να με αποκαλέσει θείο, διότι εγώ και ο
πατέρας του, ο Νάσιος Μεντής, ήμασταν δεύτερα ξαδέρφια. Το γεγονός ότι ήταν όλοι συγγενείς και μιλούσαν την ίδια γλώσσα (εκείνοι μεταξύ τους μιλούσαν βλάχικα, ενώ εμένα
μου μιλούσαν ελληνικά.
Το ήξεραν ότι όπως και να μου μιλούσαν, εγώ στα ελληνικά θα τους απαντούσα) είχε
προβληματίσει τα μέλη του προεδρείου, κυρίως τον ταξίαρχο κτηνοτροφίας, ότι ίσως
εκείνοι θα μπορούσαν να βάλουν χέρι στο κρέας ή στο γάλα. Δηλώνανε λιγότερα κατσικάκια. Και έτσι σε πολλά κοπάδια το προεδρείο έστελνε έμπιστους ανθρώπους ή κάποιον που ήταν υποψήφιος για μέλος του κόμματος. Αλλά κανείς δεν πειθόταν να πάει σ’
αυτό το καταραμένο μέρος. Έλεγαν ότι εκείνοι έκαναν περισσότερους ασκούς με νιάγκο
(στραγγιστό γιαούρτι) κατά τον Σεπτέμβρη, όταν το γάλα λιγόστευε και ήταν νόμιμο να γεμίσουν τους ασκούς για το χειμώνα.
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Αφού φιλτράραμε το γάλα
στα μπιτόνια, μου λέει ο θείος Τόλης: - Πήγαινε πάρε το
άλογο, για να πας το γάλα στο
γαλακτοκομείο της Πολύτσιανης. Εγώ ζωήρεψα. Γλύτωσα
από την δουλειά του βοσκού,
είπα από μέσα μου. Οι κατσίκες σε κουράζουν. Θα γυρίζαμε πάλι το βράδι. Το άρμεγΚάτω από τα λευκά σύννεφα, εκεί που φαίνεται μια
μα του μεσημεριού γινόταν
σκιά, είναι τα Πατούλια, στην Πάρα, κάτω από το Μπουκάπου κοντά στο βοσκοτόρέτο, πέρα από τον ποταμό των Σχωριάδων.
πι. Ποιος άντεχε τόσες ώρες,
ποιος άντεχε τις μύγες του δάσους και το χνούδι από τα πλατάνια στο ποτάμι, που μας έφερνε φτέρνισμα και στους ανθρώπους και στις κατσίκες. Η καλύτερη μου ήταν να πάω στην Πολύτσιανη, στην πρωτεύουσά μας.
Εκεί έβλεπε το μάτι, φαντάρους, αξιωματικούς, βοσκούς από τα βουνά, όμορφες κοπέλες, οχήματα από τις φάρμες ή του στρατού, πολλά καταστήματα. Αν είχες τίποτα ψιλά
μαζί σου θα μπορούσες να αγοράσεις κανένα γλυκό ή καραμέλες με κόκκινες στριφογυριστές γραμμές.
Έτρεξα να πάρω το άλογο. Το κουδούνι που κουνιόταν όταν επέλεγε το χορτάρι που
έτρωγε με καθοδήγησε. Μπροστά στα πόδια μου είδα μια βέργα κρανιάς, φαίνεται θα είχε
καιρό εκεί. Το άλογο σήκωσε απειλητικά το κεφάλι, αλλά τα χαϊδευτικά μου λόγια τον
ηρέμησαν. Σήκωσα το χέρι σαν να ήθελα να του πω «πάμε προς την στρούγκα». Εκείνος
μπροστά, κι εγώ από πίσω του σε εκείνη την ανηφόρα. Άκουσα την φωνή ενός εκ των
βοσκών και νόμιζα ότι φώναζε σε μένα να κάνω πιο γρήγορα. Οπότε και χτύπησα το άλογο στο πίσω μέρος του. Εκείνο γύρισε το κεφάλι, κούνησε την ουρά, αλλά δεν επιτάχυνε το βήμα.
Άρχισα να σφυρίζω μια μελωδία και σε ένα κομμάτι δρόμου με μεγάλη κλίση, πίσω
από τον οποίο φαινόταν η στρούγκα, χτύπησα ξανά πίσω το άλογο με περισσότερη όμως
δύναμη απ’ όσο ήθελα. Εκείνο τρόμαξε, ίσως δεν το περίμενε αυτό το χτύπημα, εξ αρχής
με έβλεπε λίγο ύποπτα, δεν με γνώριζε καλά και μου έριξε μια κλωτσιά στο μέτωπο. Οι
άλλοι τρεις με το που άκουσαν το «ωχ» το δικό μου έτρεξαν να με βρουν. Εκείνη την στιγμή είχα βάλει το χέρι μου στο σημείο που με είχε χτυπήσει το άλογο. Το χέρι μάτωσε. – Τι
να σου πω, φώναξε ο θείος Τόλης ενώ εξέταζε το μέτωπο μου, χτυπιέται το άλογο στην
ανηφόρα; Τη γλίτωσες καλά, ήσουν πολύ κοντά. – Από τότε που τον είδα, έλεγε στους άλλους ο Γιώργος με μια τρομαγμένη φωνή όπου διέκρινες και θυμό, είπα μέσα μου: Αυτόν
μας έστειλε ο Νγκέλος; Δεν θυμάστε πέρυσι τι μας έκανε. Τον στείλαμε με τα σκουληκιάρικα, είχε πάρει βιβλίο μαζί του, διάβαζε και τα έχασε. Όταν είπε αυτά τα λόγια μου φάνηκε σαν να γέμισε το στόμα μου με την μυρωδιά της κρεολίνας, το φάρμακο που πασάλειβαν τα γίδια που είχαν πιάσει σκουλήκια.
Την ώρα που αυτοί μου έκαναν το βιογραφικό μου ως βοσκού, στο μέτωπό μου είχε
σχηματιστεί ένα εξόγκωμα που είχε μελανιάσει. Αυτοί τρόμαξαν με αυτό που είδαν. –
Πάρε το σακούλι και φύγε, δεν κάνεις εσύ για τα γίδια. Αντί να με στεναχωρήσει αυτό που
μου είπε ο θείος Τόλης, εμένα με έκανε να ξεχάσω τους πόνους.
Μετά από λίγο έριξα την σακούλα στον ώμο και πήρα τον δρόμο για κάτω. Ενώ γλίστραγα, ίσως από τον θόρυβο των βημάτων μου, ένα από τα τσοπανόσκυλα γάβγισε,
έκανε μερικά βήματα προς τα μένα και με το που άκουσε «να, να Μπάλο, έλα εδώ» το
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σκυλί έτρεξε προς το κοπάδι. Ωραίο ξεπροβόδισμα σκέφτηκα, ούτε τα σκυλιά δεν με θέλουν εδώ, και αυτά με κυνηγούν.

Επίλογος

Στάθηκα λίγο να συνέρθω πάνω στο ανάχωμα της δεξαμενής, που από τότε που τελείωσε δεν γέμισε ποτέ, δεν πότισε παρά πολύ λίγο καιρό. Ειπώθηκε ότι ήταν κάποιο σαμποτάζ αλλά δεν ακούσαμε να τιμωρηθεί κάποιος υπαίτιος. Έριξα μερικές πετρούλες,
που έπεφταν μέσα σχηματίζοντας μια φούσκα στο νερό.
Δεν ήθελα να γυρίσω γρήγορα στο χωριό. Θα πήγαινα αργά για να δικαιολογήσω την
πρόωρη επιστροφή στους δικούς μου. Να ολοκληρωνόταν και η τρίτη μέρα. Ήταν τα
μέσα του Ιουλίου και είχαν αρχίσει να ωριμάσουν τα μπολιασμένα αχλάδια στη Λιβαδιά,
πέρα από το ποτάμι έσπασα καρύδια. Εκείνο το μέρος, οι Σχωριάδες είναι ευλογημένο,
σε κάθε εποχή έχεις κάτι να φας, από τα κεράσια το καλοκαίρι μέχρι τα ξινόμηλα και τα
κυδώνια το χειμώνα. Αν πάρεις έναν χείμαρρο τον Νοέμβρη θα σκάσεις τρώγοντας καρύδια, που έχουν πέσει από τον αέρα και τα έχουν καλύψει τα αποξηραμένα φύλλα τους.
Σαν έφτασα κοντά στην εκκλησία του Αγίου Μηνά, γύρισα και μια φορά το κεφάλι μου
από τα Πατούλια. Έτσι όπως τα έλουζαν οι ακτίνες του ήλιου εκείνη την στιγμή, δεν μου
φάνηκαν και τόσο κακές, τόσο μη φιλικές, τόσο σκοτεινές. Μετάνιωσα που χτύπησα το
άλογο με την βέργα! Τώρα θα ήμουν στον κάμπο της Πολύτσιανης. Και με πήρε ο πόνος
για την επιστροφή. Θα έκανα κέφι πάνω στο σαμάρι του αλόγου σφυρίζοντας.
Και δεν επέστρεψα πια στα Πατούλια σαν βοσκός. Κατά τα φοιτητικά μου χρόνια έχω
πάει μόνο στην περίοδο του θερισμού και πλησίαζα τα δεμάτια στην θεριστική μηχανή.
Αλλά όλο αυτό είχε λάβει τέλος. Ανέβαινα την ανηφόρα, μετά από την οποία ήταν η Βόντιτσα, και θα έπινα κρύο νερό. Πέρασα κοντά στο εικόνισμα, βασικά στο μέρος που ήταν
το εικόνισμα γιατί την είχε γκρεμίσει η νεολαία του χωριού.
Μου φαινόταν ο εαυτός μου σαν τον Ιταλό λιποτάκτη από το μυθιστόρημα «Ο Στρατηγός της Νεκρής Στρατιάς» του Κανταρέ, το οποίο διάβαζα όταν έχασα τις ψωριασμένες γίδες αφού με είχε απορροφήσει το διάβασμα και την υπόλοιπη μέρα τις έψαχνα. Με έκαιγε ο
λαιμός μου από την μυρωδιά της κρεολίνας. Όταν πέρασα από τον μύλο πάνω απ’ το ποτάμι
θυμήθηκα ξανά το όνομα του λιποτάκτη φαντάρου χωρίς όνομα, που δούλευε στον μύλο
του Αλβανού. Μου φάνηκε για μια στιγμή ότι ήταν όλα εκεί, παγωμένα στον χρόνο: και η
καρύκα ή σκαφίδα του μύλου, και η αλευρόσκονη και ο μυλωνάς και ο στρατιώτης. Έλειπε
μόνο η Χριστίνα. Εκείνη την είχαν πάρει την νύχτα οι συμπέθεροι με άλογα.
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Το πορτρέτο του πατέρα

Από τον κύκλο: Αναμνήσεις των Σχωριάδων
(Αποσπάσματα από το κεφάλαιο «Το πορτρέτο του πατέρα».)
Αστείες ιστορίες του πατέρα μου από τις εκδρομές του στα Τίρανα
(Μια εισαγωγή, ένα intermezzo και ένα τρίπτυχο).
Τα μέρη:
Από τον
1. Ο ξαφνικός ερχομός στα Τίρανα, ο πατέρας στον ρόλο του μπάρμπα
Πέτρο Μεντή
4 Σεπτέμβρη 2021
Σούλο (Kapedani) ρωτώντας για την διεύθυνση, το άδειασμα του σακιού με τα καρύδια στις σκάλες του ξενοδοχείου «Arbëria».
2. Εγώ, ο μπαμπάς, ο Πάντος Τέλιος και ο τροχονόμος στην πλατεία
«Σκεντέρμπεη».
3. Ο μπαμπάς, η πωλήτρια στο κεμπαπτζίδικο στο Ρολόϊ, η λέξη «καρβέλι» και ο εκνευρισμός των τριών: της πωλήτριας, του μπαμπά και ο δικός μου.

Εισαγωγή

Ο πατέρας μου ήταν ένας
απλός άνθρωπος, πολύ εργατικός, άνθρωπος που έκανε αστεία αλλά και που δεχόταν αστεία από τους άλλους.
Ήταν αναλφάβητος, έμαθε να
γράφει το όνομά του στα αλβανικά ίσα για να υπογράψει
στα δελτία παράδοσης ή στις
αναφορές εφοδιασμού του
συνεταιρισμού φορτωμένα
πάνω στα μουλάρια. Μάλιστα
και εκεί που έπρεπε να βάλει
το γράμμα R το έγραφε με D.
Και εκείνοι τον πείραζαν διότι
το είχε γράψει Dako (στο χωριό με αυτή την λέξη καλούΗ λήψη της φωτογραφίας έχει γίνει πριν πολλά χρόνια
σαν το κριάρι).
Ήταν φιλότεχνος, δεν άφη- στην Αθήνα, σε μια βάπτιση. Σου δίνει την εντύπωση ότι
νε ταινία χωρίς να την δει. Του είναι η συνέχεια μιας συζήτησης με αστεία στιγμιότυπα
άρεσαν οι αλβανικές είτε και στο μπαλκόνι του Καφενείου, στις Σχωριάδες.
οι ξένες ταινίες, αλλά του άρεσαν οι πολεμικές διότι τις καταλάβαινε χωρίς να διαβάζει τους υπότιτλους. Στην πολιτιστική εστία ή στα σπίτια όπου έβλεπε τηλεόραση παρακαλούσε τους νέους να του διαβάσουν τους υπότιτλους, αλλά όταν μερικοί εξ αυτών του άλλαζαν το περιεχόμενο της
ταινίας σε ερωτικό, εκείνος άλλαζε θέση και πήγαινε κοντά σε ανθρώπους μεγαλύτερης
ηλικίας. Αυτό το πάθος του για την τέχνη, την ραδιοφωνική εκπομπή «Μουσική κατόπιν
αιτήματος», «Το θέατρο στο μικρόφωνο», «Ο ηρωισμός του λαού μας ανά τους αιώνες»
κτλ, έκανε να έχουμε συσκευή ραδιοφώνου από την πρώτη στιγμή που ήρθε το ρεύμα
στο σπίτι από τον υδροηλεκτρικό σταθμό του χωριού.
Ένα από τα πράγματα που η νεολαία του χωριού τον πείραζε ήταν και η ηλικία στην
οποία συνταξιοδοτήθηκε. Τον είχαν δηλώσει δέκα χρόνια μεγαλύτερο, είχε γεννηθεί το
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1925 και στα χαρτιά ήταν του 1915 με σκοπό για να μην πάει φαντάρος. Ο τρόπος που
μπήκαν οικογενειακώς από την Ελλάδα στην Αλβανία, η νομαδική ζωή κτλ έκαναν ώστε
κανένας δεν θα καταλάβαινε αυτή την ανακρίβεια.
Τι σύνταξη θες, του έλεγαν εκείνοι, εσύ είσαι νέος ακόμα;!!!Κατ’ αυτόν τον τρόπο εσύ
ζημιώνεις και τον συνεταιρισμό και το κράτος.
Γιατί εσύ με γέννησες, τους απαντούσε, καλύτερα από την μάνα μου και το κράτος ξέρετε εσείς το πότε γεννήθηκα εγώ;
Αλλά κανένας δεν τον πείραξε γι’ αυτό το θέμα.

Εισαγωγή για τις ιστορίες που έγιναν στα Τίρανα

Εκείνος επισκέφθηκε σε μεγάλη ηλικία τα Τίρανα, ήταν σχεδόν 55 ετών. Αφορμή γι’
αυτό έγινα εγώ που πήγαινα στην οικογένεια της γυναίκας μου και η γέννηση του Ανακρέοντα, του γιού μου. Είχε πάει στους Αγίου Σαράντα, στην Πρεμετή και στην Ερσέκα,
ίσως και στην Κορυτσά, πόλεις που ήταν συνδεδεμένες με την νομαδική τους ζωή ανάλογα με τις εποχές. Είχε γεννηθεί τον χειμώνα και στα έγγραφα είχε ως τόπο γεννήσεως
τους Αγίους Σαράντα.
Μου είχε πει στο
τηλέφωνο την ημέρα που θα ξεκινούσε από το χωριό
για τα Τίρανα. Εγώ
υπολόγισα ώστε
την επομένη που θα
έφευγε από το χωριό, να έβγαινα στον
σταθμό του τρένου.
Ήμασταν στο σπίτι του πεθερού μου
και από τον θόρυβο που γινόταν στο
σπίτι δεν ακούσαμε αμέσως το κουδούνι της πόρτας.
Ακούσαμε τον τελευταίο χτύπημα, Ούτε όταν πήγαινε στη μέση του χωριού, για να γεμίσει κρύο νερό
ένας δυνατός ήχος, στο πηγάδι, δεν τον άφηναν σε ησυχία. Εδώ, με τον ανιψιό του, τον
παρατεταμένο κου- γιο του αδερφού του, τον Νάκο.
δούνισμα που σου
τρύπαγε το αυτί. Ήταν ένα κουδούνισμα που εξέφραζε θυμό και συναγερμό. Η σκέψη
μας πήγε σε κάτι κακό. Έτρεξα πρώτος να ανοίξω την εξώπορτα. Όταν την άνοιξα έμεινα
αποσβολωμένος. Ήταν ο μπαμπάς Ράκος. Έτριψα τα μάτια, κι όμως ήταν εκείνος. Ήρθε
πετώντας, σκέφτηκα στιγμιαία. Αλλά δίσταζα από τον χτύπο του κουδουνιού, δεν ήταν
στιγμή για αστείες σκέψεις. – Έχω από χθες βράδυ που σε ψάχνω στα Τίρανα, μου έλεγε ο πατέρας με μια επικριτική φωνή, και συ κάθεσαι εδώ μέσα. – Από χθες;! – του είπα
με απορία. Επειδή άργησα να επιστρέψω στο καθιστικό, όλοι βγήκαν στο μικρό διάδρομο
που βρισκόταν μεταξύ της πόρτας εισόδου και της σκάλας του ορόφου. Όλοι μα σχεδόν
όλοι εξέφρασαν την απορία πως θα μπορούσε να έρθει εντός μια ημέρας κάποιος από τις
Σχωριάδες στα Τίρανα. – Έχει έρθει με ελικόπτερο, είπα εγώ αστειευόμενος.
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Μπήκαμε στο καθιστικό και αφού τον υποδεχθήκαμε, ο μπαμπά Ράκος άρχισε να μας
διηγείται στα αλβανικά, κάπου κάπου του ξέφευγε και κάποια ελληνική λέξη, την οδύσσεια του ταξιδιού του από τις Σχωριάδες στα Τίρανα και από την άφιξή του μέχρι το Ινστιτούτο.
Είχε φτάσει νωρίς στο Αργυρόκαστρο. Ένας γνωστός του ήξερε κάποιο φορτηγό που
πήγαινε στα Τίρανα. Έφτασε σαν είχε βραδιάσει. Δεν μπορούσε να προσανατολιστεί υπό
το λαμπύρισμα των φώτων νέον του δρόμου. Δεν τολμούσε να ρωτήσει τον οποιοδήποτε περαστικό. Ρώτησε έναν αστυνομικό, διότι δεν είχε εμπιστοσύνη να ρωτήσει κάποιον
απλό πολίτη. Έτσι κατέληξε στο ξενοδοχείο «Arbëria». Δεν σκέφτηκε την τιμή του δωματίου, όταν είδε ότι ήταν ξενοδοχείο πολυτελείας. Ανεβαίνοντας στο δωμάτιο που βρισκόταν στον δεύτερο όροφο, δεν ήθελε να μπει σε ασανσέρ παρόλες τις προτροπές του
υπαλλήλου υποδοχής, όταν άλλαξε την πλευρά που κουβαλούσε ένα σακί, εκείνο του
γλίστρησε του άνοιξε και τα καρύδια με το σκληρό τσόφλι από τις Σχωριάδες διασκορπίστηκαν στις σκάλες. Οι υπόλοιποι ένοικοι του ξενοδοχείου ανέβαιναν με το ασανσέρ,
οπότε στις σκάλες δεν υπήρχαν άνθρωποι. Τον πλησίασε μόνο ο υπάλληλος της υποδοχής, ο οποίος πότε τον βοηθούσε να μαζέψει τα καρύδια και πότε έσκαγε στο γέλιο με το
συμβάν. Φυσικά για την βοήθεια που προσέφερε εκείνος έλαβε το δικό του μερίδιο από
τα καρύδια.
Τουλάχιστον δεν έμεινα έξω στους δρόμους, καθησύχαζε τον εαυτό του ο γέρος.
Αλλά η περιπέτεια με τα Τίρανα δεν είχε τελειώσει. Ξύπνησε νωρίς και ρωτώντας σας τον
μπάρμπα Σούλο έφτασε στην πλατεία Σκεντέρμπεη. Είχε ξεχάσει την λέξη «Ινστιτούτο»
(Γεωργίας) και τους έλεγε «Στατούτο». Κάποιον τον κατάλαβε και τον πήγε μέχρι την στάση του λεωφορείου για την Κάμζα.
Εκεί που περίμενε το λεωφορείο του τράβηξε την προσοχή ένας αδύνατος άντρας.
Κατάλαβε από τον τρόπο που μιλούσε ότι εκείνος ο άντρας θα ήταν από τα μέρη μας. Και
γνωριστήκανε. Αυτός ήταν ο νοσοκόμος της γειτονιάς και γνώριζε την οικογένεια του
συμπέθερου. Ο γέρος χάρηκε σαν παιδί, όταν έμαθε ότι ο νοσοκόμος ήταν από την οικογένεια Κονόμη από την Πολύτσιανη. Έτσι ο μπάρμπα Σούλος, ο μπαμπά Ράκος βρήκε το
σπίτι του συμπέθερου. Ο πολυτσιανιώτης τον έφερε μέχρι την πόρτα του διαμερίσματος.
Μάλιστα ήταν εκείνος που χτύπησε και το κουδούνι.

Εγώ, ο γέρος, ο Πάντος Τέλιος και ο τροχονόμος
στην πλατεία «Σκεντέρμπεη»

Είχαμε βγει οι δυο μας νωρίς το πρωί. Ίσως για να βγάλουμε το εισιτήριο της επιστροφής, Μπάλς – Αργυρόκαστρο. Στην πλατεία «Σκεντέρμπεη» συναντήσαμε τον συγχωριανό μας, τον Πάντο Τέλιο. Είχε έρθει κι αυτός στα εγγόνια του. Τον προσκάλεσα να πιούμε έναν καφέ στην καφετέρια του Πολιτιστικού Μεγάρου. Από κει είχε πολύ καλή θέα της
πλατείας.
Εκεί συναντιούνταν και διασταυρώνονταν οι άνθρωποι, τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία,
οι σκέψεις, οι επιθυμίες, οι νέοι και οι ερωτευμένοι. Ο γέρος παρακολουθούσε με τόσο
προσοχή και περιέργεια που ξεχνούσε και τον καφέ του. Παρατηρούσε με άγχος αυτό
το πλήθος ανθρώπων και αυτοκινήτων και του φαινόταν πως ανά πάσα στιγμή κάποιος
περαστικός θα βρισκόταν κάτω από τις ρόδες κάποιου αυτοκινήτου. Κι εμένα μου άρεσε αυτή η θέα. Σε έκανε να αγαπήσεις περισσότερο τα Τίρανα, να αισθανόσουν ζήλια για
τους κατοίκους της πόλης και να στεναχωριόσουν με την τύχη σου ότι δεν θα γινόσουν
ποτέ πολίτης της πρωτεύουσας.
Δεν τολμούσες ούτε να το σκεφτείς. Αφού ήπιαμε τον καφέ κατεβήκαμε και οι τρεις
συζητώντας. Τώρα ο τροχονόμος φαινόταν καλύτερα. Είχαμε κατεβεί τα πρώτα σκαλοπάτια και ενώ κατεβαίναμε για να βρεθούμε πιο κοντά στην πλατεία, στην κίνηση και στον
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τροχονόμο, εκείνος σφύριξε ξαφνικά. Ήταν ένα δυνατό, θορυβώδες και επιβλητικό σφύριγμα που τράβηξε την προσοχή των περαστικών και βεβαίως και την δική μας. Εμείς
που δεν είχαμε συνηθίσει το σφύριγμα του τροχονόμου, σχεδόν τρομάξαμε και κοιτάξαμε προς το μέρος του τροχονόμου. Ο γέρος κοντοστάθηκε.
-Γιατί σφύριξε έτσι αυτός; είπε και έριξε μια ματιά γεμάτη απορία σε μας. Μόλις που
ετοιμαζόμουν να του πω κάτι, ο θείος Πάντος με πολύ σοβαρό τόνο του λέει: - Για σένα
που έχεις τα χέρια στις τσέπες. Αυτόματα ο γέρος, χωρίς την παραμικρή σκέψη, έβγαλε το χέρι του από την μπροστινή τσέπη του καινούργιου σακακιού. Ήταν μια πράξη που

Στην αυλή του σπιτιού στις Σχωριάδες, υπό την σκιά της μουριάς.

σου προκαλούσε γέλιο, λες και όντως ο τροχονόμος σφύριξε γι’ αυτό που είπε ο θείος
Πάντος, τον οποίον τον είχαν για πολύ σοβαρό στο χωριό. Εγώ και ο θείος Πάντος, που
δεν την περιμέναμε αυτή την ξαφνική αντίδραση του γέρου, ξεσπάσαμε στα γέλια. Εκείνος κατάλαβε το πείραγμα και απλά είπε: - Άντε μωρέ! Γέλασε κι ο ίδιος, με ένα ελαφρύ
γέλιο, ίσως για να πει στον θείο Πάντο ότι δεν θύμωσε μαζί του. Και έβαλε ξανά το ένα
χέρι του στην τσέπη του σακακιού. Ίσως αυτή είναι μια συνήθεια των χωρικών, κυρίως
εκείνων που προέρχονται από κρύα μέρη. Του την θυμίσαμε αυτή την ιστορία μαζί με τον
θείο Πάντο στην βεράντα του καφενείου των Σχωριάδων. Εκείνος περιέγραφε το συμβάν κι εγώ το επιβεβαίωνα.
Ο γέρος έφερνε αντίρρηση αλλά και γέλαγε. Οι δυο τους δεν ζούνε πια. Εγώ αναπολώ αυτήν την ιστορία και χαμογελώ ελαφρά, ένα χαμόγελο περισσότερο εσωτερικό και
μου λείπουν και οι δυο τους. Ο θείος Πάντος ήταν ο πατέρας του πιο στενού μου φίλου
στο χωριό.
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Αφιέρωμα στον δάσκαλο Γερμανό

Ο μπαμπάς, η πωλήτρια στο κεμπαπτζίδικο κοντά στο Ρολόι
και η λέξη «καρβέλι»

Ήταν πρωί. Από μακριά μας έσπασε την μύτη η μυρωδιά των ψημένων λουκάνικων
και το άρωμα της ρίγανης μας θύμισε το χωριό. Ο μπαμπάς βρισκόταν ακόμα υπό την
επήρεια των εντυπώσεων που του έκανε το άγαλμα του Σεκντέρμπεη και οι δρόμοι γεμάτοι με ανθρώπους που έτρεχαν στις δουλειές τους. Εκείνο το κομμάτι του δρόμου από
το άγαλμα του Σκεντέρμπεη και μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά στο τζαμί το αναγνώρισε,
του θύμιζε την ταινία «Kapedani” και τον μπάρμπα Σούλο. Τα χρόνια εκείνα είχαν τηλεόραση στο σπίτι και την ταινία την είχε δει αρκετές φορές.
Κατάλαβα ότι η μυρωδιά από τα λουκάνικα τον συνεπήρε και του άνοιξε την όρεξη.
Κατευθυνθήκαμε προς το μέρος όπου οι άνθρωποι περιμέναν στην σειρά για να πάρουν
κάτι να φάνε για πρωινό. Δεν πρόλαβα να παραγγείλω στην κυρία που εξυπηρετούσε, διότι με πρόλαβε ο μπαμπάς. Παρορμητικός εκ φύσεως, η γριά στο χωριό του είχε βγάλει
το παρατσούκλι «σουγράφος» (πολυβόλο). Από τα πέντε αγόρια, σ’ αυτή την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα εγώ του έμοιασα πιο πολύ. Χωρίς να το αντιληφθώ, ενώ το ήξερα ότι
βρισκόταν πίσω μου, ο πατέρας ξαφνικά βγήκε μπροστά στην πωλήτρια. Αυτή τον ρώτησε: - Τι θα πάρεις μπάρμπα; Ο πατέρας: - Λίγο καρβέλι με σαλάμι. Δεν τόλμησε να πει
την λέξη λουκάνικο (σαλτσίτσια), ήταν καινούργια και δύσκολη λέξη γι’ αυτόν. (Ίσως τον
εμπόδισε και η ιστορία ενός βοσκού από την Πολύτσιανη.
Επέστρεφε από τα Εξαμήλια, ήταν στα χειμαδιά (χειμερινά βοσκοτόπια) του συνεταιρισμού με τα κοπάδια. Στο λεωφορείο άκουγε τους ανθρώπους που έλεγαν ότι όταν κατεβούν στο Αργυρόκαστρο, η πρώτη δουλειά που θα κάνουν θα ήταν να αγοράσουν ένα
παγωτό. Ο τσοπάνης για να μην την ξεχάσει την λέξη την επαναλάμβανε συνεχώς από
μέσα του. Όταν βρέθηκε μπροστά στην πωλήτρια αντί της λέξης παγωτό (στα αλβανικά
«akullore») είπε «καλαφάτσε» που στην γλώσσα των αντρών εκείνων των περιοχών έχει
άσχημο νόημα, ειδικά αν ειπωθεί ενώπιον γυναικών. Αυτό το συμβάν αναφέρεται ακόμα και σήμερα στα μέρη μας).
Η πωλήτρια ξαφνικά θυμώνει και ρίχνει μια άγρια ματιά στο πατέρα μου. Απομάκρυνα
λίγο παραπέρα τον μπαμπά και είπα στην πωλήτρια: - Ψωμάκι με λουκάνικο. Εκείνη φανερά εκνευρισμένη, ετοίμασε δυο ψωμάκια με λουκάνικα. Την θέση μου στο σημείο που
εκείνη έδινε στους πελάτες ότι είχαν παραγγείλει την είχε πάρει ένας κύριος κουστουμαρισμένος. – Σαν δεν ντρέπεται, γέρος άνθρωπος, να μου πει αυτές τις λέξεις! Δεν είχαμε
απομακρυνθεί ούτε δυο – τρία μέτρα και άκουσα καλά αυτά που είπε στον πολίτη, ο οποίος κάτι της έλεγε να την καθησυχάσει. Δεν συγκρατήθηκα και με ένα βήμα βρέθηκα στο
ταμείο. – Δεν επιτρέπεται κυρία εσείς σαν τιραναία, σαν υπάλληλος στην κοινωνική υπηρεσία τροφίμων, να μην γνωρίζεται ότι το ψωμί το λένε και «καρβέλι», κυρίως από τους
ηλικιωμένους που έζησαν τον πόλεμο και την ιταλική κατοχή. Ούτε να μην το διανοηθείτε εις το ελάχιστον ότι ο γέρος ήθελε να σας προσβάλει.
Η γυναίκα με είδε απορημένη και δεν το συνέχισε το όλο θέμα για να μην ανοίξει κάποιος διάλογος μεταξύ μας, πράγμα που θα την έκανε να αισθάνεται προσβεβλημένη από
τους γύρω που θα την άκουγαν παρά από τα αθώα λόγια του γέρου. Εκείνη την στιγμή
άλλαξα τις θέσεις ανάμεσα στον γέρο και την τιραναία. Ο μπαμπάς ήταν ο πολίτης και η
εύσωμη κυρία, με τα στρουμπουλά μάγουλα από τα σαλάμια που έτρωγε, μου έμοιασε
με μια άβγαλτη χωριάτισσα. Του γέρου του στοίχησε αυτή η παρεξήγηση και δεν πλησίασε το ψωμί να το φάει. Αφού είδε εμένα άρχισε και εκείνος να τρώει. Ίσως αυτή την λέξη
την είχε ακούσει από τον πατέρα του, τον παππού Γιαννάκη, ο οποίος ταξίδευε στην Ιταλία με έναν ιταλό επιχειρηματία.
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Από τον
Πέτρο Μεντή
21 Ιουνίου 2021

21 Ιουνίου 1991 – 21 Ιουνίου 2021
Τριάντα χρόνια από την πρώτη διάβαση των συνόρων. 30 χρόνια
στην Ελλάδα. 30 χρόνια: 10 χρόνια μετανάστης, 20 χρόνια έλληνας
υπήκοος. Πόσο γρήγορα πέρασαν!
Μια ιστορία, τα γεγονότα της οποίας αρχίζουν την δεκαετία του ’60
και τελειώνουν το 1991. Οι χαρακτήρες που συμμετέχουν στο θέμα: ο
Γερμανός από την Σωπική, εγώ και άλλοι.

Κεφάλαιο χωρίς όνομα

Είχαμε αφήσει τα παιδιά στις Σχωριάδες. Δεν το σκεφτήκαμε ότι θα στεναχωρηθούν
τόσο πολύ. Η μάνα Ξένη και τι δεν έκανε για να μην στεναχωριούνται. Εκείνοι ήταν μαθημένοι μόνο με μας. Εκείνο το βράδυ πήγε αργά και δεν ήταν εφικτό να έρθουν να μας
πάνε στην Ελλάδα με ζώα για να μεταφέρουμε τα πράγματα. Πιο πολύ βάραινε η ραπτομηχανή. Ότι βγάλαμε για ενάμιση μήνα τα αφήσαμε στα μαγαζιά της Βέροιας. Φυσικά
ρούχα, υφάσματα, μαγνητόφωνο και άλλα μικροπράγματα.
Η μάνα Ξένη όταν ήρθε με την θεία Σωκράταινα μας είπε ότι τα παιδιά είχαν στεναχωρηθεί πολύ. Καλά που κάνουν παρέα με την Μαρία του Άλκη Νταλέ, παίζουν και με τον
Χριστόφορο και έτσι ξεχνούν την λύπη, είπε εκείνη. Το αγόρι μας τρόμαξε. Τον πήγαμε
στο νοσοκομείο της Πολύτσιανης. Όταν τον ρώτησε ο γιατρός: Που σε πονάει Άνι; - έβαλε το χέρι στην κοιλιά και είπε: - Εδώ, με πονάει για την μαμά. Η Εύα άρχισε να κλαίει.
Η νύχτα μας φάνηκε ατελείωτη. Είχαμε ξαπλώσει κάτω από τον απέραντο ουρανό. Μας
τρόμαζαν οι ριπές των όπλων. Σίγουρα ήταν στον αέρα, για να εκφοβίσουν κάποιον παράνομο μετανάστη. Την επόμενη μέρα είχαμε βγει με τον γέρο μέχρι τον δρόμο του Λιμποσέτσι και μόλις μας είδαν άρχισαν να μας πετούν πέτρες και να κλαίνε φωναχτά. Τώρα
ήταν από χαρά. Ήταν ένας λυγμός που είχε μαζευτεί κόμπος στον λαιμό. Δεν τους τράβαγε το ενδιαφέρον τίποτα απ’ όλα όσα τους είχαμε αγοράσει. Μας έδωσαν ένα καλό μάθημα. Την επόμενη χρονιά φύγαμε όλοι μαζί. Δόξα σοι ο Θεός δεν το πληρώσαμε ακριβά
αυτό το μεγάλο λάθος.
Το αφιερώνω στους φίλους και στις φίλες μου από την τάξη του δημοτικού στις Σχωριάδες Πωγωνίου, πρώην μαθητές του Γερμανού: στην Ανθούλα (δασκάλα), στην Νυμφοδώρα (μητέρα), στην Αλεξάνδρα (δασκάλα), στον Θωμά (αγρονόμος και ηθοποιός),
στον Μάνθο (μηχανικός), στον Σωτήρη (τεχνικός ασφαλείας οικοδομικών έργων), στον
Μανώλη (βοσκός), στον Αντώνη (ζετορίστας – οδηγός τρακτέρ).

Γερμανός, ο δάσκαλος

Δεν είναι κάποιος δικός μου χαρακτηρισμός , είναι αλήθεια ότι τον δάσκαλο μου στο
δημοτικό στην ελληνική γλώσσα στις Σχωριάδες, τον έλεγαν Γιώργο Γερμανό. Διαφορετικά από τον Χριστόφορο Χρήστο, ο οποίος μετά το μάθημα πήγαινε στην Πολύτσιανη, ο
Γερμανός, δεν τον λέω με το όνομά του, διότι μεταξύ μας τον φωνάζαμε «ο δάσκαλος»
ή απλά «ο Γερμανός» (θα μας δει ο Γερμανός, παιδιά μας θέλει ο Γερμανός κτλ), είχε ένα
δωμάτιο στο σπίτι των Σιουταίων , διότι δεν μπορούσε να πηγαίνει κάθε μέρα στην Σωπική. Το σπίτι των Σιουταίων είναι δίπλα στην εκκλησία, στην αυλή της οποίας εμείς παίζαμε κάθε απόγευμα. Όταν μπήκα για πρώτη φορά σ’ αυτό το σπίτι για να αφήσω στο δωμάτιο του Γερμανού ξύλα για την σόμπα του, έμεινα έκθαμβος. Ήταν ένα σπίτι διαφορετικό
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από τα υπόλοιπα απλά σπίτια του χωριού. Είχε ένα μεγάλο χολ, εσωτερικές σκάλες και
μεγάλη βεράντα, πιο πέρα ήταν τα δωμάτια. Ήταν ένα ωραίο αρχοντικό, από τα λίγα σπίτια
που δεν κάηκε από τους Γερμανούς. Εμάς μας φαινόταν σαν ένα μυστήριο σπίτι, όχι μόνο
από την ομορφιά του, τους πολλούς χώρους, την εσωτερική αρχιτεκτονική, η οποία δεν
είχε τίποτα κοινό με τα δικά μας απλά σπίτια, αλλά και γιατί εκεί έμενε μόνη της μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία εμείς την αποκαλούσαμε «η ντάντα του Σιούτη». Οι δικοί της
ήταν στην Αθήνα και αυτό την έκανε στα μάτια μας ακόμα πιο αινιγματική, και εκείνη και
το μεγάλο της σπίτι.
Τώρα δυσκολευόμασταν να παίξουμε τα απογεύματα στην αυλή της εκκλησίας, διότι θα μας έβλεπε ο Γερμανός και το αυστηρό του βλέμμα όταν συνοφρύωνε, παρόλο που
ήταν εμφανίσιμος άντρας, με μαύρα μαλλιά, πολύ πυκνά, λίγο γεματούλης, εμάς μας τρόμαζε. Βρήκαμε άλλα μέρη για να παίξουμε μακριά από τα μάτια του Γερμανού, διότι την
επόμενη μέρα θα «έπαιζε» στις τρυφερές παλάμες μας με την βίτσα (βέργα). Ήταν αυστηρός και δίκαιος. Σπάνια βλέπαμε χαρούμενο το πρόσωπό του. Και ακόμα πιο σπάνια γελούσε. Εγώ τον έκανα μια φορά να γελάσει με την ψυχή του. Με είχε σηκώσει στο μάθημα της Γεωγραφίας…

Intermezzo

Την εποχή που ήμουν εγώ στο δημοτικό, το έτος 1964, όλα τα μαθήματα τα είχαμε στα
ελληνικά. Στα αλβανικά είχαμε μόνο το βιβλίο της αλβανικής γλώσσας, το οποίο το ξεκινούσαμε στην δεύτερη τάξη. Εγώ δεν έχω κάνει το αλφαβητάριο στην αλβανική γλώσσα και ούτε το ποίημα που έλεγαν οι συνομήλικοί μας ανά την Αλβανία δεν το ήξερα. Ενώ
εμείς στο τέλος του αλφαβηταρίου στα ελληνικά είχαμε το ποίημα «Είμαι εφτά χρονών»,
το οποίο και έχουμε απαγγείλει στην γιορτή της αλφαβήτου.
Μου ζήτησε να του αναφέρω τα κράτη των Βαλκανίων. Έριξα μια ματιά στον χάρτη
που ήταν στα αλβανικά, κρεμασμένος από την μεριά του πηγαδιού και ξεκίνησα με την
Γιουγκοσλαβία. Τα ονόματα της Ελλάδος και της Αλβανίας τα είπα και στις δυο γλώσσες.
Όλη η τάξη ήταν έτοιμη να σκάσει στα γέλια. Περίμενε μόνο ένα νύγμα από τον δάσκαλο.
Και ο πρώτος που γέλασε ήταν ο Γερμανός. – Μπράβο, Μεντή, από έξι τα έκανες οκτώ τα
κράτη των Βαλκανίων. Στην αριθμητική, επειδή ήμουν βιαστικός, απαντούσα χωρίς να
πάρω άδεια πρώτα και τα δάχτυλά μου κοκκίνιζαν συχνά από την βίτσα. Δεν ήμουν και ο
καλύτερος μαθητής στην τάξη.
Μιλούσε τα ελληνικά των βιβλίων. Σε μας τα παιδιά μας έκανε εντύπωση όταν μια γυναίκα στο χωριό που όλοι τον φωνάζανε «Γάπη», εκείνος την έλεγε «Αγάπη». Μου έβγαλε την ψυχή με το ξαναγράψιμο των ασκήσεων που με έβαζε να κάνω λόγω του κακού
γραφικού μου χαρακτήρα και γι’ αυτό με κρατούσε και παραπάνω τα απογεύματα. Γλύτωνα μόνο τα Σάββατα, επειδή έφευγε το Σαββατοκύριακο στην Σωπική. Ο Γερμανός
ήταν μερακλής. Του άρεσε η καθαριότητα στο σχολείο. Γι’ αυτό φρόντιζαν η Ανθούλα, η
Νυμφοδώρα, η Έλλη, η Νάστα, η Μάνθα, η Ροδαλία κτλ. Ήμασταν σχολείο τεσσάρων συλλογικών τάξεων.
Το σχολείο είχε μια μεγάλη αυλή και εμείς είχαμε φτιάξει δυο χωμάτινα υψώματα,
έτσι τις βρήκαμε από τους προηγούμενους, που ήταν με πράσινο χορτάρι και λουλούδια.
Πάνω στο κάθε ύψωμα είχε από ένα κόκκινο αστέρι, το χρώμα των οποίων το διατηρούσαμε ρίχνοντας σκόνη από τούβλα. Γύρω γύρω είχαμε φυτέψει γαρύφαλλα, που όταν ανθούσαν την άνοιξη μοσχοβολούσε όλο το χωριό. Τέτοια γαρύφαλλα είχε και στο νεκροταφείο. Την εποχή εκείνη είχαμε και ένα σχολικό κήπο, που αργότερα έγινε φούρνος, όπου
εμείς είχαμε φυτέψει χαμομήλι. Το ύψος του από τον δρόμο έκανε εμείς τα αγόρια να το
χρησιμοποιήσουμε για αγωνίσματα, για το ποιος πηδούσε πιο μακριά. Σ’ αυτό το παιχνίδι αφήναμε και τα σανδάλια μας που τα είχαν φτιάξει οι πατεράδες μας. Τα σύρματα των
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σανδαλιών μας ματώναν τους αστραγάλους των ποδιών. Ανεξίτηλες έχουν μείνει στην
μνήμη μας οι εορταστικές βραδιές για την Πρωτοχρονιά, κυρίως το μοίρασμα των δώρων και το στολισμένο δέντρο.

Ο Κώτσιος Μόσχος της Στεγόπολης, ο επιθεωρητής που μιλούσε ελληνικά

Από το δημοτικό σχολείο και από τον Γερμανό έχω μια άλλη ανάμνηση που έχει να κάνει με τον Κώτσιο Μόσχο, τον επιθεωρητή από την Στεγόπολη. Είχε έρθει για επιθεώρηση στις Σχωριάδες. Μας εξέπληξε με δυο πράγματα: μιλούσε ελληνικά και μάλιστα με
μια ωραία χροιά, πιο ωραία από εκείνα του Γερμανού, πλησίαζε στον τρόπο που μιλούσε ο Χριστόφορος Χρήστος. Και οι δυο τους είχαν κάνει τις παιδαγωγικές τους σπουδές
στα Γιάννενα. Το δεύτερο ήταν ότι ο Κώτσιος Μόσχος θα μας έκανε ο ίδιος το μάθημα της
αριθμητικής. Μας εξηγούσε μια άσκηση και ζωγράφισε στον πίνακα 2 κιβώτια (κάσες) τις
οποίες εκείνος τις πρόφερε «κάσιες» και όχι κάσες όπως τις λέγαμε εμείς στο χωριό. –
Μια κάσια εδώ, μια κάσια εκεί, επαναλάμβανε ο επιθεωρητής. Δεν ξέρω πως συγκράτησα το γέλιο μου, ίσως έπαιξε ρόλο η ωραία ομιλούμενη γλώσσα, ίσως η καινούργια μέθοδος διδασκαλίας ή ίσως το γεγονός ότι ερχόταν από τα ψηλά γραφεία της εκπαίδευσης
στο Αργυρόκαστρο. Έπειτα ο Γερμανός μας είχε συμβουλέψει να ήμασταν προσεκτικοί
και να τον βγάζαμε ασπροπρόσωπο ενώπιον του επιθεωρητή και του διευθυντή της Πολύτσιανης, του Θεοφάνη Ζώτο.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός των Σχωριάδων

Στην βόρεια πλευρά των Σχωριάδων, το 1962 – 1963 είχε ανεγερθεί ένας μικρός
υδροηλεκτρικός σταθμός. Ίσως οι Σχωριάδες ήταν το πρώτο χωριό στην περιοχή Πωγωνίου – Ζαγοριάς που είχε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι μονάδες χρηματοδοτούνταν και κατασκευάζονταν με πρωτοβουλία του κράτους. Στην περίπτωση των
Σχωριάδων συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του οι σχωριαδίτες των Τιράνων και του
τόπου, που ασχολούνταν με τις δουλειές του κόμματος και των αρχών. Ως τέτοιους θυμάμαι: τον Γάκη Ντάλλα, τον Νάσιο Μεντή, τον Νάσιο Νταλέ, τον Νάσιο Μπέη, τον Νίκο
Λίνη, τον Στόλη Νάκα, τον Φόρη Μπέλλο κτλ. Οι μηχανολόγοι μηχανικοί ήταν από την
Κορυτσά και την Μοσχόπολη. Τους θυμάμαι όταν τα βράδια, στην αυλή της αίθουσας της
ανάγνωσης, καθιστοί πάνω σε έναν τοίχο, μιλούσαν στα βλάχικα με τους γέρους μας. Τον
έναν τον έλεγαν «Βαγγέλη»… Ένα μικρό φράγμα που είχε κατασκευαστεί στην κεκλιμένη επιφάνεια ενός λόφου, που στο χωριό το λένε «προσήλιο» που γέμιζε με το νερό που
έμπαινε σε ένα κανάλι, από την εκτροπή του χειμάρρου με το παράξενο όνομα «Μιτσούρκο», που παρόλη την περιέργεια μερικών δεν κατάφεραν να ξεκλειδώσουν την ετυμολογία αυτού του τοπωνυμίου. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός έδινε στο χωριό μερικές ώρες
ρεύμα, με διακεκομμένο ωράριο. Ήταν μεγάλη η χαρά όλων μας, κυρίως για μας τα παιδιά. Γέμισε το χωριό με κολόνες, όπου φαινόντουσαν οι λευκοί μονωτήρες (τα φλιτζάνια τα λέγανε στο χωριό, ίσως διότι από το λευκό τους χρώμα και το εμαγιέ υλικό τους
έκανε να μοιάζουν με τα φλιτζάνια που είχαμε στα σπίτια) με το καλλιτεχνικό τους σχήμα,
απ’ όπου έβγαιναν ένα ζευγάρι καλώδια, που έμοιαζε να χωρίζουν τον ουρανό σε σιρίτια.
Πιάναμε συχνά το χοντρό καλώδιο που κατέβαινε από την κορυφή της κολόνας και χανόταν καλυμμένος βαθιά στην γη. Οι μεγάλοι που ήξεραν καλύτερα τα ελληνικά τα έλεγαν
«αλεξικέραυνο», εμείς τα παιδιά «rrufepritës», ενώ οι γριές το έλεγαν πιο λαϊκά: «είναι
για τις αστραπές». Στην ζωή μας μπήκαν άγνωστες μέχρι τότε λέξεις: cireto, palina, isolator, siguresa, neutri κτλ. Στα αλβανικά τα ακούγαμε, αλβανικά τα λέγαμε κι εμείς και έτσι
φτώχαινε το λεξιλόγιό μας στα ελληνικά. Το ηλεκτρικό ρεύμα έφερε ζωντάνια στο χωριό.
Μερικοί έλαβαν συσκευές ραδιοφώνου από τους συγγενείς τους που κατοικούσαν σε μεγάλες πόλεις όπως τα Τίρανα. Ήταν παλιά ραδιόφωνα με μια μεγάλη φωτεινή επιφάνεια
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για τα κανάλια, τα οποία τα βρίσκαμε μετακινώντας τον δείκτη. Εκεί μάθαμε κάποια ονόματα πρωτευουσών και πόλεων που δεν τα είχαμε ξανακούσει πριν. Δυο τρεις οικογένειες που τους έρχονταν δολάρια από τους ξενιτεμένους, αγόραζαν στο κατάστημα συναλλάγματος στο Αργυρόκαστρο. Άλλες οικογένειες ξεσκόνισαν τα γραμμόφωνα που είχαν
φέρει δεκαετίες πριν από την Κωνσταντινούπολη ή την Αθήνα. Ένα μεγάλο γραμμόφωνο είχε το αναγνωστήριο. Θυμάμαι τους μεγάλους μαύρους δίσκους με τους λεπτούς κύκλους, οι οποίοι σμίκρυναν σαν πλησίαζαν τον κεντρικό λευκό κύκλο, πάνω στους οποίους δίσκους είχαν γραφτεί τα τραγούδια και αφού τους έβαζες την βελόνα και άρχιζαν να
γυρίζουν ξεκινούσε το τραγούδι. Εκτός από ελληνικά τραγούδια, εκεί άκουσα για πρώτη
φορά το τραγούδι «Do marr çiftenë...». Ένα πρωί, μετά από μια νύχτα με καταιγίδα, κατά
την οποία είχαν βγει τα καλώδια από τους μονωτές και είχαν πέσει στους δρόμους του
χωριού, χωρίς να το καταλάβω έπιασα ένα καλώδιο που με τίναξε πέρα. Ήταν πραγματική φρίκη. Το ηλεκτρικό ρεύμα φώτισε τα σπίτια και εμείς τα παιδιά κάναμε τα μαθήματά
μας πιο όμορφα, διαβάζαμε και εξωσχολικά βιβλία μέχρι να αποκοιμηθούμε.

Ο τεχνικός του υδροηλεκτρικού σταθμού και εμείς τα παιδιά

Ήμουν μαθητής στην τέταρτη τάξη του δημοτικού. Ήταν ένα απόγευμα Σαββάτου μιας
ανοιξιάτικης μέρας. Μαζί με άλλα παιδιά από την γειτονιά βοσκούσαμε τα αρνάκια και τα
κατσικάκια, κάτω από την Βοντίτσα. Τα κοπάδια μας τότε ήταν μεγάλα, είχαμε πολλά ζώα.
Μαζί γινόμασταν 3 – 4 κοπάδια από την γειτονιά. Εκείνη την ημέρα τα βοσκούσαμε στο
προσήλιο απέναντι από τον υδροηλεκτρικό σταθμό. Το ηλεκτρικό εργοστάσιο το επέβλεπε ο Κ. Κ. Εκείνος το έβαζε σε λειτουργία ανάλογα με την ώρα που γέμιζε ο φραγμός. Είδαμε που πήρε το σακάκι του και κάποιος σκέφτηκε να πει, πόσο καιρό θα του πάρει του
θείου Κίτσου να περάσει από τον χείμαρρο, να ανέβει την ανηφόρα και να έρθει σε μας.
Αυτή η εικασία πήρε την μορφή ενός μικρού διαγωνισμού. Και τώρα περιμέναμε ποιος
θα νικήσει αυτό το στοίχημα. Είχαμε κουραστεί πετώντας πέτρες στις καρυδιές που ήταν
πολλές κατά μήκος του χειμάρρου και στην γούβα μιας σπηλιάς. Εκεί που πετάγαμε τις
πέτρες σηκωνόταν ένα μεγάλο πλήθος αγριοπερίστερων.
Όμως ο τεχνικός του υδροηλεκτρικού σταθμού αργούσε να έρθει. Γιατί συνέβαινε
αυτό; Άρχισαν οι υποθέσεις. Ο καθένας είπε την εκδοχή του. – Το βρήκα, φώναξα εγώ.
Όλοι γύρισαν το κεφάλι με την περιέργεια να μάθουν τι είχα ανακαλύψει. – Είναι με την
γυναίκα του, γι’ αυτό και αργεί! Όλοι γέλασαν με αυτό που είπα, δεν το είχε σκεφτεί κανένας. Κάποιοι έλεγαν ότι ασχολούνταν με έναν μικρό κήπο που είχε φτιάξει πλησίον του
υδροηλεκτρικού σταθμού. Γέλασα κι εγώ με την πρωτότυπη ιδέα που είχα. Αλλά αυτό το
γέλιο θα μου έβγαινε ξινό την Δευτέρα, όταν θα πηγαίναμε σχολείο.

«Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» - τίτλος μιας ελληνικής ταινίας

Με φώναξε ένας από τους φίλους μου ότι με ζητούσε ο Γερμανός. Χτύπησα την πόρτα του μικρού δωματίου που ο δάσκαλος χρησιμοποιούσε για γραφείο και που άφηνε το
Παρουσιολόγιο των Μαθητών σαν ένα μακρόστενο τετράδιο. Μόλις άνοιξα την πόρτα, τι
να δω!!! Εκτός από τον Γερμανό ήταν και ο Σ.Κ., ένας από τους γιους του τεχνικού. Εκείνη
την στιγμή σκέφτηκα την ανάποδη ιδέα μου για τον τεχνικό που άργησε να έρθει. Ποιος
με κατέδωσε άραγε; Όλοι όσοι βρισκόμασταν εκείνη την ημέρα κάτω στο δρόμο που σε
πάει στον κάμπο των Σχωριάδων ήμασταν συγγενείς. – Τι λόγια είπες όταν ήσουν με τα
παιδιά με τα αρνιά; Εγώ κατέβασα το κεφάλι. Άρχισα να δικαιολογούμε ότι δεν είχα πει
κάτι. Ο Γερμανός κάλεσε έναν συμμαθητή, συγγενή μου, η μάνα του με είχε βαπτίσει, ο
οποίος ήταν παρόν όταν βάλαμε το στοίχημα. Ήταν ο Τσίλιας, ο μάστορας μας στην τρομπέτα και τις σφυρίχτρες, ο πρωταθλητής στο πέταμα όσο πιο μακριά μπορούσε του λεπτού ξύλου της «cinglës». Το χτύπαγε με ένα μεγαλύτερο ξύλο στην κορυφή του (το έβα-
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ζαν έτσι ότι η κορυφή να
έβλεπε προς τα πάνω),
μετά το χτύπαγε ξανά
όταν ήταν στον αέρα
πάνω από το κεφάλι
του. Ήταν ο μόνος που
κατάφερνε να το χτυπήσει 2 – 3 φορές και
το ξυλάκι αφού πήγαινε ψηλά κατευθυνόταν
οριζόντια και κατέληγε μακριά. – Τώρα δεν
υπάρχει περίπτωση
να την γλυτώσω, είπα
μέσα μου. – Εγώ ήθελα να τον πιάσω και να
τον δείρω – είπε ο γιός
του τεχνικού στον Γερμανό, ο οποίος με το
που άκουσε αυτά που
είπε ο Σ, συνοφρυώθηκε σαν να ήθελε να του πει: - Εσύ δεν έχεις καμία δουλειά μαζί του! Ο Γερμανός αυτές
τις καταστάσεις τις έλυνε μόνος του, γι’ αυτό τον λόγο είχε και την βίτσα στο τραπέζι. Όταν
έφυγαν οι άλλοι με έπιασε από το χέρι και με πήγε στο δωμάτιο που είχαμε τα ξύλα. Άρχισε να με χτυπάει στα χέρια, στα πόδια, στον πισινό και πιο ελαφριά στο κεφάλι. Εγώ άρχισα να κλαίω και να φωνάζω. «Τσιμουδιά», άκουσα την φωνή του δασκάλου. Μου έδωσε
και κάνα δυο τελευταία στον πισινό και σπρώχνοντάς με μου είπε: - Αν θέλεις ξανακάντο! Μπήκα στην τάξη και αισθανόμουν ντροπή απέναντι στους φίλους μου και κυρίως
στις φίλες. Μερικοί με πλησίασαν και κάποιοι άλλοι επιτέθηκαν στο «καρφί». – Για δες τι
κακό του έκανες! Χειρότερα βίωσαν αυτή την σκηνή ο αδερφός μου, που ήταν δυο τάξεις μικρότερος, δυο ξαδέρφες μου και η Ανθούλα, μια συμμαθήτριά μας, ήταν η καλύτερη μαθήτρια της τάξης, την είχαμε σαν υπεύθυνη, ήταν πολύ όμορφη και ευγενική, με
πολύ ευαίσθητη ψυχή και συμπονετική που βίωνε με έντονα συναισθήματα τέτοιες καταστάσεις που αφορούσαν όλους τους μαθητές. Εγώ έριξα μια άγρια ματιά στον Τσίλια,
στον γιο της νονάς μου και μέσα μου υποσχέθηκα να εκδικηθώ: Δεν θα τους έδινα πια
τα αυγά που οι κότες του έκαναν στους θάμνους, θα τα έπινα ή θα τα πήγαινα στο μαγαζί
της Τσίγιας του Μπέη για να τα κάνει λουκούμια ή μπισκότα, στο κάτω κάτω θα τα έσπαγα μόνο και μόνο να μην τα χαιρόταν ο Τσίλιας. Αλλά δεν τήρησα την υπόσχεσή μου. Γίναμε και πάλι φίλοι με τον Τσίλια, εκείνος έκανε όμορφες τρομπέτες.
Θα μου πείτε γιατί μας διηγείσαι αυτή την συναισθηματική ιστορία. Την διηγούμαι για
να θυμηθώ εκείνη την εποχή, την νοοτροπία που επικρατούσε. Την διηγούμαι διότι το
σχολείο είχε πειθαρχεία και φρόντιζε ώστε ο μαθητής να είχε μια σφαιρική μόρφωση. Μα
με ξύλο θα πείτε εσείς;! – Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, λέει μια παλιά ελληνική
παροιμία. Στην Ελλάδα έχω δει δεκάδες φορές την ασπρόμαυρη ταινία «Το ξύλο βγήκε
απ’ τον Παράδεισο» με την Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ. Ήταν η τελευταία φορά
που με έδειραν οι δάσκαλοι σαν μαθητή. Αλλά να μην το θεωρήσουμε ξύλο, το τράβηγμα του δέρματος του λαιμού και το τράβηγμα της φαβορίτας, μέθοδοι τις οποίες εφήρμοζε ο διευθυντής της Πολύτσιανης. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός, ότι δεν χρησιμοποιούσα ποτέ άσχημες λέξεις με τους φίλους μου και την έπαθα από έναν τέτοιο υπαινιγμό.
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Απόστολος Τσάνος: Ένα έμβλημα της
ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

Μια συνάντηση με τον Γερμανό στα σύνορα

Τα χρόνια πέρασαν. Εγώ πήγα σε μεγαλύτερες τάξεις και σε άλλα σχολεία. Ο Γερμανός μεταφέρθηκε στο χωριό του. Η Σωπική είναι αρκετά μακριά από τις Σχωριάδες. Εγώ
έφυγα μακριά και από τότε δεν είχα δει πια τον «Μακαρένκο» μου, τον Γερμανό, ένας Μακαρένκο σε μινιατούρα.
Ιούνιος 1991. Συνοριακή ζώνη Αλβανίας – Ελλάδος. Ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων,
μεταξύ τους και η γυναίκα μου, που πηγαίναμε στην Ελλάδα. Εμείς σαν ζευγάρι ήταν η
πρώτη φορά που ταξιδεύαμε στο εξωτερικό έστω και λαθραία. Φυσικά ήμουν συγκινημένος αλλά και φόβο για τυχόν αναπάντεχα που μπορούσαν να μας προκύψουν στον
δρόμο για τα Γιάννενα.
Το μέρος απ’ όπου θα μπαίναμε το γνώριζα και με συγκίνησε. Ήταν το μέρος πέρα από
τον χείμαρρο και μου θύμισε την εκδρομή πριν 20 χρόνια και το τραγούδι για την παπαρούνα του Έλληνα στρατιώτη στο οποίο εμείς ανταπαντήσαμε με ένα τραγούδι των παρτιζάνων… Τότε ήταν διαφορετικά. Είχε συρματοπλέγματα και ζώνη μαλακού εδάφους,
φύλακες και αξιωματικούς. Τώρα είχε απομείνει μόνο κάποιο μικρό κομμάτι σύρμα και
κάποια κολόνα από μπετό, για να μας θυμίσουν ότι εδώ πριν από μερικούς μήνες υπήρξε κάποιο κρατικό σύνορο. Τώρα οι μικρές κολόνες από μπετό και τα συρματοπλέγματα
στόλιζαν τις αυλές των πωγωνιτών.
Πάνω απ’ τον δρόμο έβοσκαν μερικά πρόβατα και δυο αγελάδες. Κοντά τους ήταν
όρθιος και κρατιόταν σε ένα μπαστούνι ένα βοσκός. Μας κοιτούσε σκεπτικός. Όταν μας
ανταπέδωσε την «καλημέρα», η φωνή του ξύπνησε κάτι το μακρινό στο υποσυνείδητό
μου. Τον περιεργάστηκα προσεκτικά και φώναξα μέσα μου: «Ο δάσκαλος, ο Γερμανός!»
τον πλησίασα και του μίλησα. Στην αρχή δεν με γνώρισε. Είχε δίκιο. Είχαν περάσει πάνω
από 29 χρόνια και εκείνος είχε δει στην πορεία του ως δάσκαλος εκατοντάδες μαθητές.
Μόλις του είπα το επώνυμο κατάλαβε ποιος ήμουν. – Τα έχω μάθει, μου είπε. Έχεις προοδεύσει. Μπράβο σου! – Με βοήθησε και το ξύλο που έφαγα στην τέταρτη τάξη – του είπα
γελώντας και με προσοχή ώστε να μην διακρίνεται κανένα ίχνος παραπόνου στην φωνή
μου. Εκείνος χαμογέλασε. Σίγουρα δεν το θυμόταν. Δεν είχε γεράσει πολύ. Δεν είχε σχεδόν καθόλου ρυτίδες στο πρόσωπο. Ήταν γιος δασκάλου. Με εξέπληξε όταν κατά την διάρκεια της συζήτησης μου ανέφερε ότι είχε μακρινή καταγωγή από ένα χωριό της Κολόνιας, το Γκιερμένι. Μου είπε ότι είναι συγγενείς με τον Ράπι Γκερμένι. Εγώ ήμουν για
ταξίδι, μακρινό ταξίδι γιατί διαφορετικά θα καθόμουν ακόμα με τον «Μακαρένκο» των
χρόνων του δημοτικού σχολείου.

Ρέκβιεμ για ένα κουδούνι, για ένα σχολείο και έναν δάσκαλο

Αυτές τις αναμνήσεις τις φέρνει κοντά μου η φωτογραφία του δημοτικού σχολείου
(συλλογική τάξη) των Σχωριάδων, εγώ ήμουν στην τέταρτη τάξη. Κοντά στο παράθυρο φορώντας κοστούμι είναι ο κεντρικός ήρωας αυτής της ιστορίας, ο Γερμανός. Κάπου,
μέσα στο πλήθος, με κουρεμένο κεφάλι είναι και ο άλλος «ήρωας», ο αρνητικός χαρακτήρας, ο αντιήρωας, που έφαγε ξύλο με την βίτσα από δέντρο κρανιάς. Τι κρίμα που δεν
φαίνεται το παλιό κτίριο του σχολείου, διότι θα ήταν σαν αρχείο, διότι μετά το έτος 1969 η
όψη του άλλαξε. Και μαζί της χάθηκε και «η μασκότ» του σχολείου για δεκαετίες, το κουδούνι, ένα πολύ όμορφο κουδούνι και έναν ιδιαίτερο ήχο. Έλεγαν ότι είχε αγοραστεί στην
Πόλη. Τώρα δεν υπάρχει πια ούτε ο δάσκαλος, εκείνος απεβίωσε τώρα πρόσφατα εδώ
στην Αθήνα, πλήρης ημερών. Εκείνοι του δημοτικού ήταν τυχεροί γιατί τους θυμούνται
πολλές γενιές μαθητών. Ίσως επειδή έχουν σχέση με τον Αλφαβητάριο. Ίσως! Εκείνος
ήταν πολύ καλός δάσκαλος.
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Από τον κύκλο: Αναμνήσεις των Σχωριάδων
Από τον
Πέτρο Μεντή
9 Φεβρουαρίου 2021

(Στις 24 Αυγούστου 1973 άρχισε η δίκη του Αποστόλη Τσάνου. Με
αυτή την ευκαιρία επαναφέρουμε το κείμενο αφιερωμένο γι’ αυτόν,
σαν μια πράξη ευγνωμοσύνης για την δράση του στην υπεράσπιση
της γλώσσας και των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, δικαιώματα που είχαν επικυρωθεί στο Σύνταγμα και στους νόμους του σοσιαλιστικού συστήματος).

Ο άνθρωπος που συνελήφθη για τέταρτη φορά ενώ δεν είχε περάσει ούτε ένας μήνας
από την Τέταρτη Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, Ιούνιος 1973.
(Ένα οικογενειακό χρονικό από τα χρόνια του σοσιαλισμού)
Ο άνθρωπος που θυσίασε την ζωή του και το μέλλον δυο γενιών, για να παραμείνει πιστός στα ιδανικά του.
Απόσπασμα από το γραπτό:

«Εχθρός κανενός λαού»

Εκείνη την ημέρα του Ιουλίου, όταν τον έβαζαν στο όχημα του τμήματος εσωτερικών
υποθέσεων με χειροπέδες, υπό το σπρώξιμο του αστυνομικού για να κατεβάσει το κεφάλι, εκείνος παρόλα αυτά, μπόρεσε να απευθυνθεί στους λίγους συγχωριανούς που τόλμησαν να τον «συνοδέψουν» και να τους πει: - Χωριανοί, έχετε γεια! Δεν θα γυρίσω πια
ζωντανός στο χωριό!
Ήταν η τρίτη φορά που επί σοσιαλισμού τον έδεσαν λέγοντάς του: «Στο όνομα του
λαού» και τον χαρακτήριζαν σε όλη του την ζωή σαν «Εχθρό του λαού» (σου θυμίζει
τον Ίψεν). Εκείνος δεν
υπήρξε εχθρός κανενός λαού, ούτε του
δικού του, ούτε του
αλβανικού λαού.
Αυτό που ζητούσε ήταν μια ευρύτερη παιδεία στην μητρική του γλώσσα.
Οι καλύτεροι του φίλοι ήταν Αλβανοί, Αλβανοί που είχαν την
ίδια τύχη με την δική
του, εκείνη της φυλακής. Εκεί γνώρισε
και λαμπρά μυαλά και
ωραίους χαρακτήρες
Αλβανών, πραγματιΗ οικογένεια Τσάνο. Στην φωτογραφία είναι και οι δυο ήρωες της κούς άντρες.
ιστορίας.
Εκεί γνώρισε και
τον πατέρα Ζεφ Πε-
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λούμπη. Το λέει ο ίδιος ο πατήρ Ζεφ στο βιβλίο «Ζήσε για να διηγηθείς» όταν γράφει ότι
συχνά αντάλλασσε απόψεις με την ομάδα των φυλακισμένων μειονοτικών… Έτσι συνέβη πραγματικά. Καμία αμνηστία δεν κατάφερε να μειώσει τα πολλά χρόνια της τέταρτης
φυλάκισης.
Μετά το 1990 κηδεύτηκε για δεύτερη φορά στο χωριό. Το φέρετρο του το κάλυψαν με
την γαλανόλευκη σημαία. Για την γλώσσα και εκείνη την σημαία εκείνος έφερε πολλά βάσανα και διωγμούς σε δυο ακόλουθες γενιές της οικογένειάς του…

Από το κεφάλαιο για τον γιό του, Κίτσο

…Αυτός που υπέστη για πολλά χρόνια στους ώμους του το βάρος της κρατικής μηχανής και την ψυχολογική πίεση, ήταν ο μεγάλος γιος, ο Κίτσος. Ήταν σπάνια περίπτωση για
την εποχή, του έδωσαν χωρίς πολλές αντιρρήσεις το δικαίωμα να δουλέψει στο Αργυρόκαστρο. Φοβόντουσαν μήπως φύγει για την Ελλάδα. Ήταν πιο σίγουροι να τον είχαν υπό την επίβλεψή
τους. Ακόμα και όταν ερχόταν στο χωριό τον παρακολουθούσαν νυχθημερόν. Όταν ο πεθερός του έριξε την χειροβομβίδα στην αυλή της Αλβανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, τον εξόρισαν οικογενειακώς σε
ένα χωριό του Βερατίου.
Τον συνέλαβαν και τον πήγαν στο γραφείο ενός
υπουργού, μέλος του Πολιτικού Γραφείου.
-Σου έχουμε έτοιμο το διαβατήριο να πας στην Ελλάδα.
-Δεν το θέλω! Μια ζωή με παρακολουθείτε να μην
το σκάσω. Αν ήθελα να φύγω στην Ελλάδα, θα είχα
φύγει. Το πότε θα φύγω θα το αποφασίσω μόνο εγώ.
Και δεν ήταν προβοκάτσια. Το καθεστώς είχε χαμηλώσει κατά πολύ τους τόνους στις σχέσεις του με
την Ελλάδα.
Αυτά τα λόγια, ειπωμένα με τόλμη, κουράγιο και
πολύ αποφασιστικότητα, εξέπληξαν τον υπουργό.
Ήταν ένα καπρίτσιο του, μια εκδίκηση για όσα του
έκαναν για πολλά χρόνια στην σειρά. Η ζωή τον είχε
κάνει σοφότερο, πιο παρατηρητικό στις αλλαγές του
πολιτικού κλίματος. Πόσο θα διαρκούσε το καθεστώς; Άντεξε τόσα χρόνια. Το θεωρούσε σαν προδοσία, σαν αχαριστία απέναντι στις κακουχίες του πατέρα και όλης της οικογένειας. Γι’ αυτό και δεν δέχθηκε
«το δώρο» εκείνων που του κατέστρεψαν την ζωή.
Η ζωή και παιχνίδι του με την μυστική αστυνομία του
καθεστώτος περιέχει αρκετό υλικό για ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, εάν όχι για ένα ολόκληρο μυθιστόρημα, απ’ αυτά που είναι πολύ δημοφιλή, τα αστυνομικά Έτος 1972. Ένας χρόνος πριν την
μυθιστορήματα. Η ζωή και η ιστορία του Κίτσου Τσά- τέταρτη φυλάκιση.
νο (Χρήστος Τσάνος) μου θυμίζει τον τίτλο και το μυθιστόρημα του Ισμαήλ Κανταρέ «Η ζωή, το παιχνίδι και ο θάνατος του Λουλ Μαζρέκου».
Αλλά ο ήρωάς μας νίκησε τον θάνατο!
(η συνέχεια στο κεφάλαιο που αναφέρεται σ’ αυτόν)
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Πρόλογος

Όταν την άνοιξη του 1957 εμείς εγκατασταθήκαμε σε ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα, περίπου 20 μ. μακριά από το σπίτι του, εκείνος εξέτιε την τρίτη περίοδο φυλάκισης…

Η πρώτη φυλάκιση, 1934

Ο Απόστολος Τσάνος ξεκίνησε νωρίς την «σταδιοδρομία» του στις φυλακές. Είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με το αλβανικό κράτος από το 1934. Τα διατάγματα του βασιλιά Ζογκ
για το κλείσιμο ή την κρατικοποίηση των σχολείων σε ξένη γλώσσα και την μείωση των
ωρών μαθήματος στην μητρική γλώσσα για τους έλληνες μειονοτικούς, προκάλεσε ένα
κύμα αγανάκτησης στον λαό και μια σύμπνοια σκέψης και δράσης στους διανοούμενους
της μειονότητας, κυρίως στους δασκάλους. Γι’ αυτό το κλίμα κάνει λόγο και ο συγγραφέας Πέτρο Μάρκο στο βιβλίο του «Τα σύννεφα και οι πέτρες».
Τότε ο μεγάλος συγγραφέας ήταν δάσκαλος στην Δούβιανη της Δρόπολης. Παραθέτουμε μόνο ένα μικρό
απόσπασμα από αυτό
το βιβλίο, το τηλεγράφημα ενός γνωστού
του από την Ανεξαρτησία, του Γιάννη Μίγκα, επιθεωρητή στο
Υπουργείο Παιδείας,
προς το υπουργείο
μετά από μια επιθεώρηση στα σχολεία της
μειονότητας. Αυτό το
τηλεγράφημα είναι ενδεικτικό του κλίματος
της εποχής και την επιδείνωση των σχέσεων
ανάμεσα στους μειονοτικούς και της βασιλείας.
«Επιθεώρησα 44
Η γούβα απέναντι από το καφενείο των Σχωριάδων, απέναντι
σχολεία
της ελληνικής
από τον Πίνακα Σοσιαλιστικής Άμιλλας όπου συνελήφθη
μειονότητας, ή καλύτερα 44 στρατόπεδα, που εκπαιδεύονται Έλληνες στρατιώτες» («Τα σύννεφα και οι πέτρες», σελ. 112). Φαίνεται ξεκάθαρα ο υπερβολικός λόγος στο κείμενο αυτού του τηλεγραφήματος.
Σ’ αυτήν την δίνη γεγονότων συμπεριελήφθησαν και διανοούμενοι από το Πωγώνι,
κυρίως δάσκαλοι. Όμως την αντίθεσή τους την εξέφρασαν και οι απλοί άνθρωποι. Ένας
εξ αυτών ήταν και ο Αποστόλης Τσάνος. Χρόνια μετά στα αρχεία που είχαν μείνει από την
περίοδο της βασιλείας βρέθηκαν λίστες με τα ονόματα των μειονοτικών μου είχαν αντιταχθεί στα βασιλικά διατάγματα. Σίγουρα ανάμεσά τους θα βρίσκετε το όνομα του Στόλη Τσάνου. Η κρατική ασφάλεια βρήκε έτοιμο το όνομά του για τους επερχόμενους διωγμούς.
Η δεύτερη φυλάκιση, 1953. Ήταν η πιο σύντομη χρονικά περίοδος φυλάκισης. Αφέθηκε ελεύθερος μετά από λίγους μήνες. Η τρίτη φυλάκιση: 1957 – 1960, είχε σχέση με
το παλιό πρόβλημα. Εκείνος δεν ζητούσε ούτε κάτι λιγότερο ή περισσότερο από το νέο
αλβανικό κράτος, παρά την εφαρμογή του Συντάγματος και της ισχύουσας νομοθεσίας,
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που το ίδιο το κράτος είχε θεσπίσει και προπαγανδούσε. Επωφελήθηκε από μια αμνηστία και βγήκε το 1960.

Οι βοσκοί των Σχωριάδων με δυο και τρία «πανεπιστήμια»

…Και να ήταν στο χωριό, εγώ ήμουν λίγο μεγαλύτερος από 2 χρονών, οπότε δεν θα
μπορούσα να τον είχα γνωρίσει. Τον θυμάμαι αφού βγήκε από την φυλακή, μετά το 1960.
Αυτός ήταν ο τυροκόμος του συλλογικού κοπαδιού των αιγοπροβάτων.
Οι βοσκοί όταν μιλούσαν μεταξύ τους, την ώρα που άρμεγαν, με τον όρο «πανεπιστήμιο» εννοούσαν τις φορές που είχαν μπει και βγει από τις αλβανικές φυλακές. Ο Κήτας
Μάρκος, ο οποίος αργότερα μπήκε και ο ίδιος στην φυλακή, έλεγε στον Μήτση Κοντολώλη και στον θείο Στόλη, όταν κάποιος έκανε κάποια συζήτηση με δύσκολο θέμα: - Ντεμέκ, αυτά θα μας εξηγήσουν ο Κοντολώλης που έχει τρία πανεπιστήμια ή ο Στόλη Τσάνος που έχει δυο.
Εγώ σαν «ficior» (μια βλάχικη λέξη αυτή που σημαίνει «παιδί, αγόρι») εδώ το χρησιμοποιώ με την έννοια που έχουν δώσει οι λάμπηδες βοσκοί που εννοούν ένα 10 -12 χρονο αγόρι που βοηθάει στις δουλειές στη στάνη, όταν άκουγα για «πανεπιστήμια» παραξενευόμουν. – Με τρία πανεπιστήμια και πάνε με τα ζώα; Οι άλλοι γελούσαν με τις σοφές
κουβέντες του θείου Κήτα, ο οποίος αφού φυλακίστηκε, το 1976, δεν επέστρεψε στο σπίτι του ζωντανός. Κι εγώ εν τέλει κατάλαβα τι σήμαιναν αυτά τα πανεπιστήμια. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στην συζήτηση εκείνο το απόγευμα Αυγούστου του 1968, είτε είχαν κάνει
από δυο – τρία πανεπιστήμια, είτε θα τα έκαναν στο άμεσο μέλλον. Έτσι κι έγινε. Οι βοσκοί
ήταν: ο Κήτας Μάρκος, ο Κώτσος Πότσης, ο Απόστολος Τσάνος, ο Μήτσης Κοντολώλης,
ο Βασίλης Μεντής και ο Λουκάς Μεντής. Η συζήτηση έλαβε χώρα την ώρα του απογευματινού αρμέγματος στην εκκλησία του Αγίου Αθνανασίου.
Σ’ αυτές τις σημειώσεις θα θυμηθούμε έναν εξ αυτών, τον Αποστόλη Τσάνο, τον θείο
Στόλη, όπως τον αποκαλούσαν στο χωριό, το έμβλημα του μειονοτικού έλληνα εθνικιστή της Αλβανίας.

Εγώ το παιδί και ο τυροκόμος

Τον γνώρισα σαν τυροκόμο, τον βοσκό που έκανε τυρί. Ο πατέρας με έπαιρνε μαζί
του. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε πεθάνει η μητέρα, η Βασίλω και είχε έρθει στο σπίτι η μάνα
Ξένη. Τα μαντριά του συλλογικού κοπαδιού ήταν όλα πλησίον του χωριού. Εγώ όλη την
ημέρα καθόμουν με τον θείο Στόλη στην στάνη. Μου έδινε να κάνω μικροδουλειές, να
μαζέψω κλαδιά, να γεμίσω το παγούρι με νερό στην αυλή του Καραγιάννη στο Κουκουράτο, του πήγαινα κοντά τους άδειους κουβάδες… Και αφού έκανα αυτές τις δουλειές
χωρίς γκρίνια, ο θείος Στόλης δεν ήθελε γκρίνια, αν δεν άκουγες τις έκανε μόνος του τις
δουλειές, μου έδινε κάποια δώρα: ανθότυρο με ζάχαρη, μυζήθρα, μια μυζήθρα από το
τυρόγαλα που μου την έδινε σκόπιμα για να μου κάτσει στο λαιμό, κοιμόμουν σκεπασμένος με την κάπα του, φουντούκια και καρύδια. Γελούσε όταν μου κόλλαγε η μυζήθρα
αλλά μου έδινε νερό να την καταπιώ αν δυσκολευόμουν.
Μια μέρα του ζήτησα από μόνος μου μυζήθρα, αλλά δεν μου έδωσε. Η στάνη ήταν στις
βράχλες, κάτω από την εκκλησία της Ντόλιανης. Μετά το 1992, νοσταλγώντας τα μέρη
της παιδικής ηλικίας, μετά την μετανάστευση στην Ελλάδα και αφού είχαμε εφοδιαστεί με
σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές, το φωτογράφισα αυτό το μέρος. Το θυμόμουν διότι
ήταν μια πέτρα που δεν μπόρεσαν να το μετακινήσουν ούτε τα τρακτέρ ή οι μπουλντόζες
που άνοιξαν τον δρόμο, δρόμο που αργότερα περνούσαν τα φορτηγά Skoda με τα υλικά
για την ανέγερση των μπούνκερ (πολυβολείων). – Θα σου δώσω γκίζα (μυζήθρα) αν ανεβείς σ’ αυτό το λιθάρι και να φωνάξεις στον πατέρα σου: O llaj tate, mini vreu vjaste! (στα
βλάχικα που σημαίνει – Μπαμπά εγώ θέλω γυναίκα!) Εγώ ήμουν 5 – 6 χρονών. Το κοπάδι
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του συνεταιρισμού,
το οποίο εκείνη την
ημέρα το βοσκούσε ο πατέρας μου,
ήταν στην ανηφόρα του Κισαρά. Ανέβηκα στον βράχο,
έβαλα τα χέρια μου
γύρω από το στόμα
και με όλη μου την
δύναμη φώναξα:
Πατέρα, θέλω γυναίκα! Ακούστηκαν
τα γέλια του θείου
Στόλη, του πατέρα
και όλων όσων με
άκουσαν.
Ο ήχος των κουδουνιών έσμιξε με τα γέλια των
Η αναμνηστική πλάκα που έβαλαν τα παιδιά του στο μέρος όπου
αντρών. Αυτή η
συνελήφθη τον Ιούλιο του 1973, ένα μήνα μετά την Τέταρτη Ολοπρόσχαρη ατμόμέλεια, τον Ιούνιο του 1973.
σφαιρα έκανε να γελάσω κι εγώ χωρίς
να καταλάβω τι ήταν αυτό που είχα ζητήσει από τον πατέρα, που τους έκανε όλους να λυθούν στα γέλια.
Φυσικά αυτό το αστείο έκανε να γίνουμε φίλοι με τον θείο Στόλη, φιλία που διήρκησε
έως ότου μπήκε φυλακή για τρίτη φορά. Μου το υπενθύμιζε αυτό το αστείο και όταν τον
συναντούσα καθισμένο στο πεζούλι της πόρτας. Σπάνια τον έβλεπες να κυκλοφορεί στο
χωριό, τώρα δούλευε σαν φύλακας στην Φωτιμίστα, ο μεγαλύτερος κήπος του συνεταιρισμού, από την πλευρά των συνόρων με την Ελλάδα. Λες και τον είχαν διορίσει επίτηδες ώστε οι κατηγορίες που θα του έκαναν αργότερα να γίνονταν πιο πιστευτές από τους
άλλους…

Οι καημοί ενός εθνικιστή

Ο άνθρωπος που για τους ομοεθνείς του δεν ζητούσε κάτι παραπάνω απ’ ότι προέβλεπε το σύνταγμα και οι νόμοι για τα δικαιώματα της μειονότητας που τα είχε θεσπίσει
το ίδιο το καθεστώς.
Ήταν Δεκέμβριος του 1971. Είχα πάει για τις χειμερινές διακοπές στο χωριό. Παρόλο
που είχαμε μεγαλώσει χαιρόμασταν με τα πορτοκάλια και τις ελιές, με τα οποία γέμιζε το
κατάστημα στο κέντρο του χωριού. Πωλήτρια ήταν η κόρη του θείου Στόλη, η Αναστασία, πολύ αξιόλογη στο εμπόριο…

Intermezzo 1: Αναστασία, η έξυπνη κόρη του θείου Στόλη

Η Τσίγια, όπως την φώναζαν στο χωριό. ήταν η πρώτη πωλήτρια στο κρατικό μαγαζί. Πιο πριν λίγα μέτρα πιο κει ήταν το ιδιωτικό μαγαζί του Γιάννη Ρέτζιου. Με την Τσίγια
με συνδέουν συγκινητικές αναμνήσεις των παιδικών χρόνων στις Σχωριάδες. Ποτέ δεν
με κατέδωσε στην μάνα Ξένη όταν της πήγαινα αυγά από το κοτέτσι και τα αντάλλασσα
με μπισκότα, κουλούρια και μακρόστενες καραμέλες. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα δίχρωμα
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λουκούμια, το μισό λευκό και το μισό κόκκινο. Εμείς τρώγαμε και ψωμί με αυτά, σαν να
ήταν ψωμί με τυρί. Ήταν τα τελευταία απομεινάρια από τις σοβιετικές προμήθειες.
Η Αναστασία ήταν άριστη μαθήτρια. Μετά το επτατάξιο της Πολύτσιανης τελείωσε την
Σχολή Λογιστικής στην Πανεπιστημιούπολη, στα Τίρανα. Εργάστηκε σαν λογίστρια στον
συνεταιρισμό που αποτελούνταν από την Πολύτσιανη, την Σέλτση και τις Σχωριάδες. Την
απομάκρυναν από κει. Είχε αρχίσει σε έντονο βαθμό η πάλη των τάξεων. Σε ένα γραπτό
εκείνη έχει περιγράψει πολύ συγκινητικά την ημέρα που ο πρόεδρος του συνεταιρισμού,
ένας άνθρωπος που εκτιμούσε τον επαγγελματισμό της, της ανακοίνωσε συγκινημένος
την απόφαση που είχε έρθει από την περιφέρεια για την απόλυσή της από την θέση που
εργαζόταν. – Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, της είχε πει, οι οδηγίες και το όνομα έχουν έρθει από πάνω. Είχε και καλούς ανθρώπους σε εκείνο το καθεστώς, λέει η Τσίγια.
Ποτέ δεν είχε έλλειμα, παρόλο που οι ελεγκτές είχαν λάβει οδηγία να της έκαναν συχνά ελέγχους και να ήταν σχολαστικοί. Αλλά η φυλάκιση του πατέρα της το 1973, έκανε
να την βγάλουν από το μαγαζί που δούλευε και να την πάνε να δουλεύει στο συνεταιρισμό. Εκείνη και η αδερφή της η Σοφία, η οποία απεβίωσε τους τελευταίους μήνες, απέφυγαν την εξορία. Στεναχωριόντουσαν για την μητέρα και τα αδέρφια που ήταν σε εξορία
καθώς και για τον Γρηγόρη, τον ανιψιό τους, που ήταν άριστος μαθητής και δεν μπόρεσε
να συνεχίσει τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο.
Εκείνες, σαν αδερφές στεναχωριόντουσαν πολύ και για τον μικρό αδερφό, το Φώτη.

Intermezzo 2

Ο Φώτης Τσάνος, ένα γνωστό όνομα στο Πωγώνι, γνωστός για την εξυπνάδα του, για
τις καλές επιδόσεις στα μαθήματα, για την σφαιρική του μόρφωση, για το ταλέντο και την
δεξιοτεχνία στο βιολί. Ήταν μέλος της μουσικής ομάδας των Σχωριάδων. Εμείς, παιδιά
τότε, ακούγαμε από το δρόμο τους ήχους του βιολιού του. Εκείνος καθόταν κοντά στο
παράθυρο και εμείς τον παρακολουθούσαμε με ευχαρίστηση. Ήταν άριστος μαθητής του
γυμνασίου του Αργυροκάστρου, το οποίο έκανε δια αλληλογραφίας, μαθητής της Βιομηχανικής Σχολής. Εργάστηκε για μερικά χρόνια σε ένα τραπεζικό παράρτημα στην Πολύτσιανη. Και τον Φώτη τον απέλυσαν από την δουλειά. Τους εξόρισαν μαζί με την μητέρα
του στο Γκολέμ. Αυτά του τα έφεραν όλα άνω – κάτω στην ζωή, του κατέστρεψαν το μέλλον, την έγκαιρη δημιουργία μιας οικογένειας. Τον Φώτη Τσάνο τον θυμάμαι πάντα σαν
έναν νέο με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Εάν στην πορεία της ζωής του δεν έβρισκε εμπόδια
από τους παράλογους νόμους μιας επανάστασης, εκείνος θα ήταν σήμερα ένας διανοούμενος που θα είχε καταφέρει πολλά. Έχει χρόνια που ζει στην Αθήνα.

Συνέχεια του κεφαλαίου «Οι καημοί ενός εθνικιστή»

…Φυσικά με δελτίο (οι ελιές). Ήταν ένα κρύο απόγευμα. Επέστρεφα από το μεσοχώρι στο σπίτι. Μόλις πλησίασα στο δρομάκι μας ήρθε στα πόδια μου ένα όχι πολύ μεγάλο
σκυλί, πιο πολύ για να παίξει. Ο θείος Στόλης ήταν στο ψηλό πεζούλι του σπιτιού που είχε
αγοράσει από τους Ντουραίους και ετοιμαζόταν να ανέβει στο γάιδαρο, όπως οι γυναίκες
φυσικά, γιατί έτσι το συνήθιζε. Φώναξε το σκυλί, την Φούλα (ίσως ξεχνάω το όνομά του,
από το σπίτι τους είχαν περάσει πολλά σκυλιά διότι ήταν κυνηγοί) και κατάλαβα ότι με περίμενε. Το σπίτι τους ήταν κοντά στην εκκλησία. Ήταν ένα μυστήριο σπίτι. Σπάνια έβλεπες να πηγαίνουν επισκέπτες απ΄ το χωριό. Μπαινοβγαίναν οι κόρες και τα εγγόνια τους.
Οι συχνές φυλακίσεις του σπιτονοικοκύρη δεν άφηναν την πληγή (την μνήμη) να επουλωθεί. Σ’ αυτό το σπίτι θα έβλεπες μικρά κυνηγόσκυλα ακόμα και στο μπαλκόνι και ψηλά
κρεμασμένα δέρματα από κουνέλια, αλεπούδες και κουνάβια. Η μόνη χαρούμενη νότα
σ’ αυτό το σπίτι ήταν ο ήχος της μουσικής που ακουγόταν από το παράθυρο. Πότε ο ήχος
του βιολιού και πότε του κλαρίνου. Ή και τα δυο μαζί. Αυτό δήλωνε ότι είχε έρθει και ο Κί-
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τσος από το Αργυρόκαστρο. Για πολλά χρόνια το σπίτι ήταν έρημο. Είχαν φύγει όλοι τους.
Τους είχαν στείλει στην εξορία.
Μόλις με είδε τράβηξε το χέρι από το σαμάρι, ήθελε να το χαμηλώσει λίγο για να ανέβει και μου απευθύνθηκε πιο χαμηλόφωνα απ’ ότι συνήθως:
-Τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται! Τα γυρίσατε όλα στα αλβανικά! Κάποτε και
τα ποιήματα, και τα τραγούδια, και τις εστράντες, και τα θέατρα τα λέγατε στα ελληνικά,
τώρα χρόνο με το χρόνο, πονηρά, πονηρά, τα γυρίσατε στα αλβανικά. Το κράτος μας τα
δίνει με νόμους και με σύνταγμα, αλλά μερικά κουτάβια εδώ τα μπερδεύουν τα πράγματα, έχουν γίνει βασιλικότατοι του βασιλέως, θέλουν αξιώματα και υποτροφίες από το
κράτος και τα γυρίζουν όλα στα αλβανικά. Ακόμα και τις συγκεντρώσεις της μπριγκάντας. Τι είναι αυτό που γίνεται;;;!!! Ύψωσε την φωνή του και αυτό έκανε το σκυλί να γυρίσει προς το μέρος μου και με κοίταξε όλο νόημα με τα γυαλιστερά του μάτια. Ήταν έτοιμο να μου ορμήξει, νόμισε ότι τσακωνόμουν με το αφεντικό του. Την περίμενα αυτή την
συμπεριφορά από τον σκύλο, διότι δεν κούνησε την ουρά του, που είναι ένα δείγμα φιλίας προς τον άνθρωπο. Δεν του απάντησα. Έπνιξα τα λόγια μέσα μου. Ήταν επικίνδυνα
λόγια αυτά που ειπώθηκαν, που δεν είχαν ακουστεί άλλοτε τόσο ανοιχτά στις Σχωριάδες.
Παρόλο που εκείνος ομολογούσε μια αλήθεια, εγώ τρόμαξα. Τα λόγια του αποκάλυπταν
την διπροσωπία του συστήματος σε σχέση με τους νόμους του. Τους θέσπιζε τυπικά αλλά
ταυτοχρόνως στένευε το πεδίο εφαρμογής και δράσης των. Ο Στόλης Τσάνος, εκείνος ο
έξυπνος άνθρωπος, την είχε καταλάβει αυτή την διγλωσσία. Εκείνος δεν ζητούσε για τον
λαό του τίποτε παραπάνω απ’ αυτά που το κράτος έδινε με νόμους και προπαγάνδα. Αλλά
τα λόγια του ήταν σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήταν αθώα αλλά εκείνοι, οι μάστορες των σκοτεινών έργων δεν τα ξεχνούσαν. Και έτσι, σιγά σιγά γέμισε η κούπα (ο φάκελος) και ήρθε η
μέρα που εκείνος θα πήγαινε για τρίτη φορά στο «πανεπιστήμιο». Και αυτό θα ήταν ένα
πανεπιστήμιο που θα διαρκούσε 20 χρόνια. Όταν τον έδεσαν, τον συνέλαβαν στη μέση
του χωριού, εκεί στον πίνακα της σοσιαλιστικής άμιλλας, μπροστά από τα μάτια του Ενβέρ Χότζα που είχαν ένα γλυκό βλέμμα, αλλά για τον λαό και όχι για τους εχθρούς, πολλοί στο χωριό δεν εξεπλάγησαν. Σχεδόν το ‘ξεραν. Εκείνος δεν μπορούσε να σιωπάσει, το
είχε πάρει απόφαση, θα ήταν μέχρι το τέλος ένας αγωνιστής του ελληνισμού για την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας.
Μεσαίου αναστήματος, με την πίπα πάντα στο στόμα και το δίκαννο στον ώμο (πότε
του το επέτρεπαν και πότε του το έπαιρναν, είχε μετατραπεί σε ένδειξη της σκληρότητας της πάλης των τάξεων, ίσως του το αφήνανε ώστε να πήγαινε για κυνήγι από τη μεριά του ποταμού της Σωπικής για να δούνε με ποιον θα συναντιόταν) είχε το σκυλί που
πότε προπορευόταν και πότε ακολουθούσε χοροπηδώντας τον γάιδαρο και εμείς ξέραμε ότι ήταν εκείνος, χωρίς καν να τον δούμε, από την Φούλα που γαύγιζε και τον καπνό
που φούμαρε. Είχε και λακκάκι στο πηγούνι, που λένε ότι είναι τυχερός όποιος το έχει,
αλλά στην περίπτωση του θείου Στόλη αυτό δεν ίσχυε και σ΄αυτό του έμοιασε και ο μεγάλος του γιος, ο Κίτσος…

Ένας εχθρός που χαρακτηρίστηκε από τον τύπο της εποχής ως
«το φαινόμενο Απόστολος Τσάνος»

Ήταν το έτος 1973 ή η αρχή του 1974, ήταν η θερμή περίοδος μετά την Τέταρτη Ολομέλεια του Κόμματος. Στην εφημερίδα «Bashkimi» διάβασα ένα άρθρο που με εξέπληξε και
με τρόμαξε. Ήταν ένα μακρύ άρθρο, ενός γνωστού δημοσιογράφου, ο οποίος είχε δοκιμάσει ο ίδιος την καταστολή της κρατικής μηχανής πάνω του, αφού ήταν στη ομάδα των
στασιαστών αντιπροσώπων στην Διάσκεψη των Τιράνων 1956, όπου αναφερόταν και ο
εχθρός του λαού, Αποστόλης Τσάνος. Ο δημοσιογράφος του είχε αφιερώσει μια μεγάλη
παράγραφο. Και ανάμεσα στις άλλες περιπτώσεις ξεχώριζε ως ένα ιδιαίτερο φαινόμενο,
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το φαινόμενο Αποστόλης Τσάνος, ενός παλιού εχθρού, που δεν σταμάτησε το εχθρικό
του έργο για ολόκληρες δεκαετίες και που δεν έδειξε ποτέ μεταμέλεια. Τέτοιοι άνθρωποι
είναι πολύ επικίνδυνοι για τον σοσιαλισμό. Αλλά τι ήταν ο Αποστόλης Τσάνος; Εχθρός του
λαού ή εθνικιστής του λαού. Εκείνος δεν ήταν εχθρός του λαού του, της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, δεν μπορεί να είναι εχθρός του λαού εκείνος που πολεμάει για
την εθνική ταυτότητα του. Αλλά ο Αποστόλης Τσάνος δεν ήταν ούτε εχθρός του αλβανικού λαού. Φυσικά για την αλβανική πολιτική τάξη της εποχής ήταν ένας εχθρός, ενώ για
τον λαό του ήταν ένα άξιο τέκνο του. Μήπως μισούσε την Αλβανία και τους Αλβανούς ο
θείος Στόλης; Κατηγορηματικά όχι! Εκείνος δεν είχε κάτι με τον απλό άνθρωπο, αυτός
τα είχε με εκείνους που έφεραν τόσα δεινά και ενάντια του ίδιου του λαού τους. Θα φανεί
παράδοξο αυτό που θα πω: Για τον Αποστόλη Τσάνο οι καλύτεροι φίλοι στην ζωή του, ειδικά στην φυλακή, ήταν Αλβανοί, συμπάσχοντες εκεί στο Μπάλσι και στον Άγιο Βασίλειο.
Κατά την διάρκεια της πολύχρονης φυλάκισής του εκείνος έζησε με την αφρόκρεμα των
Αλβανών διανοουμένων της μεταπολεμικής περιόδου. Έχω διαβάσει δυο φορές το καταπληκτικό βιβλίο «Ζήσε μόνο για να διηγηθείς» του πατέρα Ζεφ Πελούμπι. Ο πατήρ Ζεφ
λέει σε κάποιο κεφάλαιο του ογκώδους βιβλίου του ότι συνομιλούσε συχνά με την ομάδα των μειονοτικών συγκρατουμένων. Ιδού λοιπόν, ο Απόστολος Τσάνος ήταν στην φυλακή με τον πατέρα Ζεφ Πελούμπι. Έτσι εκείνος έχει μπει στα αλβανικά απομνημονεύματα, στην λεγόμενη «λογοτεχνία της φυλακής».

Επίλογος

Τώρα εκείνος αναπαύεται στον Άγιο Νικόλαο, εκεί που αναπαύονται και οι γονείς, η
γυναίκα και τα αδέρφια του. Τα παιδιά έβαλαν μια απλή αναμνηστική πλάκα εκεί που συνελήφθη για την τελευταία φυλάκιση, στη μέση του χωριού. Και η ειρωνεία της τύχης είναι ότι η αναμνηστική πλάκα είναι στο σημείο που κάποτε ήταν ο πίνακας σοσιαλιστικής
άμιλλας και το πορτρέτο του Ενβέρ Χότζα. Αυτό μου θύμισε τον Μγιέντα, τον ποιητή του
Βορρά:
Αηδόνι αυτός ο αιώνας
Πάντα αλλάζει
Πέφτουν οι μεγάλοι
Και οι μικροί σηκώνονται.
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Ο τιραναίος που μας μίλαγε για την αγάπη
Από τον κύκλο: Αναμνήσεις των Σχωριάδων

Ο σχωριαδίτης από τα Τίρανα που μας μίλαγε για την πρωτεύουσα , τις ταινίες, τα όμορφα κορίτσια, για την αγάπη, το πρώτο φιλί, κτλ.
Από τον
Πέτρο Μεντή
11 Νοεμβρίου 2021

Μια σύνοψη από το χειρόγραφο:

Η άνοιξη του 1967 ήρθε με βροχές, τα πόδια μας γλιστρούσανε μέσα στα σανδάλια, το δέρμα μαλάκωνε, λεύκαινε και το μεγάλο δάχτυλο ζάρωνε επειδή βρεχόταν από το πλούσιο γρασίδι. Εμείς
αφαιρούσαμε τους κάλους διότι ήταν εύκολο να γίνει στο δέρμα που
είχε μαλακώσει. Όταν ψάχναμε σαλιγκάρια μετά την βροχή στους λευκούς βράχους, χτυπάγαμε γιατί οι βράχοι ήταν όλο βρύα και λειχήνες που έκαναν τα σανδάλια να γλιστράνε και τα γόνατά μας να ματώνουν. Η άνοιξη συχνά μάζευε όλο το χωριό στην πολιτιστική
εστία, όχι για να δούμε την ταινία ή την επιθεώρηση της χρονιάς, αλλά για να ακούσουμε
τον κομματικό καθοδηγητή, που στο χωριό
τον έλεγαν «ινστρούκτορας», ο οποίος είχε
έρθει από το Αργυρόκαστρο. Εμείς τα παιδιά δεν είχαμε δουλειά
εκεί, ήταν δουλειές
των μεγάλων. Αλλά
πηγαίναμε να δούμε.
Κάτι είχαμε ακούσει γι’
αυτά που είχαν συμβεί
τον Απρίλιο στην Ελλάδα. Μας παραξένεψε όταν ο υπεύθυνος
της πολιτιστικής εστίας, που εμείς την λέγαμε «σάλα», δεν μας
έφερε κάποιο εμπόδιο
όπως έκανε τις άλλες
φορές.
Τα δυο μέρη που έχουν λάβει χώρα τα περισσότερα γεγονότα
Μας έκανε εντύτου κειμένου, γύρω από τον Άγιο Αθανάσιο και της σουρβιάς,
πωση
ότι ερχόντουπου στα παιδικά μας χρόνια έμοιαζε με μια μπαλαρίνα.
σαν στο χωριό σχεδόν
κάθε βδομάδα κομματικοί καθοδηγητές από την Επιτροπή του Κόμματος, μερικοί μιλούσαν την γλώσσα μας, τα ελληνικά, αλλά με πιο ωραία προφορά.
Ο γραμματέας του Κόμματος στο χωριό, ο οποίος μιλούσε πρώτος στην έναρξη της συνέλευσης μα είπε ότι στην Ελλάδα είχαν καταλάβει την εξουσία η στρατιωτική χούντα των
συνταγματαρχών. Ενώ ο καθοδηγητής ήταν πιο σκληρός στους χαρακτηρισμούς του για
εκείνους: «η στρατιωτική χούντα των μαύρων συνταγματαρχών της Αθήνας». Εμείς ήταν η
πρώτη φορά που ακούγαμε τον όρο «συνταγματάρχης». Από τις εξηγήσεις που έδιναν εκεί
τριγύρω καταλάβαμε ότι «οι μαύροι» ήταν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού.
Θυμήθηκα τα σλόγκαν που ήταν γραμμένα στους φουσκωμένους τοίχους του χω239
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ριού, πράγμα που μας δυσκόλευε στην ανάγνωση. Ένα από αυτά έλεγε: «Δεν έχουν
γεννηθεί ακόμα εκείνοι οι άντρες που θα εκφοβίσουν τους Αλβανούς». Στο τέλος είχε
γραφτεί το όνομα του ηγέτη. Τα άλλα ήταν γραμμένα στα ελληνικά και ξεκινούσαν με
την λέξη «Ζήτω!». – Πάμε για πόλεμο, είπε κάποιος όταν οι άνθρωποι έβγαιναν σκεπτικοί από την αίθουσα. Μερικές γυναίκες έριξαν την ματιά τους στην μεγάλη εκκλησία κάτω από την αίθουσα. Τώρα όμως ούτε από κει περίμεναν κάποια βοήθεια. Δεν
χτυπούσε πια η καμπάνα. Έμενε μόνο ο ουρανός, οι άνθρωποι έστρεφαν το βλέμμα
προς τα εκεί, αλλά πολύ προσεκτικά, και από μέσα τους έκαναν μια προσευχή στον
Θεό να σταματήσει τον πόλεμο.
Εμείς τα παιδιά κοιτάζαμε προς τα σύνορα και σκεφτόμασταν ότι ανά πάσα στιγμή ο γαλάζιος ουρανός θα γέμιζε με αεροπλάνα, όπως είχαμε δει στις πολεμικές ταινίες και από
τους λόφους που τους βλέπαμε όταν κοιτάζαμε την Σωπική, θα ερχόντουσαν τα τανκς
και θα ακούγονταν οι φωνές των στρατιωτών, μέσα στην σκόνη, στρατιώτες που θα μιλούσαν την ίδια γλώσσα με μας.
Περιμέναμε να έρθει ο Ιούνιος, να έρθει ο Γκόρμπος από
τα Τίρανα, να μας έλεγε τα νέα
από την πρωτεύουσα, ειδικά τις
«περιπέτειες» των τιραναίων με
τα κορίτσια. Με τον πόλεμο ας
ασχολούνταν οι μεγάλοι. Εμείς
θα το ξεχνούσαμε ακούγοντας
τον γοητευτικό τιραναίο.

Σπουδή (etude)

Η σουρβιά, στην τοποθεσία που ονομάζεται «Η άμμος του Κονόμου», ίσως η μοναδική που ανθεί στις
Σχωριάδες. Για να σωθεί, οι Σχωριάδες πρέπει να την
ανακηρύξουν ως προστατευόμενο μνημείο της φύσης, πριν ξεραθεί από εκείνους οι οποίοι για να μαζέψουν τους καρπούς σπάνε τα κλαδιά.
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Είχα αρχίσει να τα βλέπω κάπως διαφορετικά τα κορίτσια,
δεν έτρεχα με το αναψοκοκκινισμένο από ντροπή πρόσωπο
μπροστά τους. Τους έριχνα μια
ματιά και ότι έπιανε το μάτι από
την σιλουέτα τους. Και εκείνη την
καλοκαιρινή βραδιά που είχε έρθει η Επιθεώρηση του Αργυροκάστρου, τα έβλεπα αλλιώς τα
κορίτσια. Παρατηρούσα ποιον
έβλεπαν και πως τον κοιτούσαν.
Ποτέ πριν δεν ήμουν τόσο παρατηρητικός όσον αφορά τις κοπέλες. Η αιτία ήταν οι διηγήσεις
του Γκόρμπο. Ίσως και όχι, ίσως
να ήταν το γεγονός ότι βγαίναμε
από την εφηβεία…. Ίσως και τα
δυο μαζί…

Σχεδίασμα (esquise)

Εμείς αποφασίσαμε να χουφτώσουμε την Βιόλα την Παρασκευή βράδυ, με το που θα γυρί-

ζαμε από το σινεμά. Από όλες τις ώρες της ημέρας που καθόμασταν μαζί, εκείνη ήταν η
καταλληλότερη ώρα για κάτι τέτοιο…
(Από το τρίπτυχο του Κανταρέ: Αφήγημα σε τρεις χρόνους: Τρίτο μέρος «Ο καιρός της
αγάπης»)

Επίλογος 1

Ήταν το έτος 1991. Τώρα τα Σάββατα πήγαινα από την Ούλζα στο σπίτι μου στα Τίρανα, το οποίο το είχα βαπτίσει «η καλύβα του μπάρμπα Θωμά». Εκείνη την ημέρα πέρασα
μπορστά από το Λαϊκό Θέατρο για να πάω στην Πινακοθήκη. Όταν περνάς μπροστά από
ένα θέατρο το κεφάλι γυρνάει αυτόματα από κει που νομίζεις ότι είναι οι αφίσες των παραστάσεων. Κοντά στις αφίσες του θεάτρου ήταν ένας πίνακας ανακοινώσεων των θανάτων από το γραφείο κηδειών. Παρόλο που ήμουν λίγο μακριά, τράβηξε την προσοχή
μου μια φωτογραφία, μου έμοιασε με κάποιον γνωστό. Μόλις πλησίασα, πριν καν διαβάσω το όνομα του νεαρού άνδρα που είχε φύγει τόσο πρόωρα από αυτή την ζωή, σχεδόν
φώναξα με δυνατή φωνή: - Α ρε καημένε Γκόρμπο, έφυγες τόσο νέος και τόσο όμορφος!
Μετά διάβασα όλη την ανακοίνωση, παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι τον αναγνώρισα,
έκανα την καθιερωμένη τελετή για τέτοιες περιπτώσεις: «Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδερφού Β. Μ….» Τα υπόλοιπα δεν χρειαζόταν να τα διαβάσω. Ήταν μερικές μέρες που εκείνος κείτονταν στο νεκροταφείο δυτικά
των Τιράνων. Πηγαίνοντας στην Πινακοθήκη η σκέψη μου πλημμύρισε με τις αναμνήσεις του χωριού όπου κεντρικός χαρακτήρας ήταν αυτός ο άνθρωπος. «Βρε θάνατε, γιατί τους παίρνεις τόσο νωρίς αυτούς τους ωραίους άντρες!» Δεν ήμουν σίγουρος αν αυτά
τα λόγια τα είπα εγώ ή κάποιος τυχαίος περαστικός. Δεν ήταν κανείς τριγύρω όμως. Σίγουρα θα μιλούσα από μέσα μου, είπα ενώ ανέβαινα τα σκαλιά του ορόφου που βρισκόταν η έκθεση.

Intermezzo 1

Ο Γκόρμπος έφτασε σε μια ηλικία που έγινε πολύ γοητευτικός. Ένα ωραίο παιδί, μελαχρινός, με μαύρο μαλλί. Ψηλός και λυγερός, του πήγαινε ότι και να φόραγε. Φρόντιζε τα
ρούχα να ταιριάζουν με το χρώμα του προσώπου και των μαλλιών και ήταν ραμμένα με
πολύ φινέτσα, που προσέδιδαν στο σώμα του μια κομψότητα και αναδείκνυαν τις χάρες
ενός ανδρικού σώματος. Τέτοια ωραία παιδιά πάντα κουβαλούν πάνω τους ένα αίνιγμα,
έναν κόσμο μυστηρίου. Και αυτό έχει να κάνει με τις σχέσεις τους με τις κοπέλες. Αυτές
ήταν πιο πολύ σκέψεις άλλων ανθρώπων γι’ αυτούς, παρά τα πραγματικά κατορθώματα
και οι περιπέτειές τους με τα κορίτσια. Το να είσαι όμορφος έχει κι αυτό τα προβλήματά
του, ειδικά σε ένα καθεστώς όταν η προσωπική ζωή γοητευτικών νεαρών ήταν υπό την
επίβλεψη πολλών. Ο Γκόρμπος σε όλα του σου θύμιζε έναν Έλληνα, έναν Έλληνα σύγχρονο και αρχαίο, απόγονος αυτής της ωραίας φυλής στην οποία ανήκε.

1.

Τις πρώτες μέρες έριχνε προσεκτικά τα βήματά του, διότι τον τρύπαγαν τα αγκάθια και
του μπαίναν πετρούλες ανάμεσα στα δάκτυλα και στις πατούσες του. Κούτσαινε έως ότου
ένας από μας τον έμαθε πώς να έβγαζε την πετρούλα χωρίς να βγάζει τα σανδάλια. Στις
κνήμες, τα πόδια ήταν γρατζουνισμένα σαν να τα είχε ζωγραφίσει κάποιος ζωγράφος, με
ακανόνιστες κόκκινες γραμμές από τα αγκάθια και τους βάτους, όταν πλησίαζε τα βατόμουρα και φουσκάλες από τις τσουκνίδες. Το πρήξιμο από τις τσουκνίδες γινόταν και από
ένα παιχνίδι που παίζαμε μεταξύ μας. Χτυπούσαμε με κλαδιά τσουκνίδας τα γυμνά πόδια
ο ένας του άλλου. Ήταν μέρος της διασκέδασής μας. Τον αιφνιδίασα μια φορά όταν του
έτριψα τα μάγουλά του με τις παλάμες των χεριών μου, τις οποίες τις είχα κάνει με φύλλα
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από κρανιά. Φώναξε διότι δεν το περίμενε. Ο Ν. ο πιο ζωηρός, τον κάλεσε κοντά του τάχα
να του δείξει ένα λουλούδι στο πλάι ενός τοίχου, εκεί που συνήθως τα σκυλιά του χωριού σήκωναν το πόδι για να κατουρήσουν και μόλις εκείνος πλησίασε για να δει, ο Ν. πάτησε ένα φρούτο στο σχήμα μιας μεγάλης φασολιάς, το οποίο έσκασε και πετάχτηκαν οι
χυμοί του στο πρόσωπο του Γκόρμπο, κοντά στο μάτι του. Ο Γκόρμπο ούρλιαξε και όταν
καταλάβαμε τι είχε συμβεί ορμήξαμε στον Ν. με γροθιές και όταν μας διέφυγε του πετάγαμε ανώριμες κορομηλιές. Εκείνος κατέβασε το κεφάλι του και έτρεξε. – Αν είχε πάει το
ζουμί στο μάτι, θα τον είχε γκαβώσει. Σ’ αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια ίσως κρυβόταν και
λίγη ζήλια μας γιατί εκείνος ήταν από την πόλη, από την πρωτεύουσα μάλιστα. Φορούσε
κοντά παντελόνια, που του έπεφταν όμορφα πάνω του. Κάποιος από μας είπε: - Τα έχει
αγοράσει στα Τίρανα, όχι σαν τα δικά μας που μας τα αγοράζουν στα ντεμοντέ και μας κάθονται σαν κιλότες.

βλία. Ο Γκόρμπος τις αφομοίωνε τόσο καλά τις λέξεις που εμείς στραβώναμε που ο τιραναίος μιλούσε τα ελληνικά πιο «πολιτισμένα» από μας. Όταν πλησίαζαν τα μέσα του Ιουνίου εμείς αδημονούσαμε. Ο καθένας από εμάς προσπαθούσε να του κάνει το κέφι με
κάτι, κυρίως με το να μην τον αφήνουμε να στρίψει το κοπάδι με τα αρνιά και τα κατσικάκια, όταν πλησιάζαμε κάποιο ταύρο. Ανάμεσα στα αρνιά και τα κατσικάκια διακρίνονταν τα μοσχάρια επειδή ήταν πιο μεγαλόσωμα, ήταν λιγότερα σε αριθμό και βοσκούσαν
όλα μαζί, κολλητά ο ένας με τον άλλον, τόσο που έχωναν τις μουσούδες τους στο ίδιο μέρος με χόρτα και για να μην τσακωθούν συνεννοούνταν με νοήματα που μόνο αυτοί ήξεραν και έτσι έμεναν μόνο οι δυο πρώτοι, οι άλλοι αποσύρονταν. Είχαν κι αυτά την γλώσσα τους, τον δικό του κώδικα για να εξομαλύνουν τις διαφωνίες που προέκυπταν από την
λαιμαργία. Ήταν μεγάλη χαρά για μας, καυχιόμασταν ότι είχαμε ενώσει το κοπάδι μαζί με
τον τιραναίο.

2.

4.

3.

5.

Αρχικά εμείς διστάσαμε να τον κάνουμε μέλος της «κτηνοτροφικής ταξιαρχίας» μας
(αυτός ο όρος «κτηνοτροφική ταξιαρχία» είχε μπει στο παιδικό λεξιλόγιό μας από τους
μεγάλους που το χρησιμοποιούσαν σαν λέξη 2 φορές τον χρόνο, μια τον Απρίλιο όταν οι
ταξιαρχίες από τις φάρμες και εκείνες του στρατού ανεβαίνανε στη Νεμέρτσκα, τον Αύγουστο όταν η Πολύτσιανη γέμιζε με σφαγμένα και γδαρμένα πρόβατα. Ήταν τόσα πολλά που το κρέας ήταν σχεδόν δωρεάν, το είχαν πάθει από το φαρμάκι, ένα δηλητήριο,
από ένα αποξηραμένο φυτό του βουνού. Επίσης την λέξη την ακούγαμε και τον Οκτώβριο όταν κατεβαίνανε για το χειμώνα στα βοσκοτόπια των Αγίων Σαράντα. Ο δισταγμός
παραμερίστηκε όταν σκεφτήκαμε να τον «εκμεταλλευτούμε». Οι φίλοι μου την ανέθεσαν
εμένα αυτή την «αποστολή».
Συζητώντας μαζί του, του έδωσα να καταλάβει ότι θέλαμε να μας φέρνει γκόρτσα
(αχλάδια) από τον κήπο του παππού του. Δίστασε αρχικά αλλά μετά δέχθηκε και από την
επόμενη μέρα στον σάκο του είχε φέρει αχλάδια. Ήταν πεσμένα από τον αέρα, ως φαίνεται φοβόταν τον θείο του να ανέβει στις αχλαδιές ή να πέταγε πέτρες. Το καταλάβαμε από
τα χτυπήματα που είχαν τα φρούτα και ότι ήταν φαγωμένα από τα ζουζούνια. – Έξυπνος
ο τιραναίος, είπε ο Ν. ενώ πρόσεχε να μην δαγκώσει εκεί που τα ζουζούνια είχαν κάνει
κάτι τρύπες.
Εμείς ανταλλάσσαμε μαζί του ότι μας βρισκόταν. Στέλναμε έναν από μας για να μαζέψει καρύδια και τα σπάγαμε να φτιάξουμε κόλιντρους. Εκείνος γλύτωσε από το να βαφτούν οι παλάμες των χεριών του πριν φύγει για τα Τίρανα, κατά την πρώτη εβδομάδα
του Σεπτεμβρίου (πάντοτε έφευγε αφού περνούσαν οι χασάπηδες που ερχόντουσαν από
το Αργυρόκαστρο, με αρχηγό τον Τόλο). Έτσι δεν ήταν αναγκαίο να πλύνει τα χέρια με
χυμό από άγουρο σταφύλι ή να τα έτριβε σε μια πέτρινη πλάκα εκεί στην Βόντιτσα, η βρύση στον δρόμο προς το ποτάμι. Εμείς το κάναμε, γιατί φοβόμασταν τον δάσκαλο Γερμανό και τον διευθυντή στην Πολύτσιανη, τον Φάνη, ο οποίος μας τράβαγε τις φαβορίτες ή
κάτω από το πηγούνι, όπου και στις δυο περιπτώσεις αισθανόμασταν έντονο πόνο. Ίσως
στα Τίρανα δεν τιμωρούσαν έτσι τους απείθαρχους.
Είχε γεννηθεί στα Τίρανα, αλλά η καταγωγή των γονιών του ήταν από το χωριό μας.
Στην ουσία τον φιλοξενούσαν οι παππούδες του από την μεριά της μητέρας του. Σπάνια
τον βλέπαμε να βγαίνει από την αυλή του σπιτιού της άλλης γιαγιάς του, η οποία ήταν η
μητριά του πατέρα του. Με τον θείο του, τον ετεροθαλή αδερφό του πατέρα του τα έβρισκε και πηγαίνανε για ψάρεμα στο ποτάμι. Μιλούσε μόνο ελληνικά, μια ωραία καθαρή
γλώσσα σαν εκείνη που ακούγαμε στο Ράδιο Ιωάννινα ή που βλέπαμε στα σχολικά βι-
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Τις πρώτες μέρες ο τιραναίος βοσκούσε μόνος του τα αρνιά και τα κατσίκια. Μαζί του
πήγαινε και η Λέτα, το μικρόσωμο σκυλί του παππού του. Η Λέτα μας έδειχνε άθελά της
να μην μπούμε στην μεγάλη αυλή που περικύκλωνε το σπίτι, όλο σκιά από τα οπωροφόρα δέντρα, γιατί ο ψηλός γέρος, με το εξόγκωμα στο κεφάλι, δεν είχε πάει στο χωράφι, κοντά στο ποτάμι που τον είχαν βάλει φύλακα. Τώρα δούλευε πιο πολύ, οι εκκλησίες
είχαν κλείσει και εκείνος δεν πήγαινε πια στο σημείο εκείνο του ναού όπου οι πιστοί έριχναν τον οβολό τους προς βοήθημα στον ιερό ναό.
Δεν τα πήγαινε μακριά, τα βοσκούσε στον λόφο κάτω από τα χωράφια, στο σημείο
εκείνο που το χωριό έβγαζε χαλίκια και όπου έκανε σκιά μια σουρβιά, με 10 μέτρα ύψος,
με έναν κορμό ίσιο και που έμοιαζε σαν την μέση μιας μπαλαρίνας, χωρίς ούτε ένα κλαδί και αν ήθελες να την σκαρφαλώσεις πήγαινες μέχρι ενός σημείου και μετά κουραζόσουν ή άκουγες το σκίσιμο του παντελονιού και έλεγες από μέσα σου: Ξίκι να γίνουν και
τα σουρβιά!
Τότε θυμωμένοι πετούσαμε πέτρες, οι καρποί έπεφταν κατάχαμα μαζί με τα κλαδιά
τους και μόλις τα δαγκώναμε πνιγόμασταν, μας σούφρωναν το στόμα και μας κάθονταν
στο λαιμό. Τα αφήναμε για αργότερα το φθινόπωρο, όταν ωρίμαζαν και έπαιρναν ένα καφετί χρώμα.
Πολλές από αυτές τις τοπωνυμίες όταν αναφέρονταν είχαν το επώνυμο του παππού
του τιραναίου, του Κονόμου, στου Κονόμου. Επειδή όταν εκείνος ερχόταν τα καλοκαίρια έμενε εκεί, εμείς δεν τον φωνάζαμε με το επώνυμό του, αλλά του παππού του. Άσε
που εμείς του εξαφανίσαμε και το όνομα και το επώνυμο. Τον φωνάζαμε σκέτο «Γκόρμπο». Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο πρώτος που τον φώναξε έτσι, αλλά θυμάμαι ότι μια μέρα
είχε παίξει ξύλο με δυο τύπους μεγαλύτερούς του. Ίσως αυτοί τον αποκάλεσαν έτσι, διότι τους νίκησε και τους δυο. Οι κακές γλώσσες έλεγαν ότι τον έδειραν, διότι αυτοί οι δυο
ήταν γνωστά αλάνια και δεν ήθελαν αυτός σαν πρωτευουσιάνος και πιο όμορφος να τους
χαλάσει την δουλειά. Αλλά αυτός δεν ανακατευόταν σε τέτοιου είδους δουλειές. – Τι είναι
αυτός, έλεγε ο ένας εξ αυτών στον κολλητό του, αυτός είναι γκόρμπος.
Παρόλο που είχαμε μέρες που βοσκούσαμε μαζί σε ένα κοπάδι τα αρνάκια και τα κατσικάκια, εκείνος μας φαινόταν αινιγματικός, παράξενος. Και μόνο το γεγονός ότι ζούσε
στα Τίρανα, τότε πολλοί από εμάς είχαν δει την πρωτεύουσα μόνο από τις φωτογραφίες
του μαθήματος της Γεωγραφίας, αρκούσε να μας φαίνεται ότι ερχόταν από κάποιον άλλον πλανήτη.
Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη την ημέρα με τα αρνιά και βαριόμασταν. Τα μεσημέρια μας

243

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ / Ο τιραναίος που μας μίλαγε για την αγάπη

Ο τιραναίος που μας μίλαγε για την αγάπη / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙAΔΙΚΤΥΟ

έβρισκες στο δρομάκι όπου έκανε σκιά μια μηλιά από την Πόλη και πετούσαμε πέτρες.
Πέρασε ο ταξίαρχος και μας έδωσε μια χαρούμενη είδηση, το βράδυ θα ερχόταν ο κινηματογράφος. Εμείς σηκωθήκαμε και ενθουσιασμένοι πετούσαμε τα πουκάμισα στον
αέρα. Εκείνος μας κοίταζε και γελούσε.
Πως κάνετε έτσι, σαν τρελοί, έλεγε ενώ γελούσε.
Έχουμε ένα χρόνο που τον περιμένουμε τον Γιώργο Σινεμά, του είπαμε αφού κάτσαμε κοντά του.
Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα στον κινηματογράφο, είπε ο Γκόρμπος με κάποια περηφάνια,
και δυο φορές τις Κυριακές αν έχει ωραία ταινία.
Τι κάνεις - του είπε ο Ν., δεν βγαίνεις μετά το «Τέλος»;!
Όχι, δεν μας αφήνουν. Πηγαίνω όμως σε άλλο κινηματογράφο.

Τίρανα στον θείο του και είχε δει τον Αλέν Ντελόν σε μια ταινία, αλλά εσύ τον περνάς και
τον Ντελόν. Εμείς αγριοκοιτάξαμε τον Α. σαν να θέλαμε να του πούμε: «Ας’ τον τώρα, μην
τον διακόπτεις». – Σε διέκοψε την στιγμή που σβήστηκαν τα φώτα, επενέβη ο Σ. για να τον
επαναφέρει στην προηγούμενη συζήτηση. – Της ρίχνω το χέρι στο λαιμό, της παίρνω το
κεφάλι στο στήθος, της φιλώ τα μαλλιά, τις γυμνές πλάτες, στα μάγουλα, στα χείλη. Εμείς
τον ακούγαμε αποσβολωμένοι και αυτά τα λόγια μας κατέπληξαν, μας φάνηκαν μαγικά,
πιο μαγικά από τα παραμύθια των γιαγιάδων με νεράιδες και χρυσές. – Δεν της βάζεις το
χέρι ανάμεσα στα μπούτια; - του είπε ο Γ. – Αυτά τα κάνουν οι αμόρφωτοι, οι χωριάτες,
είπε ο Γκόρμπο με δυνατή φωνή και εκνευρισμένος. Εμείς ρίξαμε μια άγρια ματιά στον Γ.,
όλοι μαζί, σαν να θέλαμε να τον επιπλήξουμε γιατί μας εκνεύριζε τον Γκόρμπο την ώρα
που μας έλεγε θαυμάσια πράγματα.

6.

Intermezzo 2

Εμείς αρχίσαμε να φανταστούμε το πώς θα ήταν οι κινηματογράφοι των Τιράνων. Αναρωτιόμασταν αν τα παιδιά έμπαιναν χωρίς εισιτήριο και αν κάθονταν στο πάτωμα μπροστά από τους μεγάλους.
Όταν του το είπαμε γέλασε και πάλι δυνατά. Είχε ένα θορυβώδες γέλιο και τότε γινόταν πιο γοητευτικός, πιο όμορφος. Φαίνονταν τα λευκά του δόντια σαν χάντρες και στα
μάγουλα του σχηματίζονταν δυο λακκάκια, έτσι που φώτιζε όλη η όψη του. Ήταν πιο ψηλός για την ηλικία του, με μαύρα μαλλιά, με μεγάλο μέτωπο, μάτια που έλαμπαν και υγιές
δέρμα προσώπου. – Εμείς τα παιδιά πάμε και με το σχολείο, είπε εκείνος.
-Δεν πάω μόνος μου, μας είπε μετά από λίγο. «Για πες, σκέφτηκα, εδώ σε θέλουμε,
για πες μας τα κατορθώματά σου στα Τίρανα»! Όλοι μας καθόμασταν με ανοιχτό στόμα
και τον κοιτάζαμε στο στόμα. – Έξω από τον κινηματογράφο περιμένω μια κοπέλα και παρακολουθούμε μαζί την ταινία. – Για πες μας, πως είναι; - τον διέκοψε ο Πινόκιο. – Πολύ
ωραία, ψηλή και αδύνατη. – Έχει κόρφο, σου γεμίζουν τις χούφτες; Του Γκόρμπο δεν του
άρεσε αυτή η παρέμβαση, ήταν έτοιμος να σηκωθεί. Του φάνηκε ότι η Ίνα ήταν εκεί κοντά
του. Τι να έκανε αυτή τώρα; Σίγουρα θα είχε πάει στην Αυλώνα για διακοπές στην θάλασσα. Απ’ αυτή την άβολη στιγμή μας έβγαλε ο μικρότερός μας. – Εσύ τα κόβεις τα εισιτήρια;
- όχι χωρίς δόλο. Του Γκόρμπο του άρεσε αυτή η ερώτηση και χαϊδεύοντάς του το κεφάλι του είπε: - Μικρός και πονηρούλης. Τα κόβουμε με την σειρά, αλλά τις περισσότερες
φορές εγώ. – Α ρε μάγκα, του είπε ο Α., φοβάσαι μην σε δουν οι δικοί της και δεν βγαίνετε μαζί στους δρόμους; Εκείνος γέλασε και μαζί του γελάσαμε και μεις με τον συλλογισμό του Α., που δεν το περιμέναμε. Εκείνος πλησίαζε σε ομορφιά τον Γκόρμπο, εμείς μάλιστα λέγαμε μεταξύ μας ότι ο Α. θα γινόταν πιο όμορφος από τον Γκόρμπο, ίσως και όχι,
αλλά εμείς θέλαμε κάποιος από μας να ξεπερνούσε σε ομορφιά τον τιραναίο. – Τα εισιτήρια τα κόβω σε σειρά καθισμάτων, συνέχισε την συζήτηση ο Γκόρμπο, που δεν τα πιάνει
το φως της ταινίας, τα κόβω παράμερα, εκεί που είναι σκοτάδι. – Και εκείνη δέχεται; - είπαμε εμείς σχεδόν με μια φωνή και πλησιάσαμε ακόμα πιο κοντά του. – Δέχεται, είμαστε
φίλοι, έχει εμπιστοσύνη σε μένα. – Και εμείς ρωτάμε για χαζομάρες, είπα εγώ, τι νομίζετε πως είναι οι τιραναίες σαν τις δικές μας, που είναι σαν άγριες γίδες, τους λές καλημέρα και αρεντεύουν;

7.

Πριν τελειώσει τα λόγια του, εμείς συρθήκαμε από κει που καθόμασταν και τον περικυκλώσαμε, πήγαμε τόσο κοντά του που εκείνος χαμογέλασε, τεντώθηκε, έβγαλε το
χέρι του ενός από μας από τον ώμο του και συνέχισε: - Με την κοπελιά μου, έχουμε βάλει ο ένας στον άλλον ψευδώνυμα. Εγώ την φωνάζω Μέριλιν και αυτή με φωνάζει Αλέν
Ντελόν. – Εκείνη δεν την ξέρω, τον διέκοψε ο Α., ο οποίος είχε πάει κάνα δυο φορές στα
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Με αυτά που είπε ο Γκόρμπο για τους χωριάτες με έκαναν να κοκκινίσω λίγο, φοβήθηκα μήπως με καταλάβαινε ο τιραναίος. Μου φάνηκε ότι αυτά τα λόγια τα είχε πει για
μένα. Το προηγούμενο καλοκαίρι όταν πήγα να πεδικλώσω τα μουλάρια (τους έδενα τα
μπροστινά πόδια για να μην πάνε πολύ μακριά), η Ζ. έψαχνε μια αγελάδα που είχε χαθεί.
Δεν μου είπε μην φύγεις, αλλά εγώ το κατάλαβα ότι πλησίαζε η νύχτα και εκείνη φοβόταν. Πέρα από τον χείμαρρο ακούστηκε η φωνή της αδερφής της, που με μια φωνή σαν
των γυναικών που ζούσαν σε χωριό κοντά στα σύνορα, της είπε ότι η αγελάδα επέστρεψε στο σπίτι.
Όταν μπήκαμε στο χείμαρρο, εγώ πήρα το θάρρος, διότι εκείνη όλο και πιο πολύ ερχόταν κοντά μου από τον φόβο της και την σταμάτησα, την πλησίασα και της έβαλα το
χέρι στη μέση, το πέρασα μετά στην κοιλιά και προσπάθησα να το πήγαινα ανάμεσα στα
μπούτια της. – Τι κάνεις βρε ζώο, που το πας το μαργωμένο σου;!!! Αφού μου είπε αυτά,
με έσπρωξε και άρχισε να τρέχει. – Αμάν, σκέφτηκα, θα το πει στην γιαγιά της, η οποία θα
το πει στην δικιά μου και που να βρω τρύπα να μπω! Αλλά εκείνη δεν το είπε πουθενά. Α
ρε Γκόρμπο να μας τα είχες πει το προηγούμενο καλοκαίρι αυτά, ποιος ξέρει, θα έπραττα
σαν κι εσένα, μπορεί να την είχα φιλήσει και να της είχα πιάσει το στήθος της Ζ.

8.

Δεν έφτασε ο εκνευρισμός του Γκόρμπο με τον Γ., πέρα στην είσοδο του χωριού, στην
πλευρά της Πολύτσιανης, φάνηκε μια μακριά φάλαγγα στρατιωτών. Αυτό μας έκανε να
ξεχάσουμε τις θαυμαστές ιστορίες του Γκόρμπο. Είχαμε πολλά χρόνια που δεν είχαμε δει
τόσους στρατιώτες. Ήμασταν μικροί κατά το έτος 1961 όταν ξαφνικά το χωριό γέμισε με
φαντάρους, τα ρούχα των οποίων ήταν με κόκκινους λεκέδες, το χρώμα του χώματος
γύρω απ’ το χωριό.
Μας είπαν ότι ο Χρουτσόφ είχε πάει στην Αθήνα και κάτι είχε πει για την Βόρειο Ήπειρο. Από τον δρόμο του ποταμού ανεβαίνανε βιαστικές μια ομάδα γυναικών του χωριού,
ακούστηκαν μοιρολόγια, έτσι μοιρολογούσαν οι βλάχες. Τις πλησιάσαμε και ρωτήσαμε
ποιος είχε πεθάνει. – Τι λες μωρέ μαύρε, όλοι οι άντρες θα πάνε στη Νεμέρτσκα, θα έρθουν οι Έλληνες, αρχίζει ο πόλεμος. Γι’ αυτό πέρασαν στο λόφο όλοι αυτοί οι στρατιώτες,
σκέφτηκα. Που βρέθηκε και αυτός ο πόλεμος τώρα, μας άφησε στη μέση τις ιστορίες του
Γκόρμπου. Ούτε ο Γκόρμπος είχε πια όρεξη να διηγείται ούτε κι εμείς να ακούμε. Από τον
λόφο που ήμασταν είδαμε την κορυφή της φάλαγγας που είχε κατευθυνθεί προς τα σύνορα. Μετά από λίγο ακούστηκε το μηχάνημα του κινηματογράφου. – Δεν έχει πόλεμο, μας
καθησύχασε ο Γκόρμπο, στρατιωτική άσκηση είναι, αν είχε πόλεμο δεν θα γινόταν προβολή ταινίας. Θυμήθηκα τα σλόγκαν με κόκκινη μπογιά στους τοίχους του χωριού, στο
καφενείο, στο σχολείο. Τα πιο πολλά στα ελληνικά. Σ’ αυτά, χωρίς να αναφέρουν ανοιχτά
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το όνομα της Ελλάδος, ήταν ξεκάθαρο ότι απευθύνονταν εκεί. «Δεν έχουν γεννηθεί ακόμα εκείνοι οι άντρες που θα εκφοβίσουν τους Αλβανούς», έλεγε ένα σλόγκαν. Ήταν τα λόγια του θείου Ενβέρ γραμμένα με κόκκινη μπογιά. Αυτά τα λόγια μας έδιναν κουράγιο και
έδιωχναν τον φόβο του πολέμου από μας τα παιδιά. – Έχουμε τον Ενβέρ, έλεγαν οι γυναίκες για να δώσουν κουράγιο η μια στην άλλη.
Ο θόρυβος της κινηματογραφικής μηχανής μας καθησύχασε και βάλαμε μπροστά τα
αμνοερίφια και αυτά πήγαιναν στα δρομάκια που ήταν τα σπίτια τους. Τα άφησα να πάνε
μόνα τους στο σπίτι και έτρεξα στην αυλή της αίθουσας ανάγνωσης, εκεί όπου ο μηχανικός προβολής ταινιών, ο Γιώργος θα ήλεγχε
την ταινία μετά την προβολή της Πολύτσιανης και
εμείς καθόμασταν γύρω του για να πάρουμε κάποια κομμάτια ταινίας που έκοβε με ψαλίδι. Γινόταν
πραγματική μάχη για το ποιος θα πάρει τα μεγαλύτερα κομμάτια και την επόμενη μέρα τις «προβάλαμε» σε ένα σεντόνη.
Έτσι το αποκαλούσαμε εμείς, διότι στην πραγματικότητα τα γυρίζαμε προς τον ήλιο, βλέπαμε τις
κομμένες σκηνές και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε από ποιο μέρος της ταινίας είχε κοπεί. Γύρισα στο σπίτι με τρεις – τέσσερις κομμάτια ταινίας
και γεμάτος συναισθήματα από την φάλαγγα των
στρατιωτών και τις θαυμάσιες ιστορίες του Γκόρμπο.

9.

Οι υποψίες για τον επερχόμενο πόλεμο, οι φαντάροι που πέρασαν, τα σλόγκαν και οι χαμηλόφωνες συζητήσεις των αντρών και των γυναικών μας
είχαν αποπροσανατολίσει λίγο. Μόλις είχα ξυπνήσει. Ακούστηκε μια γυναικεία φωνή. Την αναγνώρισα, ήταν η φωνή της γιαγιάς της Ζ. - Αμάν, της το
είπε, σκέφτηκα. Αλλά οι γιαγιάδες, κάτι έλεγαν χαμηλόφωνα.
Άκουσα τις λέξεις «προχώματα» και «Γινεκατά», το παράξενο όνομα μιας σπηλιάς, στην οποία
την περίοδο των πολεμικών επιχειρήσεων, όταν οι
Γερμανοί βομβάρδισαν το χωριό, οι κάτοικοι πήγαιναν να κρυφτούν εκεί.
Με διαπέρασαν ρίγη, ο πόλεμος ερχόταν. Και
αυτός ο στρατός ήξερε την γλώσσα μας. Στρέφαμε το βλέμμα μας στα σύνορα και κάναμε σενάρια
από ποια μεριά των συνόρων θα έμπαιναν. Σίγουρα ανάμεσα στην Σωπική και στους πρόποδες του
όρους Μακρύκαμπου.
Έβαλα μπροστά τα αμνοερίφια και έριξα το
βλέμμα προς τον στάβλο με τα βοοειδή, που ήταν
δίπλα στο σπίτι του παππού του Γκόρμπο. Με περίμεναν. Σήμερα θα του την έλεγα του τιραναίου, θα
του έδειχνα ότι κι εμείς κάτι ξέραμε απ’ αυτά.
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10.

-Εμείς δεν έχουμε ψευδώνυμα, αλλά τα περισσότερα παιδιά και κοπέλες του μαχαλά είμαστε αρραβωνιασμένοι. Ο Γκόρμπο γούρλωσε τα μάτια και είπε: - Το κάνατε σαν οι
βλάχοι; - και έριξε το βλέμμα σε μερικούς από μας, οι οποίοι ήμασταν οι περισσότεροι, διότι ο παππούς του είχε το σπίτι στην γειτονιά όπου είχαν εγκατασταθεί κυρίως οικογένειες μετοίκων , αυτό το έκανε να το μετανιώσει λίγο, νόμιζε ότι θα θιγόμασταν. – Που αρραβωνιάζονταν από μωρά; πρόσθεσε μετά από λίγο. Στην φωνή του διέκρινα ειρωνεία
και χλευασμό. Αυτό με θύμωσε και άρχισα να λέω: - Όχι εμείς έχουμε μοιράσει τις κοπέλες από τώρα, για να μην τσακωθούμε όταν μεγαλώσουμε.
Ο Γκόρμπο τον παραξένεψαν αυτά τα λόγια. Είπα να του τα πω ώστε κι εμείς να τον
εκπλήσσαμε με τα κατορθώματά μας. Δεν είμαστε και τόσο πίσω στις αντιλήψεις μας.
Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω διότι εκείνη την στιγμή ερχόταν ο Σ. και του φώναξα από
μακριά: - Πως έχεις γίνει έτσι μωρέ Σ., στεναχωριέσαι για την Λίρα που σε χωρίσανε; Ο
Γκόρμπο τα ‘χε χάσει τελείως. – Γιατί του λέτε Λίρα, ρε παιδιά, είπε εκείνος με μια σχεδόν παρακλητική φωνή. – Ήταν αρραβωνιασμένος από τα φάσκιαλα, και μετά την ομιλία
του Ενβέρ, ο πατέρας του τον ξεαρραβώνιασε, αλλά ο συμπέθερός του την έφερε και δεν
επέστρεψε τα σημάδια, είπε ο Πινόκιο. Αλλά ο Γκόρμπο σκεφτόταν το πώς εμείς ήμασταν
αρραβωνιασμένοι. Πήρε τον λόγο ξανά ο Πινόκιο (αυτό το παρατσούκλι του το είχε βάλει
ένας αγρονόμος από την Πολύτσιανη, όταν πηγαίναμε σχολείο). – Εμείς τα παιδιά του μαχαλά έχουμε αρραβωνιάσει ο ένας τον άλλον. Εμένα με λένε Ρ., διότι εγώ κι αυτή κλαίμε
το ίδιο, σαν να γκαρίζει ένα γαϊδούρι. Ο Γκόρμπο έσκασε στα γέλια, το ίδιο και όλοι εμείς
οι υπόλοιποι. Εγώ κι αυτή (είπα το όνομα της κοπέλας) είμαστε συμμαθητές στο σχολείο
και μόνο σε μένα έχει εμπιστοσύνη και έρχεται να πεδικλώσουμε τα μουλάρια μακριά
από το χωριό.
Στο προσήλιο απέναντι βοσκούσαν τα αρνιά δυο αδέρφια, είχαμε τσακωθεί και δεν
τα ένωναν με τα δικά μας. – Τους βλέπεις εκείνους πέρα στα γράμματα; Και αυτούς τους
έχουμε αρραβωνιάσει. Τον μεγάλο με την Μπ., και τον δεύτερο με την Β. Κρίμα όμως,
γιατί το φθινόπωρο εκείνη θα πάει στην πόλη και ο Ν. είναι στεναχωρημένος. Είναι ένα
από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια, είπε ο Πινόκιο. Η Β. είναι το πιο όμορφο κορίτσι στην γειτονιά. – Σ’ εκείνο το σπίτι τους έχουμε αρραβωνιάσει όλους, πρόσθεσα εγώ. Στην αδερφή
λέμε το όνομα ενός γέρου, στον μεγάλο αδερφό το όνομα Α., που είναι και η πιο όμορφη
του χωριού και σπουδάζει σε ένα σχολείο στην πόλη. Αλλά και αυτό το «ζευγάρι» χώρισε. Εκείνος πήγε σε μια άλλη πόλη.
Η συζήτηση εκείνης της ημέρας έμεινε στην μέση. Εμείς θέλαμε να ξέρουμε μέχρι που
είχε προχωρήσει εκείνος με την Ίνα, την όμορφη κοπέλα από τα Τίρανα, την οποία παρόλο που δεν την γνωρίζαμε είχαμε αρχίσει να την συμπαθούμε. Ο Γιάννης είχε γεμίσει μια
σακούλα με αρωματικό σταφύλι, που στο χωριό το λένε τσελέκι. Είχε πάει κρυφά στον
αμπελώνα του Μπέη. Αρχίσαμε να φάμε και γέμισε το στόμα μας με ευχάριστο άρωμα.
Κάναμε όλοι την ίδια κίνηση, φτύναμε την φλούδα των σταφυλιών και ακουγόταν μόνο
το «φτου, φτου».

11.

Ο ήρωας της ιστορίας.

-Βρε Γκόρμπο, δεν μας είπες που την πας…; Ο Γκόρμπο έριξε ένα αυστηρό βλέμμα στον Α. και είπε απευθυνόμενος σε όλους: - Αυτά δεν λέγονται, είναι μυστικά. Έτσι κι
εσείς όταν θα έχετε τέτοιες σχέσεις, μην τις συζητάτε με άλλους. Αυτός είναι πολιτισμός.
Εδώ κόλλησε η συζήτηση.
Μοιάζαμε με τα πουλιά που είχαν πιαστεί σε παγίδα. Εγώ για να εξημερώσω λίγο τον
θυμό του Γκόρμπο του έβαλα μπροστά λίγα αχλάδια. Εκείνος αφού τα είδε μου έριξε μια
ματιά σαν να ήθελε να μου πει: - Δεν είναι από του παππού; Κατάλαβα τον δισταγμό του
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και του είπα με χαμηλή φωνή: - Είναι από τον κήπο του Κοντολώλη. Δεν είπε τίποτα, γιατί
στον κήπο του Κονόμου δεν είχε τέτοια αχλάδια. Είχαμε αγωνία αν θα απαντούσε ο Γκόρμπο στο ερώτημα.
Ο Πινόκιο απευθύνθηκε σε μένα: - Εσύ κάπου την πειράζεις, και είπε το όνομα μιας
κοπέλας, θα την γκαστρώσεις με την πρώτη. Τα πέρασες τα 16 – είπε τονίζοντας τις τελευταίες λέξεις. Οι άλλοι γέλασαν, μαζί τους και ο Γκόρμπο. – Μην γελάς, είπε ο Πινόκιο
στον Γκόρμπο, ορμηνέψέ τον. – Και ο ... (ο Πινόκιο είπε το όνομα κάποιου) πάει με γυναίκες αλλά δεν έχει γκαστρώσει καμία. – Μην τα πιστεύετε όλα, είπε ο Γκόρμπο, είναι
και λόγια. – Εκείνος όλη την ώρα συναναστρέφεται με μηχανικούς, οδηγούς μπουλντόζας και θεριζοαλωνιστικών μηχανών από την Δρόπολη, τον μαθαίνουν εκείνοι, είπε ο Κ.
– Και με έναν γεωμέτρη, αυτόν που μετρούσε τα χωράφια, όλη την ώρα για τέτοια συζητάνε, πρόσθεσε ο Πινόκιο, εκείνος κρατούσε το τσεκούρι. – Αυτός πηγαίνει στο Αργυρόκαστρο και ο λαζαρατινός του βρίσκει γυναίκες. Εκεί έχει εκπαιδευτεί, είπε ο Γ. και εμείς
είχαμε την εντύπωση ότι αυτά τα λόγια δεν τα είπε εκείνος, ένα 15χρονο αγόρι, αλλά ένας
ώριμος άνδρας. Κάπου τα είχε ακούσει αυτά τα λόγια. Σ’ αυτό το σημείο και ο Γκόρμπο
βρέθηκε σε δύσκολη θέση, δεν είχε τι να μας πει, να μας μάθει κάτι. – Ο άνθρωπος μαθαίνει τα μυστικά του έρωτα στον σωστό χρόνο, σαν μεγαλώνει, είπε εκείνος και σηκώθηκε. Έκανε λίγο γυμναστική και πήγε σε ένα κατσικάκι που κούτσαινε. Το κακόμοιρο το
κατσικάκι το είχε δαγκώσει ένα φίδι. Πλησίαζε η ώρα να τα επιστρέψουμε στο κατώι. Και
σίγουρα θα μαζεύονταν κάτω από την σκιά της παλιάς μηλιάς.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙAΔΙΚΤΥΟ

Αρχειακά στοιχεία του 1926
Το 1926 οι Σχωριάδες συμπεριλαμβάνονταν στην υπονομαρχία Λιμπόχοβου. Παρακάτω παρουσιάζουμε μια σειρά από στατιστικά στοιχεία σε επιμέλεια του κου Μπετζέτ Τσιομπάνι.
Από τον
Μπετζέτ Τσιομπάνι
7 Δεκεμβρίου 2021

Υπονομαρχία Λιμπόχοβου

(Η κατάσταση το 1926)
Παραθέτουμε μια μικρή περιγραφή της κατάστασης της υπονομαρχίας Λιμπόχοβου κατά το έτος 1926, καθώς και κάποια επίσημα έγγραφα εκείνης της περιόδου.

Κεφάλαιο χωρίς τίτλο

Εκείνο το καλοκαίρι πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε. Θυμάμαι και δυο κρυφοκοιτάγματά μου. Είχε έρθει η επιθεώρηση του Αργυροκάστρου και πήρε το μάτι μου τον
Γκόρμπο που μιλούσε με μια όμορφη κοπέλα, την τραγουδίστρια από το Αργυρόκαστρο.
Ήταν ωραία ντυμένη και με γούστο. Η τραγουδίστρια, ενώ μιλούσε με τον Γκόρμπο, γελούσε και γινόταν ακόμα πιο όμορφη. – Γλέντα, Γκόρμπο, γλέντα! – είπα σχεδόν φωναχτά.
Όταν άρχισε η παράσταση, από το σημείο που στεκόμουν όρθιος, άθελά μου, είδα
αυτό το σκηνικό: Μια από τις κοπέλες μας αντάλλαζε ματιές και χαμόγελα με τον κιθαρίστα της ορχήστρας. Εκείνη ήταν λίγο κοντή, αλλά όμορφη. Τα δυνατά φώτα, τα χρώματα
από το σκηνικό υπό τον αρχαίο πλάτανο, ίσως μπορεί και να είχε βαφτεί ελαφρά στο πρόσωπο και στα χείλη της, την έκαναν πολύ πιο όμορφη. Αυτές ήταν οι τελευταίες ερωτικές
σκηνές που πήρε το μάτι μου στο χωριό.
Γι’ αυτό έφταιγαν οι διηγήσεις του Γκόρμπο. Ποτέ πριν δεν είχα σκεφτεί τέτοιες πονηριές. Ίσως δεν έφταιγε ο Γκόρμπο, αλλά η ηλικία. Ήμασταν στα πρόθυρα του τέλους της
εφηβείας.
Το φθινόπωρο έφυγα για την γειτονική Ζαγοριά. Ο Γκόρμπο είχε φύγει καμιά εβδομάδα νωρίτερα. Εδώ τελείωνε η εφηβεία μας.

Επίλογος 2

Με τον Γκόρμπο δεν ξαναειδωθήκαμε. Μόνο στην φωτογραφία στον πίνακα με τις
ανακοινώσεις θανάτου, κοντά στο Λαϊκό Θέατρο. Τα παιδιά της γενιάς μου τον θυμόμαστε συχνά, μας ομόρφυνε τα παιδικά μας χρόνια, μας μάγεψε, μας έκανε μεγαλύτερο τον
κόσμο. Μετά τις συζητήσεις που κάναμε μαζί του καταλάβαμε ότι ο κόσμος δεν ήταν όσο
τον γνωρίζαμε εμείς τα παιδιά του ορεινού χωριού, μας τον έκανε πιο ονειρικό. Εμείς
ερωτευτήκαμε από τις διηγήσεις του, χωρίς να ξέρουμε καλά τι σήμαινε αυτό. Αυτά που
μας έλεγε μας μεγάλωσαν σωματικά, μας έκαναν πιο ωραίους. Και τα κορίτσια τα βλέπαμε αλλιώς τώρα πια.
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Διοικητική Διαίρεση
1.Λιμπόχοβο
2.Άνω Νεπράβιστα
3.Κάτω Νεπράβιστα
4.Άνω Λάμποβο
5.Κάτω Λάμποβο
6.Σούχα
7.Στεγόπολη
8.Γεωργουτσάτες
9.Ζερβάτι
10.Βουλιαράτες
11.Βόδριστα
12.Κρα
13.Βοδίνο
14.Πέπελη
15.Κλεισάρι
16.Σελλιό
17.Λυκομήλι
18.Λοβίνα

19.Κρυονέρι
20.Σωτήρα
21.Λόγγος
22.Κοσοβίτσα
23.Αϊ Νικόλας
24.Κακαβιά
25.Βρυσερά
26.Ραντάτι
27.Επισκοπή
28.Γλύνα
29.Βραχογκορατζή
30.Πολύτσιανη
31.Σχωριάδες
32.Σωπική
33.Τσιάτιστα
34.Μαυρόγερος
35.Χλωμό
36.Σέλτση

Είναι 36 χωριά, 3544 σπίτια, 18854 κάτοικοι από τους οποίους 10314 γυναίκες και
9352 άντρες. Η πόλη του Λιμπόχοβου έχει 12 συνοικίες, 786 σπίτια, 2545 κατοίκους.
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Προσωπικό διοίκησης

Διοίκηση: 4 άτομα
Τμήμα οικονομικών: 9 άτομα
Νομικό τμήμα: 3 άτομα
Τμήμα παιδείας: 31 άτομα
Τμήμα οδοποιίας 2 άτομα
Ταχυδρομείο – Τηλέγραφος: 3 άτομα

Οικονομικά Στοιχεία

Ο προϋπολογισμός του δήμου Λιμπόχοβου: έσοδα 4797 χρυσά φράγκα, έξοδα 4773
χρυσά φράγκα
Ο προϋπολογισμός της υπονομαρχίας Λιμπόχοβου:
Έσοδα 187510 χρυσά φράγκα
Από τους φόρους 143392 χρυσά φράγκα
Από το κρατικό ταμείο 6515 χρυσά φράγκα
Από το Ταχυδρομείο – Τηλέγραφο 4872 χρυσά φράγκα
Από τα δικαστήρια 3948 χρυσά φράγκα
Από το αστικό κράτος 15688 χρυσά φράγκα
Από το μονοπώλιο 10364 χρυσά φράγκα
Από διάφορα 67775 χρυσά φράγκα
Έξοδα 127801 χρυσά φράγκα
Για το τμήμα οικονομικών 13305 χρυσά φράγκα
Για το προσωπικό διοίκησης 12928 χρυσά φράγκα
Για το Ταχυδρομείο – Τηλέγραφο 4569 χρυσά φράγκα
Διάφορα 52550 χρυσά φράγκα

Παιδεία

Στατιστικά στοιχεία των κατοίκων ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης
29 άτομα με ανώτατη εκπαίδευση
40 άτομα με δευτεροβάθμια εκπαίδευση
350 άτομα με πρωτοβάθμια εκπαίδευση
50 άτομα είναι φοιτητές στην Ιταλία και την Ελλάδα

Αριθμός μαθητών: 2 επτατάξια σχολεία με 180 μαθητές, 29 δημοτικά σχολεία με 1450
μαθητές.

Δικαστικό σύστημα

Κατά το έτος 1926 στην υπονομαρχία Λιμπόχοβου είχε 5 δικηγόρους, συνέβησαν 4
δολοφονίες, 1 τραυματισμός, 3 ληστείες.

Σύστημα υγείας

Είχε 7 γιατρούς και 1 φαρμακοποιό.
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Αστυνομία

2 αξιωματικούς, 12 υπαξιωματικούς, 75 αστυφύλακες και 17 αστυνομικούς σταθμούς
(Σούχα, Πολύτσιανη, Γεωγουτσάτες, Πέπελη, Κακαβιά, Επισκοπή, Κατούνα, Μοναστήρι
της Κατούνας, Μύλος της Κακαβιάς, Ραντάτι, Τσιάτιστα, Αϊ Μηνάς, Αϊ Μαρτίνος.

Η τηλεπικοινωνία και το Ταχυδρομείο – Τηλέγραφος

Ο δρόμος Αργυρόκαστρο – Λιμπόχοβο 17 χλμ, 2 Γέφυρες (Γέφυρα Κοδόρτσα, Γέφυρα της Κυρίας), ο δρόμος Γεωργουτσάτες – Κακαβιά 9χλμ και Γεωργουτσάτες – Μουζίνα.
Ταχυδρομείο 1, Τηλεγραφείο 1, όχημα 1, αριθμός κολόνων 180, αριθμός απομονωτών 180, αριθμός επιστολών 3700

Γεωργία

Καλλιεργήσιμη γη 2375 εκτάρια, αμπελώνες 47 εκτάρια, κήποι 46 εκτάρια, ακαλλιέργητη γη 1207 εκτάρια, βοσκοτόπια και λιβάδια 2565 εκτάρια, δάση και βουνά
1533 εκτάρια.
Πρόβατα 23629, κατσίκες 11770, αρνιά 6010, ερίφια 3493, αγελάδες 2129, μοσχάρια
960, βουβάλι 1, ταύρους 1577, άλογα 198, μουλάρια 278, γαϊδούρια 1207, φοράδες 265,
γουρούνια 227.

Αγροτικά προϊόντα

Στάρι 4082 εκατόκιλα
Καλαμπόκι 9698 εκατόκιλα
Κριθάρι 1167 εκατόκιλα
Βρώμη 314 εκατόκιλα
Σίκαλη 1099 εκατόκιλα
Καπνά 89 εκατόκιλα
Σταφύλι 3000 εκατόκιλα
Ελαιόλαδο 2 εκατόκιλα
Φασόλια 157 εκατόκιλα
Κρασί 1042 εκατόκιλα
Καρύδια 156 εκατόκιλα
Μέλι 20 εκατόκιλα
Πατάτες 200 εκατόκιλα
Αμύγδαλα 16 εκατόκιλα
Σκούπες 84 εκατόκιλα
Τριφύλλι 866 εκατόκιλα
Βούτυρο 74 εκατόκιλα
Τυρί 382 εκατόκιλα

Βιομηχανία και υπηρεσίες
Μύλοι 47
Οχήματα 1
Αυτοκίνητα 4

Μαλλί 707 εκατόκιλα
Γάλα 1243 εκατόκιλα
Γιαούρτι 170 εκατόκιλα
Κρέας 1907 εκατόκιλα
Δέρμα 7350 τεμάχια
Συκιές 2475 ρίζες
Μηλιές 1752 ρίζες
Κερασιές 1240 ρίζες
Ελιές 52 ρίζες
Αχλαδιές 743 ρίζες
Βυσσινιές 10 ρίζες
Κυδωνιές 28 ρίζες
Ροδιές 357 ρίζες
Μουριές 1679 ρίζες
Καρυδιές 1244 ρίζες
Αμυγδαλιές 149 ρίζες
Καστανιές 82 ρίζες
Κορομηλιές 1303 ρίζες

Πριόνια 21
Αποστακτήριο 4
Ασβεστοκάμινοι 18
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Τσαγκάρης 42
Ράφτης 38
Ξυλουργός 13
Σιδεράς 32
Αργυροχόος 3
Σαράτσης 1
Βυρσοδέψης 1
Ζαχαροπλάστης 1
Χειροτέχνης 31
Αρτοποιείο 7
Καφενείο 24
Κομμωτήριο 9
Βυρσοδεψείο 2
Ρολογάς 1

Χασάπης 30
Τσαρουχάς 17
Αργαλειό 25
Πεταλωτής 10
Παπλωματζής 1
Καρβουνιάρης 2
Καπνοπωλείο 7
Ποτοπωλείο 2
Ξενοδοχείο 2
Χάνι 3
Σαμαρτζής 1
Μπογιατζής 4
Μπακάλης 20
Γανωματής 6

Θρησκευτική κατάσταση

Τζαμιά 9, το Λιμπόχοβο 7, η Νεπράβιστα 2, χότζες 8, τεκέδες 8, μπαμπάς 1, ντερβίσης
1, εκκλησίες 146, μοναστήρια 7, ιερείς 48, κάτοικοι μουσουλμάνοι 2774, κάτοικοι ορθόδοξοι 16080.
Οι υπονομάρχες του Λιμπόχοβου κατά τα έτη 1920 – 1940
1.Σουλεϊμάν Λουζάτι 1920
2.Πέτρο Ντίλο 1922
3.Φαΐκ Μπαμπάνι 1922 – 1923
4.Ρεσίμ Καλάκουλα 1923 – 1924
5.Τεκί Ρούσι 1924
6.Λάμε Νότσκα 1924 – 1925
7.Σελαουντίν Τσαμπέι 1925
8.Φαΐκ Λεσκοβίκου 1926

9.Σταύρο Τζιάχο 1926
10.Φαΐκ Λεσκοβίκου 1926
11. Σατεντίν Ζαβαλάνι 1926
12.Σερβέτ Φράσερι 1927
13.Τεκί Ρούσι 1926
14.Χασάν Χαϊντάρ Ντελβίνα 1930 – 1934
15.Χασάν Μερντάνι 1937
16.Γιοβάν Ντιμιτρέσκου 1930 – 1934
17.Σαφέτ Φουάτ Λιμποχόβα 1939 – 1944

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙAΔΙΚΤΥΟ

Από τον
Χρήστο Νάτση
16 Δεκεμβρίου 2021

Η ιστορία της οικογένειας
του Ευθύμιου Γκίκα από την Σωπική
Πωγωνίου της Βορείου Ηπείρου

Με αφορμή την 29η επέτειο από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ο λόγος για έναν άνθρωπο που δεν γνώρισα ποτέ, αλλά για τον οποίο πάντα
άκουγα να μιλούν με αγάπη και σεβασμό, το Θεόφιλο Γκίκα από την Σωπική Πωγωνίου
της Βορείου Ηπείρου. Ο Θεόφιλος έφυγε από τη ζωή στις 8 Νοεμβρίου 1989, μία ημέρα
πριν από την πτώση του «Τείχους της Ντροπής», ένα γεγονός που θα ήθελε οπωσδήποτε
να είχε ζήσει καθώς κατέρρεε οριστικά ένας μακρόχρονος ολοκληρωτισμός, που ο ίδιος
είχε βιώσει από τα πρώτα του κιόλας χρόνια.
Ήταν πέντε ετών, όταν το νεοσύστατο κομμουνιστικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα
εκτέλεσε τον πατέρα του, Ευθύμιο Γκίκα, μαζί με άλλους πέντε διανοούμενους Βορειοηπειρώτες με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και της αυτονομιστικής δράσης. Από
εκείνη τη στιγμή και για μισό αιώνα εκτυλίσσεται η τραγωδία της οικογένειας που άφηνε πίσω του. Μετά την εκτέλεση του πατέρα, οι ντόπιοι κομμουνιστές έκαναν κατάσχεση
της περιουσίας του και άφησαν το σπίτι κυριολεκτικά άδειο.
Ακολούθησαν μέρες μεγάλης φτώχειας, εξορίας και πείνας για τα δύο ανήλικα παιδιά της χήρας του, Πολύμνιας, ενώ την ίδια την παρενοχλούσαν συνέχεια οι ανήθικοι χαφιέδες της SIGURIMI. Ο Θεόφιλος, μαζί με την μεγαλύτερή του αδερφή, Χρυσαυγή, έζησαν στο περιθώριο της τοπικής κοινωνίας στιγματισμένοι ως μικροί αλλά «αδίστακτοι»
εχθροί.
Οι δημόσιες διαπομπεύσεις μέσα στις ίδιες τις σχολικές αίθουσες και οι εξευτελισμοί
έγιναν μέρος της καθημερινότητάς τους. Την γιορτή της Πρωτομαγιάς, κάποιος «δάσκαλος» έμαθε τους μαθητές να τραγουδούν και να χορεύουν ένα τραγούδι προσβλητικό
για τη μνήμη του πατέρα τους. Στην πιο αποτρόπαια κορύφωση των εξευτελισμών που
τους υπέβαλλαν, άρπαξαν με τη βία στο χορό τα παιδιά του εκτελεσμένου. Ήταν αυτός ο
διασυρμός η πιο επαίσχυντη προϋπόθεση για να τους δεχτούν στην Οργάνωση των Πιονιέρων.

Η προδοσία

Επίσημα έγγραφα της εποχής
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Τέσσερα χρόνια μετά την εκτέλεση του ανδρός της η Πολύμνια πήρε την δύσκολη
απόφαση της λιποταξίας. Η Σωπική δεν απείχε παρά ελάχιστα χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Στα μισά της διαδρομής, βρέθηκαν προδομένοι. Ένα τσούρμο ασφαλιτών και χωρικών τούς περικύκλωσε και τους οδήγησε σακατεμένους στις περιβόητες
φυλακές του Καλιά. Η Πολύμνια καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας ενώ τ’ ανήλικα παιδιά τα έστειλαν εξορία στη βιομηχανική ζώνη των Τιράνων.
Όταν, αργότερα, μεταφέρθηκε σε κάποιο στρατόπεδο αγροτικών εργασιών στα προάστια των Τιράνων και η Πολύμνια, ο μικρός Θεόφιλος με την αδερφή του έτρεχαν από
πίσω της εκλιπαρώντας να τους δώσει ένα κομμάτι ψωμί. Εκείνη έκλαιγε με λυγμούς
από την αδυναμία της να τους το προσφέρει. Τη δεκαετία του 1950 σε αυτά τα στρατόπεδα οι τρόφιμοι πέθαιναν από την πείνα.
Το 1955 η Πολύμνια αποφυλακίζεται και επιστρέφει εξαθλιωμένη στο χωριό της. Το
ίδιο βράδυ τη συλλαμβάνουν ξανά οι κομμουνιστές συγχωριανοί της και τη στέλνουν
εξορία χωρίς τα παιδιά της στο Αργυρόκαστρο. Το Κόμμα την υποχρέωσε να ενοικιάσει
κάποιο καταγώγιο, όμως κανένας δεν της πρόσφερε για κατοικία ούτε την καλύβα του
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φοβούμενος τον κοινωνικό στιγματισμό. Οι μόνοι που καταδέχτηκαν να την φιλοξενήσουν ήταν οι τσιγγάνοι της συνοικίας Παλιορτό.

Καλλιτεχνικές δημιουργίες
του Χρήστου Τσάνου

Σε αλβανικό γκούλαγκ

Μετά από τρία χρόνια, της επιτρέπουν να δεχτεί στο υπόγειο και τα δύο εγκαταλελειμμένα της παιδιά που τα είχε αφήσει μόνα για σχεδόν μια δεκαετία. Ο Θεόφιλος ολοένα αρίστευε με τις επιδόσεις του στην Παιδαγωγική Σχολή της πόλης, κληρονομώντας την έφεση προς τα γράμματα και τη γνώση από τον αδικοχαμένο πατέρα του. Όμως, όπως ήταν
αναμενόμενο για κάθε αριστούχο μαθητή με τόσο βεβαρημένη οικογένεια, το Κόμμα του
απαγόρευσε την ολοκλήρωση των σπουδών του. Όταν πήγε στο τελευταίο έτος του Γυμνασίου, τον ανάγκασαν να εκπληρώσει εσπευσμένα τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Όταν απολύθηκε από το στρατό, τον καθόρισαν εργάτη στον κάμπο όπου δούλευε
μαζί με τους τσιγγάνους, τους παιδικούς του φίλους από το Παλιορτό. Η μοίρα του Θεόφιλου Γκίκα ήταν από αυτό το σημείο και ύστερα προδιαγεγραμμένη. Αφού αντιστάθηκε
στις αφόρητες πιέσεις της SIGURIMI και δεν συνεργάστηκε, προορισμός του ήταν η σύλληψη, η ανάκριση, η καταδίκη, η φυλακή, το στρατόπεδο-ορυχείο του Σπατς όπου έμεινε έγκλειστος μια δεκαετία.
Τα τελευταία χρόνια της ποινής του, υπέφερε από οξεία γαστρίτιδα εξαιτίας του δηλητηρίου που εισέπνεε όλα τα χρόνια στα έγκατα του πιο κακόφημου αλβανικού γκούλαγκ. Τόσο το πρόβλημα της υγείας του όσο και η SIGURIMI τον ταλαιπώρησαν και μετά
την αποφυλάκισή του από το Σπατς. Στις 8 Νοεμβρίου του 1989, ο Θεόφιλος Γκίκας πέθανε, σχεδόν μόνος. Μία ημέρα μετά, στο Βερολίνο πέφτει το «Τείχος της Ντροπής», σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους αυτής της μακάβριας παραφοράς που για μισό αιώνα συνέθλιψε τη ζωή του και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στον εικοστό αιώνα.

Από τον
Χρήστο Τσάνο
28 Δεκεμβρίου 2021

-του Αχιλλέα ΣύρμουΧρήστος Κάτσης - Διαχειριστής
· 23 Οκτωβρίου 2016 ·
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
Γεννήθηκε στη Σωπική Αργυροκάστρου το 1911. Σπούδασε θεολόγος
στην Ανώτατης Θεολογική Σχολή Αθηνών, όπου ήταν συμμαθητής του μακαριστού αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Υπήρξε από τα πιο πατριωτικά και δραστήρια στοιχεία του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού. Συνεργαζόταν άμεσα
με τον αρχηγό του ΜΑΒΗ Βασίλειο Σαχίνη αγωνιζόμενος άοκνα για την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου και την ενσωμάτωσή της με την Μητέρα
Ελλάδα. Για την εθνική του δράση καταδικάσθηκε σε θάνατο ως «εχθρός
του λαού». Και μια λεπτομέρεια επί πλέον. Στο τέλος της δίκης παρωδία
όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου εξήγγειλε τη δικαστική απόφαση που
ήταν η θανατική ποινή, ως συνήθως ρωτιέται ο καταδικασμένος για τον τελευταίο του λόγο. Πολλοί σε παρόμοιες περιπτώσεις έχουν ζητήσει ελεημοσύνη. Ενώ ο Ευθύμιος είπε τα εξής «Εγώ Έλληνας ήμουν, Έλληνας είμαι και Έλληνας θα πεθάνω». Εκτελέσθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1946, μαζί με τον Γρηγόρη Λαμποβητιάδη και τον παππά Λίππε από το Καλούδι
Πρεμετής ως ηγετικές μορφές της ΜΑΒΗ.
Άφησε ορφανά δυο παιδιά. Ο γιός του Θεόφιλος σάπισε στης φυλακές ενώ οι οικογένεια μάνα σύζυγος
και κόρη στην εξορία κατατρεγμένες, μα μέσα τους νιώθανε περήφανες για τον σύζυγο και πατέρα Ήρωα...
Αθάνατος...!!!
-Οι λεπτομέρειες από - Β. Γκινόπουλος-
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Εδώ βλέπετε την κυρά Μάρω που με όλη την προικισμένη πονηριά της έπεσε στο δόκανο - παγίδα, που οι
νέοι που δεν γνωρίζουν καθόλου τα κυνηγετικά μέσα
εκείνων των εποχών που εγώ δεν παύω να νοσταλγώ
σαν ένας μανιακός κυνηγός που επί κομμουνιστικού
καθεστώτος μου το είχαν απαγορεύσει αυστηρά αλλά
εγώ με διάφορες δικαιολογίες δεν σταμάτησα!!!
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Τα σκαλιστά είναι κεφαλές σε διάφορα σχέδια, για γκλίτσες και μαγκούρες, που απάνω τους
έχουν σφυρίχτρα, είναι
σταυρουδάκια, καπνοσύριγγα, σφυρίχτρες διαφόρων σχεδίων και το αλέτρι
με όλον τον εξοπλισμό του
για να γνωρίζουν οι μεταγενέστεροι απόγονοι μας,
με τι εργαλεία δούλευαν οι
πρόγονοι τους και με πολλές δυσκολίες έβγαζαν το
ψωμί τους, αλλά ποτέ δεν
εγκατέλειψαν τον τόπο
τους!!! Γι' αυτό εμείς οι
απόγονοι τους, να τιμάμε
με μεγάλο σεβασμό κάθε
καλό που αποκτούμε, γιατί
έχει ο καιρός γυρίσματα!!!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙAΔΙΚΤΥΟ

Προσευχή
Απόκαμα να καρτερώ Θεέ μεσ’ στη ζωή μου
βράδυ πρωί σ’ αναζητώ μεσ’ στην παράκλησή μου.
Από τον
Χρήστο Τσάνο
28 Δεκεμβρίου 2021

Φωνάζω εγώ σωπάς εσύ κι απόκριση δε δίνεις
και μεσ’ στον πόνο τον βαρύ μονάχο μου μ’ αφήνεις.
Μέσα στην παραζάλη μου χάνω τα λογικά μου
κι ένα βαθύ παράπονο σκεπάζει την καρδιά μου.
Θαρρώ πως μ’ εγκατέλειψες πως πια δεν με θυμάσαι
για τα πολλά μου κρίματα θαρρώ δεν με λυπάσαι.
Κι αν παραβαίνω συνεχώς τις εντολές τις Θείες
συχώρα με παρακαλώ τις τόσες αμαρτίες.
Ελέησέ με ο Θεός πλύνε τα κρίματά μου
και σκούπισ’ απ’ τα μάτια μου τα τόσα δάκρυά μου.
Χριστέ μου σε παρακαλώ άκου την προσευχή μου
και δες την αγωνία μου που λιώνει την ψυχή μου.
Πότε θα κάνεις έλεος Θεέ μου δεν αντέχω
μου λύθηκαν τα γόνατα κουράγιο πια δεν έχω.
Παιδί μου σπλάχνο μου γλυκό κι ακριβοπληρωμένο
εικόνα της εικόνας μου και πολυαγαπημένο
μην απελπίζεσαι ποτέ και μην λιποψυχήζεις
μα πάντα να προσεύχεσαι και πάντα να ελπίζεις.
Εγώ κουφός δεν γίνεται να είμαι πίστεψέ με
την κάθε σου παράκληση Εγώ δεν απαρνιέμαι.
Γιατί ο ίδιος βρίσκομαι στο κέντρο της καρδιάς σου
και πριν εσύ προσευχηθείς ακούω την λαλιά σου.
Κι αν όπως λες δεν απαντώ στον κάθε λογισμό σου
δεν είναι πως δεν σ’ αγαπώ, μα ψάχνω να βρω εντός σου.
Την πίστη σου για μένανε, την πίστη την αγία
την πίστη την ολόθερμη που φέρνει σωτηρία.
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Κάλαντα από τον Σπύρο Ρέτζιο,
δεκαετία ’40, Χλωμό.
Από τον
Λάμπρο Ρέτζιο
26 Δεκεμβρίου 2021

Εδώ μας είπαν και ήρθαμε
στον ευγενή αφέντη
πώς να τον ευγενίσουμε,
πώς να τον ευχηθούμε.

ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΊ
ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ

Σελίδες 259-270

Οι συγχωριανοί μας γράφουν και
μοιράζονται τις αναμνήσεις τους

Αφέντη μου στο σπίτι σου
και γύρω στην αυλή σου
χρυσός άλυσος κρέμεται
χρυσή καντήλα φέγγει
φέγγει την αφεντιά σου.
Καλότυχη η χώρα μας
που έχει τέτοιον αφέντη
που έχει τιμή στα Γιάννενα
και δόξα στη Θεσσαλονίκη.
Σε τούτα τα σπίτια τα ψηλά
πέτρα να μην ραγίσει
και ο νοικοκύρης του σπιτιού
χίλια χρόνια να ζήσει.

• Τάνα Μπέλλου

Γράμμα από την Τάνα Μπέλλου

• Φωτογραφίες από την Κοσμηδώρα Χατζή
• Φωτογραφίες από τον Θοδωρή Ζώη
• Από το φωτογραφικό αρχείο του
Παναγιώτη Σιούτη
• Άλλες φωτογραφίες από το αρχείο του
Παναγιώτη Σιούτη

Νικηφόρος Λύτρας
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ΤΑΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
Η Τάνα Μπέλλου, η πιο στενή συνεργάτιδα με το περιοδικό «Σχωριάδες Πωγωνίου», που με νοσταλγία γράφει για το παρελθόν, μοιράζεται τον χρόνο της μεταξύ Αθήνας και Αυλώνας που έχει το σπίτι της.

Γράμμα από την Τάνα Μπέλου

Σας χαιρετώ από την Αυλώνα,

Αγαπητοί μου συγχωριανοί σας φιλώ από μακριά. Σας εύχομαι από καρδιάς να έχετε υγεία και χαρά στην οικογένειά σας. Στις 15 Αυγούστου που γιορτάζει πάντα το χωριό μας, γεμίζει με όλους τους μακρινούς, μεγάλους και μικρούς. Πάντα χαρούμενοι και
ενωμένοι να είστε. Δεν ξεχνάω το χωριό μου, τα χρόνια που ‘χω περάσει, δεν ξεχνιόνται
τα ήθη και τα έθιμα που είχαμε: Πασχαλιές, Χριστούγεννα, Απόκριες, ονομασίες. Πολύ
δεμένοι ήταν οι χωριανοί ο ένας με τον άλλον, με τις δουλειές, μαζί να μάσουμε τα καλαμπούκια, μαζί να τα ξεφλίσουμε το βράδι λέγοντας παραμύθια και ιστορίες. Και στο Συνεταιρισμό καλά είμασταν που μας κανόνιζαν να δουλεύουμε μαζί, να ραβδίζουμε, να
μαζεύουμε σταφύλια. Κάναμε πάντα χοροεσπερίδες, θέατρα, φεστιβάλια. Αυτά δεν τα
ξεχνάω. Έπαιρνα μέρος σε όλα, τα περισσότερα με λόγια τα έπαιρνα εγώ γιατί τα μάθαινα πολύ εύκολα. Τώρα το χωριό μας έγινε παράδεισος με την βοήθεια μερικών χωριανών μας, όπως: πρώτος ο Θωμάς Νάκας, ο Τάκης Πασπάλης, ο Άλκης Νταλές. Ας δώσουμε όλοι οι χωριανοί ένα μεγάλο ευχαριστώ και μεγάλη ευχή από μέσα απ’ την καρδιά
μας. Πάντα υγεία να έχουν με όλη την οικογένειά τους. Τόσα έργα, τόσες ομορφιές έχει
το χωριό μας. Εγέρασα και δεν μπορώ να έρθω. Με ευχαριστεί που τα διαβάζω όλα. Να
είστε όλοι καλά.

ότι είδον τα ματάκια μου,
αυτό θα μαρτυρήσω.
Το βράδυ ήρθαν τα αδέρφια της,
το μαρτυράει η μάνα.
Παιδιά, μια κόρη πο’ χουμε,
κι αυτή είναι πλανεμένη,
ο γιος του ρήγα πέρασε
με τ’ άλογο καβάλα,
δυο ρόδια της εζήτησε
και τέσσερα του δίνει,
κι αυτός βγάζει και την κερνά
διαμάντι δαχτυλίδι.
Ένας την πιάνει απ’ τα μαλλιά,
κι ο άλλος απ’ το χέρι,
και ο τρίτος ο μικρότερος
της βάζει το μαχαίρι.
Η μάνα την ερώταγε
τι ρούχα να της βάλει.
Θέλεις κόρη μου τα καλά,
θέλεις τα βελουδένια,
θέλεις τα χρυσοκέντητα
που σου ‘χω καμωμένα.

Δεν θέλω μάνα τα καλά,
ούτε τα βελουδένια,
θέλω να με θάψετε
με αυτά τα ματωμένα,
να πούνε πως με θάψατε
για δυο ζευγάρια ρόδια.

Ο πόνος του Πωγωνιού
Πωγώνι όλο πράσινο
με τα ψηλά βουνά σου,
νέοι και νέες έφυγαν
ρήμαξαν τα χωριά σου.
Σαν χελιδόνια έρχονται
σαν χελιδόνια φεύγουν,
τα σπίτια τους τα παρατούν
στην ξενιτιά πηγαίνουν.
Αναστενάζει ο πλάτανος
του φύγαν τα παιδάκια,
στον ίσκιο του πηγαίνουνε
πεντ’ έξι γεροντάκια.

Με
αγάπη, Μπέλλου
Σουλτάνα

Τραγούδια ξέρω πολλά, κάπου γράφω από κανένα. Παλιά που δεν τολμούσαν να μιλήσουν με παιδιά. Ένα συγκινητικό.
Μια κόρη ρόδια μάζευε
σε ωραίο περιβόλι.
Ο γιος του ρήγα πέρασε
με τ’ άλογο καβάλα,
δυο ρόδια της εζήτησε
και τέσσερα του δίνει.
Αυτός βγάζει και την κερνά
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διαμάντι δαχτυλίδι.
Η μάνα της την κοίταζε
από το παραθύρι.
Βράδυ να ‘ρθουν τα αδέρφια σου
και θα το μαρτυρήσω.
Τι είδες βρε μανούλα μου
που θα το μαρτυρήσεις,
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Της Άρτας το γεφύρι
Χίλιοι μαστόροι δούλευαν στης Άρτας το γεφύρι
ολημερίς εδούλευαν, το βράδυ γκρεμισμένο.
Πουλί πάει και κάθισε μεσ’ στην δεξιά καμάρα…
Δεν τραγουδούσε σαν πουλί, ούτε σαν χελιδόνι,
μόν’ τραγουδούσε κι έλεγε ανθρώπινη κουβέντα.
Μαστόροι πάψτε την δουλειά, πάψτε και τα τσοκάνια
γεφύρι εδώ δεν γένεται, γεφύρι δεν στεριώνει.
Αν δεν στεριώσετε άνθρωπο, γεφύρι δεν στεριώνει.
Μη εφτωχόν, μη έρμον, μη ξένον, μη διαβάτη,
μόνο του πρωτομάστορα την έμορφη γυναίκα.
Τ’ άκουσε ο πρωτομάστορας κι έπεσε να πεθάνει.
Πέρει και γράφει μια γραφή με το πουλί που διάβει
Αργά ντύσου, αργά άλλαξε, αργά να ΄ρθεις το γιόμα.
Αμ το πουλί παράκουσε κι αλλιώς πάει και της τα ‘πε
Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας το γιόμα
γοργά να πας και να διαβείς στης Άρτας το γεφύρι.

ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΊ - ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ

Να είχα έναν ταχυδρόμον, να τον είχα βοηθόν,
κι άλλον έναν πεζόδρομον να τον είχα σύντροφον.
Να κι έρχεται ένα πουλάκι άσπρο, άσπρο παχουλό,
του ‘δεσα ένα γραμματάκι με κορδέλα στο λαιμό.
Σε περικαλώ πουλάκι στην Νέα Υόρκη να σταθείς,
να μου βρεις τους χωριανούς μου, να μου βρεις τους συγγενείς.
Πεσ’ τους πως είμαι μακριά, απ’ τα βουνά από πίσω,
δεν φτάνουν τα χεράκια μου για να τους χαιρετίσω,
ούτε και τα χειλάκια μου να τους γλυκοφιλήσω.
Με τιμή και αγάπη σε όλους
τους συγχωριανούς μου,
Σουλτάνα Μπέλλου Πασπάλη

Γοργά εντύθηκε, γοργά άλλαξε, γοργά πάει το γιόμα.
Καλή σας μέρα μάστοροι και σεις και οι μαθητάδες.
Τι έχει ο πρωτομάστορας που ‘ναι βασανισμένος;
Το δαχτυλίδι μου ‘πεσε μεσ’ στην δεξιά καμάρα,
και ποιος θα μπει και ποιος θα βγει να πάει να μου το εύρει;
Εγώ θα μπω, εγώ θα βγώ, εγώ θα σου το εύρω.
Μα όλον τον τόπο γύρεψα, μα δαχτυλίδι δεν ηύρα.
Ένας αρπάζει το μυστρί, ο άλλος τον ασβέστη,
παίρνει κι ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο.
Πως τρέμει η καρδούλα μου, να τρέμει το γιοφύρι,
πως πέφτουν τα μαλλάκια μου, να πέφτουν οι διαβάτες.
Κόρη μου άλλαξεν τον λόγο σου κι άλλη κατάρα πες μας,
εσύ έχεις αδερφό στην ξενιτιά, αν τύχει να περάσει…
Σίδερο η καρδούλα μου, σίδερο το γεφύρι,
σίδερο τα μαλλάκια μου, σίδερο κι οι διαβάτες.
Το γεφύρι της Άρτας μέχρι σήμερα λένε ότι κουνιέται.

Οικογένεια Μανώλη Λίτση
Οικογένεια Λευτέρη Πασπάλη
Οικογένεια Ηλία Ευαγγέλου,
Παύλου και Κοσμηδώρας
Οικογένεια Φάνη Μήλια
Οικογένεια Θεόδωρου Ζώη
Οικογένεια Θωμά Κούστα
Οικογένεια Πετράκη Κούστα
Οικογένεια Λίντα Μπάλλα

Σας εκτιμώ και σας φιλώ!
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Φωτογραφίες από την Κοσμηδώρα Χατζή

Φωτογραφίες από τον Θοδωρή Ζώη

Ο πατέρας μου Ηλίας Ευαγγέλου στα 90 α
του γενέθλια

Χριστίνα (Μπάντος) Ζώη

Δημήτρης Ζώης, Μαριάνθη (Τσαμπέρη) παντρεμένοι
1935

Η μητέρα μου Μαριάνθη και ο
αδερφός μου Παναγιώτης

Αδέλφια Ζώη: Θανάσης, Ελένη, Δημήτρης
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Θεόδωρος Ζώης
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Από το φωτογραφικό αρχείο του Παναγιώτη Σιούτη
Κηδεία Δημήτρη Βαβάκου

Σπάνιες φωτογραφίες από την μεγαλοπρεπή κηδεία του καθηγητή Δημητρίου Βαβάκου (Τίρανα 1965) όπου συμμετείχε πλήθος κόσμου και πολλές προσωπικότητες της
εποχής στην Αλβανία που κατέθεσαν στεφάνι προς τιμήν του.

Μάιος 1947, Από Αθήνα προς Νέα Υόρκη. Δημήτρης Ζώης, Μαριάνθη (Τσαμπέρη) Ζώη,
Θεόδωρος Ζώης, Ολυμπία Τσαμπέρη, Σπύρος Χρήστου από την Πολύτσιανη.

Παναγιώτης Λώλης

Νικόλαος Ζώης
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Άλλες φωτογραφίες από το αρχείο του Παναγιώτη Σιούτη

Σχωριάδες 1972, όταν φέρανε το νερό

Παναγιώτης Σιούτης - Θωμάς Τέλιος
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΘΩΜΑ ΝΑΚΑ

Σελίδες 271-302

Διδακτικές και αστείες ιστορίες από τη ζωή στο χωριό
• Αν ήξερα γράμματα, ακόμα θα χτυπούσα

Παναγιώτης Σιούτης Αντώνης Βάγιoς
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την καμπάνα
• «Ούτε φέτος ούτε του χρόνου Πασχαλιά!»
• «Πίτα ντε, μωρ’ πίτα ντε!»
• «Πάλι θα σπείρουμε;»
• «Θα φύγω πιο γρήγορα και θα το συμπληρώσω!»
• «Θρέψτε μου τον Πέτρο και θα δείτε!»
• «Η χαμένη γαλότσα»
• «Η ποσότητα του φαγητού»
• «Η ντάντα του Σούτη και η τηλεόραση»
• «Η νερωμένη μπύρα»
• «Η μπάμπω στα τελευταία της»
• Ένα παιδικό κατόρθωμα
• «Ένα ζευγάρι εγγλέζικα, λουστρίνια παπούτσια»
• «Ελάτε κουτάβια! Φάτε κατσαμάκι!»
• «Εγώ θα πάω με τα πόδια!»
• «Για τους κλέφτες των κάχτων»
• «Για να μην αρτηθούμε»
• «Αστεία με τον Ράκο Μεντή και τον Βασίλη Νάκα»
• «Αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε»
• 25 Κι έσκασε!
• «Ιστορίες του παππού και της γιαγιάς»
• «Κι εγώ, κόρη την έχω»
• «Καπνός ήταν, καπνός έγινε!»
• «Η καταστροφή του ψωμιού είναι τα φασόλια!»
• «Κι άλλος που ξεχνιόταν να φύγει!»
• «Κι αν τέλειωσε η ρακή, δεν τέλειωσε ο
χειμώνας»
• «Μέσα στην Ελλάδα ή έξω από την Ελλάδα;»
• «Μη λαχτίσει ο Γώλης!»
• Μπίρα έχετε;
• «Ξέμεινε από μπούντενες»
• Ο Αντώνης Βάγιος με τη γυναίκα του την
Πολυξένη
• «Ο Βαγγελάκης ή το μοσχαράκι;»

• Ο καθένας με τον πόνο του
• «Ο Μαγγανίκος θα τη διαλέξει»
• «Οι οδοντογλυφίδες, είναι φρέσκιες;»
• «Οι σκούπες και οι τσιγγάνοι»
• «Οι Σωπικιώτες βαρελοποιοί»
• «Όλα τα ‘χεις πάνω σου και κανέναν δεν πιστεύεις»

• «Όλο με παινεύουν!»
• «Όλοι για τον θείο Στόλη!»
• «Οriz me lule»
• Ό,τι ποθείτε για εμένα, να πάθετε
• «Πάρε, ωρέ, ένα κοτόπουλο!»
• «Πήγαινε - έλα τα μαξιλάρια»
• «Πέρασα καλύτερα στην πόστα!»
• «Πέτρες, Ευθύμιε!»
• «Ποιός ζύγισε τα σούρβα;»
• «Ποιoς είναι πιο κουφός;»
• «Ποιός θα πρωτοπάρει;»
• «Πού θα παραθερίσετε;»
• «Ρεκόρ στα λουκούμια!»
• «Σταμάτα το τρένο, να κατέβω!»
• «Τα προβλήματα είναι για τους μαθηματικούς»
• «Τεμπέλης είσαι και τεμπέλη δεν πιστεύεις!»
• «Τί γέννησε η αγελάδα;»
• «Το αυγό του γαμπρού»
• Το λάδι στα λάχανα
• «Το όνομα της γυναίκας»
• «Το σκανταλιάρικο δίδυμο»
• «Τότσο μένα, τότσο μένα!»
• «Τώρα, φεύγα!»
• Φάε το εσύ, Σελήνη, μη δίνεις της Μίγιας
• «Φτέρνισμα ή Νάσος;»
• «Χασουρέ ή καλαφατσέ;»
• Hengre, hengre* (*Έφαγες, έφαγες)
• «Χωρίς ακοή, όμως ευγενικός»
• «Ως την κορφή της Ούλτσας»
• Ο Σουρής στη Χίο
• Εμείς δεν παντρευόμαστε
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Αν ήξερα γράμματα, ακόμα θα χτυπούσα την καμπάνα
Ένας στο χωριό ήταν αγράμματος, γι’ αυτό και δεν μπορούσε να βρει
δουλειά. Έτσι, πάει στον παπά και τον ρωτάει.
-Παπά, μπορείς να με βοηθήσεις να βρω κι εγώ μια δουλειά να ζήσω;
-Έχω μια δουλειά για εσένα. Κάθε μέρα θα χτυπάς την καμπάνα ανά μία ώρα.
Συμφώνησαν και ο αγράμματος ξεκίνησε τη δουλειά, όμως δεν ήταν καθόλου συνεπής. Χτυπούσε
την καμπάνα όποτε να ’ναι κι έτσι ο παπάς αναγκάστηκε να τον διώξει.
Μια μέρα, ένας συγχωριανός του του ζήτησε να πάει στην πόλη, να του φέρει μερικές
παραγγελίες. Ο αγράμματος πήγε και γύρισε
με σωστές όλες τις παραγγελίες. Οι υπόλοιποι σαν το έμαθαν, άρχισαν να του δίνουν
παραγγελίες για την πόλη και αυτός τις
εκτελούσε αμέσως.
Με τον καιρό έκανε καζάντια
κι έφτιαξε ένα μαγαζί με δικό
του εμπόρευμα κι άρχισε να
πουλάει. Τα πήγε καλά και
ανοίχτηκε κι άλλο στην
αγορά, μέχρι που έγινε
τόσο μεγάλος επιχειρηματίας, που διοργάνωσαν
δεξίωση για να τον τιμήσουν.
Εκεί, ένας δημοσιογράφος
αφού πρώτα τον συγχάρηκε
τον ρώτησε τι σπούδασε και
κατόρθωσε να γίνει τόσο πετυχημένος. Και ο επιχειρηματίας
του απάντησε.
-Αν ήξερα γράμματα, ακόμα
θα χτυπούσα την καμπάνα!
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«Ούτε φέτος ούτε του χρόνου Πασχαλιά!»
Ήταν ένας παπάς που δεν ήξερε και πολλά γράμματα και με αυτά και
με τ’ άλλα, δεν μπορούσε να υπολογίσει πότε πέφτει το Πάσχα που είναι κινητή εορτή.
Έτσι, έβαλε το κεφάλι κάτω και πήγε μια μέρα στον Δεσπότη και τον
ρώτησε:
«Δεσπότη, πώς θα ξέρω ότι έρχεται το Πάσχα και πότε πέφτει ακριβώς;»
Ο Δεσπότης, μην μπορώντας να τον βοηθήσει με πιο πρακτικό τρόπο, του έδωσε μία ποσότητα κουκιά, τόσα όσες και οι μέρες που υπολείπονταν μέχρι να έρθει το Πάσχα και συμβούλεψε τον παπά:
«Πάρε αυτά τα κουκιά στο δοχείο, είναι μετρημένα. Εσύ, κάθε μέρα
θα τραβάς κι από ένα έξω κι όταν τα κουκιά τελειώσουν, τότε, θα έχουμε Πάσχα».
Παίρνει, περιχαρής, ο παπάς το δοχείο με τα κουκιά, τα πάει στο σπίτι του και τα βάζει στην καμάρα του τζακιού. Από την επόμενη κιόλας
μέρα, άρχισε να βγάζει κι ένα κουκί από το δοχείο περιμένοντας να τελειώσουν για να ψάλλει κι αυτός στην εκκλησία το «Χριστός Ανέστη».
Για κακή του τύχη, όμως, η γυναίκα του παπά βρήκε το δοχείο με τα
κουκιά του Δεσπότη και χωρίς να ξέρει τα ένωσε με τα υπόλοιπα κουκιά που είχαν στο σπίτι για φαγητό.
Πέρασε ο καιρός και οι κάτοικοι του χωριού που λειτουργούσε ο παπάς με τα κουκιά, άρχισαν να αναρωτιούνται για την έλευση της Μεγάλης Εβδομάδας.
«Παπά», τον ρωτάνε, «στα άλλα χωριά ακούμε καμπάνες, εμείς εδώ,
πότε έχουμε Πάσχα;».
Και ο αφελής παπάς, απαντά με σοβαρότητα:
«Όπως δείχνουν τα κουκιά, ούτε φέτος ούτε του χρόνου Πασχαλιά!»
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«Πίτα ντε, μωρ’ πίτα ντε!»
Ένα ζευγάρι τσακώθηκε άσχημα. Η αιτία ήταν ένας γάμος που ήθελαν πολύ να πάνε, να χορέψουν και να διασκεδάσουν αλλά δεν πρόλαβαν να ετοιμαστούν εγκαίρως γιατί τα ρούχα τους δεν ήταν έτοιμα.
Γκρίνια, φασαρία, κουβέντες και νεύρα γέμισαν το σπίτι τους.
Κάποια στιγμή, μετά από πολλά, ο άντρας κατάφερε να ετοιμαστεί και
κίνησε να φύγει για τον γάμο. Την ώρα που έφευγε, μια κότα πέρασε από
μπροστά του, εκείνος, την αρπάζει, θυμωμένος ακόμα, και δίνει μια την
πνίγει και την πετάει μπροστά στα πόδια της τρομαγμένης γυναίκας του.
Έπειτα, συνεχίζει και πάει στον χορό.
Πίσω έμεινε η γυναίκα να αναρωτιέται πως θα μαγειρέψει την κότα
που μόλις έπνιξε ο άντρας της!
Μια και δυο, λοιπόν, ετοιμάζεται κι εκείνη, πάει στον χορό κι εκεί
βλέπει τον άντρα της μπροστάρη να χορεύει. Τα τραγούδια πήγαιναν κι
έρχονταν και το κέφι είναι ανάψει πολύ. Χωρίς να χάσει χρόνο, αρχίζει
κι εκείνη το τραγούδι:
«Εσύ που σέρνεις τον χορό,
και σφάζεις και την κότα,
να στην ψήσω, να στη βράσω,
πίτα, ντε, να σου τη φτιάξω;»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

«Πάλι θα σπείρουμε;»
Η πεθερά φώναξε τη νιόφερτη νύφη για να οργανώσουν τις δουλειές. Της εξήγησε πως τώρα που είναι Σεπτέμβριος πρέπει να βάλουν
μπροστά τις αγροτικές εργασίες που έχουν. Όργωμα, σπορά και τη φροντίδα του χωραφιού. Μετά, κάθε τόσο, όλο και κάποια δουλειά έβγαινε
στη μέση που όλοι έπρεπε να βοηθήσουν. Έτσι είναι αυτά, οι δουλειές
τελειωμό δεν έχουν και αλίμονο σε αυτόν που το νομίζει έτσι.
Η νύφη, αμάθευτη, αδούλευτη ακόμα και όχι και πολύ πρόθυμη,
γρήγορα άρχισε τα παράπονα και κάθε τόσο ρωτούσε την πεθερά πότε
θα τελειώσουν, επιτέλους, αυτές οι δουλειές.
«Να μωρ’ νύφη, μέχρι να θερίσουμε και τελειώνουν οι δουλειές»,
της έλεγε η πεθερά για να την εμψυχώσει.
Ήρθε ο Ιούνιος ο θεριστής, ήρθε και ο Ιούλιος ο αλωνάρης και θέρισαν και μάζεψαν τη σοδειά.
Σαν τελείωσε το καλοκαίρι, να ‘σου πάλι και
φωνάζει η πεθερά τη νύφη για να ξεκινήσουν το
όργωμα και τη σπορά.
«Πάλι θα σπείρουμε;», φώναξε αγανακτισμένη η
νύφη. Αυτόν τον τρόπο ζωής η νύφη δεν τον ονειρευόταν, με τον καιρό δεν άντεξε και στο τέλος
αυτοκτόνησε από την τεμπελιά της.

Και ο άντρας, τραβάει δυο εντυπωσιακές γύρες με τη φουστανέλα
του και απαντά, τραγουδιστά:
«Πίτα, ντε, μωρ’ πίτα ντε,
πίτα, ντε να μου τη φτιάξεις!»
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«Θα φύγω πιο γρήγορα και θα το συμπληρώσω!»
Ο Θανάσης Πασπάλης (Κένος), το είχε κάνει σύστημα
κι ερχόταν αργά στη δουλειά. Ως Ταξίαρχος, τον ρωτάω,
μια μέρα, με σοβαρότητα, μπροστά σε όλους:
«Βρε, Θανάση, τί θα γίνει με σένα που έρχεσαι αργά;»
«Μη στεναχωριέσαι», μου απαντά. «Θα φύγω λίγο πιο
γρήγορα και θα το συμπληρώσω!».
Όλοι γελάσαμε χάρη στον Θανάση, που μας έφτιαξε το
κέφι για το υπόλοιπο της μέρας.

«Θρέψτε μου τον Πέτρο και θα δείτε!»
Στον κάμπο, το χωριό μας φημιζόταν ως το καλύτερο
σε παραγωγή καλαμποκιού. Η Ταξιαρχία μας ήταν πάντα
διακεκριμένη και γι’ αυτή μας την επιτυχία τόσο ο Συνεταιρισμός όσο και η Ηγεσία και το Κόμμα είχαν ρίξει πάνω μας την
προσοχή τους και μας είχαν ως παράδειγμα προς μίμηση για τα υπόλοιπα χωριά.
Κάθε χρόνο, μας ανέβαζαν τον πήχη για καλύτερη παραγωγή και
φρόντιζαν να μας προμηθεύουν με ό,τι τους ζητήσουμε, λιπάσματα, εργαλεία κ.α. Σε μια τέτοια γεωργική συνάντηση, αφού συζητήθηκαν πολλά θέματα που μας απασχολούσαν, τεχνικά, για τα λιπάσματα, τους σπόρους κ.α., και όλες οι απόψεις ακούστηκαν από τους ανθρώπους του
Συνεταιρισμού για την καλύτερη παραγωγή, σηκώνεται κι ο Αντώνης
Βαγγέλης, πιο ειδικός από όλους μας, μάστορας στην παραγωγή καλαμποκιού, και λέει:
«Ακούστε και μένα που μόνο ένα θα σας ζητήσω. Θρέψτε μου τον
Πέτρο και θα δείτε τι θα κάνουμε!»
Ο Πέτρος ήταν ένας γεροδεμένος άντρας που πάνω του βασίζονταν
πολλές βαριές δουλειές που τις έφερνε σε πέρας.
Ευτυχώς που την κουβέντα του Αντώνη δεν την άκουσε η Ασφάλεια
και δεν πήρε άλλες διαστάσεις. «Ποιός πεινάει στην Αλβανία;» Θα ήταν η
πρώτη ερώτηση που θα του έκαναν και άντε να ξεμπερδέψει μετά.
Χιουμοριστική η ατάκα του αλλά, σε εκείνους τους καιρούς, εύκολα παρεξηγήσιμη.

«Η χαμένη γαλότσα»
Ήταν ένας συνταξιούχος δάσκαλος από την Πολύτσανη. Αυτός, σαν
μεγάλωσε αρκετά και βγήκε στη σύνταξη, χαλάρωσε τους ρυθμούς
ζωής του και απολάμβανε την κάθε μέρα του παρέα με τη γυναίκα του.
Μια χιονισμένη μέρα, φόρεσε τις γαλότσες του πάνω από τα παπούτσια του (έτσι το συνηθίζαμε) και πήγε στον φούρνο να αγοράσει ψωμί.
Στον δρόμο της επιστροφής, εκεί που περπατούσε, βλέπει μπροστά
του μια γαλότσα. Τη μαζεύει από τον δρόμο και συνεχίζει για το σπίτι του. Σαν έφτασε εκεί, με τη γαλότσα στο χέρι, λέει της γυναίκας του:
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«Γυναίκα, κάποιος χαμένος έχασε τη γαλότσα
του!»
«Ποιός άλλος πιο χαμένος από σένα που σου
λείπει η μία!» Απάντησε η γυναίκα του, δείχνοντας
τα πόδια του!

«Η ποσότητα του φαγητού»
Ο Πάντος Τέλιος, ο θείος μου, μαζί με άλλους δυο - τρεις μαστόρους έφτιαχναν ένα σπίτι στην Πολύτσανη. Οι Πολυτσανίτες, να σημειώσουμε ότι, θεωρούν τους εαυτούς τους
πιο «πολιτισμένους», πιο εκλεπτυσμένους σε
σχέση με τα γύρω χωριά.
Ένα παράδειγμα ήταν πως ακόμα και
όταν είχαν μαστόρους, φρόντιζαν κι έστρωναν κανονικό τραπέζι με όλα τα χρειαζούμενα, σερβίτσια, ποτήρια λογιών - λογιών
και άλλα. Όμως, τί να το κάνεις; Οι μερίδες
του φαγητού τους ήταν πάντα μικρές, λιγοστές και δύσκολα χόρταινε κανείς.
Ο Πάντος, μια μέρα, λέει, λοιπόν, του Πολυτσανίτη νοικοκύρη:
«Έλα εδώ, νοικοκύρη μου. Πάρε τα όλα αυτά από μπροστά μας και
βάλε μας φασολάδα και ψωμί μπόλικο, να φάμε να δουλέψουμε. Τα στολίδια δε χορταίνουν τον μάστορα!»

«Η ντάντα του Σούτη και η τηλεόραση»
Η ντάντα του Σούτη είχε μείνει μόνη στο χωριό. Ένα παιδί είχε κι αυτό
είχε φύγει κι έμενε στην Αθήνα. Λόγω του αποκλεισμού και της έλλειψης επικοινωνίας με άλλες χώρες αντίθετες του καθεστώτος που βιώναμε, είχε να δει τον γιο της σαράντα - πενήντα χρόνια.
Κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο 1972-73, κάτι απροσδόκητο συνέβη.
Μας επέτρεψαν να παρακολουθούμε -άφωνα- ελληνική τηλεόραση,
συγκεκριμένα το δημόσιο κανάλι της ΕΡΤ.
Η μοναδική τηλεόραση του χωριού βρισκόταν στη σάλα μόρφωσης.
Το βράδυ, όλοι μαζευόμασταν εκεί και παρακολουθούσαμε «Τον Παράξενο Ταξιδιώτη», μία από τις πρώτες σειρές της ελληνικής TV, με πρωταγωνιστή στον Αλέκο Αλεξανδράκη.
Εκεί, ερχόταν και η ντάντα του Σούτη και κοιτούσε μέσα στην οθόνη
με μεγάλη συγκέντρωση και προσοχή.
«Τί καταλαβαίνεις μωρή ντάντα;» Της έλεγαν οι συγχωριανοί της. Κι
εκείνη, πολύ σοβαρά, εξήγησε:
«Εγώ, έρχομαι, μήπως τύχει να δω το παιδί μου, τον Γκέλιο μου...»
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«Η νερωμένη μπύρα»
Ο Νούλης, ο Λιας κι εγώ είμαστε μπατζανάκια. Ο Ηλίας, τότε,
έμενε στο Αργυρόκαστρο και πολλές φορές μας έστελνε στο
χωριό ένα πεντάλιτρο μπετόνι βαρελίσια χύμα μπύρα. Αυτό το
έκανε γιατί στο χωριό η μπύρα θεωρούνταν είδος πολυτελείας.
Ο Ηλίας έστελνε το μπετόνι με την κοριέρα (λεωφορείο της
γραμμής) και ο πεθερός μου, Χριστόφορος Κατσάνος, φρόντιζε για την παραλαβή του.
Όταν η μπύρα ερχόταν στα σπίτια μας, ετοιμάζαμε μεζέ
και αρχίζαμε το φαγοπότι, εγώ και τα μπατζανάκια μου. Αργότερα, όμως, αντιληφθήκαμε ότι ο πεθερός μου δε φρόντιζε μόνο για την παραλαβή αλλά και για την κατανάλωση.
Ο ίδιος έπινε τη μισή κι έπειτα συμπλήρωνε το μπετόνι με
νερό. Έτσι ούτε γάτα ούτε ζημιά!
Όταν το βεβαιώσαμε, τον απαλλάξαμε από τα χρέη του
παραλήπτη μπύρας!

«Η μπάμπω στα τελευταία της»
Ο Νίκος Νάκας ήταν γνωστός στο χωριό για την αδεξιότητά του σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις. Με την παρορμητικότητα και την αφέλεια
που τον χαρακτήριζαν, συνήθως κατόρθωνε το αντίθετο από αυτό που επιδίωκε, χωρίς όμως ευτυχώς να βλάψει κανέναν. Αυτό που κατόρθωνε με
μεγάλη επιτυχία είναι να μας γεμίζει διασκεδαστικές, ανέκδοτες ιστορίες.
Πριν πολλά χρόνια, αρρωσταίνει η πεθερά του, βαριά. Εκείνος έκρινε ότι ήταν τα τελευταία της και 4.00 τα ξημερώματα, ενώ έξω έβρεχε
καταρρακτωδώς, πάει στο τηλέφωνο του χωριού που εκείνη τη στιγμή είχα εγώ βάρδια ως «roja operative» (ρόγια οπερατίβε), χτυπάει την
πόρτα και μπαίνει μέσα αναστατωμένος και βρεγμένος ως το μεδούλι.
«Τί έπαθες, Νίκο;» Τον ρωτάω με έκπληξη.
«Πάει η μπάμπω». Απαντάει.
«Τί λες μωρέ;»
«Ναι. Να τηλεφωνήσουμε να συνδεθούμε με την Πολύτσανη για να
στείλουμε τηλεγραφήματα, να ειδοποιήσουμε τους συγγενείς να έρθουν».
Στην Πολύτσανη, υπεύθυνος του τηλεφωνικού κέντρου, τότε, ήταν ο
Κώτσος Δήμας. Του τηλεφωνώ, τον ενημερώνω για το δυσάρεστο συμβάν και τον παρακαλώ ότι πρέπει να στείλουμε, το συντομότερο δυνατόν, τα τηλεγραφήματα στους συγγενείς.
Ο Νίκος έδωσε τις διευθύνσεις και ζήτησε το μήνυμα να γράφει: «Η
μπάμπω στα τελευταία της». Πρώτα έστειλε τηλεγράφημα στη Νίνα, την
κόρη του, που έμενε στο Αργυρόκαστρο. Όταν έφτασε η σειρά να στείλει
στον γιο του Αποστόλη, που ήταν φαντάρος, τον συμβούλεψα:
«Ζήτησε να γράψουν - Τελείωσε η μπάμπω - αλλιώς δε θα του δώσουν άδεια από τον στρατό για να έρθει».
Ο Νίκος τα μπέρδεψε με τον Πολυτσανίτη μεσάζοντα των τηλεγρα278

φημάτων και πάλι. «Τελικά πέθανε ή δεν πέθανε η μπάμπω;» Απορούσε ο Κώτσος Δήμας.
«Δεν ξέρω, θα σου πω». Του απάντησε ο Νίκος!
«Στην Αθηνά; Στο Σκραπάρι; Θα ειδοποιήσεις;» Τον ρώτησα και πάλι.
«Δεν ξέρω, κάτσε να πάω να δω μια φορά ακόμα». Είπε ο μπερδεμένος Νίκος.
Φεύγει, λοιπόν, και πως τα κατάφερε και τους κουβάλησε όλους
τους συγγενείς στο χωριό αλλά η μπάμπω από εκείνη τη μέρα έζησε
άλλα δέκα χρόνια..!

Ένα παιδικό κατόρθωμα
Ήμασταν μικρά παιδιά, ως
10-12 χρονών, εγώ και ο φίλος
μου, ο Κώστας Λώλης, όταν κινήσαμε
για το ποτάμι να πιάσουμε ψάρια με το καντήλι και το πιρούνι. Είχαμε δει τους μεγάλους
πως έπιαναν τα ψάρια τη νύχτα, όπου με το φως του
καντηλιού τα ξεγελούσαν, αυτά έμεναν ακίνητα κι έτσι με το
πιρούνι έδιναν μια, τα τρυπούσαν και τα έπιαναν. Ήταν κι αυτός ένας ποταμίσιος τρόπος ψαρέματος.
Ο παππούς του Κώστα, ο Αντώνης Λώλης (Μπόμφης), ήταν
στον μύλο του χωριού, έτσι πήγαμε ως εκεί κι εκείνος μας έφτιαξε όλα
τα σύνεργα για το ψάρεμα και κινήσαμε μες τη νύχτα για το ποτάμι.
Αφού προσπαθήσαμε κάμποσο, καταφέραμε και πιάσαμε δυο - τρία
ψάρια. Έπειτα, περιπλανηθήκαμε στο ποτάμι. Στη βόλτα μας επάνω,
βρήκαμε ένα σουρούπι, το οποίο είχε μαζέψει πάνω από 3-4 κιλά ψάρια. Ενθουσιασμένοι με αυτή την απροσδόκητη λεία, τα παίρνουμε τα
ψάρια και πάμε γραμμή για τον παππού του Κώστα, να του δείξουμε τι
κατορθώσαμε!
Στον δρόμο, όμως, σκέφτηκα, πως για να γίνουμε πιστευτοί πρέπει
να τρυπήσουμε τα ψάρια, αλλιώς, πώς τα πιάσαμε;
«Κώστα!». Λέω του φίλου μου. «Πρέπει να τρυπήσουμε τα ψάρια,
αλλιώς θα καταλάβει αυτό που κάναμε!» Έτσι, αρχίσαμε να τα τρυπάμε.
Μετά, πήγαμε και στον παππού Αντώνη.
Εκείνος, βλέπει μια τη μεγάλη ποσότητα μια τις τρύπες στα ψάρια και
ξέροντας από την πείρα του πόσα ψάρια μπορούμε να πιάσουμε με αυτή
την τεχνική και που συνήθως τρυπιούνται τα ψάρια (στις ράχες και όχι
στην κοιλιά!), γυρίζει και μας λέει:
«Μπράβο, βρε κουτάβια! Τα ψάρια γύριζαν την κοιλιά και τα τρυπούσατε;»

«Ένα ζευγάρι εγγλέζικα, λουστρίνια παπούτσια»
Ο Πανανής, ο παππούς μου, ήταν πάμφτωχος. Όμως, κατά τύχη, είχε
ένα ζευγάρι παπούτσια λουστρίνια εγγλέζικα που του τα είχε χαρίσει
ένας Εγγλέζος, στον πόλεμο.
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Όταν έρχονταν οι Λιάπηδες οι κλέφτες στο χωριό, γινόταν μεγάλη
αναστάτωση. Όλοι κοιτούσαν πως θα φυλάξουν τα λιγοστά υπάρχοντά
τους για να μη δώσουν αφορμή σε αυτούς τους άξεστους και ανελέητους. Τότε, ο παππούς, έπιανε τα εγγλέζικα παπούτσια και τα έκρυβε στα
χατίλια * (*πάνω από το ταβάνι). Φοβόταν πολύ μην του τα πάρουν οι
Λιάπηδες, λες κι αυτοί δε θα διάλεγαν τα πλουσιόσπιτα να πάνε να χτυπήσουν παρά το φτωχόσπιτο του Πανανή!

«Ελάτε κουτάβια! Φάτε κατσαμάκι!»
Ο Μπόμφης και η θεία Σάβω, η γυναίκα του, ο παππούς και η γιαγιά
του Κώστα Λώλη, έχουν μείνει στη μνήμη όλων των παιδιών και προπάντων της δικής μου γενιάς, ως άνθρωποι άξιοι μεγάλου σεβασμού.
Σαν ήμασταν πιτσιρίκια, μας μάζευαν όλα τα παιδιά της γειτονιάς και
ό,τι είχαν φαγώσιμο το μοίραζαν, στα εγγόνια, στα γειτονόπουλα, χωρίς
διάκριση. Και τη χαψιά τους, ακόμα, αν μπορούσαν να τη δώσουν, την
έδιναν, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά σε όλο τον κόσμο.
Ο Μπόμφης, συνήθιζε να μας μαζεύει όλα τα παιδιά γύρω από ένα
ταψί με κουρκούτι, κατσαμάκι το έλεγε αυτός, και μας έλεγε: «Ελάτε,
κουτάβια! Φάτε κατσαμάκι!»

«Εγώ θα πάω με τα πόδια!»
Ένας παλιός διάσημος Αλβανός ηθοποιός, ο Τάνο Μπανούσι από τη
Σκόνδρα, συνήθιζε με το αστείρευτο χιούμορ του και την ευστροφία
να μας κάνει να γελάμε με τις ιστορίες του.
Κάποια φορά, ήθελε να πάει στα Τίρανα, στο ΚΙΝΟ στούντιο
για γυρίσματα. Καλεί ένα ΤΑΧΙ, μπαίνει μέσα και ρωτάει
τον οδηγό:
«Πόσα θες για να με πας στα Τίρανα, στο ΚΙΝΟ
στούντιο;»
«100 λεκ παλιά». Απαντά ο οδηγός του ΤΑΧΙ.
«Έχω και μία αποσκευή, μία βαλίτσα». Τον
ενημερώνει ο ηθοποιός.
«Ε, η βαλίτσα είναι gratis (δωρεάν)».
Αμέσως, το μυαλό του ηθοποιού πήρε στροφές και απάντησε με χιούμορ στον ταξιτζή:
«Ωραία, τότε πήγαινε τη βαλίτσα μου μέχρι
εκεί κι εγώ θα πάω με τα πόδια!».

«Για τους κλέφτες των κάχτων»
Ο Γιάτσας, ο Αριστείδης Ιασωνίδης, ο γνωστός δάσκαλός μας, ποιητής με καλή αίσθηση του χιούμορ, σε μία επιθεώρηση έκανε σάτιρα γι’ αυτούς που έκλεβαν τις κάχτες του Συνεταιρισμού κι έμεινε το
τραγουδάκι:
280
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«Φύσηξε ο βοριάς
και πέσαν τα καρύδια
και βγήκαν οι αντάρτες
σαν τ’ άγρια τα γίδια».

«Για να μην αρτηθούμε»
Όταν ήμασταν μικρά, για να μην αρτηθούμε πριν τη Θεία Κοινωνία,
οι γονείς, μας φοβέριζαν με την κουβέντα: «Ο παπάς θα σας κόψει τη
γλώσσα»!
Το σενάριο που είχαν σκηνοθετήσει το μυαλό τους εννοούσε πως,
την ώρα της Θείας Κοινωνίας, αν ανοίγαμε το στόμα μας και ο παπάς
αντιλαμβανόταν ότι έχουμε φάει κάτι πέρα της νηστείας, τότε αντί
να μας κοινωνήσει θα μας έκοβε τη γλώσσα.

«Αστεία με τον Ράκο Μεντή και τον Βασίλη Νάκα»
Ο θείος μου ο Βασίλης Νάκας, έκανε πολλά αστεία με
τον Ράκο Μεντή. Μια μέρα του λέει:
«Ένα γαϊδούρι είναι πιο χρήσιμο από εμάς που γεράσαμε».
«Τί είναι αυτά που λες;» Του αντιγυρίζει ο Ράκος
Μεντής.
«Θες να δοκιμάσουμε; Θα βάλουμε έναν τελάλη να γυρίζει στους
δρόμους που θα λέει: Δίνουμε δωρεάν τον τάδε γάιδαρο, μόνο που είναι γέρικος. Να δεις που θα έρθουν όλοι να τον πάρουν. Αν, όμως, βάλουμε τον τελάλη να φωνάξει να μας πάρουν εμάς τους δυο, ακόμα και
τσάμπα δε θα έρθει κανείς!»

«Αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε»
Στην κουλτούρα των λαών ανέκαθεν υπάρχει ο σεβασμός προς του γηραιότερους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι στα παιδιά και τα εγγόνια τους, χάρη
στην πείρα ζωής που κουβαλάνε στην πλάτη τους, φαντάζουν με απάνεμους κόλπους για τα νέα σκαριά, τους νέους ανθρώπους. Συχνά, συναντάμε την έκφραση «Αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τονίσουμε την κοινωνική αυτή ανάγκη.
Μια μέρα, ο πατέρας μου, πάνω σε συζήτηση, μου είπε τη φράση «Αν
δεν έχεις γέρο, αγόρασε» και κάθισα και τη σκέφτηκα, όχι τόσο για μένα
που έχω τον πατέρα μου στο σπίτι όσο για τον αδερφό μου τον Θανάση
που είναι χωρίς τον πατέρα του κοντά.
Δίχως να χάσω χρόνο, τηλεφωνώ του αδερφού μου.
«Θανάση, τί κάνεις;»
«Καλά είμαι, αδερφέ μου».
«Ο πατέρας μου είπε την κουβέντα «Αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε» κι
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εγώ σκέφτηκα εσένα που είσαι μακριά από τον πατέρα κι άρα δεν έχει
γέρο κοντά σου, που είναι τόσο χρήσιμος για τις συμβουλές του. Λόγω
της κρίσης, εγώ δεν στον πουλάω τον γέρο μας, παρά σου τον δίνω δωρεάν. Τί λες κι εσύ;»
Μιλήσαμε για λίγο με τον Θανάση, γελάσαμε κι εκεί με το τηλέφωνο
στο χέρι λέω του πατέρα:
«Πατέρα, μιλάω με τον Θανάση. Μόλις του είπα τον καλό σου λόγο
όμως μάθε πως στην εποχή μας ακόμα και δωρεάν δε σε παίρνει κανένας, ούτε το παιδί σου!»

25 Κι έσκασε!
Ένας συγχωριανός μας έμενε στο Αργυρόκαστρο με τη
μάνα του, μια γυναίκα αγαθή, άνθρωπος του χωριού. Μια
μέρα της λέει.
-Μάνα, να πας στη λαϊκή να πάρεις κρεμμύδια, αλλά έχε
τον νου σου την τιμή, μην είναι πιο ακριβά από 25 λεκ.
Η γυναίκα πάει στη λαϊκή, βρίσκει έναν πάγκο που πουλούσαν κρεμμύδια και ρωτάει τον μανάβη.
-Πόσο τα ’χεις το κιλό;
- 20 λεκ, της απαντά αυτός.
-Α, με 25 λεκ μπορώ να τα πάρω.
-Μα, αφού κάνουν 20 λεκ, της ξαναλέει ο μανάβης.
Με τα πολλά, αγοράζει τα κρεμμύδια και σαν επέστρεψε στο σπίτι, τη
ρωτάει ο γιος.
-Πόσο πήρες το κιλό τα κρεμμύδια, μάνα;
-25 κι έσκασε! του απαντά εκείνη.

«Ιστορίες του παππού και της γιαγιάς»
Ο Γάκης Νάκας, ο παππούς μου, είχε μεγάλη αδυναμία στη γυναίκα του και η αγάπη τους είχε γίνει και ιστορία στο χωριό, μέχρι που έλεγαν καμιά φορά σε κουβέντες, στα ζευγάρια «πώς κάνετε, έτσι; Σαν τον
Γάκη Νάκα με την μπάμπω Νάκω».
Η γιαγιά μου, εκμεταλλευόταν την αδυναμία που της είχε ο παππούς
και, πολλές φορές, μία μικρή αδιαθεσία που μπορεί να είχε τη μεγέθυνε
τόσο ώστε ο παππούς να ασχολείται μόνο μαζί της.
Ένα πρωινό, του λέει:
«Γάκη, που ετοιμάζεσαι να πας; Δε βλέπει που είμαι άρρωστη; Πού
πας και με αφήνεις μόνη;»
«Μωρ’ Γάκαινα. Θα πάω μέχρι το Λιμποσέτσι, να απολήκω τα νερά,
να θρέψω τα σκυλιά και θα έρθω τρέχοντας». Της απαντάει ο παππούς.
«Φεύγα, φεύγα, αλλά μπορεί και να μη με βρεις!»
Ο παππούς, όμως, έφυγε. Με την ψυχή στο στόμα έκανε τις δουλειές
τους και κίνησε να επιστρέψει. Γυρίζοντας, αντάμωσε τον εγγονό Βαγγέλη Λώλη και του λέει:
«Γκέλιο, πήγες από τη γιαγιά; Είναι καλά;»
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«Καλά. Ως τώρα ήταν με τη θεία Σάβω μαζί, εδώ, και την Μπεντούλω».
Ήσυχος ο παππούς ότι η γιαγιά είναι καλύτερα πάει στο σπίτι.
«Πώς είσαι; Καλύτερα;» Τη ρωτάει΄.
«Όπως μ’ άφησες, έτσι με βρήκες». Του απαντάει εκείνη πονεμένα.
«Μωρ’ Χριστιανή, τί είναι αυτά που μου λες; Τώρα δα μου είπε ο Γκέλιος πως ήσουν με τη Σάβω και την Μπεντούλω!»
«Μπάϊ, το μουρντάρικο, στα πρόφτασε και στα είπε!»

«Καπνός ήταν, καπνός έγινε!»
Κάποιος μανιώδης καπνιστής σταμάτησε το κάπνισμα και αποφάσισε τα χρήματα με τα οποία θα αγόραζε τα πακέτα των τσιγάρων να τα
μαζέψει σ’ έναν μεγάλο κουμπαρά. Λίγο - λίγο, μαζεύτηκαν τόσα πολλά χρήματα που κάποια στιγμή κατάφερε με αυτά να αγοράσει ένα σπίτι.
«Κοίτα να δεις!» Έλεγε και ξανάλεγε. «Αντί για τσιγάρα, έχτισα σπίτι!»
Δεν πέρασε, όμως, πολύς καιρός και το σπίτι αυτό πήρε φωτιά και
κάηκε ολόκληρο. Σαν τελείωσε η φωτιά τη δουλειά της, ο άντρας στάθηκε μπροστά στα ερείπια και είπε:
«Καπνός ήταν, καπνός έγινε».
Δεν υπολογίζονται όλα με τα χρήματα. Αντί να σκεφτεί ο άνθρωπος
το όφελος που θα είχε στην υγεία του, σκέφτηκε το όφελος που θα είχε
σε υλικά αγαθά.

«Η καταστροφή του ψωμιού είναι τα φασόλια!»
Αυτή η ιστορία είναι του παππού Νάκα, που είχε ιδιοκτησία του το μποστάνι στο Λιμποσέτσι.
Στην Κατοχή, κάποτε, από το Ελληνικό Πωγώνι ήρθε ένας
πραματευτής που πουλούσε την πραμάτεια του με χρήματα ή
σε είδος. Κάποια στιγμή, έφτασε και στο μποστάνι του παππού, στο Λιμποσέτσι. Ο παππούς είχε
έτοιμη φασολάδα και φιλοξένησε τον πραματευτή να κάτσει να φάει και
να ξεκουραστεί.
Μόλις, εκείνος, είδε το
πιάτο την αχνιστή φασολάδα μπροστά του είπε:
«Δεν υπάρχει καλύτερο
φαγητό από τα φασόλια, είναι,
όμως, καταστροφή για το ψωμί!».
Βλέπετε, η φασολάδα τραβάει
ψωμάκι και την περίοδο της Κατοχής
έλειπε το ψωμί.
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«Κι άλλος που ξεχνιόταν να φύγει!»
Ο πατέρας μου, Αποστόλης Νάκας, από το 1952 έως το 1966 ήταν
μποσταντζής στη φέρμα της Γοραντζής.
Για κάποιο χρονικό διάστημα, ανάμεσα σε αυτές τις χρονολογίες, γεωπόνος της κρατικής επιχείρησης ήταν ο Κώστας Κουρούνης, γνωστός
επιστήμονας και πολιτικός.
Τα βράδια, ο πατέρας μου που ήταν μόνος, γιατί η οικογένειά του είχε
μείνει πίσω στις Σχωριάδες, επισκεπτόταν τον Κώστα στο γραφείο του
κι άρχιζαν τις κουβέντες ανταλλάσσοντας την πείρα με την επιστημονική
γνώση, για τα μποστάνια. Οι συζητήσεις του πήγαιναν και πιο πέρα και
σε άλλα θέματα, όπως οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τις οποίες ασχολούνταν και οι δύο. Ο πατέρας μου έγραφε σατυρικά σκετσάκια και ποιήματα ενώ ο Κώστας ήταν οργανωτής των εκδηλώσεων.
Ο Αποστόλης Νάκας, βρίσκοντας ζεστασιά και επικοινωνία μέσα στο
γραφείο του Κώστα, ξεχνούσε να φύγει και γινόταν ενοχλητικός. Ο Κώστας Κουρούνης, όμως, λόγω της καλλιέργειάς του και από φύση του
ευγενικός άνθρωπος, δεν μπορούσε να ζητήσει από τον πατέρα μου να
φύγει. Τί έκανε, λοιπόν;
Σηκωνόταν και σιγά - σιγά ξεκινούσε τις ετοιμασίες για την έξοδο!
Πρώτα φορούσε το σακάκι, το καπέλο, ετοίμαζε την τσάντα του και με
τον τρόπο αυτό έκανε και τον Αποστόλη να σηκωθεί από την καρέκλα
του, χωρίς κουβέντες, και να φύγει.
Πολύ αργότερα, ο πατέρας μου κατάλαβε το τέχνασμα του Κώστα.
Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Αποστόλης Νάκας και οι Κώστας Κουρούνης ήταν μέχρι τέλους πολύ καλοί φίλοι, επικοινωνούσαν, τηλεφωνιούνταν, συναντιούνταν και εκτιμούσαν απεριόριστα ο ένας τον άλλον.

«Κι αν τέλειωσε η ρακή, δεν τέλειωσε ο χειμώνας»
Ο πατέρας μου δούλευε στο μποστάνι, στους Μόκρους. Γυρίζοντας
από τη δουλειά, το πρώτο σπίτι που συναντούσε ήταν αυτό του ανιψιούς
του Σταύρου Νάκα. Συνήθιζε, λοιπόν, πριν έρθει στο σπίτι, να περνάει
από εκεί να πίνει κάνα δυο ρακές.
Λάτρης της ρακής, όπως όλοι μας, έμπαινε στο σπίτι και φώναζε με κέφι:
«Είστε μέσα; Θα πάω στο ντουλάπι». Ήξερε που φύλαγαν τη ρακή
και τον άφηναν ελεύθερο να σερβίρεται. Εκείνος, σαν έβρισκε τη
ρακή, έπινε τα ποτηράκια του κι έπειτα γραμμή για το σπίτι.
Όμως, κάποια στιγμή, η ρακή του Σταύρου Νάκα τελείωσε. Ο πατέρας μου το ήξερε και δεν περνούσε πια από εκεί παρά ερχόταν κατευθείαν στο σπίτι. Τότε, ο Σταύρος Νάκας, δίχως να χάσει την ευκαιρία, του σκάρωσε ένα ποιηματάκι:
«Ε, μπάρμπα Στόλη,
Δεν τελείωσε ο αιώνας,
θα ‘ρθει πάλι ο χειμώνας».
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Εννοώντας ότι θα έχουν και πάλι ρακή, όμως δεν είναι λόγος αυτός
να σταματά να τους επισκέπτεται.

«Μέσα στην Ελλάδα ή έξω από την Ελλάδα;»
Εμείς, οι Σχωριαδίτες, που το χωριό μας βρίσκεται στο ξεκομμμένο Πωγώνι, από τους παλαιότερους είχαμε να λέμε την φράση «Μέσα
στην Ελλάδα».
Με τα νέα σύνορα, το χωριό μας και πολλά ακόμα έμειναν έξω από
την Ελλάδα, τα εδάφη μας παραχωρήθηκαν στην Αλβανία. Έτσι, επειδή
ήμασταν στην Αλβανία, εμείς θεωρούσαμε ότι βρισκόμαστε «έξω από
την Ελλάδα», ενώ όταν αναφερόμασταν στη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα, λέγαμε «μέσα στην Ελλάδα». Βλέπετε, τότε, τα σύνορα ήταν ερμητικά κλειστά και η επικοινωνία με την Ελλάδα αδύνατη.
Δεν άργησε ν’ ακούσει αυτή μας τη φράση κάποιος έξυπνος του
Κόμματος, όπου αντιλαμβανόμενος τη σημασία των λέξεων, μας έβαλε κάτω και μας είπε:
«Για ελάτε εδώ. Το ξέρετε πως η φράση αυτή που λέτε είναι εχθρική;
Εφόσον η Ελλάδα είναι έξω από τα σύνορα, είναι μία άλλη χώρα που δεν
ανήκετε σε αυτή, εσείς τι λέτε: μέσα στην Ελλάδα; Δεν ξέρετε που ανήκετε ή θέλετε να ανήκετε κάπου αλλού;»
Τσιμουδιά δε βγάλαμε. Όμως, όλοι μέσα μας ξέραμε, ακόμα και ο άνθρωπος του Κόμματος, ότι η γλώσσα λέει αυτό που λέει η καρδιά.

«Μη λαχτίσει ο Γώλης!»
Μία μάνα είχε το παιδί της ξενιτεμένο στην
Αμερική. Είχε πολλά χρόνια να το συναντήσει.
Κάθε μέρα, σαν έστρωνε το τραπέζι για να φάει η
οικογένεια, τοποθετούσε σε μια μεριά ένα σερβίτσιο παραπάνω.
«Γιατί το τραβάς το πιάτο;» Τη ρωτούσαν οι υπόλοιποι.
«Μη λαχτίσει ο Γώλης». Απαντούσε. Δηλαδή, μην κι
έρθει, κι επιστρέψει.
Πάντα είχε την ελπίδα πως ξαφνικά θα ανοίξει
η πόρτα και το παιδί της θα μπει στο σπίτι. Κι αν κάτι
υπάρχει που ενώνει όλη την οικογένεια μαζί, αυτό είναι
το τραπέζι, το μοίρασμα του φαγητού. Ποιός ξέρει, μπορεί αυτή η μάνα, εκεί που έστρωνε το τραπεζομάντηλο,
να σιγοτραγουδούσε:
«Κάποια μάνα πικραμένη,
το παιδί της περιμένει».
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Μπίρα έχετε;
Το ’91 που άνοιξαν τα σύνορα, ο πατέρας μου και όλη η οικογένεια
πήγαμε για Πάσχα στην Πωγωνιανή. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο κόσμος
χωρίστηκε σε παρέες κι άρχισε το γλέντι. Πάει και ο πατέρας μου για
μπίρα στο καφενείο. Μπαίνει μέσα και ρωτάει με συστολή:
-Έχετε μπίρα;
-Μπίρα δεν έχουμε;

«Ξέμεινε από μπούντενες»
Ο Βασίλης Πασπάλης ήταν γνωστός τσέλιγκας και πολύ νοικοκύρης.
Πάντα οργάνωνε τις δουλειές του και φρόντιζε σε όλες τις υποχρεώσεις
του να είναι συνεπής. Να, όμως, που μια φορά ξέμεινε μες το καλοκαίρι από μπούντενες * (*βαρέλια) για το τυρί του.
Πηγαίνει, ευθύς, στο Νάσο Μπέη και του λέει:
«Φτιάξε μου μια μπουντένα για τυρί και γρήγορα».
«Βρε, Βασίλη, δεν έχω ξερά ξύλα. Πού να τα βρω;»
«Δε με νοιάζει, φτιάξε το και με χλωρά. Έχω μεγάλη ανάγκη, σου
λέω!»
Τι να κάνει και ο Νάσος Μπέης, του φτιάχνει μια μπούντενα, όμως,
αυτή, λόγω των χλωρών ξύλων, δεν κρατούσε τον ορό * (την άλμη).
Αναστατωμένος, τρέχει πάλι στον Νάσο Μπέη:
«Τί μου ‘κανες, μωρέ Νάσο; Αυτή η μπούντενα δεν κρατά τον ορό!»
Τότε, το χιούμορ του Νάσου ανέλαβε να απαντήσει:
«Το τυρί το κρατάει;»
«Ναι».
«Ε, μπούντενα για τυρί μου είπες να φτιάξω και όχι για ορό!»

Ο Αντώνης Βάγιος με τη γυναίκα του την
Πολυξένη
Μια μέρα, λέει ο Αντώνης της γυναίκας του:
«Πολυξένη, κάνε μου έναν καφέ».
«Δεν μπορώ τώρα, σήκω εσύ», του απαντά εκείνη.
«Θα πάθω κάτι σήμερα και θα πεις “ωχ, η μαύρη,
ούτε καφέ δεν του έκανα”».
Μόλις το ακούει αυτό η Πολυξένη, σηκώνεται ευθύς και του φτιάχνει τον καφέ του.

«Ο Βαγγελάκης ή το μοσχαράκι;»
Ο Βαγγέλης Τέλιος, ο γιος του Ηλία Τέλιου, το 1972, όταν ήρθαν όλοι οι συγχωριανοί από τις πόλεις της Αλβανίας που ζούσαν για

286

να βοηθήσουν να φέρουμε το νερό στο χωριό, μαζί
τους ήρθε κι αυτός, παιδάκι πράγμα, μαζί με τη γιαγιά του.
Τους φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας και τους
δυο και τους περιποιηθήκαμε όπως μπορούσαμε καλύτερα.
Τότε, είχαμε μία αγελάδα και κάθε μέρα την
αρμέγαμε για να φάνε οι καλεσμένοι, ειδικά ο Βαγγελάκης που δε θέλαμε να του λείψει το γάλα.
Οι επισκέπτες μας έβλεπαν που τραβούσαμε το μοσχαράκι πέρα, να προλάβουμε να την αρμέξουμε προτού εκείνο φάει. Τότε, ο Βαγγελάκης ρώτησε γιατί διώχνουμε το μοσχαράκι πέρα.
«Για σένα το κάνουμε, για να έχεις κάθε πρωί το γάλα σου».
Το παιδί, του δούλεψε στο κεφάλι του αυτό κι ένα πρωί,
χωρίς να τον καταλάβουμε, πάει και αφήνει ελεύθερο το μοσχάρι για να πιει κι αυτό γάλα, να μη μείνει νηστικό.
Μόνο, που, εκείνη τη μέρα, έμεινε νηστικός ο Βαγγελάκης από γάλα!
Ο Βαγγελάκης, τώρα, είναι Βαγγέλης και ζει μόνιμα στην Αμερική. Μέχρι
τώρα, θυμάται με νοσταλγία και αγάπη τις ιστορίες των παιδικών του χρόνων.

Ο καθένας με τον πόνο του
Στο νοσοκομείο, στα Επείγοντα, ο καθένας είχε το πρόβλημά του και
περίμενε τη σειρά του για να τον περιποιηθούν, ανάλογα την περίπτωση.
Ένας όμως φώναζε περισσότερο από όλους «Το δάχτυλό μου, το δάχτυλό μου!» δίχως υπομονή και χωρίς να είναι σοβαρό το πρόβλημά του.
Άλλος που ήταν παραδίπλα του και χρειαζόταν άμεσα να χειρουργηθεί,
δεν έκανε την ίδια φασαρία.
Ο καθένας με τον πόνο του.

«Ο Μαγγανίκος θα τη διαλέξει»
Στο χωριό Χλωμό, όταν κάποιος παντρευόταν ξενοχωρίτισσα, οι χωριανοί συνήθιζαν να ρωτούν την πεθερά πως της φαίνεται η νύφη, αν είναι καλή, εργατική, αν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Κι αυτή,
απαντούσε:
«Ο Μαγγανίκος θα τη διαλέξει!»
Ποιός ήταν ο Μαγγανίκος; Ήταν ένα εύφορο μα και πολύ απαιτητικό
χωράφι. Ήθελε πολύ δουλειά από τους ανθρώπους για να αποδώσει την
καλύτερη σοδειά. Επειδή, εκείνη την εποχή, τα αγόρια όταν μεγάλωναν
ξενιτεύονταν, οι οικογένειές του φρόντιζαν πρωτίστως να παντρευτούν
για να αφήσουν πίσω τους τις νέες γυναίκες σαν ένα δυνατό χέρι βοηθείας για τις πεθερές σε όλες τις εργασίες.
Εδώ, ταιριάζει πολύ και η φράση «Η καλή νοικοκυρά, είναι δούλα
και κυρά»
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«Οι οδοντογλυφίδες, είναι φρέσκιες;»
Ένας συγχωριανός, χρόνια ξενιτεμένος στην Πόλη, ήρθε μια φορά
στο χωριό και στον γυρισμό πήρε και τη γυναίκα του μαζί για να θαυμάσει και αυτή την Πόλη. Ήταν μια καλή ευκαιρία για ένα ιατρικό έλεγχο,
ψώνια και διασκέδαση.
Και που δεν πήγαν οι δυο τους. Επισκέφθηκαν κάθε όμορφη γωνιά
και μνημείο, αγόρασαν από τα καλύτερα καταστήματα και φρόντισαν να
φάνε και στα καλύτερα εστιατόρια. Σε ένα από αυτά, αφού έφαγαν εκλεκτές νοστιμιές σε πολυτελή σερβίτσια και τελείωσαν το γεύμα τους, ο
σερβιτόρος τους πλησίασε και ρώτησε ευγενικά:
«Μήπως θέλετε οδοντογλυφίδες;»
Και η άβγαλτη, αφελής συγχωριανή, του απάντησε με ύφος:
«Αν είναι φρέσκιες, φέρτε μια μερίδα!»

«Οι σκούπες και οι τσιγγάνοι»
Κάποτε, ο Αντώνης Βαγγέλης με τον Μίχο Μεντή είχαν πάρει σκούπες από τον Συνεταιρισμό για να πάνε να τις πουλήσουν στο Αργυρόκαστρο.
Φορτώνουν τις σκούπες στο μουλάρι, ξεκινούν και πάνε στο παζάρι.
Στην αρχή, οι δουλειές τους πήγαιναν πολύ καλά μέχρι που τους περικύκλωσαν τσιγγάνοι με σκοπό να τους κλέψουν τις σκούπες.
Ο Αντώνης, τότε, από τη μια, προσπαθούσε να κρατήσει το μουλάρι ενώ ο Μίχος, με το καπίστρι στο χέρι, κοιτούσε να απομακρύνει τους τσιγγάνους που πλησίαζαν από πίσω χτυπώντας το
καμτσίκι που αχούσε: «Βετ... Βετ... Βετ...»

«Οι Σωπικιώτες βαρελοποιοί»
Οι Σωπικιώτες ήταν όλοι βαρελοποιοί. Αυτό το επάγγελμα το έκαναν ως πλανόδιοι κι έφταναν μέχρι τη Ρουμανία.
Στις γειτονιές και στους δρόμους που πήγαιναν, άγνωστοι μεταξύ
αγνώστων, δημιούργησαν το δικό της λεξιλόγιο ώστε να επικοινωνούν
μεταξύ τους με ασφάλεια. Πολλές λέξεις, φράσεις ακόμα και οι διάλογοι
των βαρελάδων της Σωπικής έχουν μείνει έως τις μέρες μας.
Τον παρακάτω αστείο διάλογο μου τον διηγήθηκε ο Νάσος Μπέης.
Στην αυλή ενός σπιτιού, εκεί που δούλευαν ο βαρελάς και ο βοηθός,
λέει ο μάστορας στο τσιράκι του:
«Σκεπαρόπαρτον» (κλέψε το σκεπάρνι).
«Σακουλά τον από χτες» (το έχω βάλει στο σακούλι από χτες). Απαντά το τσιράκι.
Ο νοικοκύρης τους άκουγε, όμως, για κακή τους τύχη ήξερε κι αυτός
την ιδιαίτερή τους γλώσσα. Γυρίζει, λοιπόν, και τους απαντά:
«Σκεπαρόβαλτον εκεί γιατί θα φας τζουμακωτή!»
Αμφιβάλλω αν η απάντησή του θέλει επεξήγηση!
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«Όλα τα ‘χεις πάνω σου και κανέναν δεν πιστεύεις»
Η μάνα μου ήταν συνέχεια άρρωστη. Όταν η αρρώστια την κατέβαλε, έχανε τη διάθεσή της. Μια φορά, ο Φόρης Μπέλλος τη είπε:
«Μωρ’, Πολύμνια, κάνε λίγο γκαϊρέτι. Σήκω πάνω, περπάτα,
φτιάξε λίγο φαγητό, συγύρισε λιγάκι να ξεχαστείς, να αισθανθείς
καλύτερα». Τα έλεγε αυτά ο Φόρης που ήταν κι αυτός άρρωστος
και σε παρόμοια ψυχολογική κατάσταση.
Τότε, του απαντά η μάνα μου:
«Μωρέ, Φόρη, όλα τα ‘χεις πάνω σου και κανέναν δεν πιστεύεις!»

«Όλο με παινεύουν!»
Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού Πωγωνίου, γινόταν
κάθε χρόνο στις Σχωριάδες που θεωρούνταν το κέντρο και συγκεντρώνονταν όλοι από τα γύρω Πωγωνίσια χωριά.
Η συνέλευση αφορούσε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της χρονιάς,
οικονομικές αναλύσεις, γενικές παρατηρήσεις και σχόλια.
Κάποια στιγμή, ανέφεραν την πεθερά μου, τη Σοφία του Κατσάνου,
κάνοντας την παρατήρηση ότι όταν έσπερνε τα φασόλια, έριχνε πολλά
σπυριά σε κάθε φωλιά.
Μια γυναίκα, από τη Σέλτση, που καθόταν δίπλα της, κάτι πήρε το
αυτί της και της λέει:
«Σοφία, κάτι λένε για σένα».
Κι εκείνη, ετοιμόλογη, της απαντά:
«Εμένα, όλο με παινεύουν, όλο με παινεύουν!»

«Όλοι για τον θείο Στόλη!»
Ο πατέρας μου, γύρισε στο χωριό από την κρατική επιχείρηση της
Γοραντζής (η φέρμα) όπου δούλευε, μετά από απόφαση του Κράτους να
έρθει να ενισχύσει τον συνεταιρισμό στην τέχνη των μποστανιών, λόγω
που η οικογένεια Νάκα είχε παράδοση στην κηπουρική.
Όταν ήρθε, αποφάσισε να χτίσει σπίτι γιατί μέχρι εκείνη την ώρα η οικογένεια περιπλανιόταν χωρίς να έχει δική της εστία λόγω που ο πατέρας δεν ήθελε να πάρει μακριά από το χωριό την οικογένειά του.
Στην απόφασή του να χτίσει σπίτι, τον βοήθησε και το Κράτος και ο συνεταιρισμός. Επειδή, όμως, ο πατέρας μου ήταν πολύ αγαπητός και δραστήριος άνθρωπος και ποτέ του δεν πείραξε κανέναν, ακόμα και η Νεολαία του χωριού αποφάσισε να τον βοηθήσει με έναν πρωτότυπο τρόπο.
Κάθε πρωί, πριν κινήσουν οι νέοι του χωριού για τη δουλειά, περνούσαν από τον θείο Στόλη, τον πατέρα μου, και τον βοηθούσαν στην
προετοιμασία των οικοδομικών υλικών για να έρθουν να τα βρουν έτοιμα οι κτίστες. Σύνθημά τους στην πολύ συγκινητική αυτή ενέργεια ήταν:
«Όλοι για τον θείο Στόλη».
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«Οriz me lule»
Η Κατερίνα του Ντούρου, που είναι πρώτη μου ξαδέρφη, ήταν πολύ
δουλευταρού, είχε αγαθή ψυχή και συχνά γινόταν το επίκεντρο της διασκέδασης γιατί συνδύαζε την αγαθοσύνη της με το χιούμορ. Πάντα γελαστή, έδινε με τον τρόπο της έναν χαρούμενο τόνο σε κάθε στιγμή.
Η Κατερίνα δεν ήξερε αλβανικά αλλά όταν τη ρωτούσαν έλεγε πως
ξέρει. Μια φορά, της σκάρωσαν μια πλάκα.
«Για πες μας, Κατερίνα, πως λένε τούτο πως λένε εκείνο». Ξεκινούσαν από τα απλά. Έκανε και η Κατερίνα να απαντήσει και το πείραγμα
συνεχίστηκε. Τη ρωτούν: «Για πες μας, στα αλβανικά, τι φαγητό μαγείρεψες απόψε;»
Εκείνη, ιδέα δεν είχε πως έπρεπε να το πει. Γνέφει της Λίκας του Κατσάνου να της πει πως λένε το σπανακόρυζο, η Λίκα, όμως, της απάντησε «Oriz me lule», που θα πει ρύζι με λουλούδια.
«Oriz me lule!». Απαντά περήφανα η Κατερίνα και όλοι γελάσαμε για ώρα.

Ό,τι ποθείτε για εμένα, να πάθετε
Ο Λεωνίδας Καλέμης ο θείος μου, όταν πηγαίναμε να του ευχηθούμε και του λέγαμε τις τυπικές ευχές, «Χρόνια πολλά» κ.α., εκείνος μας
έλεγε χαριτολογώντας αυτήν τη ωραία φράση: «Ό,τι ποθείτε για εμένα,
να πάθετε».

«Πάρε, ωρέ, ένα κοτόπουλο!»
Όταν ήμασταν πωλητές βιβλίων και προωθούσαμε εγκυκλοπαίδειες, είχαμε γίνει μία δυνατή, καλή παρέα που αποτελείτο από τον Άλκη
Νταλέ, τον Κώστα Νάκα, τον Τάκη Μπέη, τον Κώτσο Κατσάνο, τον Σταύρο Τέλιο κι εμένα.
Στα ταξίδια μας, κλείναμε πάντα δύο τρίκλινα και κάναμε και το νοικοκυριό μας για το φαγητό, ανά τρία άτομα το δωμάτιο και το φαγητό.
Η μία τριμελής ομάδα ήταν ο Κώστας, ο Άλκης και ο Τσάβος. Η άλλη
ομάδα ήταν ο Κώτσος, ο Τάκης κι εγώ.
Ο Κώστας, λόγω που ήταν σχολαστικός και ήξερε να μαγειρεύει, φρόντιζε για την ομάδα του κι έφτιαχνε οικονομικά και
νόστιμα φαγητά. Η ομάδα μου, από την άλλη, χωρίς να
έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις μαγειρικής,
αγοράζαμε κάθε μέρα ένα κοτόπουλο,
το βράζαμε στην κατσαρόλα, ρίχναμε
στη σούπα του και μπόλικο ψωμί, κάναμε παπάρα, τρώγαμε, χορταίναμε και
όλα ήταν μια χαρά!
Οι άλλοι μας κορόιδευαν ότι είμαστε
πολύ λαϊκοί τύποι, σε αντίθεση με εκείνους που είχαν πιο εκλεπτυσμένα γούστα στο φαγητό. Εμείς, σταθεροί! Κάθε βρά290
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δυ το κοτοπουλάκι μας. Να, όμως, που και οι εκλεπτυσμένοι ζήλεψαν
το ... ταπεινό μας κοτοπουλάκι και μια φορά, για να μην εκτεθεί, ρωτάει
ψιθυριστά ο Κώστα τον Άλκη στο αυτί:
«Να πάρουμε κι εμείς ένα κοτόπουλο;»
«Πάρε, ωρέ, πάρε ένα κοτόπουλο!» Του απαντά, αγανακτισμένος, ο
Άλκης!

«Πήγαινε - έλα τα μαξιλάρια»
Ο γάμος στις Σχωριάδες ήταν πάντα ένα χαρμόσυνο γεγονός γιατί είχε
πλούσια έθιμα που κρατούσαν μέρες και όλο το χωριό το απολάμβανε.
Μετά τον αρραβώνα, η νύφη προετοίμαζε την προίκα που είχε όλα
τα είδη όπως στρωσίδια και σκεπάσματα, ενδυμασίες, στολίδια και άλλα
απαραίτητα και λίγες μέρες πριν τον γάμο τα μετέφερε στη νέα της κατοικία.
Ήρθε η ώρα του γάμου μου με την Κωνσταντίνα. Οι ετοιμασίες ξεκίνησαν και από τις δύο μεριές, και από του γαμπρού και
από της νύφης.
Την ημέρα που θα μεταφερόταν η προίκα της νύφης στο νέο
της σπίτι, όλοι οι συγγενείς έβαζαν από ένα χεράκι βοηθείας.
Άλλος κουβαλούσε τις κουβέρτες, άλλος τα κουζινικά, άλλος
τα χράμια κ.τ.λ.. Έτσι, και στο δικό μου τον γάμο, όλοι οι συγγενείς και φίλοι βοήθησαν, ανάλογα με το τι μπορούσαν να σηκώσουν ο καθένας. Μέσα σε όλους να και ο μικρός αδερφός
της Κωνσταντίνας, ο Κώτσος, κι άλλα μικρά παιδιά, ήθελε κι αυτός να κουβαλήσει κάτι. Τότε, για να μην τον δυσκολέψουν, του έδωσαν να κουβαλήσει τα μαξιλάρια.
Πήγαινε κι ερχόταν μ’ ένα καμάρι ο Κώτσος που
κάνει κι αυτός δουλειά μεγάλου άντρα. Μαζί με τα άλλα
παιδιά που βοηθούσαν ήταν η χαρούμενη νότα σε αυτό το
έθιμο.
Πέρασε η μέρα αυτή και ήρθαν οι επόμενες, η κάθε μια με τις δικές
της υποχρεώσεις. Παντρευτήκαμε με την Κωνσταντίνα και όλα άρχισαν να παίρνουν τη σειρά τους. Μόνο ο μικρός Κώτσος είχε μείνει πίσω.
Βλέπετε, του άρεσε τόσο πολύ το κουβάλημα των μαξιλαριών, που από
εκείνη την ημέρα και γι’ αρκετό καιρό, όπου έβλεπε μαξιλάρι το έπαιρνε και το έφερνε στο σπίτι μου!

«Πέρασα καλύτερα στην πόστα!»
Ο Γιώτης Λούκας, από τις Σχωριάδες, ήταν Υπεύθυνος Τομέα και φίλος μας. Πολλές φορές μας συντρόφευε στην παρέα μας τόσο στο χωριό όσο και στις θεατρικές περιοδείες.
Όταν ο θίασος του χωριού θα πήγαινε στη Σωπική για θεατρική παράσταση, κάναμε ως συνήθως τον κατάλογο με τα ονόματα των μελών
του θιάσου προκειμένου να πάρουμε την «παραμεθόριο άδεια», όπως
τη λέγαμε, από τον Κώτσιο Μπουσιάκα, Πρόεδρο της Επαρχίας.
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Ο Σωτηράκης, που ήταν υπεύθυνος της σάλας επιμόρφωσης, λέει
στον Γιώτη:
«Θα έρθεις σήμερα στη Σωπική μαζί μας;» (Αυτό γινόταν συχνά, γιατί συνηθίζαμε μετά την παράσταση να κάνουμε ένα γλέντι και παίρναμε
τον Γιώτη και άλλους μαζί μας κι ας μην ανήκαν στον θίασο).
«Θα έρθω», απαντά ο Γιώτης.
«Κάτσε, τότε, να σε γράψω στον κατάλογο», του λέει ο Σωτηράκης.
«Σιγά, μωρέ! Ποιός θα με πιάσει εμένα στη Σωπική;» αντιλέγει γελώντας ο Γιώτης. Και η αλήθεια είναι πως πράγματι ήταν γνωστός γιατί
ήταν και υπεύθυνος τομέα.
Με το καλό, κάποια στιγμή, ξεκινάμε για τη Σωπική. Έχοντας, όλοι
μας φίλο τον Ντρίνι, κομαντάντε της πόστας της Σωπικής, του ζητήσαμε
να κάνουμε ένα αστείο στον Γιώτη. Έτσι, τον πιάνει ο Σωτηράκης και τον
παρακαλεί να στείλει δύο στρατιώτες να ζητήσουν την άδεια παραμεθόριου στον Γιώτη, να τον μεταφέρουν για κάμποσο στην πόστα* (*πόστα:
συνοριακό φυλάκιο) κι άμα το γλέντι κάνει να τελειώσει να μας τον επιστρέψουν!
Έτσι κι έγινε. Ο Ντρίνι στέλνει τους δυο στρατιώτες και πιάνουν τον
Γιώτη και τον παίρνουν πάνω στην πόστα. Λίγο πριν τελειώσει το γλέντι, μας τον γυρίζουν πίσω. Αυτός, κατάλαβε την πλάκα και δεν άφησε
να πέσει κάτω το αστείο. Το αντιγύρισε λέγοντας μας:
«Να ξέρετε, εγώ, πέρασα πολύ καλύτερα στην πόστα!»

«Πέτρες, Ευθύμιε!»
Ο κάμπος των Σχωριάδων ήταν πολύ εύφορος. Εκεί, καλλιεργούσαμε το καλύτερο καλαμπόκι, σε ποιότητα και σε ποσότητα, σε ολόκληρο
το νομό. Αυτή η παράδοση συνεχίστηκε για πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι
του τόπου είχαν δεθεί με τον κάμπο και μόνο αυτοί ήξεραν πως να τον
καλλιεργήσουν αποδοτικά.
Το σημαντικότερο, σε τέτοιες καλλιέργειες, ήταν το πότισμα γιατί από
τον τρόπο που θα ποτιζόταν ένα χωράφι, εξαρτιόταν και η παραγωγή
του.
Στον κάμπο των Σχωριάδων τα χωράφια δεν ήταν επίπεδα και ήθελε μαστοριά στο πότισμα, ιδιαίτερα το πρώτο πότισμα που έπρεπε να είναι το καλύτερο.
Πολλοί ξακουστοί ποτιστές πέρασαν από τον Σχωριαδίτικο κάμπο
και άνοιξαν αυλάκια και κοψώνες. Αξίζει να αναφέρουμε μερικούς
από τους παλιούς ποτιστές και δάσκαλους της τέχνης αυτής. Τέτοιοι
ήταν ο Κίτσος Κονόμος, ο Γάκης Μπάντος κ.α. Δεύτερη γενιά ποτιστών ακολούθησαν ο Αντώνης Βαγγέλης, ο Άλκης Νταλές, ο Στόλης Βαγγέλης, ο Κίτας Λούκας, ο Σιώμος Βαγγέλης, ο Πέτρος Μεντής κ.α.
Τότε, συνήθιζαν να ποτίζουν με την τσάπα. Χώμα,
νερό και τσάπα δούλευαν σε πλήρη αρμονία μεταξύ τους. Αυτό ο τρόπος, όμως, δυσκόλευε όταν κοβόταν το νερό που γινόταν «μπετασόνα».
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Μετά, ξεκινήσαν με το φτυάρι χάρη στην ιδέα του Αντώνη Βαγγέλη
και άλλων. Ο τρόπος αυτός βοηθούσε στην ταχύτερη εύρεση χώματος
για να προλάβουν να κλείσουν το αυλάκι εκεί που κοβόταν κι έτρεχε το
νερό ανεξέλεγκτο.
Από αυτά τα ποτίσματα, έχει μείνει μια ατάκα ως τις μέρες μας. Όταν
πότιζαν με την τσάπα, οι παλαιότεροι, συνήθιζαν να τοποθετούν πέτρες
στις άκρες για να «στερεώσουν» καλύτερα το νερό. Κάποια στιγμή που
έδειχνε πως θα κοπεί το νερό, βάζει μια φωνή ο Κίτσος Κονόμος στον
Τζίμο Κάνα:
«Πέτρες, Ευθύμιε!»
Το γέλιο που προκάλεσε ακόμα το θυμούνται. Επίσης γέλιο προκαλούσε η προσπάθεια που έκαναν, με βάση τις αναμνήσεις του Αντώνη Βαγγέλη,
να κρατήσουν το νερό στο μονοπάτι του ακόμα και με τα κορμιά τους, όπου
ξάπλωναν όπου πήγαινε να ανοίξει το αυλάκι για να δημιουργήσουν τοιχίο!

«Ποιός ζύγισε τα σούρβα;»
Ο πατέρας μου δούλευε στη φέρμα της Γοραντζής, στη Δερόπολη επαρχίας Αργυροκάστρου.
Κάποια μέρα, που είχε πάρει άδεια και είχε γυρίσει στο χωριό, πετυχαίνει στο καφενείο τον θείο Πάντο Τέλιο που πουλούσε νόστιμα σούρβα*. Όλοι ήθελαν να αγοράσουν. Τότε,
έπεσε η ιδέα από τον θείο να κάνουν λοταρία, να βάλει ο καθένας από 10 λεκ και όποιος κερδίσει να πάρει 10 κιλά σούρβα.
Η λοταρία έγινε και τυχαίνει ο λαχνός στον πατέρα μου.
Αρχίζει ο Πάντος να ζυγίζει με την πλάστιγγα ένα - ένα κιλό τα
φρούτα.
«Γιατί τα βάζεις ένα - ένα κι όχι όλα μαζί. Αφού η πλάστιγγά σου μπορεί να ζυγίσει τόσα κιλά».
«Όχι, δεν γίνεται, γιατί δεν κάνει καλό ζύγισμα όταν είναι πολλά τα
κιλά. Καλύτερα ένα - ένα». Όταν τελείωσε το ζύγισμα, πήρε ο πατέρας
μου τα φρούτα και πήγε στο σπίτι.
«Γυναίκα, σου έφερα δέκα κιλά σούρβα. Τα είχε ο αδερφός σου λοταρία στο καφενείο και τα κέρδισα».
Τα βλέπει η μητέρα μου κι αμέσως στράβωσαν τα μούτρα της.
«Είσαι σίγουρος ότι είναι δέκα τα κιλά τα σούρβα; Ποιός τα ζύγισε;»
«Γιατί να μην είναι; Ένα - ένα τα ζύγισε ο Πάντος για να με προσέξει». Είπε ο πατέρας.
«Για έλα να τα ζυγίσουμε μαζί». Και παίρνουν και τα ζυγίσουν και αντί για δέκα κιλά ήταν 7 κιλά!
«Πώς μου την έφερε έτσι;» Αναρωτιόταν ξανά και ξανά ο
πατέρας.
Το βράδυ, ήρθε ο θείος Πάντος στο σπίτι του πατέρα μου.
«Δε με πειράζει για τα κιλά. Πες μου, μόνο, πώς μου
την έφερες;»

;
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«Κάτω από τη ζυγαριά είχα κολλήσει σούρβα και την βάρυνα δίχως
φορτίο. Γι’ αυτό και τα ζύγισα κιλό - κιλό, ώστε σε κάθε ζύγισμα να υπολογίζονται και τα κολλημένα φρούτα!» Του εξήγησε, γελώντας, ο θείος Πάντος.
(*Σούρβα: Σπάνιος άγριος καρπός του δάσους, μοιάζει με μικρό μήλο κι
έχει χρώμα κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο ή καστανό. Τρώγεται ωμό το φθινόπωρο όταν είναι πολύ ώριμο, αλλιώς η γεύση του είναι στυφή. Γίνονται και
μαρμελάδα. Η σουρβιά θεωρείται δέντρο θεραπευτικό και ευδοκιμεί στις
ορεινές περιοχές. Τα σούρβα δεν διατίθενται σε οργανωμένες αγορές. Η
σορβιά είχε σημαντική θέση στις παραδόσεις της Ελλάδας αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης).

«Ποιoς είναι πιο κουφός;»
Ο Πανανής (ο παππούς μου Παναγιώτης Τέλιος) ήταν κουφός, αλλά
και ο συγχωριανός του Νάκος Σάνης ήταν εξίσου κουφός, μπορεί και
περισσότερο από τον παππού Πανανή.
Στα νιάτα τους, τους φώναξαν και του δυο για στρατολόγηση, όμως
εκείνοι επικαλέστηκαν την απώλεια ακοής για να γλιτώσουν τη στράτευση.
Ο αξιωματικός που τους κάλεσε, αφού άκουσε τις δικαιολογίες τους,
τους άφησε να φύγουν. Ο Πανανής και ο Νάκος αφού περπάτησαν κάμποσο, άκουσαν πίσω τους ένα πυροβολισμό!
Ο Νάκος Σάνης γύρισε να δει τι συνέβη ενώ ο παππούς Πανανής,
όμως, που φημιζόταν για την εξυπνάδα του, την ευστροφία του, κατάλαβε το κόλπο του αξιωματικού και συνέχισε να περπατά σα να μην τρέχει
τίποτα! Τότε, ο αξιωματικός, αφού πιστοποίησε ποιός άκουγε και ποιός
όχι μάζεψε τον Νάκο Σάνη για το στρατό ενώ τον Πανανή τον άφησε να
γυρίσει στο χωριό.

«Ποιός θα πρωτοπάρει;»
Στην Τσιάτιστα ζούσε ο μπάρμπα - Τέλιος. Ήταν γνωστός για την καλοσύνη και το χιούμορ του, που είναι άλλωστε βασικό γνώρισμα των
Τσιατιστανών.
Οι Τσιάτοι (Τσιατιστανοί), είναι κατά τη γνώμη μου, άνθρωποι που ξέρουν να γλεντούν, τους αρέσει να τσακώνονται, είναι λεβέντες κι έξω
καρδιά.
Μια μέρα, στους παλιούς καιρούς, επισκέφθηκε την Τσιάτιστα ένας
απεσταλμένος από την κεντρική εξουσία της Νομαρχίας Αργυροκάστρου, για μία ανοιχτή συγκέντρωση προκειμένου να συζητήσουν και
να περάσουν κάποιες γραμμές του κόμματος.
Αφού έγιναν οι συζητήσεις και πήρε τέλος ο ανοιχτός διάλογος, ο
απεσταλμένος της Νομαρχίας απευθύνεται στον μπάρμπα - Τέλιο, ως
γηραιότερο και σεβάσμιο.
«Μπάρμπα - Τέλιο, πώς σου φάνηκε η γνώμη μου;»

294

ΑΣΤΕΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Και ο μπάρμπα - Τέλιος, με το γνωστό του χιούμορ, απαντά:
«Παιδί μου, η γνώμη σου είναι πολύ καλή αλλά είναι λίγη. Εμείς, είμαστε πολλοί οι Τσιάτοι, και ποιός θα πρωτοπάρει;»

«Πού θα παραθερίσετε;»
Μέσα στη δεκαετία του ‘80, είχε τύχει και ήταν υφυπουργός Γεωργίας ένας μειονοτικός Βορειοηπειρώτης βουλευτής από τη Δερόπολη.
Κάποια στιγμή, διοργανώθηκε μία συνάντηση και μία αντιπροσωπεία του υπουργείου Γεωργίας της Ελλάδας επισκέφθηκε την Αλβανία.
Όπως, συνήθως γίνεται στα ταξίδια αυτά, τους δύο υφυπουργούς συνόδευαν και οι σύζυγοί τους.
Μετά τα εθιμοτυπικά που έχουν τέτοιες συναντήσεις, μία μακρά συζήτηση αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο αξιωματούχων. Οι σύζυγοι είχαν
μείνει συντροφιά η μία της άλλης που καθήκον τους ήταν να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο κλίμα μεταξύ τους.
Πρώτη, σπάει τον πάγο, η γυναίκα του Έλληνα υφυπουργού:
«Πού θα παραθερίσετε, φέτος;» Ρωτάει τη γυναίκα του μειονοτικού
βουλευτή.
Ο παραθερισμός ήταν μία λέξη άγνωστη για μας. Ούτε στο λεξιλόγιό
μας υπήρχε ούτε την έννοιά του είχαμε μάθει, ούτε καταλαβαίναμε. Για
μας, η ζωή ήταν πολύ διαφορετική. Τόσο διαφορετική, που η Δεροπολίτισσα απάντησε:
«Όχι, δεν θερίζουμε εμείς. Θερίζουν οι κομπίνες*!» («Κομπίνες: θεριστικές, αλωνιστικές μηχανές).

«Ρεκόρ στα λουκούμια!»
Ο γνωστός μας γκαφατζής, ο Νίκος Νάκας,
αυτή τη φορά τα έβαλε με λουκούμια! Δεν
ήθελε και πολύ για να στοιχηματίσει με τους
άντρες, θαμώνες του καφενείου, ότι μπορεί
να φάει πάρα πολλά λουκούμια.
Αφού στοιχημάτισε με 5 -6 άντρες και
μπήκε και εγγυητής, ξεκίνησε να καταπίνει
τα λουκούμια. Ένα, δύο, τρία, δέκα, δώδεκα,
είκοσι, ό,τι λουκούμι υπήρχε ο Νίκος Νάκας το
έκανε μια χαψιά!
«Άξιος!» Του φώναξαν όλοι γελώντας. «Το κέρδισες
το στοίχημα!» Ο Νίκος πήρε τα κέρδη και την πρησμένη του κοιλιά και τράβηξε για το σπίτι.
Να, όμως, που όλη τη νύχτα οι φωνές του ξεσήκωσαν το σπίτι και
τους γείτονές του και δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι. Πονούσε παντού και
κινδύνεψε να πεθάνει από την πολλή ζάχαρη!
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«Σταμάτα το τρένο, να κατέβω!»
Ένας Πολυτσανίτης κίνησε με το φορτηγό του Συνεταιρισμού και με οδηγό τον Τσέα
(Οδυσσέας) να πάνε στο Δυρράχιο για να πάρουν
ένα βόδι ράτσας για τις αγελάδες του Συνεταιρισμού.
Αφού το πήραν, βρήκαν την ευκαιρία και πήγαν έως
τα Τίρανα για να συναντήσουν συγγενείς τους. Οι δυο
τους, έδωσαν ραντεβού στον σταθμό του τρένου, για να επιστρέψουν μαζί στην Πολύτσανη.
Πρώτος στο ραντεβού έφτασε ο οδηγός με το φορτηγό κι
έκατσε και περίμενε πότε θα έρθει ο συντοπίτης του. Αυτός, όμως,
άργησε πολύ και εξαιτίας της αργοπορίας του, ο οδηγός με το φορτηγό και το βόδι έφυγε χωρίς αυτόν για την Πολύτσανη.
Όταν, μετά από πολλή ώρα, έφτασε και ο δεύτερος της παρέας, ξέροντας ότι έχει αργήσει και μη βλέποντας το φορτηγό έξω από τον σταθμό του τρένου, μπήκε μέσα στον σταθμό και πήρε το τρένο για να επιστρέψει.
Το τρένο ξεκίνησε το ταξίδι του. Κάποια στιγμή, έφτασε στον όμορφο,
απέραντο κάμπο της Μυζεκιάς. Ο ταξιδιώτης μας, αγναντεύοντας από το
παράθυρο του τρένου την ομορφιά του τοπίου, βλέπει και στον δρόμο
το φορτηγό του Συνεταιρισμού με το βόδι στην καρότσα.
Τότε, αυθόρμητα, βάζει μια φωνή:
«Οδηγέ, σταμάτα το τρένο να κατέβω γιατί περνάει το φορτηγό του
Συνεταιρισμού!»

«Τα προβλήματα είναι για τους μαθηματικούς»
Όταν ήμουν προβληματισμένος με κάτι και ήθελα να ακούσω μία
άλλη γνώμη, τότε, επισκεπτόμουν στην Πολύτσανη τον τότε Πρόεδρο
του Συνεταιρισμού, τον Θωμά Γκάρο.
Τον καλημέριζα και ξεκινούσα: «Έχω πρόβλημα».
Εκείνος, με το χιούμορ και την ετυμολογία του που τον χαρακτήριζαν, απαντούσε γελαστά:
«Και γιατί ήρθες μέχρι την Πολύτσανη για το πρόβλημα; Τα προβλήματα είναι για τον μαθηματικό, να πας στον Κίτσο Ντούρο τον μαθηματικό να σου τα λύσει!»

«Τεμπέλης είσαι και τεμπέλη δεν πιστεύεις!»
Στη δεκαετία του ‘90 έφτιαχνα στο σπίτι, στο χωριό, ένα μπάνιο. Είχα
φέρει όλα τα υλικά από την Ελλάδα και ήθελα να το κάνω εξίσου καλό
όπως τα μπάνια στην Ελλάδα. Είχα φέρει μέχρι και την πόρτα του μπάνιου κι έμενε μόνο η τοποθέτησή της.
Ο Γάκης Κοντολώλης, ο μαραγκός, και πολύ κολλητός μου φίλος, θα
έβαζε την πόρτα στη σωστή της θέση.
«Έλα, βρε, Γάκη, να τοποθετήσεις την πόρτα στην τουαλέτα».
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«Καλά, θα έρθω, θα έρθω». Έλεγε μα δεν ερχόταν.
Μετά από πολλές επικλήσεις, στο τέλος δεν άντεξα:
«Τί θα γίνει, βρε Γάκη; Θα έρθεις επιτέλους να βάλεις την πόρτα στην
τουαλέτα;»
Κι εκείνος, με αποστόμωσε με την κουβέντα του:
«Τεμπέλης είσαι και τεμπέλη δεν πιστεύεις!»
Το γέλιο από την κουβέντα του, κρατάει ακόμα.

«Τί γέννησε η αγελάδα;»
Ο Νίκος Νάκας, ο γνωστός γκαφατζής του χωριού, κάποτε δούλευε
στο μεγάλο εργοστάσιο μεταλλουργίας στον Ελμπασάν.
Μια μέρα, τηλεφώνησε στο χωριό και ζήτησε να μιλήσει με τον γιό
του Αποστόλη.
Να σημειώσουμε πως τότε δεν υπήρχαν ιδιωτικά τηλέφωνα αλλά δημόσια και αυτά σε περιορισμένο αριθμό και σε κεντρικά σημεία ή κρατικές
υπηρεσίες των πόλεων ή των χωριών. Για να τηλεφωνήσεις σε κάποιον,
οριζόταν τηλεφωνικό ραντεβού από τον υπεύθυνο που οργάνωνε τον κατάλογο των τηλεφωνικών κλήσεων, ο οποίος σε ενημέρωνε για τη μέρα και
ώρα που θα μιλούσες με αυτόν που ζήτησες.
Ήρθε η ώρα να μιλήσει ο Νίκος με τον γιο του και ο διασκεδαστικός
διάλογός τους ταξίδεψε από στόμα σε στόμα σε όλο το χωριό.
«Τί κάνεις, Στόλη, παιδί μου; Γέννησε η αγελάδα;»
«Ναι, μπαμπά».
«Και τί έκανε;»
«Μοσχάρι, μπαμπά».
«Τί μοσχάρι μωρέ μοσχάρι;»
«Μαύρο».
«Μωρέ, αρσενικό ή θηλυκό;»
«Κάτσε, μπαμπά, να πάω να δω και να ‘ρθω να σου πω!»

«Το αυγό του γαμπρού»
Στα μέρη μας, είχαμε έθιμο η πεθερά να μαγειρεύει αυγά στον γαμπρό, όταν εκείνος έκανε την επίσκεψή του στο σπίτι της, όταν ήταν τα αρραβωνιάσματα.
Με αφετηρία το έθιμο αυτό, υπάρχει η ακόλουθη
αστεία ιστορία του Γκαρέλα από το Χλωμό.
Παλιά, η ανέχεια ήταν μεγάλη και η αξία ενός αυγού
μεγαλύτερη. Οι πεθερές, όταν είχαν γαμπρό να περιποιηθούν, από ανάγκη, έκρυβαν τα αυγά, να μην τα βρει κάποιο
άλλο μέλος της οικογένειας και τα φάει και μετά δεν μπορούν
να μαγειρέψουν του γαμπρού.
Μια μέρα, ζητάει ο πεθερός από τη γυναίκα του να φάει αυγά...
«Τηγάνισέ μας κάνα αυγό, βρε γυναίκα!»
«Δεν γεννούν οι παλιούρες, μωρέ άντρα μου!» Απαντάει η πεθερά.
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Δεν πέρασαν μια - δυο μέρες και τυχαία ο πεθερός ανακαλύπτει τα
κρυμμένα αυγά! Τα παίρνει και πάει και στέκεται στο τζάκι, μπροστά στη
γυναίκα του κι αρχίζει:
«Ο γαμπρός αυγά, ο πεθερός σκατά!» Και να, το πρώτο αυγό μέσα
στο τζάκι!
«Ο γαμπρός αυγά, ο πεθερός σκατά!» Πάει και το δεύτερο αυγό
μέσα στο τζάκι κι ένα - ένα πετάχτηκαν όλα στη φωτιά δίχως να τα
φάει κανείς!

Το λάδι στα λάχανα
Ένας συγχωριανός τσοπάνης πήγαινε κι έτρωγε στα σπίτια. Μια μέρα, μια νοικοκυρά είχε μαγειρεμένα λάχανα και
βάζει του τσοπάνη να φάει. Εκείνος σαν τελείωσε το φαγητό, τότε η νοικοκυρά θυμήθηκε πως δεν είχε βάλει
λάδι στο φαγητό.
«Οχού, δεν είχα ρίξει λάδι στο φαΐ!» του λέει
Τότε ο τσοπάνης δείχνει το στόμα του και της απαντά,
«Ρίξε το εδώ και στα λάχανα θα πάει!»

«Το όνομα της γυναίκας»
Οι Βλάχοι είχαν ένα παράξενο έθιμο, υποτιμητικό
θα λέγαμε στις μέρες όμως παλιά ήταν απόλυτα φυσιολογικό, οι άντρες δε ανέφεραν ποτέ το όνομα της
γυναίκας τους. Ούτε σε συζήτηση ούτε σαν ήθελαν να
της μιλήσουν. Το είχαν για ντροπή.
Εμείς, το προλάβαμε το έθιμο αυτό, το μάθαμε
ακούγοντας τον Νάκο Μεντή που φώναζε τη γυναίκα
είτε «ω, γυναίκα!» είτε «ντρούζε». Όμως, η πιο χαρακτηριστική επίκληση ήταν αυτή του Ράκου Μεντή (ο Λάλες). Όταν φώναζε στη
γυναίκα του, έλεγε:
«Μο Κώτσο!» Δηλαδή, το όνομα του παιδιού του! Το παράξενο είναι
ότι αυτή ανταποκρινόταν σε αυτό το κάλεσμα.
Τις περισσότερες φορές που ακούγαμε τον Ράκο Μεντή να φωνάζει
«Μο Κώτσο» ο πραγματικός Κώτσος, το παιδί του, έλειπε στο σχολείο.
Τότε, βρίσκαμε ευκαιρία να τον πειράξουμε και λέγαμε στον Λάλε:
«Ο Κώτσος είναι στο σχολείο, τί τον φωνάζεις;» Κι εκείνος, απαντούσε χαρακτηριστικά:
«Φωνάζω ακού τον διάβολο ‘μο».

«Το σκανταλιάρικο δίδυμο»
Ο Λαέρτης και ο Διογένης Πασπάλης, όταν ήταν μικρά παιδιά ήταν τα
πιο ζωηρά και σκανταλιάρικα του χωριού. Ήταν «ο φόβος και ο τρόμος»
για όποιον έπεφτε, ατυχώς, στα δίχτυα τους.
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Έχουν αφήσει πολλές ιστορίες, της παιδικής τους ηλικίας, για να έχουμε όλοι να διηγούμαστε.
Η δικιά μου περιπέτεια μαζί τους, ήταν η παρακάτω.
Λόγω της εργασίας μου, ήταν απαραίτητο να έχω τηλέφωνο και στο σπίτι. Έτσι, είχαμε συνδέσει το τηλεφωνικό κέντρο στο
σπίτι μου με ένα ισχυρό καλώδιο που χρησιμοποιούσε κυρίως ο στρατός, για να είμαστε σίγουροι για την καλή λειτουργία του.
Το καλώδιο αυτό ήταν παντός καιρού, ιδιαίτερα ανθεκτικό και στις
πιο αντίξοες συνθήκες. Περνούσε από μια κουμουλιά* (*κορομηλιά) και
πήγαινε στο παράθυρό μου.
Δυστυχώς, είχα υπολογίσει χωρίς τον Λαέρτη και τον Διογένη, το
επιτυχημένο καταστροφικό δίδυμο.
Τα δυο τους, έβαλαν στο μάτι το καλώδιο του τηλεφώνου, το κοιτούσαν από χαμηλά σαν ξελιγωμένα και τα μυαλά τους συναγωνίζονταν
ποιό από τα δυο θα σκεφτεί τη μεγαλύτερη σκανταλιά.
Στο τέλος, πως τα κατάφεραν κανείς δεν ξέρει, κι έκοψαν το στρατιωτικό καλώδιο, όμως το στερέωσαν έτσι ώστε να μην πέσει από την
κουμουλιά και να μη φανεί ότι είναι κομμένο. Όλοι, ψάχναμε να βρούμε
τη βλάβη μα κανείς δεν την έβλεπε ενώ εκείνα μας κοιτούσαν κρυμμένα και γελούσαν από ευχαρίστηση!
Κάποια στιγμή, που, επιτέλους, ανακαλύψαμε τη ζημιά, τα δυο παιδιά, παρουσιάστηκαν μπροστά μου, καμαρώνοντας.
«Είδες, θείο Σιώμο, τί μπορούμε να κάνουμε;» Κοκορεύονταν και
από πάνω!
«Ναι, είδα και κατάλαβα το μεγαλείο σας γι’ αυτό και σας παρακαλώ
να μην κάνετε τίποτε άλλο, φτάνει!»

«Τότσο μένα, τότσο μένα!»
Τα Ψυχοσάββατα υπήρχε το έθιμο στο χωριό για συγχώριο να πηγαίνουν οι γυναίκες στην εκκλησία βρασμένο στάρι με μπόλικη ζάχαρη (αν
υπήρχε η δυνατότητα πρόσθεταν κι άλλα υλικά, αλλά αυτό γινόταν σπάνια). Αφού τελείωνε η λειτουργία και το στάρι είχε διαβαστεί, οι γυναίκες το μοίραζαν σε χαρτί ή ακόμα και στην παλάμη, σε όλους τους παρευρισκομένους.
Έτρωγε ο κόσμος, τρώγαμε κι εμείς τα παιδιά, που περιμέναμε τέτοιες στιγμές με μεγάλη λαχτάρα. Τρέχαμε μπροστά απ’ όλους, χωνόμασταν ανάμεσα στους μεγάλους και ζητούσαμε το μερτικό μας φωνάζοντας: «Τότσο μένα, τόσο μένα!» Αρπάζαμε με βουλιμία το ζαχαρωμένο
στάρι και το τρώγαμε με βιασύνη.
Πάντα πασαλειβόμασταν από πάνω ως κάτω αλλά η παιδική, άδολη χαρά και η ευχαρίστησή μας ήταν τόση που ισοδυναμούσε με διπλή
συγχώρεση της ψυχής που αναπαυόταν.
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«Τώρα, φεύγα!»

«Χασουρέ ή καλαφατσέ;»

Ο πεθερός μου, Χριστόφορος Κατσάνος, ήταν πολύ φίλος με το Νάσιο Πασπάλη (τον Κένο) και μάλιστα η φιλία τους ήταν τόσο μεγάλη που
αποκαλούσε ο ένας τον άλλον «Βλάμη», δηλαδή αδερφοποιητό.
Ο Νάσιος Πασπάλης είχε ένα κακό συνήθειο να κάθεται πολύ παραπάνω στις επισκέψεις που πήγαινε σε σπίτια συγγενών και φίλων. Έπινε,
κουβέντιαζε, αστειευόταν, αλλά ξεχνούσε να γυρίσει σπίτι του.
Ο Χριστόφορος Κατσάνος, ο φίλος του, λοιπόν, μια φορά που ο Νάσιος είχε αργήσει πολύ να φύγει, για να μην τον διώξει άκομψα και του
πει «φεύγα» έτσι απότομα, σκέφτηκε τον παρακάτω αστείο τρόπο για να
τον στείλει σπίτι του.
Πήρε τα παπούτσια του Νάσιου στα χέρια, έκανε πως τα περιεργαζόταν και ρώτησε το Νάσιο:
«Ωραία, παπούτσια, Νάσιο. Καινούρια είναι;»
«Ναι», του απαντά.
«Και από πού τα πήρες;»
«Από το μαγαζί του Σταύρου».
«Πράγματι, πολύ ωραία είναι. Για βάλε τα να δω αν σου πάνε».
Χωρίς να πονηρευτεί ο Νάσιος, παίρνει τα παπούτσια, το φορεί.
«Ωραία!» Λέει ο Χριστόφορος Κατσάνος και συνεχίζει: «Τα έβαλες;
Τώρα, φεύγα!»
Όμως, από τα γέλια πάλι άργησε να φύγει!

Φάε το εσύ, Σελήνη, μη δίνεις της Μίγιας
Η γιαγιά μου η Ευφροσύνη Νάκα ή μπάμπω
Νάκω είχε κόρη τη Σελήνη του Λώλη. Μια μέρα
της δίνει ένα σύκο και της λέει.
-Σελήνη, φάε το τώρα εδώ και μη δίνεις της Μίγιας (κόρη της Σελήνης).
-Μωρ’ μάνα, γιατί μου το έδωσες;
-Γιατί σ’ έχω κόρη, απαντάει η μπάμπω Νάκω.
-Κι εγώ, όμως, έχω κόρη τη Μίγια.

«Φτέρνισμα ή Νάσος;»
Ο παππούς φτερνιζόταν ηχηρά και η εκφώνηση του φτερνίσματος
έμοιαζε κάπως έτσι:
«Α-σ-χιό!», θύμιζε το όνομα Νάσος, κι έτσι συνηθίζαμε να φωνάζουμε τον αδερφό μου.
Σ’ ένα από τα επεισοδιακά φτερνίσματα του παππού, απάντησε ο Νάσος με αφέλεια:
«Ορίστε, παππού!»
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Ένας φίλος, από την Πολύτσανη, ταξίδεψε στο Αργυρόκαστρο. Κατά
την παραμονή του, εκεί, επιθύμησε να φάει το παραδοσιακό γλυκό χασουρέ. Όμως, από την πολλή του τη λαχτάρα, την ώρα της παραγγελιάς,
ξέχασε το όνομα του γλυκού.
Ξεκίνησε, λοιπόν, με χειρονομίες και μισές συλλαβές μια από εδώ και
μια από εκεί να εξηγήσει στον σερβιτόρο τί είναι αυτό που ήθελε να φάει.
Μετά, από πολύ βάσανο και μεγάλη προσπάθεια, κατορθώνει να πει:
«Θέλω ένα καλαφατσέ!»
Το είπε κι έμεινε στην ιστορία των ανεκδότων!

Hengre, hengre*
(*Έφαγες, έφαγες)
Όταν οι Παρτιζάνοι έτυχαν να διανυκτερεύσουν στο χωριό, μοιράστηκαν στα σπίτια και η κάθε οικογένεια κοιτούσαν πώς να τους φιλοξενήσουν.
Ένας από τους Παρτιζάνους πήγε να μείνει στην μπάμπω Κολοβέσω, τη μάνα της Χρυσάνθης. Αυτή, πολύ φιλότιμη όπως ήταν, τον περιποιήθηκε πολύ καλά, του έβαλε να φάει, και του έστρωσε για να κοιμηθεί, όμως δεν ήξερε αλβανικά και προσπαθώντας να συνεννοηθεί μαζί
του, άλλα ήθελε να του πει κι άλλα του έλεγε. Αντί να του πει «φάε» στα
του έλεγε «hengre», δηλαδή «έφαγες». Ο Παρτιζάνος μισοκατάλαβε και
γελούσε. Σαν ήρθε η ώρα να κοιμηθεί, του έστρωσε στο τζάκι, όμως
αντί να του πει «κοιμήσου» του είπε «Ngordh!» που θα πει στα αλβανικά «Ψόφα!»

«Χωρίς ακοή, όμως ευγενικός»
Όταν κάποιος φτερνίζεται, έχουμε όλοι το συνήθειο να του λέμε «γεια
σου!» και αυτός να απαντά «ευχαριστώ».
Ο παππούς μου, βαρήκοος από τα γεροντάματα, όταν ήταν μόνος
στο δωμάτιο και τύχαινε και φτραχιόταν (φτερνιζόταν), θεωρώντας ότι
κάποιος του είπε «γεια σου!» που όμως δεν του άκουγε λόγω βαρηκοΐας, άφηνε να περάσει λίγος χρόνος κι έπειτα απαντούσε «ευχαριστώ!»

«Ως την κορφή της Ούλτσας»
Μια μέρα, εκεί γύρω στο 1988, ερχόμασταν παρέα από την Πολύτσανη. Περπατούσαμε στον λάκκο του Ζόρκοβου, την ανηφόρα της Ούλτσας δεν την είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Κάποια στιγμή γύρισα και είπα:
«Πω-πω, ποιός παίρνει τώρα αυτόν τον ανήφορο!» Δεν πρόλαβα να
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τελειώσω τον λόγο μου και απαντάει ο ξάδερφός μου, Κώστας Νάκας:
«Σε παίρνω εγώ στην πλάτη».
«Σιγά που μπορείς να με πάρεις στην πλάτη σου!»
«Σε βάζω στην πλάτη μου και σε πάω ως την κορφή της Ούλτσας.
Πάμε στοίχημα; Μάρτυρες οι υπόλοιποι άντρες της παρέας. Αν δεν τα
καταφέρω θα σου δώσω 500 λεκ, αν όμως συμβεί το αντίθετο, τότε θα
μου δώσεις εσύ, Θωμά, τα 500 λεκ».
Το στοίχημα ήταν δελεαστικό, 500 λεκ ήταν αρκετά χρήματα. Δέχτηκα το στοίχημα και εγγυητής μπήκε ο Φάνης Καραγιάννης.
Τότε, ζύγιζα 74 κιλά. Ο Κώστας Νάκας, δίχως να χάσει χρόνο, με
παίρνει στην πλάτη του και τραβάει ίσα μπροστά τον ανήφορο. Παρόλο
που τον τυράννησα με τα κουνήματα και τα τραντάγματα που του έκανα, προσπαθώντας να τον κάνω να χάσει, αυτός μ’ έφτασε στην κορφή!
Χαλάλι του τα 500 λεκ, που τότε ισοδυναμούσαν με πέντε μεροκάματα.

ΑΣΤΕΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΘΩΜΑ ΝΑΚΑ

Σελίδες 303-328

Αινίγματα, μύθοι και πραγματικότητα,
σπαζοκεφαλιές, σοφές κουβέντες κ.ά.

Ο Σουρής στη Χίο
Σαν έφτασε ο Σουρής στη Χίο, κοντοστάθηκε μπροστά στην πύλη που
ήταν γραμμένα τρία μεγάλα Χ. Οι Χιώτες, τότε, τον ρωτούν.
-Τι σημαίνουν τα τρία Χ, κύριε Σουρή;
-Α, εύκολο! Χαίρε, Χαριτωμένη Χίο.
Οι Χιώτες ενθουσιάστηκαν με τα λόγια του και άρχισαν να χειροκροτούν. Έπειτα του έκαναν ένα πλούσιο και εκλεκτό τραπέζι και φρόντιζαν
να τον περιποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα.
Ήρθε, όμως, η ώρα να φύγει από το νησί. Οι Χιώτες τον συνόδευσαν
ως το λιμάνι κι εκείνος σαν μπήκε στο καράβι και αυτό σάλπαρε, τους
φωνάζει από την πρύμνη.
-Ξέχασα να σας πω για τα τρία Χ: Χέζω Χίλιους Χιώτες!

Εμείς δεν παντρευόμαστε
Ήταν ένας νέος και μια νέα, άγνωστοι μεταξύ τους, που και οι δύο
ήταν κατά του γάμου, δεν ήθελαν να παντρευτούν, όσο κι αν οι γονείς
τους κάθε τόσο τους έλεγαν «Παντρέψου!»
Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια, «πότε θα παντρευτείς;» η μια οικογένεια, «πότε θα παντρευτεί;» η άλλη οικογένεια, οι δύο νέοι αγανακτισμένοι πήραν τους δρόμους.
Ο νεαρός άντρας ανέβηκε, τότε, σε μια ράχη κι άρχισε να φωνάζει:
«Ακούς χωριό, ε χωριό! Δεν παντρεύομαι!» Να, όμως, που στην απέναντι ράχη είχε ανέβει και η νέα γυναίκα που φώναζε ακριβώς το ίδιο. Σαν
αντάμωσαν τα βλέμματά τους, ρωτάει ο ένας την άλλη: «Αφού δεν παντρεύεσαι εσύ, δεν παντρεύομαι κι εγώ, δεν ζούμε μαζί;»
Και συμφώνησαν και… παντρεύτηκαν!
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• Αινίγματα της γιαγιάς
Από τον Νάτση Μπόλο

• Μύθοι και πραγματικότητα

Από τον Ηλία Τέλιο
- Οικογενειακές σχέσεις
- Η Μπερούκω η μαμή
Από τον Θωμά Νάκα
- Η Μάκω Νάκω με δυο παπάδες
- Η Φατίκω και ο Τζεμάλης
- Ο Γκέκας με τα γλυκά
- Ο μουχτάρης και η δούλα
- Ανακαίνιση της βρύσης του Μιτσούρκου
Από τον Νίκο Λίνα
- Για συνεταιρισμό Σχωριάδων
- Αγία Μαρίνα – Λιμποσιέτσι

• Σπαζοκεφαλιές
• Σοφές κουβέντες

- «Να είμαστε πάντα ευχαριστημένοι, γιατί...»
- «Η μεγαλύτερη ντροπή»
- «Εσύ ή ο γείτονας;»
- «Όπου πας, μην πολύ πας»

- Μπέρτολτ Μπρεχτ, απόφθεγμα
- Υπομονή, ανδρεία, φιλία
- «Το μυστικό και ο φίλος»
- Μια ατόφια συμβουλή
- Δεν υπάρχει ποτέ λόγος να στεναχωριέσαι
- Από το βιβλίο θλίψεως και παρηγοριάς
- Το παράπονο του Χριστού
- Η τραγωδία της ζωής
- Παλιά Ιρλανδική Προσευχή
- Επτά πράγματα που δεν πρέπει να έχεις
- Ζήτησα από τον Θεό να μου δώσει δύναμη
- Η Θεωρία του Κικέρωνα
- Συνθήματα αυτοκυριαρχίας της γλώσσας
- Η ιδέα των παιδιών για τους γονείς
- Οι 6 κανόνες της ζωής
- Για το κρασί
- Οι 10 εντολές του ποτού

• Τα έχω ακούσει από γύρω μας
• Όνόματα γυναικών
στην ερύτερη περιοχή
• Όνόματα ανδρών
στην ερύτερη περιοχή
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Αινίγματα της γιαγιάς

Τα παρακάτω αινίγματα είναι από το βιβλίο του Νάτση Μπόλου
«Απ’ τα παιδικά μας χρόνια».

1. Της ξενιτιάς
Νάτσης Μπόλος

Αδελφέ από πατέρα,
Και παιδί της γυναικός μου,
Πήγαινε πες του πατρός σου
Ότι ήλθεν ο υιός του
Ο ανήρ της γυναικός του.

Αν το αίνιγμα αυτό είναι γεγονός, δεν αφορά καθόλου ούτε το χωριό μας (Χλωμό)
ούτε τα χωριά μας (Πωγωνίου). Ας το εξηγήσουμε όμως για να φανταστούμε το που
μπορεί να μας οδηγήσει η ξενιτιά, η οποία καταλήγει πολλές φορές στην πολύ μακρόχρονη απομάκρυνση και μέχρι τον τελικό αποχωρισμό των οικογενειών, στη διάλυσή τους.
Στο αίνιγμα: παντρεύτηκε ο γιος του πατέρα. Άφησε στο σπίτι τη νεόνυμφη γυναίκα
του με τον πατέρα του που ήταν χήρος κι εκείνος ταξιδεύτηκε. Πέρασαν αρκετά χρόνια
κι ο γιος καζαντάει στα ξένα. Δε γύρισε στο χωριό. Στο μεταξύ, ο πεθερός κάνει το μοιραίο λάθος και αφήνει τη νύφη έγκυο. Γεννήθηκε ένα παιδάκι.
Ο ταξιδεμένος γιος του πατέρα έμαθε κάτι γι’ αυτή την υπόθεση, και, επί τέλους, ύστερα από 10 – 15 χρόνια, ας πούμε, γύρισε στο χωριό χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν. Πήγε
στο σπίτι του και βρόντηξε την πόρτα. Βγήκε το μικρό παιδάκι: ο «αδερφός» από πατέρα
και γιος της γυναίκας του ξένου. Σ’ αυτό το παιδί είπε ο ξένος να πει στον πατέρα του ότι
ήρθε ο γιος του, ο άντρας της γυναικός του!!

2. «Άταχτα λόγια»
Από σίγκλι – μίγκλι ξύλο,
Κι από νάταλη βελάνι,
Όταν σφίγγεται και κλάνει
Κανένας δεν το φτάνει!
Τώρα δικαιολογούμασταν τάχα με τα γέλια που μας έπιαναν από το σίγκλι κι από το μίγκλι, μα πιο πολύ από το «όταν σφίγγεται και κλάνει» και λέγαμε της γιαγιάς ότι αυτά είναι
«άταχτα λόγια». Όταν όμως εκείνη μας εξηγούσε ότι εκείνο που «σφίγγεται και κλάνει»,
όπως λέει το αίνιγμα, είναι το ντουφέκι, «μαλώναμε» τάχα τον εαυτό μας: «Αϊ, μωρέ που
δεν τόβραμε, πόσ’ εύκολο ήταν!»
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3.Κάποτε, πολύ μικρούλια, όταν μας κρατούσε στα γόνατά της η γιαγιά και μας

μάθαινε παιγνιδάκια και ιστοριούλες, μας έλεγε κι από κανένα αίνιγμα απλό κι
εύκολο. Τα αινίγματα δεν τα ξεχνούσε και τώρα. Μα τούτα δεν ήταν από τα απλά.
Απαιτούσε λογική σκέψη, η οποία έλειπε από μας και σε αυτή την ηλικία. Η γιαγιά μας
προσπαθούσε να μας τα εξηγήσει και να μας οδηγήσει στη λύση. Κι άρχιζε:
-Τι είναι «Στούμπος με γένια»;
«Στούμπος με γένια! Τι είναι ο στούμπος; Κάτσε και βρες, το «στούμπο» της γιαγιάς…
-Τι θα πει «στούμπος», γιαγιά;
-Κάτι σαν στρόγγυλο, κάτι σαν τόπι, κάτι σαν…
-Σαν κρομμύδι, γιαγιά!
-Μπράβο, παιδιά μου! Το κρομμύδι είναι.

4.Γρήγορα, παστρικά και ξάστερα, η γιαγιά άρχιζε:
«Μπαίνω στην κουφολογγιά,
βρίσκω κουφοπέρδικα,
τα φτερά της έτρωγα,
το κορμί της πέταγα».
Εμείς απαντούσαμε:
-Η πέρδικα!
-Το σκυλί!
-Ο κουφοπόντικας!
-Μη βιάζεστε, παιδιά μου. Κουφολογγιά είναι ένας χαμηλός λόγγος,
χαμηλό δάσος. Και κουφοπέρδικα είναι κάτι που γίνεται σ’ αυτό το χαμηλό δάσος. Από αυτή την κουφοπέρδικα τρώμε τα φτερά και ρίχνομε
το κορμί. Τι μπορεί να είναι εκείνο που ωριμάζει σε χαμόδεντρα και το
τρώμε γύρω – γύρω και του πετούμε το σώμα του; Για σκεφτείτε λίγο…
-Και τι μπορεί να είναι αυτό το χαμηλό δάσος, γιαγιά; Ρωτούσαμε εμείς.
-Ας πούμε δάσος με κληματο…
-Α, ξέρω, ξέρω, απαντούσε βιαστικά κανένα από
μας. Το αμπέλι και το σταφύλι, γιαγιά!
-Το ‘βρατε, παιδιά μου, έτσι σας θέλω να γίνετε, σβέλτα κι έξυπνα!
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5.Ανεβαίνει, κατεβαίνει

Και χωρίς να τρώει παχαίνει,
Μοναχά στριφογυρίζει,
Την κοιλίτσα του γιομίζει.

Μας πήγαινε ο νους σε σκάλες και σκαλώματα, σε ανηφοριές και κατηφοριές, σε ανθρώπους και σε ζώα. Ποτέ δε μας πήγαινε η γνώμη στο αδράχτι της βλάχας, που κάθονταν στο ψηλό χτίσμα, και το ‘κλωθε και το στριφογύριζε του κατηφόρου, τρία και τέσσερα μέτρα και ύστερα το ανέβαζε και του τύλιγε στη μέση του (στην κοιλίτσα του) το
γνεσμένο νήμα. Ναι, το αδράχτι είναι!

6.Πίσω από κοκαλένια φράχτη
Κόκκινο σκυλί γαυγίζει.

-Το σκυλί της στάνη!, φωνάζαμε μείς χωρίς να σκεφτόμαστε.
-Μη βιάζεστε. Δεν είναι σκυλί. Κι ούτε γαυγίζει. Το ‘χομε στο σώμα μας. Και ανασήκωνε
τα χείλη με τρόπο και φαίνονταν τα όμορφα δόντια της, ήταν κάτασπρα – ρύζι. Για μια στιγμή
κάπως έβγαζε επιδειχτικά τη γλώσσα της. το άρπαζε αμέσως κάποιο από μας.
-Τα δόντια είναι η φράχτη και το κόκκινο σκυλί είναι η γλώσσα, γιαγιά.
-Μπράβο, το βρήκατε, έλεγε ικανοποιημένη.

7.Ένας κυνηγός ντουφέκισε τρεις πέρδικες.
Η μια έφυγε, οι δυο γλίτωναν.
Πόσες σκότωσε;

Μας το έλεγε πολύ γρήγορα και μας φαίνονταν πολύ
απλό. Πάλι «άξαγα», αρχίζαμε να απαντούμε:
-Μια!
-Δυο!
-Όχι, όχι, παιδιά μου. Πάλι βιαστήκατε.
Τι θα πει «η μια έφυγε»; Τι θα πει «οι δυο
γλίτωσαν»;
-Ναι, γιαγιά, ναι! Καταλάβαμε. Δε σκότωσε καμιά πέρδικα ο κυνηγός.
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8.Καραβάκι φορτωμένο

Στη σπηλίτσα πάει ν’ αράξει.

Είναι κάτι που το κάνουμε
τρεις φορές την ημέρα γύρω
στο τραπέζι του φαγητού.
Και μείς σκεφτόμασταν, τάχα
σαν μεγάλοι, μα πουθενά να μας
πάει η γνώμη στο κουτάλι.
-Μη νομίζετε πως είναι αληθινό καραβάκι. Είναι κάτι που το
φορτώνουμε σούπα, φασόλια,
ρύζι … και το πηγαίνουμε σε μια
σπηλιά, που είναι μεγάλη ίσα με
το στόμα μας και κει το ξεφορτώνουμε!
-Α, γιαγιά – γιαγιά! Μας το
‘πες εσύ αυτό. Το κουτάλι είναι, γιαγιά. Πες μας ένα άλλο.
-Ύστερα άλλο. Τώρα, πάλι στο παραμύθι.

9.Από πάνω σαν τηγάνι,

Από κάτω σαν βαμπάκι
Κι από πίσω σαν ψαλίδι!

Άντε, καλά παιδιά!
Καμιά βοήθεια η γιαγιά. Δε μας βοηθούσε πάντοτε. Σαν καλός παιδαγωγός, μας άφηνε πολλές φορές να παιδευόμαστε. Και ρωτούσαμε:
-Στρογγυλό σαν τηγάνι, γιαγιά;
-Όχι, παιδιά μου. Μαύρο σαν τηγάνι!
-Και όταν λες σαν «βαμπάκι», τι θέλεις να πεις; Μαλακό σαν βαμπάκι;
-Όχι, παιδιά μου. Άσπρο σαν βαμπάκι!
Μας άφηνε έτσι ώρα πολύ. Κάποιο νύσταζε. Και κανένα από μας κοιμόταν. Δε μας το εξηγούσε η γιαγιά.
Την άλλη βραδιά, προτού αρχίσει το παραμύθι, μας ζητούσε να της εξηγήσουμε το αίνιγμα.
-Το βρήκατε;
Εμείς μουδιάζαμε. Κι εκείνη συνέχιζε:
-Είναι πουλί, παιδιά μου. Αλλά ένα πουλί που έχει τη ράχη του μαύρη, άσπρη την κοιλιά
του και την ουρά του σαν ανοιγμένο ψαλίδι…
Εύκολο ήταν, ύστερα από αυτή την εξήγηση, να βρούμε ότι το πετούμενο εκείνο ήταν
το χελιδόνι!
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10.
Τρεις την πιάνουν και γεννά,

13.
Εχιονίσαν τα βουνά,

-Σαν βαρύ αυτό, γιαγιά.
-Όχι, παιδιά μου. Πάρτε το με τη σειρά. Είναι κάτι που το κρατούνε τρεις. Όχι τρεις άνθρωποι… Είναι άψυχο, που του λερώνουμε τη μούρη σε ένα δοχείο. Και, κρατώντας το τρεις,
εκείνο γεννάει, ας πούμε μαύρα «παιδιά». Και τα «παιδιά» τα κολλάει κάπου και τα αφήνει.
Ούτε σκοτίζεται γι’ αυτά. Από αυτά τα μαύρα παιδιά εμείς μαθαίνουμε τόσα καλά πράγματα.
Και χωρίς αυτά εμείς θα ‘μασταν ξύλα απελέκητα. Και τώρα δεν το βρίσκετε;
Εμείς, κοιταζόμασταν μεταξύ μας, κάναμε πως σκεφτόμασταν, αλλά δεν τα καταφέρναμε. Εκείνη συνέχιζε: «Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο». Τότε, ξεκινούσαμε
από το τελευταίο αυτό της γιαγιάς και καταλαβαίναμε.
-Το ‘βραμε, γιαγιά. Τα γράμματα και η πένα είναι. Οι τρεις που την πιάνουν είναι τα τρία δάχτυλά μας.

Αυτό ήταν πραγματικά δύσκολο για παιδιά δέκα χρονών. Εκτός αυτού, για παιδιά αυτής της ηλικίας δεν είχε και κάποια ρυθμική ομορφιά ή ομοιοκαταληξία, γι’ αυτό δε μας
προσέλκυσε. Η γιαγιά όμως το αγαπούσε ιδιαίτερα κι όταν το πρόφερε, το χαμόγελο της
έκρυβε κάτι σαν πίκρα και σαν ματαιότητα. Στην επιμονή μας να το εξηγήσει, άρχισε:

Μ’ αλήθεια πρώτα πίνει,
Μαύρα τα κάνει τα παιδιά
Και πίσω της τ’ αφήνει.

Εκοντύναν τα μακριά
Και τα δυο γενήκαν τρία
Και οι μύλοι δεν αλέθουν πια!

11.Πάνω σε ένα δέντρο κάθονταν δέκα περιστέρια. Ένας κυνηγός πυροβόλησε και σκότωσε

-Εχιονίσαν τα βουνά! Έδειχνε τα γκρίζα της μαλλιά και μας έλεγε: βλέπετε τα μαλλιά μου;
Άσπρισαν σαν το χιόνι. Τα βουνά είναι το κεφάλι μου με τα άσπρα μου μαλλιά.
-Εκοντύναν τα μακριά. Να τα μάτια μου, δεν βλέπουν μακριά, χρειάζομαι ματογυάλια να
δω πέρα. Κόντυναν, λοιπόν, τα μάτια μου! Πάει κι αυτό. Κεφάλι άσπρο, μάτια γεροντικά.
-Και τα δυο γενήκαν τρία. Τα δυο ποδάρια μου και το σκόπι, έγιναν όλα – όλα τρία πόδια.
Σωστά;
-Και οι μύλοι δεν αλέθουν πια. Ναι, έχουμε και μύλους στο σώμα μας. Είναι τα δόντια μας.
Δε μασούν εύκολα τώρα. Ναι, παιδιά μου, αυτά είναι τα γεράματα που έρχονται χωρίς να τα
καταλάβουμε.

τα τρία. Πόσα περιστέρια έμειναν πάνω στο δέντρο;
-Εφτά! Απάντησε χαρούμενος ο Κωστάκης.

Ο Κωστάκης βιάζονταν πάντα. Γι’ αυτό και μείς οι άλλοι γελούσαμε με τις απαντήσεις
του. Και με τα εφτά του περιστέρια γελάσαμε. Χωρίς να ξέρουμε όμως γιατί γελούμε. Η γιαγιά μας κατάλαβε που γελούσαμε άσκοπα, γι’ αυτό μας ρώτησε:
-Γιατί γελάτε με τον Κωστάκη; Εφτά περιστέρια έμειναν στα αλήθεια, αλλά
όχι πάνω στο δέντρο. Ε, τώρα καταλαβαίνετε πόσα έμειναν πάνω στο δέντρο;
-Καταλάβαμε, γιαγιά. Με το «μπαμ» του κυνηγού τα περιστέρια έφυγαν όλα
από το δέντρο…

12.Όταν τα δένεις, περπατούν

Κι όταν τα λύνεις στέκουν.
Και η γνώμη μας πήγαινε σε γίδια και βόδια, σε μουλάρια και σκυλιά, μα κανένα από αυτά δεν περπατάει
όταν το δένεις.
Ρωτούσαμε και ξαναρωτούσαμε τη γιαγιά να μας
βοηθήσει κι εκείνη σιγά – σιγά κατέβαζε τη σκέψη
χαμηλά στα πόδια μας και περίπου μας υπόδειχνε τα
παπούτσια. Ασφαλώς κάποιο από μας θα το ‘πιανε.
Κάποιο θα καταλάβαινε ότι για να κινηθούν τα παπούτσια έπρεπε να ήταν καλά δεμένα στα πόδια.
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Μύθοι και πραγματικότητα
Οικογενειακές σχέσεις, από τον Ηλία Τέλιο
Η Ηλίας Μερέτης της Μάκω Κίτενα, μάνα της γιαγιάς μου, την είχε αδερφή από τη Σωπική, γι’ αυτό έχουμε το ίδιο όνομα.
Η Γάκη Τσάνενα ήταν πρώτη ξαδέρφη της Πανανέσας.
Ο Πανανής είχε πάρει κόρη του Γιαννάκη Ντάλλα και είχε ένα παιδί. Όταν πέθανε η γυναίκα του, παντρεύτηκε με τη Μαρία. Λίγο αργότερα, πέθανε και το παιδί.
Η Μπερούκω η μαμή, από τον Ηλία Τέλιο
Η Μπερούκω ξεκίνησε ως μαμή μαζί με τη Βανθία του Μπεντούλη και σταμάτησε τις
υπηρεσίες της το 1956. Ήταν καλή γυναίκα, ενώ είχε ιδιότροπο άντρα.
Όταν μας αφήσε η Μπερούκω, ειπώθηκε αυτό: «Όταν έφυγε το πρώτο ρύθι, έφυγε το
στεφάνι νύφη.»
Η Μάκω Νάκω με δυο παπάδες, από τον Θωμά Νάκα
Ο θείος μου Κήτας Φούκης, βλάχος βοσκός που ζούσε στο χωριό, είχε παντρευτεί
την Ελένη φούκη, κόρη της Μάκω Νάκω (της γιαγιάς μου), ήταν δηλαδή γαμπρός της.
Ως άνθρωπος τον χαρακτήριζαν αγαθό, αγνό και γι’ αυτό σαν να είχε ένα είδους ενόραση.
Ό,τι έβλεπε στον ύπνο του, γινόταν στην πραγματικότητα. Ένα πρωί, που ήταν για βοσκή,
ξαφνικά λέει του βοσκού που είχαν βγάλει μαζί τα κοπάδια τους πως φεύγει, επιστρέφει
στο χωριό, γιατί πέθανε η πεθερά του. Απορημένος ο άλλος, τον ρωτάει ποιος του είπε τα
νέα, αφού είναι πάνω στο βουνό. Εκείνος απαντάει «Στον ύπνο μου το είδα που πέθανε».
Κινάει, λοιπόν, και κατεβαίνει ως το Χλωμό κι εκεί λέει του πατέρα Μίλτο Πάλλα να τον
ακολουθήσει ως τις Σχωριάδες, για να πάνε να κηδέψουν την πεθερά του. Ο ιερέας του
Χλωμού απόρησε κι αυτός.
«Μη σε νοιάζει, παπά, εσύ τα χρήματά σου θα τα πάρεις, είτε πέθανε, είτε όχι».
«Μα, οι Σχωριάδες έχουν τον δικό τους παπά», συμπλήρωσε ο ιερέας.
«Η Μάκω Νάκω με δυο παπάδες», απάντησε ο Κήτας και πήραν τον δρόμο μαζί για να
δουν αν πέθανε η Μάκω Νάκω.
Και πραγματικά, μπαίνοντας στο χωριό άκουσαν τις καμπάνες να χτυπούν πένθιμα.
Η Μάκω Νάκω πέθανε το 1967 και ήταν η τελευταία που πρόλαβε θρησκευτική κηδεία, και μάλιστα με δύο παπάδες, πριν το καθεστώς Χότζα απαγορέψει κάθε θρησκευτική τελετή και κλείσει τις εκκλησίες.
Για την ιστορία, ο Κίτσιος Τσιάνος ήταν ο πρώτος που κηδεύτηκε χωρίς παπά στις
Σχωριάδες και το 1990, ο γιος του ο Γάκης Τσιάνος ήταν ο πρώτος που κηδεύτηκε και
πάλι με παπά, εφόσον το καθεστώς Χότζα ήταν πλέον παρελθόν.
Ο μυλωνάς και οι κλέφτες
Οι Λωλαίοι ήταν γνωστοί μυλωνάδες όχι μόνο στο Πωγώνι αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή του νομού Αργυροκάστρου. Ένας εξ αυτών ήταν μυλωνάς στην Νεπράβιστα. Μια
μέρα ήταν μόνος του και πήγαν μερικοί κλέφτες να τον κλέψουν. Αυτός από μέσα τους
είπε να μην τολμήσουν να του κάνουν κακό γιατί δεν ήταν μόνος του αλλά ήταν:
Ο Σάντος κι ο Σαντούλης
και δυο παιδιά του Σάντου
και τρία του Σαντούλη
κι εγώ κι ο μυλωνάς μου.
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Με το που άκουσαν αυτά οι κλέφτες απομακρύνθηκαν χωρίς να τον πειράξουν.
Η μέρα του Σαββάτου
Τα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι δούλευαν έξι μέρες την εβδομάδα και την Κυριακή
ξεκουράζονταν. Το Σάββατο που ήταν η τελευταία ημέρα δουλειάς τα τσιράκια πληρωνόντουσαν και μπορεί να δούλευαν και παραπάνω, αλλά ξέροντας ότι την επόμενη μέρα
ήταν Κυριακή έλεγαν:
Σάββατο μέρα μάστορα
κι ας είναι και χίλιες ώρες.
Η Φατίκω και ο Τζεμάλης από τον Θοδωρή Ζώη
Στο χωριό ζούσε μια οικογένεια μουσουλμάνων. Ήταν πάμφτωχοι, κακομοίρηδες και
δούλευαν ως εργάτες. Η προέλευσή τους ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Τους είχε
φέρει κάποιος πλούσιος σχωριαδίτης μετανάστης, με σκοπό να δουλέψουν γι’ αυτόν στο
αμπέλι που έφτιαξε, προκειμένου να εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό. Το αμπέλι, όμως,
δεν πήγε καλά, η επιχείρηση αυτή απέτυχε και ο Σχωριαδίτης επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Η Φατίκω και ο Τζεμάλης, όμως, έμειναν στο χωριό για όλη τους τη ζωή.
Ο Τζεμάλης με τη Τζεμιλέ από τον Θωμά Τέλιο
Ο Τζεμάλης με τη Τζεμιλέ ήταν ανδρόγυνο. Η Φατίκω και ο Ντεντέκος είχαν παιδιά τον
Χατζή, τον Ασλάνη και τον Ζέκιο.
Ο Γκέκας με τα γλυκά
Ήταν ένας πραματάρης, ο Γκέκας, που κατέβαινε από τον βορρά για να πουλήσει τα
γλυκά που έφτιαχνε. Περπατούσε, περιόδευε σε όλα τα χωριά και πουλούσε τη γλυκιά
πραμάτεια του.
Ο μουχτάρης και η δούλα
Ένας μουχτάρης στο χωριό είχε μια δούλα και την άφησε έγκυο. Από τότε έφυγε από
το χωριό, χάθηκε και ποτέ κανείς δεν έμαθε νέα του. Έμεινε το παρατράγουδο: «Ο μουχτάρης με τη βούλα, που αγκάστρωσε τη δούλα».
Ανακαίνιση της βρύσης του Μιτσούρκου, από τον Λευτέρη Λώλη
Έγινε ανακαίνιση της βρύσης του Μιτσούρκου, εκεί βρέθηκε ένα μπουκάλι με γράμμα γραμμένο από τον Θεολόγο Νταλέ ο οποίος είχε χρηματοδοτήσει την κατασκευή της
βρύσης. Μάστορας ήταν ο Νάσιος Μπάντος πατέρας του Κόλια Μπάντου.
Μύλος της Γκρίκας
Στον μύλο της Γκρίκας είχε μαντάνι και ήταν του Βάγιο Μάντζιου.
Αγία Μαρίνα – Λιμποσιέτσι, από τον Θωμά Νάκα
Ένας μύθος που έχει καρφωθεί στην μνήμη μου από τα παιδικά μου χρόνια είναι και
αυτός της Αγίας Μαρίνας στο Λιμποσιέτσι. Ο παππούς μου, Γάκης Νάκας μας έδειχνε από
μακριά στο σκέμπι (βράχο) στο Λιμποσιέτσι που έμεινε και το αποκαλούσαν το σκέμπι του
Νάκα, ψηλά στην μέση ένα μισογκρεμισμένο τοίχο και ένα ψηλομονοπάτι που με το πέρασμα των αιώνων είχε αλλοιωθεί.
Εκεί έλεγε ο παππούς έμενε μια ασκήτρια που ονομαζόταν Μαρίνα, την οποία αργότε-
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ρα λόγω της μεγάλης αυτοθυσίας της την αποκαλούσαν Αγία Μαρίνα. Έχει μείνει και μια
έκφρασή της: «Το κρύο του Μάρτη με μάρανε».
Εγώ πήγα με δυσκολία τώρα που το μέρος έχει κλείσει από δέντρα και βάτα, σήκωσα και το drone για να το φωτογραφήσω. Δυστυχώς και εκεί έφτασαν οι χρυσοθήρες και
γκρέμισαν τον τοίχο μήπως και βρουν χρυσό.
Οι μύθοι περνούν από γενιά σε γενιά.
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Αποθηκάριος: 30 λεκ μεροκάματο
Ομαδάρχες: 5Χ7 λεκ μεροκάματο
Σταβλιέρης: 2Χ30 λεκ μεροκάματο
Ποτιστάδες 3
Μέσο όρο διοίκηση 45% - εργάτες 55%
12. Το 1964 πρόεδρος ήταν ο Πάντoς Καρέτσος
13. Νίκος Λίνας πρόεδρος από 1959 – 1963.

Γλωσσοδέτες
-Μια πάπια μα ποια πάπια,
μια πάπια με παπιά.
-Ένα βόδι δίκουμπο, τρίκουμπο, τετρακουμποκέρατο,
δικουμπίζει, τρικουμπίζει, τετρακουμποκερατίζει.
-Τον λάκκο - λάκκο πήγαινα,
κι έτρωγα βλαχόσφαχτα,
σφαχτόβλαχα.
-Μία πλάκα ξίσασπρη και από τον ήλιο ξιξασπρότερη.

Για τον
Συνεταιρισμό Σχωριάδων
1.Ιδρυτής Φάνης Τσάτσης
2. Τραπεζικό δάνειο 3.000.000 λεκ.
3. 300 – 400 γιδοπρόβατα και βόδια. Εκτίμηση 800.000 λεκ.
4. Τα έσοδα της πρώτης χρονιάς 1.000.000 λεκ.
Από τον
5. 1956 – 7 λεκ το μεροκάματο
Νίκο Λίνα
6. 1957 – 13 λεκ το μεροκάματο
7. 1958 – 17 λεκ το μεροκάματο
8. Μετά από τον Φάνη Τσάτση ήταν ο Βασίλης Λάμπρος και μετά
Νίκος Λίνας στις αρχές του 1959.
9.Το 1959 συγκεντρώσαμε 2.850.000 λεκ, ποσό το οποίο η τράπεζα ήθελε να το κρατήσει ως προς εξόφληση του δανείου. Κάναμε διαμαρτυρία να το σπρώξουμε 7 – 8 χρόνια.
10.Λογιστής ο Αντώνης Λώλης.
11. Τα μεροκάματα της διοίκησης
Πρόεδρος: 60 λεκ μεροκάματο
Λογιστής: 50 λεκ μεροκάματο
Ταμίας: 40 λεκ μεροκάματο
Αγρονόμος: 50 λεκ μεροκάματο
Κτηνίατρος: 50 λεκ μεροκάματο
Ταξίαρχοι: 3Χ45 λεκ μεροκάματο
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- Εκκλησιά μολυβωτή,
μολυβοκοντυλοπελεκητή,
ποιος σε μολυβοκοντυλοπελέκησε;
Ο γιος του μολυβοκοντυλοπελεκητή.

Σπαζοκεφαλιές
- Zbaviteni trurin dhe njekohesisht zgjidhni kete ushtrim matematik jepni
perfundimin me shira miqte e mi: Na u nis per ne kala, nje plakush dhe kater gra,kish
cdo grua 4 thase,dhe cdo thase, macok ne ate mase, cdo macok 4 kotele, cdo kotele 4
kordele. Me kotele, me kordele, thase, macok, plakush e gra sa po shkonin ne kala?
Απόδοση στα ελληνικά:
- Ένας γέρος πήγαινε προς τον καλιά
με τέσσερις γυναίκες αγκαλιά.
Κάθε γυναίκα είχε τέσσερα σακιά
κάθε σακί είχε τέσσερα γατιά
κάθε γατί είχε τέσσερα λουριά.
Γέρος, γυναίκες, σακιά, γατιά, λουριά
πόσοι πήγαιναν στον καλιά;
-Εσύ που ξέρεις τα πολλά και ο νου σου κατεβάζει, πέντε κουτάλια σίδερο πόσα βελόνια βγάζει;
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Σοφές κουβέντες
«Να είμαστε πάντα ευχαριστημένοι, γιατί...»
Ήμουν στεναχωρημένος γιατί δεν είχα παπούτσια, μέχρι που είδα κάποιον που δεν
είχε πόδια.
«Η μεγαλύτερη ντροπή»
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή για έναν γέρο που δεν έχει να δείξει τίποτε άλλο στα
παιδιά του εκτός από τα χρόνια του.
«Εσύ ή ο γείτονας;»
Όταν έχεις έναν κακό γείτονα και δεν υπάρχει παρηγοριά, αν δεν μπορείς να τον διώξεις, καλύτερα να φύγεις εσύ, από μόνος σου.
«Όπου πας, μην πολύ πας»
Όπου αγαπάς μη πολύ πας,
και εάν πολύ πας μη πολύ κάτσεις,
κι’ εάν πολύ κάτσεις μην πολύ μιλείς
κι’ εάν πολύ μιλείς να ξέρεις τι θα πεις.
Μπέρτολτ Μπρεχτ, απόφθεγμα
«Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει,
αυτός που δεν αγωνίζεται, έχει χάσει ήδη».
Υπομονή, ανδρεία, φιλία
Υπομονή στον θυμό,
ανδρεία στον πόλεμο,
φιλία στην αγάπη.
«Το μυστικό και ο φίλος»
Μη λαθευτείς στον φίλο σου και πεις το μυστικό σου,
φίλο τον φίλο θα το πεις και είναι κακό δικό σου.
Μια ατόφια συμβουλή
Αν θέλεις να δώσεις σε κάποιον ψάρι, δώσε του,
αν θέλεις να τρώει ψάρι κάθε μέρα,
μάθε του να ψαρεύει.
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Δεν υπάρχει ποτέ λόγος να στεναχωριέσαι
Δεν υπάρχει ποτέ λόγος να στεναχωριέσαι. Χρειάζεται μόνο να σκεφτείς λογικά. Παραδείγματος χάρη:
Ας πούμε ότι δεν νιώθεις καλά.
Υπάρχουν δύο πιθανότητες:
Η μία είναι ότι δεν έχει τίποτα και η άλλη ότι έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας.
Αν δεν έχεις τίποτα
δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέσαι.
Σε περίπτωση που έχεις ένα πρόβλημα υγείας
υπάρχουν δύο πιθανότητες:
Η μία είναι ότι θα γίνεις καλά γρήγορα και
ή άλλη ότι θα αργήσεις να γίνεις καλά.
Στην πρώτη περίπτωση
δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέσαι και
στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν δύο πιθανότητες:
Η μία είναι ότι θα γίνεις καλά και
η άλλη ότι θα πεθάνεις.
Στην πρώτη περίπτωση
δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέσαι και
στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν δύο πιθανότητες:
Η μία είναι ότι θα πας στον Παράδεισο και
η δεύτερη ότι θα πας στην Κόλαση.
Στην πρώτη περίπτωση
δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέσαι και
στη δεύτερη θα είσαι τόσο απασχολημένος χαιρετώντας όλους τους παλιούς φίλους
και τα μέλη της οικογένειάς σου που δεν θα έχεις χρόνο να στεναχωριέσαι.
Από το βιβλίο θλίψεως και παρηγοριάς
Γιατί ψυχή μου θρηνείς και θλίβεσαι εάν ο κόσμος όλος σε καταφρονήσει, εάν η φίλη
σου ή συγγενείς σου και οι ίδιοι οι γονείς σου σε κατατρέξουν, ο ψυχή μου ταλαίπωρη
μην απογοητεύεσαι. Βλέποντας τον ουρανό ενώπιόν σου ακόμα δεν έχασες το παν, ούτε
πάντα όσα θέλουμε είναι δυνατόν να τα αποκτήσουμε, ούτε όσα δεν θέλουμε υπάρχει
τρόπος να τα αποφύγουμε. Πρόσεξε, άνθρωπε, μη γογγίσεις, μη δε, απελπιστείς, σου
αφαιρεί ο Θεός όχι από εκείνα που έχεις αλλά από εκείνα που σου έχει δώσει.
Πολύ ωφέλιμο άνθρωπε του Θεού, αμήν.
Το παράπονο του Χριστού
Με ονομάζετε Κύριον, αλλά δεν με υπακούετε
Με ονομάζετε Φως, αλλά δεν με βλέπετε
Με ονομάζετε Οδόν, αλλά δεν με ακολουθείτε
Με ονομάζετε Ζωήν, αλλά δεν με επιθυμείτε
Με ονομάζετε Σοφία, αλλά δεν με συμβουλεύεσθε
Με ονομάζετε Αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε
Με ονομάζετε Παντοδύναμον, αλλά δεν με εμπιστεύεσθε
Με ονομάζετε Δίκαιο, αλλά δεν με φοβείσθε
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Με ονομάζετε Πατέρα, αλλά δεν γίνεσθε παιδιά μου
Με ονομάζετε Σωτήρα, αλλά δεν θέλετε τη σωτηρία σας.
Η τραγωδία της ζωής
«Η τραγωδία της ζωής δεν είναι να μη πετυχαίνεις το στόχο σου. Η τραγωδία της ζωής
είναι να μην έχεις στόχο για να πετύχεις. Δεν είναι κακό να πεθάνει κανείς με ανεκπλήρωτα όνειρα, αλλά είναι κακό να μην ονειρεύεται. Δεν είναι πλήγμα το να μην μπορέσει
κανείς να συλλάβει το ιδεώδες του, αλλά είναι πλήγμα το να μην έχει ιδεώδες να συλλάβει. Δεν είναι ατυχία το να μην μπορεί κανείς να φτάσει τα άστρα, αλλά είναι ατυχία να μην
έχει άστρα, που να προσπαθήσει να τα φτάσει. Αυτό που είναι κακό δεν είναι η αποτυχία,
αλλά ο χαμηλός στόχος». Benjamin Mays
Παλιά Ιρλανδική Προσευχή
Βρες χρόνο για δουλειά –
αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας.
Βρες χρόνο για σκέψη –
αυτό είναι η πηγή της δύναμης.
Βρες χρόνο για παιχνίδι –
αυτό είναι το μυστικό της
αιώνιας νιότης.
Βρες χρόνο για διάβασμα –
αυτό είναι το θεμέλιο της γνώσης.
Βρες χρόνο να είσαι φιλικός –
αυτό είναι ο δρόμος προς
την ευτυχία.
Βρες χρόνο για όνειρα –
αυτά θα τραβήξουν το όχημά σου
ως τ’ αστέρια.
Βρες χρόνο ν’ αγαπάς και
ν’ αγαπιέσαι –
αυτό είναι το προνόμιο των Θεών.
Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρά σου –
είναι πολύ σύντομη η μέρα
για να ’σαι εγωϊστής.
Βρες χρόνο να γελάς –
αυτό είναι η μουσική της ψυχής.
Επτά πράγματα που δεν πρέπει να έχεις
Σύμφωνα με το μεγάλο Ινδό ηγέτη, Μαχάτμα Γκάντι τα παρακάτω συνιστούν τα 7
αμαρτήματα της κοινωνίας. Στην κοινωνία που αυτός οραματίστηκε οι άνθρωποι δεν
πρέπει να έχουν:
1. Πλούτο χωρίς μόχθο
2. Απόλαυση χωρίς συναίσθημα
3. Εμπόριο χωρίς ήθος
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4. Γνώση χωρίς χαρακτήρα
5. Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά
6. Λατρεία χωρίς θυσία
7. Πολιτική χωρίς αρχές
Ζήτησα από τον Θεό να μου δώσει δύναμη
Ζήτησα από τον Θεό να μου δώσει δύναμη και μου έδωσε δυσκολίες για να με κάνει
δυνατή.
Ζήτησα σοφία και ο Θεός μου έδωσε προβλήματα για να λύσω.
Ζήτησα ευημερία και ο Θεός μου έδωσε δύναμη και μυαλό για να δουλέψω.
Ζήτησα κουράγιο και μου έδωσε κινδύνους για να ξεπεράσω.
Ζήτησα υπομονή και ο Θεός μου έδωσε καταστάσεις όπου αναγκάστηκα να περιμένω.
Ζήτησα αγάπη και μου έδωσε ανθρώπους που χρειαζόταν βοήθεια.
Ζήτησα χάρες και μου έδωσες ευκαιρίες.
Δεν έλαβα τίποτα από όσα ήθελα και έλαβα όσα χρειαζόμουν.
Οι προσευχές μου εισακούστηκαν.
Η Θεωρία του Κικέρωνα
Ο πτωχός, εργάζεται.
Ο πλούσιος, τον εκμεταλλεύεται.
Ο στρατιώτης, προστατεύει και τους δυο.
Ο φορολογούμενος, πληρώνει και για τους τρεις.
Ο απατεώνας, εκμεταλλεύεται και τους τέσσερεις.
Ο μεθύστακας, πίνει στην υγεία και των πέντε.
Ο τραπεζίτης, εξαπατάει και τους έξι.
Ο δικηγόρος, αγορεύει ξεγελώντας και τους επτά.
Ο γιατρός, σκοτώνει και τους οκτώ.
Ο νεκροθάφτης, θάβει και τους εννέα.
Ο πολιτικός, ζει σε βάρος και των δέκα.
Επιβεβαίωση: Ο κόσμος δεν έχει
αλλάξει εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια!...
Συνθήματα αυτοκυριαρχίας της γλώσσας
1. Δεν θα πω αυτή τη λέξη, γιατί πληγώνει.
2. Δεν θα υπενθυμίζω εκείνο το γεγονός, γιατι στεναχωρεί.
3. Δεν θα μιλήσω απότομα, γιατί θα μεταμεληθώ.
4. Δεν θα πω κακό για τον άλλο, γιατί είναι κουτσομπολιό.
5. Δεν θα διακόψω τον άλλο, όταν μιλάει, γιατί είναι αγενές.
6. Δεν θα πω αυτό το αστείο, γιατί είναι χυδαίο.
7. Δεν θα πετιέμαι σαν τον κόκκορα, γιατί αυτό λέγεται προπέτεια.
8. Δεν θα φλυαρώ, γιατί αυτό δείχνει ελαφρότητα.
9. Δεν θα μεταφέρω μια ανεξέλεγκτη πληροφορία, γιατί υπάρχει φόβος να μην είναι
αληθής και οι άλλοι να την πιστέψουν.
10. Δεν θα χρησιμοποιώ υπονοούμενα, γιατί αυτό δεν είναι ευθές.
11. Δεν θα μιλάω όταν είμαι θυμωμένος, γιατί θα μετανιώσω για όσα πω.
12. Θα φροντίζω να μιλάω όταν πρέπει και όσο πρέπει.
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13. Θα είμαι εύκολος να πω κάτι καλό για τον άλλο.
14. Θα δικαιολογώ κάπως τους διπλανούς μου στο φταίξιμο τους.
15. Θα βρίσκω πάντα έναν ενισχυτικό λόγο για τους μειονεκτικούς, τους αδύνατους,
τους πονεμένους.
16. Θα προσπαθήσω να μιλάω ευγενικά σε όλους.
17. Θα κάνω ότι μπορώ, να δημιουργώ ευχάριστη ατμόσφαιρα.
18. Θα μιλάω με ειλικρίνεια, καθαρά, σταράτα, αθόρυβα.
19. Θα αγωνισθώ να ακούω περισσότερο και λιγότερο να μιλάω.
20. Θα προσπαθώ να μιλάω και με τη σιωπή μου.
ΠΑΝΤΟΤΕ : ΜΕ γλυκύτητα, μετριοφροσύνη, σύνεση, αγάπη.
ΠΟΤΕ : ΜΕ θυμό, νεύρα και εναντίον της αλήθειας.
Η ιδέα των παιδιών για τους γονείς
10 ετών: Οι γονείς τα ξέρουν όλα
15 ετών: Οι γονείς κάτι ξέρουν
20 ετών: Οι γονείς δεν ξέρουν τίποτα
25 ετών: Οι γονείς ήξεραν αρκετά
30 ετών: Οι γονείς ήξεραν πολλά
40 ετών: Οι γονείς είχαν δίκιο
50 ετών: Να είχαμε τους γονείς
Οι 6 κανόνες της ζωής
Πριν πάρεις... δώσε!
Πριν μιλήσεις... άκου!
Πριν ξοδέψεις... κέρδισε!
Πριν γράψεις... σκέψου!
Πριν παραιτηθείς... προσπάθησε!
Πριν πεθάνεις... ζήσε!
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Οι 10 εντολές του ποτού
Το πρώτο φέρνει όρεξη
το δεύτερο υγεία
το τρίτο φέρνει τη χαρά
το τέταρτο ευτυχία
το πέμπτο τη συζήτηση
το έκτο φασαρία
το έβδομο τη συμπλοκή
το όγδοο την αστυνομία
το ένατο τη φυλακή
και από τα δέκα και άνω
ό,τι μου αρέσει κάνω!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Για το κρασί

•

Οι Γάλλοι πίνουν το κρασί,
το πίνουν και οι Εβραίοι,
το πίνουν και οι Έλληνες
για να ξεχνούν τα χρέη.
Ο ύπνος θρέφει το παιδί
και ο ήλιος το μοσχάρι
και το κρασί τον γέροντα
τον κάνει παλικάρι.
Όταν έχεις φίλες πίνεις,
αν δεν έχεις πάλι πίνεις,
όταν έχεις και δεν δίνεις
να μην έρχεσαι να πίνεις.

•
•
•
•
•
•
•

Ο συγγενής σου επιβάλλεται, τον φίλο τον διαλέγεις.
Τι είναι ευτυχία; Είναι να πηγαίνεις στο κρεβάτι σου κάθε βράδυ με ήσυχη τη συνείδηση. Πάολο Κοέλιο
Έχω την ευθύνη για ό,τι λέω, όχι για ό,τι εσύ καταλαβαίνεις.
Όλοι σκέπτονται πώς θα έπρεπε να είναι ο κόσμος και κανένας δεν σκέφτεται πώς
θα έπρεπε να είναι ο εαυτός του. Λέων Τολστόι
Δεν θέλω άλλο, θέλω κι άλλο.
Όταν έχεις δίκιο κανείς δεν το θυμάται, όταν έχεις άδικο κανείς δεν το ξεχνά. Χάρι
Τρούμαν
Τον άνθρωπο τον καλωσορίζεις με την εμφάνιση και τον ξεπροβοδίζεις με το μυαλό του. Ρωσική παροιμία
Ο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός δικαιολογείται, ο ανόητος επιμένει.
Ο έξυπνος μαθαίνει από τους άλλους, ο γηραιότερος από τα λάθη του, ο ηλίθιος
τα ξέρει όλα.
Όταν δύο άνθρωποι μαλώνουν, φταίει εκείνος που είναι πιο έξυπνος. Γκαίτε
Οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες, οι μεγάλοι μιλούν για γεγονότα και οι μικροί
μιλούν για τους άλλους. Πλάτων
Ο αχάριστος είναι σαν ένα βάζο χωρίς πάτο. Ό,τι κι αν βάλεις μέσα του, πάλι άδειο
θα είναι. Θανάσης Βέγγος
Αν ο καθένας θα σκούπιζε το κατώφλι του, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν καθαρός. Μητέρα Τερέζα
Ο πρώτος που ζητάει συγγνώμη είναι ο πιο έξυπνος.
Μην χάνετε τον καιρό σας προσπαθώντας να εξηγήσετε. Οι άνθρωποι ακούνε
μόνο αυτό που θέλουν να ακούσουν. Πάολο Κοέλο
Φύλαξέ με Θεέ μου από τον φίλο μου, από τον εχθρό μου φυλάγομαι και μόνος
μου.
Ο άνθρωπος όταν νιώθει πόνο είναι ζωντανός. Αλλά όταν νιώθει τον πόνο του άλλου, τότε ναι, είναι άνθρωπος!
Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του.
Οι Εβραίοι λένε: Εκεί που δεν σε θέλουν μην πας καθόλου, εκεί που σε θέλουν πήγαινε αραιά.
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Τα έχω ακούσει από γύρω μας
«Μπρος .. βαθύ»
Ο Αποστόλης Νάκας, πήρε το «μπρος βαθύ και πίσω ρέμα» και το μετάλλαξε ως εξής:
«Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα,
πλάι μας είναι ο Χριστός,
όπου να πας και να γυρίσεις,
αόρατος ζωγραφιστός».
Γραμματική, γραμματική
Σαν ερχόταν η ώρα του σχολείου όλοι αναστενάζαμε βαριά, ειδικά την ώρα της γραμματικής, που ήμασταν υποχρεωμένοι να γράφουμε με το πολυτονικό σύστημα. Γι’ αυτό
και πολλές φορές τα παιδιά λέγαμε: «Γραμματική, γραμματική, κακούργα και ρημαδιακή».
Παροιμίες, γνωμικά, φράσεις
• Το πρωί όλο δικό μου, το μεσημέρι το μοιράζω με τον γείτονα, το βράδυ το δίνω
στον εχθρό μου. Γιώτης Τσιάβος
• Ψηλά αν τύχει να βρεθείς, αργά, αργά ανέβα, τα χνάρια για να ξαναβρείς, όταν
σου πουν κατέβα. Δημήτρης Μέμος
• Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν
θα ξεπεζέψεις. Δημήτρης Μέμος
• Η Μιρμίλω ως τον μύλο, τραχανάς ως το ποτάμι, η παπάρα ως την Πάρα.
• Θεέ μου, χωρίς χάλι μη με αφήνεις, αλλά χάλι επάνω στο χάλι μη μου βάζεις (Ozot
pa hall mos me lere, pro hall pu mbi hall mos me vere). Αλβανική παροιμία
• Όταν χάνει τη μάνα το παιδί είναι ορφανό, όταν χάνει τον πατέρα είναι φτωχό.
Ηλίας Τέλιος
• Έχε τα πόδια σου ζεστά
Την κεφαλή σου κρύα
Το στομάχι σου ελαφρό
γιατρού μην έχεις χρεία
• Το κέντιμα είναι γλέντισμα
Η ρόκα είναι το σεργιάνι
Και ο έρημος ο αργαλειός
Είναι σκλαβιά μεγάλη
«Στο μάζεμα των σαλιγκαριών»
Την Άνοιξη, όλοι παίρναμε τα καλαθάκια και τρέχαμε να μαζέψουμε σαλιγκάρια. Τα μικρά παιδιά, συνηθίζαμε, την ώρα της συλλογής τους, να τραγουδάμε:
Σάλαγκε, μάλαγκε,
πάν’ τα κέρατά σου,
πέθανε η μάνα σου
και κλαίνε τα παιδιά σου!
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«Κάθε οικογένεια με το χαρακτηριστικό της»
Στις Σχωριάδες κυκλοφορεί ένα ποίημα, άγνωστου δημιουργού που λέει:
Νακαίοι για ποιήματα
Κατσαναίοι για χρήματα
Λωλαίοι για πλάσιμο
Μπαντέοι για κλάσιμο
Μπελέοι για χλαβοή (οχλοβοή)
«Ξύδι που δεν έχω!»
Έλεγε ο παππούς σαν ήθελε να φτιάξει σκορδαλιά:
Ξύδι κονομώ,
κάχτες κάπου θα βρω,
σκόρδα που δεν έχω!
«Ένα πικάντικο»
Λείπει η σέλα του βρακιού,
τα δυο τα ποδανάρια!
«Τώρα που ‘μαι χελιδόνι, κανείς δε με ζυγώνει...»
Η ντάντα του Ζώη, έλεγε:
«Όταν ήμουν πουλί, μ’ αγαπούσανε πολλοί,
τώρα που ‘μαι χελιδόνι, κανείς δε με ζυγώνει...»
«Για τα Ιόνια νησιά»
Ζάκυνθος, Κεφαλονιά,
Κέρκυρα και Λευκάδα,
αυτά τα τέσσερα νησιά
στολίζουν την Ελλάδα.
Θα κατέβω στο γραφείο μου
Ο Μπέης ήταν πολυτεχνίτης. Το εργαστήρι του το είχε
κάτω στο κατώι. Όταν ερχόταν η ώρα να πάει να δουλέψει ή
σαν τον ρωτούσαν πού είναι, σαν διανοούμενος απαντούσε χαριτολογώντας:
«Θα κατέβω στο γραφείο μου!»
Του Κίτσιου Μπάντου
Βρε ψύλλε ψιλάγκωνε,
Τι μωρή ζαρόκωλη (ψείρα)
έπεσαν τα ζούζουλα (άνθρωποι)
έλα να δειπνήσουμε
και να γιοματίσουμε.
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«Νανούρισμα»
Συνήθιζε η γιαγιά μου, να μου τραγουδά αυτό το στιχάκι, τραγούδι μαζί και
νανούρισμα.
Το ρο-ρο και το ρο - ρο,
το κεφάλι μου ξερό,
του παππού κολοκυθένιο,
του Θεού μαλαματένιο.
Για τα γεράματα (Ηλίας Τέλιος)
Οι βρύσες εκινήσανε (μάτια)
οι μύλοι σταματήσανε (δόντια)
και τα βουνά χιονίσανε (μαλλιά)
τα δύο γινήκαν τρία.(πόδια και μπαστούνι)
«Ένας γάτος χοντρός»
Τα μικρά παιδικά τραγούδια ήταν η λαϊκή σοφία της γιαγιάς που με αυτά απασχολούσε ευχάριστα τα εγγόνια, ιδιαίτερα όταν απουσίαζαν οι γονείς.
Στη θερμάστρα εμπρός
ένας γάτος χοντρός
πάντα απλώνεται.
Του αρέν’ τα ζεστά
με τα μάτια κλειστά
να τεντώνεται.
Μαζί με τον φανταστικό γάτο, τεντωνόταν και
ο Γιώργος, πιτσιρικάς,
που ήταν πάντα παραστατικός!

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΝΑΚΑ

Με καλαθάκι αδειανό
Το έλεγε ο παππούς μου Γάκης Νάκας
Με καλαθάκι αδειανό
και στην καρδιά θλιμμένο
ένα μικρούτσικο φτωχό
εις το σχολειό του μοναχό
τραβούσε το καημένο.

χούφτα φλουριά. Σαν γύρισε το παιδί από
το σχολείο, όλοι χοροπηδούσαν και η μητέρα είπε:
Έλα, παιδί μου, ο Θεός
με ένα του μόνο άγγελο
για χάρη εδική σου
γι’ αυτό λαμπάδα να του πας
στην εκκλησιά, θυμήσου.

Πέρασε από κάτασπρο
μικρό ερημοκλήσι
του φάνηκε ωσάν φωλιά
όπου ζεσταίνει τα πουλιά
χιονιάς όταν φυσήσει.
Εις την εικόνα του καλού
σωτήρα μας, εστάθη,
σαν να είχε εμπρός του τον Χριστό
του έλεγε γονατιστό
απ’ της ψυχής τα βάθη.
Χριστέ, δεν έχουμε ψωμί
στο σπίτι μας και κλαίω,
για δες το καλαθάκι μου
αν ψέματα σου λέω.
Εγώ είμαι καλό παιδί
μου είπε η μητέρα
και δεν πειράζει νηστικός
να μείνω μία μέρα.
Μα τα μικρά τα αδέρφια μου
και η πιο μικρή μου, η Φρόσω,
δεν είναι κρίμα να πεινά
νύχτα και μέρα τόσο;
Καλά εμάς μας άφησες
και δεν μας συλλογιέσαι
όμως τη Φρόσω τη μικρή
μην πεις πως δεν λυπιέσαι.
Να, σου τα είπα όλα μας
τα βάσανα, τις λύπες,
για να μη λέγεις ύστερα
γιατί δεν μου το είπες.
Μια μυριόπλουτος κυρία άκουσε απ’
έξω κι έριξε στην αυλή του σπιτιού του μια
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Όνόματα γυναικών στην ευρύτερη
περιοχή
ONOMATA
1. Αγαθία
2. Αγάπη
3. Αγγελική
4. Αγγελίνα
5. Αγλαΐα
6. Αθανασία
7. Αιμιλία
8. Ακρίβω
9. Αλεξάνδρα
10. Αλεξία
11. Αμαλία
12. Αναστασία
13. Ανδριάνα
14. Ανδρομάχη
15. Ανδρονίκη
16. Ανέττα
17. Ανθή
18. Ανθούλα
19. Άννα
20. Αντιγόνη
21. Αντωνέτα
22. Αντωνία
23. Αποστολία
24. Αρετή
25. Αριάνα
26. Αριστούλα
27. Αρσινόη
28. Ασπασία
29. Αυγερινή
30. Αφροδίτη
31. Βαλεντίνα
32. Βαρβάρα
33. Βασιλική
34. Βικτώρια
35. Βιολέτα
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ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΑ
Γάπη
Αγγέλω
Σούλα
Κρίβω
Τσιάντα, Κάντα

36. Βιργινία
37. Γαρουφαλλιά
38. Γενοβέφα
39. Γεωργία
40. Γίτσα
41. Γλυκερία
42. Δανάη
43. Δάφνη
44. Δέσποινα
45. Δήμητρα

Τασία, Τσίγια
Μάχη
Νίκη
Νέτα
Θούλα
Αννούλα
Γόνη
Νέτα
Λία

Ντίτη
Βάλη
Βασίλω, Βάσω,
Βασιλίκα
Βίκη
Λέτα

46. Διονυσία
47. Ειρήνη
48. Ελένη
49. Ελευθερία
50. Ελεωνόρα
51. Ελισάβετ
52. Έλλη
53. Ελπίδα
54. Ελπινίκη
55. Ερμιόνη
56. Εύα
57. Ευαγγελία
58. Ευανθία
59. Ευγενία
60. Ευδοκία
61. Ευδοξία
62. Ευθυμία
63. Ευλαμπία
64. Ευριδίκη
65. Ευρίκλεια
66. Ευτέρπη
67. Ευτυχία
68. Ευφροσύνη
69. Ζωή

Νία
Βέφα
Γιωργούλα, Γούλα, Γούλω

Δέσπω
Δημητρούλα,
Τούλα, Δημήτρω
Ρένα
Λενίτσα, Λενιώ,
Νίτσα, Λένη
Λευτέρω
Νόρα
Σάβω, Έλλη
Νίκη
Βαγγελιώ
Βανθία
Νία
Δοξία
Μήγια

Φρόσω, Έφη
Ζωΐτσα

ONOMATA
70. Ηλέκτρα
71. Θέκλη
72. Θεοδώρα
73. Θεοφανία
74. Ιουλία
75. Ισμήνη
76. Ιφιγένεια
77. Ιωάννα
78. Καλλιάνθη
79. Καλλιθέα
80. Καλλινίκη
81. Καλλιόπη
82. Καλλιρρόη
83. Κασσιανή
84. Κατερίνα
85. Κλεοπάτρα
86. Κορνηλία
87. Κυριακίτσα
88. Κωνσταντίνα
89. Λαμπρινή
90. Λευκοθέα
91. Λίλα
92. Λόλα
93. Μαγδαλινή
94. Μαργαρίτα
95. Μάρθα
96. Μαριάνθη
97. Μαριάννα
98. Μαριγώ
99. Μαριέττα
100. Ματίλντα
101. Μελίνα
102. Μελπομένη
103. Μερόπη
104. Μιμόζα
105. Νατάσσα
106. Νικολέτα
107. Νίνα
108. Νυμφοδώρα

ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΑ
Δώρα
Φάνω
Λίτσα
Μήνη
Γιαννούλα, Νούλα
Κάλιω
Νίκη
Πόπη
Ρόη
Κάσσιω
Κατίνα
Πάτρα
Κόρνω
Κίτσα
Κωνστάντω, Ντίνα
Λάμπρω
Θέα
Μάγδα
Ρίτα

Μαριγούλα
Μάτω
Λίνα
Μέλπω
Μόζα
Τάσσια
Λέτα, Νίκη

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Ξανθίππη
Όλγα
Ολυμπία
Παναγιώτα
Πανωραία
Παρασκευή
Πασχαλιά
Πελαγία
Περσεφόνη
Πηνελόπη
Πολύμνια
Πολυξένη
Ροδαλία
Ροζαλία
Σαπφώ
Σεβαστή
Σελήνη
Σουλτάνα
Σπυριδούλα
Σταμάτω
Σταυρούλα
Συλβάνα

Ξανθή, Τσίπη
Όλια

131.

Σωτηρία

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

Τασσίνη
Τριανταφυλλιά
Φαίη
Φιγαλεία
Φίγω
Φλωρεντία
Φλωρίκα
Φωτεινή
Φώτω
Χάϊδω
Χαϊδίτσα
Χαρά
Χαρίκλεια
Χαριτίνη
Χαρτίνα
Χριστίνα
Τίνα
Χρυσάνθη
Τσάνθη
Χρυσαυγή
Αυγή
Χρυσοβαλάντω Χρύσα, Χρυσούλα

Πανάγιω, Γιώτα
Ρέα
Βούλα
Φόνη
Λίνα, Πόλιω
Ξένη, Πόλλυ
Ρόδω
Ρόζα
Σέβω
Τάνα
Μάτω
Βούλα
Σύλβια
Σωτηρούλα, Ρούλα

Δώρα
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Όνόματα ανδρών στην ευρύτερη
περιοχή
ΟΝΟΜΑΤΑ
1. Άγγελος
2. Αθανάσιος
3. Αιμίλιος
4. Αλέξανδρος
5. Αλέξης
6. Αλκιβιάδης
7. Αναστάσιος
8. Ανδρέας
9. Ανέστης
10. Αντώνης
11. Αποστόλης
12. Αριστείδης
13. Αριστοτέλης
14. Ασημάκης
15. Αχιλλέας
16. Βάϊος
17. Βασίλης

ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΑ
Θανάσης, Νάσιος
Αλέκος, Λέκος
Λέξης
Άλκης
Τάσος, Τάσιος
Ντρίκας
Νέστης
Στόλης, Τόλης
Αρίστος, Άρης
Τέλης
Μάκης
Άλκης, Κίλης
Βάσος, Τσίλες, Μπίλης

18. Βίκτωρ
19. Βλαδίμηρος
20. Βλάσης
21. Γιώργος
22. Γρηγόρης
23. Δημήτρης
24. Δημοσθένης
25. Διογένης
26. Διονύσης
27. Ελευθέριος
28. Εμμανουήλ
29. Επαμεινώνδας
30. Ευάγγελος
31. Ευθύμιος
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Γάκης, Γούλης, Γκόγκος
Γόλης
Μήτρος, Μήτσος,
Μήτσης, Τάκης
Δήμος
Νίσης
Λευτέρης, Τέλης
Μανώλης, Μάνος
Νώντας
Βαγγέλης, Νγκέλος
Θύμιος

32. Ευστάθιος
33. Ευστράτιος
34. Ευφράνθιος
35. Ηλίας
36. Ηρακλής
37. Θεμιστοκλής
38. Θεόδωρος
39. Θεολόγος
40. Θεοφάνης
41. Θεόφιλος
42. Θεοχάρης
43. Θησέας
44. Θωμάς
45. Ιωάννης

Θέμης, Κλης
Θοδωρής, Δώρης,
Ντόντης
Λόγος
Φάνης

ΟΝΟΜΑΤΑ
64. Ξενοφών
65. Οδυσσέας
66. Ορέστης
67. Παναγιώτης
68. Παντελεήμων
69. Παύλος
70. Περικλής
71. Πέτρος
72. Πολυβάκης
73. Ρήγας
74. Σάββας
75. Σαράντης
76. Σοφοκλής
77. Σπυρίδων

Χάρης

78. Σταύρος

Στάθης
Στράτος
Λιάς, Λιάκος

ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΑ
Ρέστης
Πάνος, Γιώτης
Παντελής, Πάντος

Σπύρος, Πύλιος
Τσιάβος, Τσιαβούλης

79. Στέφανος
80. Στυλιανός
81. Σωκράτης
82. Σωτήρης
83. Τηλέμαχος
84. Φίλιππος
85. Φώτης

Στέλιος
Κάτης
Τήλης, Σώτος, Τσιότας
Μάχος
Φιλίππης, Λίπες

86. Χαράλαμπος

Λάμπρος, Λάμπης,
Μπάμπης

87. Χαρίλαος
88. Χαρίσης
89. Χρήστος
90. Χριστόφορος
91. Χρσύσανθος
92. Χρυσόστομος

Κίτσιος
Τσιόφος

Σιώμος
Γιάννης, Γιάννος,
Νούλης

46. Κλεάνθης
47. Κοσμάς
48. Κωνσταντίνος
49. Λαέρτης
50. Λάζαρος
51. Λέαντρος
52. Λεωνίδας
53. Λουκάς
54. Μάριος
55. Μάρκος
56. Μενέλαος
57. Μηνάς
58. Μιλτιάδης
59. Μιχαήλ
60. Μόσχος
61. Νεκτάριος
62. Νικήτας
63. Νικόλαος

Κώστας, Κώτσιος,
Κωστής
Λάζος
Νίδας

Μίλτος
Μιχάλης, Μίχος

Νικόλας, Νίκος
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

Σελίδες 329-336

• Νέες κυκλοφορίες από τις Εκδόσεις
«Σχωριάδες»
• Βιβλία Πωγωνίσιων Συγγραφέων
• Κοινωνικά
• Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις
«Σχωριάδες»
• Συλλεκτικοί τόμοι του περιοδικού
«Σχωριάδες Πωγωνίου»
• Συλλεκτικά Αρχεία
• Ηπειρώτικη παράδοση
• Σπάνια βιβλία
• Γενικά Αρχεία - Σχωριάδες,
Πωγώνι, Ήπειρος
• Σχωριαδίτες συγγραφείς
και συγγραφείς που ασχολήθηκαν
με θέματα του τόπου μας

328

329

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ

Νέες κυκλοφορίες από τις Εκδόσεις «Σχωριάδες»

Ηπειρώτικη Παράδοση
Τραγούδια ιστορικάκλέφτικα, παραλογές

Ηπειρώτικη Παράδοση
Τραγούδια του γάμου,
νανουρίσματα, μοιρολόγια

330

Κώστας Ίσος
Ο αδερφός μου ο Γιώργος

Κώστας Ίσος
Τα αηδόνια της Πολύτσανης:
Το πολυφωνικό μας τραγούδι
(2018)

Βίοι Αγίων
Η Αγία Ευφροσύνη
Κώστας Ίσος
Φράσεις της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας

Βιβλία Πωγωνίσιων Συγγραφέων

Θεοφάνης Α. Ζώτος
Στα χιτλερικά
συρματοπλέγματα

Κώστας Α. Ίσος
Γλωσσάρι των ιδιωματικών
λέξεων ΠολύτσανηςΠωγωνίου

Κωνσταντίνος Χρ. Κωστούλας
Όταν έπεφταν τα
συρματοπλέγματα... και άνοιγαν
τα σύνορα (2018)

Γιώργος Παγούνης
Ποιήματα και γεγονότα
απ’ τη ζωή (2007)

Κώστας Ίσος
Πολυτσανίτικο χιούμορ και
λαϊκές παροιμίες (2019)

Κώστας Α. Ίσος
Χειροπέδες στο γάμο

Ορέστης Κ. Ίσος
Πωγωνύμια: Ονόματα και
ταυτότητες από το Βόρειο
Πωγώνι της Ηπείρου
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις «Σχωριάδες»
Τεύχη 1 έως 35

Τόμος 36-40

Κηδείες
1. Πύλιος Μεντής. Απεβίωσε στις 2.2.2021.
2. Θωμάς Τέλιος. Απεβίωσε στις 6.2.2021.
3. Γρηγόρης Ντάλλας. Απεβίωσε στις 26.2.2021.
4. Χρήστος Γλυνός, σύζυγος της Μπούλας Μπάντου.
Απεβίωσε στις 23.3.2021.
5. Ισμήνη Λίνα. Απεβίωσε στις 30.3.2021.
6. Αντώνης Βάγιος. Απεβίωσε στις 3.4.2021.
7. Πανάγιω Βαγγέλη. Απεβίωσε στις 3.6.2021.
8. Φωτείνω Κατσερού. Απεβίωσε τον Ιούνιο του 2021.
9. Δημήτρης Ασβεστάς, σύζυγος Βάλης Ντούρου. Απεβίωσε στις 18.7.2021.
10. Κίτσιος Βαβάκος. Απεβίωσε τον Ιούλιο του 2021.
11. Απεβίωσε τον Ιούλιο του 2021 η σύζυγος του Βασίλη Μήλιαρη στα Τίρανα.
12. Απεβίωσε ο Κρίστι Μπάμπα, γιος της Βάλης Ρέτζιου, στα Τίρανα.
13. Βαγγέλης Κάνας. Απεβίωσε στις 25.11.2021.
14. Ξενοφών Αϊδόνης. Απεβίωσε στις 10/1/2022. Γαμπρός Σχωριαδίτης.

Tεύχος 1ο

Ιούλ. - Αύγ. 2004

Tεύχος 7ο

Ιούλ. - Σεπτ. 2005

Tεύχος 33ο-34ο-35ο

Ιανουάριος 2021

Συλλεκτικοί τόμοι του περιοδικού Σχωριάδες Πωγωνίου

1ος Τόμος

Τα πρώτα δέκα τεύχη
χρονολογούνται από το
καλοκαίρι του 2004 έως και
το Νοέμβριο του 2013, με μία
εκδοτική παύση 8 ετών.

2ος Τόμος

3ος Τόμος

Στον δεύτερο συλλεκτικό
Στον τρίτο συλλεκτικό τόμο
τόμο είναι βιβλιοδετημένα τα
είναι βιβλιοδετημένα τα
τεύχη από 11 έως 20, που
τεύχη από 21 έως 30,
χρονολογούνται από τον
που χρονολογούνται από τον
Φεβρουάριο του 2014 έως και Ιούνιο του 2016 έως και τον
τον Ιανουάριο του 2016.
Δεκέμβριο του 2018.

4ος Τόμος

Στον τέταρτο συλλεκτικό
τόμο είναι βιβλιοδετημένα τα
τεύχη από 31 έως 35,
που χρονολογούνται από τον
Ιούνιο του 2019 έως και τον
Δεκέμβριο του 2019.

Συλλεκτικά Αρχεία

Τόμος 1ος

Συλλογή Αρχείων,
Σχωριάδες - Πωγώνι - Ήπειρος
Έκδοση: Φεβρουάριος 2015
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Δεκέμβριος 2019

Τόμος 2ος

Συλλογή Αρχείων,
Σχωριάδες - Πωγώνι – Ήπειρος
Έκδοση: Απρίλιο 2018
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Ηπειρώτικη Παράδοση

Ηπειρώτικη Παράδοση
Τραγούδια της ξενιτιάς
Έκδοση: Απρίλιος 2018

Ηπειρώτικη Παράδοση
Τραγούδια της αγάπης
Τόμος 1
Έκδοση: Μάρτιος 2019

Ηπειρώτικη Παράδοση
Τραγούδια της αγάπης
Τόμος 2
Έκδοση: Μάρτιος 2019

Κυκλοφορούν επίσης στη σειρά «Σπάνια βιβλία»:
• Ηπειρωτικός Αστήρ, (Έτος έκδοσης: 1904)
• Ελληνικόν Ημερολόγιον «Ο Ηπειρώτης», (Έτος έκδοσης:1899-1900-1901)
• Οσία Μαρία η Αιγυπτία του Αριστείδη Κυριακού (Έτος έκδοσης: 1911)
• Μούσαι του Ηρόδοτου, (Έτος έκδοσης: 1869)
• Κύρου Παιδεία του Ξενοφώντος, (Έτος έκδοσης: 1883)
• Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιο, (Έτος έκδοσης: 1860)
• Ελληνική Χρηστομάθεια του Α.Α. Σακελλαρίου, (Έτος έκδοσης: 1882)
• Στοιχειώδης Γεωγραφία του Ευάγγελου Π. Παγούνη, (Έτος έκδοσης: 1902)
• Λατινική Γραμματική του Δημητρίου Χ. Σεμιτέλου Δ.Φ., (Έτος έκδοσης: 1865)
• Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια, Συλλογικό έργο, (Έτος έκδοσης: 1846)
• Παύλος Κουντουριώτης του Δημήτρη Λαμπίκη, (Έτος έκδοσης: 1935)
•
Θησαυρός Δαμασκηνού, (Έκδοση: 18ος αιώνας)
• Μηνιαίον του Μαρτίου, (Έτος έκδοσης: 1755)
• Μηνιαίον του Απριλίου, (Έτος έκδοσης: 1755)
• Συναξάρι Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου, (Έτος έκδοσης: 1868)

Γενικά Αρχεία - Σχωριάδες, Πωγώνι, Ήπειρος

Ηπειρώτικη Παράδοση
Τραγούδια της αγάπης
Τόμος 3
Έκδοση: Μάρτιος 2019

Ηπειρώτικη Παράδοση
Τραγούδια ιστορικάκλέφτικα, παραλογές
Έκδοση: Ιανουάριος 2022

Ηπειρώτικη Παράδοση
Τραγούδια του γάμου,
νανουρίσματα, μοιρολόγια
Έκδοση: Ιανουάριος 2022

Σπάνια Βιβλία
Εξουσία Σχωριάδων
1945 - 1991 Α’

Αποφάσεις και διατάγματα

Ο Γεροστάθης
Έτος έκδοσης: 1894
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Ιλιάδα,
Ραψωδίες 1-24 του Ομήρου
Έτος έκδοσης: 1899

Δοκίμιον της Ιστορίας
της αρχαίας ελληνικής
φιλοσοφίας
Έτος έκδοσης: 1888

Τραγωδίες του Ευριπίδη
Έτος έκδοσης: 1834

Εξουσία Σχωριάδων
1945 - 1991 Β’
Πρακτικά

Εξουσία Σχωριάδων
1945 - 1991 Γ’
Αιτήσεις - Νερό 1972
Συνεταιρισμός

Εξουσία Σχωριάδων
1945 - 1991 Δ’

Κρατικά διατάγματα προς
την Εξουσία Σχωριάδων
Στρατός / άμυνα και ετοιμότητα

Κυλοφορούν επίσης στη σειρά «Γενικά Αρχεία - Σχωριάδες, Πωγώνι, Ήπειρος»
• Σχολείο Σχωριάδων, 1945 - 1991
• Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών, από το 1990 έως το 2018
• Αρχεία Κοινότητας - Αρχείο Γιάννη Τσιαμπέρη - Εκκλησίας - Επαρχίας, από το 1990 έως το 2018
• Αρχεία Δημητρίου Μπεντούλη
• Αρχεία Δημητρίου Μπεντούλη, Χριστόφορου Μπεντούλη, Δημητρίου Βαβάκου
• Αρχείο Γιάννη Τσιαμπέρη
• Αλληλογραφία περιοδικού «Σχωριάδες Πωγωνίου», έως το 2018
• Τραγούδια - Στατιστικά - Εφημερίδες - Πρόσωπα
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Σχωριαδίτες συγγραφείς και συγγραφείς
που ασχολήθηκαν με θέματα του τόπου μας
Τα βιβλία έχουν διαφορετικό θέμα. Οι διαστάσεις τους ποικίλλουν.

Αποστόλης Νάκας
Θρησκευτικά &
Κοινωνικά θέματα (2007)

Αποστόλης Νάκας
Της καρδιάς τα ντέρτια (2013)

Αποστόλης Γ. Νάκας
Ο Τίμιος και Ζωηφόρος Σταυρός

Γιώργος Γρ. Μήτσης
Ιστορικά & Λαογραφικά
Σωπικής Πωγωνίου,
Τομος Β’ (2016)

Αρχιμανδρίτης
π. Νεκτάριος Πέττας
Μεγάλες Εκκλησιαστικές Μορφές
Ο Άγιος Σοφιανός (2019)
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Αποστόλης Γ. Νάκας
Η Ανάσταση του Χρηστού

Σουλτάνα Μπέλου
Τραγούδια του τόπου μου
(2016)

Αποστόλης Γ. Νάκας
Το κλειδί του Παραδείσου

Θωμάς Τέλιος
Οι Σχωριαδίτες μέσα από
τις αναμνήσεις μου (2016)

Ηλίας Τέλος
Jetё e Trazuar

“

Με τόσες δυσκολίες
πανδημία, δρόμος και ∆ρυμάδες
τίποτα δεν μας φοβίζει
θα πάμε στις Σχωριάδες.

”
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