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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το 2022 ήταν μια διαφορετική χρονιά για το χωριό μας. Τα τελευταία χρόνια ολόκληρος ο 
κόσμος σημαδεύτηκε από μεγάλα γεγονότα που μονοπώλησαν την επικαιρότητα όπως: η πα-
γκόσμια οικονομική κρίση, η πανδημία του κορονοϊού, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενερ-
γειακή κρίση και η αύξηση του πληθωρισμού και των τιμών. Όλα αυτά επηρέασαν σε μεγά-
λο βαθμό και την Ελλάδα, αλλά και τον καθένα μας ξεχωριστά σε ατομικό επίπεδο. Παρόλα 
αυτά αντέξαμε και μέσα από τις δυσκολίες που ταλάνισαν την ζωή μας βγήκαμε πιο δυνατοί. 
Εμείς οι Σχωριαδίτες είμαστε ρεαλιστές, εργατικοί και με πίστη στον Θεό και ξέρουμε καλά 
ότι μετά την Σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση, μετά την καταιγίδα βγαίνει ο ήλιος και μετά 
τον Χειμώνα έρχεται η Άνοιξη. Έτσι βλέπουμε με αισιοδοξία το νέο έτος 2023, το νέο αυτό 
ξεκίνημα με την ελπίδα να είναι καλύτερο, ειρηνικό και να φέρει ευημερία και κάθε καλό.

Το καλοκαίρι του 2022 στο χωριό μας υπήρξε ξεχωριστό, διότι φέτος διοργανώθηκε στις 
Σχωριάδες το πρώτο Παν – Πωγωνίσιο Αντάμωμα, ένα μεγάλο και σημαντικό γεγονός για 
όλη την περιοχή μας από τις δυο πλευρές των συνόρων. Το Μεγάλο Αντάμωμα στέφθηκε 
με μεγάλη επιτυχία χάρη στην σημαντική συμβολή της δικής μας Αδελφότητας, που ήταν και 
η οικοδέσποινα της εκδήλωσης, στους χορηγούς, στους εθελοντές και στην άρτια υποδομή 
που έχουμε εξασφαλίσει χρόνο με το χρόνο στο χωριό μας.

Οι Εκδόσεις «Σχωριάδες» και εγώ προσωπικά ευχόμαστε σε κάθε συγχωριανό μας ξεχω-
ριστά το νέο έτος 2023 να είναι μια καλύτερη χρονιά, με υγεία, ευημερία και πρόοδο και πά-
ντα να έχουμε στην καρδιά μας το αγαπημένο και όμορφο χωριό μας.

Το περιοδικό «Σχωριάδες Πωγωνίου» είναι ανοιχτό και έχει χώρο για όλους. Γι’ αυτό μπο-
ρείτε να γράψετε και να μας στείλετε τις αναμνήσεις σας, τις απόψεις, τις δημιουργίες σας, φω-
τογραφίες και ό,τι άλλο υλικό, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο να κρατήσουμε ζωντανή την μνήμη 
μας, τους προγόνους και την ιστορία του χωριού μας, να χαρούμε το παρόν και να αντικρί-
σουμε με αισιοδοξία το μέλλον των οικογενειών μας και του χωριού μας.

Να είστε όλοι και όλες καλά.

Θωμάς Νάκας 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑ

• Έρανος της εκκλησίας

• Ταμείο της εκκλησίας

• Έρανος για το παρεκκλήσι 
του Αγίου Νικολάου Πάρας

• Προσφορά του Σωτήρη Τσώνη

• Δωρεά του Γιάννη Ντούβα

• Τα έργα στο χωριό συνεχίζονται

• Προσφορά των αδερφών 
Γιώργου και Αποστόλη Νάκα

Σελίδες 5-14
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2022

Ο ταμίας της εκκλησίας, Παντελής Λώλης, καταχωρεί αναλυτικά όλα τα έσοδα και τα 
έξοδα της εκκλησίας, τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα και καλύπτουν την 
χρονική περίοδο από 3 Οκτωβρίου 2021 έως 28 Οκτωβρίου 2022. Τα οικονομικά στοι-
χεία αφορούν τους ιερούς ναούς: «Η Γέννηση της Θεοτόκου», της Αγίας Σωτήρος και της 
Αγίας Ευφροσύνης και αποδίδονται σε λεκ καινούργια. Τα έσοδα για την περίοδο αυτή 
ήταν 96.525 λεκ καινούργια, τα έξοδα για λειτουργίες και κεριά ήταν 17.900 λεκ, οπότε 
τα καθαρά έσοδα στο ταμείο ήταν 78.625 λεκ.

Έρανος της εκκλησίας

Ταμείο της εκκλησίας

α/α Ονοματεπώνυμο Ευρώ και 
δολάρια Λεκ παλιά

307 Ταμείο Αγίας Ευφροσύνης 22.000

308 Βάγιος Τσάνος 168 202.000

309 Λίλη Γιάνναρου 50 58.000

310 Ανθούλα Τέρπου Γιάνναρου 50 58.000

311 Μαριάννα Τσικοπάνου 50 58.000

312 Άκυρο

313 Αντώνης Ντούβας 50.000

314 Κοσμηδώρα Χατζή 150 δολ. 160.000

315 Τασούλα Χατζόλου 50.000

316 Μπέμπα Βαβάκου 100 117.000

317 Έλλη Βαβάκου 100 117.000

Σύνολο 892.000
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ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣ

Ξεκινάει ο έρανος για την ανέγερση του Αγίου Νικολάου στην Πάρα, εξωκλήσι το οποίο 
μαζί με τον Άγιο Μηνά εγκαταλείφθηκαν και κατέρρευσαν πριν από πολλά χρόνια. Είναι 
χρέος και καθήκον της γενιάς μας να αναδείξουμε την θρησκευτική και πολιτιστική μας 
κληρονομιά και αξιοποιώντας την να την περάσουμε στις επόμενες γενιές.

Για την ανέγερση του Αγίου Νικολάου έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες 
από μένα, όπως μετρήματα, προσφορές για τα υλικά, για τα μεροκάματα, καθώς και για 
το άνοιγμα του δρόμου από την Παροπούλα.

Το χρονοδιάγραμμα, πρώτα ο Θεός, είναι αρχές Μαρτίου να ανοίξουμε το δρόμο, να 
μεταφερθούν όλα τα υλικά και να ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης με τελική ημερο-
μηνία πριν το Πάσχα να είναι έτοιμο το εξωκλήσι, ώστε την Δευτέρα 17 ή Τρίτη 18 Απρι-
λίου να πάμε όλοι να κάνουμε την πρώτη λειτουργία.

Η προσφορά του καθενός είναι κατά δύναμη, είναι προφανώς προαιρετική, περιμέ-
νουμε όμως μεγάλη συμμετοχή από όλους.

Ο έρανος της εκκλησίας ξεκίνησε με προσωπική μου πρωτοβουλία από το 2014, χά-
ριν στις προσφορές όλων σας, όπως αναλυτικά έχω γράψει στο περιοδικό και στις σε-
λίδες του Facebook, έχουν γίνει πολλές εργασίες και ολοκληρώθηκε ο αυλόγυρος της 
εκκλησίας καθώς και η νέα ανακαίνιση της Αγίας Σωτήρας.

Παρακάτω παραθέτουμε την λίστα με τις προσφορές που έχουν γίνει μέχρι 10.01.2023

Η φωτογραφία δείχνει τα ερείπια και ό,τι απέμεινε από το εκκλησάκι, σε αυτά τα θέμελα
σύντομα με την βοήθεια όλων σας θα έχουμε το Νέο Άγιο Νικόλαο Πάρας!!!

Αριθμός Όνομα Επώνυμο Ευρώ Σχόλια
1 ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ 500,00

2 ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ 94,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

3 ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ ΕΓΓΟΝΟΣ 94,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

4 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 50,00

5 ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΙΟΥΚΑ 50,00

6 ΝΙΚΟΣ Η. ΜΕΝΤΗ 50,00

7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΓΙΟΣ 150,00

8 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΚΑΣ 88,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΛΕΚ

9 ΘΟΔΩΡΗΣ ΖΩΗΣ 1.880,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

10 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 470,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

11 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΤΖΙΕΛΙΟΣ 940,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

12 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΕΛΙΟΣ 470,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

13 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΔΕΣ 50,00

14 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 470,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

15 ΠΕΤΡΟΣ Ρ. ΜΕΝΤΗΣ 50,00

16 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΛΙΑΣ 50,00

17 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΙΚΟΠΑΝΟΥ 50,00

18 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΑΚΑΣ 50,00

19 ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 100,00

20 ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΓΓΕΛΗ 40,00

21 ΤΑΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 20,00

22 ΕΦΤΗ ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ 44,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΛΕΚ

23 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ 100,00

24 ΧΡΥΣΑ ΛΩΛΗ 50,00

25 ΜΑΡΙΕΤΑ ΠΑΣΠΑΛΗ 50,00

26 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΗΣ 50,00
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Αριθμός Όνομα Επώνυμο Ευρώ Σχόλια
27 ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΤΣΙΟΥΡΗ 100,00

28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΚΑΣ 50,00

29 ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΩΛΗ 50,00

30 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΓΙΑΣ 100,00

31 ΑΛΕΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 50,00

32 ΗΛΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ 50,00

33 ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΝΑΗ 100,00

34 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΛΩΛΗΣ 50,00

35 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΟΔΩΡΗΣ 20,00

36 ΣΩΚΡΕΤΗΣ ΡΕΤΖΙΟΣ 50,00

37 ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 50,00

38 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΩΛΗΣ 100,00

39 ΡΗΝΩ Μ. ΜΕΝΤΗ 50,00

40 ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΣ 50,00

41 ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΛΩΛΗΣ 100,00

42 ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΜΠΕΛΛΟΥ 20,00

43 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ 20,00

44 ΤΑΝΑ ΜΠΕΛΛΟΥ 18,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΛΕΚ

45 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 30,00

46 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ 50,00

47 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 50,00

48 ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΝΤΗΣ 50,00

49 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΜΠΕΡΗΣ 100,00

50 ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΙΑ ΒΑΓΙΟΥ 200,00

51 ΝΕΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΚΗΣ ΑΙΔΟΝΗΣ 50,00

52 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΡΙΜΗΣ ΕΛΣΑ ΛΩΛΗ 50,00

53 ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΑΣ 50,00

54 ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 100,00

55 ΑΝΝΑ ΦΟΥΚΗ 100,00

56 ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 100,00

57 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΣΠΑΛΗΣ 30,00

58 ΕΥΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 20,00

59 ΠΥΡΡΟΣ ΜΕΝΤΗΣ 100,00

60 ΟΛΓΑ ΣΙΟΥΤΗ 100,00

Αριθμός Όνομα Επώνυμο Ευρώ Σχόλια
61 ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΣ 50,00

62 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΓΟΣ 50,00

63 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΝΑΗ 50,00

64 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΜΕΝΤΗΣ 200,00

65 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΠΑΛΗΣ 20,00

66 ΑΝΝΑ ΛΩΛΗ 50,00

67 ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ 50,00

68 ΧΙΣΕΝ ΜΠΙΛΙΟΣ ΜΑΡΙΑΝΑ ΜΗΛΙΑ 44,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΛΕΚ

69 ΖΙΟΥΛΗ ΛΩΛΗ 50,00

70 ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΜΕΝΤΗΣ 500,00

71 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 30,00

72 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΛΙΟΣ 50,00

73 ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ 50,00

74 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 30,00

75 ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 100,00

76 ΝΙΚΟΣ ΡΑΦΤΗΣ 100,00

77 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΚΑΣ 100,00

78 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΑΚΑΣ 100,00

79 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 100,00

80 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 50,00

81 ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΠΑΛΗ 50,00

82 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΩΛΗΣ 100,00

83 ΤΑΚΗΣ Θ. ΠΑΣΠΑΛΗΣ 50,00

84 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΔΗΣ 94,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

85 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΔΟΝΗΣ 94,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

86 ΚΟΣΜΗΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ 188,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

87 ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΤΣΙΛΗ- ΘΥΜΙΟΥ 50,00

88 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΖΗΣΗ ΚΟΝΤΟΛΩΛΗ 25,00

89 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΥΤΣΟΥ ΚΟΝΤΟΛΩΛΗ 25,00

90 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΤΣΗ ΚΟΝΤΟΛΩΛΗ 40,00

91 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΑΝΤΟΣ 30,00

92 ΕΛΕΝΗ Η. ΤΕΛΙΟΥ 47,00 ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 10.785,00
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΤΣΩΝΗ

Ο πρόεδρος της 
εταιρείας εμφιαλω-
μένου νερού LIVING 
WATER GTG (από πη-
γές φυσικού νερού 
της Ζαγοριάς) Σωτή-
ρης Τσώνης και φέ-
τος, όπως κάθε χρόνο 
άλλωστε, προσέφερε 
στο χωριό μας άλλα 
4 καινούργια ψυ-
γεία. Έτσι το σύνολο 
των ψυγείων για τις 

ανάγκες του χωριού έφτασε στα 9, από τα 
οποία το 1 είναι στο καφενείο και τα άλλα 8 
είναι στο Αθλητικό Πάρκο. Επίσης για την 
εκδήλωση του Παν – Πωγωνίσιου Ανταμώ-
ματος δώρισε 1000 μπουκάλια εμφιαλωμέ-
νο νερό, όπως είχε κάνει και σε προηγούμε-
νες εκδηλώσεις. Του ευχόμαστε εγκαρδίως 
υγεία και πρόοδο στην επιχείρησή του.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΔΩΡΕΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΥΒΑ

Ο φίλος και συγχωριανός μας ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΝΤΟΥΒΑΣ προσέφερε δωρεάν στο χωριό 
ένα ολοκαίνουργιο αλυσοπρίονο.

Το αλυσοπρίονο θα βρίσκεται στο 
σχολείο και θα χρησιμοποιείται για τις 
ανάγκες του χωριού σε κοπή κάποιου 
δέντρου, κλαδιών, άνοιγμα κάποιου κλει-
στού μονοπατιού και οποιασδήποτε άλ-
λης ανάγκης.

Θερμά συγχαρητήρια για την δωρεά 
αυτή, παράδειγμα για όλους η προσφο-
ρά του.

Το χωριό Σχωριάδες άλλαξε, αναβαθ-
μίστηκε, καλυτέρευσε, απόκτησε υπο-
δομές, δρόμους, πλατείες, εκκλησάκια, 
γήπεδα, βρύσες, χώρους αναψυχής και 
πολλά άλλα χάριν στις δωρεές και στις 
προσφορές. Αυτή είναι η δύναμη μας!!! 

Γιάννη και πάλι πολλά μπράβο!!!

ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Αυτήν την περίοδο στις Σχωριάδες στρώ-

θηκαν με μπετό τρία σημεία: Αρχικά ένα 
κομμάτι στην Αγία Τριάδα, μετά η Πλατεία 
της Κούλας και προχτές ο δρόμος προς τα 
Μουρσιά. 

Τα τσιμέντα και τα πλέγματα ήταν προσφο-
ρά του Δημάρχου Δερόπολης και Πωγω-
νίου κου Δημήτρη Τόλη τον οποίο ευχαρι-
στούμε ιδιαιτέρως. 

Οι εργασίες αυτές έγιναν με πρωτοβου-
λία του προέδρου του χωριού μας και Δι-
αχειριστή Πωγωνίου Δημήτρη Πασπάλη. 

Και συνεχίζουμε.
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Χριστόφορος Μπεντούλης 
(1942 - 2022)

Ο Χριστόφορος Μπεντούλης γεννήθηκε 
στα Τίρανα Αλβανίας, στις 26 Σεπτεμβρίου 
1942. Ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά 
του Δημητρίου και της Αρετής Μπεντού-
λη από τις Σχωριάδες Πωγωνίου. Στην οι-
κογένειά του γαλουχήθηκε με την αρετή 
της αγάπης για την Εκκλησία (διότι ο πα-
τέρας του Δημήτριος Μπεντούλης ήταν 
θεολόγος με ευρεία δράση και πλούσιο 
έργο στην ζωή της Ορθοδόξου Αυτοκε-
φάλου Εκκλησίας της Αλβανίας) και της 
αγάπης για την ιδιαίτερη πατρίδα (Σχωριά-
δες) και τους ανθρώπους της. Αυτά ήταν 
χαρακτηριστικά που στόλιζαν την οικο-
γένειά του και ήταν φυσικό επακόλουθο 
να τα ενστερνιστεί ο ίδιος και να τα κάνει 
δικά του, ακολουθώντας τα βήματα των 
γονιών του. Από μικρό παιδί διακρίθηκε 
για κάποια ιδιαίτερα στοιχεία του χαρα-
κτήρα του όπως: η σοβαρότητα, η εργα-
τικότητα και η αριστεία (στο σχολείο και 

μετέπειτα στην δουλειά), η συνέπεια των λόγων και των πράξεών του, η αγάπη και ο 
σεβασμός για τον συνάνθρωπο. 

Ο Χριστόφορος είχε ξεκινήσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας της Ανα-
τολικής Γερμανίας, αλλά λόγω του γεγονότος ότι η Αλβανία διέλυσε τις σχέσεις με την 
Σοβιετική Ένωση το 1961, μετά την Διεθνή Διάσκεψη των 81 κομμουνιστικών κομμά-
των στην Μόσχα τον Νοέμβριο του 1960, είχε ως επακόλουθο την επιστροφή όλων των 
φοιτητών που σπούδαζαν στο εξωτερικό στην χώρα. Έτσι στην συνέχεια σπούδασε στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου των Τιράνων, απ’ όπου αποφοί-
τησε με άριστα το 1966.  Μετά το πτυχίο, το 1980 παρακολούθησε και μαθήματα  στην 
Βιέννη – Αυστρία. Την περίοδο του σοσιαλιστικού καθεστώτος δυνατότητα σπουδών 
στο εξωτερικό έδιναν σε άριστους φοιτητές με καλό βιογραφικό. Εργάστηκε για πολλά 
χρόνια στο Εργοστάσιο των Τρακτέρ στα Τίρανα ως προϊστάμενος και ελεγκτής ποιότη-
τας. Τα χρόνια εκείνα τέλεσε και χρέη καθηγητή στην σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης του Εργοστασίου των Τρακτέρ και εξωτερικός καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολογί-
ας του Πανεπιστημίου Τιράνων. Μετά το 1990 ήταν υποδιευθυντής και υπεύθυνος του 
τμήματος εξαγωγών στην βιομηχανική εταιρεία «Mekalb» μέχρι το 1995. Από το 1996 
μέχρι το 1999 εργάστηκε ως σύμβουλος εκδόσεων και υπεύθυνος του τυπογραφείου 
στην Αρχιεπισκοπή Τιράνων και μετέπειτα ήταν διευθυντής του Συγκροτήματος Εργα-
στηρίων «Η Ναζαρέτ» μέχρι το 2021. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου 
Αναστασίου, ο οποίος τον αγαπούσε και εκτιμούσε ιδιαίτερα και στάθηκε κοντά του σε 
όλες τις δύσκολες στιγμές.  

Χριστόφορος Μπεντούλης

Ο Χριστόφορος Μπεντούλης είχε πλούσια εργογραφία. Είχε γράψει πολλά άρθρα  σε 
εφημερίδες και περιοδικά καθώς και βιβλία για θέματα πολιτισμού, θρησκείας, μηχα-
νολογίας, ιστορίας. Επίσης είχε επιμεληθεί την έκδοση πολλών βιβλίων του πατέρα του, 
του μακαριστού Δημητρίου Μπεντούλη, που αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμε-
νες γενιές. 

Ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο στην ζωή του ήταν και η γενέτειρα των γονιών του 
και ο τόπος καταγωγής του, οι Σχωριάδες. Όταν ήταν μικρός κάθε καλοκαίρι επισκεπτό-
ταν τακτικά το χωριό, τις γιαγιάδες, την θεία Λένη και τα ξαδέρφια του. Το πατρικό του 
σπίτι στα Τίρανα ήταν σημείο συνάντησης και φιλοξενίας για τους χωριανούς. Πέραν της 
όποιας βοήθειας μπορούσε να προσφέρει για τους συγχωριανούς του, ο Δημήτριος Μπε-
ντούλης συνέβαλε με την μεσολάβησή του στον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο 
για την ανοικοδόμηση της εκκλησίας του χωριού. Στα ίδια βήματα συνέχισε το έργο του 
πατέρα του και ο Χριστόφορος. Έτσι το εικονοστάσιο στον ναό του Αγίου Νικολάου είναι 
δωρεά του Συγκροτήμα-
τος Εργαστηρίων «Ναζα-
ρέτ», μετά από συνεννό-
ηση του Χριστόφορου με 
τον Αρχιεπίσκοπο Ανα-
στάσιο. Ο Χριστόφορος 
Μπεντούλης ήταν συν-
δετικός κρίκος ανάμε-
σα στους συγχωριανούς 
που βρίσκονταν στα Τίρα-
να, στην Αθήνα κτλ με τις 

Συνάντηση με τον Χριστόφορο Μπεντούλη στο Κέντρο Φροντίδας της Εκκλησίας «Η Θεοτόκος». 
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Σχωριάδες. Αγαπούσε το χωριό και ήταν πραγματικός πατριώτης. Ήθελε να προβληθούν 
η ιστορία, οι παραδόσεις, τα πρόσωπα που έζησαν και άφησαν το στίγμα τους στην πο-
ρεία του χωριού γι’ αυτό και ήταν ενεργός και δραστήριος στο περιοδικό «Σχωριάδες 
Πωγωνίου» για πολλά χρόνια. Αυτή του η στάση απέναντι στο χωριό αποτέλεσε και την 
δημιουργία μιας στενής σχέσης αλληλοεκτίμησης και σεβασμού μαζί μου σε διάρκεια 
χρόνου και σε πολλά επίπεδα συνεργασίας και επικοινωνίας.

Ο Χριστόφορος ήταν παντρεμένος με την Λέα Μπεντούλη του γένους Μεναχέμ με την 
οποία είχαν τρεις κόρες, την Ίρβιν, την Ίγκριντ και την Ίρις. Η οικογένειά του σήμερα ζει 
και εργάζεται στο Ισραήλ. Ο Χριστόφορος ήταν παππούς εννέα αξιαγάπητων εγγονών. 

Εκοιμήθη στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 σε ηλικία 80 ετών, μετά από πολύμηνη περιπέ-
τεια με την υγεία του.

Αιωνία του η μνήμη!

ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ

Συνάντηση με τον Χριστόφορο Μπεντούλη στο Κέντρο Φροντίδας της Εκκλησίας «Η Θεοτόκος». 

16.9.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΩΝ «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Με βαθύτατη θλίψη ενημερώνουμε πως χθες αργά το 
βράδυ 15.9.2022 έφυγε απ’ τη ζωή ο συγχωριανός μας και 
εξαίρετος πατριώτης Χριστόφορος Μπεντούλης. Γιός του 
Δημήτρη και της Αρετής εκ Σχωριάδων Πωγωνίου, γεννη-
θείς στις 26.9.1942. Απόφοιτος Πανεπιστημίου των Τιράνων, 

Μηχανολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Λειψία και Βιέννη. Εργάστη-
κε σε διάφορα τεχνολογικά ιδρύματα και από το 2005 παρά την Αυτοκέφαλη Ορθόδο-
ξη Εκκλησία της Αλβανίας, αρχικά ως σύμβουλος εκδόσεων και από το έτος 2000 ως 
προϊστάμενος στα εργαστήρια « Ναζαρέτ» της Εκκλησίας.

Έχει εκδόσει μερικά βιβλία και πολλά τεχνικό -επιστη-
μονικά και ιστορικό πολιτιστικά άρθρα και δύο βιβλία «Για 
τους Σχωριαδίτες συγχωριανούς μου».

Ο θάνατος του είναι μια βαριά απώλεια για το χωριό μας 
και την κοινωνία γενικότερα.

Ως Αδελφότητα Σχωριαδιτών εκφράζουμε θερμά Συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια και συγγενείς.

Αιώνια η μνήμη του.

ΈΠΙΚΗΔΈΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΈΠΙΣΚΟΠΟΎ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΎ
Σήμερα αποχαιρετούμε, με βαθύτατη θλίψη, τον Χριστόφορο Μπεντούλη, έναν εξαί-

ρετο συνεργάτη και άνθρωπο, ο οποίος προσέφερε για 25 χρόνια στο έργο της Ορθοδό-
ξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι τους καρ-
πούς που έδωσε ο χαρακτήρας του δεν ήταν τυχαίοι, αλλά είχαν ρίζες. Από την παιδική 
του ηλικία έζησε σε μια χριστιανική ορθόδοξη οικογένεια και οι γονείς του, και ο πα-
τέρας του ο Δημήτρης Μπεντούλης και η μητέρα του η Αρετή, και τ’ αδέρφια του ήταν 
εξαιρετικά μέλη της Εκκλησίας. Χαρακτηριστικό στοιχείο πάντα της ζωής ήταν η πίστη, 
η αγάπη και η ελπίδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους στάθηκαν και στις 
τελευταίες δύσκολες ώρες της ζωής του με πολύ στοργή και αγάπη πάνω στο σπίτι της 
Παναγίας μας. Θα ήθελα να εκφράσω, εκ μέρους όλων σας νομίζω, τα θερμά συλλυπη-
τήρια μου στην εκλεκτή οικογένειά του, στην προσφιλή σύζυγό του Λέα και στις οικο-
γένειες των τριών κοριτσιών, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι εδώ είχαν 
την ευκαιρία για πολλά χρόνια να εργάζονται μαζί του. Ξέρουμε ότι η ζωή μας δεν τε-
λειώνει εδώ, αυτή είναι μεγάλη αλήθεια και μεγάλη ελπίδα που μας έχει χαρίσει η πίστη 
μας και ξέρουμε ότι το πιο σημαντικό που μπορεί κανείς στην ζωή του να πετύχει είναι 
να είναι άνθρωπος αγάπης. Δοξάζουμε τον Θεό, διότι ο αδερφός μας Χριστόφορος ανή-
κε σ’ αυτήν την ομάδα των ανθρώπων. Προσευχηθήκαμε σήμερα για να τον έχει ο Θεός 
πάντα κοντά Του, να είναι εν σκηναίς δικαίων η όλη η πορεία του. Και πάλι ας ευχηθού-
με με όλη μας την καρδιά: Αιωνία του η μνήμη!
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17.9.2022
Από τον Θωμά Νάκα

Σήμερα στα Τίρανα έγινε η νεκρώσιμος ακολουθία του συγχωριανού μας Χριστόφο-
ρου Μπεντούλη παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου.

Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό του εργαστηρίου της Εκκλησίας «ΝΑ-
ΖΑΡΕΤ» στον οποίο ο Χριστόφορος για 25 χρόνια ήταν διευθυντής.

Παραβρέθηκαν, η οικογένεια του, η σύζυγος Λέα, οι κόρες του Ίρβιν, Ίνγκριντ και Ίρις, 
συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες του, επίσης και αρκετοί ήμασταν παρόντες από το αγαπη-
μένο του χωριό Σχωριάδες, ενώ η Αδελφότητα Σχωριαδιτών είχε το δικό της στεφάνι.

Ο Αρχιεπίσκοπος στην ομιλία του με συγκίνηση ανέφερε όλες τις αρετές του ως αν-
θρώπου, ως συνεργάτη για 25 χρόνια, ως βαθιά θρησκευόμενου, αλλά και συνεχιστή 
του έργου του πατέρα του Δημήτρη Μπεντούλη. Ήταν πολύ συγκινητική η ομιλία του 
και εμείς που παραβρεθήκαμε εκεί αισθανθήκαμε μεγάλη περηφάνια για τον δικό μας 
άνθρωπο και την τιμή που του έγινε.

Ο Χριστόφορος ήταν μέγιστος Σχωριαδίτης και πατριώτης, ήταν ο συνδετικός κρίκος 
του χωριού μας με τον Αρχιεπίσκοπο.

Σήμερα θρηνούν οι Σχωριάδες, το Πωγώνι, η Εκκλησία και όλοι οι συγγενείς και οι 
φίλοι του .

Ο Χριστόφορος έφυγε από κοντά μας, αλλά όχι από τις καρδιές μας.
Θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Σχωριάδων.
Αιωνία του η μνήμη.

Αριστερά επάνω: Ο Αρχιεπίσκοπος 
Αναστάσιος τέλεσε την εξόδιο ακο-
λουθία για τον μακαριστό Χριστόφορο 
Μπεντούλη. Στην φωτογραφία φαίνεται 
η οικογένεια του εκδημούντος.

Αριστερά κάτω: Το στεφάνι που εναπό-
θεσε η Αδελφότητα Σχωριαδιτών στην 
κηδεία του Χριστόφορου Μπεντούλη.

Δεξιά κάτω: Ο ιερός ναός του Αγίου 
Γερασίμου όπου τελέστηκε η εξόδιος 
ακολουθία.

Έφημερίδα «Ngjallja», 
Σεπτέμβριος 2022, σελ. 9
Κοιμήθηκε εν Κυρίω ο Χριστόφορος Μπεντούλης.

Τα ξημερώματα της 16ης Σεπτεμβρίου 2022, έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος Μπε-
ντούλης. Έχαιρε το σεβασμό όλων όσων τον γνώριζαν και από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1990 υπηρέτησε σε διοικητικές θέσεις της Εκκλησίας μας.

Ο Χριστόφορος Μπεντούλης πρόσφερε ιδιαίτερη συμβολή και για την ανάδειξη των 
ιστορικών γεγονότων και των ιστορικών φυσιογνωμιών. Ήταν ένας από τους στενούς 
συνεργάτες  του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, ο οποίος τον αγαπούσε και τον εκτιμού-
σε. Γεννήθηκε στα Τίρανα στις 26 Σεπτεμβρίου 1942. Η οικογένειά του, καταγόμενη από 
το χωριό Σχωριάδες Πωγωνίου, ήταν διαποτισμένη με την ορθόδοξη πίστη.

Ήταν γιος του θεολόγου, Δημήτρη Μπεντούλη, έξοχη φυσιογνωμία της Εκκλησίας 
μας, ο οποίος, αφού τελείωσε τις σπουδές του για θεολογία και βυζαντινή μουσική στη 
Ρουμανία, εγκαταστάθηκε στα Τίρανα, όπου έδωσε τη συμβολή του για την Εκκλησία σε 
πολλά πεδία και στη συνέχεια διορίστηκε διευθυντής του Σεμιναρίου «Απόστολος Παύ-
λος», ώσπου το έκλεισε το αθεϊστικό καθεστώς. Αργότερα, με την επαναλειτουργία της 
Εκκλησίας μας, στήριξε δυνατά τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο από τις πρώτες μέρες της 
άφιξής του. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, βαθιά πνευματική, γεννήθηκε και διαπαιδαγωγή-
θηκε ο Χριστόφορος Μπεντούλης.

Διακρίθηκε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσής τους και το 1966 τελείωσε τις σπου-
δές για Μηχανολόγος Μηχανικός. Όπου κι αν εργάστηκε διακρίθηκε για τις ικανότητές 
του. Ήταν λέκτορας στο πανεπιστήμιο και ήταν συγγραφέας και συνεργάτες για την έκ-
δοση μερικών βιβλίων στον τομέα του.

Το 1996 άρχισε να εργάζεται στην Αρχιεπισκοπή των Τιράνων, αρχικά ως υπεύθυνος 
του Τυπογραφείου και στη συ-
νέχεια ως διευθυντής του Συ-
γκροτήματος των Εργαστηρίων 
«Ναζαρέτ», όπου εργάστηκε ως 
λίγο διάστημα, πριν φύγει από 
τη ζωή. Διακρίθηκε για τη συνέ-
πεια, αλλά και για το ενδιαφέρον 
που έδειχνε για το προσωπικό.

Ο Χριστόφορος Μπεντούλης 
έδωσε ιδιαίτερη συμβολή για 
τη συλλογή, τη σύνταξη και την 
έκδοση των έργων του πατέ-
ρα του, έργα ιδιαίτερα ωφέλιμα 
για τη δραστηριότητα και τη λει-
τουργικότητα της Εκκλησίας μας, αλλά και για την ανάδειξη ιστορικών γεγονότων και 
φυσιογνωμιών, που συνόδευσε με άρθρα και ξεχωριστές εκδόσεις. Πρόσφερε ιδιαίτε-
ρη συμβολή σε όλη τη δραστηριότητα της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλ-
βανίας, πράγμα για το οποίο εκτιμήθηκε ευρύτερα και ιδιαίτερα από τον Αρχιεπίσκοπο 
Αναστάσιο. Ο Θεός να αναπαύει την ψυ χή του εν σκηναίς δικαίων.
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6 Ιανουαρίου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ... Σχωριάδες 1991, Άγια Θεοφάνια / των Φώτων

2 Φεβρουαρίου 2022
Από τον Θωμά Νάκα

Κυκλοφόρησε το νέο πενταπλό τεύχος του περιοδικού «Σχωριάδες Πωγωνίου» (πε-
ριλαμβάνει τα τεύχη 41 – 45) για το έτος 2021!

Συνεχίζουμε φέτος με το δεύτερο ετήσιο τεύχος που έχει 336 σελίδες και εμπεριέχει 
πλούσιο υλικό για την ζωή στο χωριό, τα έργα και τους ανθρώπους του. Σκοπός του 
περιοδικού είναι να παρουσιάζει τις αναρτήσεις από το διαδίκτυο που αφορούν το χω-
ριό, ώστε με την δημοσίευσή τους να έχουν διάρκεια στον χρόνο και να αποτελούν πηγή 
ενημέρωσης και για τις επόμενες γενιές. 

Στο νέο ετήσιο τεύχος θα διαβάσετε:
• Κάποια στοιχεία για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.
• Προσφορές και έργα στο χωριό 
• Ημερολόγιο Σχωριάδες, που απεικονίζει με πολλές έγχρωμες φωτογραφίες στιγ-

μιότυπα και γεγονότα, που έλαβαν χώρα στο χωριό μας κατά την χρονιά που πέρασε.
• Δημοσιεύσεις αναρτήσεων στο διαδίκτυο, που αφορούν πρόσωπα και γεγονότα από 

την ιστορία του τόπου μας, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
• Αναμνήσεις συγχωριανών μας με κείμενα και φωτογραφίες.
• Καινούργια κεφάλαια με πλούσιο και ενδιαφέρον συλλεκτικό αρχείο από τον κ. Θωμά 

Νάκα, από τις παραδόσεις του χωριού μας, ιστορίες και αστεία βγαλμένα από την ζωή, 
αινίγματα, σπαζοκεφαλιές, μύθοι και μια λίστα με γυναικεία και ανδρικά ονόματα από 
την περιοχή μας.

• Εκδόσεις Σχωριάδες, νέες και παλιές κυκλοφορίες, βιβλία Πωγωνίσιων συγγραφέων.
Το περιοδικό, όπως και όλα τα βιβλία και τα περιοδικά των εκδόσεων «Σχωριάδες», 

διατίθεται και διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ.
Μπορείτε να το δείτε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.schoriades.gr/periodiko/Schoriades_1Year_T2.pdf 

Καλή ανάγνωση!!

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Στο χωριό την ημέρα των Θεοφανίων γινό-

ταν η «δημοπράτηση» του Σταυρού. Mετά το 
πέρας της λειτουργίας έβγαιναν όλοι στον προ-
αύλιο χώρο, ο ιερέας κρατούσε το σταυρό και 
ξεκινούσε η διαδικασία ποιος θα τον πάρει. 

Ο καθένας προσέφερε ότι μπορούσε σε χρή-
μα, αλλά και σε άλλα είδη κυρίως λάδι για την 
εκκλησία. Στον πρώτο γύρο γίνονταν οι πρώ-
τες δωρεές, ενώ στον δεύτερο γύρο γίνονταν 
η τελική «αναμέτρηση» και τα ποσά μεγάλω-
ναν. Συνήθως στο τέλος έμεναν 2-3 που ο κα-
θένας έκανε εναλλάξ την προσφορά του και 
αυτός που πρόσφερε μέχρι τέλους το μεγαλύ-
τερο ποσό ήταν αυτός που έπαιρνε το σταυρό 
στο σπίτι του για έναν ολόκληρο χρόνο. 

Εγώ έχω κάποιες αχνές εικόνες το 1991 
στον Άγιο Νικόλαο να γίνεται αυτό. Οι παλαιό-
τεροι θυμούνται καλύτερα όλο το έθιμο, μπο-
ρούν να γράψουν από αυτά που γνωρίζουν 
κυρίως από τα πιο παλιά χρόνια.

Η φωτογραφία είναι ένα ιστορικό έγγραφο 
από την 1η δημοπρασία του Σταυρού το 1991, 

«ύστερα από τόσα χρόνια» όπως γράφει στον τίτλο του εγγράφου που είχε συμπληρώσει 
ο αείμνηστος Χριστόφορος Κατσάνος, πρόεδρος της εκκλησιαστικής επιτροπής.

Χρόνια Πολλά με υγεία για όλους!

18 Ιανουαρίου 2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Το γραφικό εξωκλήσι του Αγίου Αθα-
νασίου Σχωριάδες. Στέκει εκεί στην νότια 
πλευρά του χωριού από το 1834.

Χρόνια πολλά στους Θανάσηδες και 
Αθανασίες.

Χρόνια πολλά και σε όλους τους Αντώ-
νηδες και Αντωνίες που γιόρταζαν χθες.

http://www.schoriades.gr/periodiko/Schoriades_1Year_T2.pdf?fbclid=IwAR1txjKghyXl7yOIfJGDtA6DY1Raa5pE-srlSx6pt1IVh7If9VkmwZApDuQ
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22 Φεβρουαρίου 2022
Από τον Θωμά Νάκα

Κυκλοφόρησε ο τέταρτος Συλλεκτικός Τόμος του περιοδικού «Σχωριάδες Πωγωνί-
ου» που περιλαμβάνει τα τεύχη 31 – 35. Είναι ο τελευταίος συλλεκτικός τόμος του πε-
ριοδικού, γιατί από το 2020 και μετά κυκλοφορεί σε ετήσια έκδοση. Επίσης συνεχίζε-
ται και εμπλουτίζεται η σειρά των βιβλίων «Ηπειρώτικη παράδοση» με την κυκλοφορία 
των νέων βιβλίων: «Τραγούδια ιστορικά – κλέφτικα, παραλογές» και «Τραγούδια του γά-
μου, νανουρίσματα, μοιρολόγια». Αυτά είναι το τέταρτο και το πέμπτο βιβλίο στην σει-
ρά αυτή, που ακολουθούν τα προηγούμενα «Τραγούδια της ξενιτιάς» και τρεις τόμους 
με τα «Τραγούδια της αγάπης». Η πλούσια παράδοση του τόπου μας βρίσκει χώρο στην 
σειρά αυτή των βιβλίων που αποτελεί παρακαταθήκη για όλες τις γενιές. 

Δείτε τον 4ο Συλλεκτικό Τόμο:
http://www.schoriades.gr/periodiko/4os_Tomos_web.pdf
Δείτε το βιβλίο «Τραγούδια ιστορικά – κλέφτικα, παραλογές»:
http://www.schoriades.gr/.../Tragoudia_Afigimatika...
Δείτε το βιβλίο «Τραγούδια του γάμου, νανουρίσματα, μοιρολόγια»:
http://www.schoriades.gr/.../Gamos_Nanourisma_Moiroloi.pdf

8 Μαρτίου 2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Δήμητρα Κατσούλη
Καλημέρα και χρόνια πολλά στις γυ-

ναίκες που γιορτάζουν. Κι ακόμα πιο 
πολλά στις γυναίκες που προσφέρουν. 
Εκείνες που το λίγο το κάνουν πολύ. 
Εκείνες που αφιερώνουν χρόνια της 
ζωής τους μεγαλώνοντας τα «παιδιά 
των άλλων», κι ας μην έχουν γεννή-
σει ποτέ. Εκείνες που αγωνιούν γινό-
μενες υπερβολικές στα μάτια του κό-
σμου. Εκείνες που προσπαθούν να 
μαζέψουν κομμάτια παιδικών ψυχών, 
που σπάσανε σε άρρωστα οικογενειακά 
περιβάλλοντα. Να ξεθαμπώσουν μάτια 
παιδιών που κοιτούν αγριεμένα, κομ-
μάτια της κοινωνίας άγνωστα σε πολ-
λούς. Με απέραντη υπομονή. Πενήντα 
χρόνια τώρα. Σας γνωρίζω τη μεγάλη 
μου οικογένεια. Κομμάτι της αθόρυβης 
εκκλησίας. Της δικής μου εκκλησίας. 
Ήμουν τυχερή στην ατυχία της εγκατά-
λειψης μου σαν παιδί από τη βιολογι-
κή μου οικογένεια. Γιατί μεγάλωσα με 
τις καλύτερες. Ας είναι καλά!

http://www.schoriades.gr/periodiko/4os_Tomos_web.pdf?fbclid=IwAR28Tu47dVUVsu2QueyzlHK1-pH2K5U35TWCrjISbMUf6XPaHaYcHtJfrz8
http://www.schoriades.gr/periodiko/Tragoudia_Afigimatika_Kleftika.pdf?fbclid=IwAR1j9o1tTrP9FbnnsrDr1cx22-nswieoRp1qmOnjJUtIYKcRL33ZrVI55PY
http://www.schoriades.gr/periodiko/Gamos_Nanourisma_Moiroloi.pdf?fbclid=IwAR2ra5QF649oZYO7ec0XWP27ikME_nm23JaIv9tL3wSbz-mJoHJmwwyHjew
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17 Μαρτίου 2022
Από Dropoli News

Δωρεά βιβλίων 
από NAKAS GROUP προς 
δημόσια μειονοτικά σχολεία 
Δρόπολης - Φοινίκης

Ο Γενικός Πρόξενος κ. Δημήτρης 
Σαχαρίδης παρέλαβε 30 κούτες βιβλί-
ων ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, 
ευγενική δωρεά του ομίλου εταιρει-
ών εμπορίας βιβλίων NAKAS GROUP 
προς τα δημόσια ελληνόγλωσσα σχο-
λεία της Φοινίκης και της Δρόπολης.

Τα βιβλία παραδόθηκαν, στη συνέ-
χεια, στον Διευθυντή του Γραφείου 
Προπανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Φοινίκης-Δρόπολης κ. Ζήσο Λούτση.

Το Γενικό Προξενείο Αργυροκά-
στρου εκφράζει τις θερμές του ευ-
χαριστίες προς τον κ. Θωμά Νάκα και 
τους υιούς του Γιώργο και Αποστόλη, 
συνιδιοκτήτες του NAKAS GROUP, για 
τη γενναιόδωρη και έμπρακτη υπο-
στήριξή τους στην δημόσια ελληνό-
γλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία.

16 Μαρτίου 2022
Από τον Θωμά Νάκα

Εκδόθηκε ο τρίτος τόμος από την συλλογή «Συλλεκτικά Αρχεία, Σχωριάδες – Πωγώνι 
– Ήπειρος» από τις εκδόσεις Σχωριάδες και τον Θωμά Νάκα. Ο τόμος αυτός περιλαμβά-
νει ένα σπάνιο και ιστορικής αξίας αρχειακό υλικό για το χωριό μας, καθώς αποτελείται 
από τέσσερα βιβλία – κώδικες που παρουσιάζουν την δράση και την οργάνωση της δι-
οίκησης των Σχωριάδων ανά διάφορες δεκαετίες. Το υλικό καλύπτει την χρονική περί-
οδο από το 1912 – 1928 και από το 1939 – 1954. 

Στους κώδικες αυτούς θα βρείτε πολλά στοιχεία που αφορούν την ζωή και την καθη-
μερινότητα του χωριού, αποφάσεις για έργα που γίνονταν, τα μέλη των εκάστοτε εφο-
ροεπιτροπών, τις ελεγκτικές επιτροπές, δωρεές, σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα 
κατά τα χρόνια εκείνα κτλ. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό έργο που συμ-
βάλει στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης και εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για τον τόπο 
και τους προγόνους μας. 

Η σειρά «Συλλεκτικά Αρχεία» θα συνεχίσει με την έκδοση πολλών άλλων τόμων που 
θα φτάσουν μέχρι τους 20, καθώς υπάρχει πλούσιο υλικό προς δημοσίευση. Την σειρά 
αυτή καθώς και πολλά άλλα βιβλία και περιοδικά των εκδόσεών μας μπορείτε να τα δεί-
τε στην ιστοσελίδα μας: www.schoriades.gr.

Καλή ανάγνωση!

Δείτε τον τρίτο τόμο «Συλλεκτικά Αρχεία»:
http://www.schoriades.gr/periodiko/SylektikaArxeiaT03.pdf

http://www.schoriades.gr/?fbclid=IwAR3JCPLe5DH1s_eMAxoBEaeQ3qB8D5nNK0Kt99btaV_pweu14nLJn8zzt6s
http://www.schoriades.gr/periodiko/SylektikaArxeiaT03.pdf?fbclid=IwAR1RFoea7WLgGKNrlVGIFQXFYdGZna3Y6o74HUsJLGcI6SxjDAo5Dn9MqOY
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11 Απριλίου 2022
Από τον Θωμά Νάκα

Κυκλοφόρησε ο τέταρτος τόμος από τα «Συλλεκτικά Αρχεία» Σχωριάδες – Πωγώνι – 
Ήπειρος

Ο τέταρτος τόμος της σειράς βιβλίων «Συλλεκτικά Αρχεία» Σχωριάδες – Πωγώνι – 
Ήπειρος αφορά την ιστορική περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 1939 – 1945. Η πε-
ρίοδος αυτή, όπως σε όλο τον κόσμο, υπήρξε πολύ έντονη σε γεγονότα για τον χωριό 
και την περιοχή μας. Ήταν μια περίοδος που το χωριό μας κάηκε δυο φορές (Ιανουά-
ριος 1944, Ιούνιος 1944) και που χαρακτηρίστηκε από έντονες μάχες, πολλές απώλει-
ες, πείνα, κακουχίες κτλ. Όλο το χωριό Σχωριάδες συμμετείχε στην αντίσταση κατά των 
κατακτητών. Λόγω της γεωγραφικής του θέσεις βίωσε την επίθεση των ιταλικών στρα-
τιωτικών δυνάμεων κατά την διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, τις έντονες μάχες 
της αντίστασης, την ηρωική αντεπίθεση του ελληνικού στρατού, τον ενθουσιασμό και 
την πρόσκαιρη χαρά που ακολούθησε με την ήττα και την απόσυρση των Ιταλών μετά 
την συνθηκολόγηση, την γερμανική κατοχή, διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι 
την απελευθέρωση. 

Το υλικό που παραθέτουμε αποτελείται από διάφορες συνεντεύξεις βετεράνων και ση-
μειώσεις, μαρτυρίες στον τύπο, στις εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία κυρίως κατά την 
δεκαετία του 1970 – 1980. Ο λόγος που χρησιμοποιείται πολλές φορές στα κείμενα αυτά 
απεικονίζει την Αλβανία στα χρόνια του καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα και είναι στην αλ-
βανική γλώσσα. Εμείς τα παραθέτουμε ως έχουν, με κυριότερο σκοπό την παρουσίαση 
των γεγονότων από τους ανθρώπους που υπήρξαν πρωταγωνιστές στις μάχες και τον 
αγώνα της αντίστασης κατά των φασιστικών δυνάμεων. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους 
συλλέκτες του υλικού αυτού, τους δασκά-
λους και τους διανοούμενους του χωριού 
μας, όπως στον ιστορικό και λόγιο Δη-
μήτριο Μπεντούλη καθώς και στον Χρι-
στόφορο Μπεντούλη που μας έδωσε το 
υλικό, στον Θεοφάνη Καραγιάννη – υπεύ-
θυνου της πολιτιστικής εστίας του χωριού, 
στον δάσκαλο Χριστόφορο Μπέλλο και τον 
Θωμά Νάκα για το υλικό από το προσω-
πικό του αρχείο.

Ολόκληρη την σειρά «Συλλεκτικά Αρ-
χεία», καθώς και πολλά άλλα βιβλία και 
περιοδικά των εκδόσεών μας μπορείτε να 
τα δείτε στην ιστοσελίδα μας:
www.schoriades.gr.

Καλή ανάγνωση!

Δείτε τον τέταρτο τόμο από
τα «Συλλεκτικά Αρχεία» ΕΔΩ:
http://www.schoriades.gr/periodiko/
SylektikaArxeiaT04.pdf

23 Απριλίου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Σε αναμονή της Ανάστα-

σης μικροί - μεγάλοι βρεθή-
καμε στο Αθλητικό Πάρκο 
«Αγία Σωτήρα» για μπά-
σκετ, ποδόσφαιρο, κούνια 
και τσουλήθρα.

21 Απριλίου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

Επιτέλους, μετά από 32 χρόνια, έστω 
κι έτσι, περιστασιακά.
Καλή Ανάσταση !!!

Με απόφαση της Ελληνικής πλευράς, 
το Πάσχα επιτράπηκε για μια εβδομά-
δα να περάσουν τα αυτοκίνητα με ελ-
ληνικές πινακίδες από το φυλάκιο των 
Δρυμάδων.

http://www.schoriades.gr/?fbclid=IwAR2wErDEn9wriUStJxPCjw42txyIB0PBC8hwMpGU6sKoD5esArKNhKa0OhI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.schoriades.gr%2Fperiodiko%2FSylektikaArxeiaT04.pdf%3Ffbclid%3DIwAR30d6bedn0EzzEEFO8v4tPbgyl2qK3VL-XTp2dFB5qE9KLqLzZtiDDASHg&h=AT1Efd4NFlLtr6klN521iDNMnu2ROUDK1Zur2_hKAztKd8E1GIT3UR3P7N9CK6xcBnATlpAU-t86BT_CXa-3k6PBDmvKwbMc0g506foKSLaM_fjKmoDeTnS3GeVuUtHWF0k&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3rPBFZJ1Gevdf0TXEOLDL3qMZo9lheyMEYJD_px3s_0TuAxywMiGQyYoN-aFFKoIRMZKE9xWMckTkz_sVI6Mz5KEKnQ-DQ4TXYm23UlMWoMv8T8kGuDeWD-Lz12LRkqSA6drvguOGIfX38eM0_vvJhPNJdHs0QX1sn012qVFvrMDeEV9zr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.schoriades.gr%2Fperiodiko%2FSylektikaArxeiaT04.pdf%3Ffbclid%3DIwAR30d6bedn0EzzEEFO8v4tPbgyl2qK3VL-XTp2dFB5qE9KLqLzZtiDDASHg&h=AT1Efd4NFlLtr6klN521iDNMnu2ROUDK1Zur2_hKAztKd8E1GIT3UR3P7N9CK6xcBnATlpAU-t86BT_CXa-3k6PBDmvKwbMc0g506foKSLaM_fjKmoDeTnS3GeVuUtHWF0k&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3rPBFZJ1Gevdf0TXEOLDL3qMZo9lheyMEYJD_px3s_0TuAxywMiGQyYoN-aFFKoIRMZKE9xWMckTkz_sVI6Mz5KEKnQ-DQ4TXYm23UlMWoMv8T8kGuDeWD-Lz12LRkqSA6drvguOGIfX38eM0_vvJhPNJdHs0QX1sn012qVFvrMDeEV9zr
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23 Απριλίου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Ο ακούραστος πατέρας Ευθύμι-
ος σήμερα πηγαίνοντας από χω-
ριό σε χωριό ψέλνει με τη βε-
λούδινη φωνή του το ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ:
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος»

Μετά την ολοκλήρω-
ση της Αναστάσιμης Ακο-
λουθίας όλοι μαζί με το 
φως ανά χείρας, έξω στο 
προαύλιο της εκκλησίας 
η καθιερωμένη μεγάλη 
«οικογενειακή» φωτο-
γραφία.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ από το 
αγαπημένο μας χωριό.

24 Απριλίου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Το παραδοσιακό σούβλισμα του αρ-

νιού ή κατσικιού σε κάθε αυλή του χω-
ριού συνοδευόμενο πάντα από πεντα-
νόστιμο και χειροποίητο κοκορέτσι.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και του χρόνου με 
υγεία για όλους και φυσικά ακόμη πε-
ρισσότεροι να βρισκόμαστε τέτοιες μέ-
ρες στο χωριό μας.
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27 Απριλίου 2022
Από Δήμο Δρόπολης

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Τόλης, υποδέχθηκε σήμερα στο Πωγώνι τον Υφυπουργό 
Εξωτερικών της Ελλάδας, για θέματα οικονομικής διπλωματίας, κ. Κώστα Φραγκογιάν-
νη, τον οποίο συνόδευε η Πρέσβης της Ελλάδας στη χώρα μας, κα. Σοφία Φιλιππίδου, ο 
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, ο κύριος Δημήτριος Σαχαρίδης, κα-
θώς και ο Δήμαρχος Πωγωνίου (Περιοχή Ιωαννίνων), κ. Κωνσταντίνος Καψάλης.

Ο Έλληνας υφυπουργός εισήλθε στο Πωγώνι μέσω της Συνοριακής Διάβασης της 
Σωπικής, όπου μπόρεσε να επισκεφθεί από κοντά τρία χωριά του Πωγωνίου. (Σωπική, 
Σχωριάδες και Πολύτσιανη).

Παράλληλα, διαπίστωσε από κοντά την κακή κατάσταση του δρόμου, αφού έφυγε από 
την Πολύτσιανη προς το Αργυρόκαστρο μέσω του οδικού άξονα Πολύτσιανη – Σούχα 
– Λιμπόχοβο.

Ως εκπρόσωπος της μητέρας πατρίδας , 
ο κ. Κώστας Φραγκογιάννης, διαβεβαίω-
σε τον Δήμαρχο της Δρόπολης, καθώς και 
τους κατοίκους της περιοχής που συνά-
ντησε, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα είναι 
πάντα δίπλα τους. Ενώ δεσμεύτηκε ότι το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας θα ξε-
κινήσει τη χρηματοδότηση επενδύσεων για 
την βελτίωση υποδομών, συμπεριλαμβανο-
μένου του δρόμου του Πωγωνίου.

Οι συναντήσεις του κ. Υφυπουργού θα συ-
νεχιστούν με επισκέψεις σε εμπορικές και 
παραγωγικές μονάδες της Δρόπολης και θα 
ολοκληρωθούν με την Τελετή Έναρξης της 
Εμπορικής Έκθεσης το απόγευμα της Πέ-
μπτης στην πέτρινη πόλη, μετά από συνερ-
γασία των Εμπορικών Επιμελητηρίων του 
Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων.
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30 Απριλίου 2022
Από τον Αποστόλη Μήλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Καλούνται όλοι οι συγχωριανοί Σχωριαδίτες σε Γενική Συ-
νέλευση, την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
στο εστιατόρια «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» στην οδό Λυκούργου 9 (τηλ. 
επικοινωνίας 6942905528), με θέματα:

1) Απολογισμός έργων
2) Εκλογές και ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΩΝ 
«Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΩΝ «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Ο Γραμματέας
Μήλιας Αποστόλης

9 Μαΐου 2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι της Αδελφότητας μας, 

όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει στις 15 Μαΐου 11.00 ώρα 
π.μ. διεξάγεται Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας (Λυ-
κούργου 9 Αθήνα)

Για άλλη μία φορά θέλω να σας υπενθυμίσω πόσο σημα-
ντική είναι η συμμετοχή όλων μας στη δράση της ιστορικής Αδελφότητας του χωριού 
μας, ώστε να διατηρήσουμε το πρωτοποριακό ρόλο της. Όλοι μας έχουμε νωπή στη μνή-
μη μας τον εορτασμό των 250 χρόνων από την ίδρυση της και την τεράστια προσφορά 
της στα δρώμενα του χωριού μας.

Ας θυσιάσουμε, λοιπόν, λίγο από τον ελεύθερο χρόνο μας και να δώσουμε όλοι το παρών.

15 Μαΐου 2022
Από τον Αποστόλη Μήλια

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Μετά την γενική συνέλευση και τις εκλογές για την ανά-

δειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας 
Σχωριαδιτών ‘’Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ’’ τα αποτελέ-
σματα είναι τα παρακάτω με αλφαβητική σειρά:

1) Καλούδης Χαράλαμπος 
2) Λώλη Κωνσταντίνα 
3) Λώλης Δημήτρης 
4) Μήλιας Αποστόλης 
5) Νάκας Γιώργος 
6) Νταλές Αλκιβιάδης 
7) Ντούβας Γιάννης 

Νέα εφορευτική επιτροπή είναι με αλφαβητική σειρά:
1) Λώλης Κ. Αντώνης 
2) Νάκας Ευθύμιος 
3) Πασπάλης Λαέρτης 

Μετά την πρώτη συνέλευση του νέου Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε μετά τις εκλο-
γές η σύνθεση είναι:

Πρόεδρος: Νταλές Αλκιβιάδης
Αντιπρόεδρος: Καλούδης Χαράλαμπος
Γραμματέας: Μήλιας Αποστόλης
Ταμίας: Λώλη Κωνσταντίνα
Μέλος: Λώλης Δημήτρης
Μέλος: Νάκας Γιώργος
Μέλος: Ντούβας Γιάννης

Εκ μέρους της Αδελφότητας Σχωριαδιτών ‘’Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ’’

Ο Γραμματέας
Μήλιας Αποστόλης
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15 Μαΐου 2022 
Λόγος του προέδρου της Αδελφότητας 
Σχωριαδιτών κ. Αλκιβιάδη Νταλέ 
στην Γενική Συνέλευση

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συγχωριανοί, μέλη της ιστορικής μας αδελφότητας.
Η χρονική θητεία του παρόντος Δ.Σ., για την οποία καλούμαστε σήμερα να κά-

νουμε τον ανάλογο απολογισμό, είναι κάπως ασυνήθιστη και πέρα των ορίων που 
καθορίζει το καταστατικό. Οι λόγοι είναι γνωστοί σε όλους σας, οι περιορισμοί που 
επέβαλε στην κοινωνική ζωή της χώρας η κρίση του κορονοϊού. Δύο φορές πριν 
από 2 χρόνια υποχρεωθήκαμε να ακυρώσουμε τη γενική συνέλευση της αδελφό-
τητας. Στη διάρκεια αυτή το Δ.Σ. συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντά του απερίσπα-
στα μέσα στις δυνατότητες που του επιτρέπανε οι καταστάσεις.

Μολαταύτα, η πενταετία που προηγήθηκε μόνον πετυχημένη και παραγωγική 
μπορεί να χαρακτηριστεί. Το χωριό μας συνέχισε να πρωταγωνιστεί και να πρω-
τοτυπεί όχι μόνον στην υλοποίηση έργων υποδομής και καλλωπισμού του χω-
ριού, αλλά και στην διοργάνωση σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων ιστορι-
κής σημασίας. Δεν χωράει καμία αμφιβολία, η όλη οργάνωση και υλοποίηση πριν 
από δύο χρόνια της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 250 χρόνων από την ίδρυση 
της Αδελφότητας μας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην Ιστορία 
της. Όλη η οργάνωση και η συντέλεση ενός τέτοιου μεγαλοπρεπούς γεγονότος εί-
ναι δείγμα το τι μπορούμε να κάνουμε σαν χωριό όταν συμμετέχουμε όλοι. Από το 
παιδικό πρόγραμμα και την εισφορά των μαμάδων τους που το προετοίμασαν, από 
τις υπέροχες νοικοκυρές με τα εδέσματα τους, από την καθολική συμμετοχή των 
νέων που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους και μέχρι την σύσσωμη αφοσίωση των 
μελών του Δ.Σ. και την πολύτιμη συνεισφορά του συγχωριανού μας Θωμά Νάκα 
που ανέλαβε το κύριο βάρος όλης της εκδήλωσης. Μπορεί να μην είχαμε οικονο-
μικά οφέλη, αλλά η προβολή και η απήχηση που είχε το γεγονός αυτό πέρα από 
τα στενά όρια της περιοχής μας, μεγάλωσαν και έκαναν γνωστό το όνομα του χω-
ριού μας σε όλα τα πλάτη και μήκη της οικουμένης. Άλλωστε προσκομίσαμε πο-
λύτιμο υλικό υποδομής που θα μας είναι χρήσιμο στο μέλλον.

Στο τομέα των έργων υποδομών, καλλωπισμού, και κοινωνικοπολιτιστικού χα-
ρακτήρα συνεχίσαμε να βαδίζουμε στα χνάρια των προηγουμένων ετών και να 
προσθέτουμε και άλλα σημαντικά έργα. Χωρίς καμία αμφιβολία, η ολοκλήρωση 
της ανακαίνισης του σχολικού κτιρίου και η μετατροπή του σε έναν χώρο πολλα-
πλών λειτουργιών είναι από τα σημαντικότερα έργα. Ως προς τα έργα υποδομής, 
ανακατασκευάστηκαν και αντικαταστάθηκαν όλοι η παλιοί κολέκτοροι με μεταλ-
λικούς στα πουσέτα του δικτύου ύδρευσης, τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία 
κάδοι απορριμμάτων και συνέχισε η τσιμεντόστρωση και άλλων δρόμων του χω-
ριού. Ένα έργο στολίδι που αξίζει να σταθούμε είναι η κατασκευή του Αθλητικού 
κέντρου στη Σωτήρα.

Ως γνωστόν η αρχική ιδέα ήταν η κατασκευή ενός απλού γηπέδου με πρωτο-
βουλία της νεολαίας και με χρήματα που είχαν συγκεντρώσει η ίδιοι. Στήριξε την 
απόπειρα αυτή η Αδελφότητα με κάποιο ταπεινό χρηματικό ποσό στην αρχή. Στη 
συνέχεια η ιδέα να μετατραπεί ο χώρος αυτός σε ένα πολυσύνθετο πάρκο με γή-
πεδο ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, παιδική χαρά, δενδροφυτεύσεις, και κιόσκια 
αναψυχής προκάλεσε την οικογένεια Νάκα να αναλάβει την οικονομική χρημα-
τοδότηση για την αποπεράτωση του έργου. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνω-
μονούμε, όπως και όλους τους άλλους δωρητές διαφόρων έργων που κατά και-
ρούς τους έχουμε ονοματίσει.

Ένα άλλο σημαντικό έργο των τελευταίων χρόνων είναι και ανακαίνιση και η ανα-
κατασκευή του χώρου της Πλατείας γύρω από το υπάρχον μνημείο του πεσόντα 
Π. Ντάλα.  Έγιναν καινούργιες τοιχοποιίες, μεταφέρθηκαν στο χώρο αυτό οι προ-
τομές του Μπεντούλη και του Βαβάκου, τα εγκαίνια των οποίων είχαν γίνει τον 
Αύγουστο του 2017, και εκκρεμεί η κατασκευή ενός νέου μνημείου αντάξιο της 
ένδοξης και πολύπαθης ιστορίας του χωριού μας.

Επίσης σημαντικά έργα γίναν και στο χώρο της κεντρικής εκκλησίας του χώρου 
όπως η πλακόστρωση της αυλής της εκκλησίας, η ολοκλήρωση της τοιχοποιίας 
του αυλόγυρου, πολλές δωρεές εικόνων από συγχωριανούς μας, η καινούργια με-
ταλλική κεντρική πόρτα δωρεά του Μάνθο Κατσάνου, οι ανακαίνιση της εκκλησίας 
του Αγ. Νικόλα με πρωτοβουλία μιας ομάδας συγχωριανών μας, η παρεμβάσεις 
στο παλιό νεκροταφείο, η ανακαίνιση της Αγ. Παρασκευής της Ντόλιανης από τον 
Θωμά Κατσάνο και τελευταία η εξωτερική ανακαίνιση της Αγίας Σωτήρας. Αναμ-
φίβολα δεσπόζει η υλοποίηση του τάματος της οικογένειας Νάκα στην ανέγερση 
της Αγίας Ευφροσύνης και του γύρω περιβάλλοντος χώρου, που αποτελούν ένα 
στολίδι στην είσοδο του χωριού μας. Όλα τα έργα στις εκκλησίες γίνανε με την εν-
θάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της απευθείας χρηματοδότησης από 
ιδιώτες τα οποία φέραν θαυμάσια αποτελέσματα. Δείγμα αυτού είναι η καθολική 
συμμετοχή των Σχωριαδιτών στον έρανο της εκκλησίας που έχει αναλάβει ο Θω-
μάς Νάκας σε συνεργασία με την εκκλησιαστική επιτροπή.

Κυρίες και κύριοι η ενθάρρυνση της κοινωνικής προσφοράς προς το αγαπημένο 
μας χωριό ανέδειξε δεκάδες δωρητές μικρούς και μεγάλους, κατά την οικονομική 
δύναμη του καθενός. Αδυνατώ να τους αναφέρω όλους ονομαστικά γιατί σίγουρα 
κάποιοι θα μου ξεφύγουν και δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Εκ μέρους σας επιτρέψ-
τε μου να τους εκφράσω θερμά ευχαριστήρια και ο Θεός να τους το ανταποδώσει. 
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και έναν μη Σχωριαδίτη, τον επιχειρηματία Σωτήρη 
Τσώνη από τη Ζαγοριά που δώρισε τελευταία 5 ψυγεία για της ανάγκες του χωριού.

Εξίσου θέλω να επισημάνω πως το μυστικό της επιτυχίας, η καλλιέργεια της πνο-
ής εμπιστοσύνης, είναι η καλή συνεργασία και ο συντονισμός ανάμεσα σε όλους 
τους φορείς: Αδελφότητα, Κοινότητα, Εκκλησιαστική Επιτροπή, Νεολαία και ο δη-
μοκρατικός τρόπος στην λήψη των αποφάσεων. Εύχομαι οι τρόποι αυτοί να σε-
βαστούν και να εφαρμοστούν και στο μέλλον για να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
που μας δείχνει το ευρύ κοινό.

Όσο αφορά τις άλλες πηγές εσόδων στο ταμείο της αδελφότητας, κύρια πηγή απο-
τέλεσε η οργάνωση της Μεγάλης Λαχειοφόρου αγοράς με την ευκαιρία των 250 χρό-
νων από την ίδρυση της Αδελφότητας. Συνολικά αποκομίσαμε περίπου 21000 € κα-
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θαρά, κάποια πενιχρά έσοδα από την οργάνωση των πανηγυριών τα οποία εκλείψαν 
και αυτά τα δύο τελευταία χρόνια και από κάποιες άλλες ελάχιστες δωρεές λόγω του 
ότι οι περισσότερες δωρεές ατόμων πάνε στον έρανο της εκκλησίας.

Αγαπητοί συγχωριανοί, εκτός από τα κοινωφελή έργα, από μόνος του, ο όρος 
«Αδελφότητα» στην ονομασία του σωματείου μας, μας παραπέμπει και στον άλλο 
σημαντικό σκοπό της ύπαρξης της που είναι η διατήρηση και η σύσφιξη των αν-
θρωπίνων σχέσεων, η πνοή αγάπης και αλληλεγγύης που μας συνδέουν και η με-
ταλαμπάδευση τέτοιων αρετών στη νέα γενιά.

Αυτό το σκοπό υπηρετούν και οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως η ορ-
γάνωση των δυο πανηγυριών που οργανώνουμε κάθε χρόνο στην Αθήνα και τον 
Αύγουστο στο χωριό. Επίσης και ο εορτασμός κάθε 8 Σεπτεμβρίου την εορτή της 
εκκλησίας μας «Η Γέννηση της Θεοτόκου». Επίσης κατά την θητεία που διανύσα-
με οργανώσαμε και δύο εκδρομές στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και στην 
ιστορική πόλη του Ναυπλίου. Σίγουρα στον τομέα αυτό στερούμαστε και μένει να 
βελτιωθούμε. Κάτι που θέλω να επισημάνω, είναι η αποστασιοποίηση από την 
Αδελφότητα της δεύτερης γενιάς απομακρυσμένων συγχωριανών και που έχουν 
χάσει την απευθείας επαφή με το χωριό και λόγο έλλειψης κάποιου σπιτιού στο 
χωριό. Τους κάνουμε έκκληση να έρθουν κοντά στην Αδελφότητα, τους θέλουμε 
και τους θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι του χωριού μας.

Κυρίες και κύριοι, μπορεί να έχουμε κάνει αρκετά υπολογίσιμα πράγματα σαν 
Αδελφότητα και κοινότητα, άλλα πάντα υπάρχουν περιθώρια για νέες ιδέες και 
πρωτοβουλίες, να κάνουμε ακόμα περισσότερα και σπουδαία έργα, να βελτιώσου-
με και να ανεβάσουμε το επίπεδο δράσης και συμμετοχής στα κοινά. Στη μάζωξη 
που κάναμε τον Αύγουστο στο χωριό τονίσαμε κάποιες προτεραιότητες, όπως η 
ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης πάνω από το υδροφόρο ορίζοντα του 
πηγαδιού και την στρώση του κεντρικού δρόμου από την πάνω πλατεία προς τη 
Σωτήρα. Μένει στο Νέο Δ.Σ. που θα εκλέξουμε να τα υλοποιήσει.

Τελειώνοντας, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, θέλω να εκφράσω την 
πλήρη στήριξη μου σε όλα τα παιδιά του υπάρχοντος Δ.Σ., στον Α. Μήλια, Γ. Ντού-
βα, Θ. Νάκα, Δ. Λώλη και Λ. Καλούδη για την αφοσίωση τους στην λειτουργία της 
Αδελφότητος, αλλά και σε πολλά άλλα νέα παιδιά που στάθηκαν δίπλα μας όπως 
ο Γιώργο Νάκας, ο Αντώνης Λανάι, ο Πέτρος Μεντής του Νάκου, ο Αντώνης Λώ-
λης του Κώστα και του Σταύρου, ο Λαέρτης Πασπάλης, ο Γρηγόρης Αποστόλης, 
ο Άλκης Ντούρος, ο Γιάννης Τσάνος, ο Νίκος Μπέλος, η Ελένη Χατζόλου, η Κων-
σταντίνα Μεντή (Λώλη), η Βασιλική Πασπάλη, η Αντιγόνη Λώλη και πολλοί άλλοι. 
Είναι μια γενιά νέων ανθρώπων που μας πείθουν πως η Αδελφότητα μας έχει και 
παρόν και μέλλον, έτοιμοι να αναλάβουν τα ηνία της και να την πάνε πιο ψηλά.

Σας ευχαριστώ!

16 Μαΐου 2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ»
Ένας ιστορικός χώρος που λειτουργεί από το 1932 στο 

κέντρο της Αθήνας, Λυκούργου 9. Είναι συνδεμένος αδιάρ-
ρηκτα με όλη τη διαδρομή της Αδελφότητας Σχωριαδιτών 
« Η Γέννηση της Θεοτόκου». Αποτέλεσε ανέκαθεν σημείο 

συνάντησης και μάζωξης των 
Σχωριαδιτών και όταν ήταν 
στη διάθεση της Σχωριαδίτι-
κης οικογένειας Καλέμη, αλλά 
και όλα τα τελευταία 30 χρό-
νια ο καλός φίλος του χωριού 
μας ο Φάνης, μας το προσφέ-
ρει απλόχερα.

Σε ευχαριστούμε Φάνη!
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18 Μαΐου 2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Τα ύψη και οι ομορφιές της 
Νεμέρτσκας είναι για τους τολ-
μηρούς. Όσοι το επιχειρούν, 
ζουν ανεπανάληπτες στιγμές.

21 Ιουλίου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Άλλη μια κορυφαία διάκριση για ένα Σχωριαδίτη, τον ταλαντούχο ζωγράφο Νικόλα 

Δαλέ που αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ίδιο αλλά και για το χωριό μας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας απένειμε στον Νικόλα Δαλέ τον κορυφαίο 

τιμητικό τίτλο που δίδεται σε διακεκριμένους ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, 
της επιστήμης και του πολιτισμού, αυτόν του Μεγάλου Αριστοτέχνη «Mjeshtër i Madh», 
για τη μεγάλη συμβολή του μέσω της εικαστικής του τέχνης στον αντικατοπτρισμό «της 
φύσης, των χρωμάτων της ζωής, σε θέματα υψηλής κοινωνικής ευαισθησίας, στον αλ-
βανικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό».

Τίρανα, στις 20.07.2022
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας / Ιλίρ Μέτα 
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Λένε πως το έργο του καλλιτέχνη είναι αντανάκλαση του βιολογικού και πνευματικού 
του κόσμου. Κοιτάζοντας προσεκτικά τα έργα του Νίκου, βλέπεις μία αποκάλυψη του 
ζωγράφου σε 2 στοιχεία: Γέφυρες και Μουσεία.

Οι γέφυρες από μόνες τους δεν είναι απλά ένας κρίκος που συνδέει τις δύο ακτές αλλά 
σύμβολο σύνδεσης μεταξύ ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμών.

Τα μουσεία από την πλευρά τους αποτελούν σημεία κατάθεσης των πολυτιμότερων 
αξιών της ανθρώπινης ιστορίας και έκθεσης των σπουδαιότερων έργων της παγκόσμι-
ας τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ο ίδιος ο Νίκος δηλώνει πολίτης του κόσμου, τα έργα του προάγουν ό,τι το θετικό 
όντας ο ίδιος ένας «πρεσβευτής» των ανθρώπινων αξιών.

Επισυνάπτουμε κάποια από τα τελευταία του έργα από τη ζωή του στο Παρίσι. Πραγ-
ματικά υπέροχα. 

Πολλά συγχαρητήρια για τον τίτλο αυτό!

6 Αυγούστου 2022
Από τον Θωμά Νάκα

Η καθιερωμένη ετήσια φωτογραφία στην Αγία Σω-
τήρα. 

Με την σημερινή μέρα στην εορτή της Μεταμόρφω-
σης του Σωτήρος ξεκινάνε οι εορτασμοί και εκδηλώ-
σεις στο χωριό. Το χωριό σιγά σιγά γεμίζει και προ-
παντός με παιδιά. 

Χρόνια πολλά στους Σωτήριδες και Σωτηρούλες. 
Και του χρόνου με υγεία.



46 47

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΩΡΙΆΔΩΝ

9 Αυγούστου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - Σχωριάδες 2022
Χωριανοί Σχωριαδίτες και κοντοχωριανοί 

Πωγωνίσιοι, φέτος στις 16 Αυγούστου όλοι 
οι δρόμοι οδηγούν στις Σχωριάδες!!!
Δεν είναι Πωγωνίσιο, είναι το:
1ο ΠΑΝ-ΠΩΓΩΝΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Να στηρίξουμε την εκδήλωση αυτή, φέτος 
στις Σχωριάδες, του χρόνου γιατί όχι στην 
Πολύτσανη, στη Σωπική, στο Χλωμό, στην 
Τσιάτιστα.

Τη μέρα αυτή θα παρακολουθήσουμε την 
θεματική εκδήλωση: «Πωγωνίσοι Πολιτιστι-
κοί Δρόμοι» και θα απολαύσουμε ένα γεμά-
το καλλιτεχνικό πρόγραμμα από διάφορους 
χορευτικούς και πολυφωνικούς ομίλους από 
το Πωγώνι μας, τη Δερόπολη και το Πωγώ-
νι Ιωαννίνων.

Και μετά θα φάμε και θα πιούμε, θα χο-
ρέψουμε και θα γλεντήσουμε από το μεση-
μέρι μέχρι τα ξημερώματα με τις ηπειρώτι-
κες κομπανίες του Τάσου Μαγκλάρα και του 
Φώτη Μητσούλη.

8 Αυγούστου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - Σχωριάδες 2022
1,2,3....ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ!!!
Ξεκινήσαμε, καλό Σχωριαδίτικο Καλοκαίρι 
να έχουμε, και ακόμη είμαστε στην αρχή!!! 
Σας περιμένουμε! 13 Αυγούστου 2022

Από τον Θωμά Νάκα

Η εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης Αργυροκάστρου 
«60 λεπτά με τους ΕΛΛΗΝΕΣ» του δημοσιογράφου και 
φίλου Χρηστάκη Τζιά με θέμα την μεγάλη εκδήλωση στις 
Σχωριάδες το καλοκαίρι του 2019 στον εορτασμό των 250 
ετών από την ίδρυση της Αδελφότητας Σχωριαδιτών το 
1769 στην Κωνσταντινούπολη.

https://www.youtube.com/watch?v=5iAFeAx27QA

https://www.youtube.com/watch?v=5iAFeAx27QA
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14 Αυγούστου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - Σχωριάδες 2022
Τα πρωινά μας σημείο συνάντησης είναι η πλατεία, στο οκτάγωνο με τα μαρμάρινα τρα-

πέζια και τις καταπράσινες μουριές.
Το καφενείο του Κώστα έτοιμο από το πρωί να μας εξυπηρετήσει για καφέ και πρωι-

νό, η δε ομελέτα της Αλεξάνδρας με φέτα, λουκάνικα και χωριάτικα αυγά εκπληκτική.
Είναι αυτές οι στιγμές… και κάποιες πολ-

λές άλλες… που μας προσφέρει απλόχερα 
το χωριό μας και κάπως έτσι περνάμε άλλο 
ένα υπέροχο καλοκαίρι.

15 Αυγούστου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - Σχωριάδες 2022 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!!
15 Αυγούστου σήμερα, μια από τις μεγαλύτε-

ρες γιορτές της Εκκλησίας μας, μια μέρα αφι-
ερωμένη στην Παναγία η οποία γιορτάζεται με 
λαμπρότητα.

Σήμερα γιορτάζει η Σωπική, η εκκλησία της 
«Κοιμήσεως της Θεοτόκου».

15 Αυγούστου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - Σχωριάδες 2022
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ 

Σήμερα το απόγευμα στο γήπεδο είχε 
αθλοπαιδιές, ΤΣΑΚΑΛΙΑ εναντίον ΣΑ’Ι’ΝΙΑ.

Όσο οι μεγαλύτεροι προετοίμαζαν το γή-
πεδο για το αυριανό 1ο Παν-Πωγωνίσιο 
Αντάμωμα, οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν σε 
διάφορα αθλήματα και στο τέλος φυσικά 
και ήταν όλοι νικητές, τους μοιράστηκαν 
και μετάλλια.
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16 Αυγούστου 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1ο ΠΑΝ-ΠΩΓΩΝΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού, στις Σχω-
ριάδες, στις 16 Αυγούστου, μία ΗΜΕΡΗΣΙΑ εκδήλωση για 
την πολιτιστική διαδρομή του ευρύτερου Πωγωνίου στο 
πέρασμα των χρόνων. ΕΝΑΡΞΗ: από τις 12 το μεσημέρι 
και μέχρι τα ξημερώματα της επομένης!!!

Συνδιοργανώνουν οι 2 δήμοι:
1- ΔΗΜΟΣ ΔΡΟΠΟΛΗΣ & ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
2- ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
και οι 2 σύλλογοι:
3- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ & ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
4- ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΩΝ «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Η εκδήλωση έχει τεθεί ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Αρ-

γυρόκαστρο. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ !!!
Θα συμμετέχουν διάφοροι Χορευτικοί και Πολυφωνικοί Όμιλοι από το Πωγώνι μας, τη 

Δερόπολη και το Πωγώνι Ιωαννίνων, όλο το πολιτιστικό πρόγραμμα θα το συνοδεύσει η 
ορχήστρα του Φώτη Μητσούλη. Θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους πολλοί επίση-
μοι προσκεκλημένοι από Ελλάδα και Αλβανία καθώς και εξέχουσες Πωγωνίσιες Προ-
σωπικότητες από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Για την μετακίνηση οργανώνουμε λεωφορεία-βανάκια από Πωγωνιανή προς Σχωριάδες 
και λεωφορείο για τα δικά μας χωριά του Πωγωνίου. Η συμμετοχή θα είναι πολύ μεγάλη.

Μετά το τέλος της Πολιτιστικής Εκδήλωσης θα ξεκινήσει ένα Μεγάλο Ηπειρώτικο Παραδο-
σιακό γλέντι με την κομπανία του Τάσου Μαγκλάρα και τον τραγουδιστή Βαγγέλη Κυριάζο. 

Ελάτε να γλεντήσουμε, να φάμε και να πιούμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε 
από το μεσημέρι και μέχρι το επόμενο πρωί.

Εκ μέρους του ΔΣ 
Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου»

16 Αυγούστου 2022
Σήμερα στις 16.8.2022 στις Σχωριάδες Πωγωνίου δι-

οργανώθηκε το πρώτο Παν-Πωγωνίσιο Αντάμωμα με 
την εξής σειρά:

Εκκλησία
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ημέρα ξεκίνησε με την θεία 

λειτουργία στον ιερό ναό «Η Γέννηση της Θεοτόκου» και 
το καλωσόρισμα των επισήμων και των προσκεκλημένων. 
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Σχολείο
Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους 
του κτιρίου του πρώην σχολείου.

Πλατεία
Επίσης επισκεφτήκαμε όλοι μαζί την κεντρική πλατεία του χωριού μας.
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Ομιλίες
ΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΩΝ 
κ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΝΤΑΛΕ

Αξιότιμε περιφερειάρχη Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρε Καχρι-
μάνη, κύριε δήμαρχε Πωγωνίου κ. Κώστα Καψάλη, κυρία 
βουλευτή Ιωαννίνων κα. Μαρία Κεφάλα, κύριε αντιπεριφε-
ρειάρχη Ιωαννίνων κ. Οδυσσέα Πότση, κύριε πρόξενε στο 
Αργυρόκαστρο κ. Δημήτρη Σαχαρίδη, κύριε δήμαρχε Δε-
ρόπολης και Πωγωνίου κ. Δημήτρη Τόλη, κύριε πρόεδρε 
του ΚΕΑΔ και βουλευτή κ. Ευάγγελε Ντούλε, κύριοι πρώ-
ην βουλευτές Βαγγέλη Τάβο και Κώστα Μπάρκα, αγαπητέ 
πρώην βουλευτή και δάσκαλε του χωριού μας κε. Παναγιώ-

τη Μπάρκα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, πωγωνίσιοι και μη,
Εκ μέρους της Αδελφότητας Σχωριαδιτών ως οικοδεσπότες αυτής της πρώτης 

Παν-Πωγωνίσιας πολιτιστικής εκδήλωσης σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την κα-
λοσύνη να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους 
πολιτιστικούς χορευτικούς ομίλους που στις δύσκολες συγκυρίες και ειδικές συν-
θήκες του τόπου μας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Πριν από 31 χρόνια, όταν 
τα τοίχοι πέφτανε και τα συρματοπλέγματα ξηλωθήκανε, τον Απρίλιο του 1991, ο 
λαός του Πωγωνίου, του από δω και του από κει, μετά από πολλές δεκαετίες απο-
μόνωσης βρεθήκανε μαζί στην Πωγωνιανή να γιορτάσουνε μαζί την Ανάσταση του 
Κυρίου. Συνάμα με την Ανάσταση και την ανάσταση της ελπίδας για ελευθερία, δη-
μοκρατία και αδελφική συνύπαρξη. Σήμερα, σε αυτή την κοινή εκδήλωση ερχόμα-
στε να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά την κοινή μας ιστορική ταυτότητα, τα ίδια 
ήθη και έθιμα, την ίδια πολιτιστική παράδοση. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, καλώς 
ορίσατε και καλή διασκέδαση και εξέλιξη όλης της εκδήλωσης.

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ΠΩΓΩΝΙΟΥ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΜΠΥΡΟΥ

Με μεγάλη συγκίνηση σήμερα βρισκόμαστε όλοι οι πω-
γωνίσιοι εδώ αντάμα. Με τον φίλο πρόεδρο της Αδελφότη-
τας Σχωριαδιτών (σημειωτέον ότι η αδελφότητα αυτή είναι 
η αρχαιότερη που υπάρχει. Ιδρύθηκε το 1769 στην Κωνστα-
ντινούπολη και όπως θα σας πει και ο ομιλητής ο κ. Κώστας 
Κωστούλας, στον Ηπειρωτικό Φιλολογικό Σύλλογο Θεσσα-
λονίκης από το χωριό Σχωριάδες ήταν πάρα πολλά μέλη και 
πάρα πολλοί χορηγοί) συμφωνήσαμε ότι πρέπει κάτι να κά-

Αθλητικό Πάρκο
Έπειτα κατευθυνθήκαμε προς το Αθλητικό Κέντρο «Η Αγία Σωτήρα», όπου θα λάμ-

βανε χώρα η εκδήλωση. Εκεί η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική με μουσική, σημαιοστολι-
σμούς, ομπρέλες κτλ.

Παρουσίαση
Η παρουσίαση της εκδήλω-

σης έγινε από την Ιωάννα Πα-
παθοδωρή και την Έλλη Καλού-
δη, οι οποίες ήταν ντυμένες με 
τις παραδοσιακές στολές της 
Σωπικής και των Σχωριάδων 
αντίστοιχα. 

Αλκιβιάδης 
Νταλές

Γρηγόρης 
Άμπυρος
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νουμε. Η Ομοσπονδία κάθε χρόνο έκανε ένα συνέδριο σε κάποιο χωριό του Πω-
γωνίου. Εδώ μέσα είναι κι εδώ Πωγώνι. Την πρόταση την οποία κάναμε την έκανε 
αμέσως δεκτή. Συνεννοήθηκε με το Διοικητικό του Συμβούλιο και με τον ευπατρίδη 
Θωμά Νάκα, του οποίου οι ευεργεσίες έχουν στηρίξει αυτό το χωριό, και αποφασί-
σαμε να κάνουμε μια νέα προσπάθεια για να καθιερώσουμε μια τέτοια συνάντηση. 
Δεν ξέρω αν αυτό θα επιτύχει και θα διαρκέσει πάρα πολύ, εμείς πάντως θα το επι-
διώξουμε. Μπορεί να πάμε και στην Σωπική, μπορεί να πάμε και στην Πολύτσιανη, 
μπορεί να πάμε οπουδήποτε είναι Πωγώνι. Όλους τους προσκεκλημένους που πα-
ρευρεθήκανε εδώ σήμερα τους ευχαριστούμε που ήρθανε κι ας ταλαιπωρηθήκανε, 
κι όσους ταλαιπωρήσαμε τους ζητούμε συγγνώμη. Να είστε καλά και χρόνια πολλά 
για το όμορφο χωριό σας.

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΟΠΟΛΗΣ – 
ΠΩΓΩΝΙΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΟΛΗ

«Αγαπητοί συνδημότες από το δικό μας Πωγώνι!
Αγαπητοί συμπατριώτες από το αδερφικό Πωγώνι!
Κατ’ αρχήν, Χρόνια Πολλά για τη Γιορτή της Παναγίας!
Έχουμε σήμερα την Τιμή να συνδιοργανώνουμε σήμερα το 

Αντάμωμα Αδερφών! Το Αντάμωμα Πωγωνισίων!
Τώρα πια, τα σύνορα είναι εικονικά. Τίποτε δεν μας χωρί-

ζει. Με την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης και της 
Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκουμε όλοι μαζί, από 
κοινού, στη Μεγάλη Ευρωπαϊκή Οικογένεια.

Μας ενώνει η ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, οι παραδόσεις, 
οι κοινή αγώνες ενάντια στους κοινούς κατακτητές. Μας ενώνει το όραμα για ένα κα-
λύτερο αύριο. Μας ενώνει η ανάγκη για επιβίωση, εδώ στο αγαπημένο μας Πωγώνι.

Εγώ και οι συνεργάτες μου στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Δρόπολης και Πωγωνί-
ου, στα τρία πρώτα χρόνια της θητείας μας , αποδείξαμε πως ενδιαφερόμαστε πραγ-
ματικά και προσφέρουμε έμπρακτα στο Πωγώνι. Να είστε , βέβαιοι , πως το ίδιο θα 
πράξουμε και στο μέλλον...

Μετά και το σημερινό Αντάμωμα των δύο Πωγωνίων, ανοίγουν νέοι ορίζοντες στη 
συνεργασία των δύο Δήμων μας. Οπότε, μαζί και με το συνάδερφο, το φίλο μου τον 
Κώστα , θα καταστρώσουμε νέα στρατηγική, ούτως ώστε να μπορέσουμε να απορ-
ροφήσουμε όσο περισσότερα κονδύλια από τα διασυνοριακά προγράμματα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Και , πάλι λοιπόν, Χρόνια Πολλά!
Υγεία κι Ευτυχία σε όλους Σας!

Να ζήσουν τα Πωγώνια μας!
Σας Ευχαριστώ πολύ!»

Δημήτρης
Τόλης

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ κ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΡΚΑ
ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ ΜΠΟΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ 
ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΥΣ ΗΜΙΜΑΘΕΙΣ

Η ιστορικότητα της σημερινής ημέρας για το ενιαίο Πωγώ-
νι δεν επιτρέπει και στον πιο στυγνό ακαδημαϊκό να απαλ-
λαγεί από τον μανδύα του πατριωτισμού. 

Υπό το σκεπτικό αυτό οι συνιστώσες που καθορίζουν το 
σημερινό γεγονός αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοαναι-

ρούνται. Η μέρα είναι ιστορική! Ασφαλώς και ναι! Όπως και όχι! Γιατί ένα γεγονός 
για να είναι ιστορικό από την μία πρέπει να σημαδεύει την ιστορία και από την άλλη 
να ορίζει το μέλλον. (Στο δεύτερο σκέλος μειονεκτούμε)

Το Πωγώνι στην χιλιόχρονη ιστορία του ποτέ δεν ήταν χωρισμένο, παρά μόνο ενι-
αίο, γεγονός που μαζί με τις ιστορικές συγκυρίες του έδινε εύρος, λαμπρότητα και 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις ελληνισμού και χριστιανοσύνης. Το Πωγώνι δεν 
το χώρισαν ούτε τα σύνορα του 1924. Παρά μόνο η κομμουνιστική λαίλαπα του 1945. 
Σημαίνει ότι η περίοδος διαμελισμού αποτελεί μια σταγόνα νερού στην μακραίωνη 
κοινή ιστορία Ελληνισμού του ενιαίου Πωγωνιού.

ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ, Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ 
Η σημερινή όμως μέρα είναι αργοπορημένη, διότι περιμέναμε 32 ολόκληρα χρόνια 

για να οδηγηθούμε σε ένα αντάμωμα, ιστορικό μεν, που επιβάλλεται δε όσον αφορά 
την αποτροπή της τυπικότητας και του προσανατολισμού και δέσμευσης προς εύ-
ρεση και καθορισμό ουσιαστικών προσδοκιών και στόχων για την επαναφορά της 
ευρωστίας της κοινής ιστορίας του Πωγωνίου.  

Η ιστορική αυτή ημέρα της Παμπωγωνίσιας σύναξης οργανώνεται εδώ στους 
Σχωριάδες με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχί-
ας Πωγωνίου, στην Ελλάδα της Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γένεσις της Θεοτό-
κου» και με την συνεργασία του Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων και του Δήμου Δρό-
πολης – Πωγωνίου.

Δεν είναι τυχαίο. Προσωπικά μου χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να κατανοήσω 
πως έγινε και ανέβασα το ελληνικό μου δράμα, το πρώτο στην 50χρονη κομμουνι-
στική δικτατορία στη μητρική γλώσσα, εδώ, όντας δάσκαλος στους Σχωριάδες και 
δίπλα στην εκκλησία. Επέτρεψαν το γεγονός οι ρίζες της ένδοξης παράδοσης ελλη-
νικού πολιτισμού του Πωγωνίου. 

Από την άλλη, η σημερινή εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο χωριό που ομορφαί-
νει καθημερινά χάρη στην αναβίωση της αιώνιας παράδοσης των Ηπειρωτών για 
να φροντίζουν την ιδιαίτερη Πατρίδα τους από κάθε γωνιά της γης, απ΄ όπου και αν 
βρισκότανε. 

Οι Σχωριάδες, που το 2019 γιόρτασαν τα 250 χρόνια της Ίδρυσης της Αδελφότητας 
Σχωριαδιτών στην Κωνσταντινούπολη, αποτελούν με βεβαιότητα σήμερα ένα λα-
μπερό και ακατανίκητο παράδειγμα. Ο Θωμάς, ο Άλκης και ο κάθε απλός Σχωριαδί-

Παναγιώτης
Μπάρκας
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της διδάσκουν ότι το χρήμα περισσεύει όταν υπάρχει η αγάπη για την ιδιαίτερη πα-
τρίδα, η αφοσίωση, η διαφάνεια, η σωστή διαχείριση, ο κοινός σκοπός. 

Δυστυχώς όμως, αποτελεί μια ομορφιά που σκοτώνει, διότι ο θάνατος ενός τόπου 
σφραγίζεται από την ανθρώπινη εγκατάλειψη και αποδημία. Και αυτή την πραγμα-
τικότητα βιώνουν σήμερα και οι Σχωριάδες, και το Πωγώνι και όλος ο τόπος μας. 

Στην ιστορία το Πωγώνι, όπως κάθε τόπος, αλλά ειδικά το Πωγώνι, και έχω εδώ 
υπόψη μου ιδιαίτερα το Βόρειο Τμήμα του, δοκίμασε πολέμους και πανούκλες, στε-
ρήσεις και διωγμούς. Αλλά ποτέ δεν δοκίμασε μια τέτοια ερημοσύνη και απειλή 
ύπαρξης. Και ταυτόχρονα, τέτοια μικρότητα και μειοδοσία των ανθρώπων του. Τέ-
τοια, που όχι μόνο δεν τροφοδοτεί και δε σέβεται το στοχαστικό του κομμάτι, την 
αφρόκρεμα, αλλά την παρασέρνει στον κοινό πεζό τόπο της καταναλωτικής ρουτί-
νας και εφήμερης επιβίωσης.

ΈΡΗΜΟ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ…. ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΑ ΦΑΓΑΝΕ
Το σημειώνω αυτό διότι το Πωγώνι μας, μας έγινε πολύ αλαργινό και αποκλεισμέ-

νο διότι στερείται υποδομές κυρίως οδικές, ή διαθέτει υποδομές που εξυπηρετούν 
άλλα συμφέροντα. Γιατί όμως;! Διότι δύο φορές εξασφαλίστηκαν κονδύλια για την 
κατασκευή του δακτυλίου του Πωγωνίου και την ένωση της περιοχής με τη Δρό-
πολη. Μια από τους Πατριώτες του Πωγωνίου στο εξωτερικό, στις ΗΠΑ και μία από 
κονδύλια Ευρωπαϊκών Ταμείων. Στα χαρτιά ο δρόμος μπορεί να φαίνεται ολοκλη-
ρωμένος, όμως τα χρήματα έγιναν αντικείμενο διαφθοράς. 

Άρα, λοιπόν, τους Πωγωνίτες άνδρες, που πήγαιναν στο θάνατο για τον Ελληνισμό 
και την πίστη, για μια σπιθαμή γη του τόπου τους, τους διαδεχτήκαμε εμείς, που μονιά-
ζουμε και συμβιβαζόμαστε εύκολα στη σπέκουλα, στην αδιαφορία και στην ενοχή….!  

Αυτή η νοοτροπία μας εξοστρακίζει σήμερα από την όσο ποτέ άλλοτε αναγκαιότη-
τα αυτογνωσία, χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια, μέλλον, αγάπη για 
την πατρίδα, για τον Ελληνισμό, για τη πραγματική χριστιανοσύνη!!

ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ ΜΠΟΡΕΙ! 
Το Πωγώνι μπορεί να γίνει ξανά υπερδύναμη οινοποιίας, γαλακτομικών προϊόντων 

και εξαγωγής βιολογικών κρεάτων, βαρελιών και άλλων ξύλινων προϊόντων προς 
χρήση, διακόσμηση και τουρισμό, πολιτιστικού, γαστρονομικού και φυσικού ορει-
νού τουρισμού και δεν επιτρέπεται ο μαρασμός αυτός.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Οι κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν στο όνομα Πωγώνι και Πωγωνίτες ή Πω-

γωνίσιοι από τον 7ο μετά Χριστό αιώνα, προκύπτει να έχουν κοινή καταγωγή με 
τους Δωριείς και τους Μολοσσούς σε άμεση επικοινωνία με τον υπόλοιπο ελληνικό 
κόσμο. Η γυναικεία λευκή φορεσιά του Πωγωνίου σε άμεση επικοινωνία με εκείνη 
της Δρόπολης αποτελούν μια χειροπιαστή επιβεβαίωση κοινής καταγωγής και εξέ-
λιξης του δωρικού και ιονικού ρυθμού ένδυσης. 

Επιβεβαιώνει η σκληροτράχηλη ιστορία του, η διατήρηση σε εξέλιξη ίδιων αρχαι-
οελληνικών εθίμων που παραπέμπουν στον αρχαίο κόσμο της Δωδώνης, η ικανό-
τητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εξέλιξης, ανάπτυξης και προόδου. 

Τοποθετημένο γεωγραφικά το Πωγώνι πάνω στους χερσαίους εμπορικούς δρό-

μους που συνέδεαν τις πόλεις της Αδριατικής θάλασσας και την Ιταλία με τα ανατο-
λικά Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία, η περιοχή είχε πλούτο και ευμάρεια, όμως πολ-
λές φορές μπήκε και από νωρίς στο στόχαστρο των επιδρομέων. Ρωμαίοι, Γαλάτες, 
Φράγκοι, Τούρκοι, όλοι όσοι ενδιαφέρονταν για το εμπόριο, προσπάθησαν να κατα-
κτήσουν τα περάσματα του Πωγωνίου.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ 
Το ίδιο το σημερινό όνομά του, Πωγώνι, αποτελεί μια επιπλέον σφραγίδα. Κατά 

απόλυτη πλειοψηφία οι εκδοχές της σημερινής ονομασίας της περιοχής συγκλίνουν 
στη θέση ότι φέρει το όνομα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Πωγωνά-
το (668-695), ο ρόλος του οποίου, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων σχέσεων που είχαν 
πολυάριθμοι Βυζαντινοί αυτοκράτορές με τη Δρόπολη και το Πωγώνι, ο ρόλος λοι-
πόν του αυτοκράτορα Πωγωνάτου, υπήρξε αποφασιστικός στη στήριξη του κλήρου, 
αλλά και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Πωγωνίου και της Δρό-
πολης. Ο φημισμένος αυτοκράτορας παραχώρησε με Χρυσόβουλο στο Πωγώνι την 
πρώτη εμποροπανήγυρη στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και της Μακεδονίας. 
Πρόκειται για θεσμό επιβεβαίωσης του υψηλού επιπέδου οικονομικής, κοινωνικής 
και πολιτιστικής ισχύς της περιοχής.

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ 
Η ισχύ αυτή και η ταυτότητα Ελληνισμού και Χριστιανοσύνης κατέστησε το Πωγώ-

νι την περιοχή αντίστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των προσπαθει-
ών εξισλαμισμού. Η Δρόπολη και το Πωγώνι διατηρούν την μεγαλύτερη πυκνότη-
τα ιερών χώρων σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, τόσο που δικαίως χαρακτηρίζονται ως 
το δεύτερο Άγιο Όρος. Μετά από την πρώτη εξέγερση του Διονύσιου Φιλόσοφου το 
1611 κατά των εξισλαμισμών στην Ήπειρο, ήταν ο Πολύτσανίτης Επίσκοπος Αργυ-
ροκάστρου, ο Άγιος σήμερα Σοφιανός (1672-1700), ο οποίος μπροστά στον ίδιο κίν-
δυνο εξισλαμισμού, παράτησε την επισκοπή Αργυροκάστρου, έζωσε το σπαθί και 
έστησε το λημέρι του στο μοναστήρι του Αϊ Θανάση στην Πολύτσιανη. «Είναι ο πρώ-
τος, αναφέρουν οι πληροφορίες, που σταμάτησε τους μικτούς γάμους και απομά-
κρυνε τους εξωμότες από τα χριστιανικά χωριά αναγκάζοντας τους να συγκεντρω-
θούν σε αμιγή μουσουλμανικά χωριά» .

Η ίδια αντίσταση θα κορυφωθεί με τους παπάδες της Σωπικής, (1775) οι οποίοι 
επέλεξαν την αγχόνη του αιμοβόρου Κουρτ Πασά του Βερατίου για να μη τουρκέ-
ψει το χωριό και η περιοχή. 

 Όπως γνώριζαν επίσης να παράσχουν υπηρεσίες και να συνάψουν και συμμαχί-
ες έστω και με αλλόθρησκους παράγοντες, όπως η μυθολογική περίπτωση με τον 
Αλί Πασά, για να σώσουν τον τόπο τους και να πετύχουν ευνοούμενο καθεστώς.

Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
Λόγω αυτής της ιδιοσυγκρασίας και ταυτότητας, το Πωγώνι ήταν η στέγη και το 

καταφύγιο των Ελλήνων και χριστιανών κυνηγημένων της Τουρκοκρατίας. Το φαι-
νόμενο αυτό μαρτυρεί επίσης το πόσο ανοιχτή ήταν η κοινωνία του Πωγωνίου στο 
να υιοθετήσει ταυτόχρονα πολιτιστικά στοιχεία άλλων περιοχών. Δεν αναφερόμαστε 
εδώ, στην κοινή καταγωγή και διαχρονική επικοινωνία της παραδοσιακής λευκής 
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φορεσιάς του Πωγωνιού και εκείνη της Δρόπολης, όπου σε 9 χωριά του σημερινού 
ελληνικού Πωγωνίου οι δύο λευκές γυναικείες φορεσιές, (Δρόπολης και Πωγωνί-
ου) συνυπάρχουν. Αναφέρομαι στην παρουσία παραλλαγής της Δελβινιώτικης γυ-
ναικείας φορεσιάς εδώ στους Σχωριάδες, λόγω μετοίκησης εκδιωγμένων Δελβινιω-
τών που δεν δέχονταν να αλλαξοπιστήσουν. Αναφέρομαι στην ανηφόρα της μαύρης 
Λιουτζιώτικης φορεσιάς με το καβάδι από τον 18ο αιώνα, που μαύρισε την άσπρη 
φορεσιά, πρώτα στην Πολύτσιανης και μετά στο Χλωμό, στην Τσάτιστα, στη Σέλτση, 
στους Σχωριάδες, όχι όμως στη Σωπική.

Ακριβώς, αυτή η ενδοχώρια διαπολιτισμική διάσταση, διαφοροποίησης και ώσμω-
σης σε ελληνική βάση του Πωγωνίου, έδωσε στην περιοχή με πρώτη την Πολύτσι-
ανη, τη δύναμη να σπάσει από πολύ νωρίς τα δεσμά της παραδοσιακής αυτάρκης 
κλειστής κοινωνίας, αναζητώντας πόρους επιβίωσης και ανάπτυξης σε Δύση και 
Ανατολή, εξασφαλίζοντας έτσι, μαζί με την ευμάρεια, ένα νέο σύγχρονο διαπολιτι-
σμικό φαινόμενο και πραγματικότητα, που αφορά τον συνδυασμό του επιτόπιου με 
τον Δυτικό πολιτισμό.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Αυτό το φτωχό και ερημωμένο σήμερα Πωγώνι μας είχε διαχρονικά τη δική του 

σφραγίδα στα γράμματα και τον πολιτισμό. 
Ένα από τα πρώτα λογοτεχνικά έργα που ακούει στο είδος του ελληνικού μυθι-

στορήματος, γράφτηκε από συμπατριώτη μας από τη Σέλτση. Από τη Σέλτση είναι 
η καταγωγή και του πρόσφατου προέδρου της Ακαδημίας Επιστημών της Αθήνας, 
του κ. Νανόπουλου. 

Από την Πολύτσιανη ήταν οι γνωστοί στα γράμματα, πατέρας και γιος Αθανάσιος 
και Μιλτιάδης Οικονομίδης, από την γνωστή οικογένεια Οικονομίδη της Σωπικής. 

Ο Αθανάσιος 1843-1903 κατατάσσονταν μεταξύ των σπουδαιότερων Ελλήνων αν-
θρώπων των γραμμάτων της εποχής του. Διεύθυνε το γνωστό στον Ελληνισμό Ζω-
γράφειο Διδασκαλείο στο Κεστοράτι. Υπήρξε δραματουργός, πεζογράφος, ερευνη-
τής της λαϊκής παράδοσης και ιστορίας, δημοσιογράφος, φιλόσοφος.

Ο γιος του, Μιλτιάδης, έχει στο ενεργητικό 3 από τους 90 συνολικά τίτλους ιστορι-
κών περιοδικών και εφημερίδων που εκδόθηκαν από Πωγωνίσιους. Έγραψε στην 
Πολύτσανη και έκδωσε στην Πόλη και την Αθήνα τα δύο τεύχη του Εικονογραφημέ-
νου Ηπειρωτικού Ημερολογίου (1911 και 1914), με λογοτεχνικά κείμενα, μελέτες για 
την λαϊκή παράδοση, κριτική, άρθρα κλπ Στο ίδιον ανήκει και τοι περιοδικό «Ηπειρω-
τικά» (1938). Διακρίθηκε επίσης και ως πεζογράφος. Το έργο του συγκεντρώθηκε και 
εκδόθηκε το 2010 σε τέσσερις τόμους από το Ίδρυμα Ελίκρανον. 

Δεν μπορούμε να μη αναφέρουμε την γνωστή Οικογένεια Γιούση από το Χλωμό 
πέντε γενιές της οποίας, αρχίζοντας από τον Σταύρο Γιούση, αρχές του 19ου αιώ-
να, αφιερώθηκαν στην ζωγραφική. Μεταξύ αυτών διακρίθηκε ο Θεοδόσης Γιούσης, 
ο οποίος έδωσε στην τοπική αγιογραφία και την καλλιτεχνική ζωγραφική ευρωπα-
ϊκό στίγμα. 

Η φιλότεχνη φυλή των Παπαδημητραίων από τη Σωπική. Διάσημη για την προσφο-
ρά της στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ευρώπη, στις εικαστικές τέχνες και τη μου-
σική, με εξέχουσα τιμητική θέση το ζεύγος εικαστικών Αχιλλέα και Σοφία Παπαδη-

μήτρη. Οι σημερινοί απόγονοί τους μέχρι και την τέταρτη γενιά, διαπρέπουν και σε 
ευρωπαϊκές μουσικές σκηνές. 

Η γνωστή ηθοποιός του Ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου Άννα Ιασωνίδου, 
υποψήφια ΣΤΑΡ Ελλάς 1964, με το ψευδώνυμο Βόρειος Ήπειρος.

Αλλά και ο Σωπικιώτης Αλέξανδρος Μερτζανόπουλος, μια σημαντική προσωπικό-
τητα στο Μεσοπόλεμο στο χώρο του πολιτισμού και των δημοκρατικών ιδεών Είναι 
ιδιαίτερα γνωστός για την προσφορά του για τον εκδημοκρατισμό της ζωής στο Βό-
ρειο Τμήμα της Ηπείρου και την Αλβανία. 

Ο εκδότης του ιστορικού Πρωϊνού Λόγου, Βασίλης Κουτσολίοντος, κλπ Από το Πω-
γώνι είναι πέντε πρόεδροι της ΠΟΑΚΑ: 1. Ο Βασίλης Φώτος από την Πολύτσανη, 2. ο 
Μενέλαος Τζέλιος από την Πολύτσανη, 3. ο Χρήστος Κύρκος από τις Σχωριάδες, 4. 
ο Παναγιώτης Σίλης από την Πολύτσανη και 5. ο Μιχάλης Σέρβος από την Σωπική.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΠΩΓΩΝΙ 
Το κλείσιμο των συνόρων το 1945 δεν εμπόδισε τους Πωγωνίσους να διακρίνο-

νται στον πολιτισμό και τα γράμματα, να συντηρούν άμεσα και έμμεσα την ελληνι-
κή ταυτότητα. Η αντίστασή των Πωγωνιτών κόστισε τη ζωή σε δεκάδες συμπατριώ-
τες μας, εκατοντάδες χρόνια φυλάκισης, εξορίας. Εξέχει εδώ η αντίσταση κατά του 
κομμουνιστικού του Μηνά Παρά που έμεινε 40 χρόνια στα κάτεργα του κομμουνι-
σμού, ως ο άγνωστος Βορειοηπειρώτης Μαντέλας, και του Μανώλη Οικονόμου του 
Υπουργού Δικαιοσύνης του Χότζα που αρνήθηκε να υπογράψει την κατάργηση των 
δημοκρατικών αρχών στη Δικαιοσύνη.

Δεν μπορεί να λησμονηθεί ο Δημήτρης Μπεντούλης από τους Σχωριάδες. Εξαιρε-
τική προσωπικότητα στο χώρο των γραμμάτων και του πνεύματος. Με ιδιαίτερη συ-
νεισφορά στην ιστοριογραφία του Πωγωνίου, αλλά και τη θεολογία και την ανασυ-
γκρότηση της ορθόδοξης εκκλησίας της Αλβανίας. Είχα ακούσει για τον Μπεντούλη 
όταν ήμουν δάσκαλος στη γενέτειρά του, εδώ στους Σχωριάδες. Το 1991 με την ιδι-
ότητα του Βουλευτή τον επισκέφτηκα στο σπίτι του, ένα μικρό διαμέρισμα στα Τίρα-
να. Καθόταν συνεσταλμένος στο γραφείο του μπροστά σε μια τεράστια βιβλιοθήκη. 
Του ζήτησα να επιστρατευτεί πνευματικά στους νέους αγώνες του Ελληνισμού στην 
Αλβανία. Λίγους μήνες αργότερα άρχισε να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του 
δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο.

Να αναφέρουμε τα αδέρφια Χατζή από την Πολύτσανη και τον γνωστό δημοσιογρά-
φο και πολιτικό Ναπολέων Ρόση, τον Πάνο Τσούκα από τη Σωπική, ο οποίος παρά 
την ιδεολογική δέσμευση, παρέμεινε για μισό αιώνα ο ακούραστος εργάτης στην 
υπηρεσία της ελληνικής γλώσσας. Ο Κώστας Λώλης, ο καθηγητής της Πολυφωνίας 
σε Ελλάδα, σε Αλβανία και τον κόσμο. Το ερευνητικό και το θεωρητικό συγγραφι-
κό του έργο με αντικείμενο την πολυφωνία αποτελεί αναμφίβολα την πολυτιμότερη 
συμβολή στην προβολή του διαχρονικού ζωντανού εμβλήματος της Ηπείρου, του 
Πολυφωνικού μας τραγουδιού. Το Γιώργο Παπίγγη, στιχουργό εκατοντάδων τρα-
γουδιών του αλβανικού πενταγράμμου, τον Εντμόντ Ντόκο, τον μεγάλο μαέστρο της 
αλβανικής κρατικής συμφωνικής ορχήστρας, τον Χριστάκη Κίκινα τον μοναδικό Έλ-
ληνα πρύτανη του πανεπιστημίου Αργυροκάστρου.
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ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ ΜΠΟΡΕΙ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΥΣ ΗΜΙΜΑΘΕΙΣ
 O Χότζα γνωρίζοντας την ισχύ, το ρόλο το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο του Πωγωνί-

ου, εφάρμοσε εδώ εξοντωτικά μέτρα, πραχτικές αλλοίωσης και αφομοίωσης:- οικο-
νομικές, δημογραφικές, πολιτικές, ιδεολογικές, γλωσσικές, πολιτιστικές. Το Πωγώνι 
άντεξε. Η περίοδος μεταπολίτευσης όμως έδειξε ότι είχε μετατραπεί σε σκιά του εαυ-
τού του. Γι΄αυτό και πρέπει να χαιρετίζουμε των έργο των Σχωριαδιτών στην ανα-
γεννησιακή ανασυγκρότηση του χωριού τους, πρέπει να χαιρετίζουμε τέτοιες πρω-
τοβουλίες σαν τη σημερινή. Πρέπει όμως να υψώσουμε αποφασιστικά τη φωνή μας. 
Το Πωγώνι έχει μέλλον, αρκεί να το οραματιστούμε σωστά και να μη επιτρέψουμε 
ακόμα τη διαχείρισή του σε χέρια εντεταλμένων αποστολών και απολίτιστων ημιμα-
θών. Ενωμένο το Πωγώνι μπορεί να κάνει και πάλι θαύματα.

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
κ. ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Φίλοι καλώς ορίσατε φίλοι κι αγαπημένοι, αυτό το πα-
λιό τραγούδι το άκουσα από τον παπά Χρήστο Μάτσα από τα 
Κτίσματα. Θα το πω λίγο διαφορετικά:

Φίλοι καλώς ορίσαμε
Σε τούτο το Πωγωνήσιο αντάμωμα

Που τόσο τόθελε η ψυχή μας
Και χρόνια το ποθούσε.

Με αυτά τα απλά λόγια χαιρετίζω και εγώ αυτή την εκδήλωση που οργανώθηκε 
με μια αξιέπαινη διαπολιτιστική συνεργασία της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και 
Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου, της Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γένεσις της Θε-
οτόκου», του Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων και του Δήμου Δρόπολης-Πωγωνίου.        

Η εκδήλωση αυτή γίνεται μέσα στα πλαίσια μιας προσπάθειας πολιτιστικής και πα-
ραδοσιακής επικοινωνίας, και είναι ένα αντάμωμα, μια σύναξη, μια τελετουργία, 
να γευτούμε μαζί ξανά τη ζείδωρη μεταλαβιά μιας κοινής πολιτιστικής παρά-
δοσης μιας πανάρχαιας κοινής ταυτότητας. 

Μιας παράδοσης η οποία δεν χάθηκε και δεν αλλοιώθηκε στο διάβα του ιστορικού 
χρόνου, με δοκιμασίες πολέμων και κινδύνων, στην απομόνωση και στα «δεινοπα-
θήματα του Πωγωνίου», όπως τα καταγράφει ο Ιωάννης Λαμπρίδης, αλλά που δεν 
άλλαξε την πολιτισμική της ταυτότητα και δεν την μετέτρεψε σε μια «χαμένη Πατρίδα».

 Αυτοί εδώ οι τόποι είναι η δική μας «απόδημη ψυχή» η οποία διατήρησε ζωντα-
νή την καθαρή ελληνική ντοπιολαλιά, σαν ιερό φυλαχτό, είναι αυτό που κρατάει με 
συνέπεια και αναλλοίωτο ρυθμό, τον πανάρχαιο ίσο της πολυφωνικής μελωδί-
ας, και σωρεύει και διαφυλάττει στην ιστορική μνήμη σαυτήν τη μουσική παράδοση, 
την ιστορία, τους θρύλους, τους καϋμούς και τους Μύθους του Γένους. 

Τηρεί με σεβασμό τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και της λατρείας, και κουβαλάει 
όλα αυτά τα τζοβαϊρικά που προσδιορίζουν την Πωγωνήσια ταυτότητα, όπου της γης 
φθάνει τους Πωγωνήσιους, ο «Οδυσσέας» που φωλιάζει μέσα τους, και ο νόστος που 
συνεχώς τους θυμίζει τη «στιά», το «παραγώνι» και τη «μάνα» του πατρογονικού. 

Αυτή η εκδήλωση, δεν είναι μια απλή συνάντηση, μια μάζωξη, ένα συναπάντη-

μα, είναι μια τελετουργία, μια μυσταγωγία, μια υπαρξιακή ανάγκη, ένα πολιτισμικό 
Πωγωνήσιο συλλείτουργο, είναι ένα ισχυρό πειστήριο της Πωγωνήσιας ύπαρξης 
και παρουσίας στο λίκνο  καταγωγής, μιας παρουσίας η οποία δεν μπορεί να αμφι-
σβητηθεί, και προσδιορίζεται από το ορεινό συγκρότημα, από τούτα γύρω μας, τα 
πανώρια βουνά, τη Νεμέρτσικα, το Κουτσόκρανο, το Μακρύκαμπο, το Λάμποβο, το 
Μπουρέτο, το μοναστήρι στους Αγιούς. 

Είναι μια παλιά πανάρχαια αυτοδιοικητική Κοινότητα που περιγράφεται από τον 4ο 
π.Χ αιώνα σαν Χαονία( Χρονικό Δρυοπίδας, Χρονικό Αργυροκάστρου κ.ά), συνεχίζει 
με την ίδια περιγραφή στα χρόνια του Βυζαντίου, διατηρείται στα χρόνια της τουρκι-
κής κατάκτησης ως Ναχιγιέτ Λαχτακάστρ, ως «Παλαιά Πωγωνιακή», και στα μέσα 
του 19ου αιωνα εκκλησιαστικά, μετά τη συνένωση Μητροπόλεων Χειμάρας-Δελβί-
νου-Δρυϊνουπόλεως ως επισκοπή πάσης Χαονίας, ως «Πώγων», και συνεχίζει και 
μετά την απελευθέρωση ως Επαρχία Πωγωνίου.

Ο χώρος αυτός είναι διάσπαρτος από κάστρα, ίχνη αρχαίων μνημείων και τάφων, 
πέτρες και λιθάρια, που αποκαλύφθηκαν από τις ανασκαφές του αρχαιολόγου Ηλία 
Ανδρέου από το 1979 και για περισσότερα από 25 χρόνια ερευνών, ενώ τα ίχνη από 
μια αρχαία Φρυκτώρια στη Νεμέρτσικα, δίνει μια αρχαία ελληνική ταυτότητα μονα-
δική στην Ήπειρο. 

Το Πωγώνι και η Δρόπολη, δύο περιοχές με ταυτόσημα πολιτιστικά χαρακτηρι-
στικά, έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα ιερών Μονών και προσκυνημάτων σε όλη 
την Ελλάδα, πολλά, ιδρυμένα με Αυτοκρατορικά Χρυσόβουλα με παραχωρημέ-
νες εκτάσεις, ελαιόδενδρα, ζώα, μύλους και επώνυμες εμποροπανηγύρεις. Μερικά 
προικισμένα και με «τίμιο ξύλο». Κάπου σε αυτό το πλήθος των ιερών προσκυνη-
μάτων που ιδρύθηκαν από τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες πρέπει να αναζητηθεί 
και ο μεγάλος δεσμός των Πωγωνησίων με την Κωνσταντινούπολη, που συντέλεσε 
να συντηρείται ένα μεγάλο ρεύμα του ξενιτεμού στην Πόλη τον 18ο και 19ο αιώνα.

Σε αυτή την ιστορική και πολιτισμική διαδρομή αυτού του τόπου θα κάνουμε με-
ρικές αξιόλογες ιστορικές παραδοσιακές στάσεις.

Ο Πουκεβίλ σε μια από τις πολλές σελίδες ιστορίας που άφησε γράφει για τον τόπο 
μας «Η Μέρτσικα ονομάστηκε διαδοχικά όρος του Ποσειδώνα, όρος Χάων και 
Λάμποβο. Δένει τρεις μεγάλες ιστορικές εποχές αυτού του τόπου μας, την μυθολο-
γική (θεογονία των αρχαίων), την εποχή των πρωτοελλήνων Πελασγών με τους 
Χάονες (το πρώτο ελληνικό φύλο της Ηπείρου), και τη Χριστιανική περίοδο με το 
Λάμποβο του Σταυρού. 

Η αρχαιολογική έρευνα (Χρυσούλα Τζοβάρα-Σούλη- «Λατρεία του Ποσειδώνα στην 
Ήπειρο», εντοπίζει στην περιοχή και στην Πολύτσανη «επιγραφικές μαρτυρίες και 
απεικονίσεις του ταύρου του Ποσειδώνα σε αναθηματικές στήλες στο θεό». Ανάλο-
γα ευρήματα -αγαλματίδιο του Ποσειδώνα, βρέθηκε στην Αντιγόνεια του Πύρρου 
στις ανασκαφές στη Γέρμα. Στην Πολύτσανη πολλές παραδόσεις καταγράφονται για 
μια πριγκήπισσα Αννα που της έδωσε το όνομα (πόλη της Άννας, Πολιάννη-Πολίτσα-
νη), που αργότερα εμφανίζεται μια Άννα που χτίζει το Μοναστήρι της Θεοτόκου και 
γίνεται μοναχή. Γύρω από αυτές τις παραδόσεις της Πολίτσανης και όσα γράφονται 
στο Χρονικό της Δρυοπίδος για το ιερό του Κρόνου και του Πάνα στο Παλιόκαστρο, 
αρχαίο κάστρο Πελασγικής τεχνοδομής, υπαρκτό μνημείο, πλέκεται μια αφήγηση 

Κώστας 
Κωστούλας
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με: Παλιόκαστρο, αρχαίο ιερό, Κρόνος, Πάνας(χρηστήριο;), ιέρειες, Δρυά-
δες, Άννα πριγκήπισσα, Άννα μοναχή, αρχαία ευρήματα, ταύρος, επιγραφές 
και στήλες και αρχαιολογικές σημειώσεις. 

Είναι ένα ενδιαφέρον πολιτισμικό Πωγωνήσιο παρελθόν και ο τόπος αυτός περι-
γράφεται(Χρονικό Δρυοπίδος) ως μία οριογραμμή της αρχαίας Χαονούπολης που 
ορίζει από τον 4ο π.Χ αιώνα μια αυτοδιοικητική περιφέρεια η οποία διατηρήθηκε ως 
«Παλαιά Πωγωνιανή» μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.

Οι διάφορες ιστορικές πηγές εντοπίζουν στην περιοχή Πωγωνίου και Δρόπολης τό-
πους αρχαιοελληνικής λατρείας με ιερά για τον Κρόνο υιό του Ουρανού και της Γαί-
ας, τον Πάνα υιό του Κρόνου και της Ρέας και αδελφό του Δία, τον Ποσειδώνα που 
εμφανίζεται στην Αντιγόνεια. Ο Ζευς Πωγωνίτης με ιερό στην περιοχή της Βελλάς. 
Οι χαρακτηρισμοί «Χαόνιος Δίας», «Ζευς Χαόνιος» και «Ζευς Πελακός», δί-
νουν μια ακόμη Ελληνική Μυθολογική παρουσία στην αρχαία περιήγηση στην 
Χαονία το παλιό Πωγώνι, την «Παλαιά Πωγωνιανή».  

Η Βυζαντινή περίοδος
Η χριστιανική λατρεία, λόγω απόστασης, μεσογειακής απομονωμένης γεωγραφι-

κής θέσης και ίσως λόγω πολλών αρχαιοελληνικών ιερών, καθυστέρησε να εγκαθι-
δρυθεί στην περιοχή. Η Βυζαντινή επέκταση εκδηλώνεται επίμονη και δραστική με 
αυτοκρατορικές επεμβάσεις και αποφάσεις, Ιουστινιανός, Ανδρόνικος, Κομνηνός 
Κωνσταντίνος Πωγωνάτος, με Χρυσόβουλα ιδρύονται νέα ιερά προσκυνήματα και 
τα πλουτίζουν με προνόμια, περιουσία, και δωρεές. Οι περιοχές Πωγωνίου και Δρό-
πολης έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα ιερών προσκυνημάτων και εκκλησιών. Αυτό 
το ισχυρό ιερατείο αποτέλεσε την ασπίδα κατά του εξισλαμισμού που επιχειρήθηκε. 

Ο αγώνας να σταματήσει ο εξισλαμισμός στην Ήπειρο έγινε στο Πωγώνι από 
το Σοφιανό ο οποίος παραιτήθηκε από την Επισκοπή Δρυϊνουπόλεως, ηγουμένευ-
σε στη Μονή Αγίου Αθανασίου Πολύτσανης και ηγήθηκε από εδώ του αγώνα κατά 
του εξισλαμισμού, κηρυχθείς Όσιος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ναι, εδώ στο 
Πωγώνι, στήθηκαν οι επάλξεις του αγώνα της Ορθοδοξίας που σταμάτησαν τον εξι-
σλαμισμό της Ηπείρου.

Ο αγώνας αυτός έχει αποτυπωθεί και καταγραφεί στο Πωγωνήσιο τραγούδι, πο-
λυφωνικό και μοιρολόγι και καλύπτει ακόμη πέραν αυτού και περιόδους της ελλη-
νικής αρχαιότητας και της μυθολογίας. Και είναι αυτό που αποτελεί μια ισχυρή πο-
λιτιστική ταυτότητα η οποία έμεινε και συντηρήθηκε στα δύσκολα ιστορικά χρόνια 
και δίνει ένα δυνατό παρόν και στη σημερινή μας αυτή τελετουργία. 

Τα τραγούδια που κυριαρχούν σαν συμβολικά στα πανηγύρια του Πωγωνίου και 
της Δρόπολης όπως: Το μοναστήρι στους Αγιούς μωρε παπά Ντελή παπά, Η Δερο-
πολίτισσα, Το Δέλβινο, Παπάδες απ΄τη Σωπική παπάδες λεβεντάδες, Όλες οι χώρες 
και χωριά σε προσκυνούν φοβερά Αλή πασά το Δελβινάκι όχι, Αγπάνω στο Κουτσό-
κρανο ζόυσαν χιλιάδες άνθρωποι κι αρχοντικά περνούσαν, και άλλα είναι δεμένα με 
κάποια σημαντικά ιστορικά γεγονότα της περιοχής και προτάσσονται αλλά και ακο-
λουθούν εθιμικά τα πανηγύρια. 

Στα πανηγύρια μας, το ξεκίνημα γίνεται των πανηγυριών γίνεται με ένα μοιρολό-
γι, που συνοδεύεται με έναν σιωπηλό διαλογισμό και τελειώνει με μοιρολόγι που 
συνοδεύεται με ένα βουβό κλάμα. 

Είναι μια πολιτιστική παράδοση που συνεχίζει με συνέπεια και ευλάβεια αιώνες 
να θυμίζει κάποιο ιστορικό γεγονός. – Παπάδες απ΄τη Σωπική….. Όλες οι χώρες 
και χωριά…..Δελβινάκι, ο Ντελή παπάς, και πάντα μπροστά οι παππάδες. Και είναι 
το Πωγωνίσιο τραγούδι η καταφυγή σε κάθε δύσκολη εποχή, σε κάθε τραγική και 
δυσάρεστη κατάσταση. Είναι κανόνας, μέσα στην τραγικότητα των γεγονότων κά-
ποιος να βγει και να πει. 

«Εδώ που είμαστε δεν το παίρνουμε και λιγάκι».
Είναι η στιγμή που δημιουργείται το Πωγωνήσιο τραγούδι και εμπλουτίζεται με νέα 

μελίσματα και μπαίνει, και εγγράφεται στην ιστορική μουσική παράδοση. Δεν είναι 
τυχαίο που ο Ντελή παπάς, οι παπάδες απ΄ τη Σωπική, όλες οι χώρες τραγουδιού-
νται και χορεύονται πάνω από 200 χρόνια.

Ξενητεμός
Το κύμα του ξενιτεμού, κυρίως στην Πόλη, που αποτελεί μια παράδοση από αιώ-

νων, δεσμών με το Βυζάντιο, συνοδεύεται σχεδόν καθολικά με τη δημιουργία συλ-
λογικότητων «Αδελφοτήτων», διατήρησης των χωριανικών δεσμών, επικοινωνί-
ας, αλληλοϋποστήριξης και κατασκευής κοινωφελών έργων στη γενέτειρα. 

Οι Σχωριάδες το 2019 γιόρτασαν τα 200 χρόνια της Ίδρυσης της Αδελφότητας 
Σχωριαδιτών στην Κωνσταντινούπολη. Η Βήσσανη ίδρυσε Αδελφότητα το 1877, το 
Δελβινάκι το 1906 τη Θεοσέβεια (σε Πόλη και Δελβινάκι), αλλά και όλα τα χω-
ριά είχαν μια άτυπη Αδελφότητα στην Πόλη, που φρόντιζε για τη συνοχή των από-
δημων και την ενότητα των χωριανών και κάθε βοήθεια στο χωριό, και αυτή η τάση 
δημιουργίας Αδελφοτήτων συνεχίστηκε και στην Αλεξάνδρεια, στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη, για να φθάσει και στην Αμερική, όπου οι Σωπικιώτες δημιουργούν 
Αδελφότητα από το 1906 και πολλά Πωγωνήσια χωριά και Δροπολίτικα χωριά σύ-
στησαν Αδελφότητες και πρωτοστάτησαν και σε ευρύτερες Ηπειρωτικές συλλογικό-
τητες ( Αναγέννηση-Σουλιώτισσες, ΠΟΑΚΑ), όπου πρωτοστατούν Πωγωνήσιοι και 
Δροπολίτες. Σε μια τέτοια εκτίμηση για την ΠΟΑΚΑ, σε θέση προέδρου καταγράφο-
νται, ενδεικτικά ο Μενέλαος Τζέλιος από Πολύτσανη, ο Βασίλειος Φώτου ιατρός από 
Πολύτσανη, ο Ηλίας Μπέτζιος από Δολό, ο Μιχάλης Σέρβος από Σωπική κ.ά. που 
προσθέτουν μια δυναμική πολιτιστική Πωγωνήσια παράδοση την οποία συντηρούν 
και στις νεότερες γενεές των αποδήμων μας.

Ένας Σύλλογος στην Πόλη 
Γεμάτος με Πωγώνι και Δρόπολη

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1872-73

Ιδρυτικά μέλη Πωγωνήσιοι
Νεόφυτος Επίσκοπος Δέρκων από Δρυμάδες
Ηροκλής Βασιάδης Ιατροφιλόσοφος από Δελβινάκι

Χορηγοί:
Χ. Κ. Βασιλείου Δρυμάδες, Κ.Δ. Παπαδόπουλος από Τσαραπλανα, Ν. Δουρδούφης 

από Δελβινάκι.  Α. Ιλαρίδης από Βήσσανη, Χαρ. Μπόλος από Χλωμό, Χρ. Κιτσούλης 
από Δελβινάκι, Απ. Ζώνιας από Ρουψιά, Σπ. Κάππος από Σέλτση, Δ. Γκίκας από Πο-
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ντικάτες, Χρ. Γκαλίτσης από Τεριάχι, Γεώργ. Βασιλειάδης από Βοστίνα(Πωγωνιανή), 
Κων. Παπαδόπουλος από Ναγόπουλους, Δημ. Παπδόπουλος από Ναγόπολους, Χαρ 
Γιαννόπουλος από Σχωριάδες, Α. Παππά από Βομπλό.

Μέλη από τα γύρω μας χωριά Πωγωνίου και Λιούντζης
Χλωμό 35 / Πολύτσανη 11 / Σχωριάδες 11 / Σωπική 3 / Τσιάτιστα 2/ Σέλτση  13 / 

Μαυρόγερος 1, Κεστοράτι 35 / Σαρακίνιτσα 14 / Ναγόπουλοι 12 /
Δοξάτι 12 / Ερίντι 9 = 162 
Από τα 1200 μέλη του Συλλόγου και από τη δημοσιευμένη επετηρίδα, οι 340 κα-

τάγονται από το  Πωγώνι και οι 270 από τη Δρόπολη σύνολο = 610

Ο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ βοή-
θησε την ίδρυση σχολείων στην Ήπειρο τη λειτουργία άλλων την αμοιβή δασκάλων 
και συνέβαλε στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, Υπήρξε προπομπός για την ίδρυση 
των Ζωγράφειων Διδασκαλείων στο γειτονικό Κεστοράτι μιας μεγάλης εκπαιδευτι-
κής μεταρρύθμισης μιας ισότιμης και ισάξιας εκπαίδευσης 30/30 αγοριών και κορι-
τσιών οικοτρόφων για δασκάλους στα σχολεία της Ηπείρου και Μακεδονίας.

Μια Σημαντική εκδοτική Πωγωνήσια παρουσία
Μια σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα των Πωγωνησίων πιστοποιείται στον 

τομέα των εκδόσεων εφημερίδων, περιοδικών, ημερολογίων, έντυπων και χειρό-
γραφων.Σε μια πρώτη καταγραφή μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα η οποία συνεχώς 
συμπληρώνεται, πλησιάζουν τους 90 τίτλους. Οι εφημερίδες καλύπτουν πολλούς 
τομείς ενημέρωσης και εκδόθηκαν από συγκροτήματα, ιδιώτες, πολιτιστικούς φο-
ρείς και Αδελφότητες, κοινότητες και Δήμο, σχολικές μονάδες, στην Αθήνα, Ιωάν-
νινα, Βουκουρέστι(Πατρίς), Αμερική («Τελάλης» Αδελφότητα Σωπικιωτών), Παρίσι 
(«Ζορμπάδες» απόδημο από Καστάνιανη) και άλλους τόπους. Συνεχίζουν να εκδί-
δονται οι τοπικές εφημερίδες, Βήσσανης, Δολού, Βασιλικού, Κερασόβου, Καστά-
νιανης, ενώ εντυπωσιακό είναι το περιοδικό «ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ» που κυκλοφορεί από το 
2004. Από τα 12 γνωστά Ηπειρωτικά Ημερολόγια που κυκλοφόρησαν από τα τέλη 
19ου αιώνα μέχρι 1938, τα 10 έχουν εκδοθεί από Πωγωνήσιους εκδότες. Το περι-
εχόμενο καλύπτει θέματα όλης της Ηπείρου, ενώ εντυπωσιακή είναι η κυκλοφορία 
μερικών με τη διασπορά και αποστολή σε συνδρομητές σε όλο τον κόσμο. Η έντυ-
πη αυτή επίδοση Πωγωνησίων εκδοτών αποτελεί έναν άθλο πολιτιστικό που δια-
σώζει ιστορία και παράδοση.   

Στην πολιτιστική παράδοση του Πωγωνίου θα καταγράψουμε ότι σήμερα σε 24 
από τα χωριά του Παλαιού Πωγωνίου έχουν δημιουργηθεί εκθεσιακοί μουσειακοί 
χώροι, όπου έχουν συγκεντρωθεί διασωθεί και λειτουργούν και έχουν διαφυλαχθεί 
και διασωθεί λαογραφικά και ιστορικά αντικείμενα, πολλά σπάνια και μοναδικά, από 
τη ζωή των Πωγωνησίων, με μεγάλη φροντίδα και με περισσή επιμέλεια. Πλέον του 
λαογραφικού ιστορικού, ενδυματολογικού υλικού, διασώθηκαν και εκτίθενται εργα-
λεία, γεωργικά και επαγγελματικά, σκεύη οικιακά, εργόχειρα και ένα πλούσιο φω-
τογραφικό υλικό. Υπάρχουν και θεματικές συλλογές, με έργα τέχνης, ψηφιδωτά 
και ζωγραφική του Γιάννη Κολέφα (Πωγωνιανή), του Δουρφούφη (Δελβινάκι), Τη-
λεπικοινωνιών (Πωγωνιανή), Φυσικής Ιστορίας με ταριχευμένα ζώα πτηνά και ερ-

πετά (Καστάνιανη), εκκλησιαστικά κειμήλια, Αρχαιολογικών εντύπων, φωτογραφιών 
και πληροφοριακό υλικό από τις ανασκαφές στην Κοιλάδα του Γορμού(Μςερόπη), 
μοναδική έκθεση ενθυμίων και αρχειακού υλικού από το Τάγμα Δελβινακιου στον 
πόλεμο του 1940-41(Βήσσανη) και άλλα. Σημαντικές είναι και οι παλιές βιβλιοθή-
κες Δελβινακίου και Βήσσανης, με όσα έχουν διασωθεί από τον 19ο αιώνα, καθώς 
και νέες βιβλιοθήκες σε Πωγωνιανή και Μερόπη σε καλά οργανωμένες αίθουσες 
για μελέτη και ανάγνωση. Νέοι χώροι εκθέσεως μουσειακών αντικειμένων, ετοι-
μάζονται σε Σχωριάδες και Σωπική συμπληρώνοντας την πρωτοποριακή πολιτιστι-
κή αυτή εικόνα του Πωγωνίου.

Υπάρχουν και άλλοι τομείς μιας ευρύτερης πολιτιστικής Πωγωνήσιας παρουσίας 
και δράσης, και αυτή η συνάντηση στις Σχωριάδες σκοπό έχει να ξεκινήσει μια προ-
βολή της πολιτιστικής ταυτότητας του Παλαιού Πωγωνίου, με μια συνεχή επικοι-
νωνία των τόπων και των ανθρώπων γύρω από τα πανώρια βουνά μας και τα ιερά 
προσκυνήματα. 

Θα μπορούσα να προσθέσω και άλλα πολιτιστικά και παραδοσιακά στοιχεία του 
όλου Παλαιοπωγωνίου, όμως η κλεψύδρα του χρόνου δεν το επιτρέπει.

Η συνάντηση αυτή μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτό το μικρό Πω-
γωνήσιο νοικοκυρεμένο και προοδευτικό χωριό τους Σχωριάδες που αποτελεί ένα 
δείγμα αυτής της πολιτιστικής Πωγωνησιακής παράδοσης και δράσης και μας υπο-
δέχεται σήμερα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον που διατηρεί  και συνεχίζει την πα-
λιά Πωγωνήσια παράδοση. 

Πιστεύω πως κάπου εδώ πρέπει να τελειώσω, και κάπου ακούω  τη συλλειτουρ-
γική προσταγή για μια πολυφωνική συνέχεια 

Εδώ που είμαστε δεν το παίρνουμε λιγάκι

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ

Καλημέρα, χρόνια πολλά για την γιορτή αυτή που για μένα 
και για όλους τους Έλληνες τους ορθόδοξους είναι ίδια με 
την γιορτή της Αναστάσεως. Σήμερα είχα την ευκαιρία να 
‘ρθω από τους Δρυμάδες και να έρθω μέχρι εδώ στις Σχω-
ριάδες. Άλλη φορά λόγω συγγένειας είχα πάει στο Χλωμό, 
όπως και προχθές η οικογένεια μου ξανά ήταν στο Χλω-
μό, γιατί η θεία μου από την γυναίκα μου είναι από το Χλω-
μό, και ήταν για χρόνια η διευθύντρια του “Andrew Athens” 
στην Αμερική. Σήμερα, εδώ είδα κύριε πρόεδρε και κύριε 

Νάκα είδα την αξιοσύνη σας και είδα την μεγάλη αγάπη για το χωριό σας. Όλα αυτά 
τα χωριά του Πωγωνίου εκτός των Ελλαδικών συνόρων σε συγκινούν. Όμως κάπο-
τε, όταν ήμουν νομάρχης έκανα όλο το δρόμο με χαρά, από την διακλάδωση προς 
το Δελβινάκι, την Πωγωνιανή και φτάσαμε στους Δρυμάδες. Έβαλα και τα δυο λυό-
μενα γιατί πίστευα ότι πολύ σύντομα θα άνοιγε αυτή η πόρτα που ήταν και προ του 
1940 η πόρτα που ένωνε την περιοχή του Ελλαδικού Κράτους με τον χώρο της ση-

Αλέξανδρος 
Καχριμάνης
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μερινής Αλβανίας. Δεν υπήρχε τότε η Κακαβιά. Δυστυχώς σήμερα απογοητεύτηκα. 
Το μόνο ενθαρρυντικό είναι η αγάπη που έχετε για τον τόπο και αυτή μας βάζει υπο-
χρεώσεις. Να πω στον κύριο Πρόξενο ότι εγώ θα κάνω τις ενέργειες αυτές, όπως 
κάποτε η Ελλάδα έκανε από την Τζάρα μέχρι τους Αγίους Σαράντα τον δρόμο, θεω-
ρώ ότι έχει υποχρέωση σε έναν ενιαίο χώρο όπως είναι το Πωγώνι, να αναλάβει η 
ίδια, εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου να μου ζητήσουν την βοήθειά μας θα την έχουν 
και τεχνικά και ως μελέτη, για να μπορέσει επιτέλους το Πωγώνι αυτό που κάνετε 
εσείς να έχει την αξία του, δηλαδή να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έρχεστε σ’ αυτά 
τα χωριά τα οποία έχουν αυτές τις αξίες και δεν διαφέρουν σε τίποτε άλλο από τον 
Ελλαδικό άλλο χώρο. Σήμερα είμαι εδώ με δυο αντιπεριφερειάρχες τον κύριο Πότση 
και την κυρία Νάκου, είδαμε αρκετά, καθώς και με την υπεύθυνη τεχνικών υπηρε-
σιών για να πάρουμε τις πληροφορίες. Ευχαριστώ που σήμερα με μάθατε ότι έχετε 
πολύ υψηλές αξίες και βάζετε υποχρεώσεις σε μας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΨΑΛΗ

Καλησπέρα, χρόνια πολλά, η Παναγιά να μας προστατεύει 
και να μας βοηθά! Είναι ιδιαίτερη μέρα σήμερα για το Πω-
γώνι. Ένα αντάμωμα δυο περιοχών με κοινά χαρακτηριστι-
κά, κοινούς δεσμούς, κοινή ιστορία, κοινά ήθη και έθιμα. 
Επιτέλους έπρεπε να γίνει αυτό το αντάμωμα και θα συνε-
χίσουμε οι δυο περιοχές να το κάνουμε και όχι μόνο για να 
βρισκόμαστε, που κι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά 
για να υλοποιήσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες που ανέφερε ο 
περιφερειάρχης πριν. Κι αυτό γιατί το Πωγώνι στερείται, και 

δεν στερείται μόνο το Πωγώνι από την δική μας πλευρά, αλλά και πολύ περισσότε-
ρο το από την περιοχή την δική σας. Επομένως θα πρέπει να συνεχίσουμε με περισ-
σότερη ζέση. Εγώ από την δική μου πλευρά, την τελευταία δεκαετία, και θα ήθελα 
από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω τους φορείς της μειονότητας που για δέκα χρόνια 
συνεργαζόμαστε, με τους πρώην βουλευτές με τον Βαγγέλη τον Τάβο, τον Βαγγέλη 
τον Ντούλε, τον Κώστα τον Μπάρκα, τον Παναγιώτη τον Μπάρκα, τους δημάρχους, 
τους πρώην δημάρχους, είχαμε αναπτύξει πολλές πρωτοβουλίες και τις συνεχίζουμε 
με πιο μεγάλη ζέση με τον σημερινό δήμαρχο, τον φίλο τον Δημήτρη τον Τόλη. Και 
θα συνεχίσουμε γιατί πιστεύουμε ότι το αξίζει η περιοχή μας, έχει δώσει τόσα πολ-
λά στην Ελλάδα, είναι ένας ιστορικός τόπος που έδωσε τόσα πολλά στην Ελλάδα και 
δεν πήρε τίποτα. Γι’ αυτό όλοι μαζί, μαζί με τον περιφερειάρχη, θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για τις δυο περιοχές, ώστε να αποκτήσουν αυτά τα οποία δικαιούνται. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ 
κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΑΧΑΡΙΔΗ

Αξιότιμε κύριε περιφερειάρχη, κυρία και κύριε αντιπερι-
φερειάρχη, αξιότιμοι κυρία και κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι 
κύριοι δήμαρχοι Δρόπολης και Πωγωνίου, αξιότιμοι κύρι-
οι πρώην βουλευτές, πρώην πολιτευτές, υπουργοί, κύριε 
καθηγητά,

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι σήμερα σ’ αυτό 
το πολιτιστικό αντάμωμα στους πωγωνίσιους πολιτιστικούς 
δρόμους το οποίο συνδιοργανώνεται από τους δήμους Πω-
γωνίου και Δρόπολης, από το Σύλλογο Σχωριαδιτών και την 

Ομοσπονδία Συλλόγων Πωγωνίου. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση μετά από 
τρία χρόνια όπου δεν γινόντουσαν εκδηλώσεις. Είναι σημαντικό να γίνονται και να 
βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ και να μπορούμε να τιμούμε την ιστορία αυτού του τό-
που που έχει τόσα πολλά προσφέρει, είναι μια από τις κύριες πολιτιστικές εστίες του 
Ηπειρωτικού Ελληνισμού. Σίγουρα αυτός ο τόπος έχει και παρελθόν, έχει και μέλλον, 
αλλά είναι ευθύνη όλων μας να μπορούμε να μεριμνούμε και για το μέλλον του. Η 
Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα και το Ελληνικό Γενικό Προξενείο σε συνεργασία 
και με την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και με τους δήμους έχει αναλάβει την πρωτο-
βουλία να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και να γίνει μια καινούργια αρχή για να μπο-
ρέσουν να γίνουν ουσιαστικά και βασικά οδικά έργα που θα βελτιώσουν την προ-
σβασιμότητα στο Πωγώνι. Χρέος όλων μας είναι φυσικά αυτή η προσπάθεια να έχει 
και συνέχεια και να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουν γίνει και στο 
παρελθόν παρεμβάσεις, αλλά ήταν άγονες, δεν τελεσφόρησαν και είναι ευθύνη όλων 
μας να μπορούμε όποια παρέμβαση και όποια μικρή δυνατότητα έχει η Ελλάδα σε 
συνεργασία και με την Αλβανία και όποια λεφτά μπορούν να δίνονται εδώ να αξιο-
ποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην χάνονται. Γι’ αυτό τον λόγο 
θα πρέπει ασχέτως αν είναι μικρά ή μεγάλα έργα να δίνουμε την δέουσα σημασία και 
να προσπαθούμε όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, να τα αξιοποιούμε όσο 
γίνεται καλύτερα. Σας ευχαριστώ και πάλι, για αυτή την τιμή που μου κάνατε, που 
είμαι εδώ μαζί σας σήμερα και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό γι’ αυτόν τον τόπο.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
κας. ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ

Καλησπέρα και από εμένα! Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι 
των πολιτειακών, πολιτικών, αυτοδιοικητικών, πολιτιστικών 
και λοιπών φορέων, φίλες και φίλοι,

Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανά-
μεσά σας. Θέλω να σας πω μόνο μια κουβέντα, ότι τα γεω-
γραφικά σύνορα μπορεί να μας χωρίζουν, όμως οι ρίζες, η 
ιστορία, ο πολιτισμός, τα βιώματα, τα συναισθήματα, οι καρ-
διές, είναι αυτές που θα μας ενώνουν πάντα. Η Ελληνική Κυ-

Κωνσταντίνος 
Καψάλης

Δημήτρης
Σαχαρίδης

Μαρία Κεφάλα
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βέρνηση έμπρακτα στέκεται δίπλα σας και όλοι εμείς είμαστε εδώ, όχι από υποχρέ-
ωση αλλά από αγάπη σε όλους εσάς, στον τόπο σας, στον καθένα ξεχωριστά. Μαζί 
μπορούμε να βοηθήσουμε, μαζί μπορούμε να πάμε μπροστά. Ο τόπος σας και από 
τούτη την πλευρά, και από κει από την δική μας, έχει μέλλον, και όλοι μαζί θα πρέ-
πει να  προσπαθήσουμε για να το αναδείξουμε και να το βοηθήσουμε. Σας ευχαρι-
στώ πολύ, χρόνια πολλά σε όλους.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΝΟΜΕΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΝΤΑΛΕΣ: 
Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών αφιερώνει σε τρία άτομα τιμη-

τικές πλακέτες, τιμής ένεκεν. Την πρώτη πλακέτα την αφι-
ερώνουμε τιμής ένεκεν στον συγγραφέα, ερευνητή κύριο 
Κώστα Κωστούλα για την πολύχρονη και πολύτιμη συνεισφο-
ρά του στον τομέα της έρευνας, της καταγραφής της ιστορι-
κής, λαογραφικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ιδιαίτε-
ρα στην προσφορά του στην βιβλιοθήκη του Πωγωνίου και 
γενικότερα στα συγγράμματα. Καλώ τον Παναγιώτη Μπάρ-
κα να παραδώσει την τιμητική πλακέτα στον κ. Κωστούλα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ:
Νομίζω ότι μου γίνεται ιδιαίτερη τιμή να παραδώσω εγώ την τιμητική πλακέτα στον 

φίλο μου, τον κ. Κωστούλα και να πω ότι το Πωγώνι είναι σίγουρο ότι θα τον αναζη-
τεί τον κ. Κωστούλα στους αιώνες, διότι πρόκειται για την ζωντανή μνήμη την οποία 
την αποτυπώνει με πάρα πολλά έργα. Ο κ. Κωστούλας είναι η ζωντανή μνήμη του 
τόπου μας και πρέπει να τον σεβόμαστε πάρα πολύ. Είναι ενενήντα χρονών παρα-
καλώ, αλλά βλέπετε ότι είναι ακμαίος και έχει πάρα πολλά να πει ακόμα.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Ευχαριστώ πολύ την Αδελφότητα Σχωριαδιτών γι’ αυτή την μεγάλη τιμή που μου 

κάνουν. Δεν έχω κάνει τίποτε περισσότερο από το να αναζητώ τις πηγές της πωγω-
νίσιας ιστορίας και παράδοσης, αυτό που φάνηκε σήμερα ότι είναι ακόμα ζωντανό, 
εδώ στο ξεκομμένο Πωγώνι. Αδέρφια δεν χωρίσαμε ποτέ! Ήμασταν πάντοτε ενω-
μένοι στον πολιτισμό, στην γλώσσα, στο τραγούδι, ναι στο τραγούδι. Αυτό τα λέει 
όλα! Ευχαριστώ!

ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ
Έχω την τιμή να παραδώσω μια πλακέτα στον μέγιστο σχω-

ριαδίτη, τον Χριστόφορο Μπεντούλη, ο οποίος είναι ο άξιος 
συνεχιστής του πατέρα του. Είναι ένας πατριώτης που δεν 
υπάρχει άλλος. Το πρώτο πράγμα που του λέω αυτή την 
στιγμή, γιατί είναι άρρωστος, να έχει γρήγορη ανάρρωση 
και να έρθει πάλι κοντά μας γιατί τον έχουμε ανάγκη. Θέλω 

ένα δυνατό χειροκρότημα. Του υποσχέθηκα ότι θα τον πάρω να μιλήσει απευθείας 
ο ίδιος εδώ σήμερα, αλλά δεν μπόρεσα να συνδεθώ και την τιμητική πλακέτα για το 
έργο του θα την δώσω στον πρώτο εξάδελφό του, τον Παντελή Λώλη.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΝΤΑΛΕΣ
Η τρίτη τιμητική πλακέτα, τιμής ένεκεν στον Πολυφωνικό Όμιλο Πωγωνίου για την 

πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά του στο πολυφωνικό τραγούδι του τόπου μας. 
Ο Πολυφωνικός Όμιλος Πωγωνίου αποτελούμενος κυρίως από χλωμιώτες άνδρες 
και γυναίκες, τα τελευταία είκοσι χρόνια διετέλεσε σπουδαίο έργο στην διάσωση και 
διάδοση της πολυφωνικής μας παράδοσης. Συμμετείχε τακτικά σε διάφορες εκδη-
λώσεις, συναυλίες, τηλεοπτικές εκπομπές και δισκογραφικές καταγραφές. Ευχόμα-
στε στον όμιλο αυτό, καλή συνέχεια στο έργο του.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΜΠΥΡΟΣ
Εμείς πάντα στα συνέδρια μας, κάποια προσωπικότητα του Πωγωνίου για το έργο 

της, την τιμούμε, είτε πνευματικά, είτε υλικά ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ στις Σχωριά-
δες υπάρχει ένας εκλεκτός πωγωνίσιος, είναι ο κύριος Θωμάς Νάκας, ο οποίος έχει 
αναμορφώσει ότι βλέπετε στο χωριό μαζί με άλλους σχωριαδίτες. Όμως πρωταγω-
νιστεί και ενδιαφέρεται όλη του η οικογένεια, και ο ίδιος, και ο αδελφός του, και ο 
γιός του για τις αγαπημένες Σχωριάδες. Καλώ τον δήμαρχο Πωγωνίου (Ιωαννίνων) 
να απονείμει το βραβείο.

ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ
Ευχαριστώ πολύ τον Σύνδεσμο Πωγωνισίων, τον κ. Γρη-

γόρη και όλους τους παρευρισκόμενους και να υποσχεθώ 
ότι αυτή η βράβευση μου δίνει περισσότερη δύναμη να κάνω 
περισσότερα για τον τόπο μου και να είμαι άξιος συνεχιστής 
όσων προηγήθηκαν και έχουν κάνει για τον τόπο τους. Έχω 
δώσει την ψυχή μου, τον χρόνο μου και θα την δώσω ακό-
μα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ!

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΜΠΥΡΟΣ
Θα απονείμουμε και σε έναν ακούραστο αγωνιστή της αποδημίας των σχωριαδι-

τών, που συνεχίζει την παράδοση εκείνης της μεγάλης Αδελφότητας που είχανε στην 
Κωνσταντινούπολη από το 1769, και βρίσκεται στο τιμόνι αυτής της αδελφότητος 
στην Αθήνα. Είναι συνάδελφος, κι εγώ είμαι πρόεδρος της Αδελφότητος Βησσανιω-
τών – αυτός είναι πρόεδρος των Σχωριαδιτών (Αλκιβιάδης Νταλές), και θα την δώ-
σει την πλακέτα ο δήμαρχός του, ο δήμαρχος Δερόπολης ή Δρυϊνούπολης  όπως 
λεγόταν στην αρχαία εποχή κ. Τόλης.  

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΝΤΑΛΕΣ
Ευχαριστώ τον κ. Γρηγόρη για την βράβευση. Ο Σύνδεσμος 

Πολιτιστικών Συλλόγων Πωγωνίου την αφιέρωσε σε μένα κι 
εγώ την αφιερώνω σε όλους τους συγχωριανούς μου που 
χρόνια με εμπιστεύονται εκλέγοντάς με στα διοικητικά όρ-
γανα της Αδελφότητας. Σας ευχαριστώ όλους!
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Χορός
Μετά τις ομιλίες και την απονομή τιμητι-

κών πλακετών σειρά είχε το καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα από το Χορευτικό Σύλλογο Δε-
ρόπολης και τον Χορευτικό Όμιλο Αετόπε-
τρας. Στην συνέχεια ακολούθησαν τα παι-
διά που με το χορό και την ζωντάνια τους 
έδωσαν μια άλλη νότα στους εορτασμούς. 
Τέλος, το πωγωνίσιο γλέντι με την συμ-
μετοχή όλων των παρευρισκόμενων ήταν 
αυτό που επισφράγισε το Αντάμωμα αυτό. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΩΝ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΩΝ «Η Γέννηση της Θεοτόκου»
1Ο ΠΑΝ-ΠΩΓΩΝΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί Πωγωνίσιοι, φίλες και φίλοι του 
χωριού Σχωριάδες, τις μέρες που προηγήθηκαν κάναμε αρκετές 
αναρτήσεις στη σελίδα του χωριού μας με στιγμιότυπα από την Με-
γάλη Πολιτιστική Εκδήλωση «Πωγωνίσιοι Πολιτιστική Δρόμοι» στο 
1ο Παν-Πωγωνίσιο Πολιτιστικό Αντάμωμα που στέφθηκε με απόλυ-

τη επιτυχία στο χωριό μας, Σχωριάδες Πωγωνίου.
Με το παρών Δελτίο Τύπου, η Αδελφότητα Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου» ως  οι οι-

κοδεσπότες και κύριοι διοργανωτές αλλά και ως αυτοί που αναλάβαμε όλη την οικονομική επι-
βάρυνση της εκδήλωσης και προς αποφυγήν παραπληροφόρησης και οικειοποίησης άτοπης 
προβολής από κάποιους, οφείλουμε να δώσουμε τις πραγματικές διαστάσεις της συγκεκριμέ-
νης εκδήλωσης.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η αρχική πρωτοβουλία ανήκει στην Ομοσπονδία Αδελφοτήτων & Ενώσεων Συλλόγων Πωγω-

νίου Ιωαννίνων και στον πρόεδρο της κ. Γρηγόρη Άρμπιρο ο οποίος μαζί με τον συγγραφέα και 
ιστορικό ερευνητή κ. Κώστα Κωστούλα ήρθαν σε επικοινωνία με την Αδελφότητα Σχωριαδιτών 
και τον πρόεδρο της κ. Αλκιβιάδη Νταλέ και το συγχωριανό κ. Θωμά Νάκα, εκείνοι λοιπόν μας 
πρότειναν να γίνει για πρώτη φορά στο χωριό μας Σχωριάδες μία Πολιτιστική Εκδήλωση για το 
Πωγώνι. Φυσικά ως Αδελφότητα αποδεχθήκαμε αμέσως την τιμητική αυτή πρόσκληση και σε 
συνεργασία και συννενόηση μαζί τους αναλάβαμε την οργάνωση για την διεξαγωγή της εκδή-
λωσης αυτής στο χωριό μας. 

Για να δώσουμε μεγαλύτερη διάσταση καλέσαμε ως συνδιοργανωτές το Δήμο Δρόπολης και 
Πωγωνίου και τον Δήμο Πωγωνίου Ιωαννίνων, όπως επίσης θέσαμε την εκδήλωση Υπό την Αι-
γίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο. Και οι 3 αυτοί φορείς προφορι-
κά τουλάχιστον ανταποκρίθηκαν και στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία.  

Μετά από πολλές δυσκολίες και επίμονες προσπάθειες (όπως γνωρίζετε οι Σχωριάδες δεν 
βρίσκονται δίπλα σε εμπορικά κέντρα και οδικούς άξονες), φθάσαμε στην γιορτινή ημέρα της 
εκδήλωσης. 

ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον κεντρικό ιερό ναό «Γέννηση της Θεοτόκου» και έπειτα ακο-

λούθησε ξενάγηση των επισήμων αλλά και πλήθος κόσμου από το άλλο Πωγώνι στους χώρους 
και τις εγκαταστάσεις στο κέντρο του χωριού μας. Περιηγηθήκαμε στον προαύλιο χώρο της εκ-
κλησίας, στο σχολείο και τις αίθουσες του που προορίζονται για μουσείο, στη βιβλιοθήκη, στην 
πλατεία, στο μνημείο κλπ. Όλοι τους έμειναν ενθουσιασμένοι με τα έργα και την εικόνα του χω-
ριού μας και κυρίως έμειναν έκπληκτοι πως καταφέραμε όλα αυτά τα έργα με την τόσο δύσκο-
λη πρόσβαση και την άθλια κατάσταση του οδικού δικτύου.

Αργότερα κατευθυνθήκαμε όλοι στο χώρο της εκδήλωσης, στο νέο Αθλητικό Πάρκο «Αγία 
Σωτήρα». 

Την επίσημη τελετή άνοιξε ο πρόεδρος της Αδελφότητας μας κ. Αλκιβιάδης Νταλές με  μία σύ-
ντομη ομιλία εκφωνώντας τους επίσημους προσκεκλημένους και καλωσορίζοντας όλους τους 
παρευρισκόμενους. Το ίδιο έπραξε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων & Ενώσε-
ων Πωγωνίου, κ. Γρηγόρης Άρμπιρος. Ακολούθησε χαιρετιστήριο από τον Δήμαρχο Δρόπολης 
& Πωγωνίου κ. Δημήτρη Τόλη και αμέσως μετά το λόγο πήραν οι δύο κεντρικοί ομιλητές, ο κα-
θηγητής κ. Παναγιώτης Μπάρκας και ο έγκριτος συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής κ. Κώ-
στας Κωστούλας, και οι δυό τους μίλησαν και ανέλυσαν τον πολιτισμό του Πωγωνίου στο πέ-
ρασμα του χρόνου.

Στη συνέχεια χαιρέτησαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο πρόξενος 
του Ελληνικού Προξενείου Αργυροκάστρου κ. Δημήτρης Σαχαρίδης, ο Δήμαρχος Πωγωνίου 
Ιωαννίνων κ. Κώστας Καψάλης, η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων κα Μαρία Κεφα-
λά και η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Πωγωνίου κα Λου-
ίζα Θεοδωράκη.

 Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών βράβευσε με τιμητικές πλακέτες των κ. Κώστα Κωστούλα, τον 
εξαίρετο συγχωριανό μας κ. Χριστόφορο Μπεντούλη και τον Πολυφωνικό Όμιλο Πωγωνίου.

Από την πλευρά τους, η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων Πωγωνίου  αποδώσαν τι-
μητικές βραβεύσεις σε δύο συγχωριανούς μας, στον ακούραστο εργάτη και ευεργέτη κ. Θωμά 
Νάκα και στον πρόεδρο της Αδελφότητας Σχωριαδιτών κ. Αλκιβιάδη Νταλέ.

Μετά το πέρας των ομιλιών και βραβεύσεων, σειρά είχε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πολλά 
εύσημα ανήκουν στον Χορευτικό Σύλλογο Δερόπολης τα μέλη του οποίου αψήφησαν τις δια-
κοπές τους για να βρεθούν μαζί μας, εύσημα και στο χαρισματικό Χορευτικό Όμιλο Αετόπετρας 
αλλά και στο τόσο ελπιδοφόρο μήνυμα τών μικρών χορευτών του χωριού μας που γέμισαν την 
ατμόσφαιρα με χαρούμενες πινελιές αισιοδοξίας.

Ο μεικτός χορός των χορευτικών ομίλων με πλήθος κόσμου που ακολούθησε, ήταν το εφαλ-
τήριο ενός γλεντιού που θα ακολουθούσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η όλη εκδήλωση θεωρούμε πως στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Το κομμάτι της θεματικής 

ενότητας καλύφθηκε με τον καλύτερο τρόπο από δύο καταξιωμένους ομιλιτές, τον κ. Παναγιώ-
τη Μπάρκα και κ. Κώστα Κωστούλα.

Η γενικότερη εντύπωση σε όσους επισκεφτήκαν το χωριό μας για πρώτη φορά ήταν κάτι πε-
ρισσότερο από θετική, αλλά έμειναν και πλήρως απογοητευμένοι από την κατάσταση του οδι-
κού δικτύου.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα κάλυψαν άψογα οι όμιλοι που αναφέραμε παραπάνω. Σίγουρα, λόγο 
κάποιων δυσάρεστων γεγονότων και συγκυριών, έλειψε το Πωγωνίσιο Πολυφωνικό τραγούδι.

Η παρουσία των πολιτικών εκπροσώπων ήταν αισθητή. Στους χαιρετισμούς τους, εκείνοι της 
Ελληνικής πλευράς, έδειξαν αιφνιδιάσμενοι από το ανύπαρκτο οδικό δίκτυο και υποσχέθηκαν 
γρήγορες παρεμβάσεις (όπως μας είπε και ένας φίλος από την Πωγωνιανή χαριτολογώντας, από 
υποσχέσεις μην έχετε παράπονα, εισπράξατε μπόλικες).

Οι πολιτικοί εκπρόσωποι του χώρου μας, με εξαίρεση τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Τόλη, αυτή 
την φορά προτίμησαν να μείνουν σιωπηλοί. Λέτε να παράτησαν τα λόγια για να στραφούν σε 
έργα;;; Ας ελπίσουμε.

Κάτι άλλο που παρατηρήσαμε ήταν η παντελής έλλειψη των Μ.Μ.Ε., ακόμα και των τοπικών. 
Όπως φαίνεται προτιμούν την ησυχία και όχι τη βαβούρα του Αυγούστου.

  Τέλος, θέλουμε να πλέξουμε τα εγκώμια σε όλους τους χορηγούς που στήριξαν έμπρακτα 
την συγκεκριμένη εκδήλωση και φυσικά σε όλους τους εθελοντές μας.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννησης της Θεοτόκου»

Πρόεδρος: Αλκιβιάδης Νταλές
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Καλούδης
Γραμματέας: Αποστόλης Μήλιας
Ταμίας: Κωνσταντίνα Λώλη
Μέλη: Γιάννης Ντούβας, Δημήτρης Λώλης, Γιώργος Νάκας.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Η Ομοσπονδία Αδελφοτήτων και Ενώσεων επαρχίας Πωγωνίου και οι Αδελφοί Πωγωνίσιοι 
της μέσα πλευράς ανταμωθήκαμε στις Σχωριάδες του Δήμου Δρόπολης. Η είσοδος έγινε δια 
του συνοριακού σταθμού Δρυμάδων. Η συνδιοργάνωση έγινε με την ιστορική Αδελφότητα των 
απόδημων Σχωριαδιτών με έτος Ιδρύσεως το 1769. Την πρωτοβουλία αυτή υιοθέτησαν οι Δή-
μοι Πωγωνίου και Δροπόλεως και βοήθησαν για την μεταφορά των συνέδρων και επισκεπτών 
στο όμορφο χωριό της Ελληνικής μειονότητος που είναι γεμάτο ζωή. 

Παραβρέθηκαν στην εκδήλωση ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνης, η βουλευτής 
Ιωαννίνων κ. Μαρία Κεφάλα, οι βουλευτές της μειονότητας και τ. Βουλευτές, οι Δήμαρχοι κ. Κ. 
Καψάλης και Δροπόλεως κ. Δημ. Τόλης, ο πρόεδρος και τα μέλη της εν Αθήναις Αδελφότητας 
Σχωριάδων κ. Αλκιβιάδης Νταλές, ο Γ. Πρόξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο κ. Δημήτρης 
Σαχαρίδης, μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και οι πρόεδροι και μέλη των Αδελφοτήτων Πωγω-
νίου , οι Πρόεδροι των Ελληνικών κοινοτήτων της περιοχής Δροπόλεως. Και οι κάτοικοι της πε-
ριοχής οι οποίοι σύσσωμοι μας καλωσόρισαν. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόξενος της Ελλά-
δος στο Αργυρόκαστρο που είχε και την εκδήλωση υπό την αιγίδα του, η Βουλευτής Ιωαννίνων 
κ. Κεφάλα, ο Περιφερειάρχης κ. Καχριμάνης, οι Δήμαρχοι κ. Καψάλης και κ. Τόλης ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων κ. Γρ. Άρμπυρος, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας 
Σχωριάδων κ. Α. Νταλές. Εισηγητές ήταν εκ μέρους της μειονότητος , ο κ. Παναγιώτης Μπάρ-
κας διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και τ. Βουλευτής της μειο-
νότητος και εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας ο κ. Κων. Κωστούλας συγγραφέας ιστορικός και 
ερευνητής. Αναφέρθηκαν στην κοινή καταγωγή, τις κοινές παραδόσεις, το ομόγλωσσο τα ήθη, 
έθιμα και τα κοινά προσκυνήματα. Η Ομοσπον-
δία για την δράση και την προσφορά και τα έργα 
στο χωριό του, βράβευσε τον Ευπατρίδη Σχω-
ριαδίτη Θωμά Νάκα και τον Πρόεδρο της Αδελ-
φότητας Σχωριάδων κ. Αλκιβιάδη Νταλέ και ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας επέδωσε τιμητικές 
πλακέτες. Επίσης οι Σχωριαδίτες τίμησαν αντί-
στοιχα συγχωριανούς τους, μεγάλους Δωρητές 
και τον δικό μας Κων. Κωστούλα για το τεράστιο 
εκδοτικό του και συγγραφικό έργο με θέμα κυ-
ρίως το ενιαίο Πωγώνι. 

Τέλος με Πωγωνίσιο κέρασμα και με υπέρο-
χο ντόπιο κρασί μας φιλοξένησαν. 

Χορευτικά με Δροπόλεως φορεσιές, με Σωπι-
κιώτικες και Σχωριαδίτικες χόρεψαν και πραγ-
ματικά παραδοσιακά αυθεντικά πολυφωνικά 
τραγούδησαν.

Όλοι είδαμε την εγκατάλειψη της περιοχής που 
εδώ και τριάντα χρόνια η αδιαφορία για τις Ελ-
ληνικές περιοχές από το καθεστώς Χότζα συνε-
χίζεται μέχρι σήμερα και αν υπάρχει κάποια κα-
λυτέρευση στα Ελληνικά χωριά, αυτό οφείλεται 
στο πατροπαράδοτο έθιμο της ευεργεσίας των 
παιδιών της. Σίγουρα η Ελλάδα πρέπει να σκύ-
ψει στα προβλήματα του Ελληνισμού εκεί και 
με κάποιο διασυνοριακό Ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα πρέπει άμεσα να λυθεί το συγκοινωνιακό.

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Από τον Γιώργο Νάκα

1ο Παν-Πωγωνίσιο Πολιτιστικό Αντάμωμα
Το 1ο Παν-Πωγωνίσιο Πολιτιστικό Αντάμωμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, το χωριό 

μας για άλλη μία φορά ξεχώρισε, αναδείχθηκε στην ευρύτερη περιοχή για την οργάνω-
ση, για τη φιλοξενία, για την ομοψυχία που έχουμε και ναι είμαστε υπερήφανοι για αυτό.

Εμείς τα μέλη του ΔΣ τρέξαμε αρκετά το προηγούμενο δίμηνο ώστε να οργανώσου-
με και να συντονίσουμε αυτήν την εκδήλωση ΟΜΩΣ όλα έγιναν πολύ πιο εύκολα χάρη 
στην οικονομική στήριξη των ΧΟΡΗΓΩΝ μας.

Ένα ΘΕΡΜΟ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ εκ μέρους του ΔΣ της Αδελφότητας μας αλλά και 
από μένα προσωπικά διότι είχα αναλάβει την επικοινωνία αυτή, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 
λοιπόν, για την προσφορά σας αυτή. 

Θα ήθελα να αναφερθώ προσωπικά στους: 
1.Πέτρος Γ. Μεντής, ήταν ο πρώτος που κάλεσα, «Πέτρο, κλείσαμε την ορχήστρα, εί-

ναι 800€, μπορείς να βοηθήσεις;» και μου απαντάει άμεσα στο messenger «Γιώργο, ναι, 
εννοείται, στείλε μου λογαριασμό, καλύπτω όλο το ποσό, 800€»,

2.Λεωνίδας Στόγιας, «Λέω, θα είναι Μεγάλο Παν-Πωγωνίσιο Αντάμωμα, θέλουμε να 
έχουμε κάλυψη βίντεο-φωτογραφία, θέλουν 300€» μου γράφει «Πάντα δίπλα σας, προ-
χωρήστε, σου στέλνω τα 300€»,

3.Γιάννης Θύμιος, «Γιάννη θέλουμε η λαχειοφόρος φέτος να έχει πολλά δώρα, μή-
πως μπορείς;» μου απαντά «100€ από μένα», σε επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία 
μου λέει «150€, να έχετε μεγαλύτερο περιθώριο»,

4.Αντώνης Κ. Λώλης «Αντώνιο, θα διαφημίσουμε την εκδήλωση στο Ράδιο Ήπειρος 
και αλλού», μου λέει «Μέσα 100€, να πάνε όλα καλά»,

5.Νίκος Ράφτης, «Νικόλα, θα έχουμε και DJ στο γλέντι, είναι 150€», άμεσα, «Ναι τα 
150€ από μένα, τα λέμε στο χωριό»,

6.Χάρης Καραγιάννης, «Χάρη θα έχουμε Παν-Πωγωνίσιο Αντάμωμα φέτος, μπορείς 
να γίνεις χορηγός;», «εννοείται, 150€ από μένα, Καλό Αντάμωμα να έχουμε»,

7.Ανδρέας Παναγιώτης, στέλνω αρχικά στην Ελένη, δεν είχα τηλ. του Ανδρέα, «Ναι 
μου λέει», μιλάω με Αντρέα «Γιώργο, υπολόγισε 200€»,
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8.Θανάσης Μάργος, «Θανάση υπολογίζω το iL Salotto;» μου απαντά την επομένη «Εί-
μαι στο χωριό, φυσικά και υπολογίζεις, 200€»,

9.Γρηγόρης Μπάντος, «Γρηγόρη θέλουμε χορηγία σε χρήμα και σε είδος» και άμεσα 
μου λέει «100€ και μαζεύω αρκετά δώρα για τη λαχειοφόρο»,

10.Δημοσθένης Τσάνος, «Δήμο τι κάνεις; Μπορώ να υπολογίζω;» την επομένη, «Φυ-
σικά Γιώργο, 150€ και εάν είναι ανοιχτό στις Δρυμάδες θα έρθω»,

11.Αντρέας Βάγιας, «Αντρίκο;» «Ναι 50€»,
12.Bill Duros, «Αμερικάνε Bill, θα δούμε χρώμα δολαρίου;» μου λέει «Yes, $50»,
13.Μάνος Καββουσανός, «Κουμπάρε 100€ από το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών»,
14.Ευθύμιος Ζήκας, «Πρόεδρε Ηπειρωτών Αρτέμιδος, μπορείς να μας βοηθήσεις», 

«Ναι, φούρνος Άσσος 200€»,
15.Χρήστος Παγούνας, «Το Tell4you με μεγάλο δώρο»
16.Ηλίας Νταής, «Το DaiSat» με πληθώρα δώρων τεχνολογίας
17.Ανέστης Ζούμας, «Στην υγεία σας ρε παιδιά από το Στην Υγειά μας» 3 δώρα, γεύ-

ματα 200€.
18.Λαέρτης Πασπάλης, την ημέρα της εκδήλωσης, αθόρυβα πλήρωσε μόνος του την 

πρώτη ορχήστρα, 300€.
19.Σωτήρης Τσώνης, όπως και σε κάθε μας εκδήλωση η εταιρία Living Water μας 

χορηγεί τα νερά (1 παλέτα) καθώς και υπερπροσφορά μας χορήγησε 5 ψυγεία.
20.Σημαντική ήταν η προσφορά με δώρα για τη λαχειοφόρο από την Αντιγόνη Λώλη, 

2 βάζα σχωριαδίτικο μέλι από τον Δημήτρη Πασπάλη, αλλά και κάποια δώρα των με-
λών του ΔΣ.

Σας ευχόμαστε υγεία σε εσάς και τις οικογένειες σας, καλές δουλειές να έχετε επιχει-
ρήσεις σας και σας ευχαριστούμε.

Εκ μέρους του ΔΣ
Αδελφότητας Σχωριαδιτών

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Από τον Γιώργο Νάκα

• 1ο Παν-Πωγωνίσιο Πολιτιστικό Αντάμωμα
• ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
• Το 1ο Παν-Πωγωνίσιο Πολιτιστικό Αντάμωμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αυτό δεν 

θα ήταν δυνατόν εάν δεν είχαμε μεγάλη εθελοντική συμμετοχή από τα παιδιά του χω-
ριού μας και όχι μόνο.

• Όλοι τους προσέφεραν βοήθεια όπου χρειαζόταν. Όλες τις προηγούμενες μέρες όλα 
τα παιδιά του χωριού με χαρά βοήθησαν στην προετοιμασία του χώρου. Κουβάλησαν, 
τακτοποίησαν, καθάρισαν κλπ. Την ημέρα της εκδήλωσης η συμμετοχή ήταν πραγματι-
κά ανεπανάληπτη, όλοι βοηθούσαν όπου υπήρχε ανάγκη.

• Εξαιρώντας τα μέλη του ΔΣ θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στους:
1- Θείος Βαγγέλης Λώλης, ακούραστος ολόκληρη την ημέρα στο ταμείο,
2- Ρόζα Μεντή, για σχεδόν 14 ώρες στην εξυπηρέτηση πώλησης,
3- Ζιούλη Λώλη, από το πρωί όπου χρειαζόταν από το στρώσιμο τραπεζιών μέχρι και 
καφέδες από το σπίτι της για τους φιλοξενούμενους,
4- Ηλίας Μεντής, ακούραστος, έμεινε όλη την ημέρα στην εξυπηρέτηση, στην πώληση,
5- Αλέξης Βαγγέλης, το μεσημέρι πολύ δυνατά στο περίπτερο πώλησης και το βράδυ 
ακούραστος στη λαχειοφόρο να πουλήσει μέχρι και τον τελευταίο λαχνό,
6- Αλέξανδρος Νάκας, βοήθησε πολύ στην πώληση των λαχνών το βράδυ, φυσικά και 
ξεπούλησε,
7- Αποστόλης Νάκας, βασικός στις παραγγελίες στα τραπέζια και πολύ βοήθεια στο πε-
ρίπτερο,
8- Διογένης Πασπάλης, στην πώληση στα τραπέζια,
9- Δημήτρης Μήλιας, σημαντική βοήθεια,
10- Τα νέα παιδιά ήταν πανταχού παρών, έτοιμα ότι κι αν τους ζητήθηκε, ο Στέφανος γιος 
της Ρόζας, ο Παναγιώτης Μεντής, ο Παναγιώτης Νταής, ο Κωνσταντίνος Χατζιόλος, 
ο Χριστόφορος, ο Μοσχοτέλης, ο Ευάγγελος και γενικά όλα τα παιδιά, ειδικά σε αυτά τα 
παιδιά αξίζουν ακόμη περισσότερα Συγχαρητήρια!!
11- Ευγενία Μέγγου, Βασιλική Νάκα, Χρύσα Χρήστου, τα τρία κορίτσια οργάνωσαν 
με επιτυχία το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των παιδιών.
12- Έλλη Καλούδη και Ιωάννα Παπαθοδωρή είχαν την παρουσίαση της εκδήλωσης.

Τέλος θέλουμε να αναφερθούμε στον επί ένα μήνα καθημερινό αγώνα του Θωμά Νάκα 
για όλη την προετοιμασία του χώρου του γηπέδου, για την κατασκευή με προσωπική 
δαπάνη του περιπτέρου καθώς και την οργάνωση προσωπικού, προμηθειών αλλά και 
την γενική επιμέλεια και καθημερινή επικοινωνία που είχαμε μαζί του, εκείνος στο χω-
ριό και εμείς στην Αθήνα.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
Το ΔΣ της Αδελφότητας Σχωριαδιτών:

Πρόεδρος: Αλκιβιάδης Νταλές
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Καλούδης

Γραμματέας: Αποστόλης Μήλιας
Ταμίας: Κωνσταντίνα Λώλη

Μέλη: Γιάννης Ντούβας,
Δημήτρης Λώλης, Γιώργος Νάκας.
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Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Από τον Γιώργο Νάκα

• 1ο Παν-Πωγωνίσιο Πολιτιστικό Αντάμωμα
• ΜΟΥΣΙΚΟΙ - ΟΡΧΗΣΤΡΑ
• Το 1ο Παν-Πωγωνίσιο Πολιτιστικό Αντάμωμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αυτό δεν 

θα ήταν δυνατόν εάν δεν είχαμε μαζί μας τους ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ από 2 κομπα-
νίες, του Φώτη Μητσούλη το μεσημέρι και του Τάσου Μαγκλάρα το βράδυ.

Κλαρίνο: Τάσος Μαγκλάρας 
Τραγούδι: Βαγγέλης Κυριάζος
Τραγούδι: Αλέξανδρος Μαγκλάρας
Βιολί: Λιουάν Χουσέ
Λαούτο: Νίκος Χαλκιάς
Κλαρίνο: Φώτης Μητσούλης
Τραγούδι: Γιώργος Νίκου
Ντέφι: Οδυσσέας Νίκου
Εκ μέρους του ΔΣ σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμά για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη 

σημαντική γιορτή του χωριού μας.
ΥΓ: Όπως είχαμε υποσχεθεί έτσι και έγινε, το γλέντι ξεκίνησε το μεσημέρι και ολοκλη-

ρώθηκε τα ξημερώματα της επομένης.

Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Στον απόηχο του Πρώτου Παν-Πωγωνίσιου Ανταμώματος είχαμε την διατύπω-

ση εντυπώσεων, συμπερασμάτων και ανακοινώσεων από διάφορους φορείς και 
μέσα, όπως: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Ηπείρου κ. Οδυσσέας Πότσης, ο Δήμος Δρόπολης και Πωγωνίου, 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου 
κ. Γρηγόρης Άρμπυρος, ο πρόεδρος της Αδελφότητας Σχωριαδιτών κ. Αλκιβιά-
δης Νταλές, Epirus web-tv.

Από τον Αλέξανδρο Καχριμάνη
Σχωριάδες, σήμερα στο Παν-Πωγωνίσιο Αντάμωμα. Μπράβο στους από εκεί κατα-

γόμενους που μας γέμισαν ευχάριστες ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, αλλά και πολλές σκέψεις πως 
αν είχαν δρόμο θα ήταν πολύ αλλιώς η όλη περιοχή. Πολύ ωραίες και συγκινητικές 
πρωτοβουλίες από πλευ-
ράς τους που υποχρεώ-
νουν την συνεργασία των 
δυο κρατών για την άμεση 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ του Οδικού 
Δικτύου. Όπου ζητηθεί η 
συνδρομή από το Ελληνι-
κό Κράτος εμείς παρόντες 
ως Περιφέρεια Ηπείρου.
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Από Δήμο Δρόπολης
Πραγματοποιήθηκε στους Σχωριάδες το Μεγάλο Αντά-

μωμα των δύο Πωγωνίων, του Πωγωνίου που ανήκει 
στο Δήμο Δρόπολης και του Δήμου Πωγωνίου ,που 
ανήκει διοικητικά στο νομό Ιωαννίνων.

Τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός τον οικοδεσπό-
τη ,το Δήμαρχο Δρόπολης και Πωγωνίου, κ. Δημήτρη 
Τόλη,ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκα-
στρο, κ. Δημήτριος Σαχαρίδης, ο Περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Δήμαρχος Πωγω-
νίου, κ. Κωσταντίνος Καψάλης, η Βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, κυρία Μαρία Κεφαλά, ο Πρό-
εδρος του ΚΕΑΔ και Βουλευτής Τιράνων, κ. Βαγγέλης 
Ντούλες, πρώην υπουργοί , πρώην Βουλευτές και πο-
λιτευτές στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Δρόπολης και 
Πωγωνίου, κ. Δημήτρης Τόλης* , τόνισε πως η θέσπι-
ση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Πωγωνίων ανοίγει 
νέους ορίζοντες και προοπτικές ανάπτυξης. Ενώ έδω-
σε έμφαση στο γεγονός πως στα τρία πρώτα χρόνια της 
θητείας του, στο Πωγώνι βελτιώθηκε αισθητά η οδική 
υποδομή, κάτι που δεν έγινε στα προηγούμενα 30 χρό-
νια για το Πωγώνι. Ωστόσο, έκφρασε τη δική του πεποί-
θηση ότι στα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί πιο έντονα 
αυτή η προσπάθεια.

Εντούτοις, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους πως πολύ σύντομα θα δαπανηθεί για 
την ανακαίνιση δύο χιλιομέτρων δρόμου ,στο Πωγώνι , το κονδύλι με τα 150. 000 Ευρώ 
που πρόσφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Ενώ ,αυτή η επένδυση θα γίνει 
σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, όπου ο Δήμος Δρόπολης και 
Πωγωνίου ,θα εκτελέσει το έργο.

Και οι υπόλοιποι ομιλητές, δήλωσαν πως θα χρειαστεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πε-
ρισσότερα κονδύλια για την υποδομή στο Πωγώνι.

Οι διοργανωτές , έχουν φροντίσει και πέτυχαν μία άρτια εκδήλωση, όπου το λαϊκό πα-
ραδοσιακό πρόγραμμα από αντίστοιχους λαογραφικούς ομίλους, καθώς και η σπάνια 
ομορφιά του χωριού Σχωριάδες, έκλεψαν την παράσταση.

Από τον Οδυσσέα Πότση
Στους Σχωριάδες, στο απομέ-

σα Πωγώνι με ομογενείς και την 
Προϊσταμένη Τεχν. Υπηρεσιών 
Περιφέρειας Ηπείρου...Η καρ-
διά μας εκεί, χρυπάει διπλά!!!!

Από EPIRUS WEB - TV
Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το Μεγάλο Αντάμωμα του ενιαίου Πωγωνίου.

Μετά από 31 χρόνια από την πτώση του κομουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία, 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στους Σχωριάδες Πωγωνίου Αργυροκάστρου, το 
Μεγάλο Αντάμωμα των δύο Πωγωνίων:

Του Πωγωνίου της 
Βορείου Ηπείρου και 
του Δήμου Πωγωνί-
ου που ανήκει διοικη-
τικά στην Περιφερεια-
κή Ενότητα Ιωαννίνων.

Στο χαιρετισμό του, 
ο Δήμαρχος Δρόπολης 
και Πωγωνίου, κ. Δη-
μήτρης Τόλης, τόνισε 
πως η θέσπιση της συ-
νεργασίας μεταξύ των 
δύο Πωγωνίων ανοί-
γει νέους ορίζοντες και 
προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα έδωσε 
έμφαση στο γεγονός 
πως στα τρία πρώτα 

χρόνια της θητείας του, στο Πωγώνι βελτιώθηκε αισθητά η οδική υποδομή, κάτι που 
δεν έγινε στα προηγούμενα 30 χρόνια για το Πωγώνι. Ωστόσο, εξέφρασε τη δική του πε-
ποίθηση ότι στα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί πιο έντονα αυτή η προσπάθεια.

Εντούτοις, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους πως πολύ σύντομα θα δαπανηθεί για 
την ανακαίνιση δύο χιλιομέτρων δρόμου στο Πωγώνι, το κονδύλι με τα 150.000 ευρώ 
που πρόσφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Ενώ αυτή η επένδυση θα γίνει 
σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, όπου ο Δήμος Δρόπολης και 
Πωγωνίου, θα εκτελέσει το έργο.

Και οι υπόλοιποι ομι-
λητές, δήλωσαν πως θα 
χρειαστεί μεγαλύτερο εν-
διαφέρον και περισσότερα 
κονδύλια για την υποδομή 
στο Πωγώνι.

Οι διοργανωτές πέτυ-
χαν μία άρτια εκδήλω-
ση, όπου το λαϊκό παρα-
δοσιακό πρόγραμμα από 
αντίστοιχους λαογραφι-
κούς ομίλους, καθώς και 
η σπάνια ομορφιά του χω-
ριού Σχωριάδες, έκλεψαν 
την παράσταση.

https://epirus.top/
https://epirus.top/?p=1676
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Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ
«Στην αυλή της Ηπείρου, στην ποδιά της Πατρίδας.»
(Υπάρχουν ακόμα και αυτές οι φωνές.)
Όσοι είχαν την τύχη να ακούσουν το πόνημα του εξαίρετου συγγραφέα και ιστορικού 

ερευνητή κ. Κώστα Κωστούλα στην εκδήλωση στης Σχωριάδες, «Πωγωνίσοι πολιτι-
στικοί δρόμοι», αλλά και να διαβάσουν το επίκαιρο άρθρο του στον Πρωινό Λόγο των 
Ιωαννίνων «Αξιέπαινη η πρώτη Παν-Πωγωνίσια διαπολιτιστική συνεργασία», θα κατα-
νοήσουν απόλυτα γιατί σαν Αδελφότητα Σχωριαδιτών είχαμε την εύλογη έμπνευση να 
τιμήσουμε αυτή την προσωπικότητα με μια λιτή πλακέτα « Τιμής ένεκεν».

Είναι γεγονός πως πριν από 31 χρόνια, όταν τα τοίχοι πέφτανε, και τα συρματοπλέγ-
ματα ξηλωθήκανε, τον Απρίλιο του 1991 ο λαός του Πωγωνίου, του από εδώ και του 
από κει, μετά από πολλές δεκαετίες αποκλεισμού βρέθηκαν στην Πωγωνιανή να γιορτά-
σουν μαζί την Ανάσταση του Κυρίου. Συνάμα και την Ανάσταση της Ελπίδας για ελευθε-
ρία , δημοκρατία αρμονική και αδελφική συνύπαρξη. Σε αυτή την κοινή εκδήλωση επι-
βεβαιώσαμε για άλλη μια φορά την κοινή μας ιστορική ταυτότητα, τα ίδια ήθη και έθιμα, 
την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά.

Ποιος καλύτερα από τον κ. Κωστούλα, έναν άνθρωπο που γεννήθηκε και έζησε δίπλα 
στην συνοριακή γραμμή που διχοτόμησε μια ενιαία ιστορική και γεωγραφική οντότητα, 
θα μπορούσε να αφουγκραστεί και να αποτυπώσει τον ψυχικό παλμό αυτού του τόπου.

Ήταν : «Μια σύναξη, μια τελετουργία, να γευτούμε μαζί ξανά τη ζείδωρη μεταλαβιά μιας 
κοινής Πολιτιστικής παράδοσης, μιας πανάρχαιας κοινής ταυτότητας. Μιας παράδοσης η 
οποία, δεν χάθηκε και δεν αλλοι-
ώθηκε στο διάβα του ιστορικού 
χρόνου, παρ’ όλες τις δοκιμασίες 
πολέμων κινδύνων, και δεινοπα-
θημάτων, αλλά που δεν άλλαξαν 
την πολιτισμική ταυτότητα και δεν 
την μετέτρεψαν σε μια άλλη χαμέ-
νη Πατρίδα».

«Το ξεκομμένο Πωγώνι είναι η 
δική μας Πωγωνήσια απόδημη 
ψυχή, είναι ένα άλλο Καστελόρι-
ζο, που διατήρησε ζωντανή την 
καθαρή ελληνική ντοπιολαλιά σαν 
ιερό φυλαχτό, είναι αυτό που κρα-
τάει με συνέπεια και σεβασμό και 
αναλλοίωτο ρυθμό τον πανάρχαιο 
ίσο της πολυφωνικής μελωδίας, 
η οποία σωρεύει και διαφυλάττει 
την ιστορική μνήμη, σε αυτή την 
Πωγωνήσια μουσική παράδοση, 
την ιστορία, τους θρύλους, τους 
καημούς και τους Μύθους του Γέ-
νους.»

«Δεν είναι χωρίς ιστορική ανα-
φορά ότι κάποια τραγούδια όπως 
Το Μοναστήρι στους Αγιούς, Οι πα-

πάδες απ’ τη Σωπική, Αγωπάνω στο Κουτσόκρανο κ.ά., τραγουδιούνται περισσότερα 
από 200 χρόνια.»

«Το όλον Παλαιό Πωγώνι ζεί και συνεχίζει να διατηρεί τα πολιτισμικά τζοβαϊρικά του 
ανόθευτα.»

«Το παλιό Πωγώνι ζει ακόμη και αναπνέει την συνέχεια της Γνωσιακής πολιτιστικής 
κληρονομιάς και παράδοσης»

Ο κ. Κωστούλας δεν δίστασε να κεραυνοβολήσει και την στάση της Ελληνικής πολι-
τείας απευθυνόμενος

Στους πολιτικούς εκπροσώπους της:
« Έχουν στις αποσκευές της εξουσίας που εκπροσωπούν, την υποχρέωση να δημο-

σιοποιήσουν αυτό το πολιτιστικό γεγονός και να κινητοποιήσουν την Πολιτεία, με με-
γαλύτερη στοργή και αποτελεσματικότητα προς αυτό το κομμάτι του Γένους, όπως το 
πράττει αναζητώντας τους Κάλας στα Ιμαλάϊα ή στο Αφγανιστάν, στην Μαριούπολη και 
στη Γεωργία, στο Βιετνάμ και στα ακατοίκητα νησιά μας, ψάχνοντας για κάποιον ξεχα-
σμένο κάτοικο».

«Αν αισθάνθηκε ντροπή σαν Έλληνας επίσημος εκπρόσωπος για τους απανταχού Έλλη-
νες το Γένος, για αυτή την εικόνα στην αυλή 
της Ηπείρου, στην ποδιά της Πατρίδας.»

Εκτός των άλλων, δεν παρέλειψε να πέρα-
σε και μηνύματα συνύπαρξης, συνεργασίας 
και αδελφοσύνης των λαών:

«Τα σύνορα έπεσαν, σε λίγο η Αλβανία θα 
είναι στην Ευρωπαϊκή παρέα».

Ευχόμαστε στον κ. Κωστούλα πολλά έτη 
ζωής, για να μας αφήσει πίσω ακόμα πε-
ρισσότερους θησαυρούς που μας θυμίζουν:

Ποιοι ήμαστε.
Από που ερχόμαστε.
Και ποιο πρέπει να είναι το μέλλον μας.
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Από τον Κώστα Κωστούλα

Εντυπώσεις και μηνύματα από
το πολιτισμικό Πωγωνήσιο συλλείτουργο στις Σχωριάδες

Ήταν μια τολμηρή απόφαση της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων και Ενώσεως της Επαρχί-
ας Πωγωνίου, και μια γενναία απόφαση από την Αδελφότητα Σχωριαδιτών «Η Γέννεσις 
της Θεοτόκου», να συμφωνήσουν στην διοργάνωση στο χωριό Σχωριάδες του ξεκομ-
μένου Παλαιού Πωγωνίου, μιας κοινής Πωγωνησιακής Πολιτιστική και παραδοσιακής 
εκδήλωσης. Και ήταν αξιέπαινη η διαπολιτιστική συνεργασία με τους ανωτέρω συλλο-
γικούς φορείς, του Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων και του Δήμου Δρόπολης-Πωγωνίου. 

Να προσθέσω σε αυτά ότι ήταν μεγάλη και η απόφαση όσων ανταποκρίθηκαν και στο 
προσκλητήριο  μας, μιας «τουριστικής»!  εξόδου στο ξεκομμένο Πωγώνι, σε ένα δρο-
μολόγιο που δοκιμάστηκαν αντοχές αυτοκινήτων, οδηγών και συνοδών, που το μόνο 
συναίσθημα που προκάλεσε ήταν μια ντροπή για την Ελλάδα, για την εκεί κατάστασή 
του, 32 χρόνια μετά το άνοιγμα των συνόρων.

Για όλους όσοι έφθασαν στο χωριό Σχωριάδες, όπου διοργανώθηκαν αυτές οι Πωγω-
νησιακές Πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε ένα πανέτοιμο, νοικοκυρεμένο και προοδευτικό 
χωριό, αποτέλεσε μια έκπληξη η όλη εικόνα του χωριού, η οργάνωση της εκδήλωσης, 
των χώρων υποδοχής, και ενός γηπέδου όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της εκ-
δήλωσης με πρωτόγνωρη επιμέλεια και  φιλόξενη ατμόσφαιρα. Ήταν πράγματι κάτι που 
μας εντυπωσίασε όλους.      

 Από όσα ακούστηκαν από ειδικούς ομιλητές, παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα ιστο-
ρικά, πολιτισμικά και παραδοσιακά στοιχεία του Παλαιού Πωγωνίου αλλά και της κοινής 
και ταυτόσημης πολιτισμικής ιστορίας και παράδοσης της Δρόπολης. 

Τονίστηκε ιδιαίτερα ο Πολιτιστικός και παραδοσιακός χαρακτήρας της εκδήλωσης, με 
κυρίαρχο στόχο την επικοινωνία των Πωγωνησιων, σε ένα επιθυμητό ψυχικό αντά-
μωμα, «μια σύναξη, μια τελετουργία, να γευτούμε μαζί ξανά τη ζείδωρη μεταλα-
βιά μιας κοινής Πολιτιστικής παράδοσης, μιας πανάρχαιας κοινής ταυτότητας»

Μιας παράδοσης η οποία, δεν χάθηκε και δεν αλλοιώθηκε στο διάβα τους ιστο-
ρικού χρόνου, παρ΄ όλες ις δοκιμασίες πολέμων κινδύνων, και δεινοπαθημά-
των, αλλά που δεν άλλαξαν την πολιτισμική ταυτότητα και δεν την μετέτρεψαν σε 
μια άλλη χαμένη Πατρίδα».

Το ξεκομμένο Πωγώνι είναι η δική μας «Πωγωνήσια απόδημη ψυχή», είναι ένα άλλο 
Καστελοριζο, που διατήρησε ζωντανή την καθαρή ελληνική ντοπιολαλιά σαν ιερό φυλα-
χτό, είναι αυτό που κρατάει με συνέπεια και σεβασμό και αναλλοίωτο ρυθμό τον πα-
νάρχαιο ισο της πολυφωνικής μελωδίας, η οποία σωρεύει και διαφυλλάττει την 
ιστορική μνήμη, σε αυτή την Πωγωνήσια μουσική παράδοση, την ιστορία, τους 
θρύλους, τους καϋμούς και τους Μύθους του Γένους. 

Δεν είναι χωρίς ιστορική αναφορά ότι κάποια τραγούδια όπως Το Μοναστήρι στους 
Αγιούς, οι παπάδες απ τη Σωπική, Αγωπάνω στο Κουτσόκρανο κ.ά.,  τραγουδιούνται 
περισσότερα από 200 χρόνια.

Οι ιδιαίτερες αναφορές από την Ιστορία του χώρου γύρω από τα ονομαστά βουνά τους 
Πωγωνίου, η πληθώρα των ιερών προσκυνημάτων, πολλά από τα οποία ιδρύθηκαν από 
Αυτοκράτορες του Βυζαντίου (Ιουστινιανός, Ανδρόνικος, Κομνηνός, Κωνσταντίνος Πω-
γωνάτος, με Χρυσόβουλα, προικισμένα μερικά με πολλά προνόμια, αποτελούν μια πο-
λύχρονη ιδιαίτερη σχέση με το ορθόδοξο Χριστιανικό κέντρο την Πόλη. Μερικά ισχυρο-
ποιημένα πνευματικά με «Τίμιο ξύλο».

Τα πολυφωνικά τοπικά συγκροτήματα και οι χορευτικοί όμιλοι, που πλούτησαν την εκ-
δήλωση, έδειξαν και επιβεβαίωσαν ότι το όλον Παλαιό Πωγώνι ζεί και συνεχίζει να 
διατηρεί τα πολιτισμικά τζοβαϊρικά του ανόθευτα.

Η όλη εκδήλωση χαρακτηρίστηκε ιστορική, και απόδειξε ότι μετά από 110 χρόνια 
απομόνωσης και δραματικών μετεξελίξεων και διωγμών, το παλιό Πωγώνι ζει ακόμη 
και αναπνέει την συνέχεια της Πωγωνησιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης.

Οι εκπρόσωποι της ελληνικής τοπικής εξουσίας, ο πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυ-
ρόκαστρο που παρέστει και τίμησε την προσπάθεια, η βουλευτής του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου, πέραν από τους τυπικούς χαιρετισμούς, έχουν στις αποσκευές της εξουσίας 
που εκπροσωπούν, την υποχρέωση να δημοσιοποιήσουν αυτό το πολιτιστικό γεγονός 
και να κινητοποιήσουν την Πολιτεία, με μεγαλύτερη στοργή και αποτελεσματικότητα 
προς αυτό το κομμάτι του Γένους, όπως το πράττει αναζητώντας τους Κάλας στα Ιμα-
λάϊα ή στο Αφγανιστάν, στην Μαριούπολη και στη Γεωργία, στο Βιετ Ναμ και στα ακα-
τοίκητα νησιά μας, ψάχνοντας για κάποιον ξεχασμένο κάτοικο. 

Το Πωγώνι της εκδήλωσης επισκέφθηκε πρόσφατα και κάποιος Υφυπουργός Εξωτε-
ρικών της Ελλάδας. Πέρασε από τα κακοτράχαλα μονοπάτια που η συνάντηση δύο αυ-
τοκινήτων είναι μια μεγάλη δοκιμασία των οδηγών. Θα ήταν ενδιαφέρον να κάνει ο εν 
λόγω Υφυπουργός μια μικρή πικρή δήλωση, αν αισθάνθηκε ντροπή σαν Έλληνας επίση-
μος εκπρόσωπος για τους απανταχού έλληνες το Γένος, για αυτή την εικόνα στην αυλή 
της Ηπείρου, στην ποδιά της Πατρίδας.

Οι ώρες που ζήσαμε εκεί άφησαν και ένα δάκρυ στο ποτήρι με το ντόπιο κρασί που ακό-
μη κάποιοι επιμένουν να παράγουν, στον τόπο που η τοπική ιστορία έχει καταγράψει μια 
μεγάλη οινοπαραγωγό περιοχή του Πωγωνίου, με την μοναδική συντεχνία, τους γνω-
στούς Σωπικιώτες βαρελάδες, που διέτρεχαν όλα τα Βαλκάνια κατασκευάζοντας κρα-
σοβάρελα από την Πελοπόννησο μέχρι τη Βλαχιά.

Κλείνω αυτό το σημείωμα με σύμπλοκα συναισθήματα, ευτυχίας που μπόρεσα και γεύ-
τηκα την μεταλαβιά αυτής της Πωγωνήσιας παράδοσης, και της οργής και οδύνης από 
την απουσία μια στοργής για ένα κομμάτι του Γένους μας.  

 Θα ήταν παράληψη να μη συγχαρώ και δημόσια την Ομοσπονδία Ενώσεων και Αδελ-
φοτήτων Επαρχίας Πωγωνίου και την Αδελφότητα Σχωριαδιτών που διοργάνωσαν αυτή 
την πράγματι ιστορική Πωγωνήσια Πολιτιστική Εκδήλωση.

Ακούστηκε ακραία αλλά ουσιαστικά πρακτικά και συναφώς χρήσιμη για το γεγονός: 
Τα σύνορα έπεσαν, σε λίγο η Αλβανία θα είναι στην Ευρωπαϊκή παρέα».
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18 Αυγούστου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - Σχωριάδες 2022
Ολοήμερη εκδρομή στο ποτάμι.
Καφές, Μπάνιο, Φαγητό, Κλαρίνα, Χορός και λοιπά.
Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μάτσια που πά-

ντα είναι πρόθυμος όταν τον ζητάμε για παρεΐστι-
κα γλέντια.

19 Αυγούστου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - Σχωριάδες 2022
Ημέρα «Σωπικής».

Σήμερα αποφασίσαμε να πάμε στη Σω-
πική, περπατήσαμε στο χωριό, είδαμε 
αρκετά νέα έργα που έχουν γίνει και στο 
τέλος καθίσαμε για φαγητό στον Τάκη 
Μπάκαλη, εκεί πάνω στο καφενείο στον 
γεροπλάτανο εκατοντάδων ετών. 

Στο τέλος φάγαμε ραβανί, την είχε φτιά-
ξει ο Νίκος Μπέλλος, την είχαμε μαζί μας, 
και ξαφνικά:

Τούρτα έκπληξη από το Καλημέρα, για 
το Γιώργο, το γιο του Δημήτρη και της 
Μάγδας, γενέθλια, 5 ετών σήμερα.
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27 Αυγούστου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - Σχωριάδες 2022
ΕΠΙΛΟΓΟΣ, Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Οι μέρες πέρασαν ευχάριστα για άλλο ένα καλοκαίρι στο χωριό. Κουραστήκαμε σω-
ματικά, ξεκουραστήκαμε πνευματικά, ανταμωθήκαμε με φίλους, γνωστούς και συγχω-
ριανούς, περπατήσαμε μονοπάτια, κολυμπήσαμε στα ποτάμια, μαζέψαμε ρίγανη, φάγα-
με σύκα, ήπιαμε τσίπουρο, διασκεδάσαμε, χορέψαμε, τραγουδήσαμε… 

Με την ανάρτηση αυτή κλείνει ο κύκλος των κειμένων του χωριού, για το ΚΑΛΟΚΑΙ-
ΡΙ - Σχωριάδες 2022, ενδεχομένως να 
κούρασα με τις αλλεπάλληλες αναρτή-
σεις, προσπάθησα όμως να μεταφέρω 
όσο το δυνατόν περισσότερα γεγονότα 
και συμβάντα του χωριού, να δείξω όλα 
αυτά που περάσαμε εμείς, αλλά και οι μι-
κρότεροι και οι μεγαλύτεροι, προσπάθη-
σα να γράψω για ανθρώπους του χωριού 
έτσι όπως έπαιρνα υποκειμενικά τα ερεθί-
σματα, στόχος μου να μείνουν ως αρχείο 
αυτά που γίνονται κάθε χρόνο στο χωριό 
αλλά το κυριότερο να διαδοθούν σε ακό-
μη περισσότερους συγχωριανούς μας και 
μη που δεν κατάφεραν να έρθουν το κα-
λοκαίρι στο χωριό, να δουν και εκείνοι 
την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ που βιώνει το χωριό 
μας τα τελευταία χρόνια.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ σε όλα τα επίπεδα, πνευματική, συμμετοχής, προσέλευσης, υποδο-
μών, εθελοντισμού, προσφοράς, αποδοχής, αναγνώρισης. 

• Φέτος είχαμε ρεκόρ προσέλευσης στο χωριό, πλέον έχουμε υποδομές για τα παι-
διά, το Αθλητικό Πάρκο «Η Αγία Σωτήρα» με την παιδική χαρά, τα γήπεδα μπάσκετ, βό-
λεϋ, ποδοσφαίρου, με τα κιοσκ, τα παγκάκια, τα δέντρα κλπ γίνεται το σημείο συνάντη-
σης όλων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι αργά το βράδυ, μάλιστα ένα απόγευμα 
μετρήσαμε πάνω από 100 άτομα να βρίσκονται στο πάρκο, μικροί και μεγάλοι.

• Τα παιδιά είναι η κινητήριος δύναμη του 
χωριού και εμείς τους δείχνουμε πως είναι 
η προτεραιότητα μας, το χωριό για εκεί-
να έχει γίνει πλέον ελκυστικό και το επιζη-
τούν, θέλουν το καλοκαίρι τους να το περ-
νάνε στο χωριό για εβδομάδες ή έστω και 
για λίγες μέρες. 

• Το χωριό μας τα τελευταία χρόνια πρω-
ταγωνιστεί στην ευρύτερη περιοχή Δερό-
πολης - Πωγωνίου, με εκδηλώσεις υψηλού 
επιπέδου και συμβολισμού, το 2019 οργα-
νώσαμε τα 250 χρόνια ζωής και προσφοράς 

της Αδελφότητας μας, εφέτος γιορτάσαμε 
το 1ο Παν-Πωγωνίσιο Πολιτιστικό Αντάμω-
μα, αποτελούμε πρότυπο οργάνωσης, πρό-
τυπο εκτέλεσης έργων, πρότυπο ιδιωτικής 
προσφοράς, αυτό το δρόμο ακολουθούν και 
τα υπόλοιπα χωριά και χαιρόμαστε γι’ αυτό, 
όλοι είμαστε Πωγωνίσιοι με κοινή πορεία, 
στόχους αλλά και προβλήματα.

Αλήθεια, όταν αναρωτιόμασταν πριν 20 
χρόνια πως θα ήταν το χωριό μας σήμε-
ρα ούτε στα καλύτερα μας όνειρα, ακόμη 
και ο πιο αισιόδοξος δεν προέβλεπε αυτό 
που σήμερα συμβαίνει. Λέγαμε, τα επόμενα 
χρόνια θα «φύγουν» οι παππούδες του χω-
ριού και θα σβήσει το χωριό, κι ενώ εκείνοι 
οι παππούδες πράγματι «έφυγαν», ΗΡΘΑΝ 

νέοι παππούδες να εγκατασταθούν σχεδόν 
μόνιμα και να συνεχιστεί αυτή η αλυσίδα, 
λέγαμε θα μεγαλώσουν τα παιδιά που γεν-
νήθηκαν στο χωριό και σιγά μην πατήσουν 
το πόδι τους τα νέα «ελληνάκια» παιδιά, ΚΙ 
ΟΜΩΣ όντως εκείνα τα παιδιά μεγάλωσαν 
αλλά ήρθαν τα ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ τα οποία τι κι αν 
δεν γεννήθηκαν στο χωριό είναι πιο χωρια-
τόπαιδα και πιο Σχωριαδίτικα από τα προ-
ηγούμενα.

Πλέον είμαστε αισιόδοξοι για τα επόμενα 
20 χρόνια, ο σπόρος έχει πέσει, τα γονίδια 
της αγάπης και προσφοράς για το χωριό εί-
ναι πολύ δυνατά και θα διαιωνίζονται συ-
νεχώς, τα γενικά μηνύματα της περιοχής 
μας είναι πιο θετικά, το άνοιγμα των Δρυ-
μάδων, έστω κι έτσι περιστασιακά έδωσε 
άλλη πνοή, μικροψιθυρίσματα ακούγονται 
και για τον δρόμο, ελπίζουμε.

Μία παρότρυνση προς όλους, διαδώστε 
αυτά που γίνονται στο χωριό, καλέστε να 
γίνουν μέλη όσο το δυνατόν περισσότεροι 
σε αυτήν την ομάδα του χωριού μας, μπο-
ρεί τεχνικά να είναι «κλειστή» ομάδα όμως 
είναι ορθΑΝΟΙΧΤΗ προς όλους, Σχωριαδί-
τες και μη, είναι ανοιχτή σε κάθε Πωγωνί-
σιο, Ηπειρώτη, φίλο και γνωστό.

Αυτά για φέτος, ραντεβού το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
- Σχωριάδες 2023!
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28 Αυγούστου 2022
Από τον Αντιγόνη Λώλη

Έτυχε να είμαστε και φέτος αρκετοί στο 
χωριό για να γιορτάσουμε τον Άγιο Φα-
νούριο.

Χρόνια πολλά σε όλους μας με υγεία.

Κατά την περίοδο που παρέ-
μειναν στο χωριό η Αντιγόνη 
με τον Σταύρο, η ίδια έκανε και 
μια ανάρτηση με τους καρπούς 
από την γη του χωριού, καθώς 
και την τελευταία μέρα, μοιρά-
στηκε στιγμιότυπα από την επί-
σκεψη και το καφεδάκι στο σπί-
τι της Αλεξάνδρας.
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8 Σεπτεμβρίου 2022
Από τον Θωμά Νάκα

Σήμερα γιόρτασε η κεντρική εκκλησία «Η Γέννηση της Θεοτόκου» του χωριού μας. Ξε-
κίνησε με την πανηγυρική λειτουργία από τον πατέρα Ευθύμιο και τελείωσε με το καθιε-
ρωμένο γιορτινό τραπέζι. Μας τίμησαν φέτος με την παρουσία τους η Γερόντισσα Μαρία 
(Ελένη) Καλέμη και οι αδελφές Καλλίνικη και Φωτεινή. Η συμμετοχή των συγχωριανών 
φέτος ήταν πολύ μεγάλη και οι φωτογραφίες που ακολουθούν το βεβαιώνουν. Χρόνια 
πολλά σε όλους τους σχωριαδίτες απανταχού και του χρόνου με υγεία.

Συνέχεια της σημερινής εορτής στις Σχωριάδες. Ακολουθούν φωτογραφίες στην αυλή 
της εκκλησίας και από το τραπέζι στην αίθουσα του πρώην σχολείου.
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25 Σεπτεμβρίου 2022
Από τον Θωμά Νάκα
Σήμερα γιορτάζει η Αγία Ευφροσύνη.

Όπως κάθε χρόνο όσοι βρισκόμασταν στο χωριό, ήμα-
σταν στο Εκκλησάκι της Αγίας Ευφροσύνης στην λειτουρ-
γία και στο τέλος στην Αρτοκλασία.

Χρόνια πολλά, υγεία σε 
όλους τους Σχωριαδίτες 
και του χρόνου με υγεία.

Σχετικά με το γεγονός 
του εορτασμού της μνή-
μης της Αγίας Ευφροσύ-
νης στο περικαλλή ομώ-
νυμο εκκλησάκι των 
Σχωριάδων, υπήρξε και 
μια ανάρτηση στην επί-
σημη σελίδα της Ορθο-
δόξου Αυτοκεφάλου Εκ-
κλησίας της Αλβανίας στο 
Facebook μαζί με δυο 
φωτογραφίες του ναού.

6 Οκτωβρίου 2022
Από Δήμο Δρόπολης

Ο Δήμαρχος Δρόπολης και Πωγωνίου, κ. Δη-
μήτρης Τόλης, βρέθηκε σήμερα μαζί με τον εκ-
πρόσωπο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας 
στο Αργυρόκαστρο κ. Σταύρο Τσιούλο στην Δι-
οικητική Μονάδα Πωγωνίου, όπου ξεκίνησαν οι 
εργασίες για την τμηματική ανακαίνιση (με μπε-
τόστρωση) του δρόμου Πολύτσανη- Σούχα.

Βάση της μελέτης του 
Γραφείου Πολεοδομί-
ας του Δήμου μας, θα 
ανακαινιστούν περίπου 
2 χλμ δρόμου, στα πιο 
δύσβατα και πιο δύσκο-
λα σημεία.

Γι’ αυτές τις εργασίες, 
ο Δήμος Δρόπολης και 
Πωγωνίου έθεσε σε δι-
άθεση από τα δικά του 
έσοδα το κονδύλι των 

11.717.971 Λεκ (καινούργια), όπου η ανάδοχη εταιρία, μετά 
από όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ανέλαβε το έργο με 9.742.846 
Λεκ (καινούργια).

29 Σεπτεμβρίου 2022
Από Δήμο Δρόπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο δρόμος που οδηγεί στο Πω-

γώνι και στην Ζαγοριά είναι μια 
επένδυση που ξεκινά μέρα με τη 
μέρα! 

Επομένως, θα χρειαστεί η υπο-
μονή και η κατανόησή σας! Αυτός 
ο άξονας θα κλείσει προσωρινά, 
από τις 5 Οκτωβρίου, για να επι-
ταχυνθούν οι εργασίες! 

Στο μεταξύ, ο δρόμος από την 
Διοικητική Μονάδα Ζαγοριάς θα 
είναι ανοιχτός για τη διέλευση 
των πολιτών! Μαζί, για όμορφες 
δουλειές! 
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Ο Δήμος Δρόπολης και Πωγωνίου ευχαριστεί δημόσια τις ελληνικές εταιρίες που εδρεύ-
ουν στα Τίρανα « TITAN « και «SIDENOR», οι οποίες πρόσφεραν , αντίστοιχα, 321.4 τό-
νους τσιμέντο και 11.65 τόνους σίδερο. Όπως, επίσης, ευχαριστεί από καρδιάς την Πρε-
σβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, προσωπικά την Πρέσβη, κυρία Σοφία Φιλιππίδου, καθώς 
και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, κ. Δημήτριο Σαχαρίδη, για τη 
συνεργασία και τη συμβολή τους, ώστε να γίνει δυνατή η συγκεκριμένη βελτιωτική πα-
ρέμβαση στο δρόμο του Πωγωνίου.

Αφού ευχαριστήσουμε τους κατοίκους του Πωγωνίου για την κατανόηση και την υπο-
μονή που δείχνουν, τους ενημερώνουμε πως τη χρονική περίοδο των επόμενων 20-30 
ημερών που θα διαρκέσουν οι εργασί-
ες, η μετακίνηση των κατοίκων θα γί-
νεται μέσω της περιοχής της Ζαγοριάς 
και της διάβασης στο Τσιαγιούπι, καθώς 
και από τη συνοριακή διάβαση Δρυμά-
δων στη Σωπική για έκτακτες ανάγκες.

14 Οκτωβρίου 2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
Βιβλία από τον Γρηγόρη Λώλη.

Όπως γνωρίζουμε στο ανακαινισμένο σχο-
λείο του χωριού μας, στο Πνευματικό Κέ-
ντρο Σχωριάδων λειτουργεί η ΒΙΒΛΙΟΘΗ-
ΚΗ του χωριού μας.

Σχεδόν 5.000 βιβλία όλων των κατηγοριών 
με πολλά σπάνια βιβλία αλλά και πάρα πολ-
λά βιβλία που έχουν άμεση σχέση με το χω-
ριό μας, περιμένουν μικρούς και μεγάλους 
για το μαγικό ταξίδι της γνώσης, της έρευ-
νας και της αναζήτησης. 

Άλλη μία μεγάλη προσφορά για τον εμπλου-
τισμό με ακόμη περισσότερα βιβλία για τη 
βιβλιοθήκη μας γίνεται με πρωτοβουλία του 
ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΩΛΗ.

Το καλοκαίρι με κάλεσε στο τηλέφωνο ο 
Γρηγόρης: Γιώργο, μία γειτόνισσα μετακο-

μίζει, έχει μία πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη, έλα 
να πάρεις τα βιβλία, εσένα σου χρειάζονται 
στα βιβλιοπωλεία σου.

Γρηγόρη, ευχαριστώ, εγώ δεν τα χρειάζο-
μαι εφόσον είναι μεταχειρισμένα, όμως να 
έρθω να τα πάρω, να τα πάμε στο χωριό, 
στη βιβλιοθήκη μας.

Και έτσι έγινε, έστειλα το φορτηγό, γεμί-
σαμε αρκετά χαρτοκιβώτια, αυτές τις μέ-
ρες κάνω μία επιλογή και κατηγοριοποίη-
ση, και είναι έτοιμα να τα πάμε στο χωριό, 
κάπως θα βρούμε τον τρόπο.

Πολλά συγχαρητήρια στον Γρηγόρη Λώλη!!!

Επάνω αριστερά: Τα βιβλία από τον Γρηγόρη Λώλη, 
ετοιμάζονται για το χωριό. Πραγματικοί θησαυροί, 
εδώ βλέπουμε Πηνελόπη Δέλτα, Μύθοι Αισώπου, 
Μικελάντζελο…
Επάνω δεξιά: Η βιβλιοθήκη του χωριού μας. Κάθε βιβλίο 
ανοίγει το δικό του παράθυρο σε ένα απέραντο κόσμο.
Κάτω αριστερά: Στη βιβλιοθήκη σήμερα έχουμε σχεδόν 
5.000 τίτλους κάθε κατηγορίας, ακόμη και ολόκληρες 
σειρές Εγκυκλοπαιδειών.
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15 Οκτωβρίου 2022
Από τον Θωμά Νάκα

Σήμερα επισκέφτηκα και φωτο-
γράφισα τις εργασίες για την τσιμε-
ντόστρωση στον δρόμο στην Γκρίκα. 

Ένιωσα ικανοποίηση γιατί επιτέ-
λους τα πιο δύσκολα σημεία του 
δρόμου στρώνονται με μπετό που 
με την ολοκλήρωση των 2000 μέ-
τρων θα μπορούμε να πηγαίνουμε 
και με χαμηλά αυτοκίνητα πιο άνετα.

Σίγουρα δεν είναι η τελική λύση. 
Εμείς όμως δεν λέμε πάντοτε, εάν 
όλοι όσοι πέρασαν αυτά τα τριά-
ντα τελευταία χρόνια Δήμαρχοι και 
Έπαρχοι να έστρωναν από 1000 μέ-
τρα ο δρόμος θα είχε ολοκληρωθεί;

Η προηγούμενη δημοτική αρχή με Δήμαρχο τον Αχιλλέα Ντέτσκα, είχε την ευχέρεια 
με κρατική δαπάνη να γίνουν με άσφαλτο 3 χιλιόμετρα από την Γκρίκα μέχρι την Πολύ-
τσανη και η Πλατεία της Πολύτσιανης.

Η νυν δημοτική αρχή με Δήμαρχο τον Δημήτρη Τόλη έκανε βήματα πολύ πιο προχω-
ρημένα. Πέρυσι τσιμεντόστρωσε 1500 μέτρα στον ανήφορο του Χλωμού και έχει πάει 
υλικά και για άλλα 1000 μέτρα.

Φέτος οι προσπάθειες του Δημάρχου ήταν πιο ελπιδοφόρες. Προσέγγισε τις ελληνι-
κές εταιρίες στην Αλβανία ΤΙΤΑΝ και SIDENOR προσφέροντας τα τσιμέντα και πλέγματα 
και από τον προϋπολογισμό του Δήμου διέθεσε και 97.000.000 λεκ παλιά για χαλίκι και 
εργασία ολοκληρώνοντας 2000 μετρά στα πιο δύσκολα σημεία της Γκρίκας.

Εκτός αυτού, με την συνεργασία της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα και του Προ-
ξενείου Αργυρόκαστρου με την προσφορά του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, 
κυρίου Φραγκογιάννη, ο οποίος επισκέφτηκε το Πωγώνι περνώντας από τις Δρυμάδες, 
εξασφαλίστηκαν άλλα 150.000 ευρώ, με τα οποία θα στρωθούν αρκετά χιλιόμετρα στα 
δύσκολα σημεία από την Πολύτσιανη μέχρι τις Δρυμάδες.

Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ικανοποιη-
μένος και πολλοί από εμάς θα το αισθαν-
θούν με την ολοκλήρωση του έργου.

Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρ-
χο Δημήτρη Τόλη; Πολλοί από εμάς θα 
πουν όχι γιατί κάνει το αυτονόητο το κα-
θήκον του. Συμφωνώ, αλλά συγκρίνο-
ντας με τους προηγούμενους εδώ και τρι-
άντα χρόνια, ναι εγώ τον συγχαίρω και 
εύγε του.

Πολλά συγχαρητήρια στον εργολάβο 
Νάσιο Κίκη για την πολύ καλή και ποιο-
τική δουλειά που κάνει.

25 Οκτωβρίου 2022
Από τον Θωμά Νάκα

Σήμερα ξανά επισκέφτηκα τις εργασίες για 
την τσιμεντόστρωση των δύσκολων σημείων 
του δρόμου Σούχας - Πολύτσιανης .

Μια διευκρίνιση: Οι επισκέψεις ενός πολί-
τη του Πωγωνίου που ενδιαφέρεται για τον 
τόπο του αλλά και με την ιδιότητα του Προέ-
δρου μιας άτυπης επιτροπής «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟ-
ΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ», η οποία ιδρύθηκε από το 
2015 με δική μου πρωτοβουλία.

Με αυτήν την ιδιότητα έχω κάνει πολλές 
προσπάθειες σε Ελλάδα και Αλβανία σε κυ-
βερνητικούς παράγοντες.

Χτες με αυτήν την ιδιότητα είχα μια συνάντη-
ση με τον Δήμαρχο Δημήτρη Τόλη στο γραφείο 
του, ο οποίος με διαβεβαίωσε πως ο δρόμος 
θα ολοκληρωθεί στο ακέραιο 2.000 μέτρα, 
μάλλον υποσχέθηκε και για επιπλέων 200 με 
300 μέτρα.

Σήμερα εγώ πήρα το μέτρο και μέτρησα όλα 
τα σημεία που ολοκληρώθηκαν και αυτά που 
είναι στο σχέδιο να γίνουν. Το μέτρο που με-
ταχείρισα είναι στην πρώτη φωτογραφία και 
είναι επαγγελματικό και όχι όπως συνηθίζου-
με να μετράμε με το κοντέρ του αυτοκινήτου.
Τα αποτελέσματα είναι ως εξής:
• 165 μέτρα στην Γκρίκα σε συνέχεια της 
ασφάλτου
• 607 μέτρα στον ανήφορο της Σέλτσης
• 160 μέτρα στο Shkëmbi i dallëndyshes
• 217 μέτρα μέχρι χτες στο αδιάκοπο κομμά-
τι που ξεκινά η ανηφόρα.
Σύνολο μέχρι χτες 1150 μέτρα.

Υπολείπονται 712 μέτρα μέχρι το τέλος της 
ανηφόρας, δηλαδή μέχρι εκεί θα γίνουν 1812 
μέτρα.

Θα γίνουν και περίπου 150 μέτρα στο Qafa 
e Xhandarit συμπληρώνοντας τα 2.000 μέτρα.

Τελικό συμπέρασμα είναι ότι η δουλειά γί-
νεται καλή, οι δυσκολίες πολλές μεγάλη και 
συνεχόμενη κούραση από τους εργάτες. Αξί-
ζουν συγχαρητήρια !

Εγώ έδωσα συγχαρητήρια στον Δήμαρχο 
αλλά ο έλεγχος θα συνεχιστεί.
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• Δημήτριος Τσάκας
• Νέα ηγεσία του ιστορικού Συλλόγου Βορειο-

ηπειρωτών «Πύρρος»

• Αντωνέτα Βαρσάμη
• Ευχές στον πρόεδρο του Συλλόγου «Πύρρος 

και Θυγατέρες της Ηπείρου»
• Καλωσόρισμα στον Μιχάλη Τζέλιο

• Ειρήνη Τσούκα
• Φωτογραφίες από παλιά • Στον αείμνηστο 

φίλο μου Βάιο Τέλιο

• Σταύρος Ζιώγκας
• Για την γιορτή των 250 χρόνων της Αδελφό-

τητας Σχωριαδιτών

• Χρήστος Πλέγκας
• Άρθρο για τους ασβεστάδες Χλωμιώτες

• Σωκράτης Μπελλάς
• Ποίημα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΩΠΙΚΗ
Αγναντεύοντας Απέναντι

• Πέθανε ο Μιχάλης Σέρβος

• Δημήτρης Τσέβης
• Σωπικιώτισσες με την παραδοσιακή στο-

λή τους

• Θανάσης Κούμπης
• Φωτογραφίες από το γεφύρι του Αγίου 

Μαρτίνου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΣΙΑΝΗ
• Θεοδόσης Μάντζαρης

• Ποιήματα

• Αννέτα Κούστα
• Ποίημα του Νίκο Λίνα
• Δυο νέες εκδόσεις του Κώστα Ίσου
• Η νυφική στολή της Πολύτσιανης
• Ανακοίνωση – Ευχαριστήριο για την εκδρο-

μή στην Δημητσάνα και Βυτίνα

• Ορέστης Ίσος
• Δυο νέα βιβλία του Χρήστου Γ. Τσελίκη

• Μιρέλα Κονόμη
• Σκέψεις γεμάτες συγκίνηση κατά την επι-

στροφή στο χωριό

• Γιώργος Τσελίκης
• Η γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου στο χωριό

• Κηδείες
• Ελεονώρα Γκόρου – Χατζοπούλου
• Ρήγας Πατσάνης
• Αναστασία Σιώπε – Κάνα
• Δώρα Παπαντώνη
• Βέρω Κύρου
• Κώστας Μπέλλος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΠΟΛΗΣ

• Απονομή τιμητικών διακρίσεων
• Δημόσια διαβούλευση στην Πολύτσιανη Πω-

γωνίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΧΛΩΜΟ

• Ανακοίνωση του Συλλόγου Χλωμιωτών για 
τα έργα στο χωριό

• Δωρεά του Βασίλη Ράπτη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ

• Ανακοίνωση του Συλλόγου «Η Μεταμόρ-
φωση του Σωτήρος» Τσιάτιστας για τα έργα στο 
χωριό

• Ευχαριστίες του Συλλόγου Τσιάτιστας και 
του Προεδρείου του χωριού σε όλους

• Ανακοινώσεις του Συλλόγου Τσιάτιστας και 
του Προεδρείου του χωριού

• Ιωάννα Παπαθοδωρή
• Νέα στασίδια και έργα στην κεντρική εκκλησία
• Ανακατασκευή του πηγαδιού της Ρούγας
Δωρεά για την αγία τράπεζα της κεντρικής 

εκκλησίας
• Έργα για ανακατασκευή τοίχου
• Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου 

για το πηγάδι της Ρούγας
• Παραδοσιακή στολή
• Νέα παράθυρα και πόρτα στο εξωκλήσι του 

Αγίου Γεωργίου
• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τοίχου στο 

μαγαζί της Μάλως
• Δωρεά 12 καρέκλες στους Αγίους Ταξιάρχες
• Κατασκευή 10 κάδων σκουπιδιών
• Τοποθέτηση προβολέων σε τρία σημεία του 

χωριού
• Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Σωπικής

• Βασίλης Γκινόπουλος
• Ο γιατρός Ηλίας Ζέρης από την Σωπική Άνω 

Πωγωνίου

• Γιώργος Παπαθοδωρής
• Σωπική: Το χωριό των βαρελοποιών



7.2.2022
Νικόλαος Καλύβας

Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μας από την ΜΕΤΑΠΑΙΔΕΙΑ (η Ελληνι-
κή εναλλακτική εγκυκλοπαίδεια), ένα υλικό σχετικά με τον συγχω-
ριανό μας Νικόλαο Κίτσο Καλύβα και μας ζητούσαν περισσότερες 
πληροφορίες για την οικογένειά του και το γενεαλογικό του δέντρο. 
Η γενιά μας λίγα πράγματα γνώριζε για το συγκεκριμένο πρόσωπο, 
το οποίο θεωρούνταν ως μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Το υλι-
κό αυτό για τον Νικόλαο Καλύβα το παραθέτουμε ως έχει, εμπλου-
τίζοντας έτσι τις γνώσεις μας για πρόσωπα από τις Σχωριάδες και 
την ιστορία μας γενικότερα.

Ο Νικόλαος Καλύβας, Έλληνας εθνικιστής και μαχη-
τικός αντικομμουνιστής, εθνικός αγωνιστής, ξενοδοχο-
ϋπάλληλος και συνδικαλιστής που διατέλεσε Πρόεδρος 
του Ε.Κ.Α. [Εργατικό Κέντρο Αθηνών], Γενικός Γραμμα-
τέας της Ε.Σ.Ε.Ε. [«Εθνική Συνομοσπονδία Εργατών Ελ-
λάδος»] από τις 22 Μαρτίου 1943 και τυπικά έως τις 2 
Μαρτίου 1944, καθώς είχε προηγηθεί η δολοφονία του 
τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου εκείνου του έτους, 
υφυπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλ-
λη, γεννήθηκε το 1900 στο ορεινό χωριό Σχωριάδες Πω-
γωνίου στην περιοχή του Αργυροκάστρου στη Βόρειο 
Ήπειρο και δολοφονήθηκε το πρωί της 27ης Ιανουαρίου 
1944, την ώρα που εξήλθε από το σπίτι όπου φιλοξενού-
νταν, στην οδό Πλουτάρχου & Πατριάρχου Ιωακείμ στο 
Κολωνάκι, προκειμένου να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό 
του. Η δολοφονία του Καλύβα ήταν έργο της κομμου-
νιστικής συμμορίας δολοφόνων Ο.Π.Λ.Α., [«Οργάνωση 
Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα»]. Η κηδεία του Νικολάου Καλύβα τελέστηκε στις 10:00 
το πρωί της Παρασκευής 28 Ιανουαρίου από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών δημοσία 
δαπάνη και στο νεκρό αποδόθηκαν τιμές υπουργού εν ενεργεία. Στη νεκρώσιμη ακο-
λουθία του Καλύβα ήταν παρόντες ο πρωθυπουργός Ιωάννης Ράλλης καθώς και όλο το 
υπουργικό συμβούλιο. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργυροκάστρου, 
προσωπικός φίλος του νεκρού, και τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Υπουργός Αναστά-
σιος Ταβουλάρης. Η σορός του μεταφέρθηκε και, στις 12:30’ το μεσημέρι, ενταφιάστη-
κε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. 

Ο Καλύβας ήταν παντρεμένος και από το γάμο του έγινε πατέρας δύο κοριτσιών, ένα από 
τα οποία πέθανε από φυματίωση, λόγω ανέχειας, σε νεαρή ηλικία ενώ η άλλη του κόρη 
ήταν ηλικίας 19 ετών και αρραβωνιασμένη την εποχή της δολοφονίας του πατέρα της.

 
Βιογραφία

Η καταγωγή της οικογένειας του Καλύβα ήταν από το χωριό Σχωριάδες Πωγωνίου 
στην περιοχή του Αργυροκάστρου στην Βόρειο Ήπειρο όπου γεννήθηκε και ο ίδιος. Πα-
τέρας του Νικολάου, ο οποίος είχε έναν αδελφό και ήταν απόφοιτος του Γαλλικού Λυ-
κείου Κωνσταντινουπόλεως. ήταν ο Κίτσο (Χρήστος) Καλύβας.
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Συνδικαλιστική δράση
Ο Καλύβας ήρθε κυνηγημένος στην Ελλάδα, σε νεαρή ηλικία, έχοντας σε βάρος του μια 

καταδίκη σε θάνατο από το Αλβανικό κράτος για την δράση του υπέρ της ανεξαρτησίας 
της ιδιαίτερης πατρίδος του, της Βορείου Ηπείρου. Στην Ελλάδα εργάστηκε ως βοηθός 
σε φούρνους, στην Αθήνα και στον Πειραιά, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός 
υπάλληλος, καμαριέρης και μαιτρ σε ξενοδοχεία ύπνου. Ήδη από το 1926 δραστηριο-
ποιήθηκε με το ΣΕΚΕ-ΚΚΕ, όπου συνυπήρξε για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα με τον 
Αριστείδη Δημητράτο, τον Καβαλλιεράτο και τον Ευαγγέλου, όλοι τους μετέπειτα στε-
λέχη της 4ης Αυγούστου υπό τον Ιωάννη Μεταξά. Ο Καλύβας σύντομα αναδείχθηκε σε 
κορυφαίο συνδικαλιστικό στέλεχος και εξελέγη Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της 
Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Εργασίας. Το 1934 βοήθησε στην ανασύσταση της Αδελ-
φότητος Σχωριαδιτών στην Αθήνα. Μετά την επιβολή του Εθνικού καθεστώτος της 4ης 
Αυγούστου υπό τον Ιωάννη Μεταξά στον Καλύβα ανατέθηκαν καθήκοντα Υφυπουργού 
Εργασίας όμως σύντομα παύθηκε από τα καθήκοντα του. Τον Αύγουστο του 1941 διο-
ρίστηκε, από τον Α. Λιβιεράτο τον υπουργό Εργασίας της κυβερνήσεως του εθνικιστή 
στρατηγού Γεωργίου Τσολάκογλου, Γενικός Γραμματέας της Ε.Σ.Ε.Ε. [«Εθνική Συνομο-
σπονδία Εργατών Ελλάδος»], θέση στην οποία αντικατέστησε τον Γιάννη Καλομοίρη, που 
διαμαρτυρήθηκε για την παύση του στον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνι.

Υφυπουργός Εργασίας
Στις 2 Δεκεμβρίου του 1942 ο Καλύβας ανέλαβε καθήκοντα Υφυπουργού Εργασίας 

στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου. Στη διάρκεια της θητείας του ο 
Καλύβας και η ομάδα των συνδικαλιστών που τον υποστήριξαν δημιούργησαν εθνικιστι-
κά σωματεία εργαζομένων και διοργάνωσαν εθνικά συνέδρια της Γ.Σ.Ε.Ε. (τότε Ε.Σ.Ε.Ε.) 
και των Εργατικών Κέντρων, στα οποία συγκέντρωναν την πλειοψηφία απομονώνο-
ντας τις αντίστοιχες δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Καλύβας υπέγραψε και 
δημοσίευσε στο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το διάταγμα με τίτλο «Περί 
υποχρεωτικής εργασίας του αστικού πληθυσμού της Ελλάδος». Στις 7 Απριλίου 1943 
αντικαταστάθηκε όμως. την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, μετά από παράκληση του 
πρωθυπουργού Ιωάννη Ράλλη ανέλαβε εκ νέου την θέση του Υφυπουργού Εργασίας, 
στην οποία παρέμεινε ως την ημέρα της άγριας δολοφονίας του. 

Ως υφυπουργός προχώρησε στη θέσπιση νόμου που καταργούσε τη νομοθετική απα-
γόρευση απολύσεων εργαζομένων, που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του Γεωργίου Τσο-
λάκογλου. Συγκεκριμένα, με τον νόμο 424 της 28ης Αυγούστου 1941 επιτρεπόταν η 
απόλυση εργαζομένου μόνο εφόσον ο εργοδότης αντικειμενικώς δεν ήταν σε θέση να 
συνεχίσει τις εργασίες του και υπό την προϋπόθεση ότι θα χορηγούταν άδεια για την 
απόλυση από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό Εργασίας. Με τον νόμο 1038 της 20ης Δε-
κεμβρίου 1943 καταργήθηκαν οι περιορισμοί στις απολύσεις εργαζομένων και τέθηκαν 
ως προϋποθέσεις, για να δικαιούνται οι απολυθέντες τη λήψη ενός επιδόματος, αφενός 
η εγγραφή τους στο αρμόδιο Γραφείο Εργασίας και αφετέρου το να αποδεχθούν οποια-
δήποτε εργασία τους προσφερόταν. Ο Καλύβας αρνούνταν σταθερά τα μέτρα ασφαλεί-
ας που του πρότειναν οι υπεύθυνοι της Ειδικής Ασφάλειας και απέρριπτε κάθε πρότα-
ση που του είχε γίνει για αστυνομική συνοδεία. Το μόνο μέτρο που είχε αποδεχθεί ήταν 
να εγκαταλείψει την ιδιόκτητη κατοικία του στη Νέα Σμύρνη και μαζί με την οικογένεια 
του να φιλοξενηθεί σε φιλικό του σπίτι στο Κολωνάκι.

Από τον
Θωμά Νάκα
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Η δολοφονία του
Στις 07:15΄το πρωί της 27ης Ιανουαρίου 1943, την ώρα που βγήκε από το σπίτι του 

και αφού είχε επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του, ο Καλύβας δέχτηκε μια σφαίρα στην πλά-
τη. Τραυματισμένος ελαφρά προσπάθησε να βγει από την άλλη πόρτα για να αποφύγει 
την επίθεση, όμως εκεί τον περίμεναν δύο άτομα, ένας από τους οποίους τον πυροβό-
λησε και η σφαίρα που εισήλθε από την πίσω πλευρά του κρανίου εξήλθε από την σια-
γώνα του. Εναντίον του Καλύβα ρίχτηκαν 10 σφαίρες, έξι από τις οποίες κατέληξαν στη 
λαμαρίνα του αυτοκινήτου και τέσσερις στο σώμα του, μία από τις οποίες ήταν αυτή που 
προκάλεσε το θάνατο του. Αν και η δολοφονία πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα κεντρι-
κότερα σημεία της Αθήνας, την πλατεία Κολωνακίου, οι δράστες διέφυγαν ανενόχλητοι 
χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο συνεργού τους που τους περίμενε και βρίσκονταν σταθ-
μευμένο σε κοντινή απόσταση. 

Μόνος αυτόπτης μάρτυρας της επιθέσεως που κατέληξε στη δολοφονία του Καλύβα 
υπήρξε ο οδηγός του υπηρεσιακού αυτοκινήτου Αθανάσιος Σπηλιωτόπουλος. Ο Καλύ-
βας με το αυτοκίνητο του υπουργείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» 
όπου έφτασε ζων όμως εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα, στις 08:20’ δίχως να αρθρώσει 
λέξη καθώς τα ζωτικά του όργανα είχαν νεκρώσει και μόνη η καρδιά του τον κρατού-
σε στη ζωή.

Ανακριτικό έργο
Την ανάκριση για τη διαλεύκανση και την εξακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες 

δολοφονήθηκε ο Καλύβας ανέλαβε ο Υποστράτηγος Αλέξανδρος Λάμπρου της Ειδικής 
Ασφάλειας και ο εθνικιστής Αστυνόμος Νικόλαος Μπουραντάς. Τη νεκροψία διενήργη-
σε ο ιατροδικαστής Γεωργιάδης, αρμόδιος για τις έρευνες ανέλαβε ο εισαγγελέας Μι-
κρουλέας, τακτικός ανακριτής ο δικαστικός Μαχαίρας, ο οποίος λίγες ημέρες αργότερα 
παρέδωσε τον φάκελο της δολοφονίας του Καλύβα στη στρατιωτική δικαιοσύνη καθώς 
πρόσφατος νόμος της κυβερνήσεως του Ιωάννη Ράλλη όριζε ως αρμόδια τα έκτακτα 
στρατοδικεία ασφαλείας στις περιπτώσεις απόπειρας εναντίον μελών της κυβερνήσεως. 
Για τον φόνο του Καλύβα αρχικά συνελήφθη και κατηγορήθηκε το μέλος των συμμορι-
ών του κομμουνιστικού Ε.Α.Μ. Σταμάτης Μαστρογιαννάκος, ο οποίος στις 25 Ιανουα-
ρίου είχε επισκεφθεί τον Καλύβα στο γραφείο του στο Υπουργείο και τον απείλησε πως 
αν θεσπισθεί νόμος για την κατάργηση των απολύσεων εργαζομένων, τότε ο ίδιος και 
τα παιδιά του θα μπουν στο στόχαστρο της ΟΠΛΑ. Η κατηγορία εναντίον του Μαστρο-
γιαννάκου βασίσθηκε σε μαρτυρία στενού συνεργάτη του Καλύβα που όμως ανακάλε-
σε την κατάθεση του, όταν απειλήθηκε από τον κομμουνιστή Μαστρογιαννάκο μέσω του 
μετέπειτα καραμανλικού δικηγόρου και υπουργού Φώτη Μακρή τότε μέλους των συμ-
μοριών του κομμουνιστικού Ε.Α.Μ., ότι τόσο αυτός όσο και τα παιδιά του θα μπουν στη 
«μαύρη λίστα» της ΟΠΛΑ. Ο βασικός μάρτυρας αμέσως ανακάλεσε τα πάντα και ο Μα-
στρογιαννάκος ελλείψει αποδείξεων αφέθηκε ελεύθερος.

Μνήμη Νικολάου Καλύβα
Η εκτέλεση του Καλύβα χαιρετίστηκε από την Αγγλική κυβέρνηση ενώ και οι αγγλο-

αμερικανικές εφημερίδες πανηγύριζαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αμερι-
κανική εφημερίδα «New York Times» που το 1943 θριαμβολογούν για την εκτέλεση του 
υφυπουργού Εργασίας, από τρεις νέους ...πατριώτες, όπως αποκαλούσε τους κομμου-
νιστές δολοφόνους. Ο σάλος που δημιουργήθηκε από τη δολοφονία του Καλύβα ήταν 
πρωτοφανής αφού για πρώτη φορά οι «ξενόδουλες σφαίρες της Μόσχας» στόχευαν και 

δολοφόνησαν ανώτατο κρατικό λειτουργό. Ως αντίποινα «για την άνανδρη αυτή δολο-
φονία [που] απεσκόπει να θίξει την ολότητα του ελληνικού λαού, δεικνύει δε εκ νέου 
τι αναμένει την Ελλάδα υπό την κομμουνιστικήν κυριαρχίαν» ο Στρατιωτικός Διοικητής 
Ελλάδος των Δυνάμεων Κατοχής διέταξε την εκτέλεση 50 κομμουνιστών κρατουμένων 
οι οποίοι εκτελέστηκαν το πρωί της 29ης Ιανουαρίου. 

Η επιλογή του Καλύβα ως στόχου ήταν κάτι παραπάνω από αναμενόμενη αφού οι ερ-
γατικοί νόμοι για τους οποίους θεωρούνταν υπεύθυνος αλλά περισσότερο το παρελθόν 
του ως γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών επί Μεταξά τον καθιστούσαν 
αυτόματα «προδότη της εργατικής τάξης». 

Το όνομα του Νικολάου Καλύβα περιλαμβάνονταν μεταξύ όσων ασκήθηκε εναντίον 
τους δίωξη με την κατηγορία της συνεργασίας με τον εχθρό. Στις 21 Φεβρουαρίου 1945 
άρχισαν οι δίκες των δοσιλόγων στην αίθουσα του Εφετείου Αθηνών όπου παραπέμ-
φθηκαν είκοσι εννέα κορυφαίες πολιτικές και στρατιωτικές προσωπικότητες του 1941-
1944 για παράβαση της 6ης Συντακτικής Πράξεως του 1945 και των άρθρων 109, 123, 
125 του Ποινικού Νόμου. Τρεις από τους παραπεμπόμενους ήταν ήδη νεκροί: ο Νίκος 
Καλύβας και οι Γεώργιος Μπάκος στρατηγός ε.α και Αστυνόμος Γεώργιος Πειρουνάκης 
που απήχθησαν από τις φυλακές Αβέρωφ από τις κομμουνιστικές συμμορίες στα Δε-
κεμβριανά και εκτελέστηκαν από αντάρτες του ΕΛΑΣ τον Ιανουάριο του 1945. Εκείνη 
την ημέρα του Φεβρουαρίου του 1945 ο Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλό-
γων εκφώνησε το όνομα του Νικολάου Καλύβα στην έναρξη της δίκης, όμως η δίωξη 
εναντίον του έπαυσε καθώς είχε ήδη δολοφονηθεί.

11.2.2022
Από τον Θωμά Νάκα

Νέες εκδόσεις
Τον τελευταίο καιρό λάβαμε ένα σπάνιο και ανέκδοτο ιστο-

ρικό αρχειακό υλικό που αποτελείται από 4 βιβλία – κώδι-
κες, που αφορούν την δράση της εκκλησιαστικής και κοινο-
τικής εφοροεπιτροπής του χωριού Σχωριάδων Πωγωνίου. 

Η ιστορική περίοδος που καλύ-
πτουν τα βιβλία αυτά είναι από 
το 1912 μέχρι το 1928 και από το 
1939 μέχρι το 1954. Πιο συγκε-
κριμένα τα βιβλία αυτά είναι: 1. 
Βιβλίον πρακτικών συνεδριάσεων 
της εκκλησιαστικής εφοροεπιτρο-
πής της κοινότητος Σχωριάδων, 
από 1912 – 1928, 2. Κατάστιχον 
πιστωτών εκκλησίας Σχωριάδων αρχόμενον από 25 Φε-
βρουαρίου 1939, από 1939 – 1946, 3. Βιβλίον εκκλησιαστι-
κόν διαχειρίσεως αλευρομύλων και άλλων εκκλησιαστικών 
κτημάτων της κοινότητος Σχωριάδων, από 1939 – 1947, 4. 
Βιβλίον πρακτικών συνεδριάσεων και συμβολαίων της εκ-
κλησιαστικής εφοροεπιτροπής της κοινότητος Σχωριάδων, 

1ος Τόμος

2ος Τόμος
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από το 1939 – 1954. Το αρχείο προέρχεται από 
το προσωπικό αρχείο του μακαριστού Δημητρί-
ου Μπεντούλη και μας το εμπιστεύτηκε ο άξιος 
συνεχιστής του έργου του, Χριστόφορος Μπε-
ντούλης με σκοπό να αναδειχτεί η ιστορική αξία 
του τόπου μας. Θα παρουσιάσουμε παρακάτω 
ενδεικτικά κάποια από τα έγγραφα του αρχεί-
ου, ώστε να έχουμε μια εικόνα για τον τρόπο 
λειτουργίας και οργάνωσης της κοινότητος του 
χωριού μας στο παρελθόν. Εδώ πρέπει να διευ-
κρινίσουμε ότι στην χρονική περίοδο που πα-
ρουσιάζουμε, η εκκλησία και η κοινότητα ήταν 
πολύ αλληλένδετες. Τα κείμενα θα είναι στο 
πρωτότυπο και δακτυλογραφημένα στην δη-
μοτική γλώσσα.

25.2.2022
Από τον Θωμά Νάκα

Μια αφιέρωση στον καλό μας συγχωριανό Σωκράτη Λούκα
Πέρασε ένας χρόνος που έφυγε από κοντά μας ο Σωκρά-

της Λούκας. Γεννήθηκε στις Σχωριάδες το 1938. Απεβίωσε το 
2021 σε ηλικία 83 ετών. Ο Σωκράτης μεγάλωσε με την μητέ-
ρα του και τους παππούδες του. Ο πατέρας του μετανάστευ-
σε στην Αμερική και από εκεί βοηθούσε οικονομικά τον μο-
ναχογιό του και τα τρία εγγόνια. 

Ο Σωκράτης δημιούργησε την δική του οικογένεια. Πα-
ντρεύτηκε την Λευτέρω του Τσιέβη από την Σωπική και απέ-
κτησαν μαζί τρία παιδιά: τον Παναγιώτη, τον Αλέκο και την 
Κωνσταντίνα. 

Ο Σωκράτης μαζί με την Λευτέρω ήταν μια υποδειγματική οικογένεια, δούλευαν κα-
θημερινά αθόρυβα και με ταπεινοφροσύνη. Ήταν παρόντες καθημερινώς στην δουλειά 
και τακτικοί σε όλες τους τις υποχρεώσεις προς το χωριό και την κοινωνία. 

Εγώ ως πρώην ταξίαρχος, είχα προσωπική και καθημερινή επαφή με τους δυο τους, 
αλλά και όλοι οι συγχωριανοί έχουμε την κα-
λύτερη εκτίμηση. Τον Σωκράτη τον θυμάμαι 
kafshar (αγωγιάτη), παρόντα πάντα με βροχή 
και με χιόνι, την ημέρα και την νύχτα.

Αυτή η οικογένεια δεν είχε και δεν έχει δια-
φορές και φιλονικίες με κανέναν στο χωριό. Τα 
παιδιά του σε όποια θέση κι αν βρίσκονταν τους 
χαρακτήριζε η εργατικότητα και η εντιμότητα. 
Τα χρόνια μετά το 1990, ο Σωκράτης και η Λευ-
τέρω έως το τέλος της ζωής του έδωσαν το μέ-
γιστο στην εκκλησιαστική επιτροπή και οι δυο 

ως νεωκόροι της εκκλησίας, άξιοι συνεχιστές των προηγουμένων τους: του Χριστόφο-
ρου Κατσάνου, της Σελήνης Λώλη, του Αποστόλη Νάκα, του Θωμά Λώλη, του Χριστό-
φορου Μπέλλου, του Αντώνη Λώλη, της Δοξίας Νταλέ, της Ελένης Λώλη κτλ., πάντα με 
την καθοδήγηση του πατέρα Ευθυμίου. Εγώ και κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου 
είχα την καλύτερη συνεργασία και χαιρόμαστε που την σκυτάλη από αυτόν την πήρε ο 

Παντελής Λώλης και τώρα εντάχτηκε και ο Μάν-
θος Κατσάνος.

Ο Σωκράτης μας λείπει. Λείπει στην οικογένειά 
του, στην σύζυγό του, στα παιδιά του και στα εγ-
γόνια του. Λείπει σε μας που κάθε βράδυ είχαμε 
ραντεβού στο καφενείο, λείπει στον Κίτσιο Μπά-
ντο, στον Γάκη Καραγιάννη, στον Τζώτζη Μεντή 
και σε όλους τους άλλους συγχωριανούς.

Αιωνία του η μνήμη!

12.9.2022
Από τον Θωμά Νάκα

Άρθρο για την Δοξία Κούμπη
Αυτές τις μέρες ο Βασίλης Ντούρος μου έστειλε από την 

Αμερική ένα βίντεο και δυο φωτογραφίες . Είναι η Δοξία 
Κούμπη με το περιοδικό Σχωριάδες στα χέρια και με μεγάλο 
μεράκι για το χωριό μας. Η Δοξία Κούμπη ήταν πάντα δίπλα 
στην Αδελφότητα Σχωριαδιτών και στην μεγάλη προσπάθεια 
για την ανέγερση της Εκκλησίας μας, ήταν δίπλα στον Γιάννη 
Τσιαμπέρη και στην Γερόντισσα προσφέροντας και εισπράτ-
τοντας λεφτά από τους συγχω-
ριανούς μας στην Αμερική. Την 
ευχαριστούμε και της ευχόμα-
στε να είναι καλά και να ζήσει 
πολλά και καλά χρόνια. Ευχα-
ριστώ και τον Βασίλη Ντούρο 
που είναι πατριώτης και αγα-
πάει το χωριό μας.

3ος Τόμος 4ος Τόμος
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27.10.2022
Από τον Θωμά Νάκα

Επίσκεψη στην Πάρα
Σχωριάδες, 26 Οκτωβρίου 2022. Σήμε-

ρα επισκέφτηκα την Πάρα. Η Πάρα για μας 
που ζήσαμε και δουλέψαμε στον συνεταιρι-
σμό ήταν η ποιο μακρινή περιοχή του χω-
ριού. Βρίσκεται στους πρόποδες του βου-
νού Μπουρέτο, πάνω από το ποτάμι επίπεδη 
γης περίπου 250 στρέμματα καλλιεργήσι-
μη τότε. Εκτός αυτού στην θέση Πατούλια 
υπήρχε ένα κοπάδι με γίδια και στην Γελα-
δομάνδρα κατά καιρούς κοπάδια με αρνιά, γελάδια και μοσχάρια.

Όμως στην Πάρα μέχρι το 1661 υπήρχε χωριό. Αυτήν την χρονιά οι τούρκοι, σύμφω-
να με τον Δημήτρη Μπεντούλη, το κατέστρεψαν και οι κάτοικοι σκορπίστηκαν στα γύρο 
μεγάλα χωριά Πολύτσιανη, Σχωριάδες και Χλωμό.

Ίχνη από αυτό το χωριό υπάρχουν μέχρι σήμερα, όπως υπάρχουν τα χαλάσματα των 
δύο εκκλησιών του Αγίου Νικολάου στους πρόποδες του βουνού Μπουρέτο ανάμεσα 
στο Βρομονέρι και Σκυλοκέφαλο και του Αγίου Μηνά στο έμπα της Πάρας.

Για αυτά τα εξωκλήσια γράφει ο Δημήτρης Μπεντούλης, ότι το 1956 ήταν όρθια με ολί-
γες εικόνες και αγιογραφίες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πιο ηλικιωμένων ο Άγιος 
Νικόλαος κατάρρευσε εφόσον δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να συντηρήσει την σκεπή, ενώ 
τον Άγιο Μηνά τον γκρέμισαν και πήραν την πέτρα να φτιάξουν την στάλα Γελαδομάντρα.

Σκοπός της επίσκεψης μου ήταν να δω από κοντά το εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου με 
σκοπό να προγραμματίσουμε να τον φτιάξουμε. Πρώτον, ήταν πολύ δύσκολα να εντοπί-
σουμε το μέρος, γιατί εγώ που έζησα εκεί, η Πάρα ήταν αγνώριστη έχει κλείσει παντού. 
Εφόσον με δυσκολία εντοπίσαμε τον τόπο έχοντας μαζί και αλυσοπρίονο καθαρίσαμε 
μέτρησα και φωτογράφισα. Αξίζει να αναφέρω, πως το αλυσοπρίονο ήταν η δωρεά του 
Γιάννη Ντούβα και μεταχειρίστηκε για πρώτη φορά σε αυτήν την ιερή πράξη. Βοήθειά του!

6.12.2022
Από τον Θωμά Νάκα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ.
Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΙΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΟ ΣΤΟΧΟ.
Σήμερα του Αγίου Νικολάου ξεκινάμε έναν νέο έρανο για την ανέγερση του Αγίου Νι-

κολάου στην Πάρα, εξωκλήσι το οποίο μαζί με τον Άγιο Μηνά εγκαταλείφθηκαν και κα-
τέρρευσαν πριν από πολλά χρόνια. Είναι χρέος και καθήκον της γενιάς μας να αναδεί-
ξουμε την θρησκευτική και πολιτιστική μας κληρονομιά και αξιοποιώντας την να την 
περάσουμε στις επόμενες γενιές.

Σήμερα στη γιορτή του Αγίου Νικολάου ευχόμαστε Χρόνια Πολλά σε όλους τους εορ-
τάζοντες, στον κάθε Νίκο και Νικολέτα του χωριού μας και του Πωγωνίου γενικότερα.

Για την ανέγερση του Αγίου Νικολάου έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες 
από μένα, όπως μετρήματα, προσφορές για τα υλικά, για τα μεροκάματα, καθώς και για 
το άνοιγμα του δρόμου από την Παροπούλα.

Το χρονοδιάγραμμα, πρώτα ο Θεός, είναι αρχές Μαρτίου να ανοίξουμε το δρόμο, να 
μεταφερθούν όλα τα υλικά και να ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης με τελική ημερο-
μηνία πριν το Πάσχα να είναι έτοιμο το εξωκλήσι, ώστε την Δευτέρα 17 ή Τρίτη 18 Απρι-
λίου να πάμε όλοι να κάνουμε την πρώτη λειτουργία.

Όλες οι προσφορές θα αναρτώνται ανά βδομάδα μέσω Facebook στην σελίδα του χω-
ριού μας και στον προσωπικό μου λογαριασμό.

Η προσφορά του καθενός είναι κατά δύναμη, είναι προφανώς προαιρετική, περιμέ-
νουμε όμως μεγάλη συμμετοχή από όλους, ειδικά σήμερα και από τους εορτάζοντες.

Ο έρανος της εκκλησίας ξεκίνησε με προσωπική πρωτοβουλία από το 2014, χάριν στις 
προσφορές όλων σας όπως αναλυτικά έχω γράψει στο περιοδικό και στις σελίδες του 
Facebook, έχουν γίνει πολλές εργασίες και ολοκληρώθηκε ο αυλόγυρος της εκκλησί-
ας καθώς και η νέα ανακαίνιση 
της Αγίας Σωτήρας.

Οι προσφορές θα μπορούν να 
δίνονται απευθείας σε μένα με 
όποιον τρόπο επικοινωνίας επι-
θυμείτε.

Οι πρώτες προσφορές:
1- Θωμάς Νάκας 500€
συν τα κεραμίδια της σκεπής
2- Νίκος Ντάλλας 100€
3- Νίκος Ντάλλας (εγγονός) 100€
4- Κώστας Κατσάνος 50€

Η φωτογραφία δείχνει τα ερεί-
πια και ότι απέμεινε από το εκ-
κλησάκι, σε αυτά τα θέμελα σύ-
ντομα με την βοήθεια όλων σας 
θα έχουμε το Νέο Άγιο Νικόλαο 
Πάρας!!!
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29.12.2022
Από τον Θωμά Νάκα

Χθες, 28.12.2022 απεβίωσε η Πολυξένη Βά-
γιου, σύζυγος του Αντώνη Βάγιου σε ηλικία 87 
ετών, στην Αθήνα. 

Η Πολυξένη Βάγιου γεννήθηκε στις Σχωριά-
δες Πωγωνίου στις 22 Αυγούστου 1935. Οι γο-
νείς της, ο Αθανάσιος και η Αναστασία Κατσά-
νου είχαν τέσσερα παιδιά: τον Χριστόφορο, την 
Πολυξένη, τον Θωμά και την Ελένη. Τα παι-
διά ορφάνεψαν σε μικρή ηλικία, διότι ο πατέ-
ρας τους πέθανε στην ηλικία των 33 χρόνων 
το 1946. Τότε η Πολυξένη ήταν μόνο 11 χρο-
νών. Όμως για εκείνη, το έτος 1955 αποτέλεσε 
ορόσημο που καθόρισε την πορεία της μετέ-
πειτα μαρτυρικής ζωής της. Ήταν τότε που σε 
ηλικία 20 ετών παντρεύτηκε τον Αντώνη Βά-
γιο, έναν συγχωριανό της, και σε δυο εβδο-
μάδες μετά τον γάμο αποφασίζουν να δραπε-
τεύσουν στην Ελλάδα, παίρνοντας μαζί και την 
πεθερά της. Αυτό ήταν το όνειρο του Αντώνη 
για να ζήσει μια ελεύθερη ζωή. Δεν την άντε-
χε την σκλαβιά ο Αντώνης. 

Δυστυχώς όμως, το όνειρο αυτό διακόπηκε πριν καλά ξεκινήσει. Έτσι, μόλις πέρασαν 
το ποτάμι της Σέλιανης, στο Μετόχι, τους συνέλαβαν και αλυσοδεμένους τους πήγαν περ-
πατώντας στο Αργυρόκαστρο. Καταδικάστηκαν για απόπειρα απόδρασης στην Ελλάδα 
και τους επιβλήθηκε η ποινή των 15 χρόνων κάθειρξης στον Αντώνη, 10 χρόνια στην 
μητέρα του και 5 χρόνια στην Πολυξένη. Φυσικά, ο Αντώνης χωρίς καν να το σκεφτεί 
προστάτεψε την γυναίκα του, δηλώνοντας πως εκείνος την υποχρέωσε και πήρε πάνω 
του τα 5 χρόνια της Πολυξένης. Έτσι εκείνη αφέθηκε ελεύθερη και επέστρεψε στο χω-
ριό, όπου δούλευε σκληρά και καθημερινά στον συνεταιρισμό, με σκυμμένο το κεφάλι 
και στιγματισμένη από το καθεστώς. Συχνά πήγαινε στην Αυλώνα, όπου επισκεπτόταν 
την πεθερά της, η οποία ζούσε εκεί μόνη της. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν η 
Πολυξένη αυτή που την φρόντιζε και την περιποιήθηκε. Σαράντα ημέρες πριν αποφυ-
λακιστεί ο Αντώνης το 1967, πέθανε η μητέρα του. 

Σαν αποφυλακίστηκε, ο Αντώνης μαζί με την Πολυξένη έζησαν για λίγο στην Αυλώνα. 
Εκεί γεννήθηκε και το πρώτο τους παιδί, η Ευδοξία. Στην συνέχεια, απ’ εκεί τους εξό-
ρισαν στο χωριό Αρσιλέγκο Αργυροκάστρου. Εκεί ο Αντώνης έφτιαξε ένα σπιτάκι, το 
οποίο του το πήραν και το χρησιμοποίησαν για γραφεία. Τότε εκείνος με την οικογένειά 
του εγκαταστάθηκαν στο Αργυρόκαστρο, σε ένα παλιό παραδοσιακό σπίτι, στην συνοικία 
Παλιορτό. Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και την ασφυκτική παρουσία της 
Ασφάλειας γύρω τους, φαινόταν ότι η ζωή κυλούσε φυσιολογικά. Τότε, το 1975 γεννή-
θηκε και το δεύτερο παιδί τους, ο Νικόλαος. Όμως αυτή η χαρά δεν διήρκησε για πολύ. 
Το 1978 συλλαμβάνεται ξανά ο Αντώνης με την κατηγορία της προπαγάνδας κατά του 

κομμουνιστικού καθεστώτος και καταδικάστηκε με 10 χρόνια φυλακή. Τότε ήταν που 
τον έστειλαν να εκτελέσει την ποινή του στα κάτεργα, στην περιβόητη και φρικτή φυλα-
κή του Σπάτσι με ορυχεία σε δεκάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, σε άθλιες 
και απάνθρωπες συνθήκες. Το 1987 καταφέρνει να βγει ζωντανός και αυτή την φορά.

Όλη αυτή την περίοδο της φυλακής η Πολυξένη με τα παιδιά της, την Δοξία και τον 
Νίκο, περνούσαν πολύ δύσκολα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και λόγω της τεράστιας ψυ-
χολογικής πίεσης που είχαν υποστεί από παντού. Ήταν στιγματισμένοι ως «εχθροί του 
λαού», όχι μόνο η Πολυξένη που δούλευε στην φέρμα τις πιο δύσκολες αγροτικές δου-
λειές, αλλά και τα μικρά παιδιά, στο σχολείο, στην γειτονιά και παντού. 

Αυτά τα δέκα χρόνια, για την Πολυξένη ήταν τα πιο δύσκολα και κατά την περίοδο αυτή 
υπήρξε πραγματική ηρωίδα διότι κατάφερε και μπόρεσε με αξιοπρέπεια, με πολύ κόπο 
και δουλειά, με τεράστια υπομονή να κρατήσει την οικογένειά της, να μεγαλώσει τα παι-
διά της, όντας περήφανη για τον σύζυγό της. Παράλληλα το σπίτι της ήταν πάντα φιλό-
ξενο και ανοιχτό για συγγενείς και φίλους, όπου εκείνη από το υστέρημά της φρόντιζε 
τους πάντες. Θυμάμαι πόσο δύσκολα περνούσε, και δεν θα ξεχάσω πως κάθε βράδυ που 
γυρνούσε από την σκληρή δουλειά στην φέρμα, ανηφορούσε κουβαλώντας μια σακού-
λα με ξύλα για να ζεσταθούν, διότι δεν είχε την δυνατότητα να τα αγοράσει.

Το 1990 επιτέλους το όνειρο που ξεκίνησε το 1955 έγινε πραγματικότητα και οικογε-
νειακώς έρχονται στην Ελλάδα. Έτσι αυτά τα χρόνια είδαν τα παιδιά τους να μεγαλώ-
νουν, να σπουδάζουν, να παντρεύονται και απέκτησαν τρία εγγόνια τα οποία αγαπού-
σαν και λάτρευαν. 

Και εδώ στην Αθήνα το σπίτι του Αντώνη και της Πολυξένης ήταν ανοικτό για συγγε-
νείς και φίλους, ήταν το στήριγμα και όλων των συμπαθούντων στις φυλακές, Ελλήνων 
και Αλβανών, τους καλωσόριζαν και τους βοηθούσαν με ότι είχαν.

Η Πολυξένη δούλεψε για 25 χρόνια ως νεωκόρος στην εκκλησία του Αγίου Παύλου, 
εξυπηρετώντας τις ανάγκες του ναού, τον κόσμο αλλά και βοηθώντας τα παιδιά της. 

Μετά τον θάνατο του Αντώνη, στις 4 Απριλίου 2021, κατέπεσε ψυχολογικά και σωμα-
τικά και χρειάστηκε πολύ φροντίδα. Στο πλευρό της αυτήν την περίοδο της περιπέτει-
ας της υγείας της ήταν ο Νίκος που καθημερινά την φρόντιζε και την περιποιόταν, έχο-
ντας τον θάρρος του διότι η Δοξία μένει μόνιμα στην Αμερική. Εκείνη όμως κατάφερε 
να έρθει 3 – 4 φορές κατά την διάρκεια του χρόνου να δει την μητέρα της και η μεγάλη 
ευλογία ήταν ότι παρευρέθηκε εδώ την τελευταία στιγμή. Έτσι η Πολυξένη έφυγε ευτυ-
χισμένη στα χέρια των παιδιών της. Η κηδεία θα γίνει στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Ατ-
τικής στον Νέο Βουτζά.

Αιωνία της η μνήμη!

Θωμάς Νάκας



12.2.2022
Παραδοσιακά στολίδια

Ψάχνοντας σε ένα παλιό σεντούκι, τυλιγμένα με προσοχή με ένα βε-
λούδινο ύφασμα από τα χέρια της μακαρίτισσας της μάνας μου, ανα-
κάλυψα τα παρακάτω αντικείμενα. Κομψοτεχνήματα αργυροχοΐας με 
περίτεχνες λεπτομέρειες κάποιας άλλης εποχής. Εκτός των άλλων, 
διακρίνονται σταυρός, βυζαντινός δικέφαλος αετός και δεσποτική κο-
ρώνα. Ίσως φερμένα από την Πόλη, την Αλεξάνδρεια ή τα Γιάννενα.

Απ' ότι θυμάμαι, την 
μεγάλη τοκάδα (αν την αναφέρω σωστά), 
την φορούσαν απάνω στη ζώνη της μέσης 
στις παραδοσιακές γυναικείες στολές της 
περιοχής μας. Ενώ τα τσαπράζια τα κρε-
μούσαν οι νυφάδες στο στήθος.

Και όπως λέει ένα παλιό τραγούδι:
"Μες της νύφης τα τσαπράζια,

γράμματα ήταν γραμμένα,
Και όποιος θα τα αναγνώσει,
με την νύφη θα ανταμώσει".

1.4.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

«ΟΤΙ ΑΚΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΟΥ
ΜΑΝΤΕΨΕ ΤΟ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΟΥ»

Διαβάζω σήμερα στο προφίλ του αξιό-
λογου μελετητή πετρογέφυρων της Ηπεί-
ρου και της ευρύτερης περιοχής, Σπύρου 
Μαντά, πως «Έφυγε χθες το πετρογέφυρο 
του Πολίσι».

Πριν από μερικά χρόνια γίναμε μάρτυρες 
της κατάρρευσης της γέφυρας της γειτονι-
κής μας Χοστέβας στην Ζαγοριά.

Και αναρωτιέμαι: 
- Ποια η τύχη των δικών μας γεφυριών, 

ειδικά αυτή της γέφυρας του Τσιμίντζι στο 
Πωγώνι;

-Πόσο ακόμα θα αντέξουν ασυντήρητα στη 
φθορά του χρόνου τα ελάχιστα ιστορικά μνημεία που μας έχουν απομείνει;

- Πόσο αφουγκράζονται τα μηνύματα που εκπέμπουν τέτοιου είδους δυσάρεστα συμ-
βάντα οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, η τοπική αυτοδιοίκηση, ή ακόμα και εμείς οι 
απλοί πολίτες;
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Από τον
Αλκιβιάδη
Νταλέ

Το γεφύρι του Τσιμίντζι.

Δεν θέλω να γίνω μάντης δυσάρεστων εξελίξεων, αλλά μια λαϊκή παροιμία λέει: «Τα 
καλά παιδιά μανάδων, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Δυστυχώς, τα παθήματα δεν μας 
γίνονται μαθήματα πριν ακόμα να είναι αργά.

6.4.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Οι τοπωνυμίες του χωριού Σχωριάδες.
(Τα κείμενα είναι παρμένα από το βιβλίο "ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ Πωγωνίου" του συγχωριανού 

μας Δημήτρη Μπεντούλη) 
.... "Η τοπωνυμία αποτελεί το πιο σταθερό αρχείο σε σχέση με 

το χρόνο, Υφίσταται ελάχιστες αλλαγές και διασώζει σημαντι-
κές πληροφορίες οι οποίες συμπληρώνουν τις γραπτές ιστορι-
κές πηγές".

"Το τοπωνυμικό του χωριού 
Σχωριάδες είναι πλούσιο και 
ενδιαφέρον. Το 1950 σε συ-
νεργασία με τους αξιότιμους 
γέροντες του χωριού Νικόλα 
Πασπάλη, Λάμπρο Μπεζιάνη, 
Κίτσο Κονόμο και Γάκη Ντα-
λέ έκανα την πρώτη προσπά-
θεια προσέγγισης του υλικού 
συγκεντρώνοντας και σημει-

ώνοντας το σημαντικότερο και μεγαλύτερο μέρος των 
τοπωνυμίων ".

 " Όλες οι τοπωνυμίες είναι στη τοπική γλώσσα την ελ-
ληνική, με εξαίρεση ολίγων που είναι σλαβικής προέ-
λευσης όπως: Ραμνίτσα, Ρεσβάνι, Ζιόρκοβο, Φισόκα, 
Ντόλιανη Ούλιτσα, Φόρτοπα, Τσαφτινόκο, Χαλίκι, Βόντι-
τσα, Δημοβόντα, Μητσούρκου,Λιμποσέτσι, Χωτιμήστα. 

Αριστερά. Ο Σπύρος Μαντάς και οι συνοδοί του Παναγιώτης Πατσάνης, Πύρρο Νάσι, (δεν γνωρίζω των 
τρίτο) στη διαδρομή για τη γέφυρα του Καλιά στο Λιμάρ. (φωτογραφία από το προφίλ του Σ. Μαντά).
Δεξιά. Φωτογραφία από το προφίλ του Σ. Μαντά.
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 Οι άλλες τοπωνυμίες σύμφωνα με την προ-
έλευση της ονομασίας τους μπορεί να κατατα-
χθούν σε διάφορες ομάδες όπως:

 -Τοπωνυμιες από ονόματα εκκλησιών: Άϊ Νι-
κόλας, Άϊ Μηνάς Άϊ Θανάσης, Άγιο Παρασκευή, Πα-
ναγία Αγιοσωτήρα, Θεοτόκια, Κονίσματα,. 

 -Τοπωνυμίες από ονόματα ιδιοκτητών της συ-
γκεκριμένης τοποθεσίας: Βέτσιας, Γιώτος Κυρο-
κώστας, Κουκουράτου, Κάρκαλης, Καραβάσος, 
Μάνθος, Μόσχος, Μπίλιας, Μαυρίκης, Νάνης, Σκα-
πέρδας, Σιουτηράχη, Τουράνης, Τσίνας, Τσίκας, Φω-
τογγίνης. 

 -Τοπωνυμίες με συνθετικό το επίθετο παλιός 
(α), που αναφέρονται σε παλιότερες τοποθεσίες 
πριν δηλαδή από την ανασυγκρότηση του χω-
ριού όπως: Παλιοσπίτα, Παλιαλώνα, Παλιοκλήσι, 
Παλιάμπελα, Παλιορόγκα, Παλιοστάνη. 

-Τοπωνυμίες, από ονόματα οπωροφόρων δέ-
ντρων όπως: Απιδιές, Μηλιές, Σουρβιές, Λευτοκα-
ρυές, Παροκαρυές, Μελιεκουκιές, Κρανιές, Αμπέλια.

-Τοπωνυμίες που αναφέρονται σε ιδιότητες της 
συγκεκριμένης τοποθεσίας όπως: Ανήλιο, Άσκη-
μο, Βύθισμα, Γούρες, Μεγαλάκκος, Ξερολάκκος, Πο-
ταμιά, Προσήλιο, Ρίζα, Σκάλες, Ψηλές, Ψηλοπήγαδο. 

-Χαρακτηριστηκες τοπωνυμίες όπως: Τουρκοδρόμος, Ρωμαϊκά, Αγορές, Σώχωρα. 
Παρακάτω καταγράφουμε έναν ολοκληρωμένο κατάλογο των τοπωνυμιών του χωριού. "

19.4.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Διήγημα του Αλέξανδρου Χ. Μαμμόπουλου
Όσοι διαθέτετε λίγο χρόνο και λατρεύετε παλιές ιστορίες, απολαύστε αυτό το υπέρο-

χο διήγημα του εξαίρετου Αλέξανδρου Μαμμόπουλου, Χριστός Ανέστη, κουμπάρε!

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Του Αλεξ. Χ. Μαμμόπουλου

Τη χρονιά εκείνη το Πάσχα συνέπεσε με το ανέβασμα των Βλάχων, που ήταν γνωστοί 
στην περιοχή σαν κουμπάροι, από τα χειμα διά, τα περίφημα Χερεμέτσια της Νίβιτσας, 
στα ορεινά βοσκοτόπια της επαρχίας Λιούντζης της Β. Ηπείρου.

Μέρες τώρα όλη η περιοχή βρίσκεται άνω – κάτω από τον έκτακτο πληθυσμό πέντε 
ως δέκα χιλιάδων προβάτων, που τα περίμενε ο «Λύγκος» το καταπράσινο βουνό της 
Λιούντζης και το «Καρφί» του Λαμπόβου του Σταυρού. Τα φαράγγια του ποταμού της 
Σούχας αντηχού σαν από τα βελάσματα και τους κύπρους, από τα κουδούνια των άλογων 
και των μουλαριών και τα γαυγίσματα των μολοσσών ποιμενικών σκύλων, που σε τάξη 
πορείας άλλοι μπρος και άλλοι πίσω κι άλλοι πλαγιοφυλακτούν και επιτηρούν την μακρά 

λευκή πομπή πάνω ίσως 
στους ίδιους δρόμους απ’ 
όπου εδώ και δυό χιλιάδες 
χρόνια περνούσαν ρωμα-
ϊκές φάλαγγες.

Οι νευρικές προσταγές 
των τσελιγκάδων καβά-
λα επάνω στ’ άλογα, που 
’χαν το γενικό πρόσταγ-
μα, τα σιουρίγματα των 
πιστικών και οι παθητικοί 
ήχοι της φλογέρας, που 
κάποιο αποξεχασμένο 
στους ερωτικούς ρεμβα-
σμούς του τσομπανόπου-
λο έπαιζε, συμπληρώνουν 
τη βιβλική σκη νογραφία 
και τα κοπάδια περνούν πάνω από τα κοιμητήρια των χαμένων πόλεων και χωριών 
της Γέρμας, του Στόγιανι, του Γκινοσιάτι και του Γκέργκεη, που τα βύθισε και τα σκέ-
πασε με το παγωμένο σάβανο το σέλι του βουνού. Βλάχοι διηγούνται, πώς αν το γκε-
σέμι του κοπαδιού βρεθεί έξω από το ένστικτό του και πέσει στον γκρεμό, όλη η κοπή 
τον ακολουθεί στην κίνηση της αυτοκτονίας. Αυτό δεν είναι μόνο ένα πολι τικό δίδαγμα, 
που μπορούν οι άνθρωποι να το δανειστούν από τα ζώα για να το εφαρμόσουν στη δική 
τους κοινωνία, μα είχε βάλει σε ανησυχία τους τσελιγγάδες και μεγάλωνε τη νευρικότη-
τά τους, καθώς άφηναν της Κυράς τη Γέφυρα, τη γέφυρα του Λιμποχόβου κι ανέβαιναν 
και περνού σαν πάνω από τα βάραθρα του ποταμού της Σούχας. Όμως τίποτε κακό δεν 
ακούστηκε, όλα πήγαιναν καλά, γιατί και οι πιστικοί τα πρόσεχαν και ο Άγιος Γεώργιος. 
Κατά τη βαθειά ριζωμένη πεποίθηση των κτηνο τροφών της Ηπείρου εκτελούν ποιμενι-
κά καθήκοντα τον Οκτώβριο ο Άγιος Δημήτριος όταν κατεβαίνουν στα χειμαδιά και τον 
Απρίλη ο Άγιος Γεώργιος, όταν ανεβαίνουν στα βουνά. Έτσι τα κοπάδια πέρασαν κάτω 
από το ταμπόρι, παλιό σταθμό ντερβεντζήδων της τουρ κοκρατίας. Εκεί χωρίστηκαν στα 
δύο. Η μεγάλη φάλαγγα πήρε τα στενά της Σέλτσης, τη Γκρίκα για Σχωριάδες και Πολί-
τσανη κι από κει για την όμορφη Νεμέρτσκα, που στα ριζά της είναι ο Μετζητιές. Αυτής 
της φάλαγγας αρχηγός ήταν ο περίφημος Γραμόζης, που οι πρόγονοί του είχαν φυτρώ-
σει κάτω από τα βαθύσκια ρόμπολα του Γράμου.

Η άλλη ανέβαινε στον περήφανο Λύγκο, που στα κατεβασμένα φρύ δια του, είναι τα 
εφτά γραφικά χωριά της Λούντζης, πνιγμένα στο πράσινο και στα κρύα νερά, από το Τσα-
γιούπι ως τη Γκρίκα της Σέλτσης. Και στο ψηλότερο σημείο της η Στεγόπολη με το ξε-
θωριασμένο, αλλά τόσο εύγλωττο οικόσημο του παρελθόντος της, της στέγης της πό-
λεως ή Ναούπολις, για τις απειράριθμες εκκλησιές της, με τα ερείπια των δύο χαμένων 
συνοικισμών της του Δελβίνου και του βυζαντινού Τετρακοσιάμπελου. Τι έμενε από την 
παλαιά δόξα της, όπως σώζεται στις παραδόσεις της; Έμενε το ζωοποιό πνεύμα, ο χθό-
νιος οικιστής όφις να αναδεύεται ανάμεσα στα ερείπια, τα σκεπασμένα με τα θρεμμένα 
παλιού ρια, ευθύς μετά τον πόλεμο των Σπαχήδων, που εγέμισαν τα δέντρα από τα κρε-
μασμένα τέκνα της. Και σαν έπαψε ο βρόντος των σπαθιών η βίγλα, που στεκόταν στο 
ψηλό λιθάρι της Λετοβίστας, άκουσε του πετει νού το λάλημα, κι ήταν το λάλημα αυτό 
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στο Λιαζαράτι, όπου και πήγαν κι εγκαταστάθηκαν οι νικημένοι Σπαχήδες σύμφωνα με 
τους μυστικούς χρησμούς, που κατευθύνουν των ανθρώπων τη μοίρα.

Έτσι, από την παλιά πόλη έμενε ψυχομέτρι κάπου τετρακόσιοι άν θρωποι, που οι πλη-
σιόχωροί τους, τους έλεγαν ραμάνους, από το βιοτεχνικό επάγγελμά τους να ράβουν 
τις τοπικές φορεσιές από την εποχή του Βυζαντίου ακόμα. Κοντά εκεί βρέθηκαν το Με-
γάλο Σάββατο τα κο πάδια και οι τσελιγγάδες θέλησαν ν’ ακούσουν και αυτοί την Ανά-
σταση και να λειτουργηθούν.

Στο χωριό όλοι βρίσκονταν πάνω στις ετοιμασίες. Τα κόκκινα αυγά της Λαμπρής, το 
πατροπαράδοτο αρνί, τα καινούργια ρούχα, που έγιναν με το μποξά των ξενιτεμένων, 
οι φροντίδες της δημογεροντίας για τους φτωχούς σύμφωνα με τα πανάρχαια έθιμα της 
κοινοτικής αλληλεγ γύης προμηνούσαν τη μεγάλη γιορτή των Χριστιανών.

Τα παιδιά από νωρίς χτυπούσαν τις αυλόπορτες και συνάζαν ξύλα από τις στάβες για 
να στήσουν τον γιούκο και να κάψουν τον Ιούδα στον περίβολο της Θεοτόκου. Οι χαρ-
μόσυνες φωνές τους ανακατεύονταν παράξενα με τα τροκάνια, τα κουδούνια, τα γαυγί-
σματα των σκυλιών και τις φωνές των πιστικών σ’ ένα πρωτάκουστο ορυμαγδό, ώστε 
κανείς να μη μπορέσει να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ.

Το γλυκό ανοιξιάτικο βραδινό είχε πλημμυρίσει από το άρωμα της πασχαλιάς και της 
κουφοξυλιάς, που απαντούσες κάθε τόσο στους κή πους, ενώ οι βλαστοί της αγράμπε-
λης απλώνονταν σε ασπροπράσινους καταρράχτες πάνω από τους φράχτες ως τους δρό-
μους, που οι διαβάτες σχεδόν τους παραμέριζαν για να περάσουν.

Η καμπάνα της Παναγίας ακούστηκε στις νυχτερινές ώρες και την ίδια στιγμή η άγια 
άδελφή της, του Ιουστινιάνειου Τιμίου Σταυρού του Λαμπόβου έδινε απόκριση από το 
απέναντι βουνό, ενώ τα πρώτα φωτάκια άρχισαν να κινούνται στα στενοσόκακα.

Πόρτες και παράθυρα έκλειναν και οι χαρούμενες φωνές των μικρών παιδιών και η 
συγκίνηση των μεγάλων, των ηλικιωμένων απομάχων, που αξιώθηκαν και εφέτος να 
φθάσουν την ώρα της Αναστάσεως και οι ευχές, οι καλόκαρδες των χωριανών εσχημά-
τισαν τη μικρή πομπή με κατεύθυνση την εκκλησία της Παναγίας. Γριές μυροφόρες, άλλη 
με τη μαντζουράνα της, άλλη με τον ξερό βασιλικό κι άλλη με το δυόσμο στους κόρφους, 
κρατούν τα αγγόνια τους απ’ το χέρι και το μπαστουνάκι και σέρνουν τα χρόνια τους και 
τα βάσανά τους στην ανάσταση των ελπίδων. Και σαν έφτασαν στης εκκλησιάς την αυ-
λόπορτα, αντίκρισαν εκεί στον οβωρό, δε μένα από το χαλινάρι, άλογα και μουλάρια κα-
τάφορτα με βεδούρες και οφίνια και σκάφες και κινητά κοτέτσια και σαρμανίτσες με τα 
μικρά παιδιά και όλη την παράξενη σκηνοπηγία, που κάνουν οι Καραγκούνηδες, όπου 
σταθούν κι όπου βρεθούν στην νομαδική τους πορεία.

Όταν ο παπα – Μόσχος διάβαζε το Ευαγγέλιο και έψαλε «Δεύτε λάβετε φώς» και το 
«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών» με το φως των λαμπά δων της Αναστάσεως και τη φλόγα, 
που ανέβαινε στα μεσούρανα από τη στάβα των ξύλων του Ιούδα, εφωτίστηκε η εικόνα 
του περιέργου εκείνου εκκλησιάσματος.

Ανάμεσα στους χωριανούς, που ήταν όλοι γνωστοί μεταξύ τους, έβλεπες ηλιοκαμέ-
νες και αξύριστες μορφές των Καραγκούνηδων με τον ποιμενικό σκούφο κάτω από τη 
μασχάλη τους και στα σταυρωμένα με ευλάβεια χέρια τους σαν φυτεμένα άσπρα λεπτά 
κεριά, που μόλις είχαν αγοράσει από το παγκάρι της Εκκλησίας, να ακούν την αναστά-
σιμη ακολουθία με κατάνυξη.

Βλάχισσες ροδομάγουλες, κόκκινα κούμπουλα, ντυμένες με τα βαριά τους φορέμα-
τα, το σεγκούνι, τη σαρακούστα, την κεντημένη τους ποδιά και τη βαριά τους ζώνη, τη 
γκρέπα, και το ιδιόρρυθμο χαρτονένιο και ντυμένο έξω με μαύρο λουστρίνι, με χρυσά 
καψούλια τσεμπέρι τους να κοιτάν, να εξετάζουν με το βλέμμα τους τις γυναίκες της Στε-
γοπόλεως, που άστραφτε η λουντζιώτικη στολή τους από το περισσό χρυσάφι.

Ματιές και γνέματα και σχόλια ψιθυριστά οι ξένες για τις ντόπιες και οι ντόπιες για τις 
ξένες και επιφύλαξη και επίδειξη υπεροχής, όσο που βρόντησαν τα πρώτα βαρελότα και 
οι πατροπαράδοτοι πυροβολισμοί και το χριστεπώνυμο πλήρωμα έγινε ένα κι ανακατώ-
θηκαν κι αντήχησαν οι πρώτες ευχές κι ελύθηκε η γλώσσα των πρωτόφερτων νυχτε-
ρινών εκείνων μουσαφιραίων.

– Χριστός Ανέστη, κουμπάρε!
– Αληθινώς Ανέστη, κουμπάρε! – απαντούσαν οι Βλάχοι κι εκείνη η νύχτα της Ανα-

στάσεως έφερε την πνευματική συγγένεια των Στεγοπολιτών με τους Βλάχους, που διά-
βαιναν από το χωριό τους.

Μια ομάδα Καραγκούνηδων εχάθηκε μέσα 
στον κόσμο, τράβηξε κατά τα μουλάρια, που 
ήταν έξω από τον αυλόγυρο της εκκλησίας 
και γύρισε με ογδόντα τσαντίλες χλωρό τυρί, 
που τις απίθωσαν μπροστά στους επιτρόπους 
να μοιραστούν στους χωριανούς. Η χειρονο-
μία έκανε εντύπωση όχι τόσο για την άξια του 
δώρου, αφού λίγο πολύ κάθε λαμπρι άτικο 
τραπέζι θα είχε το χλωρό τυρί του, όσο για 
την πρωτοτυπία, κι έκαμε τους χωριανούς 
να ευχαριστηθούν και να χαρούν.

Μόνο η γριά κυρά – Κάτσιω, γνωστή για την 
κακογλωσσιά της, ακούστηκε να λέει: πως το 
δώρο ήταν πληρωμή των αγροζημιών, που 
θα μα θεύονταν αύριο την αυγή!

Από το βιβλίο:
«ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΟΥ»

(Έκδοση Αθήναι, 1968) "

26.4.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Απόσπασμα από βιβλίο του Θανάση Μπόλου
Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο από το βιβλίο του αείμνηστου Θανάση Μπόλου "Αμνη-
μόνευτα Γεγονότα". Μεταξύ άλλων στο κεφάλαιο "Το Κλαρίνο και τα βιολιά στο Πωγώ-
νι", αναφέρεται:
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"Στις Σχωριάδες, εκτός απ’ αυτά θα άκουγες και πολλά κωμικά. Ό λοι τους οι τραγου-
διστές θα ’ξεραν από ένα τέτοιο. Μα προπορεύονταν ο Στεφάνης ο Μπερούκας, ο Αντώ-
νης ο Λώλης και τόσοι άλλοι. Και σαν έμπαιναν αυτοί στο χορό χω ρίς άλλο γελούσες με 
τους μορφα σμούς τους κι απ’ το περιεχόμενο των τραγουδιών.

Να ο πρώτος:
«…όλοι μου λένε νε την επάρω 

τ’ ακούς, κουμπάρα μ’, τ’ ακούς; 
θέλει χουλιάρια, θέλει περούνια, 
τ’ ακούς, κουμπάρα μ’, τ’ ακούς; 
θέλει και μια πυροστιά, 
τ’ ακούς, κουμπάρα μ’, κι αυτά..»
Κι ο δεύτερος:
«Στην καλύβα μ’ ο καημένος ήμουν καλομαθημένος, 
είχα και την κερασιά μου, πόκανε τα κερασάκια, 
κι έρχονταν τα κοριτσάκια κι έτρωγαν τα κερασάκια…»

Στο τραγούδι της καλύβας όμως τον περνούσε ο Κίτσιο Βάγιος. Το πιο κωμικό τρα-
γούδι του Αντώνη, που υποχρέωνε τους χορευτές να χορέψουν όπως ο πρώτος, ήταν η 
«Αλαμπίνα». Ένας χορός ιδιόρρυθμος, που υποχρέωνε τον καθέναν να περάσει το αρι-
στερά του πόδι πάνω απ’ το δικό του αριστερό χέ ρι που το ’χε πιασμένο με το δεξιό του 
κατοπινού του, για να σχημα τιστεί μια παράξενη ζωντανή αλυσίδα, που θα συνεχίσει το 
χορό και το τραγούδι:

«Αλαμπίνα, αλαμπίνα, 
πιάσε τούτην αλαμπίνα…»

και μετά άρχιζε το περιβόητο γνωστό «Πώς στουμπίζουν το πιπέρι». Έλα και μην ξε-
καρδίζεσαι λοιπόν, βλέποντας δέκα – δεκαπέντε άντρες να μπλέκονται με τα χέρια τους, 
με τα πόδια τους και να κατρακυ λούν οι πιο ατζαμήδες στο πάτωμα, μην αναγνωρίζο-
ντας περίπου τα δι κά τους άκρα!…"

3.5.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Τριήμερο ταξίδι στο χωριό
Όσο σύντομο και στα πεταχτά, ένα τριήμε-

ρο ταξίδι στο χωριό, πάντα επιφυλάσσει ευ-
χάριστες στιγμές.

Οι καλοί μας φίλοι από Αθήνα και Γιάννενα 
που μας τίμησαν με την παρουσία τους για 
πρώτη φορά στα χωριά μας, δεν κρύβανε 
τον θαυμασμό στις φυσικές ομορφιές του 
τόπου μας, στα νοικοκυρεμένα χωριά μας, 
στην ιστορία, στην παράδοση, στον πολιτι-
σμό μας. Αλλά και τρανά απογοητευμένοι 
από την κατάσταση του ανύπαρκτου οδι-
κού δικτύου και την πλήρη εγκατάλειψη 
από την πολιτεία.

Στη διαδρομή απάνω και ένα γρήγορο πέρασμα από 
τα Τζουμέρκα και τα Πράμαντα. Μια περιοχή με τόσα 
κοινά φυσικά στοιχεία με το Πωγώνι μας, αλλά 
ασύγκριτα έργα υποδομής και προσβασιμότητας.

Δίπλα στο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας.
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"ΗΜΟΥΝ ΝΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΑ"
..κι ο δρόμος του Πωγωνίου ακόμα στο 

κακό του χάλι. (Η Οδύσσεια ενός δρόμου και 
το δόλωμα των προεκλογικών υποσχέσεων) 

Λίγη ιστορία: 
Η ιδέα κατασκευής του δρόμου του Πω-

γωνίου έχει απαρχές τη δεκαετία του 1930, 
όταν τον οραματίστηκε ο τότε πρόκριτος της 
περιοχής, Δημοσθένης Χατζόλος. Κύλισαν 
από τότε αρκετά χρόνια, μέχρι το 1959 όταν 
τα παιδιά του Πωγωνίου, γονείς και παπ-
πούδες μας, με κασμά και φτυάρι, με βαριά, 
μπαρομίνα κι άλλα σύνεργα, έσπασαν τους 
βράχους του φαραγγιού της Σέλτσης και ο 
δρόμος έφτασε στην Πολύτσανη. Η γενιά 
μου και οι μεγαλύτεροι, ίσως να θυμούνται 
ακόμα τους στοίχους τραγουδιού: 

«Ακούω βροντολαλήματα, 
σαν να ’ναι βροντές πολέμου. 
Είν’ τα παιδιά του Πωγωνιού, 
στη Γκρίκα που δουλεύουν». 
Από εκείνη την περίοδο πέρασαν σχεδόν 

63 χρονιά και η κατάσταση του δρόμου αυ-
τού παραμένει ίδια και χειρότερη. Προφα-
νώς έγιναν προσπάθειες για τη βελτίωσή 
του και κάποιες επεκτάσεις. 

Μετά το 1990 αναζωπυρώθηκαν οι ελπίδες 
κι ακολούθησαν διάφορες ενέργειες. Έγιναν 
έρανοι από τους κατοίκους της περιοχής, 
έπεσαν εμβάσματα από συλλόγους και σω-
ματεία της διασποράς, Αθηνάς και Αμερικής, 
εγκρίθηκαν κονδύλια από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό και από την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, έγιναν μικρό επεμβάσεις και μερεμέτια. 

Η σημερινή διοίκηση του Δήμου Δρόπο-
λης και Πωγωνίου τελευταία έκανε κάποιες 
παρεμβάσεις, τσιμεντόστρωσε ορισμένα ση-
μεία. Όλα όμως, παρέμειναν μπολιάσματα. 
Και κανείς και για καμιά συγκεκριμένη ερ-
γασία, δεν λογοδότησε. 

Αλήθεια, ο δρόμος Δρυμάδες - Σωπική, 
ενταγμένος και χρηματοδοτούμενος από το 

Ευρωπαϊκό Προγράμματα ΕΣΠΑ, μέσω Ελ-
ληνικής Κυβέρνησης και συγκατάθεση της 
Αλβανικής πλευράς, ποιος ο λόγος που δεν 
ολοκληρώθηκε ποτέ; Απολογήθηκαν ποτέ 
οι υπεύθυνοι και τα αρμόδια όργανα υλο-
ποίησης του; Αλλά, όπως φαίνεται, η αντι-
πολίτευση και οι έγκριτοι δημοσιογράφοι 
στο χώρο μας, θυμούνται τον θεσμικό τους 
ρόλο μόνο μια φορά στα τέσσερα χρόνια. 

Θέλω όμως, να σταθώ στο γεγονός που 
για τριάντα χρόνια ο δρόμος αποτέλεσε το 
μεγάλο δόλωμα στο ψάρεμα ψήφων από 
κάθε υποψήφιο βουλευτή, υπουργό, δή-
μαρχο, έπαρχο, σε όλες τις προεκλογικές 

11.6.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Άρθρο για το δρόμο του Πωγωνίου

αναμετρήσεις στο δόλιο Πωγώνι. Η μόνη 
υπόσχεσή τους ήταν η κατασκευή του πο-
λυπόθητου δρόμου. 

Δε θέλω να σας κουράσω προτρέχοντας 
σε όλους όσους πέρασαν από το ’90 και 
μετά. Στην πολλά υποσχόμενη τότε «Ομό-
νοια», στον εκλεγμένο βουλευτή, Βαγγέλη 
Τάβο που δήλωνε κατά καιρούς πως μό-
νον αυτός θα μπορούσε να φτιάξει το δρό-
μο αυτό (ακόμα τον φτιάχνει). 

Αλλά, ας πάμε επτά χρόνια πριν, που η 
μνήμη μας είναι νωπή και η μελάνη δεν έχει 
στεγνώσει ακόμα. Ο τότε και νυν πρωθυ-
πουργός Ράμα δήλωνε θριαμβευτικά σε 
προεκλογική συγκέντρωση στη Δερβιτσά-
νη την απόφαση της κυβέρνησής του να 
κατασκευάσει το δακτύλιο του Πωγωνίου. 
(Ανάθεμα μου αν γνώριζε τι σήμαινε «Δα-
κτύλιος Πωγωνίου»). 

Δεν χάσανε ευκαιρία τότε οι υποψήφι-
οι βουλευτές του P. S. , Τσούτσι και Κου-
μπάρο στο κυνήγι των ψήφων στην Αθήνα, 
ζήτησαν συνάντηση με εκπροσώπους της 
διασποράς των χωριών του Πωγωνίου να 
αναγγείλουν το μεγάλο συχαρίκι. Περιχα-
ρής τότε ο πρόεδρος του συνδέσμου Πω-
γωνίσιων, Κώστας Πάνος, τους πρόσφερε 
τον ογκώδη φάκελο με σχέδια και μελέτες, 
συναντήσεις και συμφωνίες με κυβερνητι-
κά κλιμάκια της Αθηνάς και των Τιράνων. 
(Είχε αφιερώσει ο δόλιος σημαντικό κομ-
μάτι της ζωής του σε αυτή την υπόθεση). 

Η απάντηση τους παρά ήταν υποκρι-
τική: «Μα αυτός ο φάκελος είναι η μισή 
δουλειά!!!» 

Λίγες μέρες αργότερα, σε συνάντηση με 
τους κατοίκους της Σωπικής, η τότε και με-
τέπειτα υποψήφια του P.S. Α. Ντράλιου δή-
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λωνε ευθαρσώς: «Επιτέλους το όνειρο των 
Πωγωνίσιων έγινε πραγματικότητα χάρη 
στη μεγαλοψυχία και διορατικότητα του με-
γάλου μας ηγέτη, Έντι Ράμα».

-Άντε στο καλό - είπα μέσα μου - αναστή-
θηκε ξανά ο Χότζα! 

Τα παρατράγουδα είχαν και συνέχεια. Ξέ-
σπασε σάλος με πομπώδες δηλώσεις στο 
κυνήγι της δόξας. Ακούσαμε για «Μπου-
μπουλίνες» και «Κολοκοτρώνηδες». Δια-
φωνίες και γκρίνια για το που θα κόψουμε 
την κορδέλα των εγκαινίων, στην Τσάτιστα, 
στη Σωπική, στο κέντρο στην Πολύτσανη ή 
στην άλλη άκρη, στην Ντισνίτσα της Ζαγο-
ριάς;! (Είναι και αυτοί ομοιοπαθείς με μας.) 
Ακολούθησε ντελίριο ενθουσιασμού και 
αναρτήσεων, έπαινοι και κολακείες. 

Ας έρθουμε τώρα στην ουσία της υπόθε-
σης. Ο συγκεκριμένος δρόμος από την γέ-
φυρα της Σούχας που τελειώνει η άσφαλ-
τος και μέχρι την Πολύτσανη, είναι μόνο 15 
χιλιόμετρα κι άλλα τόσα προς τα άκρα του 
Πωγωνίου και της Ζαγοριάς. Για να τον δι-
ανύσει κάποιος σήμερα χρειάζεται δύο με 
τρεις ώρες, καταστρέφει το αυτοκίνητο κι 
εξαντλεί τα όρια της υπομονής του. 

Ένας δρόμος που εξυπηρετεί 21 χωριά σε 
τρεις επαρχίες και δύο Δήμους: 7 στο Πω-
γώνι,10 στη Ζαγοριά 
και 4 στην Λουντζου-
ριά, παραμένει στο 
κακό του χάλι ακό-
μα. Έστω και από ένα 
χιλιόμετρο το χρόνο 
αν κατασκευάζονταν, 
τώρα θα είχε τελειώ-
σει. Μόνον το κόστος 
της διαφημιστικής πι-
νακίδας ενός υπο-
ψήφιου βουλευτή σε 
προεκλογική εκστρα-
τεία, θα αρκούσε για 
500 μέτρα δρόμο. 

Σε ερώτημα προς 
υποψήφιο βουλευτή 
στις τελευταίες εκλο-
γές: «Τι γίνεται με την 

υπόθεση του δρόμου του Πωγωνίου;» η 
απάντησή του ήταν: «Τώρα ήρθε η ώρα του». 

Το τυρί στη φάκα μία χαρά κρατεί. «Τι εί-
χες Γιάννη, τι είχα πάντα», μέχρι που, σε 
αυτό τον ευλογημένο τόπο θα σβήσει και 
η τελευταία φωνή ζωής. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η επαρχία του 
Πωγωνίου, ίσως να είναι πρωταθλήτρια 
σε όλη τη χώρα όσον αφορά την εξόφλη-
ση των υποχρεώσεων που της αναλογούν 
έναντι του κράτους. Το κράτος όμως, δεν 
ξοδεύει γι’ αυτή δεκάρα τσακιστή, ούτε για 
την παιδεία, ούτε για ιατρική περίθαλψη, για 
τίποτα. Απεναντίας εκμεταλλεύεται ανελλι-
πώς όλα τα φυσικά του πλούτη: την ξυλεία, 
τα ύδατα, αδρανή οικοδομικά υλικά, λιβά-
δια, βοσκοτόπια… 

Ακούμε συχνά φωνές: «Εσείς, οι Πω-
γωνίσοι, τι κάνατε»; Απαντάμε: «Τα τελευ-
ταία 30 χρόνια τα σωματεία της διασποράς, 
Σύλλογοι και Αδελφότητες, σε συνεργασία 
με τους εναπομείναντες, βάζοντας το χέρι 
στις προσωπικές μας οικονομίες, σε δωρη-
τές μικρούς και μεγάλους, κάναμε ζηλευ-
τές προσπάθειες. Αναστηλώσαμε και συ-
ντηρήσαμε εκκλησίες, περιποιηθήκαμε τα 
χωριά μας, στρώσαμε δρόμος, φτιάξαμε 
πλατείες, κατασκευάσαμε υδραγωγεία και 

βρύσες, ανακαινίσα-
με εγκαταλελειμμένα 
σχολικά κτίρια, φτιά-
ξαμε παιδικές χαρές 
και αθλητικά κέντρα, 
συντηρούμε την πολι-
τιστική μας παράδοση 
και πάνω απ’ όλα με-
ταλαμπαδεύουμε στην 
νέα γενιά την αγάπη 
και την έγνοια για την 
γενέθλια γης. 

Δεν μπορούμε όμως, 
να φτιάξουμε αυτοκι-
νητόδρομο.» 

Ας ελπίσουμε πως 
μια μέρα θα αντικρί-
σουμε και εμείς οι Πω-
γωνίσοι την Ιθάκη μας.

28.6.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
από φορείς του Πωγωνίου για την κατασκευή του οδικού δικτύου

Η ιστοσελίδα μας, “epimenoume.gr” την υπόθεση κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου, 
που σε οδηγεί στην επαρχία του Πωγωνίου, ωσότου ενταχτεί σε σχέδιο προτεραιότη-
τας, θεωρεί ότι πρέπει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα προβολής, ως άμεση αναγκαι-
ότητα. Είναι μια υπόθεση αυτή, που πρέπει να απασχολεί σοβαρά και την Αλβανική και 
την Ελληνική πολιτεία.

Για το σκοπό αυτό δημοσιεύουμε την επιστολή που εστάλη πριν από λίγο καιρό από 
αντιπροσωπεία φορέων και σωματίων της περιοχής στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Φωτογραφία από πρόσφατη
επίσκεψη Κυβερνητικού
Κλιμακίου στο Πωγώνι.
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«Αξιότιμε Πρωθυπουργέ τη
ς Ελλάδας κ

. Κυριάκο Μητσοτάκη!

Ως εκπρόσωποι των 7 χωριών του διχοτομ
ημένου Πωγωνίου, που βρ

ίσκεται μέσα στ
ην 

αλβανική επικράτεια, θα θ
έλαμε να επ

ικοινωνούσαμε μαζ
ί σας για χα

ρούμενα, ευ-

χάριστα γεγο
νότα. Δυστυχ

ώς όμως, η απελπισ
τική κατάσταση σ

την οποία έχ
ουν πε-

ριέλθει τα χ
ωριά μας, δεν

 μας το επιτ
ρέπει αυτό.

Δεν έχουμε σ
κοπό να σας 

αραδιάσουμε
 τα πολλαπλ

ά προβλήμα
τα που αντι

μετωπί-

ζουν οι κάτοικοι του Πωγωνίου, αλλά θ
α σταθούμε 

σε ένα βασικ
ό μόνο, που 

το θε-

ωρούμε ζωτικής σημασίας
 για την επ

ιβίωση της περι
οχής αυτής 

πριν την πλ
ήρη 

ερήμωσή της. Και αυτό δεν 
είναι άλλο, 

από την παν
τελή έλλειψη ενός στοιχ

ειωδώς 

οδικού δικτύου.

Από το 1990
, οπότε αποκ

αταστάθηκαν οι δημοκ
ρατικοί θεσμοί στ

ην Αλβανία,
 έχου-

με γίνει απο
δέκτες άπειρων υποσχέσεω

ν από πολιτ
ικούς των δύο πλευρ

ών: Ελλάδας 

και Αλβανίας
. Επί πρωθυπουργίας 

Κωνσταντίνου Κ
αραμανλή, τ

ο άνοιγμα τη
ς συνο-

ριακής διάβασης
 των Δρυμάδων και η κατασκευή του οδικ

ού άξονα πρ
ος τα χω-

ριά του Πωγωνίου, ενταγμ
ένο σε Περιφερειακό Πρόγραμμα Αν

άπτυξης, επ
ιδοτούμενο 

από την Ε.Ε.
 και την Ελλη

νική Κυβέρνηση, μ
ε την συγκατάθεση και της Αλβα

νικής, 

είχε έρθει πρ
ο των πυλών. Δυστυχώς όμως, η οικονομική κρίση, στην ο

ποία περιήλ
-

θε τότε η χώ
ρα μας, συν

έβαλε αρνητ
ικά στην υλοπ

οίησή του κ
αι παραμένε

ι μετέ-

ωρο μέχρι και σήμερα.

Στην τελευτα
ία περιοδεία

 στα χωριά μας προ
 ημερών, ο Υφυπουργός Εξ

ωτερικών 

της Κυβέρνησή σα
ς, κύριος Φραγκογιάννης, δι

απίστωσε επιτόπου 
την κρισιμότητα 

της κατάστασης.

Η παντελής 
έλλειψη οδικής σύνδεσης

 της περιοχή
ς αυτής, απ

ό την άλλη 
πλευρά με 

το Αργυρόκαστρο, καθιστά την 
παρέμβασή 

σας λυτρωτική για τις τύ
χες της μελλ

ο-

ντικής ύπαρξης
 αυτής της 

κοιτίδας του 
Ελληνισμού,

 με ένδοξη 
ιστορία ελλη

νικού 

πολιτισμού κ
αι περισσή φ

υσική ομορφιά, που λέγε
ται Πωγώνι.

Επίσης, το ά
νοιγμα του τ

ελωνείου των Δρυμάδων, θα έχει ευ
εργετικές υπηρεσίες

 και 

στον γειτονικ
ό Δήμο του Π

ωγωνίου της ελλ
ηνικής επικράτειας.

Κύριε Μητσοτάκη, ήμαστε π
επεισμένοι π

ως η ιστορική συγκυρία σας, ω
ς Πρωθυ-

πουργός της
 Ελλάδας, σ

ας δίνει την
 ευχέρεια να

 συνδέσετε τ
ο όνομά σας

 όχι μόνον 

με την υλοπ
οίηση ενός τ

όσου σημαντ
ικού έργου για

 την περιοχή
 μας, αλλά 

και να 

μείνετε στις
 καρδιές των Πωγωνισίων, που θα σα

ς ευγνωμονούν αιωνίως!

Σας ευχαριστο
ύμε για την 

κατανόηση!

Με σεβασμό κ
αι βαθιά εκτίμηση!

Δημήτρης Πασπάλης

Διαχειριστή
ς του Δημοτ

ικού Διαμερίσ
ματος Πωγωνίου

Κώστας Πάνος

Πρόεδρος της
 Ένωσης Πωγωνισίων

Θεοδόσης Μάντζαρης

Πρόεδρος της
 Ένωσης Πανταχού Πολυτσανιτώ

ν

Αλκιβιάδης Νταλές

Πρόεδρος της
 Αδελφότητας Σχωριαδιτών

«Η Γέννησης 
της Θεοτόκου»

Βασίλης Καλούδης

Πρόεδρος του
 Συλλόγου Τσι

ατιστινών 

«Μεταμόρφωση της Σωτήρος»

Βασίλης Ράφτης

Πρόεδρος Συλλόγου Χλωμιωτών «Αγία Παρασκευή»

Αριστοτέλης Ρίζος

Πρόεδρος του
 Συλλόγου Σωπικής»

Άρθρο στην εφημερίδα 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΈΛΛΟΝ» 
του 1935 όπου γίνεται μνεία 
στην όλη οργάνωση της ετή-
σιας εορτής της Αδελφό-
τητας. Επίσης υπάρχει λε-
πτομερή αναφορά στους 
μετέχοντες, μεταξύ των 
οποίων εξέχουσες προσω-
πικότητες που υπήρξαν και 
ομιλητές της εκδήλωσης, 
όπως ο Πολυτσανίτης για-
τρός Γρηγόρης Κιτσάτης και 
ο Σχωριαδίτης πολιτικός Νι-
κόλαος Καλύβας.

Με το που μου ήρθε στα 
χέρια το συγκεκριμένο άρ-
θρο, θυμήθηκα τα λόγια και 
τις συμβουλές του αείμνη-
στου Δημήτρη Μπεντούλη. 
Ήταν κάποιο καλοκαίρι στις 
αρχές του 1990. Σε μια κου-
βέντα κάτω από τη σκιά της 
Γούβας, εκεί στο μεσοχώρι, 
με μια ομάδα συγχωριανών, 

απευθύνθηκε στους τότε 
νεότερους: «Με το άνοιγμα 
της Ελλάδας , σας δίνετε μια 
καλή ευκαιρία να ψάξετε να 
συλλέξετε και να εμπλουτί-
σετε περαιτέρω το ιστορικό 
και ότι έχει σχέση με το χω-
ριό μας. Υπάρχει άπειρο ανε-
ξερεύνητο υλικό στην Ελ-
λάδα. Το υλικό και οι πηγές 
που διαθέταμε μέχρι τώρα 
εμείς, ήταν περιορισμένες, 
εκτός των άλλων, έπρεπε να 
ξεπεράσουμε και τον σκόπε-
λο της λογοκρισίας που επέ-
βαλε το σύστημα.» 

Και όμως, ..μας άφησε 
πίσω έναν θησαυρό.

- Νομίζω πως το συγκε-
κριμένο άρθρο ρίχνει άπλε-
το φως, όχι μόνο στην δράση 
της Αδελφότητος Σχωρια-
διτών την δεκαετία του -30 
στην Αθήνα, αλλά και στο 
κύρος και την αποδοχή που 

έχαιρε στον ευρύτερο κοι-
νωνικό κύκλο της εποχής 
εκείνης. Στις φωτογραφίες 
που ακολουθούν μπορείτε 
να το διαβάσετε και στην αυ-
θεντική του μορφή.

- Η εορτή της αδελφότη-
τος Σχωριαδιτών.-

Την προ παρελθούσα Κυ-
ριακή 25η, η γνωστή για 
την εν γένει εκπολιτιστική 
της προσπάθεια η Αδελφό-
της Σχωριαδιτών έδωσε αντί 
του ετήσιου της γεύματος, 
εορτή στο θαυμάσιο τόσο για 
τη τοποθεσία όσο και για τον 
χώρο του θεάτρου του Ψυ-
χικού. Παρευρέθηκαν περί 
τα 250 άτομα Σχωριαδίτες 
και πλείστων άλλη συμπα-
τριώτες. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Αδελφότης υπο-
δέχθηκε από της 5 ώρα το 
απόγευμα τους φθάνοντας 

20.7.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

«Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΣΧΩΡΙΑΔΙΤΩΝ»
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κατά ομάδες συμπατριώτες και φίλους της αδελφότη-
τας. Περί της 6-η άρχισαν ηπειρωτικοί χοροί και στης 
8-το συγκεντρώθηκαν άπαντες εμπρός του χώρου της 
σκηνής για την παρακολούθηση της θεατρικής παρά-
στασης του έργου «Το Βλαχάκι»

Το κοινό παρακολούθησε και χειροκρότησε τόσον 
τους εκτελεστές του έργου όσο και τα διάφορα νού-
μερα και απαγγελίες.

Παρόλο την προσπάθεια των ερμηνευτών του έργου, 
ιδίως των κ. Αθ. Δουρδούφη, Χρ Πούντα και Μ. Ζα-
κυνθηνάκη, η γενική εντύπωση είναι πως ήταν αψυ-
χολόγητο και ο κ.Δουρδούφης πρέπει να προσέχει και 
να μην ανεβάζει έργα γραμμένα στο γόνατο. Άλλωστε 
προς το συμφέρον του τα λέμε αυτά.

Μετά την παράσταση συνέχισαν οι ηπειρώτικοι και 
ευρωπαϊκοί χοροί με αρκετό ενθουσιασμό, ενώ από 
τους διοργανωτές διανεμήθηκαν τα λαχεία της οργά-
νωσης. Περί τα μεσάνυχτα μίλησαν στους παριστάμε-
νους οι κ.κ Γρ. Κιτσάτης και Νικ. Καλύβας. Εξήραν τα 
αγαθά της Αδελφότης, την σημασία της εορτής και την 
ανάγκη συναίνεσης όλων για το καλό της γενέτειρας 
πατρίδας διακοπτόμενοι από ζωηρά χειροκροτήμα-
τα. Το γλέντι συνέχισε με απτόητη επιθυμία μέχρι της 
4 -ης το πρωί.

Παρέστησαν μεταξύ των άλλων ο κ. Χαρ. Καλύβας Πρόεδρος 
οικογενειακός, Σοφ. Καλύβας Γεν. Γραμματέας, Ευθ. Βαβάκος οικογενειακός, Φ. Τσαού-
σης ομοίως, Βασ. Καλέμης, σύμβουλοι. Επίσης οι κ.κ. Κ. Ζαρμπαλάς, Νικ. Πατσέλης με 
την κυρία του, Β. Δημάρατος, Μαρ. Θάνος με 
την κυρία του, Αντ. Μπέλλος οικογενειακός, 
Γεωρ. Καραγιάννης με τον πατέρα του, Νικ. 
Καλύβας με την κυρία του, Ηλ. Μουζίνας, Ευ. 
Δεύτος, Σ. Λήτος, Χαρ. Δημάρατος, Θεοφ. Λώ-
λης, Περ. Κορδας, Λαμ. Μπέλλος, Δ. Βάγιας, Θ. 
Καρράσας, Β. Καραγιάννης με την κυρία του, 
Α. Λάζος οικογενειακός, Αφοί Παπαευσθτα-
θίου, Γάτσιος, Γ. Δημιτριάδης με την μνηστή 
του. Οι Κυρίες Π. Καρρά, Παξινοπούλου κάι 
η Ι. Καλυβοπούλου. Οι δεσποινίδες Μαρ. Και 
Θαλ. Σούλα. Ειρήνη και Πιπ. Λώλη, Αλ. Μπέ-
λου, Χρ. Καλύβα, Αν. Βαβάκου, Θ. Τσόνη, επί-
σης και οι κ.κ. Γ. Βασιλιαδης, Γ. και Δ. Παππα-
χαραλαμπου, Αδ. Κιτσωνας, Γ. Κυριάκης, Ι. 
Παπανικολάου, Κ. Παπαζησης, Δ. Μπάριος, 
Δ. Σωτηρίου με την κυρία του, Θ. Σωτηρί-
ου επίσης, Ξεν. Φώτος, Δ. Μέλλος, Ανδ. Ζή-
σης, Π. Γαλδέμης, Σ. Τσαμπέρης, Ι. Τσαμπέ-
ρης, Θωμ. Έξαρχος, Γ. Ρέτζιος, Ν. Ευθυμίου, 
Σ. Καλέγιας, Γ. Βαγενάς κ.α.

13.10.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Χορευτικός & Πολιτιστικός
Σύλλογος Δερόπολης "Δερόπολη"

Σχωριάδες, ο επίγειος παράδεισος!!
Μετά την επίσκεψή μας το καλοκαίρι στις Σχωριά-

δες είναι σαν να σταμάτησε ο χρόνος στο "ζωγραφι-
σμένο " αυτό τοπίο. 

Μια ομάδα ενωμένη κάνει αυτά τα θαύματα!! Ένα 
παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας!!

Είστε όλοι σας υπέροχοι άνθρωποι!!Δεν ξεχνά-
με την υπόσχεσή μας να σας επισκεπτόμαστε κάθε 
καλοκαίρι!!

Περιμένουμε επίσης, με αγωνία να δούμε την πρό-
οδο των έργων για να φτιαχτεί επιτέλους ο δρόμος!!!

Σας ευχαριστούμε πολύ!!!

21.9.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Υπάρχουν στη ζωή μας και τα ευ-
χάριστα, χαρμόσυνα και σημαντικά 
γεγονότα που αξίζει να τα μοιραζό-
μαστε με φίλους και αγαπημένους.

https://www.facebook.com/deropoligr/?__cft__%5b0%5d=AZWA8xIg7h8HTkVh6Z8gaYrTBw0hBvHA8_tUIw24JjvYs98p2_pfF6L8_w34NWySWlFSKDzmpi-ch0IIdobEN0uw6wE2-YdP5BXPdPOuk5nUR5UGV8mPhpFtMnUOJq5iw22_HwOw_vSBuvFEtXCNZ0ijvbY-6uz6OnIueB-OpJ9mtBMxDp2U62wzxevdd9ZUbMtJgrxR9sMk3YRUxQU_PVQP&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/deropoligr/?__cft__%5b0%5d=AZWA8xIg7h8HTkVh6Z8gaYrTBw0hBvHA8_tUIw24JjvYs98p2_pfF6L8_w34NWySWlFSKDzmpi-ch0IIdobEN0uw6wE2-YdP5BXPdPOuk5nUR5UGV8mPhpFtMnUOJq5iw22_HwOw_vSBuvFEtXCNZ0ijvbY-6uz6OnIueB-OpJ9mtBMxDp2U62wzxevdd9ZUbMtJgrxR9sMk3YRUxQU_PVQP&__tn__=-UC%2CP-y-R
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9.10.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Η Αδελφότητα Σχωριαδιτών 
από το Πωγώνι

«Συνεχίζοντας την έρευνα για τη Βο-
ρειοηπειρωτική διασπορά, ο Δρόμος 
συνομίλησε με τον Αλκιβιάδη Νταλέ, 
πρόεδρο της Αδελφότητας Σχωριαδι-

τών «Η Γέννησις της Θεοτόκου». Οι Σχωριάδες είναι ένα από τα 7 χωριά του Πωγωνίου, 
το οποίο είχε ιδρύσει την Αδελφότητα από το 1769 στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τους 
πολέμους, στις αρχές του 20ου αιώνα και τη νέα φάση του Βορειοηπειρωτικού, ανα-
διοργανώθηκε το 1927 με έδρα στην Αθήνα. Το 1928 δημιουργήθηκε παράρτημα στην 
Αμερική και το 1934 απέκτησε νέο καταστατικό. Από το 1945 μέχρι και το 1990, η δρά-
ση της περιορίστηκε στην Ελλάδα, λόγω των κλειστών συνόρων. Από το 1990 ξεκίνησε 
η νέα σχέση της με το χωριό».
Άλκη, έχετε μεγάλη ιστορία… 

Όσο κι αν φάνηκε παράξενο, πριν από 3 
χρόνια γιορτάσαμε τα 250 χρόνια της αδελ-
φότητας. Η επίτιμη πρόεδρος, ηγουμένισ-
σα τη Μονής Αγίας Τριάδας στον Νέο Βου-
τζά, σε μια επίσκεψή της στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, ερεύνησε στα αρχεία του και 
εντόπισε στοιχεία που επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη της Αδελφότητας υπό την προστα-
σία Του, από το 18ο αιώνα. Από τότε, Σχω-
ριαδίτες στην Πόλη, ασχολιόντουσαν με την 
κηπουρική, την ασβεστοποιία και το εμπό-
ριο. Όπως και άλλες Αδελφότητες από το 
Πωγώνι, απόκτησαν μεγάλη οικονομική 
επιφάνεια, παρ’ όλο που τα χωριά μας ήταν 
μικρά. Η φιλεκπαιδευτική Αδελφότητά μας, 
στήριζε τους νεοεισερχόμενους μετανάστες, 
πλήρωνε τους δασκάλους και τους παπά-
δες στο χωριό και έκανε κοινοτικά έργα. Το 
1793 έχτισε το πρώτο διώροφο Σχολείο, την 
Εκκλησία μας, δυο μύλους κοινόχρηστους, 
το κοινοτικό πηγάδι, το κοινοτικό καφενείο 
και έργα για την άρδευση. Όμως το μεγα-
λύτερο κατόρθωμά της Αδελφότητας είναι, 
ότι κατάφερε σε συνεργασία με τις Αδελ-
φότητες Χλωμού και Πολύτσανης, να εξα-
γοράσει από την Υψηλή Πύλη τις περιουσί-
ες μας, που τις κατείχαν αγάδες, και να τις 
μοιράσει με κριτήρια ισότητας.

Η παράδοση συνεχίζεται. Όταν ακούω 
«Σχωριάδες», τα λόγια συνοδεύονται 
με θαυμασμό.

 Το 1990, που άνοιξαν τα σύνορα, συγχρο-
νιστήκαμε για να υπηρετήσουμε τα πάτρια 
εδάφη. Βρήκαμε μια οργανωμένη Αδελφό-
τητα σε σύγκριση με άλλες, μονιάσαμε και 
λειτουργήσαμε σαν ένα κοινό σώμα. Με 
ενωτικά πρόσωπα, την ηγουμένη Μαρία-

Ελένη Καλέμη, με καταγωγή από το χω-
ριό μας, και τον Γιάννη Τσαμπέρη από την 
Αδελφότητα Αμερικής, οργανώσαμε έρα-
νο υπέρ της ανέγερσης της εκκλησίας μας 
που ισοπεδώθηκε το 1984. Στην ανέγερση 
συνέβαλε και ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσι-
ος. Κατασκευάσαμε νέο Υδραγωγείο 3 χι-
λιομέτρων, έγιναν έργα καλλωπισμού, δρό-
μοι, το κοινοτικό καφενείο και μετά το 2010 
ξεκίνησε η ανακαίνιση του Σχολείου με τη 
βοήθεια του Προξενείου Αργυροκάστρου. 
Ενθαρρύνοντας τις ιδιωτικές δωρεές ανα-
καινίστηκαν ξωκλήσια, βρύσες, η πλατεία 
και άλλα μικρά έργα. Ένα άλλο γεγονός θα 
σου πω: το καθένα από τα 42 παράθυρα 
του Σχολείου επισκευάστηκε με ξεχωρι-
στές δωρεές.

Γενικά πώς λειτουργείτε; 
Οργανώνουμε εκδηλώσεις για τη σύσφι-

ξη των επαφών μεταξύ μας και εράνους με 
προορισμό τα έργα στο χωριό. Εκδίδουμε 
από το 2003, περιοδικό για την ιστορία, τις 
παραδόσεις, τις δράσεις αλλά και ενημερώ-
νουμε αναλυτικά και με διαφάνεια, ακόμα 
και για το τελευταίο ευρώ προσφοράς, για 
να μην υπάρχει καμία καχυποψία. Υπάρχει 
άρτια συνεργασία της Δημογεροντίας, της 
Αδελφότητας, της Εκκλησιαστικής Επιτρο-
πής και της Νεολαίας. Στο χωριό μας λέμε: 
«τόποι, τρόποι και άνθρωποι». Το ευτύχη-
μα είναι ότι ο συγχωριανός μας, εκδότης 

Θωμάς Νάκας, πρώην πρόεδρος της Αδελ-
φότητας, έχει εγκατασταθεί μόνιμα σχεδόν 
στο χωριό, προσφέροντας πολύτιμες υπη-
ρεσίες και σημαντική οικονομική βοήθεια.

Είπες ότι το 1990 «μονιάσαμε». Αυτό 
κι αν είναι κατόρθωμα…

Η πτώση του προηγούμενου απολυταρ-
χικού καθεστώτος βρήκε το χωριό μας σε 
κατάσταση έντονου διχασμού. Είχαμε από 
το χωριό μας 24 πολιτικούς κρατούμενους 
και δεκάδες εξόριστους ως αντιφρονούντες. 
Έπρεπε με υπομονή και πειθώ, να εξηγή-
σουμε πως σε μια δημοκρατική κοινωνία, 
η έχθρα και η βία δεν οδηγεί πουθενά. Φυ-
σικά, η επούλωση των τραυμάτων του πα-
ρελθόντος, είναι μια περίπλοκη διαδικασία 
που θα κριθεί σε βάθος χρόνου. Σήμερα 
πιστεύουμε πως σε ένα μεγάλο βαθμό το 
καταφέραμε. Οι σοφοί πρόγονοι μας, είχαν 
προνοήσει ένα άρθρο στο καταστατικό, που 
απαγορεύει στις συνελεύσεις της Αδελφό-
τητας κομματικές τοποθετήσεις. 

Πηγαίνετε συχνά στο χωριό; 
Προσπαθούμε να πηγαίνουμε συχνά. Το 

80-90% των σπιτιών μας είναι πλήρως ανα-
καινισμένο με όλα τα απαραίτητα για μια 
άνετη διαμονή. Στις γιορτές και στους κα-
λοκαιρινούς μήνες οι επισκέπτες αυξάνο-
νται. Τον Αύγουστο το χωριό αποκτά την 
ζωντάνια του παρελθόντος. 

Συνέντευξη του πρόεδρου 
της Αδελφότητας κ. Αλκιβιάδη 
Νταλέ στον Γιώργο Κυριακού, 
στην στήλη «Οι απ' εκεί» της 
εφημερίδας "Δρόμος".

Φωτογραφία του χωριού μας που συμπεριέλαβε η εφημερίδα.

Απόσπασμα της έντυπης έκδοσης 
με την συνέντευξη.



142 143

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

143

20.10.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Ο Παππά Κυριάκος των Σχωριάδων
Στη μνήμη των συγχωριανών μας το όνομα του Παππά Κυ-

ριάκου είναι συνδεδεμένο, όχι μόνον ως ο μακροβιότερος 
ιερέας του χωριού, αλλά και με την ιδιότητα του αγιογράφου 
που έχει αφήσει το αποτύπωμα του σε πολλές εκκλησίες.

Το πραγματικό του όνομα ήταν Κυριάκος Σέϊντος, γιός του 
Αθανασίου και της Αγγέλος, γεννηθείς στην Κάτω Λεσνίτσα 
του Δελβίνου το έτος 1872. Από νεαρή ηλικία μεταναστεύει 

στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ασχολήθηκε ως βοηθός κάποιου γνωστού αγιογράφου 
παρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου όπου έμαθε τα μυστικά της αγιογραφίας και του 
εκκλησιαστικού λειτουργήματος .Στην Πόλη ήρθε σε επαφή και απόκτησε γνωριμίες με 
πολλούς Σχωριαδίτες.(Προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση να βοήθησαν και οι πολύ κα-
λές σχέσεις ανάμεσα στην Αδελφότητα Σχωριαδιτών με την Αδελφότητα Λεσνιτσοτών).

Ο Σχωριαδίτης Γάκης Λώλης τον έπεισε και των έφερε στης Σχωριάδες όπου γνωρί-
στηκε και νυμφεύεται την Μαρία Οικονόμου.

Μετά την εγκατάσταση του στις Σχωριάδες αποφασίζει να ασχοληθεί με την ιεροσύ-
νη. Χειροτονήθηκε στο Δελβινάκι από τον επίσκοπο Βασίλειο του Αργυροκάστρου στις 
27.1.1911.

Υπηρέτησε ως ιερέας αρχικά για δύο χρόνια στο Βριόνι, ένα 
χρόνο στο Λάμποβο και μετά για 39 χρόνια, μέχρι την συντα-
ξιοδότηση του στις Σχωριάδες. Συνάμα με την ιεροσύνη, έχο-
ντας την εμπειρία της Κωνσταντινούπολης, επιδόθηκε και στην 
αγιογραφία. Το 1914 θα τον βρούμε δίπλα στον πασίγνωστο 
Χλωμιότη αγιογράφο Θεοδόση Γιούση στην αγιογράφηση της 
εκκλησίας των Ταξιαρχών της Σω-
πικής. Σύμφωνα με τον Μπεντούλη 
στον ίδιο ανήκουν πολλές εικόνες 
στον Άγιο Μηνά και Άγιο Νικόλαο 
της Πάρας, στον ναό Γέννησης της 
Θεοτόκου, Άγιο Νικόλαο του κοι-
μητηρίου κ.α. Απεβίωσε το 1954.

Εντιμότατος, λιγομίλητος, αγαπητός και δίκαιος, υπήρξε απ’ 
τους πιο σεβάσμιους ιερείς του χωριού μας.

Απόχτησε πέντε παιδιά: τον Νικόλα, Γιάννη, Χαράλαμπο, Μα-
γδαληνή και Αποστόλη. 

Ο γιος του Χαράλαμπος ακολούθησε και αυτός το δρόμο 
της ιεροσύνης υπηρετώντας στο Χλωμό, Κοσοβίτσα, Δέλβι-
νο, Αργυρόκαστρο, καταλήγοντας μόνιμα πια στην Πρεμετή 
όπου απόκτησε μεγάλο κύρος και σεβασμό σε ολόκληρη την 
κοινωνία της πόλης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως οι απόγονοι του Παππά 
Κυριάκου, γιοί και εγγονοί κληρονόμησαν εξ αυτού διάφορα 
επώνυμα: Σέϊντο, Παππά, Κυριάκο και Οικονόμου.

Ο Παππά Χαράλαμπος.

Τα στοιχεία του παραπάνω 
κειμένου, αντλήθηκαν από 
το βιβλίο του αείμνηστου 
Χριστόφορου Μπεντούλη
« Για τους Σχωριαδίτες 
συγχωριανούς μου».

Ο Παππά Κυριάκος.

Η νεολαία σας «τι λέει»;
Είναι το πιο ενεργό και δυναμικό μας κομ-

μάτι. Τους ενθαρρύναμε να αποκτήσουν και 
να διαμορφώσουν το δικό τους χώρο. Τα 
τελευταία χρόνια φτιάξαμε ένα αξιοζήλευ-
το πάρκο νεολαίας με γήπεδο ποδοσφαίρου 
5×5, μπάσκετ, βόλεϊ, παιδική χαρά, κιόσκια 
αναψυχής. Πραγματοποιούν εκδρομές στο 
ποτάμι, στο βουνό και συμμετέχουν στα πα-
νηγύρια. Τα παιδιά πια, παροτρύνουν τους 
γονείς να επισκέπτονται πιο συχνά το χω-
ριό. Επίσης, νέοι άνθρωποι, έχουν αναλά-
βει τα ηνία της Αδελφότητας. 

Έχω ακούσει πολλά για το Σχολείο…
Είναι το Πολιτιστικό μας Κέντρο. Έχει μια 

πλούσια Βιβλιοθήκη και κουζίνα για όλες 
τις εκδηλώσεις, για βαφτίσια, γάμους, κλπ. 
Προορίζονται χώροι για Κοι-
νοτικό γραφείο, Ιατρείο, Λαο-
γραφικό Μουσείο και Ξενώνα 
για επισκέπτες. 

Συνεργάζεστε με άλλες 
Αδελφότητες; Με τον Δήμο 
Δρόπολης-Πωγωνίου πώς 
τα πάτε; 

Με όλες τις Αδελφότητες 
του Πωγωνίου έχουμε άψο-
γη συνεργασία, όπως και με 
τον Σύνδεσμο Πωγωνισίων 
και συμμετέχουμε σε όλες 
τις εκδηλώσεις που διοργα-
νώνουν οι Βορειοηπειρωτικοί 
φορείς. Θεωρώ πως τα σω-

ματεία της διασποράς με την εκάστοτε Δη-
μοτική Αρχή πρέπει να είναι συνοδοιπόροι 
για το καλό του τόπου μας. Φέτος διοργα-
νώσαμε μια πρωτότυπη θεματική και καλ-
λιτεχνική εκδήλωση, το «1ο Πανπωγωνί-
σιο Πολιτιστικό Αντάμωμα» σε συνεργασία 
με τον Σύνδεσμο Πολιτιστικών Συλλόγων 
του ελλαδικού Πωγωνίου υπό την Αιγίδα 
του Προξενείου Αργυροκάστρου, με συν-
διοργανωτές τον Δήμο Δρόπολης και Πω-
γωνίου. Ήταν μια σπουδαία ευκαιρία. Εκτός 
της ενιαίας πολιτιστικής και ιστορικής μας 
παράδοσης, παρουσιάσαμε και τα πολλά 
προβλήματα που μαστίζουν το χώρο μας.

Να μην ξεχάσουμε τον δρόμο γιατί δεν 
σας ξεχνάει αυτός…

Οι επίσημοι και ο απλός κόσμος στην εκ-
δήλωση, ήρθαν από τη συνοριακή διάβα-
ση των Δρυμάδων. 10 χιλιόμετρα για τις 
Σχωριάδες και 13 μέχρι την Πολύτσανη, 
τους φάνηκε …αιώνας. Ένας δρόμος που 
φτιάχτηκε το 1959 με γκασμά και φτυά-
ρι, είναι ακόμα στην αρχική του κατάστα-
ση. Από το 1990 και μετά, οι υποσχέσεις 
από τις δύο χώρες (όπως βλέπετε έχουμε 
και μάνα και μητριά, των Αθηνών και των 
Τιράνων…) ήταν ατελείωτες. Από το 2010 
εκκρεμεί σχέδιο κατασκευής του συγκε-
κριμένου έργου, Δρυμάδες- Πολύτσανη- 

Λιμπόχοβο με χρηματοδότηση 
της Ε.Ε., μέσω Αθήνας. Εδώ 
και 7 χρόνια υπάρχει απόφα-
ση της αλβανικής κυβέρνησης 
για την κατασκευή του ίδιου 
δρόμου. Μέχρι σήμερα μό-
νον μπαλώματα…, μολονότι 
οι επιστολές μας προς τις δυο 
κρατικές αρχές δεν έπαψαν. 
Φέτος, τον Μάιο, οι Αδελφό-
τητες του Πωγωνίου κατέθε-
σαν επιστολή στο Μαξίμου για 
την κατασκευή του δρόμου 
αλλά απάντηση δεν πήραμε. 
Έχουμε συνηθίσει να ζούμε 
με υποσχέσεις και ελπίζοντας. 

Μέχρι πότε;

Μία ιστορική φωτογραφία του χωριού μας. 
Το ΔΣ της Αδελφότητας το 1936.

Το καταστατικό της
Αδελφότητας έτους 1938.
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Αριστερά Μπουρέτο - Όρος Λουνζιριάς - Σιεντε-
λί και απέναντι η μεγαλοπρεπέστατη Νεμέρτσι-
κα - Δεμπέλι και στο βάθος η Τρεμπεσίνα. Κάπου 
εκεί και το θρυλικό ύψωμα 731, οπού γράφτηκε 
ο επίλογος του έπους του ’40. 

Το ίδιο περιβάλλον, βαθιές καταπράσινες χαρά-
δρες και κοιλάδες, απέραντα δρύινα δάση, ποτα-
μάκια με γάργαρα νερά και πετρογέφυρες, που 
τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν από αυτές του Ζα-
γορίου. Τα ίδια πετρόχτιστα χωριά, σκαρφαλωμένα 
στους πρόποδες των βουνών, με θρησκευτικούς 
ναούς και σχολεία στο κέντρο, με ιστορικά μονα-
στήρια, πλήθος εξωκλήσια και φυσικά αξιοθέατα. 

Περιοχές με την ίδια ιστορία, την ίδια γλώσσα, τα 
ίδια ήθη και έθιμα, τα ίδια τραγούδια, τους ίδιους 
χορούς, τα ίδια τοπία. Κι όμως, πίσω μας αφή-
νουμε έναν κόσμο που σφύζει από ζωή. Μπρο-
στά μας, απόλυτη καταθλιπτική ησυχία. Το αδιά-
κοπο ταρακούνημα από τις ατελείωτες λακκούβες 
του χωματόδρομου, μας κρατάει ξάγρυπνους.

Στο έμπα της Σωπικής, συναντάμε μια γιαγιά 
καβάλα στο γάιδαρο της. (Θα μπορούσε να ήταν 
τουριστική ατραξιόν). 

Σε διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν και τα 
χωριά του δικού μας Πωγωνίου να σφύζουν από 
ζωή. Θα μπορούσαν και αυτά να υποδέχονται επι-
σκέπτες από Δερόπολη, Αργυρόκαστρο, Γιάννε-
να, Πωγώνι. Θα μπορούσαν να υπήρχαν και εδώ 
καταλύματα, ταβέρνες και μαγαζιά, που οι ντόπιοι 
θα προωθούσαν την πραμάτεια τους. 

Αλλά πώς; Χωρίς υποδομή; Και το βασικότε-
ρο, χωρίς ένα στοιχειώδες οδικό δίκτυο; Πόσο 
πια ατυχής αυτός ο τόπος; Από την αδικία να μεί-
νει εκτός εθνικού κορμού. Τα δικτατορικά καθε-
στώτα. Τον 45 χρόνο απόλυτο αποκλεισμό. Τις 
πολιτικές διώξεις και κακουχίες. Τα τελευταία 
32 χρόνια εγκατάλειψης, τού δήθεν δημοκρατι-
κού πολιτεύματος. 

Και σου λένε μετά οι πολιτικοί: «Η μειονότητα 
είναι γέφυρα φιλίας και χαίρει την έγνοια των δύο 
πατρίδων». Μας δουλεύει κατάμουτρα ο "ψηλός" 
πουλώντας παραμύθι "Μαζί θα κάνουμε σπου-
δαία πράγματα ". 

Δυστυχώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την 
υπάρχουσα πολιτική από τις δύο πλευρές, ισχύει 
η λαϊκή παροιμία: «Χωριό στα σύνορα και χωρά-
φι δίπλα στο ποτάμι, προκοπή δεν κάνει». 

Εμείς όμως επιμένουμε και συνεχίζουμε να ελ-
πίζουμε "Πότε θα κάνει ξαστεριά".

Παρέα κυνηγών
στο καφενείο των Σχωριάδων.

Το μνημείο των πεσόντων
στο ύψωμα Γκραμπάλας.

Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου έχει κα-
θιερωθεί πια σαν μια ιδανική ευκαιρία για 
ένα ταξίδι στο χωριό μας, στους Σχωριάδες. 
Ένα ταξίδι που, από ένα σημείο και μετά, γί-
νεται κυρίως στο χώρο που το «ΟΧΙ» ειπώ-
θηκε γενναία σε πραγματικά πεδία μάχης. 

Φθάσαμε νωρίς στα Γιάννενα και, μετά 
από σύντομο διάλειμμα για καφεδάκι, ντου-
γρού για την πατρίδα. Η ατμόσφαιρα παντού 
γιορτινή. Η ηλιόλουστη μέρα, η καλή παρέα 
και ο αρκετός χρόνος στη διάθεσή μας, μας 
δημιουργούν την άνεση για μία βόλτα στα 
Ζαγοροχώρια. 

Στρίβουμε δεξιά στις Καρυές και αρχί-
ζει η ανάβαση. Πρώτη που μας καλωσορί-
ζει απ’ το ύψωμα σε μνημείο, είναι η «Ζα-
γωρίσια γυναίκα του ’40». Επόμενη στάση 
το Γεφύρι του Κόκορη, κατακλυσμένο από 
επισκέπτες και λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα η 
Γέφυρα των Καλογήρων. 

Να περιγράψουμε τις αποχρώσεις των 
φθινοπωρινών χρωμάτων πάνω σε καμβά 
της ηπειρωτικής φύσης, σίγουρα δεν είμαι 
ο καταλληλότερος. Αλλάζουμε σκέψη να 
ανέβουμε Βίτσα και Μονοδέντρι, όταν δια-
πιστώσαμε ότι το κομβόι των αυτοκινήτων 
προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ατελείωτο. 

Στρίβουμε για τα Πεδινά με προορισμό την 
Αρίστη. Παίρνοντας το ύψωμα της Γκραμπά-
λας, δίπλα στο μνημείο των πεσόντων, το 

ραδιόφωνο παίζει Βέμπο: «Παιδιά, της Ελ-
λάδας παιδιά». 

Μπροστά μας η Αρίστη και στο βάθος το 
Μικρό και το Μεγάλο Πάπιγκο. Όσο και αν 
σας φαίνεται περίεργο, σε ένα χωριό μέσα 
στο πουθενά δύο τροχονόμοι ρύθμιζαν την 
κίνηση. Μάταια η προσπάθειά μας, να βρού-
με τραπέζι σε κάποια ταβέρνα. Το ραδιόφω-
νο μετέδιδε απόλυτη πληρότητα των κατα-
λυμάτων. 

Επόμενος προορισμός το Καλπάκι.
Τα μνημεία του πολέμου μας ακολουθούν 

παντού. Ή πιο σωστά εμείς ακολουθούμε 
τα χνάρια των Ηρώων. Στις ανηφόρες της 
Πωγωνιανής, δίπλα στον Μακρύκαμπο και 
αγναντεύοντας τις βουνοκορφές της Νεμέρ-
τσικας, το άρωμα της πατρίδας αρχίζει να 
γίνεται πιο έντονο. Στην Πωγωνιανή η ίδια 
εικόνα. Η πλατεία και τα μαγαζιά κατάμεστα. 

Χαιρετάμε γνωστούς και φίλους και με 
μία γκαζιά φτάνουμε στους Δρυμάδες. Αυτό 
που αντικρίζουμε δεν μας ξαφνιάζει. Τα δε-
κάδες παρκαρισμένα αυτοκίνητα μαρτυρούν 
πως τα παιδιά του Πωγωνίου για άλλη μια 
φορά δεν παρέλειψαν την ευκαιρία να επι-
σκεφτούν τα χωριά τους. 

Αφήνουμε το ι.χ., ανοίγει η πορτοκαλί με-
ταλλική μπάρα και επιβιβαζόμαστε σε ψηλό 
αυτοκίνητο 4×4. 

Εδώ τελειώνει ένας κόσμος και αρχί-
ζει ένας άλλος. Ένας κόσμος που στην ου-
σία δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτόν που 
αφήνουμε πίσω. Τα ίδια πανύψηλα βου-
νά. Μπροστά μας δύο γιγάντιες οροσειρές. 

Στο βάθος δεξιά το όρος Τρεμπεσίνα.
Κάπου εκεί και το θρυλικό ύψωμα 731.

28.10.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
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15.11.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Η ομάδα ποδοσφαίρου του χωριού Σχωριάδες. Πρωταθλήτρια Πωγωνίου 1984.
Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στο γήπεδο της Πολύτσανης.

Και μια πιο παλιά ακόμα…

Από αριστερά όρθιοι: Δημήτρης Μεντής, Δημήτρης Μπέης, Χρήστος Μεντής, Κώστας Μπέλλος, Αλκιβιάδης 
Νταλές, Γιάννης Καραγιάννης, Σπύρος Πότσης, Θανάσης Μπάντος.
Από αριστερά καθιστοί: Σταύρος Τέλιος, Κώστας Μεντής, Θωμάς Βαγγέλης, Πέτρος Μεντής, Αποστόλης 
Βαγγέλης, Γιώργος Μεντής.

18.11.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Το καφενείο του χωριού μας
Παραδοσιακά το καφενείο σε ένα χωριό, δεν είναι μόνο χώρος όπου θα απολαύσει 

κάποιος το καφεδάκι ή το τσιπουράκι του . Ήταν και συνεχίζει να είναι εστία συνάντη-
σης, κοινωνικών συναναστροφών, ζυμώσεων σημαντικών συζητήσεων και αποφάσε-
ων κοινού τοπικού χαρακτήρα. 

Στο καφενείο θα συναντούσες τον παππά, τον κοινοτάρχη, τον δάσκαλο, τον απεσταλ-
μένο και τους υπαλλήλους που επέστρεφαν τα απογεύματα από το κέντρο φέρνοντας 
τα νέα. Στο καφενείο του χωριού ο ταχυδρόμος κάποτε θα μοίραζε την αλληλογραφία 
και θα άφηνε τον τύπο για τους συνδρομητές. Ακόμα και σήμερα με το που φθάνουμε 
στο χωριό, το πρώτο που θα κάνουμε, είναι να τρέξουμε να μάθουμε τα νέα του χω-
ριού, στο καφενείο.

Σίγουρα στις μέρες μας, οι τρόποι και τα μέσα επικοινωνίας έχουν εξελιχθεί και αλλά-
ξει, αλλά δεν παύει το καφενείο να διατηρεί τον κοινωνικό του ρόλο στις απευθείας επα-
φές ανάμεσα στους ανθρώπους που σήμερα πάνε να εκλείψουν.

Ευτυχώς στο χωριό μας, ο θεσμός του καφενείου συ-
νεχίζει να λειτουργεί και να προσφέρει πολύτιμες υπηρε-
σίες, ακόμα και ως παντοπωλείο.

Αν κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του κα-
φενείου του χωριού μας, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε 
πρώτο χτίστηκε. Το γεγονός ότι βρίσκεται πάνω στην κε-
ντρική βρύση (πηγάδι), η οποία κατασκευάστηκε το έτος 
1819, συμπεράνουμε ότι κάπου εκεί να υπάρχουν και οι 
απαρχές του.



12.5.2022
Δύναμη Ψυχής & Νου

 Ο συγχωριανός και φίλος ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ μας αποδει-
κνύει καθημερινώς τι σημαίνει να έχεις Δύναμη Ψυχής, τι σημαίνει 
να έχεις τον απόλυτο έλεγχο και τη δύναμη του Νου.

 Από την πρώτη στιγμή μετά το ατύχημα προσαρμόστηκε στις νέες 
συνθήκες της ζωής του, χωρίς να το βάλει κάτω ούτε λεπτό, ούτε μια 
στιγμή, πολύ γρήγορα συνέχισε την καθημερινότητα του με πολλές 
δραστηριότητες για εκείνον αλλά και με συμμετοχή σε δράσεις προς 

βοήθεια στους συνανθρώπους του, με μεγάλη εξωστρέφεια της σκέψης του δεν ένιω-
σε ποτέ πως το αμαξίδιο είναι ικανό να τον εμποδίσει σε τίποτα, δεν αφέθηκε στη μοί-
ρα του αλλά εκείνος ορίζει τη ζωή του, δεν αισθάνθηκε διαφορετικός, δεν είπε ποτέ δεν 
γίνεται ή δεν μπορεί και έφτασε να ζει μοναδικά την κάθε μέρα ξεχωριστά όπως μόνο 
εκείνος πολύ καλά γνωρίζει. Συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος η σύζυγός του Βασιλι-
κή, δίπλα του πάντα η οικογένεια του, οι συγγενείς και οι φίλοι του.

148 149

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

149

Από τον
Γιώργο Νάκα

 Αποτελεί για όλους μας μεγάλο 
παράδειγμα ΔΥΝΑΜΗΣ ΨΥΧΗΣ, πα-
ράδειγμα ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΥ, παράδειγ-
μα ΖΩΗΣ. 

Αποτελεί ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για τα παι-
διά μας στο πως πρέπει να αντιμε-
τωπίζεις όποια δυσκολία σου φέ-
ρει η ζωή.

Φίλε ΚΩΣΤΑ σε ευχαριστούμε για 
όλα αυτά.

Φίλε ΚΩΣΤΑ, σου ευχόμαστε κάθε 
καλό σε σένα και την οικογένεια σου.

Φίλε ΚΩΣΤΑ, είσαι ΠΑΛΙΚΑΡΙ!!!

Επάνω αριστερά. Ο Κώστας και η Βάσω 
στο γάμο τους.
Αριστερά. Όλη η παρέα στο καφενείο του 
χωριού το φετινό Πάσχα.
Επάνω. Στο καφενείο το Πάσχα στο χωριό.

Είναι ιδιοκτησία της εκκλησίας του χωριού και διαχειρίζονταν ανέκαθεν από την εκά-
στοτε Εκκλησιαστική Επιτροπή. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα γινόταν δημοπρασία για 
τον καθορισμό του καφετζή και του μισθώματος υπέρ της εκκλησίας.

Στο παρελθόν στο χωριό λειτουργούσαν και άλλα ιδιωτικά καφενεία, όπως το καφε-
νείο του Κύρκα, του μπάρμπα Γιάννη Ρέτζιου. Εξίσου και άλλα εμπορικά μαγαζιά, πα-
ντοπωλείο, μανάβικο. Στον μικρό θόλο του σχολείου σε παλιότερες εποχές λειτουργού-
σε κρεοπωλείο, το οποίο και αυτό δίνονταν με δημοπρασία. Οι μεγαλύτεροι θυμούνται 
να γίνετε λόγος για το μαγαζί του ” Γκέγγα ”που πουλούσε ζαχαρώδη.

Κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες παρέμβασης στο αρχικό του σχήμα. Τα τελευταία 
χρόνια έγινε σμίξη με τον φούρνο πάνω στον οποίο προστέθηκε μεγάλη βεράντα. Σε 
συνδυασμό με την ανακαινισμένη πλατεία και την αξιοθαύμαστη φυσική Γούβα μπρο-
στά στο καφενείο, κατά περιόδους, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, ξανά βιώνουν τις 
δόξες του παρελθόντος.

Αν μπούμε στην διαδικασία να αναφερθούμε στα άτομα που λειτούργησαν το καφε-
νείο, η λίστα είναι μεγάλη και σίγουρα κάποιον θα ξεχάσουμε. Πάντως, τα τελευταία πε-
ρίπου 15 χρόνια τακτικός και αναντικατάστατος καφετζής είναι ο Κώστας Νάκας με την 
σύζυγό του Αλεξάνδρα. Αξίζει στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως ο Κώστας εκτός τον 
καφετζή, κάνει και τον ταξιτζή, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, νοσοκόμο, γαλατά και οτιδή-
ποτε άλλη υπηρεσία έχουν ανάγκη οι λιγοστοί απομείναντες κάτοικοι του χωριού.

Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι λίγοι που κρατάνε ζωντανά τα χωριά μας, που 
εκτός την ευγνωμοσύνη, αξίζουν και την στήριξη όλων μας.
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Ισοκράτισσες
γυναικείο φωνητικό σχήμα 
Πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου

Οι Ισοκράτισσες είναι ένα γυναικείο φωνητικό 
σχήμα αποτελούμενο από  γυναίκες που φέρουν 
την αρχαία παράδοση των πολυφωνικών τραγου-
διών της Ηπείρου. Γεννημένες και μεγαλωμένες, 
σχεδόν όλες, σε ελληνόφωνα χωριά της νότιας 

Αλβανίας (οι περισσότερες στην Πολύτσανη Πωγωνίου, δύο από χωριά της Δερόπολης 
(Δερβιτσάνη και Βουλιαράτι), μία από την Καστάνιανη του Πωγωνίου Ιωαννίνων), τρα-
γουδάνε στην πλειοψηφία τους πολυφωνικά τραγούδια από την παιδική τους ηλικία, 
κατά κύριο λόγο το τραγούδισμα του χωριού Πολύτσανη.

 Έχοντας γαλουχηθεί με αυτό το είδος μουσικής, έχουν άρρηκτη σχέση με το πολυ-
φωνικό τραγούδι μαθαίνοντάς το από γενιά 
σε γενιά, από τις γιαγιάδες και τους παππού-
δες τους, το οικογενειακό και φιλικό περι-
βάλλον και συνεχίζουν να ερμηνεύουν το 
είδος με τον ίδιο τρόπο που τους μεταφέρ-
θηκε. Έτσι, η συλλογική ταυτότητα του εί-
δους και η κοινοτική του μορφή αντανακλά 
στον τρόπο που το τραγουδάνε ζώντας σε 
ένα αστικό περιβάλλον όπως το αθηναϊκό. 
Ο βασικός λόγος ενασχόλησης με το είδος 
και η δημιουργία μιας σταθερής ομάδας εί-
ναι η αγάπη για το πολυφωνικό τραγούδι, η 
συνειδητότητα ότι τους αρέσει πρωτίστως 

Παρακάτω παραθέτουμε μια σύντομη ιστορική 
διαδρομή της πορείας και της δράσης της ομάδας 
των "Ισοκρατισσών" όπως το έγραψαν τα ίδια τα 
κορίτσια.

σαν είδος και δευτερευόντως διάφοροι λόγοι που συνετέλεσαν σαν έμπνευση και εφαλ-
τήριο για την ύπαρξη της ομάδας. 

Η καλλιτεχνική τους δραστηριότητα ξεκίνησε το 2015 με πρωτοβουλία της μουσικού 
Άννας Κάτση, αντιπρόσωπο της προηγούμενης γενιάς, που παρότρυνε τα νεότερα μέλη 
(όλα μη μουσικοί) να συναντιόνται σε μια σταθερή βάση και να συνδιαμορφώσουν την 
ομάδα. Στις αρχικές συναντήσεις συμμετείχαν και μέλη που είχαν ενδιαφέρον να μάθουν 
το είδος ή που, ήδη, το άκουγαν στα σπίτια τους αλλά 
δεν το είχαν ξανατραγουδήσει, ωστόσο η ομάδα κα-
τέληξε να έχει ένα σταθερό πυρήνα με μέλη νεότε-
ρης γενιάς που πρόλαβαν να γαλουχηθούν με το εί-
δος στον τόπο του ακούγοντάς και τραγουδώντας 
το. Η δίψα για συνεχή αποκάλυψη του μουσικού αυ-
τού πλούτου και η αδιάκοπη προσπάθεια μέσω των 
συχνών συναντήσεων μεταξύ των μελών αλλά και η 
συμμετοχή σε διάφορα δρώμενα οδήγησε σε μία πο-
ρεία που βρίσκει στο διάβα της συνεχώς νέα πράγ-
ματα αλλά κουβαλάει πάντα την αίσθηση ευθύνης και 
ευγνωμοσύνης στις προηγούμενες γενιές. Στα τρα-
γούδια που επιλέγει να τραγουδήσει συμπεριλαμβά-
νονται και ακούσματα από άλλες περιοχές, τραγούδια 
στα αλβανικά ή και τραγούδια από άλλου είδους πολυ-
φωνίες ή χώρες, με κριτήριο την αγάπη προς τη μου-
σική αλλά και τον τρόπο που η μουσική ταξίδευε ανά 
τους αιώνες, όπως και στον τόπο καταγωγής τους. 

Από το ξεκίνημά της η ομάδα συμμετέχει σε διάφορα δρώμενα (μουσική εκδήλωση 
στην Παλαιά Βουλή, συναυλίες πολυφωνικού τραγουδιού στο θέατρο Πέτρας, φεστιβάλ 
Αθηνών κλπ), δισκογραφικές συνεργασίες (Θεοδωρής Γεωργόπουλος, Σάββας Σιάτρας), 
μουσικοχορευτικές παραστάσεις (“Ξεχωρίσματα”, “Μεταβάσεις”) και συνεργάζεται με δι-
άφορους καλλιτέχνες, εικαστικούς, οργανοπαίχτες, επιστημονικούς συνεργάτες, λαο-
γράφους (Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Θεοδωρής Γεωργόπουλος, Ελένη Εξάρχου, Θάνος 
Κώτσης, Κώστας Παυλόπουλος κλπ).

Η πρώτη τους συναυλία στο εξωτερικό έγινε το 2019 στο φεστιβάλ «Le Guess Who?» 
στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, σε συνεργασία με τους Christopher King και Chris Eckman. 
Ακολούθησε μια περιοδεία στην Αμερική τον Οκτώβρη του 2022, συμμετέχοντας σε ένα 
μεγάλο σε επισκεψιμότητα φεστιβάλ με μουσικές από όλο τον κόσμο, το Richmond Folk 
Festival, σε μία συναυλία στην Washington στο Kennedy Center, μια από τις πιο σημαντι-
κές σκηνές τέχνης, και μία συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Delaware. Tο Νοέμβριο του 
2022 η ομάδα συμμετείχε στην παράσταση “ Voci dal mondo reale” στα πλαίσια της 23ης 
διεθνούς έκθεσης “ Unknown Unknows” στο μουσείο Triennale του Μιλάνο.

 Στις 30 Νοεμβρίου 2022 η ομάδα έδωσε συναυλία στη Γεννάδιο σχολή, σε μια κατά-
μεστη από κόσμο αίθουσα, ο οποίος παρακολούθησε συγχρόνως, με ενδιαφέρον, τη δι-
άλεξη του συγγραφέα και μουσικού παραγωγού Christopher King.

Με παραγωγό τον βραβευμένο με 
Grammy, Christopher King, κυ-
κλοφορεί από την αμερικανική δι-
σκογραφική εταιρεία «Third Man 
Records» ο πρώτος τους διεθνής 
δίσκος με τίτλο «Cry With Tears».

Σύνδεσμοι: 
• https://www.facebook.com/isokratisses
• https://www.youtube.com/watch?v=IpEOmCBO1fQ
• https://www.youtube.com/watch?v=HKhuWrh1CCs&t=15s
• https://www.youtube.com/watch?v=Z5nNS8IdUEE
• https://soundcloud.com/leguesswho/sets/isokratisses-live-at-le-guess-who-2019

18.7.2022
Από τον Γιώργο Νάκα

Εκπληκτικό!!!
«Μάνα, καημένη μάνα 
μωρ´μάνα».

Οι Ισοκράτισσες αποτελούν φω-
τεινό παράδειγμα, σήμερα είναι το 
πιο ζωντανό κύτταρο Πολυφωνι-
κού Τραγουδιού στο Πωγώνι και όχι 
μόνο. Με σοβαρή συνέπεια φαίνεται 
πως υπάρχει και σοβαρή συνέχεια 
στη βαθιά παράδοση του πολυφω-
νικού τραγουδιού στην Πολύτσανη.

Συγχαρητήρια!!!

https://www.facebook.com/isokratisses
https://www.youtube.com/watch?v=IpEOmCBO1fQ
https://www.youtube.com/watch?v=HKhuWrh1CCs&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=Z5nNS8IdUEE
https://soundcloud.com/leguesswho/sets/isokratisses-live-at-le-guess-who-2019
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23.8.2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - Σχωριάδες 2022
Ο ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ του Πωγωνιού. 
Μπορεί να μοιάζει Βραζιλιάνος, θυμίζει 

λίγο σε Ρομάριο και Μπεμπέτο όμως το 
ποδοσφαιρικό του στυλ και παιχνίδι είναι 
«Μαραντόνικο».

Τι κι αν είναι 62 ετών;!!!
Αυτό είναι λεπτομέρεια μόνο για την ταυ-

τότητα. Εκείνος δηλώνει πάντα έτοιμος για 
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, στην Αθήνα παί-
ζει σχεδόν κάθε Κυριακή, από την πρώτη 
μέρα που ήρθαμε στο χωριό μας ρωτούσε 
πότε θα παίξουμε μπάλα. Όσα χρόνια και αν 
περάσουν, όσες άσπρες τρίχες κι αν εμφα-
νιστούν ο Κώστας Μεντής, ο Κώτσιο Ράκος 
μας, ο ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ του Πωγωνίου θα εί-
ναι πάντα έτοιμος για ποδόσφαιρο, έτοιμος 
να παίξει με μικρούς και μεγάλους. 

Για όλους εμάς τους νεότερους, αλλά και 
για τα μικρά παιδιά αποτελεί πραγματικό 
ΠΡΟΤΥΠΟ για την αγάπη του στον αθλη-
τισμό.

Στο κείμενο αυτό μιλήσαμε μόνο για το 
ποδοσφαιρικό του ταλέντο, για όλα τα υπό-
λοιπα χαρακτηριστικά που έχει ο Κώστας 
ως άνθρωπος χρειάζονται σελίδες ολό-
κληρες.

Η φωτογραφία είναι από το γήπεδο πο-
δοσφαίρου του χωριού στο Αθλητικό Πάρ-
κο «Αγία Σωτήρα».

26.8.2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΘΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩ - Η γιαγιά του χωριού. 
Πολλές φορές σε συζητήσεις λέω πως δυστυχισμένος είναι αυτός που δεν έχει χω-

ριό. Το χωριό είναι η καταγωγή, οι ρίζες, ο τόπος μας, οι αναμνήσεις, είναι η νοσταλγία, 
είναι τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ, είναι τα καλοκαίρια μας…

Και όταν λέμε ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙ-
ΡΙΑ ΜΑΣ στο χωριό, αυτά είναι άμε-
σα συνδεδεμένα με τη γιαγιά και τον 
παππού, πως καρτερούν στην πόρτα 
για το αντίκρισμα των εγγονιών τους, 
πως περιμένουν «να γεμίσει το σπί-
τι» και πάλι. 

Απερίγραπτο το συναίσθημα που 
βγαίνει από την έκφραση «το καλο-
καίρι θα πάω στο χωριό στην γιαγιά 
και στον παππού»!!! Δεν ξέρω πως, 
αλλά ακόμη και τώρα που είμαι 40ρης 
νιώθω αυτό το νοσταλγικό συναίσθη-
μα, όταν πάω στο χωριό περιμένω να 
δω τους παππούδες και τις γιαγιάδες 
στην πόρτα να μας περιμένουν, 

σαν τότε… 
σαν να ήταν τώρα… 
σαν να ξαναείναι αύριο… 
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση 

γιαγιάς και παππού στο χωριό είναι 
η θεία Πανάγιω και ο θείο Γκέλιος, 
25 χρόνια τώρα κάθε καλοκαίρι για 
σχεδόν 3 μήνες περιμένουν τα εγγό-
νια τους, αλλά και τα παιδιά όλου του 
χωριού. Όλοι θα περάσουμε από το σπίτι τους, για έναν καφέ οι μεγαλύτεροι, για ένα 
γλυκό και για μία καραμέλα τα παιδιά. Αυτονόητο φυσικά, η κουζίνα θα έχει πάντα ένα 
ταψί με κάθε λογής πίτα που φτιάχνεται το πρωί για την οικογένεια και ως το μεσημέρι 
έχουν φάει όλα τα παιδιά του χωριού.

Η θεία Πανάγιω μεγάλωσε τα καλοκαίρια στο χωριό 3 «φουρνιές» εγγονιών, τα πρώ-
τα Νίκος και Ελευθερία του Ηλία και της Αριστούλας, μετά ήρθαν ο Κωνσταντίνος και ο 
Παναγιώτης του Ηλία και της Έλσας και τώρα ο Ευάγγελος και ο Γιώργος του Δημήτρη 
και της Μάγδας. Πόσο ευτυχισμένα είναι τώρα και θα είναι στο μέλλον τους τα παιδιά με 
αυτές τις αναμνήσεις του χωριού, της γιαγιάς και του παππού.

Λένε πολλές φορές πως η καλύτερη μάνα είναι η γιαγιά γιατί είναι δύο φορές μάνα, 
η θεία Πανάγιω όμως εκτός από μάνα των εγγονιών της γίνεται κάθε καλοκαίρι 
Η ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.
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31.10.2022
Από τον Γιώργο Νάκα

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΥΛΙΑΝΗ • ΔΕΛΦΟΙ • ΑΡΑΧΩΒΑ • ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Σε συνέχεια των καλοκαιρινών μας διακοπών στο χωριό, αποφασίσαμε όσοι μπορού-
σαμε να πάμε μία εκδρομή επ’ ευκαιρίας του 3ημέρου της 28ης Οκτωβρίου. 

Θέλουμε και εμείς αλλά κυρίως τα παιδιά μας να συναντιούνται και κατά τη διάρκεια του 
χρόνου με τους φίλους τους από το χωριό, αυτό τους δίνει ένα ακόμη κίνητρο, ίσως το 
μεγαλύτερο για να ζητούν να βρίσκονται στο χωριό το Πάσχα, τα καλοκαίρια, τις γιορτές.

Παραθέτουμε κάποιες φωτογραφίες από τα μέρη που πήγαμε, επισκεφτήκαμε τον Αρ-
χαιολογικό Χώρο των Δελφών, την Αράχωβα, τις Πηγές Κρύας στη Λιβαδειά, αλλά πε-
ρισσότερο θέλω να σταθώ στο Πάρκο της Παύλιανης, πόσο υπέροχα έχουν κατορθώ-
σει να συνδυάσουν την ομορφιά της φύσης με την ευρηματικότητα των δραστηριοτήτων 
κατά τη διαδρομή, πραγματικά εκεί περάσαμε πάρα πολύ ωραία, επί 4 ώρες περπατού-
σαμε δίπλα στους χειμάρρους και στους λάκκους και συγχρόνως παίζαμε και διασκεδά-
ζαμε, μικροί και μεγάλοι, στις δεκάδες γωνιές της διαδρομής.

Η εκδρομή ήταν ιδιωτική και όχι οργανωμένη, σκοπός την ανάρτησης είναι να μας 
παρακινήσει ώστε την επόμε-
νη φορά να κάνουμε κάποια 
ανάλογη οργανωμένη εκδρο-
μή από την Αδελφότητα και τη 
Νεολαία όπως είχε γίνει επιτυ-
χημένα κάποιες φορές και στο 
παρελθόν.



3.4.2022
Η Ζωή στο χωριό

1. Βιώματα από τα παιδικά χρόνια στο χωριό Σχωριάδες
Όσοι μεγάλωσαν στο χωριό ή πέρασαν εκεί τα εφηβικά τους χρό-

νια, θα βρουν κάτι από τον εαυτό τους σε αυτά τα γραπτά σχέδια, 
που στην ουσία είναι μια σύνοψη βιωμάτων.

Το διδακτικό μάθημα από ένα ποίημα για την λαίμαργη κατσίκα
Σε ένα ψηλοπήγαδο
φύτρωσε χορτάρι
μια κατσίκα λαίμαργη
πήγε να το πάρει.
Τόσους στίχους θυμάμαι από αυτό το ποίημα, το οποίο το μάθαμε απ’ έξω από το Ανα-

γνωστικό, ίσως στην δεύτερη τάξη του δημοτικού. Δεν θυμάμαι τους άλλους στίχους, 
αλλά έχω πολύ ζωντανά μπροστά μου την εικονογράφηση του ποιήματος: το πηγάδι, 
σαν στενός τοίχος και η κατσίκα στην κορυφή να προσπαθεί να πιάσει το χορτάρι. Θυμά-
μαι όμως το τέλος του ποιήματος, γι’ αυτό το είχαν βάλει στο Αναγνωστικό, θυμάμαι τι 
συνέβη στην κατσίκα που ήταν λαίμαργη, εκείνη έπεσε και έσπασε το πόδι της. Το διδα-
κτικό μάθημα ήταν ξεκάθαρο: μην γίνεστε λαίμαργοι, γιατί θα την πάθετε σαν η κατσίκα!

Ήταν το έτος 1963 – 1964. Δεν θυμάμαι ούτε τον συγγραφέα του ποιήματος. Ίσως κά-
ποιου Έλληνα ποιητή, γιατί είχαμε και διηγήματα από την ελληνική λογοτεχνία, όπως 
«Γιατί έπεσε ο Γιάννης από τον τέταρτο όροφο». Αργά έμαθα ότι αυτό το διήγημα ήταν 
του Έλληνα συγγραφέα Αργύρη Εφταλιώτη (ήταν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του συγ-
γραφέα Κλεάνθη Μιχαηλίδη). Ίσως το ποίημα για την κατσίκα ήταν του Παύλου Σιούτη, 
διότι έμοιαζε με το στυλ γραφής του. Μετέπειτα τα κείμενα από την ελληνική λογοτεχνία 
αραίωσαν, έως ότου εξαφανίστηκαν.
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Μετάφραση των κειμένων από την αλβανική
στην ελληνική γλώσσα: Ιωάννης Δέδες

Από τον
Πέτρο Μεντή
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2. Όταν γεννούσε η αγελάδα του σπιτιού
Ο μπαμπά – Ράκος με το κεφάλι λίγο σκυφτό και με χαμηλή φωνή έλεγε στην μάνα Ξένη: 

- Τι λες μο, έκατσε; Η γριά αφού σκεφτόταν λίγο έλεγε πως είναι νωρίς ακόμα, αλλά βλέ-
πω ότι είναι ήρεμη. – Δεν ψάχνει βόδι, όταν ζυγώνει κανένα φεύγει. Αυτές ήταν δύσκο-
λες και απρεπής κουβέντες για ένα παιδί, κυρίως για την τότε εποχή. Αλλά εγώ κατάλαβα 
ότι συζητούσαν για τη αγελάδα. Το λάθος τους ήταν ότι παρόλο που έλεγαν απαγορευμέ-
νες λέξεις, κοίταζαν την αγελάδα.

Δεν πέρασε πολύς καιρός και μας συμβούλεψαν να προσέχουμε να μην χτυπήσου-
με την αγελάδα στην κοιλιά και το χειμώνα να της δίναμε ζεστό νερό με αλάτι, αλισίβα. 
Τώρα το γνωρίζαμε ότι η αγελάδα θα έκανε το μοσχαράκι και εμείς θα τρώγαμε κολά-
στρα (πρωτόγαλα), θα είχαμε γάλα να βρέξουμε καλαμποκόψωμο που είχε ψηθείς τον 
φούρνο του σπιτιού.

Και εκείνη η μέρα έφτασε, άργησε βέβαια τόσο που εμείς το ξεχάσαμε και δεν είχαμε 
το νου μας στην αγελάδα, διότι τότε οι μέρες θα έμοιαζαν με μήνες. Η αγελάδα άρχισε την 
«άδεια μητρότητας» πριν την γέννα μερικών ημερών, αλλά για εκείνη ημέρες ξεκούρα-
σης στο σπίτι. Ακόμα και η «μαμή», η μάνα Ξένη εκείνες τις 2 – 3 μέρες δεν πήγαινε στην 
δουλειά. Την ημέρα που ήταν να γεννήσει την καταλάβαμε από τον εκνευρισμό της γρι-
άς και από το ότι είχε βάλει δυο δεμάτια με ξερόχορτα στα σκαλιά που θα αποτελούσαν 
το στρώμα της αγελάδας. Όταν το ζώο άρχισε να μουγκρίζει εμείς κρυφτήκαμε ο ένας 
πίσω από τον άλλον. Στην αυλή δεν είχε ξένο κόσμο, ήμασταν μόνο εμείς και την ημέρα 
της γέννας την κρατούσαν μυστικό για να μην το μάθουν οι γείτονες και την ματιάσουν.

Η μάνα Ξένη δεν ήταν θρήσκα, αλλά την ημέρα που θα γεννούσε η αγελάδα πήγαινε 
στην καμάρα που ήταν τοποθετημένη η εικόνα της Παναγίας και μουρμούριζε την προ-
σευχή της. Εκείνες τις ιερές στιγμές, εκείνη δεν ήθελε κανέναν κοντά της. Και τον μικρό 
αδερφό μου τον απομάκρυνε.

Η πιο συγκινητική σκηνή όμως, τότε που εκείνη έμπαινε στο ρόλο μιας επαγγελματίας 
ηθοποιού, ήταν στην αυλή του σπιτιού που θα γινόταν η γέννα. Πλησίαζε την αγελάδα, 
την χάιδευε και της μίλαγε γλυκά, την ενθάρρυνε, ενώ η αγελάδα την κοίταζε στα μάτια 
και ξάπλωνε σιγά στο πάτωμα καλυμμένο με τα ξερόχορτα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Όταν είδαμε το νεογέννητο μοσχαράκι πάνω στα άχυρα και την αγελάδα που τον έγλυ-
φε, εκείνη, η αγελάδα έριχνε το βλέμμα της στην μάνα Ξένη σαν να ήθελε να την ευχα-
ριστήσει για την βοήθειά της σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Εμείς συνήρθαμε μετά τα 
βογκητά της αγελάδας. Δεν πέρασαν λίγα λεπτά και το μοσχαράκι αφού ζαλίστηκε μετά 
την πρώτη προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του, σηκώθηκε όρθιος. Ήταν τόσο ωραίος. 
Τώρα ο νους μας ήταν πότε θα τρώγαμε την κολάστρα. Άδικα κάναμε τους λαίμαργους, 
διότι ούτε πέντε κουταλιές δεν καταφέρναμε να φάμε. 

3. Όταν επέστρεφαν τα πρόβατα για να ξεχειμωνιάσουν στο σπίτι
Μια από τις πιο όμορφες αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας στο χωριό. Μας έλλειπαν. 

Όταν με την σειρά μας πηγαίναμε στο μαντρί για να πάρουμε τυρί, δεν τα βλέπαμε τα 
πρόβατά μας. Εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό, μετά το οποίο δεν θα επέστρεφαν ξανά 
στην αυλή του σπιτιού, σαν να ένιωθαν αυτή την ολιγόμηνη απομάκρυνση από τα αρ-
νάκια τους, τα πρόβατα ήταν πιο υπομονετικά και αγαπημένα με τα παιχνίδια που έκα-
ναν τα αρνάκια με τα στήθη τους. Ακουμπούσαν τις μουσούδες τους αρνάκι με προβα-
τίνα και σου έδιναν την εντύπωση ότι φιλιόντουσαν πριν τον αποχωρισμό. Οι καημένες 
οι προβατίνες, δεν έβρισκαν όλα τα αρνάκια τους σαν γυρνούσαν, γιατί όσο έλλειπαν μα-
κριά τους λόγω κάποιων θρησκευτικών και πολιτικών εορτών, το Πάσχα και την Πρω-
τομαγιά, μερικά αρνάκια τα θυσίαζαν. Τα υπόλοιπα τα μάζευε ο Τόλος ο χασάπης. Τυχε-
ρά ήταν μόνο εκείνα που είχαν επιλεγεί για αναπαραγωγή και να αυξήσουν το κοπάδι, 
όπως προέβλεπε ο κανονισμός. 

Η επιστροφή στο σπίτι γινόταν κατά το τρίτο φθινόπωρο, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
των βοσκών μετεωρολόγων, μια εβδομάδα νωρίτερα ή αργότερα. Πάντα, σχεδόν πά-
ντα, το χωριό άσπριζε από χιόνι. Εκείνα τα χρόνια χιόνιζε πολύ. Από τα βουνά κατέβαινε 
μια κρύα ομίχλη, σαν ένα λεπτό κάλυμμα, που έκανε πιο εντυπωσιακή εκείνη την βρα-
διά στο χωριό.  

 Τις βλέπαμε από μακριά όταν έμπαιναν στο στενό δρομάκι του Μητσούρκου ή από την 
ανηφόρα του Αϊ Νικόλα. Βγαίναμε στην εξώπορτα και τις περιμέναμε, λες κι ερχόταν η 
νύφη του σπιτιού. Οι δικές μας, εκείνα τα χρόνια αριθμούσαν πάνω από 20, ξέκοβαν και 
έμπαιναν στην αυλή βελάζοντας. Κι έπειτα άρχισαν να ψάχνουν, μας κοίταζαν στα μάτια, 
σαν να ήθελαν να μάθουν τα νέα για τα αρνάκια τους που είχαν αφήσει όταν έφυγαν. Έτσι 
αντιλαμβανόμουν τα βλέμματά τους και τον εκνευρισμό τους. Ήταν μια απιστία, σαν να 
έλεγαν τα δακρυσμένα μάτια τους, εμείς σας δώσαμε το τυρί ενώ εσείς δεν μας δείχνε-
τε τα αρνάκια μας. Ανάμεσα στο χωρικό και των προβάτων του σπιτιού του αναπτύσσε-
ται μια σχέση που μοιάζει ιερή. Οι καημένες, αναζητούσαν τα αρνιά τους, που παρόλο 
που είχαν περάσει μήνες μακριά τους δεν τους είχαν ξεχάσει. Το παράξενο με τα πρόβα-
τα ήταν το ότι μόλις έμπαιναν στα σοκάκια του χωριού έτρεχαν προς τα σπίτια τους βε-
λάζοντας. Γέμιζε το χωριό με την χορωδία αυτή των βελασμάτων που μας συγκινούσε.

Μερικές φορές τύχαινε να μπαίνουν στο χωριό από την άλλη συνοικία, από τον δρόμο 
της Πολύτσιανης ή του ποταμού. Τότε οι πατεράδες μας ανέθεταν καθήκοντα στον κα-
θένα μας να πάμε στην άλλη γειτονιά και να προσέχουμε να μην μπερδέψουν τους δρό-
μους τα πρόβατα. Έχω την εντύπωση ότι τα πρόβατα έχουν μια φοβερή μνήμη για να 
μην μπερδέψουν το σπίτι τους, ίσως διότι το μητρικό ένστικτο σ’ αυτά είναι πολύ δυνατό.

Φυσικά, δεν ερχόντουσαν όλα μαζί. Εκείνα που το είχαν για πρώτη φορά αυτό το γε-
γονός μπερδεύονταν και ακολουθούσαν μηχανικά άλλα πρόβατα και έμπαιναν σε λά-
θος αυλές. Εμείς τρέχαμε στα σοκάκια και φωνάζαμε το όνομα του κύρη του σπιτιού 
να τον ρωτήσουμε μήπως μαζί με τα δικά του είχαν μπει στην αυλή και ξένα πρόβατα. 

Μετά από κάποιες ώρες στο χωριό κυριαρχούσε η ησυχία. Τα πρόβατα στο κατώι είχαν 
ένα κοινό διαχωριστικό.

4. Τα πονόβια
Πάντα ερχόταν στο νου μου αυτή η λέξη, λίγο ανεξήγητη ετυμολογικά από τα ελληνι-

κά. Αργότερα όταν άρχισα να κατανοώ τις σλαβικές γλώσσες και ετυμολογικά σκέφτη-
κα ότι αυτή η λέξη θα είχε σλαβικές ρίζες (novi – novo) που σημαίνει νέος, νέα. Αυτό το 
μέρος του λήμματος με έπεισε γι’ αυτό. Κι όμως η πρασινάδα που φαινόταν μετά από τον 
θερισμό, ήταν φρέσκο νέο χορτάρι. Με τον θερισμό χάλαγαν και τα κρησφύγετα των μι-
κρών λαγών που έτρεχαν ανάμεσα στις καλαμιές των θερισμένων φυτών. Κι έτσι έπε-
φταν λεία των σκυλιών και των ανθρώπων.

Εμείς περιμέναμε πως και πως το πρώτο δρεπάνι. Όλοι στο χωριό, το κόμμα, η τοπι-
κή αυτοδιοίκηση και η νεολαία, προετοιμάζονταν για την εκστρατεία θερισμού. Ήταν τα 
χρόνια που χάλασαν οι σχέσεις με τους σοβιετικούς και ο Χρουστσόφ γύρναγε πίσω τα 
καράβια με σιτηρά. Κάθε κόκκος σιταριού ήταν χρυσός. Απαιτούνταν επαγρύπνηση ώστε 
ο εσωτερικός εχθρός να μην μας έβλαπτε. Όλους τους μήνες, μέχρι τον Ιούλιο, πλησιά-
ζαμε τόσο κοντά τους αγρούς με σιτάρι, διότι συχνά ξεχνιόμασταν πίσω από τα σπουρ-
γίτια, στο μάζεμα των σαλιγκαριών, τα οποία ψήναμε στην φωτιά μαζί με το κέλυφος 
τους. Έτσι τα αρνάκια, τα κατσικάκια και το μοσχάρι έμπαιναν στους αγρούς και προκα-
λούσαν ζημιές. Εκείνα τα χρόνια θέριζαν μόνο με δρεπάνι και ως επακόλουθο αργού-
σαν να ολοκληρωθεί το θέρισμα ενός αγροτεμαχίου. 

Ο σχωριαδίτης Κίτας Φούκης, ο τσοπάνης του Χλωμού,
ο άνθρωπος με μια ενδιαφέρουσα ζωή, για την οποία μια μέρα μπορεί να γράψουμε.
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Τότε μας ξυπνούσαν νωρίς οι δικοί μας 
στο σπίτι. Τους το λέγαμε εμείς οι ίδιοι για 
να πάμε πρώτοι στους θερισμένους αγρούς. 
Λέω «εμείς» διότι με τον Μάνθο βοσκού-
σαμε μαζί τα αρνιά. Τα βάζαμε μπροστά και 
τα χτυπούσαμε με βίτσα, λεπτό ραβδί από 
κλαδί θάμνου, κάναμε την διαδρομή μέχρι 
τους θερισμένους αγρούς σχεδόν τρέχο-
ντας, πέρα στους μικρούς αγρούς που ήταν 
ο ένας πίσω από τον άλλον και όχι από κει 
που ήταν οι εθελοντές και οι ομάδες εργα-
σίας, αλλά στους παλιούς αγρούς, από την 
εποχή που οι σχωριαδίτες με την χειρωνα-
κτική τους δουλειά και με το αλέτρι επε-
κτείναν την καλλιεργήσιμη γη. Εμείς ακο-
λουθούσαμε τα πονοβιά στο Τσιγαρά, στην 
Τσουράνα και στο Ρεζβάνι. Δεν πηγαίναμε 
στα χωράφια που συνόρευαν με την άλλη 
γειτονιά, προς αποφυγή μεγάλων συγκρού-
σεων. Οι αγροί ήταν καταπράσινοι και τα κο-
πάδια των ζώων ορμούσαν σαν να είχαν κα-

ταλάβει τον σκοπό που τα πηγαίναμε προς τα κει.
Τις πρώτες μέρες τσακωνόμασταν με άλλους που ένωναν τα κοπάδια τους με τα δικά 

μας, λες και δεν είχε άλλο μέρος παρακάτω. Όχι σπάνια άρχιζε ο ανταγωνισμός μετα-
ξύ εμού και του Μάνθου. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο λογοφέρναμε μια μέρα πριν και την 
επόμενη από συνεργάτες γινόμαστε ανταγωνιστές. Τώρα ήμασταν χαρούμενοι. Ούτε ζη-
μιές κάναμε και όλη την ώρα τρέχαμε στα γύρω λιβάδια.

Χαιρόμασταν του γεγονότος ότι στα τέλη Αυγούστου ο Τόλο χασάπης θα αξιολογούσε 
τα κατσικάκια, τα αρνιά και το μοσχάρι σαν κρέας πρώτης κατηγορίας και εμείς θα πλη-
ρωνόμασταν περισσότερο.

5. Το σφύριγμα που καλούσε τα κοπάδια των προβάτων για αλάτι και 
ο θυμός των βοσκών

Αυτό συνέβη όταν εμείς πηγαίναμε στο σχολείο της Πολύτσιανης, στο μέρος που λε-
γόταν Καμενίτσα, όταν τα κοπάδια είχαν κατηφορίσει από τις πλαγιές της Νεμέρτσικας 
για να πάνε προς το Εξαμίλι και το Λιμπόχοβο για να χειμωνιάσουν. Υπάρχει ένα ειδικό 
σφύριγμα για να καλέσεις τα πρόβατα για αλάτι. Οι πλάκες ορυκτού αλατιού ήταν στην 
φύση ή τοποθετημένες από τους βοσκούς που τα είχαν για δομικό υλικό. 

Εμείς σφυρίζαμε με την σειρά ο καθένας μας κάτω από τον δρόμο κρυμμένοι στους 
θάμνους. Αρχικά σήκωναν το κεφάλι κάποια πρόβατα και μετά το βέλασμά τους πολ-
λαπλασιαζόταν και μετατρεπόταν σε χορωδία. Έτσι σαν βλέπαμε τα πρώτα πρόβατα να 
ακολουθούν κάποιο κριάρι αρχηγό και να τρέχουν προς τα κει που ακουγόταν τα σφυ-
ρίγματά μας, εμείς τρέχαμε και συνεχίζαμε το σφύριγμα ταυτόχρονα. Οι βοσκοί από την 
μία μας φώναζαν και μας μάλωναν και από την άλλη προσπαθούσαν να αναχαιτίσουν το 
τρελό τρεχαλητό του κοπαδιού κουνώντας στον αέρα τα σακάκια και τα πανωφόρια τους.

Στην αρχή τέτοιο παιχνίδι στήναμε στα κοπάδια των Αγίων Σαράντα. Τους βοσκούς αυ-
τούς τους φοβόμασταν, γιατί είχαν στα ζωνάρια τους γυαλιστερά μαχαίρια μέσα σε θήκη 

Έπεσε χιόνι στην Νεμέρτσικα και
τα πρόβατα κατεβαίνουν από το βουνό.

από κέρατο ζώου που λαμπύριζε σαν έβενος. – Αν μας πιάσουν, θα μας σφάξουν αυτοί! 
Είναι Τσιάμηδες και Λιάμπηδες, - λέγαμε ο ένας στον άλλον. Μόλις κάποιος απ’ αυτούς 
μας έπαιρνε στο κυνήγι, εμείς τρέχαμε μέχρι τον χείμαρρο, πίσω απ’ τον οποίο φαινό-
ταν το σχολείο της Πολύτσιανης.

Δεν αφήναμε όμως στην ησυχία τους ούτε τους βοσκούς του συνεταιρισμού της Πο-
λύτσιανης, στον οποίο ανήκαν και οι Σχωριάδες. Αυτοί ήταν σχεδόν όλοι δικοί μας, ήταν 
συγγενείς μας, γνωστοί και γείτονες. Κάποιος έκανε παράπονα στην τοπική διοίκηση 
στην Πολύτσιανη και εκείνοι κάλεσαν τον Φάνη Ζώτο, τον διευθυντή. Δεν μάθαμε ποιοι 
ήταν αυτοί που παραπονέθηκαν, σίγουρα μάλλον εκείνοι των Αγίων Σαράντα.

Ο διευθυντής εξοργίστηκε πολύ. Δεν υπήρξε ατομική τιμωρία, αφού οι βοσκοί δεν 
μας γνώριζαν και δεν έδωσαν ονόματα. Φοβηθήκαμε μήπως ο διευθυντής μας έβαζε 
να σφυρίζουμε ώστε να καταλάβει ποιος ήταν δεξιοτέχνης στο σφύριγμα και έκανε αυτή 
την ιδιαίτερη μελωδία, λες και την είχε ρίξει στο πεντάγραμμα κάποιος συνθέτης. Εγώ 
είχα βρει την δικαιολογία και την είχα έτοιμη αν με ρώταγε. – Κύριε διευθυντά εγώ δεν 
ξέρω να σφυρίζω με δάχτυλα. Απλά με χείλη ξέρω και μπορώ να αναπαράγω μελωδίες 
τραγουδιών όλη μέρα, αλλά με δάχτυλα όχι. Κι έτσι θα ήμουν και ειλικρινής με τον δι-
ευθυντή τον Φάνη. Δεν ξέρω να σφυρίζω με δάχτυλα, διότι με αυτό τον τρόπο το σφύ-
ριγμα διαπερνά τα βουνά και τους αιθέρες. 

Ακόμα και σήμερα, όταν περνάω εκείνο το τμήμα του δρόμου Πολύτσιανη – Σχωριά-
δες, θυμάμαι το παιχνίδι με τα σφυρίγματα που καλούσε τα πρόβατα στις πλάκες των 
αλάτων. Το παραδέχομαι. Ήμασταν ζωηρά και άτακτα παιδιά.  

Από τον κύκλο: Αναμνήσεις των Σχωριάδων
3 Απριλίου 2022

14.6.2022
Από τον Πέτρο Μεντή

Άρθρο αφιερωμένο στον Γάκη Τσάνο
Από τις αναμνήσεις των Σχωριάδων: Ένα μάθημα για την πάλη των 
τάξεων, από τον θείο Γάκη, τον γιδοβοσκό. Ένας άνθρωπος που ζούσε 
εκτός του σοσιαλιστικού συστήματος.

…Και το πορτρέτο ενός παράξενου ανθρώπου, ενός ανθρώπου 
που σου έδινε την εντύπωση, ότι δεν τον ενδιέφερε καθόλου το 
κοινωνικό σύστημα στο οποίο ζούσαν οι υπόλοιποι άνθρωποι 
τριγύρω του. (Αυτός ο άνθρωπος μου θύμιζε τον Λασγκούς 
Ποραντέτσι, όταν ρώτησε τον Κανταρέ: - Σε ποιο κοινωνικό 
σύστημα ζούμε;!) Εκείνος ζούσε στον δικό του απαράλλαχτο 
κόσμο, οι άνεμοι του νέου συστήματος δεν του ταλάντευσαν 
τις πεποιθήσεις του. Έπεσαν πάνω του όλοι· το κράτος με τις 
αρπακτικές μεταρρυθμίσεις του κολεκτιβισμού και οι άνθρω-
ποι του χωριού που ήταν οι εκτελεστές αυτών των αλλαγών. 
Εκείνος όμως παρέμεινε δακτυλοδεικτούμενος, ένα ξεχωριστό 
άτομο. Φάνταζε σαν να ζούσε εκτός εποχής, ήταν τόσο έξυπνος Ο θείος Γάκης.
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που περιγελούσε τους πάντες, και εκείνους που έθεταν τις μεταρρυθμίσεις και εκείνους 
που τις εκτελούσαν. Ήταν ο βοσκός των κατσικών του συνεταιρισμού, όπου μεσ’ στο κο-
πάδι είχε και τις δικές του. Τους ενέπαιζε μην δίνοντας σημασία, μην εφαρμόζοντας τα όσα 
έλεγαν. Ήταν έξυπνος και δεν συμμετείχε σε πολιτικές συζητήσεις. Το γνώριζε ότι οι συ-
ζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις ήταν επικίνδυνες, θα μπορούσαν να εκληφθούν ως προ-
παγάνδα με επακόλουθο την φυλακή. Είχε καταλάβει ότι το νέο καθεστώς είχε στοχο-
ποιήσει την οικογένειά του. Ένας του αδερφός του σκοτώθηκε σε ατύχημα, ο άλλος είχε 
προβλήματα με το αλβανικό κράτος από την περίοδο της βασιλείας και ήταν φυλακισμέ-
νος, έναν άλλο τον ξεμπρόστιασαν σε μια συνέλευση του χωριού, τον μοναχογιό του δεν 
τον άφηναν σε ησυχία εκείνοι του χωριού, γιατί ήθελαν να τον έχουν οπωσδήποτε στον 
συνεταιρισμό, ενώ εκείνος πήγαινε να εργαστεί σε μεγάλες εργασιακές επιχειρήσεις ανά 
την Αλβανία. Καλύτερα να μην ξέρουν τι σκέφτομαι και τι δεν μου αρέσει στο σύστημα, 
σκεφτόταν ο θείος Γάκης. Έτσι επέμενε στο δικό του. Δεν υπάκουε στις μεταρρυθμίσεις. 
Μόνο μια φορά υπάκουσε στο κράτος, όταν τον κάλεσαν να υπηρετήσει ως στρατιώτης 
κατά την περίοδο της βασιλείας. Τότε ήταν και η πρώτη του φορά που μπήκε σε αυτοκί-
νητο. Ίσως ήταν και η μοναδική του έξοδος από το χωριό…

Ο παράξενος άνθρωπος
Όταν άκουγα τους άλλους να λένε ότι ο τάδε είναι παράξενος άνθρωπος, ό νους μου 

πήγαινε στις Σχωριάδες, στα παιδικά μου χρόνια και θυμόμουν τον θείο Γάκη, τον Γάκη 
Τσάνο, τον γιδοβοσκό. Το τονίζω ότι ήταν γιδοβοσκός, διότι εκείνος σ’ όλη του την ζωή 
έβοσκε και άρμεγε μόνο κατσίκες, του χωριού και τις δικές του. Και δεν λέω του συ-
νεταιρισμού, χα χα, ο θείος Γάκης δεν πήγαινε με τα κοπάδια του συνεταιρισμού, εκεί-
να είχαν «το γρέκι», το βοσκοτόπι έξω από το χωριό. Εκείνος δεν ήθελε να υπακούσει 
στους αρχιβοσκούς, την μια μέρα να του λένε να πάει εδώ, την άλλη ότι δεν είχαν πολύ 
γάλα, και την παράλλη να πάει το γάλα γαλακτοκομείο στην Πολύτσιανη. - Μήπως έχετε 
τρελαθεί, να πάω εγώ στην Πολύτσιανη, να περάσω μέσα από τα γραφεία, τους αξιωμα-
τικούς, τους στρατιώτες, να δω όλους εκείνους τους ανθρώπους; Δεν μου χρειάζονται 
εμένα αυτά τα πράγματα. Καλά είμαι με τις κατσίκες του χωριού. Σαν βραδιάζει τις φέρ-
νω κοντά στα σπίτια του χωριού, και εκείνες βρίσκουν από μόνες τους τους ιδιοκτήτες 
των, εγώ κι εσύ μπορεί να μπερδέψουμε τα σπίτια μας, τα ζώα ποτέ.

Ήταν παράξενος. Κουρευόταν πάντα μόνος του, έφτιαχνε σανδάλια και παπούτσια μόνος 
του (δεν ήταν σαν του εργοστασίου). Τα έφτιαχνε από λάστιχα σαμπρέλας, τους πάτους 
από άλλα παπούτσια ή ήταν κι εκείνοι από λάστιχο, ήταν ελαφρύτερα. Δεν τον ένοιαζε αν 
είχαν μυτερό σχήμα και αν φαίνονταν τα σύρματα ή οι πρόκες. Πάντα φορούσε ένα είδος 
παντελονιού, σε μαύρο χρώμα, με υφασμάτινο ζωνάρι, φαρδιά στο πάνω μέρος και στε-
νά κάτω, με τους αστραγάλους έξω. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί τα είχε έτσι, ίσως για 
δροσιά. Δεν έμπαινε ποτέ σε αυτοκίνητο, όταν ήταν να πάει στο Αργυρόκαστρο, πράγμα 
σπάνιο. Πήγαινε πάντα με τα πόδια, έκοβε δρόμο από το ποτάμι της Σούχας και έβγαι-
νε κάτω στην πόλη. Μόνο την εποχή του βασιλιά Ζογκ αναγκάστηκε να μπει σε αυτοκί-
νητο, όταν τον πήρανε φαντάρο.

Δεν έβραζε ποτέ το γάλα. Του έλεγαν να το βράσει γιατί κινδυνεύει από τον μελιταίο πυ-
ρετό, αλλά εκείνος γέλαγε. Φαινόταν να λέει: - Τι ξέρετε εσείς από κοπάδια; Εγώ δεν αφή-
νω το κοπάδι μου να κολλήσει μελιταίο πυρετό, γι’ αυτό και δεν φοβάμαι το ακατέργαστο 
γάλα. Το ωμό γάλα, με τον αφρό που σχηματίζεται κατά το άρμεγμα, είναι το καλό γάλα 
με το άρωμα των λουλουδιών και την δροσιά των φυτών. Η φωτιά αφαιρεί τις ιδιότητες 
του γάλακτος. 

Δεν το θυμάμαι ποτέ με δίκαννο, μόνο με ένα τσεκούρι, ένα δερμάτινο δισάκι που είχε 
μια καραβάνα από την περίοδο του πολέμου, ένα ξύλινο κουτάλι για το γιαούρτι (σπάνιο 
πράγμα γι’ αυτόν) και ένα αλουμινένιο για το γάλα. Έτυχε κι εγώ να πιώ το γάλα άβραστο 
μια φορά. Βαριόμουν να μαζέψω ξύλα για να ανάψω φωτιά. Τι τον βρήκε τον θείο Γάκη 
που μια ζωή το έπινε άβραστο; Στο δισάκι του είχε σύρματα, καρφάκια, ένα τσακγαρο-
σούβλι, σπάγκο και κερί. Τα σύρματα και το σουβλί τα χρησιμοποίησε και για μένα μερι-
κές φορές. Όταν έβρεχε, τα πόδια μας βρέχονταν και γλιστρούσαν στα σανδάλια κι έτσι 
εκείνα χαλούσαν. Εκείνος με φώναζε και τα επιδιόρθωνε. Με κοίταζε προσεκτικά και 
μου έλεγε: - Τι κακό που σας έκανε η μάνα σας (που πέθανε), αλλά και η Ξένη δουλευ-
τάρα γυναίκα είναι, μέρα – νύχτα στην δουλειά. Ένα μπαστούνι και το σκυλί που προπο-
ρευόταν συμπλήρωναν την ύπαρξή του. Είχε ένα θέμα με το ένα του πόδι και κούτσαινε 
λίγο. Πότε – πότε όταν έτρεχε για να προλάβει τις κατσίκες να μην κάνουν καμιά ζημιά, 
φώναζε, σήκωνε ψηλά το μπαστούνι του, το σώμα του έπαιρνε μια κλίση και σχημάτι-
ζε έτσι μια κεκλιμένη φιγούρα που μου προκαλούσε τα γέλια. Κρυφά τον μιμούμουν. 
Τον μιμούνταν και άλλα παιδιά, αλλά εγώ ήμουν καλύτερος. Τους έκανα να γελάνε διό-
τι συγχρόνιζα την κίνηση με τον ήχο της φωνής, μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, όπου 
έκανε χρήση πολλών επιφωνημάτων, ειδικά όταν θύμωνε και φώναζε στις ανυπάκου-
ες κατσίκες. Είχε μια παράξενη φωνή. Κατά την διάρκεια της ημέρας, ζήτημα ήταν αν 
μίλαγε τρεις ή τέσσερις φορές. Όταν είχε τα κέφια του, του άρεσε να μιλάει σε μας τα 
παιδιά. Απέφευγε τους μεγάλους, ειδικά τους ανθρώπους του Κόμματος, του Λαϊκού 
Συμβουλίου, του Μετώπου και κυρίως τους ταξιάρχες των κτηνοτροφικών ομάδων. 
Φοβόταν μήπως και του θύμιζαν τις μεταρρυθμίσεις του Κόμματος, μήπως του χαλά-
σουν την ηρεμία του και τον τρόπο που ζούσε την ζωή του. Δεν ήθελε να τον πάνε στα 
μεγάλα κοπάδια του συνεταιρισμού, δεν ήθελε κάποιον πάνω από το κεφάλι του, εκτός 
από μένα ή κάποιον συνομήλικό μου για βοηθούς. Αλλά κι εγώ που τον ακολουθούσα 
πίσω από το κοπάδι, μήπως τον έβλεπα περισσότερο από εκείνους που δεν ήταν με το 
κοπάδι; Με φώναζε κατά το μεσημέρι για να μου δώσει την μερίδα του γάλακτος για να 
φάω. Κι εγώ το έτρωγα χωρίς να το βράσω. Στην αρχή δυσκολεύτηκα. Καθόταν παρά-
μερα, δεν τον είχα δει ποτέ να σιγοτραγουδάει, να μουρμουράει κάποιο παλιό τραγού-
δι. Κι ούτε έπαιζε την φλογέρα, ίσως και έπαιζε αλλά εγώ δεν τον είχα δει ποτέ. Πολλά 
από τα παιδιά του χωριού, όταν τον έβλεπαν νόμιζαν ότι ήταν από κάποιο άλλο χωριό. 
Έβγαινε στο χωριό μόνο όταν τον φώναζαν από το συμβούλιο ή τον συνεταιρισμό, φυ-
σικά για να του μιλήσουν και να τον κριτικάρουν. 

Αργότερα, όταν μάθαμε σχετικά με την αναρχία την συνέδεα σαν έννοια με τον θείο 
Γάκη. Εκείνος είχε κάτι αναρχικό στην συμπεριφορά του. Δεν υπάκουε στις εντολές που 
τον υποχρέωναν να αλλάξει τρόπο ζωής, τον δικό του κώδικα. 

Δεν μιλούσε ποτέ για πολιτικά θέματα. Ίσως διότι θα μπορούσε να παρεξηγηθεί ο λό-
γος του, αφού ένα από τα αδέρφια του μπαινόβγαινε στην φυλακή.

Η τελευταία φορά που πήγα με κατσίκες στο χωριό ήταν το 1970. Ο θείος Γάκης πή-
γαινε με τις δικές του. Όσες του επέτρεπε ο νόμος, αλλά ήθελε να τις βόσκει μόνος του. 
Του κόλλησαν μερικοί στο χωριό για να τις ενώσει με τις υπόλοιπες τις κολεκτίβας, αλλά 
εκείνος ούτε φοβήθηκε, ούτε υπάκουσε.

Aquarelle
Όταν πήγαινα στο χωριό τον συναντούσα ή χαιρετιόμασταν από τον «οβορόι» (την με-

σοτοιχία ανάμεσα στις αυλές των σπιτιών, πάνω στον οποίο έβαζαν σε στοίβες τα ξύλα 
για τον χειμώνα) του σπιτιού του μεγάλου αδερφού, ήταν δίπλα τα σπίτια, η κουνιάδα 
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ήταν ανιψιά του. Πολλές φορές αργά το βράδι το καλοκαίρι όταν τον έβλεπα να κατε-
βάζει τα γίδια, τον περίμενα και τον συναντούσα. Είχα θάρρος απέναντί του και εκείνου 
του άρεσε που ήθελα να τον συναντήσω.  – Έφυγες εσύ, μου είπε μια μέρα, και γλύτω-
σες από δω – και έριξε την ματιά από τις κατσίκες που μασούσαν και προς το κέντρο του 
χωριού. Τον είδα με εκείνο το μαύρο ύφασμα που κάλυπτε το ξυρισμένο κεφάλι του και 
φαινόταν το παράξενο σχήμα του κεφαλιού του, που μαζί με το περπάτημα, την ομιλία 
και τον τρόπο που έλεγε στις κατσίκες να μην φοβούνται, διότι εκείνος ήταν εκεί, δημι-
ουργούσε μια χιουμοριστική σκηνή, που για εμάς που τον γνωρίζαμε αυτές του οι ιδιό-
τητες είχαν γίνει στοιχεία που τα χρησιμοποιούσαμε στους παιδικούς μας αυτοσχεδια-
σμούς για να ευθυμήσουμε και να γελάσουμε. 

Ο πρώην φυλακισμένος που αφέθηκε ελεύθερος για να πεθάνει στο σπίτι 
Ήταν Ιούλιος, ίσως του έτους 1987. Τα παιδιά χάρηκαν ότι θα πηγαίναμε μέχρι τις Σχω-

ριάδες με την κοριέρα. Μπροστά μου ήταν δυο σωπικιώτες που συζητούσαν. Λίγο το ότι 
μιλούσαν χαμηλόφωνα, λίγο ο θόρυβος της κοριέρας, δεν άκουγα καθαρά το τι έλεγαν.  
– Τυχερός, είπε ο ένας, πέθανε σπίτι του. Αυτά τα λόγια κέντρισαν την περιέργειά μου 
και ήθελα να τους ρωτήσω. Ο άλλος κατάλαβε από την έκφρασή μου ότι ήθελα να τους 
ρωτήσω και μου είπε: - Ένας από τους δικούς σας που ήταν στην φυλακή κηδεύτηκε 
χθες στο χωριό. Αυτό μου φάνταζε απίστευτο. Φυλακισμένος και πέθανε στο σπίτι του;!

Τις λεπτομέρειες τις έμαθα στο χωριό. Είχε πεθάνει ο Κώτσος Πότσης, ήταν τυχερός 
που πέθανε στο σπίτι και όχι στην φυλακή. Επωφελήθηκε από έναν νόμο που απελευθέ-
ρωναν πρόωρα κάποιον ο οποίος υπέφερε από κάποια ανίατη νόσο. Ήταν πράγμα απί-
στευτο. Εκείνο που σου έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι πολλοί συγχωριανοί πή-
γαν στο σπίτι του μακαρίτη, μάλιστα και κάποιοι από εκείνους του Μετώπου.

Intermezzo
Όταν πήγαινα τα καλοκαίρια στις Σχωριάδες, είχα την συνήθεια να βγω μια βόλτα από 

τους λόφους και τα λιβάδια γιατί μου θύμιζαν τα παιδικά μου χρόνια. Περνούσα κοντά 
στο κοιμητήριο. Από μακριά διέκρινα έναν άνθρωπο με το κεφάλι γυρισμένο προς το 
νεκροταφείο και από την μέση και πάνω είχε σκύψει για να δει κάτι πίσω από τον τοί-
χο. Τον αναγνώρισα, ήταν ο γιος του πρώην φυλακισμένου. Έκανα κάποια βήματα να 
τον πλησιάσω και να τον συλλυπηθώ. Ήμασταν παιδικοί φίλοι. Του είχα συμπάθεια, ει-
δικά για κάποιες μιμήσεις που έκανε σε κάποια πρόσωπα με εξουσία στο χωριό. Επί-
σης και τον θείο Γάκη τον μιμούνταν ωραία. Έκανε αστεία με κάποιον στο χωριό που 
μπορεί να ήταν πιο αγαθός, και όταν μας τα διηγούνταν εμείς σκάγαμε στα γέλια, ενώ 
ο ίδιος καθόταν σοβαρός. Ο πατέρας του είχε κάνει το παν για να τον σπουδάσει, του 
νοίκιασε δωμάτιο στο Αργυρόκαστρο για να κάνει εκεί το γυμνάσιο. Ήταν πολύ κα-
λός μαθητής, αλλά η φυλάκιση του πατέρα του του χάλασε τα σχέδια της ζωής. Είχε 
αρραβωνιαστεί από τα γεννοφάσκια του. Εμείς, τα παιδιά, όταν μάθαμε το όνομα της 
«αρραβωνιαστικιάς» του τον πειράζαμε. Ο πατέρας του όμως, μετά το 1967, χάλασε 
όλα τα λογοδοσίματα που είχε κάνει για τους αρραβώνες των παιδιών του, οπότε και 
ο Τσιότας γλύτωσε από τα πειράγματά μας. Όλη την ημέρα έχτιζε τοίχους και πεζού-
λια γύρω από το σπίτι και την αυλή τους. Η μάνα Ξένη μου έλεγε:  - Διάβαζε βιβλία, 
εσύ Νότη! Θα σου προσφέρουν κάτι τα βιβλία; Δεν κοιτάς τον Τσιότα Πότση που καλ-
λωπίζει το σπίτι με τοίχους!

Σαν έκανα πέντε βήματα, άκουσα ένα κουδούνισμα. Πέρα, από τον δρόμο της Γλύ-
νας ερχόταν ένα μουλάρι και καβάλα σ’ αυτό, ανάμεσα στα μπιτόνια, ήταν ένας άνδρας 
ο οποίος σφύριζε την μελωδία ενός γνωστού δημοτικού τραγουδιού. Αυτό με έκανε να 
κοντοσταθώ. Ο Σωτήρης (Τσιότας), που ήταν ο γιος του συζύγου της ξαδέρφης μου, στε-

ναχωρήθηκε που κοντοστάθηκα, του έφερε εκνευρισμό και με ένα πήδημα πέρασε μέσα 
στο νεκροταφείο. Αυτό με συνέφερε και μένα. Το κατάλαβα ότι ο παιδικός μου φίλος θύ-
μωσε με τον δισταγμό μου. Σαν κατάλαβα ότι ο βοσκός δεν ήταν από τα μέρη μας, αλλά 
από τις φάρμες των Αγίων Σαράντα, δηλ. δεν θα ήξερε γιατί συναντηθήκαμε εγώ και ο 
Τσιότας έξω από τον τοίχο του νεκροταφείου, ένιωσα ενοχές. Δεν τόλμησα να τον συλ-
λυπηθώ και θυμήθηκα τον θείο Κίτσιο, ο οποίος όταν ήμουν παιδί ήταν πολύ εγκάρδιος 
όταν τους ακολουθούσα με τα κοπάδια των προβάτων του χωριού. Τώρα εκείνος κεί-
τονταν στον Άγιο Νικόλαο. Μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός, άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στο σπίτι, ανάμεσα στους αγαπημένους του. Θυμήθηκα τον τρόπο με τον 
οποίο τον είχαν συλλάβει. Τον ειδοποίησαν να πάει στο Αργυρόκαστρο για στρατιωτική 
εκπαίδευση με τις τσέτες των εθελοντών. Από το ποτάμι θα περνούσε κάποιο αυτοκί-
νητο. Και εκεί του έστησαν καρτέρι. 

Μου φάνηκε ότι άκουσα ένα δυνατό γέλιο. Ήταν το γέλιο του, έτσι γελούσε, ολόψυ-
χα και με θόρυβο.

Ένα μάθημα για την πάλη των τάξεων
Εάν αυτό το συμβάν θα είχε γίνει μια μέρα πριν, δεν θα φοβόμουν να δώσω το χέρι 

μου στον γιο του πρώην φυλακισμένου…
Την επόμενη μέρα, από την αυλή του σπιτιού μας άκουσα μερικά κουδουνίσματα. Κα-

τάλαβα ότι ήταν κάποιο κοπάδι με αιγοπρόβατα. Το κατάλαβα από τα μικρά στρογγυλά 
κουδουνάκια που έδιναν ωραίο ήχο και δεν βάραιναν τα ζώα. Ξεκίνησα να πάω στο αλώ-
νι του Μήτση, που κάποτε στα παιδικά μου χρόνια ήταν το αλώνι της γειτονιάς μου. Από 
τον ανήφορο του χειμάρρου φάνηκε η σιλουέτα του πατέρα μου. Ως φαίνεται είχε αφήσει 
ελεύθερο τον γάιδαρο. (Όταν ήμουν παιδί, στο σπίτι μας είχαμε μόνο μουλάρια, θυμάμαι 
και τα ονόματα δυο εξ αυτών: Ρόιδος και Τσέρμπος. Τώρα όμως οι δικοί μου, ηλικιω-
μένοι πια, δεν μπορούσαν να κρατήσουν μουλάρια, γιατί δεν είχαν ζώα για να μεταφέ-
ρουν την τροφή για τον χειμώνα). Εν τω μεταξύ οι πρώτες κατσίκες μπήκαν στο αλώνι 
και έγλυφαν τις λίγες πλάκες που είχαν παραμείνει εκεί. Ήταν μια συνήθεια των κατσι-
κιών που αναζητούσαν αλάτι. Στο βάθος φάνηκε ο θείος Γάκης. Ήταν ίδιος και απαράλ-
λαχτος, όπως τον θυμόμουν από τα παιδικά μου χρόνια, με ξυρισμένο κεφάλι, λευκά πια 
μαλλιά, με το δισάκι περασμένο στον ώμο και με τα ίδια παντελόνια, μυτερά παπούτσια, 
το μπαστούνι και το σκυλί του. Χωρίς να μας χαιρετήσει απευθύνθηκε στον πατέρα δί-
νοντάς του το χέρι και του λέει: - Ζωή σε σας! Την ευχή του να έχετε! Ο πατέρας μου δεν 
το περίμενε ο θείος Γάκης να τον συλλυπηθεί για τον φυλακισμένο σύζυγο της ανιψιάς 
του. Αφού του έδωσε το χέρι, αναστενάζοντας του είπε (σαν να μην απευθυνόταν στον 
γιδοβοσκό): - Εχ, τι λέει;! Ο θείος Γάκης άκουσε τον αναστεναγμό και κοιτάζοντάς μας 
είπε: - Άνθρωπος του Θεού ήταν κι αυτός! Τα κατσίκια δεν είχαν απομακρυνθεί. Φαί-
νεται περίμεναν «την διαταγή» από τον κύρη τους, αν εκείνη την ημέρα θα πηγαίναν να 
βοσκίσουν στις βελανιδιές στην Αγία Παρασκευή ή στον προσήλιο του Αϊ Θανάση. Εκεί-
νος προχώρησε στο αλώνι και μόλις τον πέρασε οι κατσίκες κατάλαβαν ότι θα πήγαιναν 
προς τον Αϊ Θανάση εκείνη την ημέρα και τον ακολούθησαν.

Ο πατέρας έφυγε πριν από μένα για το σπίτι, που βρισκόταν στα 100 μέτρα από το αλώ-
νι. Γύρισα κι εγώ. Σκεφτόμουν τα λόγια του θείου Γάκη και τον δισταγμό το δικό μου και 
του πατέρα μου. Την έχω σκεφτεί και την έχω θυμηθεί πολλές φορές αυτή τη σκηνή. 
Ένας απλός γιδοβοσκός, αμόρφωτος, που δεν είχε διαβάσει ποτέ τίποτα για τον μαρξι-
σμό, που δεν παρακολουθούσε τα πολιτικά συμβάντα στην χώρα, αλλά με μεγάλη εμπει-
ρία ζωής από την άλλη, με βαθιά ανθρωπιστική και θρησκευτική πίστη, μου έδωσε ένα 
μάθημα για την πάλη των τάξεων. Εγώ ο σπουδαγμένος, είχα τέτοια πλύση εγκεφάλου 
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που με τρόμαξε η ανθρώπινη συμπεριφορά ενός γέρου. Τώρα πια, ούτε η μετάνοια δεν 
έχει αξία. Πόσο ψυχρούς μας είχε κάνει εκείνο το σύστημα, τόσο φοβισμένους και φα-
νατισμένους.

Επίλογος
Το συμβάν στο αλώνι ήταν και η τελευταία μου συνάντηση με τον θείο Γάκη. Συχνά, 

απευθυνόμουν στα παιδιά μου στα ελληνικά με τον παράξενο τρόπο που μίλαγε ο θεί-
ος Γάκης και τα παιδιά γελούσαν.

Ένα καλοκαίρι, όταν πήγα στο χωριό και έμαθα ότι ο ήρωάς μου από τα παιδικά χρό-
νια δεν ζούσε πια, λυπήθηκα πολύ. Περισσότερο με στεναχώρησε ο τρόπος που έφυγε 
από τούτη τη ζωή. Παρόλο που μετρούσε κάποιες δεκαετίες ζωής, συνέχιζε να πηγαίνει 
με τις κατσίκες. Δεν είχε νόημα η ζωή του χωρίς αυτό. Τις πήγαινε να βοσκίσουν ψηλά 
στο Κισαρά, στους πρόποδες του όρους Νεμέρτσικα. Εκείνο το μοιραίο βράδυ οι δικοί 
του ανησύχησαν όταν είδαν τις κατσίκες που επέστρεφαν μόνες τους. Έλλειπε ο θείος 
Γάκης και ο σκύλος. Οι άντρες του χωριού βγήκαν να τον ψάξουν. Τον βρήκαν πεσμένο 
σε ένα μικρό λιβάδι, ανάμεσα σε κάτι χαμηλά βράχια. Ίσως να παράπεσε, ίσως να ζαλί-
στηκε. Εκείνα τα βράχια γλιστρούν όταν είναι βρεγμένα με την πρωινή δροσιά.

Μόνος του πορεύτηκε στην ζωή, μόνος του και στον θάνατο. Κοντά του ήταν μόνο ο 
πιστός του σκύλος, ο οποίος γάβγιζε και ούρλιαζε, πράγμα που βοήθησε τους άντρες 
που έψαχναν να τον βρουν.

Στην φωτογραφία είμαι εγώ με έναν άλλον ήρωα των παιδικών μου χρόνων, τον Φώτη 
Μήλια. Εγώ σαν τουρίστας πια, ερχόμουν από την Αθήνα. Ήταν το έτος 1996. Μετά από 
25 χρόνια έβαλα μπροστά ένα κοπάδι κατσίκια. Ήταν τα παιδικά μου χρόνια που με κα-
λούσαν.

Το όρος Νεμέρτσικα, ο Άγιος Νικόλαος, η γειτονιά μας, το αλώνι του Μήτση, το προσήλιο που πέρασαν 
τα παιδικά μου χρόνια, οι κατσίκες, ο Φώτης Μήλιας και εγώ, τώρα πια σαν …τουρίστας στις Σχωριάδες.   

1.8.2022
Από τον Πέτρο Μεντή

Από την σύγχρονη ελληνική ποίηση
Ο κύκλος: Ποιητές της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας
Θεοδόσης Μάντζαρης - Πολύτσιανη Πωγωνίου

Πρόλογος
Η ποίηση ενός πεζογράφου

Μια ελεγεία που σου κατασπαράζει την καρδιά, μια ελεγεία που ενέχει την αισιοδοξία 
της μέσα στους στίχους και αυτό σε κάνει να σηκώσεις το κεφάλι, να σκουπίσεις τα δά-
κρυα και να σκεφτείς ότι η ζωή συνεχίζεται. Μια ελεγεία για την αγαπημένη γυναίκα, για 
την όμορφη γυναίκα ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά της Λουντζεριάς στο χορό. 
Άραγε ποιες σκέψεις τον βασάνιζαν σαν αισθανόταν ότι η κλεψύδρα άδειαζε, στα γεμά-
τα φως μάτια της που μέχρι την τελευταία στιγμή κοιτούσαν τους δυο αγγέλους που είχε 
φέρει στην ζωή. Ίσως αυτό την παρηγορούσε για την μαύρη της τύχη. 

Ο Θεοδόσης Μάντζαρης, σαν γονιός και ποιητής ξεπερνάει τον Τσαγιούπη. Εκείνος απο-
τελεί το σπάνιο παράδειγμα ότι ένας πατέρας μπορεί να χαρίσει στα παιδιά του «την μη-
τρική αγάπη και φροντίδα». Το παράδειγμα και η ποίησή του είναι διδαχές για την ζωή, 
είναι παιδαγωγία. Ο ποιητής σήμερα καμαρώνει για τα δυο του παιδιά, γιος και κόρη, 
ωραίοι, έξυπνοι και ταλαντούχοι στην τέχνη και την επιστήμη. Αυτό κάνει ακόμα πιο δυ-
σβάστακτο τον πόνο για αυτήν που λείπει πολύ. Αυτό το ποίημα, το μόνο που έχω δια-
βάσει από τον διακεκριμένο πεζογράφο Θεοδόση Μάντζαρη, είναι μια εκφραστική πεζο-
γραφία όπου διακρίνεις και την ποιητική, με πείθει ότι ο συγγραφέας θα έχει στο αρχείο 
του και ένα «τετράδιο» (Dritero Agolli) με ποιήματα.

Η Πικροδάφνη
Η πικροδάφνη μεγάλωσε έριξε μπόι στο νεκροταφείο 
Χαμογελά στολίζοντας σαν νύφη κάθε χρόνο
Ξέρω καλή μου Εσύ τα ξυπνάς θηλάζοντας τα άνθη της
Εγώ νιώθω πίκρα, στους ώμους βαρύ τσουβάλι πόνο.
Άσπλαχνοι οι νόμοι του διηνεκούς, αέναου σύμπαντος,
Πόσο αδύναμος νιώθω, με μεταπτυχιακό απόρου,
Εσένα τώρα γαργαλάν τα άνθη της τα πανέμορφα
Γύρω μου στροβιλίζονται κίτρινα φύλλα φθινοπώρου.
Απέραντο κενό νιώθω, άδειο σαν το ορφανό μας σπίτι,
Λείπετε όλοι, Εσύ, Παππούδες, Θείοι, η λατρεμένη Μάνα, 
Όπως η πονεμένη Πατρίδα η αξεπέραστη αγάπη μας στο έλεος, 
Ωχ! Το γλυκοκελάηδημα πουλιών μοιάζει σαν πένθιμη καμπάνα.
Φεύγω. Ν’ αντέξω την ασήκωτη μοναξιά άλλο δεν μπορώ,
Κάκιστο το σύμπλεγμα πίκρα, πόνος ανεξήγητο το άγχος,
Μακριά σας δεν θα μείνω για πολύ, διότι ο νους μου είναι δω 
Σαν αρνί βυζανιάρικο σας λαχταρώ, σε Εσάς τρέχοντας θα ξανάρθω.

Πολύτσανη Ιούνης 2022
Από τον Θεοδόση Μάντζαρη

Θεοδόσης Μάντζαρης
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17.9.2022
Από τον Πέτρο Μεντή

Άρθρο αφιερωμένο στην Ειρήνη Παπά και τον Μπεκίμ Φεχμίου
In Memoriam

Έχω δει από κοντά τους ηθοποιούς Ειρήνη Παπά και Μπεκίμ Φεχμίου. Το ‘χω μετανιώ-
σει πικρά που δεν είχα το θάρρος να επιμείνω στην απόφαση που είχα λάβει να δώσω 
το χέρι στην ηθοποιό Ειρήνη Παπά! Τώρα που απεβίωσε, αυτή μου η ατολμία, μου βα-
ραίνει πιο πολύ την συνείδηση.

Πρόλογος
Μ’ αρέσει να πιστεύω ότι αυτή την τύχη, αυτή την τυχαία ευκαιρία, να τους δω από κο-

ντά σε διαφορετικούς χρόνους και μέρη, θα την είχαν πολύ λίγοι άνθρωποι. Και να ήθε-
λες να δημιουργήσεις αυτή την ευκαιρία ακόμα με την πιο τολμηρή φαντασία, θα ήταν 
κάτι πολύ ριψοκίνδυνο. Να σκεφτείς ότι οι δυο τους ζούσαν και δρούσαν στο Χόλιγουντ 
και σε καπιταλιστικά (Αμερική, Ελλάδα) και ρεβιζιονιστικά κράτη (Γιουγκοσλαβία, Κό-
σοβο) και ότι ζούσαμε σε μια ερμητικά κλειστή χώρα, αυτό το όνειρο θα ήταν ακατόρ-
θωτο. Θα τα διηγηθώ με την χρονολογική σειρά που έχουν συμβεί.

1
Έχω δει το δράμα «Το σπίτι στην λεωφόρο», όπου έπαιζε ο ηθοποιός Μπεκίμ Φεχμί-

ου. Ήταν άνοιξη, ίσως Απρίλιος του μακρινού έτους 1972. Βρισκόμουν στο Αργυρόκα-
στρο καλεσμένος από την Επιτροπή Νεολαίας σε μια συνάντηση νέων συγγραφέων. Ποτέ 
δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εκείνα τα ποιήματα που είχα γράψει στα μπλοκάκια από 
εκείνα της αποθήκης των Σχωριάδων, θα έκρυβαν μια από της πιο όμορφες στιγμές της 
ζωής μου. Ήταν νωρίς το απόγευμα, περπατούσα στους δρόμους της πόλης και σε κά-
ποια απότομη στροφή της Παλαιάς Αγοράς όλο έπεφτα πάνω στην ίδια ομάδα ανθρώπων, 

οι οποίοι πότε με βιαστικό βήμα και πότε σταματημένοι στη μέση του δρόμου άκουγαν 
κάποιον που τους ξεναγούσε στην πόλη. Πιο επικεντρωμένος φαινόταν ένας άνδρας, τον 
οποίον οι υπόλοιποι τον είχαν βάλει στο κέντρο. Είδα καλά την ομάδα. Αναγνώρισα με-
ρικούς αργυροκαστρίτες που βρισκόντουσαν εκεί. Ένας άνδρας μου τράβηξε την προ-
σοχή με τις μακριές και φαρδιές φαβορίτες και το σακάκι με σκίσιμο, διαφορετικά από 
τους άλλους. Σκέφτηκα ότι θα ήταν κάποιος επισκέπτης μαρξιστής από το εξωτερικό. 

Όπως κι εγώ στάθηκαν και άλλοι άνθρωποι. Το μυστικό αυτής της ομάδας που επι-
σκεπτόταν την πόλη το αποκάλυψε κάποιος που αποχώρησε από την ομάδα εκείνη και 
συνάτνησε κάποιον γνωστό που κάτι τον ρώτησε: - Είναι ο μεγάλος ηθοποιός του Χό-
λιγουντ, ο Μπεκίμ Φεχμίου. Όλοι κοίταξαν τον πιο βραχύσωμο άνδρα της ομάδας και 
αναγνώρισαν τον «Οδυσσέα».

Η ομάδα ξεκίνησε να ανηφορίζει το δρομάκι προς το κάστρο.
Η συνάντηση των λογοτεχνών θα λάμβανε μέρος σε μια αίθουσα του Πολιτιστικού Με-

γάρου. Με το που πέρασα το καφενείο κάτω από τον πλάτανο, των κυνηγών το λέγανε 
στο Αργυρόκαστρο, στην αρχή του δρόμου για το Μέγαρο, σε μια ανηφόρα τράβηξε την 
προσοχή μου μια αφίσα θεάτρου. Εκείνη την βραδιά στο θέατρο της πόλης παιζόταν η 
παράσταση «Το σπίτι στην λεωφόρο», το γνωστό δράμα του Φαντίλ Πατσράμι. Δεν είχα 
δει θέατρο σε κανονική σκηνή. Πήγα και έβγαλα εισιτήριο.

Η παράσταση άργησε να αρχίσει. Για μια στιγμή, όλοι οι θεατές, σχεδόν όλοι γύρισαν 
τα κεφάλια τους προς το θεωρείο. Κάποιοι αναρωτήθηκαν γιατί συνέβη αυτό. -  Ίσως 
έχει έρθει στο θέατρο κάποιος επίσημος από το Πολιτικό Γραφείο του Κόμματος – είπε 
κάποιος χαμηλόφωνα.

Την παράσταση θα την παρακολουθήσει και ο μεγάλος κοσοβάρος ηθοποιός Μπεκίμ 
Φεχμίου, επενέβη κάποιος, και ξεστόμισε αυτά τα λόγια με έκδηλη περηφάνεια, επειδή 
ήταν αυτός που μας έλυσε το αίνιγμα. Πόσο τυχερός ήμουν που βρέθηκα στο Αργυρό-
καστρο μια μέρα που μου χάρισε δυο αναμνήσεις που σχετίζονται με την τέχνη: αρχικά 
βρέθηκα στην ίδια παράσταση που παραβρέθηκε και ο Μπεκίμ Φεχμίου και που σίγου-
ρα ήταν προς τιμήν του και δεύτερον είχα την τύχη να δω το δράμα «Το σπίτι στην λε-
ωφόρο» του Φαντίλ Πατσράμι, το οποίο μετά από μερικούς μήνες απαγορεύτηκε, διότι 
η Τέταρτη Ολομέλεια του Κόμματος καταδίκασε τον  συγγραφέα του. Δεν μπορώ να ξε-
χάσω την ερμηνεία του Πύρρο Κίκη στην παράσταση στον ρόλο του αλήτη.  Όταν βγήκα 
διαπίστωσα ότι την ίδια παράσταση είχε παρακολουθήσει και ο Θωμάς Νάκας, ο παιδι-
κός μου φίλος στις Σχωριάδες, ένα παιδί που αγαπούσε το θέατρο, που έπαιζε στο θέα-
τρο. Είχε έρθει από το Λιμπόχοβο, όπου σπούδαζε.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα «Drita» ο Μπεκίμ Φεχμίου είπε ότι του 
άρεσε πολύ η παράσταση που είδε στο Αργυρόκαστρο και ότι θα μπορούσε να γίνει σε-
νάριο για ταινία.

2
Χαιρέτισα από πολύ κοντά την διάσημη Ελληνίδα ηθοποιό Ειρήνη Παπά. Το θυμάμαι 

καλά. Ήταν ένα απόγευμα Αυγούστου. Παρόλο που η μέρα είχε περάσει, η ζέστη και η 
υγρασία ήταν ανυπόφορη στις ακτές του Αιγαίου, τα νερά του οποίου έβρεχαν το λιμάνι 
της Ραφήνας. Βιαζόμουν να μπω στο καράβι που μόλις είχε αγκυροβολήσει. Είχε έρθει 
από την Μύκονο, το πιο κοσμοπολίτικο ελληνικό νησί. Προχωρούσε μόνη στην τσιμε-
ντένια πλατφόρμα, οι υπόλοιποι επιβάτες είχαν περάσει την είσοδο του λιμανιού, με ελα-
φρά βιαστικό βήμα, μια ψηλή και λυγερόκορμη γυναίκα. Ήταν ντυμένη απλά και όμορ-
φα. Τα μαύρα μαλλιά της τα διέκρινες από μακριά, διότι έκαναν αντίθεση με τα λευκά της 
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ρούχα. Είχε στους ώμους της μια γυναικεία 
τσάντα στο ίδιο χρώμα με τα ρούχα που φο-
ρούσε. Μόλις βρέθηκα κοντά της, την γνώ-
ρισα, η Πηνελόπη – σκέφτηκα. Έστριψα έτσι 
ώστε να μπορέσω να πάω να την συναντή-
σω. Απλά να της έδινα το χέρι και να την χαι-
ρετούσα. Δεν ξέρω ποια εσωτερική σκέψη, 
απ’ αυτές τις σκέψεις που γεννάει το υποσυ-
νείδητό μας με έκανε να κάνω πίσω. Ίσως δί-
στασα λόγω των κουπονιών του Λόττο που 
είχα στα χέρια και η μπλε τσάντα του ΟΠΑΠ. 
Ίσως να σκεφτόταν ότι θα την πλησίαζα για 
να αγοράσει κάποιο κουπόνι. Σκέφτηκα ότι 
θα ήταν προσβλητικό για την μεγάλη ηθο-
ποιό. Σίγουρα αυτό με έκανε να σταθώ στά-
σιμος και να μην κάνω βήμα μπροστά. Εκεί-
νη το κατάλαβε και χαμογέλασε. Κι εγώ της 
χαμογέλασα, την χαιρέτισα σκύβοντας ελα-
φρά μπροστά το σώμα και το κεφάλι μου, 
όπως κάνουμε σε εκείνες τις περιπτώσεις 
όταν θέλουμε να χαιρετίσουμε κάποιον από 
μακριά. Την χαιρέτισα κουνώντας το χέρι. 
Μου το ανταπέδωσε κι αυτή τον χαιρετισμό. 

Την συνόδευσα με το βλέμμα μου έως ότου χάθηκε στην στροφή του λιμανιού. Το σώμα 
της σου έδινε την εντύπωση ότι ακόμα έπαιζε μπάσκετ. Εκείνο το απόγευμα θυμήθηκα 
πολλά από τα έργα που είχε παίξει, ξένα και ελληνικά. Σε όλους τους ρόλους ήταν κα-
ταπληκτική, θαυμάσια. Αλλά εμένα εκείνο το απόγευμα Αυγούστου μου φάνηκε ότι είδα 
την Πηνελόπη. Η Πηνελόπη ίσως είναι ο μοναδικός της ρόλος που εκείνη δεν είχε κάνει 
καμία από τα μακιγιάζ που κάνουν στους καλλιτέχνες πριν βγουν στην σκηνή του γυρί-
σματος. Εκείνη ήταν γεννημένη γι’ αυτόν τον ρόλο. Το ίδιο ίσχυε και για τον παρτενέρ της 
στην ταινία, τον Μπεκίμ Φεχμίου. Μια άλλη ωραία σύμπτωση αυτή. Σε ποια άλλη πέρα 
από μιας Ελληνίδας  ηθοποιού ταίριαζε καλύτερα να παίξει τον ρόλο από την μυθολογία 
του λαού της και ενός Αλβανού ηθοποιού τον ρόλο του Οδυσσέα, ενός ηθοποιού που 
ανήκε σε έναν λαό που είναι ο χιλιόχρονος γείτονας των Ελλήνων.

Ίσως αυτή η ταινία μου είχε κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση, διότι έπαιζε δίπλα στον 
Μπεκίμ Φεχμίου. Και να πως η τύχη το φέρνει έτσι ώστε να συμπληρωθεί το πάζλ.  Παζλ 
ονομάζω το γεγονός που μου έτυχε στην ζωή μου ότι σε χρονική απόσταση μερικών 
10ετιών να μπορέσω να δω τους δυο πρωταγωνιστές του τηλεοπτικού σήριαλ ο «Οδυσ-
σέας». Έλαβαν χώρα το 1972 στο Αργυρόκαστρο και μετά από τέσσερις δεκαετίες στο 
λιμάνι της Ραφήνας, δηλ. είδα τον καθένα τους στην πατρίδα του. 

Επίλογος
Εγώ ήμουν ένα 18χρονο αγόρι που είχα κατέβει από την Ζαγοριά στο Αργυρόκαστρο 

και 37 χρονών όταν άνοιξαν τα σύνορα. Οι δυο αυτές στιγμές αποτελούν τις δυο πιο ση-
μαντικές καλλιτεχνικές αναμνήσεις της ζωής μου.

Πείτε μου, δεν στάθηκα τυχερός σε αυτές τις δυο περιπτώσεις; Ίσως και από τον τρό-
πο που συνέβησαν αυτές οι συναντήσεις, έχω το δικαίωμα να αισθανθώ περήφανος.

7.10.2022
Από τον Πέτρο Μεντή

Η Σεβαστή Καρέτσο – Η θεία Σέβω του Χλωμού Πωγωνίου
Από τις αναμνήσεις των Σχωριάδων:

Η πίστη στον Θεό μέχρι την θυσία, ο σιωπηλός αναρχισμός, ο αντικομφορμισμός, τα 
σοφίσματα και οι προφητείες μιας παρεξηγημένης γυναίκας.

Μια γυναίκα που ανέπνεε στο ίδιο σύστημα με μας, αλλά ζούσε εκτός αυτού.

Εισαγωγή
Η ηρωίδα αυτής της διήγησης θα έπρεπε να είναι η ηρωίδα ενός μυθιστορήματος, ενός 

μυθιστορήματος όπου ένας καλός πεζογράφος θα έκανε την ανατομία ενός καθεστώτος, 
μεσώ της αντιπαράθεσης του ατόμου και του ολόκληρου συστήματος. Αυτή η ανατομία 
θα είχε μια ιδιαιτερότητα, θα μίλαγε για έναν λαό οι μισοί εκ του οποίου βίωναν ολόψυ-
χα στο καθεστώς που κυριαρχούσε στην χώρα, και οι υπόλοιποι μισοί ζούσαν έχοντας 
το νου τους στην συνοριακή γραμμή, με το βλέμμα να διαπερνά την φανταστική γραμμή 
των βουνών, πίσω από τα οποία βρισκόταν η πολυπόθητη πατρίδα.

Εγώ έχω γράψει τις αναμνήσεις μου από τα παιδικά χρόνια που αφορούν την γυναί-
κα αυτή και έχω συλλέξει, χωρίς να αναφέρω ότι θα γράψω κάτι, αναμνήσεις από άλλα 
άτομα που την γνώριζαν καλύτερα. Αυτό το μυθιστόρημα θα μπορούσε να το είχαν γρά-
ψει οι ταλαντούχοι πεζογράφοι από την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, όπως: ο Τη-
λέμαχος Κότσας και ο Θεοδόσης Μάντζαρης, οι οποίοι έχουν εκδώσει μυθιστορήματα 
με τέτοια θεματική. Επίσης θα μπορούσαν ο Πέτρος Τσερκέζης και ο Νίκος Κατσαλίδας, 
συγγραφείς ενός είδους εκφραστικής πρόζας, αλλά και άλλοι. Στην πρόζα τους έχουν 
δημιουργήσει γυναικείους χαρακτήρες, οι οποίες στο παρελθόν έχουν κουβαλήσει στις 
πλάτες τους όλα τα στραβά του καθεστώτος. Εκείνες με το τραγούδι και το παραμύ-

Το Χλωμό Πωγωνίου
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θι έχουν διαπαιδαγωγήσει ολόκληρες γενιές με την αγάπη 
για την γλώσσα και την πατρίδα, που ήταν τόσο κοντά, δί-
πλα στην συνοριογραμμή και συνάμα τόσο μακριά… Αυτοί 
οι πεζογράφοι έχουν δημιουργήσει στην λογοτεχνία τους τις 
«γριές της ζωής» της ελληνικής μειονότητας. Μια απ’ αυτές 
(μια κάκο Πίνο του μυθιστορήματος «Το χρονικό της πέτρι-
νης πόλης», η μόνη χριστιανή ανάμεσα στις γριές της ζωής) 
υπήρξε και η θεία Σέβω.

Σ’ αυτό το γραπτό δεν λέγονται όλα, όχι διότι είναι απαγο-
ρευμένα, αλλά τα όσα γνωρίζω εγώ γι’ αυτήν φτάνουν μέχρι 
εδώ. Αυτό το γραπτό έχει σκοπό να παρακινήσει την μνή-
μη όσων την γνώρισαν οπότε κάπως έτσι όλοι μαζί να ολο-
κληρώσουμε το πορτρέτο αυτής της γυναίκας, η οποία έχει 
μείνει παροιμιώδης, ένας μύθος, ένας θρύλος.

Δυο προφητείες της θείας Σέβως:
Είχε πει σε κάποιον δάσκαλο: - Θα βγάλω τις κατσίκες να 

βοσκήσουν όταν επιστρέψουν και οι άλλες στις αυλές των 
σπιτιών. – Γιατί θεία Σέβω, θα έρθει εκείνη η ημέρα; - Ναι, 
θα έρθει!

Κάποτε είχε πει σε μια θεοσεβούμενη γυναίκα στις Σχω-
ριάδες: - Αυτό το σύστημα θα πέσει. Η ίδια δεν πρόλαβε να 
ζήσει την κατάρρευση του αθεϊστικού καθεστώτος.

Te Deum
Θεία Σέβω, αυτό το κείμενο δεν γράφτηκε για να σε κρί-

νει, αλλά για να σε θυμηθεί. Τώρα από την μακρινή χρονι-
κή απόσταση τις βλέπουμε και τις αξιολογούμε διαφορετι-
κά κάποιες πράξεις και λόγους σου και ανακαλύπτουμε ότι 
εσύ στάθηκες μπροστά μας με το διαλεκτικό και φιλοσοφι-
κό νόημα της ζωής που ζήσαμε στο σύστημα που πέρασε. 
Αυτό κάνει να μας βαραίνει στην συνείδηση το βάρος του 
λάθους που δεν σε κατανοήσαμε και χειρότερα που σε πα-
ρεξηγήσαμε και ακόμα χειρότερα που σε στεναχωρήσαμε, 
που σε βγάλαμε, σε κρύψαμε από το μυαλό και την ζωή 
μας, όπως βγάλαμε από τα σπίτια μας τις εικόνες, όπως 
κρύψαμε την πίστη στο Θεό. Εάν εσύ έκανες κάποια πράξη 
που μας φαινόταν παράλογη, το φταίξιμο ήταν του αθεϊστι-
κού συστήματος. Τότε εσύ δημιούργησες το δικό σου κό-
σμο, έναν μικρόκοσμο που έμοιαζε με αυτό που περιγρά-
φεται στα θρησκευτικά βιβλία, το μικρόκοσμο του ιερού, με 
αυτά που δίδασκαν τα θρησκευτικά βιβλία.

Αυτό το γραπτό αποτελεί μια προσπάθεια εισαγωγής στους 
λαβύρινθους του ψυχισμού μιας γυναίκας. Δυο είναι οι δυ-
σκολίες, τα εμπόδια για να επιτύχει ένα τέτοιο εγχείρημα: 
το ότι δεν την γνώριζα όσο έπρεπε από κοντά και ότι δεν 
γνωρίζω σε βάθος την ψυχανάλυση του Φρόιντ. Τέτοιοι χα-

Η θεία Σέβω του Χλωμού

ρακτήρες υπάρχουν πολλοί στην παγκόσμια λογοτεχνία. Η θεία, η ηρωίδα μας, δεν έχει 
γίνει λογοτεχνικός ήρωας ούτε από την αλβανική λογοτεχνία και ούτε από εκείνη της 
μειονότητας, που θα έπρεπε να την είχε κάνει αντικείμενο και υποκείμενο της καλλιτε-
χνικής πρόζας.

Η αφήγηση ενός διανοούμενου από τα χωριά στους πρόποδες του Μπουρέτο
Ήταν μια ειδική και ευαίσθητη περίπτωση. Είχε έναν διαταραγμένο ψυχισμό, μια προ-

σωπικότητα με διχασμένο ψυχισμό, με κοινωνιολογικές διαστάσεις. Η κοινωνία, το σύ-
στημα στο οποίο έζησε και ζήσαμε κι εμείς, δεν είχε την ικανότητα να διαχειριστεί τέτοια 
φαινόμενα, τέτοιους χαρακτήρες. Το σύστημα εκείνο τους φοβόταν, φοβόταν εκείνες τις 
στιγμές ψυχικής διαύγειας που είχαν, όταν έλεγαν μεγάλες αλήθειες, φοβερά πράγματα 
που ήταν καταδικαστέα από το ίδιο το σύστημα, γι’ αυτό και το σύστημα προσπαθούσε 
να πείσει την κοινωνία με συκοφαντίες ότι τέτοιοι άνθρωποι «δεν είναι στα καλά τους». 
Αλλά ξεχνούσαν την παροιμία, ξεχνούσαν τον κόσμο του ανθρώπου.

Ένα πορτρέτο σχεδιασμένο από μένα
Στα οράματά μου την βλέπω σαν μια μορφή, η οποία γίνεται πιο ξεκάθαρη όταν κοιτάζω 

τις φωτογραφίες. Ήταν ψηλή, φορούσε κοντούρες, παπούτσια που έμοιαζαν με ανδρικά, 
αλλά στα μέρη της τα φορούσαν οι γυναίκες στους γάμους. Όταν ο καιρός ήταν καλός 
και ξηρός φορούσε πασουμάκια, ο πάτος των οποίων ήταν λαστιχένιος και το πάνω μέ-
ρος υφαντό πλεκτό ή στο αργαλειό. Πάντα ήταν μαυροφορεμένη, σπάνια φορούσε κάτι 
σε σκούρο καφέ χρώμα, μια ζακέτα που την είχε πλέξει η ίδια, όπου έβλεπες τις ρίγες 
σαν ράχες λόφων και τα κουμπιά μιας παλαιότερης εποχής, που δεν τα έβρισκες πια στο 
εμπόριο. Και από πάνω είχε την «γκατζέλα», ένας μανδύας, ύφασμα δουλεμένο στο αρ-
γαλειό, χωρίς μανίκια ή με μανίκια μέχρι τους ώμους. Είναι χαρακτηριστικό ρούχο στο 
Χλωμό και στην Τσιάτιστα. Είχε ένα πρόσωπο με σιταρένιο χρώμα, μια ωχρά απόχρωση 
…της ομόρφαινε το πρόσωπο, έξυπνα μάτια, αυστηρό βλέμμα. Συχνά την φανταζόμουν 
όταν έβλεπα σε κάποιες ταινίες της Ειρήνης Παπά, κάποια πρόσωπα ηλικιωμένων γυναι-
κών, που έμοιαζαν με καλόγριες ή με αγίες. Ξαφνιάστηκα όταν είδα για πρώτη φορά την 
Μπερνάρντα Άλμπα στο θέατρο που την ερμήνευε η Γιουστίνα Αλίαϊ. Της έμοιαζε τόσο 
πολύ, ταίριαζε τόσο πολύ αυτός ο ρόλος στην θεία Σέβω. Στους ώμους της, στο σημείο 
που δεν κάλυπτε το μαντήλι με τα κρόσσια, έβλεπες τις λεπτές πλεκτές κοτσίδες της.

Τι ήταν όμως αυτή η γυναίκα;! Τρελή, όπως την θεωρούσαν μερικοί (κυρίως άνθρω-
ποι του καθεστώτος) ή μια ευσεβής πιστή μέχρι την θυσία, μια αναρχική, μια αντικομ-
φορμίστρια, ένας αρχάγγελος όπως πίστευαν οι περισσότεροι; Εκείνη ήταν λίγο απ’ όλα.

Ένας φίλος από το Χλωμό: Την επικροτώ την ιδέα σου για να γράψεις για την Σέβω του 
Καρέτσο. Ένα έχω να πω: η Σέβω ήταν μια αγία.

Η αφήγηση ενός φωτογράφου:
Εγώ έχω πάει στο σπίτι της. Είχες την εντύπωση ότι πλησίαζες μια εκκλησία, το άρω-

μα των κεριών, των λαμπάδων, του θυμιάματος, του λαδιού και του κρασιού σου σε πα-
ρέπεμπαν σε αυτό. Σε ένα κρεβάτι, καλυμμένο με λευκά σεντόνια, φαινόταν κάτι που 
έπαιρνε το σχήμα ενός ανθρώπου. Ήταν ένας ανθρώπινος σκελετός. Το είχε καλύψει με 
σάβανο και μου έκαναν εντύπωση οι μακριές λουλουδάτες κάλτσες που του κάλυπταν 
τα πόδια. Χαμηλόφωνα μουρμούριζε κάποιες προσευχές. Νομίζω την άκουσα να επα-
ναλαμβάνει συνέχει το «ο Χριστός μου».
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Εν αρχή ην ο Λόγος – λέει η Βίβλος.
Είναι σχεδόν ένας χρόνος που έχω τις σημειώσεις για το γραπτό της στα μπλοκάκια 

μου. Δεν έπαιρνα την απόφαση να τις αναπτύξω για να συνθέσω το πορτρέτο της. Δεν 
την γνώριζα καλά. Αλλά σε μια συζήτηση κατά την διάρκεια ενός μνημόσυνου στις Σχω-
ριάδες, αναφέρθηκε και το όνομα της θείας Σέβως. Στην πραγματικότητα εγώ το έβαλα 
στην συζήτηση, το έκανα αντικείμενο συζήτησης, με σκοπό να μάθω περισσότερα γι’ αυ-
τήν. Όσοι συμμετείχαν στην συζήτηση χωρίστηκαν σε δυο ομάδες: οι μεν που έλεγαν ότι 
ήταν «τρελή», ενώ η άλλη ομάδα, με τον παπά Μάκη αρχηγό, τον ιερέα του Πωγωνίου, 
έφερναν παραδείγματα από την ζωή της για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό ότι εκείνη 
ήταν πολύ πιστή γυναίκα, σχεδόν αγία, πως ήταν αντικομφορμίστρια, αναρχική…. πα-
ρόλο που θεωρητικά δεν είχε ιδέα από αυτές τις φιλοσοφικές έννοιες.

Εγώ τα συνέλεξα αυτά τα παράξενα αποσπάσματα από την ζωή της και τα μετέφερα 
σε αυτό το γραπτό κείμενο, το οποίο είναι λίγο αναρχικό στον τρόπο σύνθεσης και χω-
ρίς ειρμό. Δεν έχει αρχή και τέλος, διακόπτεται από τις περιγραφές άλλων ανθρώπων. 
Ίσως έτσι ταιριάζει πιο πολύ στο χαρακτήρα αυτής της ιδιόρρυθμης γυναίκας. Εν αρχή 
ήταν ο λόγος, αν έβρισκες την λέξη κλειδί, η σκέψη, η αφήγηση προχωράει.

Διάλογοι:
Θεία Σέβω, της είπα μια μέρα (είχε έρθει σπίτι μου σαν επέστρεψε από την Πολύτσια-

νη) γιατί δεν τις βγάζεις έξω τις κατσίκες να βοσκήσουν; (Η θεία Σέβω είχε τρεις κατσί-
κες και μερικές κότες, τις οποίες δεν τις έβγαζε από το σπίτι. Τις τάιζε μέσα. Πήγαινε και 
τους έκοβε φύλλα για να έχουν και για το χειμώνα. Δεν τις άφηνε να πάνε στο κοπάδι 
την περίοδο της αναπαραγωγής. Οπότε κι αυτές είχαν χρόνια που δεν γεννούσαν, τους 
είχε αφαιρέσει το δικαίωμα να είναι μητέρες κατσίκες, όπως στα παραμύθια).

Θα τις βγάλω όταν επιστρέψουν και οι άλλες στις αυλές των σπιτιών.
Θα έρθει εκείνη η μέρα;
Θα έρθει, είπε εκείνη με χαμηλή φωνή και είδε από την πόρτα και τα ανοιχτά παράθυ-

ρα μήπως και την είχε ακούσει κάποιος. Έξω από τον χαρακτήρα της είχε πει κάτι φω-
ναχτά, κάτι που το κρατούσε βαθιά μέσα της. 

Δικός μου συλλογισμός: Δεν μοιάζει αυτό με κάποια προφητεία, δεν είναι ένα σόφι-
σμα, μια προφητεία που επαληθεύτηκε λίγα χρόνια αργότερα;! Λες σ’ αυτές τις λέξεις να 
κρυβόταν το προοίμιο της πτώσης ενός συστήματος; 

…Είχε τα κέφια της εκείνη την ημέρα, προσέθεσε ο αφηγητής, έκανε και ένα αστείο 
που δεν το περίμενα. – Μωρέ μαυρισμένε, μην μας δει η γυναίκα σου που είμαστε μό-
νοι και ζηλέψει; (Η γυναίκα μου ήταν στην κουζίνα και ετοίμαζε το φαγητό, γιατί είχαμε 
καλεσμένη την θεία Σέβω).

Μια επικίνδυνη συζήτηση – Του ιδίου αφηγητή
Εκθείαζα σε έναν Αμερικάνο, συγγενή της γυναίκας μου που είχε έρθει στην Σωπι-

κή από την Αμερική, το σοσιαλιστικό σύστημα. Εκείνος σκέφτηκε λίγο και μου είπε: - 
Παιδί μου, συνήθως τα συστήματα διαρκούν για 50 – 60 χρόνια. Οπότε στην τελική δεν 
υπάρχουν αιώνια συστήματα, άλλο τι σας λένε εδώ. Ο καπιταλισμός υπάρχει ακόμα δι-
ότι έχει ανανεωθεί. Δεν είπα κάτι στον Αμερικανό. Ήταν ριψοκίνδυνη η συνέχιση μιας 
τέτοιας κουβέντας.

Δικός μου συλλογισμός: Οι δυο διάλογοι που μου τους διηγήθηκε ο ίδιος άνθρωπος, 
φυσικά μετά το 1990, με έκαναν να καταλάβω καλύτερα αυτό που του είχε πει η θεία 
Σέβω όταν μίλησε μαζί του. Εκείνη, διαφορετικά από τον Αμερικάνο, το είπε καλύτερα. 

(Εκείνος μπορούσε να πει ότι ήθελε, διότι θα έφευγε από την χώρα, ενώ εκείνη θα συ-
νέχιζε να ζει στο ίδιο σύστημα και μετά από αυτό). Το δήλωσε πιο έξυπνα για να μην συ-
μπεράνουν ότι είχε κάνει λάθος δηλώσεις, ότι είχε υπονοήσει ότι τα ζώα θα επέστρεφαν 
μια μέρα στους ιδιοκτήτες όταν θα άλλαζε το σύστημα. Η σοφή θεία Σέβω, επαληθεύτη-
κε γι’ αυτό που είπε, αλλά ο τρόπος που συνέβη ήταν πιο κωμικός. Στην αρχή μας έδω-
σαν από μισό αρνί κι έπειτα έπεσαν από την εξουσία.

Αφήγηση ενός φίλου μου
Κάθε φορά που πήγαινε στην Πολύτσιανη…
Intermezzo

Την θυμάμαι από τα σχολικά χρόνια όταν ερχόταν στην Πολύτσιανη. Έτυχε να την δω με 
τον αστυφύλακα της περιοχής, τον Κώτσο Ντρέκο. Ίσως του έκανε παράπονα γι’ αυτούς 
που την πείραζαν, την στεναχωρούσαν. Πότε πότε την έχω δει με τον Κώτσιο Μπουσιά-
κα, τον πρόεδρο του Λαϊκού Συμβουλίου του Πωγωνίου. Στεκόταν πίσω από τον τοίχο 
της θολωτής πόρτας του παλιού καφενείου της Πολύτσιανης και περίμενε μέχρι ο πρό-
εδρος αποχωριζόταν από τους συνομιλητές του και αν ο Μπουσιάκας δεν σταματούσε 
αλλά προχωρούσε με γοργό βήμα, εκείνη τον ακολουθούσε μιλώντας του, κυρίως στα 
ελληνικά. Ο Μπουσιάκας της απαντούσε στα αλβανικά και αυτή η δίγλωσση συζήτηση 
που γινόταν στο δρόμο ήταν ενδιαφέρουσα. Μπορούσε να διαρκέσει μέχρι τα γραφεία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που βρίσκονταν σε ένα αρχοντικό σπίτι, στην είσοδο της Πολύ-
τσιανης προς την μεριά των Σχωριάδων. – Έχω δώσει εντολή στον τάδε, έλεγε ο Μπου-
σιάκας, και θα το λύσουν αυτοί του χωριού αυτό το πρόβλημα. Και τότε η Σέβω σήκω-
νε τον σάκο που είχε πέσει από τον ώμο, στεκόταν για λίγο κι έπειτα με φόρα έπαιρνε 
τον δρόμο για τις Σχωριάδες. Είχε να επισκεφτεί κάποια σπίτια όπου ήταν καλοδεχού-
μενη και εκεί γινόταν άλλος άνθρωπος. Εμείς την βλέπαμε στο κέντρο της Πολύτσια-
νης και την αποφεύγαμε. Ούτε που σκεφτόμασταν να την πειράξουμε. Ίσως να θύμω-
νε τότε και να πήγαινε στον διευθυντή, τον Φάνη Ζώτο και αλίμονο στις φαβορίτες μας 
και τους λαιμούς μας.

…συνέχεια της διήγησης του φίλου μου:
Ερχόταν πάντα από το σπίτι μας. Το γνώριζε ότι οι γονείς ήταν ευσεβείς άνθρωποι και 

πιστοί και ότι στο σπίτι είχαμε μερικά θρησκευτικά βιβλία. Ο πατέρας τα είχε κρύψει κά-
που και πότε πότε τα άνοιγε. Εκείνα τα βιβλία τα είχα δει κι εγώ μετά το 1967. Τα είχα ξε-
φυλλίσει, αλλά δεν καταλάβαινα σχεδόν τίποτα. Ήταν σε μια δύσκολη γλώσσα για μένα, 
εκκλησιαστική βυζαντινή γλώσσα. Αυτό που θυμάμαι είναι το αρχικό γράμμα κάθε σε-
λίδας που ήταν κόκκινο και περίτεχνο. Ίσως σε συγκεκριμένες θρησκευτικές εορτές, τα 
διάβαζε χαμηλόφωνα, τα σιγο-έψελνε, και θυμόταν έτσι τις μέρες που ήταν ψάλτης στην 
εκκλησία. Η Σέβω τα γνώριζε αυτά και της άρεσε να συζητάει με ανθρώπους που ήταν 
πιστοί και εκτελούσαν κρυφά τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. 

Εκείνη την ημέρα το σπίτι της φάνηκε άδειο, επειδή κυριαρχούσε μεγάλη ησυχία. 
Ακουγόταν μόνο το τραγούδι των τζιτζικιών και των πουλιών στα δέντρα και τους θά-
μνους της Μουρσιάς. Έκανε να φύγει, αλλά γύρισε ξανά. Εκείνη ήξερε όλα τα μυστικά 
του σπιτιού. Κατέβηκε δυο σκαλοπάτια και έσπρωξε να ανοίξει την πόρτα του μαγειριού. 
Η πόρτα άνοιξε. Αυτό την έπεισε ότι οι σπιτονοικοκυρέοι ήταν μέσα. Ίσως κοιμόντουσαν. 
Πεινούσε. Άνοιξε την ντουλάπα και έκανε παπάρα με γάλα. Στην πόρτα φάνηκε η σπιτο-
νοικοκυρά.  – Τι κάνεις εδώ, της είπε εκείνη με μια φωνή που δήλωνε έκπληξη αλλά όχι 
επίπληξη. – Πεινούσα και έφαγα. Εσύ δεν θα μου έδινες να φάω;! Η σπιτονοικοκυρά χα-
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μογέλασε. – Δεν άκουσα φωνές, της είπε. – Φώναξα κάνα δυο φορές, δεν μου απάντη-
σε κανείς και σκέφτηκα ότι κοιμόσασταν. Δεν ήθελα να σας ξυπνήσω – της είπε η Σέβω 
με υπονοούμενα. Η άλλη γέλασε δυνατά. – Έλα, είναι μέσα και διαβάζει. Εκείνη κατάλα-
βε ποιο βιβλίο διάβαζε ο σπιτονοικοκύρης και ακολούθησε την κυρία. 

Αφού έφευγε από αυτό το σπίτι, πήγαινε λίγο πιο πάνω σε ένα άλλο σπίτι. Ήταν η αδερ-
φή του ανθρώπου που κρατούσε θρησκευτικά βιβλία στο σπίτι. Εκεί καθόταν πιο πολύ. 
Το πρόσωπο της θείας Σελήνης, ένα ουράνιο όνομα αυτό, έμοιαζε με τους αγίους στις 
εικόνες, σαν την Παναγία. Με αυτή την γυναίκα αισθανόταν πολύ καλύτερα, την εμπι-
στευόταν πολύ, ήταν άνθρωπος του Θεού. Ο χρόνος που περνούσε μαζί της της απάλυνε 
την στεναχώρια της ζωής, μια στεναχώρια που την προκαλούσαν κακοί και μικρόψυχοι 
άνθρωποι. Με την θεία Σελήνη έβρισκε την ηρεμία της, έπαιρνε θάρρος για την ζωή. Η 
συζήτηση μεταξύ τους έμπαινε σε επικίνδυνα λημέρια, σε ναρκοπέδια. Οι δυο τους πί-
στευαν κρυφά. Όταν η συνομιλήτρια στεναχωριόταν και φοβόταν εκείνη της είπε: - Το 
σύστημα θα πέσει, θα αλλάξει. 

Μετά περνούσε από το Τζάφο, την βρύση της γειτονιάς και έπινε νερό από το στόμιο. 
Της άρεσε αυτό το νερό. Ήταν ελαφρύ.

Και έπαιρνε το δρόμο για το Χλωμό. Ήταν μια απόσταση μιάμιση ώρας, όμως εκείνη 
την έκανε για μερικές ώρες. Έκανε στάση σε κάθε παρεκκλήσι και αφού έβλεπε αν την 
είχε δει κανείς, έμπαινε και άναβε κεριά. Τα έπαιρνε με την σειρά και τα εικονίσματα, 
παρόλο που τώρα είχαν μετατραπεί σε ένα σωρό από πέτρες από τους επαναστάτες νέ-
ους που είχαν περάσει από κει και τα είχαν γκρεμίσει. Πήγαινε και από την παλιά γέφυ-
ρα που κάποτε οι παλαιοί περνούσαν από το Μετόχι στο Χλωμό σαν ερχόντουσαν από 
την Βοστίνα, από την αγορά ή από την ξενιτιά της Ελλάδος. Εκεί δεν ήταν εκκλησία, αλλά 
για την Σέβω ήταν ιερό μέρος.

Η διήγηση του εγγονού του γέρου μυλωνά
Εγώ κοιμόμουν πολλές νύχτες στον μύλο, στον μύλο του Τσιμίντζι, ξεκίνησε την συ-

ζήτηση ο εγγονός του γέρου μυλωνά. Όταν ερχόταν από τις Σχωριάδες νύχτα εγώ την 
καταλάβαινα από τα γαβγίσματα των σκυλιών των κοπαδιών στο Μετόχι. Επίσης ο δρό-
μος πάνω από τον μύλο ήταν με καλντερίμι και τα τακούνια των παπουτσιών της ακου-
γόντουσαν σαν περπατούσε. Όταν άκουγε τον ήχο του μύλου και έβρισκε την πόρτα 
ανοιχτή, στεκόταν πίσω από αυτή και το ψηλόλιγνό της σώμα, όλο μαυροφορεμένο κά-
λυπτε το αχνό φως του φεγγαριού και αν δεν ήξερες ποια ήταν μπορούσες να την πά-
ρεις για κάποιο φάντασμα. Ο πατέρας ενώ έβηχε (η άχνη του αλευριού είχε κάνει την 
ζημιά της στους πνεύμονες) την καλούσε μέσα για να ξεκουραστεί. Απορούσα πως δεν 
την φοβόταν. Όταν είπα στον γέρο μυλωνά την σκέψη μου αυτή μου είπε: - Την νύχτα 
είναι ήσυχη και ήρεμη. Δεν την πειράζει κανείς. Του έφερνε τους χαιρετισμούς από την 
αδερφή του. Είχε διάθεση για συζήτηση. – Αφού έχω αργήσει θα πάω από το χωράφι 
να δω και την καρυά (καρυδιά). Κάποιος την πειράζει. Ρίχνουν λιθάρια. Είδα τα φύλλα 
και τους κόλινδρους. 

Δεν την άφηναν στην ησυχία της την καημένη, κάποια παλιόπαιδα, νταγλαράδες της 
πείραζαν τα πράγματά της στο χωράφι. Κι έτσι συχνά κοιμόταν κάτω απ’ την μεγάλη κα-
ρυδιά, που ήταν καλόψωμη και οι καρποί έσπαγαν εύκολα.

Η διήγηση του ιερέως
Η συμπεριφορά της έγινε μυστήρια, πιο αινιγματική μετά την απαγόρευση της θρη-

σκείας και καταστροφής των ναών ή της μεταστροφής της λειτουργίας τους. Τότε κλεί-

στηκε στον εαυτό της, έγινε πιο απρόβλεπτη και ανεξήγητη στον λόγο και την συμπε-
ριφορά της. Απέφευγε τις επαφές και τις συναντήσεις με στελέχη του Κόμματος ή με 
εκείνους τους νέους και νέες που ήξερε ότι είχαν χαλάσει τα εικονίσματα. Ο λόγος της 
είχε γίνει πιο αλληγορικός, πιο μυστήριος. Έπρεπε να σκεφτείς καλά για να καταλάβεις 
τα νοήματα αυτών των λέξεων.

Εκείνη όμως δεν την άγγιξε αυτή η παράλογη μεταρρύθμιση, συνέχιζε την ζωή όπως 
πριν. Τώρα πια την εκκλησία την είχε φτιάξει βαθιά στην ψυχή και την ύπαρξή της, στο 
σπίτι της που το είχε μετατρέψει σε ιερό.

Η διήγηση ενός εξ αυτών που στα παιδικά του χρόνια την πείραζε πολύ
Περιέργως, η συμπεριφορά μας απέναντί της έγινε πιο κακή, πιο επιθετική μετά την 

απαγόρευση της θρησκείας. Ίσως μας επηρέασε η στάση των μεγαλυτέρων, των αν-
θρώπων του Κόμματος και της εξουσίας, οι οποίοι δεν της συγχωρούσαν το γεγονός 
ότι εκείνη συνέχιζε να ζει σαν την εποχή του Χριστού. Ακόμα και η στάση των γυναικών 
απέναντί της είχε αλλάξει. Την έδιναν να καταλάβει ότι στα παιδιά τους δεν τους άρεσε 
να μιλούν μαζί της. Την έβλεπαν σαν αντίπαλη του συστήματος που έκανε την δουλειά 
της στην ησυχία της με τον δικό της μυστήριο τρόπο. Ακόμα και σήμερα που έχω γίνει 
παππούς απορώ γιατί οι γριές του χωριού μετά το 1967, όχι μόνο δεν μας φώναζαν όταν 
την βρίζαμε ή της πετούσαμε πέτρες, αλλά με την σιωπή και την αδιαφορία τους μας έδι-
ναν να καταλάβουμε πως κάναμε μια καλή πράξη. 

Η διήγηση του βοσκού του ιδιόκτητου κοπαδιού κατσικιών
Την λένε τρελή. Τρελοί είναι οι ίδιοι. Δεν έχει πάει ποτέ σε γιατρό, δεν παίρνει φάρμα-

κα, δεν την έχουν κλείσει ποτέ σε νοσοκομείο. Αυτή που λένε αυτά είναι για την Πέπελη 
(χωριό της Άνω Δρόπολης που ίσως είχε κάποια ψυχιατρική κλινική). Είναι άνθρωπος 
του Θεού. Φοβούνται από μια πιστή γυναίκα που δεν κάνει κακό σε κανέναν. Μερικοί 
την κυνηγούν όπως οι λύκοι τα πρόβατα, να την κατασπαράξουν. Αχ μωρέ παλιόκοσμε!

Η διήγηση του οργανοπαίχτη
Το σπίτι μας είναι το πρώτο που συναντάς όταν έρχεσαι από την Πολύτσιανη. Εκείνη 

φώναζε την μητέρα απ’ έξω. Και την φώναζε «θεία». Η μαμά με χαμόγελο της έλεγε: - 
Τι με φωνάζεις θεία, με περνάς κάτι χρόνια. Και γελούσαν κι οι δυο τους. Αυτά τα αστεία 
τα έκανε όταν έβρισκε κατάλληλο περιβάλλον.

Requiem
Αυτές οι ιστορίες με έκαναν να γυρίσω πολλά χρόνια πίσω, πάνω από μισό αιώνα. Και 

θυμήθηκα μερικά γεγονότα και συμβάντα, που με έκαναν να σκεφτώ, να νοσταλγήσω 
εκείνα τα άτομα που δεν ζουν πια, τους οποίους εγώ και οι συνομήλικοί μου τους έχου-
με στεναχωρήσει. 

Ένας νεκρώσιμος ύμνος για ανθρώπους και γεγονότα μιας άλλης εποχής, μιας μακρι-
νής εποχής, που συνέβησαν στην προηγούμενη χιλιετία. Κάθε φορά που θυμάμαι τα παι-
δικά μου χρόνια στις Σχωριάδες, μετανιώνω με πόνο για κάποιες συμπεριφορές έναντι 
ορισμένων ανθρώπων, αδυνάτων και ανήμπορων να με κυνηγήσουν και να μου τραβή-
ξουν το αυτί, μάλιστα και να μας δώσουν ένα χέρι ξύλο γι’ αυτά που τους κάναμε εμείς 
που με την συμπεριφορά μας γινόμασταν παλιόπαιδα.

Αυτά που κάναμε ήταν μέρος των λιγοστών παιχνιδιών κατά την παιδική μας ηλικία. 
Συνήθως αυτού του είδους τις συμπεριφορές τις κάναμε τα απογεύματα, τις Κυριακές 



178 179

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ή κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μας διακοπών, που στα μαθητικά μας χρόνια, 
ήταν μεγάλες σε διάρκεια. Αυτό μας βοηθούσε ώστε το Σεπτέμβριο που γυρνούσαμε 
στο σχολείο να μην τις θυμάται κανείς ώστε να μας καταδώσει στους καθηγητές μας, 
τον Χριστόφορο ή τον Γερμανό. Έτσι γλυτώναμε την τιμωρία, κυρίως του Γερμανού και 
του Φάνη Ζώτου, του διευθυντή στην Πολύτσιανη. Τα κατορθώματά μας συχνά τα μά-
θαινε και εκείνος. Θα σας διηγηθώ ένα από αυτά.

Η θεία Σέβω του Χλωμού και εμείς τα παιδιά του χωριού

Intermezzo για το παραπάνω κεφάλαιο
Με φωνάζει ο πατέρας και μου λέει: - Έμαθα ότι εσύ και αυτός (γύρισε το κεφάλι προς 

τους Κατσαναίους, δηλ. με τον Νάσιο) πειράζεται την γριά των Μάρκων (γείτονες με μας).
Πρέπει να ξέρεις ότι την έχουμε δική μας, είναι Μεντή. Αυτό δεν σημαίνει ότι με τις άλ-

λες θα συμπεριφέρεσαι άσχημα. Διότι έχω ακούσει ότι στενοχωρείται και την Σέβω του 
Χλωμού και ότι εσύ είσαι ο πιο άτακτος μαζί της. 

Δεν την ήξερα αυτή την λεπτομέρεια. Άκουγα μόνο ότι την φώναζαν «Πέτραινα», η γυ-
ναίκα του Πέτρου. Ήταν μια μικροκαμωμένη γυναίκα και ίσως από τα χρόνια που κου-
βαλούσε στις πλάτες τις, είχε μια καμπούρα που την έκανε να περπατάει σκυφτή. Της 
είπαμε προσβλητικά λόγια και κοροϊδεύαμε τον τρόπο που περπατούσε. Εκείνη θύμω-
σε τόσο πολύ που μας καταράστηκε στα βλάχικα και μας κυνήγησε πετώντας μας πε-
τρούλες, τις οποίες με δυσκολία τις μάζευε μπροστά της. Εμείς τρέχαμε και μπαίναμε 
στο κατώι του σπιτιού μας. Το λάθος της ήταν που έμπαινε κι αυτή εκεί. Εμείς βγαίναμε 
και την κλειδώναμε μέσα. Εκείνη φώναζε και μετά εμείς ανοίγαμε την πόρτα του κελα-
ριού όταν ακούγαμε την Τόλα (Αποστολία) την κόρη της που την έψαχνε.

…. Η θεία Σέβω του Χλωμού και εμείς τα παιδιά του χωριού.
Αυτός ο υπότιτλος μου θύμισε το βιβλίο «Εμείς τα παιδιά του χωριού και η αγαπημέ-

νη μας Λίζα» του Λόνη Πάπα.
Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν όταν την είχα δει. Ίσως ήταν μια καλοκαιρινή μέρα, τότε 

η Θήνα, η γιαγιά των Κατσάνων, των γειτόνων μας, καθόταν στο μπαλκόνι που έβλεπε 
προς το δρόμο που σε πάει στο Χλωμό. Η ηλικιωμένη γυναίκα διέκρινε την μορφή της 
Σέβως όταν εκείνη εμφανιζόταν στο αλώνι του Μήτση και με την φωνή που την έπνιγε 
ο χρόνιος βήχας της φώναζε να μην περάσει μπροστά από το σπίτι του Καλέμη, αλλά να 
πάει γύρω του χωριού. Έτσι ήθελε να την προστατέψει από εμάς, τα παιδιά του χωριού 
που εκείνη την ώρα παίζαμε στην αυλή της εκκλησίας. Η Σέβω πήγαινε στο σπίτι που είχε 
εκκλησιαστικά βιβλία. Η γιαγιά Θήνα την διέκρινε από μακριά και με την φωνή πνιγμέ-
νη στο βήχα της θύμιζε ότι την περίμενε στο μπαλκόνι. Θα την ρωτούσε και για τον γέρο 
μυλωνά, τον αδερφό της και την κόρη της που είχε παντρευτεί στο Χλωμό.

Επίλογος
Στο παραπάνω κείμενο είναι φανερή η μετάνοια η δική μου και της γενιάς μου των 

παιδιών  του χωριού για την λύπη που προκαλέσαμε σ’ αυτή την γυναίκα. Εκείνη έζη-
σε πολλά χρόνια. Έφυγε στην ηλικία των 96 ετών, πλήρης ημερών. Αυτό το γραπτό εί-
ναι ένα τρισάγιο για την θεία Σέβω του Χλωμού.

30.10.2022
Από τον Πέτρο Μεντή

Άρθρο για τον Φίλιππο Ντούρο
Από τις αναμνήσεις των Σχωριάδων:

Ο Φίλιππος Ντούρος, ο άνθρωπος τον οποίο δυο εχθροί τον ανάγκασαν να πάει στην 
Ελλάδα: οι Γερμανοί και η φωτιά στο τζάκι.

Πρόλογος
Ο δεύτερος ερχομός στην Ελλάδα
Εργαζόμουν στην οδό Μιχαλακοπούλου 146, απέναντι από το νο-

σοκομείο «Ιπποκράτειο». Κάποιος μου είχε πει ο θείος Λίπης είχε 
καεί από την φωτιά του τζακιού και είχε πάει εκεί. Πήγα να τον επι-
σκεφθώ. Στο διάδρομο, με το πρόσωπο προς το παράθυρο ήταν ο 
Κόλας. Φαινόταν κουρασμένος και άυπνος, τον πρόδιδαν τα μάτια 
του. Μου διηγήθηκε το πώς συνέβη. – Ιδιότροπος όπως πάντα, ξε-
ροκέφαλος και επίμονος στο δικό του, μου έλεγε ο Κόλας σκεφτι-
κός. Όταν έφυγε η μαμά όλοι τον παρακαλέσαμε να έρθει στην Αθή-
να. Δεν ήθελε! – Δεν φεύγω από το χωριό, επέμενε ο γέρος. Και 
ιδού τι συνέβη!

Μετά από λίγο άνοιξε η πόρτα της πτέρυγας. Ήταν ο Κώστας και 
κρεμαστός στις πλάτες του προσπαθώντας να περπατήσει ήταν ο θείος Φίλιππος. Ήταν 
πιο αδύνατος απ’ ότι τον θυμόμουν, το κεφάλι του κρεμόταν, σχεδόν άγγιζε το στήθος. 
Τον πλησίασα και του είπα χαριτολογώντας:

Θείε Φίλιππε, δυο εχθροί σε έφεραν στην Ελλάδα, οι Γερμανοί και η φωτιά. Εκείνος σή-
κωσε λίγο το κεφάλι και αφού με αναγνώρισε, προσπάθησε να μου χαμογελάσει. Ήταν 
ένα χαμόγελο που βγήκε από μια υπερπροσπάθεια. Πονούσε πολύ ο καλός ο θείος Φί-
λιππος. Ο Γερμανός «του χάρισε την ζωή», ενώ η φωτιά όχι. Τον ταλαιπώρησε και τον 
πήρε σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβει.

Ο θείος Φίλιππος

Οι Σχωριάδες πριν τον πόλεμο
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Ο πρώτος ερχομός στην Ελλάδα
Θεσσαλονίκη, όμηρος των Γερμανών
Την πρώτη φορά τον έφεραν στην Ελλάδα οι Γερμανοί. Ήταν καλοκαίρι, η περίοδος της 

Επιχείρησης του Ιουνίου. Οι Σχωριάδες βομβαρδίστηκαν και κάηκαν. Ο θείος Φίλιππος 
είχε βοσκήσει όλη την νύχτα το κοπάδι των προβάτων, 50 κεφάλια. Εκείνα όταν ο ήλιος 
άρχισε να καίει, μαζεύτηκαν το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι τα πήγε να σταθούν στην σκιά 
των βελανιδιών και πετάχτηκε για λίγο μέχρι το σπίτι του. Τότε στο σπίτι τον περίμενε 
η πρώτη του γυναίκα, κόρη των Κύρκα, η οποία όταν έφυγε του άφησε έναν γιο, τον 
Μήτρο. Έφυγε νέα και όμορφη. Όταν γύρισε στο κοπάδι ξαφνικά εμφανίστηκαν οι Γερ-
μανοί. Τον περίμεναν. Τον έβαλαν μπροστά μαζί με τα πρόβατα και τον πήγαν στην Σω-
πική. Τον έβαλαν σε μια καλύβα. Εκεί είχε πολλούς άλλους μέσα. Μερικοί εκ των ομή-
ρων δραπέτευσαν την νύχτα από ένα μικρό παράθυρο, την οποία οι Γερμανοί δεν είχαν 
αντιληφθεί ότι υπήρχε. Ο θείος Φίλιππος φοβήθηκε, δεν είχε το θάρρος να φύγει. Την 
επόμενη μέρα τον έστειλαν στα Γιάννενα και μετά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή την μαζική 
ομηρεία των Γερμανών στο Πωγώνι το περιγράφει με ωραίο λογοτεχνικό τρόπο ο Θεο-
φάνης Ζώτος, ο διευθυντής μας στο σχολείο της Πολύτσιανης, στο βιβλίο των αναμνή-
σεών του. Ο ίδιος υπήρξε ένας από τους ομήρους. Στην Θεσσαλονίκη τους έκλεισαν σε 
ένα στρατόπεδο, όπου υπήρχαν άνθρωποι από διάφορες εθνότητες. Εκεί περίμεναν να 
τους μεταφέρουν με τρένα στα στρατόπεδα του ολοκαυτώματος. Όλοι πέρασαν από την 
ανάκριση των Γερμανών. Μετά απ’ αυτό τους έβαλαν σε δυο παράλληλες σειρές. Ο θεί-
ος Φίλιππος για μια στιγμή, κρυφά από τον Γερμανό, πέρασε στην άλλη σειρά. Εκείνος 
τον αντιλήφθηκε και με βία τον έβαλε στην θέση του. Μετά από λίγο, οι Γερμανοί εκτέ-
λεσαν όλους όσοι ήταν στην σειρά που ήθελε να πάει ο θείος Φίλιππος. Στάθηκε τυχε-
ρός. Ο μακρόβιος και γίνεται βραχύβιος. Ο πόλεμος τελείωνε. Τα στρατόπεδα άρχισαν 
να αδειάζουν. Με την βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού οι άνθρωποι άρχισαν να πάρουν 
τον δρόμο της επιστροφής. Ο θείος Φίλιππος μαζί με κάποια άλλα άτομα από το Πωγώ-
νι χρειάστηκαν οκτώ μέρες πεζοπορίας, νύχτα – μέρα, για να φτάσουν στις Σχωριάδες. 
Ήταν Δεκέμβριος, ένας σκληρός χειμώνας με πολύ χιόνι. Έφτασε στις Σχωριάδες κατα-
βεβλημένος, αλλά ζωντανός. Η σκληρή ζωή του βοσκού στο Πωγώνι, έκανε να αντέξει 
αυτές τις αντιξοότητες.

Ένας σιωπηλός αντικομφορμισμός στις εκλογές από τον θείο Φίλιππο
Ενώ θυμόμασταν το χωριό με τον Φάνη Καραγιάννη, το δάσκαλο μου της μουσικής 

και της ιστορίας στις Σχωριάδες, του ανέφερα τον θείο Φίλιππο Ντούρο. – Μου φαίνε-
ται πως κάτι γράφεις γι’ αυτόν, μου είπε ο δάσκαλος Φάνης, γιατί στα καλά καθούμενα 
δεν τον θυμήθηκες. – Είναι αλήθεια ότι θέλω να γράψω κάτι, του λέω. Υπήρξε ένας από 
τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους στις Σχωριάδες. Τον γνώρισα τόσο λίγο, περισσότε-
ρο από την σιωπή του παρά από τον λόγο του. Πιο πολύ φανταζόμουν το τι θα σκεφτό-
ταν, τι έλεγε με τον εαυτό του, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι δυσκολεύτηκα να αναλύ-
σω τον κόσμο και την κάπως παράξενη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου. Αντίστοιχα 
παράξενοι και ανεξήγητοι ήταν και ο θείος Γάκης (Τσάνος) και ο Λάλος (Κώτσος Μήλι-
ας), αλλά με εκείνους μπορούσες να συζητήσεις.  – Ξέχασες τον μπάσιο Γιώτη, τον Γιώ-
τη Τσιάβο, μου είπε ο δάσκαλος.  – Εκείνον τον έχω γνωρίσει καλύτερα, τον έχω ψυχο-
λογήσει, έχω πάει πολλές φορές στο σπίτι του και εσύ ξέρεις καλά το γιατί. Εκείνος με 
είχε εντυπωσιάσει με τα παλιά βιβλία από την Ελλάδα. Διάβαζε τους «Βίους Παράλλη-
λους» του Πλουτάρχου στα ελληνικά. Ο δάσκαλος χαμογέλασε και μου λέει:  - Δηλαδή 
σύντομα θα έχουμε κάτι για τον μπάσιο Γιώτη; Εγώ δεν μίλησα. – ‘Όταν δεν μπόρεσες 

εσύ να γνωρίσεις τον θείο Φίλιππο που τον είχες στην ίδια γειτονιά, εγώ που ήρθα πολύ 
αργότερα στην γειτονιά σας τι να πω; συνέχισε την συζήτηση ο δάσκαλος μου, ο οποίος 
κατάλαβε το σκεπτικό μου ότι εκείνος σαν μεγαλύτερος θα έπρεπε να μου πει κάτι εν-
διαφέρον από την ζωή του θείου Φίλιππου.  – Τον άνθρωπο τον γνωρίζεις όταν συνο-
μιλείς μαζί του, του είπα. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω ανταλλάξει περισσότερες από δυο – 
τρεις λέξεις μαζί του. Ήταν πολύ φειδωλός στον λόγο του. Τον έχω συναντήσει συχνά 
στο δρομάκι του πάππο – Μίτε και τότε εκείνος όταν με έβλεπε περπατούσε πιο γρή-
γορα ώστε όταν τον πλησίαζα να έστριβε για το σπίτι του και εγώ έβλεπα την πλάτη του 
πια. Τότε δεν μπορούσα να του πω: Τι κάνεις θείε Φίλιππε;

Όταν καμιά φορά κοντοστεκόταν σου έλεγε δυο – τρεις λέξεις και ήταν αρκετές, άδι-
κα προσπαθούσες να τον ρωτήσεις κάτι παραπάνω. Τις υπόλοιπες λέξεις τις έπαιρνε ο 
αέρας. Στεκόταν μόνο όταν στο μπαλκόνι ήταν ο πάππο Μίτες Μεντής. Τον παρατηρού-
σα, ήταν κοντόσωμος, αδύνατος, περπατούσε γρήγορα με το κεφάλι σκυφτό μπροστά 
με το χαρακτηριστικό περπάτημα ενός κατοίκου ορεινής περιοχής.

Όσες φορές μου μίλησε μόνος του όταν ήμουν παιδί στο χωριό, ήταν διότι του είχαν 
πει ότι εγώ μαζί με κάποιους άλλους είχαμε χτυπήσει με πέτρα τον σκύλο του κοπαδιού 
και ότι μπαίναμε στον κήπο της Παπαγιάνοβας και κόβαμε αγγούρια, ντομάτες και πε-
τούσαμε πέτρες στις καρυδιές γύρω από τον κήπο. Επίσης ότι κόβαμε το άγουρο στα-
φύλι του και με τον χυμό τους, τρίβοντάς τα σε πέτρινες πλάκες, προσπαθούσαμε να 
αφαιρέσουμε από τα χέρια μας το χρώμα των καρυδιών. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις 
τον έχω δει θυμωμένο. 

Intermezzo
Ο μάστορας του ευνουχισμού των αιγοπροβάτων
Παρόλα αυτά υπήρχε μια στιγμή που ο θείος Φίλιππος γινόταν πιο επικοινωνιακός, μι-

λούσε με τους ιδιοκτήτες στην αυλή του σπιτιού. Ήταν ο μοναδικός στο χωριό που ευ-
νούχιζε τα αιγοπρόβατα, αρνιά και κατσίκια. Φυσικά έπρεπε να είχαν μια συγκεκριμένη 
ηλικία. Είχε έναν σάκο που κρατούσε τα σύνεργα γι’ αυτή την επέμβαση. Ως εργαλείο 

Αυτός ο σωρός από πέτρες
σε ευθεία γραμμή με
τον Άγιο Αθανάσιο είναι
ότι έχει μείνει από το μαντρί
του θείου Φιλίππου.
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χρησιμοποιούσε τα χέρια του και λίγο σπάγκο. Δύσκολη διαδικασία ήταν ο ευνουχισμός 
των χοίρων και ακόμα πιο δύσκολη των αλόγων ή των γαϊδουριών όπου χρησιμοποι-
ούσαν την τανάλια. Εμείς τα παιδιά καθόμασταν κάπου απέναντί του και βλέπαμε έκ-
πληκτοι αυτή την διαδικασία. Εκείνος έπιανε το υποψήφιο προς ευνουχισμό, το χάιδευε 
για να το ηρεμήσει και χάιδευε τους όρχεις του κατσικιού ή του αρνιού αντίστοιχα για 
να χαθούν μέσα στο σώμα του ζωντανού. Αυτό διαρκούσε λίγο σαν διαδικασία. Εμείς 
λυπόμασταν το ζωάκι που έκλαιγε, έτρεμε και κοιτούσε τον θείο Φίλιππο με μάτια που 
έλαμπαν από τα δάκρυα. Ο θείος Φίλιππος με μια κίνηση εξαφάνιζε τους όρχεις από την 
θέση που ήταν, τα γύριζε με τέτοιο τρόπο ώστε χάνονταν στην κοιλιά του ζώου. Μετά 
έπαιρνε το σπάγκο και το έδενε στην κορυφή με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να μην κατέ-
βαιναν ξανά. Το σημείο εκείνο στο ζώο κοκκίνιζε και πρηζόταν. Το αρνί σηκωνόταν και 
περπατούσε με δυσκολία. Αυτό διαρκούσε μερικές μέρες. Εμείς το λυπόμασταν το ευ-
νουχισμένο αρνάκι που αναγκαζόταν να μένει πίσω από το υπόλοιπο κοπάδι. Μερικές 
φορές τα αφήναμε στην αυλή για μερικές μέρες και τους φέρναμε τροφή. Μετά τον ευ-
νουχισμό τα ζώα αυξάνανε σε βάρος και είχανε περισσότερο κρέας.

Η συνέχεια της συζήτησης με τον δάσκαλο. Η ημέρα των εκλογών.
Εγώ έχω μια ωραία ιστορία με τον θείο Φίλιππο, συνέχισε περαιτέρω την συζήτηση 

ο δάσκαλος. Ήταν Κυριακή, ημέρα εκλογών. Εσύ ξέρεις τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα 
χωριά σε τέτοιες περιπτώσεις, ποιος θα ανέφερε πρώτος την 100% συμμετοχή και ψη-
φοφορία υπέρ του Κόμματος. Ένας από τους ανθρώπους που αδιαφορούσε για τέτοια 
πράγματα, που δεν τον ένοιαζε το τι συνέβαινε στο χωριό πόσο δε μάλλον για τις πολιτι-
κές εξελίξεις, ήταν ο θείος Φίλιππος. Όντας ένας μοναχικός τύπος σκέφτηκα ότι ίσως να 
μην γνώριζε καθόλου ότι εκείνη η Κυριακή ήταν ημέρα εκλογών. Παρόλο που το κέντρο 
του χωριού ήταν γεμάτο με συνθήματα: «Όλοι στα ψηφίσματα», «Όλοι οι ψήφοι για το Δη-
μοκρατικό Μέτωπο»! Το μεγάφωνο της πολιτιστικής εστίας, που τότε ήταν στην αίθουσα, 

Στις αιωνόβιες βελανιδιές του Αϊ Νικόλα, κάποτε ήταν πολλές, 
τον έπιασαν οι Γερμανοί και τον πήραν όμηρο μαζί με το κοπάδι του.

όλη την ημέρα ήταν ανοιχτό και ανάμεσα στα τραγούδια ακουγόντουσαν και τα συνθή-
ματα για την ημέρα των εκλογών. – Μη μου το θυμίζεις αυτό το σύνθημα -  του λέω του 
δασκάλου της μουσικής γιατί ακόμα και σήμερα φοβάμαι.  Αυτό το «όλοι στα ψηφίσμα-
τα» εγώ και μερικοί συνομήλικοί μου το είχαμε μετατρέψει στο «όλοι στα ψωφίσματα». 
Το ξέραμε για παιχνίδι το γεγονός των εκλογών. Έτσι μας άκουσε κάποιος από το Κόμμα 
και μας έμπλεξε με την πολιτική - είπα εγώ τελειώνοντας τη σκέψη μου. Πήγα στο σπίτι 
του, συνέχισε την κουβέντα ο δάσκαλος. Εκείνος μόλις είχε βγει για τη στρούγκα στον Άϊ 
Θανάση. Την νύχτα στην στάνη κοιμόταν και ο Κώστας, ο γιος του. – Θείε Φίλιππε, εσύ το 
ξέρεις ότι σήμερα είναι ημέρα εκλογών. Το επιβεβαίωσε κουνώντας το κεφάλι του. Ήταν 
έτοιμος να φύγει. Ο σκύλος (ίσως εκείνος με το όνομα Βέλο σκέφτηκα εγώ) κατά περί-
εργο τρόπο τον γυρόφερνε σαν να τον παρακαλούσε να πάνε στην στάνη. Ίσως τον είχε 
μάθει να τον ταΐζει εκεί. – Ήρθα να σου πω ότι σήμερα έχουμε εκλογές. Η ψηφοφορία 
ξεκινάει στις επτά το πρωί και τελειώνει στις επτά το βράδυ. Το τελευταίο το τόνισα πε-
ρισσότερο. Εκείνος σαν άκουσε τα λόγια μου, σήκωσε το κεφάλι του, μου έριξε μια πε-
ριπαικτική ματιά και με μια ασυνήθιστα γι’ αυτόν δυνατή φωνή μου λέει: - Καλά δάσκα-
λε Φάνη, η ψηφοφορία τελειώνει στις επτά το βράδυ κι εσύ έρχεσαι από τα ξημερώματα 
να μου το θυμίσεις;! Το ξέρω ότι έχει εκλογές, αλλά έχω κάτι δουλειές τώρα και έχου-
με όλη την ημέρα μπροστά μας. Το γεγονός ότι δεν μου έδωσε μια υπόσχεση με τρόμα-
ξε. Δεν τον πείραξα άλλο, είπε ο δάσκαλος, φοβόμουν μην τον θυμώσω. Από που να το 
ήξερε ο θείος Φίλιππος ότι εκείνο ήταν ένα καθήκον που μου είχε ανατεθεί να εκτελέ-
σω. Εγώ χαμογέλασα με εκείνη την ιστορία.  
– Εν ολίγης, του είπα του Φάνη Καραγιάν-
νη, ο θείος Φίλιππος κατά κάποιον τρόπο 
ήταν ένας σιωπηλός αντικομφορμιστής της 
εποχής. Φυσικά εκείνος δεν γνώριζε αυτήν 
την φιλοσοφική λέξη, αυτόν τον επιστημο-
νικό όρο, αλλά που ξέρεις, βαθιά μέσα στο 
υποσυνείδητό του, εκείνος κρατούσε για 
τον εαυτό του ένα πράγμα: Το ότι δεν περί-
μενε κάτι νέο από αυτές τις εκλογές. Μάλι-
στα, ίσως να είχε θυμώσει με το καθεστώς, 
διότι δεν τον άφηνε στην ησυχία του, λίγο – 
λίγο εκείνο το σύστημα του μείωνε την γη 
και τα κεφάλια των προβάτων. Κάποτε στο 
παλιό σύστημα είχε περισσότερα ζωντανά. 
Βέβαια αυτές οι σκέψεις του θείου Φιλίπ-
που ήταν αντίθετες με αυτά που σκέφτο-
νταν τα παιδιά του, τα οποία έγιναν στελέ-
χη του νέου συστήματος. Ήταν όμως τόσο 
έξυπνος ώστε να μην τους κάνει ζημιά, γι’ 
αυτό και πήγαινε να ψηφίσει. 

Η ανάρτηση στην συνέχεια έχει την περι-
γραφή των πέντε παιδιών του θείου Φιλίπ-
που καθώς και της θείας Φιλίππαινας. Λόγω 
περιορισμένου χώρου στο περιοδικό παρου-
σιάσαμε το πορτρέτο του κεντρικού ήρωα 
του διηγήματος, του θείου Φιλίππου.

Το νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» στην Αθήνα.
(Φωτογραφία από την Κοζέτα Πάλη)



3.3.2022
Αναμνήσεις από το χωριό Σχωριάδες 1984

Ξέρεις... οι συγκεκριμένες φώτο αποτελούν ιστορικό γεγονός και 
όχι απλώς για μένα προσωπικά.

Είναι του 1984, στους Σχωριάδες στην αυλή ανάμεσα στην εκκλη-
σία και το σχολείο. Εκεί που ανέβηκε στη σκηνή το πρώτο δράμα 
στην μητρική γλώσσα σε όλη την περίοδο της κομμουνιστικής δι-
κτατορίας και όχι μόνο. 

Τίτλος του έργου "Χειμωνιασμένη αγάπη". Οι φωτογραφίες ανή-
κουν στο αρχείο του Θωμά Νάκα και εμφανίζονται ηθοποιοί και συντελεστές. 

Ήμουν δάσκαλος εκεί. Στο δράμα υπήρξα ο συγγραφέας, (ο δραματουργός) ο ηθοποι-
ός, ο σκηνοθέτης, η σκηνογράφος, ο ηλεκτρολόγος που έκανα τα εφέ βυθίζοντας με τα 
χέρια ηλεκτρόδια με ηλεκτρικό των 220 Volt σε διαλύματα αλατιού! 

Ο χώρος των φωτογραφιών ανήκει στη σκηνή του σπιτιού της πρωταγωνίστριας. Όλα 
τα σκηνικά ανήκουν στα καλύτερα πράγματα, κουρτίνες, σεντόνια, χαλιά, τραπεζομά-
ντηλα, ποτήρια, που τα κορίτσια των Σχωριάδων ετοίμαζαν για την προίκα τους. Αφά-
νταστος ενθουσιασμός... Δάσκαλοι, νέοι , νέες, στελέχη, όλοι στην υπηρεσία "για να ανε-
βεί στη σκηνή το δράμα του δάσκαλου". Ήμουν τότε μόλις 25 χρονών και το δράμα είχα 
γράψει όντας φοιτητής. 

Ο Θωμάς Νάκας δεν ήταν απλώς πρωταγωνιστής στο δράμα και ο φωτογράφος, αλλά 
και ο κινητήριος μοχλός στα πάντα, που σε ξελάσπωνε σε κάθε στιγμή απαισιοδοξίας. 

Τα κορίτσια βλάχικης καταγωγής μιλούσαν ελληνικά, αλλά δεν γνώριζαν γραφή, οπό-
τε έγραφαν τα ελληνικά κείμενα του ρόλου τους με λατινικούς χαρακτήρες.....!!! 

Απ΄ το δράμα προέκυψε η γνωστή ατάκα "Ούτε να μου, ούτε να σου!" που έλεγε ο κα-
φετζής του χωριού, τον οποίο ερμήνευα και έλεγα στους πελάτες, ούτε να μου έχεις δα-
νεικά ούτε να σου έχω...!
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Από τον
Παναγιώτη
Μπάρκα

5.3.2022
Από τον Παναγιώτη Μπάρκα

Ξέρεις.....
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1984 ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ .
Η πολυκυνηγημένη από το καθεστώς Σχωριαδίτισσα και φίλη μου Αναστασία Μπέη, 

σχολίασε στην προηγούμενη ανάρτησή μου για τη συναυλία στη μητρική γλώσσα το 
1980, θυμίζοντάς μου το μισό μιας άλλης πονεμένης ιστορίας στις Σχωριάδες, το 1984. 

Το ίδιο κάνει και ο φίλος μου, συμμαθητής στο λύκειο Άλκης Νταλές κι αυτός κυνηγη-
μένος τότε, επίσης Σχωριαδίτης. 

Λέει λοιπόν η Αναστασία "Μου θύμησες την περίπτωση της κόρης μου, της Χρυσάν-
θης (Χρυσούλα τη λέγαμε τότε). Ήταν στον μαθητικό χορό στην γιορτή του Πωγωνίου 
και την απαγόρεψαν να χορέψει γιατί ήταν εγγονή του πολιτικά φυλακισμένου. Με την 
επιμονή σας την δέχτηκαν και μου είπατε τότε. "Μην στεναχωριέσαι, η αλήθεια βυθίζε-
ται αλλά δεν πνίγεται.. " 

Η Χρυσούλα, η κόρη της ήταν άριστη μαθήτρια ψηλή και με το πρόσωπο που θύμιζε 
μια αρχαία Ελληνίδα. Αποφάσισα να τη βάλω πρώτη στο χορό, αλλά ξέσπασαν αντιδρά-
σεις και εκλήθην να δώσω εξηγήσεις. Η Χρυσούλα πάντως χόρεψε πρώτη στο χορό... 
Η Αναστασία όμως ήθελε να με ευχαριστήσει καλώντας με για ένα τσίπουρο σπίτι της! 
Ήταν όμως παράτολμο διότι κανείς δεν πατούσε σπίτι της. Ήταν θιγμένη οικογένεια! Δί-
λημμα μεγάλο! Αν δεν πήγαινα ... θα την απογοήτευα, δηλαδή ότι έκανα δεν έδειχνε την 
ουσία. Αν θα πήγαινα θα έδινα νέα αφορμή για να με επιπλήξουν... ! Αποφάσισα να πάω. 
Θυμάμαι την φτώχεια της, όπως κάθε οικογένειας τότε, αλλά και την απερίγραπτη χαρά 
της για την επίσκεψη και την ευγένειά της σαν νοικοκυρά. Ήπια δύο τσίπουρα σχεδόν 
χωρίς μεζέ και έφυγα. Με ζάλισε... περισσότερο η σκέψη για το τι μπορούσε να ακολου-
θήσει. Όπως ήμουν ξάπλωσα στο δωμάτιό μου στην είσοδο του σχολείου με τα πόδια 
πάνω στην καρέκλα τοποθετημένη πάνω στο κρεβάτι. Ζαλισμένος στις σκέψεις αυτές 
ακούστηκε να ανοίγει με θόρυβο η πόρτα. Αμήχανα πέταξα καταπάνω "στον εισβολέα" 
την καρέκλα! Ήταν ο Ελμάζ, ο επιθεωρητής της ασφάλειας , ΣΙΓΟΥΡΙΜΙ, της περιοχής. 
Επέμενε να του πω που ήμουν αλλά εγώ το θεώρησα προσβολή και άρχισα να του φω-
νάζω και αυτός να προσπαθεί να με ηρεμεί. (Είχα μια κακή εμπειρία από την Πούκα που 
δεν με άφηναν να βγω από την περιοχή χωρίς την άδεια των αρχών λες και ήμουν εξο-
ρία!) Στο τέλος μου είπε. Ήρθαν και μου είπαν. Αλλά πρόσεξε, πρόσθεσε. Εφόσον μου 
είπαν, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω το κέντρο, αλλά θα γράψουν κι αυτοί και να 
ξέρεις θα σου μαυρίσουν τη ζωή......! Αν έχεις γνωστούς, τρέξε να σωθείς.....!! (Ο Θεός 
με βοήθησε να σωθώ, διότι βρήκα τον άνθρωπο που μπορούσε να με βοηθήσει σε μια 
ενοχοποιητική σχέση , εντελώς ασυμβίβαστη με τη θέση του! Συνεπώς με βοήθησε !) 
Αυτά και άλλα που ακολούθησαν η Αναστασία τα μαθαίνει τώρα!

Ο φίλος μου Άλκης Νταλές από τις Σχωριάδες κι αυτός, μου θύμισε επίσης. 
"Με αφορμή τις δύο τελευταίες αναρτήσεις σου, θυμήθηκα ένα γεγονός που έλαβε 

χώρα στο μακρινό 1984. Με την παρότρυνση σου, στης 23 Μαΐου μια ομάδα παιδιών πε-
ρίπου 10 ατόμων, μαζί μας και μερικά κορίτσια που είχαν συγγενείς στην Πρεμετή, απο-
φασίζουμε να πάμε στην Πρεμετή με την ευκαιρία της γιορτής τής 24ης Μαΐου. Η δια-
δρομή περίπου 6-7 ώρες με τα πόδια. Φθάσαμε στην πόλη αργά το απόγευμα. Καθίσαμε 
σε ένα τραπέζι στον υπαίθριο χώρο μιας μπιραρίας. Δεν άργησε και στο κέφι απάνω αρ-



23.3.2022
Στον αείμνηστο φίλο μου Βάιο Τέλιο

Αυτή την σύντομη αφήγηση την αφιερώνω στον αείμνηστο συγ-
χωριανό και πολύ καλόν μου φίλο Βάιο Τέλιο με πολύ σεβασμό και 
αγάπη εκεί πάνω που βρίσκεται και που θα πάμε όλοι! Αυτές τις ημέ-
ρες του Μαρτίου μας κάλεσε το κράτος να υπηρετήσουμε την υπο-
χρεωτική στρατιωτική θητεία! Μαζί με εμάς που είχαμε την ηλικία 
να υπηρετήσουμε δ.λ.δ. δεκαοχτάρηδες επιστράτευσαν και τον δέκα 
χρόνια μεγαλύτερό μας, τον αείμνηστο Βάιο Τέλιο! Ο Βάιος τότε είχε 

ελευθερωθεί από τη φυλακή και επέστρεψε στην οικογένειά του! Ο νόμος στην Αλβανία 
ήταν ότι, οποίος συμπλήρωνε τα 27 χρόνια δεν τον επιστράτευαν να υπηρετήσει, για-
τί εκεί τότε ήταν πολύ σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις, μόνο αν είχε σοβαρή δικαιολογία! 
Ο αείμνηστος Βάιος σε ολίγες μέρες συμπλήρωνε τα 27 του χρόνια και έτσι δεν θα τον 
έπαιρναν φαντάρο και ήταν σίγουρος ότι δεν θα τον επιστράτευαν. Αυτά που γράφω εί-
ναι από τον ίδιον που μου τα διηγούνταν τους δύο μήνες που ήμασταν μαζί. Δυστυχώς 
ένας Σχωριαδίτης μια που άκουσε τον Βάιο που κάπου είπε ότι σε ολίγες μέρες κλείνω 
τα 27 και γλυτώνω το στρατό, είπε και το αστείο του ότι εγώ υπηρέτησα 10 χρόνια, αμέ-
σως έστειλε γράμμα και πήγε ο ίδιος στην ασφάλεια και στο γραφείο στρατολόγησης και 
τους είπε, ότι ο Βάιο Τέλιος έτσι είπε γι' αυτό καλέστε τον να υπηρετήσει. Σ' εμάς οι προ-
σκλήσεις είχαν έρθει πριν πολλές μέρες. Αμέσως ειδοποίησαν τον Βάιο για να υπηρε-
τήσει. Ένας καλός άνθρωπος που τον εκτιμούσε και ήταν σε θέση να μάθει ποιος πήγε 
στην ασφάλεια, μαζί με την ειδοποίηση του είπε και ποιος πήγε και τους πίεσε ότι αυ-
τός σε ολίγες μέρες κλείνει τα 27. Ο αεί-
μνηστος Βάιος τον έπιασε και του είπε, 
πάντα πολύ ευγενικά, τι σου έκανα εγώ 
που έκανες αυτή την πράξη ; Προσπά-
θησε να το αρνηθεί, αλλά δεν έφθανε με 
τόσο. Έπιασε τον ασφαλίτη και του είπε 
ότι ο Βάιο Τέλιος με απείλησε. Τον κάλε-
σε τον Βάιο ο ασφαλίτης και τον απείλη-
σε! Ο Βάιος συνάντησε τον συγχωρια-
νό μας και τον κατσάδιασε και εκείνος 
όπως πάντα τον απείλησε και του είπε 
θα σε φτιάξω εγώ! Ο Ατρόμητος αλλά 
πολύ ευγενικός Βάιος του απάντησε:- Τι 
θα μου κάνεις βρε, ένα και εβδομήντα 
είμαι, ψηλότερο δεν με κάνεις. Όταν του 
είπε θα το δεις τι θα σου κάνω, ο Βάιος 
του είπε, χειρότερο από αυτό δεν έχεις 
να μου κάνεις, εκεί ξέχασε την ευγένεια 
του και του είπε, θα μου ξ..........τα .......! 
Αυτό έμεινε σαν ρητό σε εμάς που το 
ξέραμε! Αυτό ακριβώς μου το είπε και 
η αδερφή του ότι έτσι του είχε πει ο κα-
ψοαδερφός μου του τάδε, ένα εβδομή-
ντα είμαι! Αγανακτισμένος αλλά έμπει-
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χίσαμε να τραγουδάμε ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Πολλοί άγνωστοι άρχισαν να μαζεύ-
ονται γύρο από το τραπέζι μας, να μας συνόδευαν με παλαμάκια και να μας παροτρύ-
νουν να πούμε κι άλλα. Σίγουρα δεν έλειπαν και οι ανήσυχες ματιές των καλέτσιδων. 
Κάποια στιγμή σου είπα ψιθυριστά στο αφτί μήπως ξεφύγαμε λιγάκι. Εσύ μου απάντη-
σες: "Τραγουδά και μη σκίζεις κεφάλι" Την νύχτα εκείνη τη βγάλαμε στους δρόμους και 
στα πάρκα της πόλης. Το αύριο πριν καλά ξεκινήσει ο επίσημος εορτασμός, πήραμε το 
δρόμο της επιστροφής."

Ναι φίλε μου Άλκη τα θυμάμαι όλα και τα κεράσια που "κλέψαμε" στην Ελεούσα!!!!. Τότε 
ασφαλώς δεν γνωρίζαμε ότι 40 χρόνια πριν το Συνέδριο εκείνο στην Πρεμετή που είχε 
μετατραπεί σε κομμουνιστική εθνική γιορτή, είχε σκοτώσει οριστικά το όνειρο του Βο-
ρειοηπειρωτικού Ελληνισμού.... 
Αλλά εμείς αποφασίσαμε εκεί να 
πούμε ελληνικά λαϊκά τραγούδια, 
να αντιπαραθέσουμε αυθόρμητα 
την ψυχή μας με το κομμουνιστι-
κό μαχαίρωμα !!! Να είστε καλά!

Με τον φίλο μου Άλκη
στο λύκειο και με
τους μαθητές μου

της 6ης τάξης
στις Σχωριάδες

Από τον
Χρήστο Τσάνο



6.8.2022
Οι φύλακες του Πωγωνιού

Ο τόπος μας, δεν υποφέρει μόνο από την εγκατάλειψη και την λει-
ψανδρία, αλλά και από αύρα των παθών που υπέστησαν τα παιδιά 
του, εμείς οι Σχωριαδίτες, οι Σωπικιώτες, οι Πολυτσανίτες και οι λοι-
ποί Πωγωνήσιοι. Οι γενιά μας, όσο υπάρχει είναι αδύνατον να δια-
γράψει μονοκοντυλιά την μνήμη για τον απλό λόγο, ότι χάρη σ ’αυ-
τές τις εμπειρίες στεκόμαστε σήμερα και παρατείνουμε την ύπαρξη 
του τόπου μας. Στις «συζητήσεις» που κάνω με τον εαυτό μου, πέρα 

από την κριτική για τις ποταπές και σκληρές πράξεις κάποιων συνανθρώπων μας εκείνα 
τα αδυσώπητα χρόνια, οφείλω να προχωρήσω και να αναγνωρίσω πλέον και την προ-
σφορά, των συγχωριανών μας αυτά τα τελευταία τριάντα χρόνια της ελευθερίας από την 
μια, αλλά και της ξενιτιάς, της εγκατάλειψης, της μοναξιάς από την άλλη.

Εμείς οι καλοκαιρινοί επισκέπτες των 15-30 ημερών, ερχόμαστε στο χωριό με την σι-
γουριά ότι θα έχουμε εξασφαλισμένες κάποιες βασικές παροχές, που θα κάνουν την κα-
θημερινότητα μας λειτουργική. Το ηλεκτρικό, το νερό, ο δρόμος (έστω σ ’αυτή την κα-
τάσταση που είναι), ένα μαγαζί να ψωνίσουμε τα απαραίτητα. Οι συγχωριανοί μας που 
επέλεξαν να μένουν στο χωριό όλο το χρόνο προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε εμάς 
που τις απολαμβάνουμε από πρώτο χέρι αλλά και στην ιστορική αλυσίδα της διαχρονι-
κής παρουσίας της φυλής μας στις πατρογονικές εστίες. 

‘Όταν ερχόμαστε από τις Δρυμάδες, έχουμε ήδη εξασφαλισμένο το «ταξί» που θα μας 
μεταφέρει στο χωριό, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να πάμε στον Κώστα να ψωνίσουμε 
τα απαραίτητα ή στην Γεωργούλα να πάρουμε γάλα (προσωπικά προτιμώ να γεμίζω το 
μπιντόνια με το γάργαρο νερό του Μιτσούρκου).Να συζητήσουμε τα προβλήματα που 
προκύπτουν με τον πρόεδρο του χωριού τον Τάκη, να ακούσουμε το καλωσορίσατε από 
τους γείτονες μας τον Τάκη και την Δοξία Μεντή, από τους συνομήλικους μας τον Γιώρ-
γο και την Νίτσα, τον Οδυσσέα και την Αθηνά. Και αν κάποιος «ου μη γένοιτο» σπάσει 
κανένα χέρι ή πόδι ο εμπειρικός ορθοπεδικός Οδυσσέας θα του το φτιάξει όπως πάντα 
«χάρη», χωρίς αμοιβή. Ο κουνιάδος μου, ο Τάκης Μπέης με την δυναμική του παρου-
σία και την ακατάβλητη εργατικότητα του δίνει ζωντάνια στο χωριό. Και αν παρουσιαστεί 
η ανάγκη να χρειαστούμε αυτοκίνητο όλοι αυτοί μπορούν να τρέξουν για εξυπηρέτη-
ση, και να διασχίσουν το δρόμο που συντηρεί με την εργασία του ο Γιώργος. Ο Μανώ-
λης με τα αρνιά του ζωντανευεί τις ράχες και μου θυμίζει τις εποχές που τα βελάσματα 
αντηχούσαν στα περίχωρα.Για τον Θωμά Νάκα τι να πει κανείς για την προσπάθεια και 
τα χρήματα που έχει καταβάλει για την αναγέννηση του χωριού μας. Ο παπα-Ευθύμιος 
που λειτουργεί τις εκκλησίες μας και σημαίνει την καμπάνα, διατρανώνει πως το Πω-
γώνι ζει! Ο Πάντος Λώλης που περνάει μεγάλο διάστημα στο χωριό, δεν παύει να ενδι-
αφέρεται για κοινά συμφέροντα και είναι πάντα πρόθυμος να εξυπηρετεί κάθε συγχω-
ριανό του όποτε μπορεί. 

Δεν μπορώ να παραλείψω το αγαπητό σε όλους Θανάση Σιώρη (Νάτσια) που δίνει ζω-
ντάνια σε όλο το Πωγώνι με το καφενείο του άλλα και την ειδικότητα του ως νοσοκόμος 
στις πρώτες βοήθειες που μπορεί να χρειαστεί κάποιος συνάνθρωπος μας, τον γιατρό 
που επισκέπτεται το νοσοκομείο της Πολύτσανης αλλά και όλους τους μόνιμους κατοί-
κους της Πολύτσανης που συντηρούν και ομορφαίνουν το χωριό τους. Μόλις ερχόμαστε 
από τις Δρυμάδες και μπαίνουμε στην Σωπική, ακούμε τη δική μας λαλιά και τα βελά-
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ρος και ψύχραιμος προσπαθούσε να το ξεπεράσει! Μας συγκέντρωσαν στο Γκρεχώτι, 
ένα μήνα γυμνάσια και μια φορά κάναμε σκοποβολή που πολλοί από εμάς πετύχαμε το 
στόχο, που ο Α. Καλόγερος είπε στον άλλο αξιωματικό από τους Αγίους Σαράντα, οι δι-
κοί μας βγήκαν με άριστα!!! Τους ακούσαμε εγώ και ο αείμνηστος Βάιος και αισθανθή-
καμε  περήφανοι! Από εκεί μας μετέθεσαν στο Τσιαγιούπι να φυτέψουμε πατάτες! Εμείς 
από το Πωγώνι δεν είχαμε πρόβλημα με το νερό, γιατί πολλοί από την Όντρια έπεφταν 
σαν τα κοτόπουλα γιατί εκείνο το νερό έλιωνε και πέτρες να τρώγαμε, όχι τις νερόσου-
πες και πατάτες ψημένες που τρώγαμε εμείς! Τότε ο αείμνηστος Βάιος, φώναζε:- Πω-
γώνι βρε σύντροφε και έμεινε που πολλοί φίλοι μας από την Δρόπολη και αλλού όταν 
συναντιόμαστε σαν χαιρετισμό αυτό φωνάζουν, Πωγώνι βρε σύντροφε, γιατί τότε έτσι 
λέγαμε, σύντροφε! Με τον Βάιο δύο μήνες μαζί δεν ξεχωριζόμασταν και όταν ήμασταν 
οι δυο μας, μιλούσαμε τόσο ελεύθερα όπως μιλάμε σήμερα! Όταν ήρθε ο πατέρας μου 
να μας συναντήσει ο Βάιος του μίλησε για μένα με τα καλύτερα λόγια και ο πατέρας μας 
συμβούλεψε να προσέχουμε όταν μιλούμε μη μας ακούσει κάποιος! Ο Βάιος πολύ έμπει-
ρος γνώριζε τον καθένα από τις κινήσεις του και για κάποιον που εγώ μιλούσα, μου είπε 
να προσέχω. Ένα βράδυ τον είδε που συναντιόνταν στο σκοτάδι με έναν αξιωματικό και 
με πήγε με τρόπο να τον δω που αργότερα έμαθα ότι ήταν πολύ επικίνδυνος για μας! 
Με τον Βάιο δύο μήνες μου διηγήθηκε πολλά πράγματα που ήξερε που δεν είναι ανά-
γκη να τα αναφέρω! Μου είπαν κάποιοι αυτός ήταν στη φυλακή, σαν πολύ κάνεις πα-
ρέα και εγώ τους απάντησα, είναι γαμπρός μου από ξαδέρφη! Μας έβαλαν κάποιους να 
μας κάνουν παρέα αλλά τότε εμείς μιλούσαμε λέγοντας αστεία και τίποτα άλλο! Σέβο-
νταν πάρα πολύ και εκτιμούσε τον πατέρα μου, και εξαιτίας του πατέρα εμπιστεύονταν 
και εμένα!! Είχε ελπίδες τότε μήπως κάνουν κάτι οι στρατιωτικοί που κυβερνούσαν την 
Ελλάδα, αλλά μου έλεγε, έχει πολλούς ηλίθιους αριστερούς η Ελλάδα και αν δεν πάρουν 
εντολή από την Αμερική δεν κάνουν τίποτα, γιατί οι αριστεροί θα δημιουργήσουν προ-
βλήματα! Εμείς και οι δύο είμασταν σίγουροι ότι σύντομα θα καταρρεύσει ο κομμουνι-
σμός! Όταν εγώ έμαθα αυτή την θλιβερή είδηση, αν δεν τον γνώριζα θα στεναχωριόμουν 
όπως για κάθε άνθρωπο, αλλά λόγο που τον έζησα πολύ κοντά δύο μήνες και δεθήκα-
με τόσο πολύ σαν αδέρφια, καταπικράθηκα που και σήμερα δεν το έχω ξεπεράσει! Ότι 
τρώω πολλές φορές θυμάμαι όπως τους συγγενείς, έτσι και τον Βάιο που δεν πρόλαβε 
να δει την ελεύθερη ζωή και την Ελλάδα που τόσο αγαπούσε! Για μένα ο Βάιος Τέλιος, 
όπως τον γνώρισα εγώ ήταν ένας από τους καλύτερους Σχωριαδίτες, φλογερός πατρι-
ώτης, πάρα πολύ δίκαιος και τίμιος άνθρωπος που η κόρη του και όλοι οι συγγενείς του 
να είναι περήφανοι και πάντα να ανάβουν ένα κεράκι γι' αυτόν και να μη τον ξεχάσουν 
ποτέ! Όχι μόνο που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τα κοινά, αλλά και να ασχολούνταν δεν 
θα έμενε για πολύ γιατί μισούσε την αδικία και έναν τέτοιον το κόμμα θα τον εξαφάνιζε 
άμεσα! Οι Σχωριάδες να είναι περήφανοι για ένα τέτοιο τέκνο της!!!!! Αιώνια σου η μνή-
μη αγαπητέ και αξέχαστε φίλε και συγχωριανέ Μας Βάιο Τέλιο!!!!!!

Από την
Αναστασία Μπέη



2.5.2022
Η γενική συνέλευση του ιστορικού Συλλόγου Βορειοηπειρωτών 

«Πύρρος» η οποία συνήλθε το απόγευμα της Κυριακής, 1ης Μαΐου 
2022, ανέδειξε τη νέα ηγεσία. Περισσότερα στο:

ANAMNISEIS.NET
Εκλέχτηκε η νέα ηγεσία του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών «Πύρρος»
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η γενική συνέλευση του ιστορικού Συλλόγου Βορει-

οηπειρωτών «Πύρρος» η οποία συνήλθε το απόγευμα της Κυρια-
κής, 1ης Μαΐου 2022, στο Ηπειρώτικο Σπίτι στην Αστόρια ανέδειξε 
τη νέα ηγεσία η οποία θα επωμιστεί το δύσκολο έργο της επούλω-

σης των τραυμάτων που προκάλεσαν οι διαμάχες που είχαν ξεσπάσει στις αρχές του 
2020 και οι οποίες οδήγησαν τον Σύλλογο στα Δικαστήρια.

Πληροφορίες των «Αναμνήσεων» αναφέρουν ότι τα πρώτα βήματα εκτόνωσης της κα-
ταστάσεως έγιναν κατά την διάρκεια της προηγούμενης γενικής συνέλευσης (20 Μαρτί-
ου 2022) όπου αποφασίστηκε να αρθούν οι μηνύσεις και να προχωρήσουν στις εν λόγω 
αρχαιρεσίες. 

Στην γενική συνέλευση συμμετείχαν 52 μέλη και στελέχη και από αυτούς ψήφισαν μό-
νον οι 51, καθώς ένα μέλος αρνήθηκε να ψηφίσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας. 

Την εξελεγκτική επιτροπή πλαισίωσαν ο Χαράλαμπος Μέλλος, ο Τάκης Βάσος και ο 
Δημήτριος Γιάνναρος.

Το προεδρείο εκλέχτηκε παμψηφεί και απαρτίζεται από τους κ.κ. Ευθύμιο Παπαδημή-
τρη, πρόεδρο, Δημήτρη Τσαβέγια, αντιπρόεδρο, Θάλεια Στυλιανού (γενική γραμματέα), 
Μαρία Λίτσα, (βοηθό γραμματέα), Αμαλία Σταύρου (ταμία), Βάσω Νικολάου (βοηθός ταμία)

Σύμβουλοι εξελέγησαν οι Τιμολέων Ζιώγκας(49 ψήφους), Σταύρος Ζιώγκας (45 ψή-
φους), Φώτης Τσέρος (44 ψήφους), Παναγιώτης Λέκκας (42 ψήφους), Γιώργος Μπεζιά-
νης (41 ψήφους), Βαγγέλης Ζάχος (38 ψήφους), Αλίκη Ρίζου (35 ψήφους). Αναπληρωμα-
τικοί εξελέγησαν οι κκ. Βίκτωρας Γκόρος (33 ψήφους) και Χρήστος Ράππος (24 ψήφους).

Την εξελεγκτική επιτροπή πλαισιώνουν οι Κωνστάντω Κολέζη και Βασιλική Νάστου.
Τέλος να σημειώσουμε ότι ο Σύλλογος Βορειοηπειρωτών «Πύρρος» έχει και ένα δρα-

στήριο Γυναικείο Τμήμα. Πρόκειται για τις «Θυγατέρες της Ηπείρου», οι οποίες στις 20 
Φεβρουαρίου 2022 εξέλεξαν τη νέα ηγεσία με πρόεδρο την κ. Έλλη Ρίζου.
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σματα των ζώων, τους καλοσχηματισμένους κήπους και τα τρεχούμενα νερά και αγαλ-
λιάζει η ψυχή μας, συγχαρητήρια λοιπόν και στους Σωπικιώτες που κρατάνε το χωριό 
τους! Όταν το βράδυ κάθομαι στο μπαλκόνι του σπιτιού μου αγναντεύω το Χλωμό, όπου 
τα φωτάκια τους λαμπυρίζουν σαν τις λαμπατσίδες στα σταροχώραφα τον Μάη και γα-
ληνεύω. Νοιώθω σαν να συνομιλώ με τα ξαδέρφια μας τον Πάντο και την Αθηνά Πά-
νου που μένουν μόνιμα στο Χλωμό. Συγχαρητήρια και στους Χλωμιώτες που διατηρούν 
αυτό το ιστορικό χωριό ακόμα! Πιο πέρα η Τσάτιστα με τα θαμπά της φώτα μοιάζει σαν 
καραβάκι στο δάσινο γιαλό, μπράβο και στους Τσατιστινούς!

Με τον μόχθο, με την υπομονή και την δύναμη αυτών των ανθρώπων τα χωριά μας 
συντηρούνται κόντρα στα νέα δεδομένα που ναι μεν προκόψαμε σε προσωπικό επίπεδο 
ο καθένας, συλλογικά όμως ξεριζωθήκαμε από τις πατρογονικές μας εστίες και αφήσα-
με παραπονεμένα τα σπίτια μας, τις ράχες, τα βουνά και τον τόπο που μας γαλούχησε. 
Λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ σ ’αυτούς τους ανθρώπους και τους εύχομαι υγεία στους 
ίδιους και στις οικογένειες τους! Με την ελπίδα και τον διακαή πόθο να μη «σβήσουν» 
ποτέ τα χωριά μας!

14.9.2022
Όσα χρόνια και να περάσουν η απουσία σου είναι αισθητή ! Το ξέρω 

ότι σε κάθε δύσκολη στιγμή που πέρασα σε είχα και σε ένιωθα δί-
πλα μου ! Μου λείπεις πολύ μπαμπά !

Από την
Μαργαρίτα
Παναγιώτη
(Τσιάβο)

Από τον
Δημήτριο Τσάκα



26.6.2022
Χρόνια πολλά κύριε πρόεδρε (Θύμιος Παπαδημήτρης), να είστε 

υγιής, χαρούμενος, ευτυχισμένος με την οικογένειά σας και πάντα 
δραστήριος, αφοσιωμένος στο δύσκολο έργο, ακούραστος και δη-
μιουργικός, για το καλό του Ιστορικού Συλλόγου, «Πύρρος & Θυ-
γατέρες της Ηπείρου»

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου !
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Από την
Αντωνέτα
Βαρσάμη

8.8.2022
Από την Αντωνέτα Βαρσάμη

Καλωσορίσαμε σήμερα τον «πρά-
κτορα & συνεργάτη του Ρ…» ...(όπως 
κάποιοι τους αρέσει να τον αποκα-
λούν…χαχα…) κ. Μ. Τζέλιο, στα πα-
τρώα εδάφη, πίνοντας έναν καφέ 
μαζί, λίγο πριν φτάσει στο αγαπη-
μένο του σπιτάκι …

Πιο δυνατός και ευδιάθετος από 
ποτέ, αυτός ο μεγάλος αγωνιστής 
για πάρα πολλά χρόνια στα θέμα-
τα της Β. Ηπείρου !

Καλές διακοπές κ. Τζέλιο στο χωριό, στην Πολύτσανή σου, που αγαπάς, σε αγαπούν 
τόσο πολύ όλοι …και σε περιμένουν πως και πως…

30.1.2022
Από τα παλαιά !! Θυγατέρες της Ηπείρου Νέας Υόρκης !!!

Από την
Ειρήνη Τσούκα



9.7.2022
Epimenoume.gr

Όταν έσβησαν τα καμίνια του Βέϊκοζ, τότε διέταξε ο 
Σουλτάνος: να βοηθηθούν οι ασβεστάδες Χλωμιώτες

Προς τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα ο ανδρικός 
πληθυσμός από τα χωριά του Πωγωνίου και γενικά της Ηπείρου 
ήταν εξαναγκασμένος να αναζητά εργασία στην ξενιτιά.

Τα Γιάννενα ως οθωμανική πρωτεύουσα ολόκληρης της Ηπείρου 
είχε εξάρτηση από την πρωτεύουσα της τότε Οθωμανικής Αυτοκρα-

τορίας, την Πόλη των πόλεων, που εκτός από το πνευματικό κέντρο του Γένους μας, το 
Πατριαρχείο και τις Σχολές της, ήταν ο ιδανικός χώρος προς εξεύρεση εργασίας για το 
υπόδουλο τότε Γένος μας.

Τω καιρώ εκείνω στην περιοχή Αkbaba του Βέϊκοζ πολυάριθμοι Χλωμιώτες ασκούσαν 
το επάγγελμα του ασβεστά και εκεί διατηρούσαν τα καμίνια τους, από τα επτά καμίνια τα 
έξι ανήκαν στους Χλωμιώτες και το ένα σε ασβεστάδες από τις Σχωριάδες Πωγωνίου.

Η εργασία στα καμίνια αυτά ήταν κοπιαστική, καθώς έπρεπε να λειτουργούν συνεχώς 
24 ώρες και να τροφοδοτούνται με ξύλα για να μην σβήσουν ποτέ.

Οι ασβεστάδες δεν διέθεταν σπίτια για παραμονή, αλλά κατοικούσαν σε πρόχειρες κα-
λύβες ή σκηνές πλησίον των καμινιών τους.

Πωλούσαν την παραγωγή τους (άσβεστη άσβεστος) στα τότε πολυάριθμα παλάτια των 
Σουλτάνων και τα κονάκια των Πασάδων της Πόλης για να βαφτούν λευκά.

Τον ασβέστη κουβάλαγαν με ζώα στην παρακείμενη παραλία του Βοσπόρου, όπου με 
βάρκες τον μετέφεραν στην Πόλη.

Με την προσθήκη νερού ο ασβέστης γινόταν σβησμένη άσβεστος, προς χρήση είτε στο 
κτίσιμο είτε στην βαφή των τοίχων και επιφανειών.

Με τις διασυνδέσεις που είχαν οι Χλωμιώτες στα παλάτια των Σουλτάνων, κατόρθω-
σαν να λάβουν φιρμάνι και να κτίσουν (1858) στο Χλωμό τον μεγαλοπρεπή νέο Ναό της 
Αγίας Παρασκευής, όταν σε άλλα χωριά του Πωγωνίου ίσχυε απαγόρευση ανέγερσης 
εκκλησιών.

Συνήθιζαν τόσο οι ασβεστάδες Χλωμιώτες, όσοι και οι λοιποί εργαζόμενοι σε φούρ-
νους ή σε συνεργεία πετράδων της Πόλης, να ταξιδεύουν με πλοία περίπου κάθε δέκα 
χρόνια από την Πόλη προς Πειραιά – Πάτρα – Κέρκυρα – Αγίους Σαράντες και από εκεί 
βαδίζοντες στο Αργυρόκαστρο να φτάνουν στο Χλωμό, το ταξίδι τους αυτό κρατούσε 
περίπου 15 -20 ημέρες.

Σκοπός τους ήταν να ανταμώσουν με τις οικογένειές τους και να γκαστρώσουν τις γυ-
ναίκες τους, οι οποίες παρέμεναν στο χωριό και μεριμνούσαν τα χωράφια, τα ζώα και 
τα τέκνα.

Λίγοι Χλωμιώτες (οι έχοντες μεγάλα έσοδα) έφερναν στο χωριό τις όποιες αποταμιεύ-
σεις τους, από τις οποίες ένα μέρος το χορηγούσαν για να γίνουν τα δημόσια έργα (εκ-
κλησία και σχολείο), όσοι είχαν την οικονομική άνεση έφτιαξαν τα πετρόκτιστα αρχο-
ντικά σπίτια του Χλωμού.

Η επιστροφή προς την Πόλη απαιτούσε άλλες 15 – 20 ημέρες ταξίδι…, και μόνο ο Θεός 
γνώριζε το σε πόσα χρόνια μετά θα επαναλάμβαναν το ταξίδι της επιστροφής.

Κατά την μακρά αυτή χρονική διάρκεια απουσίας των ασβεστάδων από την Πόλη, που 
κάποτε ξεπερνούσε τους 2 ή 3 μήνες, τα καμίνια του Βέϊκοζ αργούσαν, τα δε παλάτια 

17.8.2019
Ετεροχρονισμένες δημοσιεύσεις που αφορούν τον εορτασμό των 

250 χρόνων της ίδρυσης της Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννη-
ση της Θεοτόκου», Σχωριάδες 16 Αυγούστου 2019.

Σχωριάδες Πωγωνίου μια υπέροχη μέρα!! ...μαζί με τους αγαπη-
μένους φίλους, τον Φάνη Καραγιάννη, τον Θωμά Νάκα και τον Αλ-
κιβιάδη Νταλέ!
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Από τον
Σταύρο Ζιώγκα
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Από τον
Χρήστο Πλέγκα
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των Σουλτάνων και τα κονάκια των Πασάδων της Πόλης παρέμεναν άβαφα.
Προς τα τέλη του 19ου αιώνα ο Σουλτάνος βλέποντας το Σαράϊ του να μην είναι λευ-

κό και καθαρό, θύμωσε τόσο πολύ, που διέταξε να γίνει έρευνα και να διαπιστωθεί για-
τί υπάρχει στην αγορά έλλειψη ασβέστη, ώστε να εντοπιστεί το αίτιο και να μην επανα-
ληφθεί στο μέλλον.

Όταν πληροφόρησαν τον Σουλτάνο για το ότι οι Χλωμιώτες ασβεστάδες απουσίαζαν 
στο χωριό τους, αμέσως έδωσε διαταγή με την επιστροφή τους, να εμφανισθούν ενώ-
πιον του για να απολογηθούν για την επί μήνες απουσία τους και την μη λειτουργία των 
ασβεστοκαμίνων τους.

Όταν οι Χλωμιώτες επέστρεψαν και ο Σουλτάνος έμαθε τον πραγματικό λόγο της απου-
σίας τους, διέταξε να έλθουν στην Πόλη από το Χλωμό οι οικογένειές τους, ώστε να μην 
απουσιάζουν κάθε χρόνο οι άνδρες.

Οι Χλωμιώτες εξήγησαν στον Σουλτάνο ότι οι γυναίκες και τα παιδιά τους δεν θα μπο-
ρούσαν να ζήσουν σε έναν τόπο χωρίς Εκκλησία και Σχολείο.

Τότε ο Σουλτάνος χορήγησε άδεια για να κτίσουν εκκλησία και σχολείο στο πλησίον 
των καμινιών ευρισκόμενο Βέϊκοζ, ώστε στην συνέχεια να έλθουν εκεί προς εγκατά-
σταση τα γυναικόπαιδα από το Χλωμό.

Με την πρωτοβουλία αυτή των Χλωμιωτών κτίσθηκε στο Βέϊκοζ Ορθόδοξος Ναός, 
ήταν δε πολύ φυσικό να αφιερωθεί στην Αγία Παρασκευή, όπως και στο Χλωμό και στην 
Δολιβίστα, παρά το γεγονός ότι στις απέναντι ακτές του Βοσπόρου υπήρχαν πολυάριθ-
μες Αγίες Παρασκευές.

Στο Βέϊκοζ μαζί με τον Ναό ιδρύθηκε και λειτούργησε σχολείο, σε ένα σπίτι στον αυ-
λόγυρο του Ναού.

Το γεγονός αυτό έγινε αιτία να εγκατασταθούν στο Βέϊκοζ όχι μόνον Χλωμιώτες, αλλά 
αρκετοί ρωμιοί ψαράδες και αγρότες, έτσι δημιουργήθηκε μια ακμάζουσα για πολλά 
χρόνια ενορία Ορθοδόξων, ήλθαν δε και εγκαταστάθηκαν στο Βέϊκοζ αρκετοί Γρηγορια-
νοί Αρμένιοι, που λίγο παραπέρα από την Αγία Παρασκευή έκτισαν τον δικό τους Ναό…

Ασβεστοκάμινος

24.3.2022
Ποίημα
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Από τον
Σωκράτη
Μπελλά

Η πανέμορφη Σχωριάδες
Σχωριάδες υπερήφανη
Κι αρχοντοπροικισμένη
Ευγενικά, καλόπιστα
και τα χαρίσματα σου.
Στα χνάρια των προγόνων σου 
πιστή και τιμημένη
στα ύψη πάντα κράτησες
το ξακουστό όνομα σου.
Και η τοποθεσία σου
σαν χάρισμα της φύσης
Ανάμεσα σε δύο χωριά
σαν μαγικό μπαλκόνι.
Οι λεβέντες σε κάνανε
ένα μικρό Παρίσι

Πρώτη λαμπάκι άναψες
στο σύγχρονο Πωγώνι.
Από μικρός σε λάτρεψα
και σ 'είχα στην καρδιά μου
Έχω χωράφι στη Σκουριά
Προίκα από τε σένα.
Και υποκύπτω με τιμή
στις ρίζες τις γιαγιάς μου
Δοξάζω και τα τωρινά
Τιμώ τα περασμένα.
Οι Σχωριάδες, χωριό της
μανίτσας μου, της Τσίγιας
του Μπαμπάκου. Ας πάρουν
παράδειγμα και τα άλλα χωριά.
Είναι προς χαρά μου.

Σωκράτης Μπελλάς
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25.1.2022
Πέθανε ο Μιχάλης Σέρβος
από το blog "Αγναντεύοντας απέναντι"

Έφυγε από τη ζωή, τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 
2022, χτυπημένος από κορωνοϊό, ο πρώην πρόε-
δρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, 
Μιχάλης Σέρβος, σε ηλικία 73 ετών.

Ο Μιχάλης Σέρβος γεννήθηκε στα Γιάννενα της 
Ηπείρου το 1948, εντός του Δημοτικού Μουσείου 
των Ιωαννίνων. Η οικογένειά του έλκει την κατα-
γωγή της, από την Σωπική Πωγωνίου της Βορείου 
Ηπείρου. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στην Πωγω-
νιανή Ιωαννίνων, Ηπείρου. Μετανάστευσε στις Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής 14 ετών, μαζί με τους γονείς του.

Ιδρυτής και Πρόεδρος της Μεταφορικής Εταιρείας, FREIGHTZ SHIPPING COMPANY,  η 
οποία αναπτύσσει Παγκόσμια δραστηριότητα. Σπούδασε στην Σχολή RCA INSTITUTE, της 
Νέας Υόρκης, (4) τέσσερα χρόνια, Σκηνοθέτης και Παραγωγός.

Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου των Ηπειρωτών Φλώριδας, ΗΠΑ. Διορ-
γάνωσε με επιτυχία (3) τρία Εθνικά Συνέδρια της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερι-
κής στο Clearwater της Φλώριδας των ΗΠΑ.

Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Φλωριδας, ΗΠΑ 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Φλώριδας δημιούργησε επί Προεδρί-
ας Μιχάλη Σέρβου το πρώτο PLATO ACADEMY CHARTER SCHOOL, σε αυτό το 
Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο στο Clearwater της Φλώριδας των ΗΠΑ, οι μαθη-
τές από όλες τις Εθνικότητες του Κόσμου, διδάσκονται στην Ελληνική Γλώσ-
σα, σήμερα λειτουργούν (10) δέκα Σχολεία στην περιοχή της Φλώριδας των ΗΠΑ 
Με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Φλώριδας επί Προεδρίας Μι-
χάλη Σέρβου, κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, για την δη-
μιουργία Γενικού Προξενείου στην Τάμπα της Φλώριδας των ΗΠΑ. Με θετική απόφαση 
της Ελληνικής Βουλής λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία το Γενικό Προξενείο στην Τάμπα.

Δώρισε τον μπρούτζινο Ανδριάντα του Δον Θεόδωρου Γκριέκο, του πρώτου Έλληνα, 
που αποβιβάστηκε στην Ακτή της Δυτικής Φλώριδας, Αμερικής στις 14 Απριλίου 1528, 
που τοποθετήθηκε στο Clearwater Beach της Φλώριδας των ΗΠΑ.

Συν-ιδρυτής του ATHENIAN ACADEMY CHARTER SCHOOL, του Πρώτου Ιστορικού 
Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου στο Dunedin της Φλώριδας, που διδάσκεται η Ελληνι-
κή Γλώσσα με επιτυχία.

Θήτευσε Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Η Πανηπειρωτική 
Ομοσπονδία Αμερικής, επι Προεδρίας Μιχάλη Σέρβου, κατέθεσε πρόταση στο Υπουρ-
γείο Μεταφορών της Ελλάδος, για την μετονοματοδοσία του Αερολιμένος των Ιωαννί-
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νων σε (ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ). Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ελληνική Κυβέρνηση 
και το Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων σήμερα ονομάζεται Βασιλεύς Πύρρος. Μετά την με-
τονοματοδοσία του Αεροδρομίου, δώρισε την Προτομή του Βασιλιά Πύρρου, για να το-
ποθετηθεί στο Αεροδρόμιο, τιμώντας την μνήμη του Μεγάλου Στρατηλάτη.

Συν-ιδρυτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ηπειρωτών των 5 Ηπείρων Είναι ο εμπνευ-
στής για την κατασκευή του Ανδριάντα της Ηπειρώτισσας Ολυμπιάδος, μητέρας του Μέ-
γιστου των Ελλήνων Αλέξανδρου, φιλοτεχνήθηκε με την οικονομική υποστήριξη των 
Ηπειρωτών και φίλων της Αμερικής Ο Ανδριάντας της Ολυμπιάδος τοποθετήθηκε Στην 
Κεντρική Πλατεία των Ιωαννίνων που Μετονομάστηκε σε [ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ], 
μετά από αίτημά του προς το Δημαρχείο Ιωαννίνων.

Τίμησε τους Σωπικιώτες στην Βόρειο Ήπειρο, με την δωρεά του Μνημείου των Βαρε-
λοποιών, που τοποθετήθηκε στην Σωπική.

Δώρισε στην Πόλη των Ιωαννίνων, την Πρωτεύουσα της Ηπείρου, τον Ανδριάντα του 
Βασιλιά Πύρρου που τοποθετήθηκε στην ομώνυμη [ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ] στα Ιωάννινα. Τα 
Αποκαλυπτήρια έγιναν από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια.

Εμπνευστής για την κατασκευή του Ανδριάντα της Πωγωνήσιας Μάνας. Ο Ανδριάντας 
φιλοτεχνήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του αείμνηστου Χρήστου Πλιάτσικα και 
τοποθετήθηκε στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων, Ηπείρου με την παραδοσιακή τοπική Ενδυ-
μασία. Η Πωγωνιανή είναι τόπος καταγωγής του Προέδρου της Ελληνικης Δημοκρατί-
ας κ. Κάρολου Παπούλια.

Εμπνευστής και πρωτοπόρος για την έκδοση του Βιβλίου με τίτλο, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ», σε (3) τρεις Γλώσσες, Ελληνική, Αγγλική και Αλ-
βανική. Το περιεχόμενο του Βιβλίου, είναι η Ιστορική Αναδρομή της Βορείου Ηπείρου, 
μαζί με όλες τις Συμφωνίες και τα δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών σαν αναγνωρι-
σμένη Μειονότητα Διεθνώς. Επίσης περιέχει τους Αγώνες της Πανηπειρωτικής Ομο-
σπονδίας Αμερικής με Συγγραφέα τον διακεκριμένο Καθηγητή Πανεπιστημίου Θράκης 
κ. Φάνη Μαλκίδη.

Με πρωτοβουλία του, πραγματοποιήθηκε η δωρεά μέρους της Βιβλιοθήκης, από την 
Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής, προς το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων.

Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Δημιούργησε το πρώτο στην Αμερική Ελληνικό Κοιμητήριο με το όνομα ΜΟΡΦΕΑΣ, 

με επιγραφή στην Είσοδο, ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ, στο Palm Harbor 
της Δυτικής Φλώριδας, που αποτελεί κομμάτι της Ιστορίας του Ελληνισμού της Αμερι-
κής. Πρωτοστάτησε στην δημιουργία Παρεκκλησιού Άγιος Δημήτριος στον ίδιο χώρο 
στο Ελληνικό Κοιμητήριο Μορφέας, που ο ίδιος δημιούργησε. Εμπνευστής και δημιουρ-
γός του Ανδριάντα Λούη Τίκα Ανθρακωρύχου, καταγωγή από την Κρήτη, όπου πλήρω-
σε με την ζωή του, τους Αγώνες του για τα δικαιώματα των εργαζομένων της Αμερικής 
στο Trinidad, Colorado. το οικονομικό βάρος ανέλαβε η Ομογένεια.

Εμπνευστής για την κατασκευή και τοποθέτηση του Ανδριάντα της Δεροπολίτισσας με 
την Παραδοσιακή Ενδυμασία, στην Δερβιτσάνη της Βορείου Ηπείρου. Το οικονομικό βά-
ρος ανέλαβε η κ. Ευανθία Σέρβου.

Εμπνευστής για την κατασκευή και τοποθέτηση του Ανδριάντα του Ιατρού Γεωργίου 
Παπανικολάου στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι της Φλώριδας των ΗΠΑ, για να τιμήσουμε 
την μνήμη του Παγκόσμιου Μέγιστου Ελληνο-Αμερικανού Εφευρέτη με την οικονομι-
κή Υποστήριξη Ελληνίδων Ομογενών της Αμερικής.

Πρωτοστάτησε στην ανακαίνιση και μετατροπή του Σχολείου στην Σωπική της Βορεί-
ου Ηπείρου σε Λαογραφικό Μουσείο Σωπικής - Πωγωνίου. Το οικονομικό βάρος ανέ-
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είναι, η τέλεια μέθοδος της σκέψης, που υιοθετήθηκε από την Ανθρωπότητα ).Θέλει να 
τον θυμούνται, σαν έναν ανήσυχο επαναστάτη, που αρνείται να κατεβεί από τις σκαλω-
σιές, χτίζοντας έργα για τον Ελληνισμό.

Ο Μιχάλης Σέρβος, τόσο πολύ αγάπησε την πατρίδα του την Ήπειρο, όσο και ο Οδυσ-
σέας αγάπησε την Ιθάκη του.

Η τελευταία του επιθυμία είναι, όταν φύγει για τον άλλο Κόσμο, η σορός του να σκε-
παστεί με την Ελληνική Σημαία και να πάρει μαζί του λίγο χώμα από κεντρική Πλατεία 
του χωριού του, που φέρνει το όνομά του, ( ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΣΕΡΒΟΥ).

10.2.2022
Καλησπέρα σε όλους.
Με πρωτοβουλία της Effie Lialios συγκεντρώθηκε ένα σημαντι-

κό χρηματικό ποσό με το οποίο θα φτιαχτούν 52 στασίδια για την 
κεντρική εκκλησία του χωριού μας, την Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Αυτά κατασκευάστηκαν με πρότυπο τα παλιά που υπάρχουν και θα 
παραδοθούν το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα. Η οικονομική 
συνεισφορά ήταν πολύ σημαντική και αξιόλογη από πολλούς συγ-
χωριανούς μας.

Επίσης, αλλάχτηκαν 4 παράθυρα ενώ προσφέρθηκαν μια ξύλινη 
βάση για κεριά και μια βάση για εικόνα.

Τέλος, προγραμματίζεται η κατασκευή της σκάλας μπροστά στην 
εκκλησία. Η προσφορά όλων είναι απαραίτητη...
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λαβε η οικογένεια Μιχάλη Σέρβου.
Εμπνευστής για την κατασκευή και τοποθέτηση του Ανδριάντα του Έλληνα καλλιτέχνη 

Κωνσταντίνου Μπρούμιδη που ζωγράφισε ολόκληρο το Καπιτώλιο στην Washington 
D.C., που τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο στην Ανάπολη Μέρηλαντ των ΗΠΑ.

Πρωτοστάτησε στην δημιουργία Μνημείου Ηρώων τιμώντας τους Σωπικιώτες που θυ-
σιάστηκαν για την Ελευθερία στην κεντρική Πλατεία Μιχάλη Σέρβου στην Σωπική Πω-
γωνίου.

Εμπνευστής για την κατασκευή και τοποθέτηση του Ανδριάντα Πατέρα της Δημοκρα-
τίας Κλεισθένη στην Είσοδο του Δημαρχείου Αιγάλεω, επί της Αρχαίας Ιστορικής Ιεράς 
Οδού. Το οικονομικό βάρος ανέλαβε η Ομογένεια της Αμερικής.

Εμπνευστής για την κατασκευή και τοποθέτηση της Προτομής του Εθνικού Ήρωα της 
Επανάστασης του 1821, Μάρκου Μπότσαρη, στην Κεντρική Πλατεία της Βήσσανης, Πω-
γωνίου, Ιωαννίνων, με την οικονομική υποστήριξη της οικογένειας, Μιχάλη Σέρβου.

Το Έργο του, η προσφορά του και η πλούσια κοινωνική δραστηριότητά του, αναγνω-
ρίστηκαν από την Ελλάδα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ομογένεια:

Αφιερώθηκε από το Περιοδικό της Ελληνικής καθημερινής Εφημερίδας του Εθνικού 
Κήρυκα της Νέας Υόρκης το Πρόσωπο του μήνα Οκτωβρίου 2011, του Μιχάλη Σέρβου 
για την προσφορά του στον Ελληνισμό.

Απονομή του χρυσού Κλειδιού της πόλης του Clearwater της Φλώριδας, από τον Δή-
μαρχο κ. Frank Hibbard, στον Μιχάλη Σέρβο, αναγνωρίζοντας το Έργο του.

Το Έργο και η προσφορά του αναγνωρίστηκε επίσημα από την Ελληνική Κυβέρνηση 
και τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.

Τιμητική διάκριση από τον Δήμαρχο Ιωαννιτών κ. Νίκο Γκόντα με το Ασημένιο Σύμ-
βολο της Πόλης των Ιωαννίνων για την προσφορά μου, στην Πόλη των Τεχνών και των 
Γραμμάτων στην Πρωτεύουσα της Ηπείρου τα Ιωάννινα.

Τιμήθηκε από την Δήμαρχο κ. Beverly Billiris με το Κλειδί της Πόλης του Tarpon Springs 
της Φλώριδας, αναγνωρισμένη Ελληνική Πόλη των ΗΠΑ, για την προσφορά του στην 
Ελληνο-Αμερικάνικη Κοινότητα.

Τιμήθηκε με Περγαμηνή μετά Μεταλλίου από τον Σύνδεσμο Πωγωνησίων Βορείου 
Ηπείρου για την πρωτοβουλία του, τοποθέτησης του Αγάλματος της Πωγωνήσιας μα-
νας στην Πωγωνιανή, Ιωαννίνων Ηπείρου.

Ο Μιχάλης Σέρβος, αναγνωρίστηκε για την προσφορά του και ανακηρύχθηκε Επίτιμος 
Δημότης, απο τον Δήμο Δερόπολης της Βορείου Ηπείρου.

Τιμήθηκε από το Ελληνο-Αμερικάνικο Εθνικό Συμβούλιο, για την προσφορά του, προ-
ώθηση και δημιουργία των πρώτων Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων (CHARTERS), που 
διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα σε Έλληνες και Αμερικανούς.

Οι Σωπικιώτες τον τίμησαν με την Ονομασία της Κεντρικής Πλατείας του χωριού σε 
[ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΣΕΡΒΟΥ], που το πάθος του για τον Ελληνισμό τον κάνουν να ξε-
χωρίζει στον Ηπειρωτικό μας Χώρο και τον καθιστούν εμπνευστή μεγάλων έργων, που 
αφήνει πίσω του Παρακαταθήκη στην Ήπειρο και στην Ομογένεια της Αμερικής, τοπο-
θετήθηκε η Προτομή του στο κέντρο της ομώνυμης Πλατείας.

Τιμήθηκε από την κραταιά Οργάνωση, Πανκρητική Ένωση Αμερικής, για την προσφο-
ρά του και την δημιουργία του Ανδριάντα Κρητικού Λούη Τίκα στο Κολοράντο των ΗΠΑ,

Τα έργα του, ο Εθελοντισμός του, η Προσφορά του και η Κοινωνική Δραστηριότητά του, 
που αφιέρωσε για την Ελληνισμό, περίπου μισό Αιώνα από την ζωή του, είναι τα κριτή-
ρια που του έδωσαν την έμπνευση να υιοθετήσει τον Τίτλο Πρεσβευτής του Ελληνισμού.

Η προσωπική και αποκλειστική του ρήση είναι χαραγμένη στον Τάφο του: ( Ελληνισμός 
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Από την
Ιωάννα
Παπαθοδωρή

Βάση για κεριά Το νέο στασίδι που φτιάχτηκε. Βάση για εικονα

https://www.facebook.com/groups/74447937579/user/1341065417/?__cft__%5b0%5d=AZUNHxwi5h_BZwfGlGO7eyInH_dgwK6mmCe1hq0_En5qtv6lVYv4FPC0fbamxKb7F0bVETH4cjsO4U3yuXPK1L88SxoCPNfe8eFVLQup0QWjb1vlfYR-U0YaD-W4j7IF7b4xB8eQsI7vAD0e_mFx1fmY4tvF_p-dMtKe70WY7xj_ciLZswO-y1TEZGnwDzcraFk&__tn__=-%5dK-R
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5.6.2022
Από την Ιωάννα Παπαθοδωρή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πριν από 6 μήνες, με πρωτοβουλία συγχωριανών που μένουν στην Αμερική, μαζευ-

τήκαμε 11 άτομα δημιουργώντας μία ομάδα «Τα παιδιά της Σωπικής», με σκοπό να ξε-
κινήσουμε να φτιάχνουμε κάποια έργα στο αγαπημένο μας χωριό Σωπική.

Στόχος μας, να κινητοποιήσουμε τους συγχωριανούς μας όπου κι αν βρίσκεται ο κα-
θένας, ώστε το χωριό μας κάθε μέρα να γίνεται και καλύτερο.

Το πρώτο έργο που αποφασίσαμε είναι να ανακατασκευάσουμε το πηγάδι της Ρούγας 
στο κέντρο του χωριού μας, το πηγάδι αυτό είναι η εικόνα που όλοι μας αντικρίζουμε 
καθημερινά, είναι η εικόνα που βλέπουν όσοι μας επισκέπτονται στο χωριό.

Απευθυνθήκαμε σε αρχιτέκτονα μηχανικό από το Αργυρόκαστρο, ο οποίος επισκέ-
φτηκε το χωριό, έκανε τις σχετικές μελέτες και έβγαλε τα σχέδια που σας παρουσιάζου-
με σήμερα. Τα σχέδια αυτά εγκρίθηκαν από την κοινότητα του χωριού, αλλά και από τις 
υπηρεσίες του δήμου και περιμένουμε την σχετική οικοδομική άδεια.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η 1η φάση, που είναι η συντήρηση και ανα-
κατασκευή του τοίχου που βρίσκεται κάτω από το πηγάδι της Ρούγας και αποτελεί τη 
βάση του. Μετά τις προσφορές που λάβαμε από συνεργεία την κατασκευή του τοίχου 
ανέλαβε ο Τάσης Μάκος.

Ελπίζουμε και προσδοκούμε να σας έχουμε δίπλα μας, είναι καιρός να κάνουμε το χω-
ριό μας ένα στολίδι.
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14.6.2022
Από την Ιωάννα Παπαθοδωρή

Καλησπέρα σε όλους σας.
Η κεντρική μας εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου "ντύθηκε" με καινούρια υφάσμα-

τα, φοράει τα καλά της, παίρνει μορφή και ομορφαίνει κάθε μέρα και περισσότερο. 
Με δωρεά της δασκάλας Άφρως Κύρου τα τραπέζια ντύθηκαν με κόκκινο βελούδο 

τραπεζομάντηλο με χρυσά κρόσσια και κοφτό ασπροκέντητο, ενώ στις εικόνες τοποθε-
τήθηκαν προσκυνητάρια δουλεμένα στο χέρι με χάντρες.

Ο καθένας με το δικό του τρόπο συμβάλλει στην αναμόρφωση του χωριού μας. Συνε-
χίζουμε την προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο.

Συγχαρητήρια Σοφία Κύρου!!!

Η ομάδα «Τα παιδιά της 
Σωπικής» αποτελείται από 
τους εξής:

1- Κώστας Ζεστάτσης
2- Μιχάλης Ζεστάτσης
3- Μηνάς Ζεστάτσης
4- Αριστοτέλης Μήτσης
5- Μανώλης Πέτσιος
6- Λάμπης Παπαδημήτρης
7- Θύμιος Παπαδημήτρης
8- Χαράλαμπος Ζήκος
9- Αναστασία Λώλη
10- Σοφία Κύρου
11- Ιωάννα Παπαθοδωρή
Τις τελευταίες μέρες προστέ-

θηκαν 2 ακόμη άτομα που εκ-
προσωπούν το Σύλλογο μας 
στην Αθήνα και είναι οι Αρι-
στοτέλης Ρίζος και Μαρινέλ-
λα Ρούντη. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΩΠΙΚΗΣ
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6.7.2022
Από την Ιωάννα Παπαθοδωρή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Τα Παιδιά της Σωπικής»

Ένα ακόμη έργο ξεκίνησε στο χωριό μας. 
Πρόκειται για την εξολοκλήρου ανακατα-
σκευή του τοίχου κάτω από το παλιό μα-
γαζί της Μάλως. Είναι η πρώτη φάση ενός 
μεγάλου στόχου που έχουμε για την ανα-
μόρφωση του προαύλιου χώρου της εκ-
κλησίας μας. 

Και για αυτό το έργο πήραμε προσφορές 
από διάφορα συνεργεία και με βάση αυτές 
ανατέθηκε στον Κώστα Τσιόκανο ο οποίος 
ξεκίνησε ήδη τις εργασίες.

Το κόστος του έργου είναι 2.000€ το 
οποίο θα καταβάλλουν οι: 

1- Μανώλης Πέτσιος 
2- Αριστοτέλης Μήτσης
3- Κώστας Ζεστάτσης
4- Μιχάλης Ζεστάτσης
5- Μηνάς Ζεστάτσης
6- Χαράλαμπος Παπαδημήτρης
Είναι καιρός να κάνουμε το χωριό μας 

ένα στολίδι.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΩΠΙΚΗΣ
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29.7.2022
Από την Ιωάννα Παπαθοδωρή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Τα Παιδιά της Σωπικής»
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η 1η φάση του έργου για το Πηγάδι της Ρούγας που ήταν η συ-

ντήρηση και ανακατασκευή του τοίχου που βρίσκεται κάτω από το πηγάδι και αποτελεί 
τη βάση του. Όπως είχαμε αναφέρει και στην αρχική ενημέρωση μετά από προσφορές 
που λάβαμε από συνεργεία την κατασκευή του τοίχου ανέλαβε ο Τάσης Μάκος ο οποί-
ος και ολοκλήρωσε την κατασκευή με απόλυτη επιτυχία, «Τάση, σ’ ευχαριστούμε για 
την καλή δουλειά που έκανες».

Το κόστος αυτής της φάσης ήταν 2.300€, ήδη έχει εξοφληθεί, τα χρήματα αυτά 
τα πρόσφεραν αποκλειστικά τα μέλη της ομάδας, αναλυτικά:

-Χαράλαμπος Ζήκος 
-Αναστασία Λώλη
-Σοφία Κύρου
-Ιωάννα Παπαθοδωρή
-Μαρινέλλα Ρούντη
-Αριστοτέλης Μήτσης
-Μανώλης Πέτσιος
-Χαράλαμπος Παπαδημήτρης
-Κώστας Ζεστάτσης
-Μιχάλης Ζεστάτσης
-Μηνάς Ζεστάτσης
(Στον τοίχο αυτό εκκρεμεί να γίνει κάποια στιγμή το αρμολόι του παλιού κομματιού) 

ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟ που είναι η εξ’ ολοκλήρου 
ανακατασκευή του ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΥΓΑΣ βρί-
σκεται στη φάση του ξεκινήματος του. Ήδη το πρώ-
το φορτηγό με υλικά παραδόθηκε σήμερα στο χω-
ριό

Εμείς, ως ομάδα, απευθυνόμαστε σε κάθε συγ-
χωριανό, σε κάθε Πωγωνίσιο, πατριώτη, φίλο και 
γνωστό και από την αρχή η συμμετοχή είναι πολύ 
μεγάλη, περιμένουμε ακόμη περισσότερους. 

Όποιος επιθυμεί να προσφέρει για το έργο αυτό 
μπορεί να απευθυνθεί στα μέλη της ομάδας.

Βασική Αρχή της ομάδας από την πρώτη μέρα 
που οργανωθήκαμε είναι να υπάρχει διαφάνεια με 
αναλυτικές καταστάσεις προσφορών, δωρητών, 
εξόδων κλπ, οπότε ίσως να γινόμαστε λίγο κουρα-
στικοί με τις συνεχείς ενημερώσεις μας αλλά είναι 
προς όφελος του χωριού ότι γίνεται να κοινοποι-
είται προς ενημέρωση όλων.

Είναι καιρός να κάνουμε το χωριό μας ένα στολίδι.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΩΠΙΚΗΣ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η κατασκευή του τοί-
χου στα σκαλιά που ανεβαίνουν στην κεντρι-
κή εκκλησία, στο μαγαζί της Μάλως. Ο τοί-
χος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την 
αρχή και το ανέλαβε ο Κώστας Τσόκανος.

Το κόστος αυτής της φάσης ήταν 2.000€, 
ήδη έχει εξοφληθεί, τα χρήματα αυτά τα 
πρόσφεραν αποκλειστικά τα μέλη της 
ομάδας, αναλυτικά:

- Αριστοτέλης Μήτσης
- Μανώλης Πέτσιος
- Χαράλαμπος Παπαδημήτρης
- Κώστας Ζεστάτσης
- Μιχάλης Ζεστάτσης
- Μηνάς Ζεστάτσης
Βασική Αρχή της ομάδας από την πρώτη 

μέρα που οργανωθήκαμε είναι να υπάρχει 

διαφάνεια με αναλυτικές καταστάσεις προ-
σφορών, δωρητών, εξόδων κλπ, οπότε ίσως 
να γινόμαστε λίγο κουραστικοί με τις συνε-
χείς ενημερώσεις μας αλλά είναι προς όφε-
λος του χωριού ότι γίνεται να κοινοποιείται 
προς ενημέρωση όλων.

Είναι καιρός να κάνουμε το χωριό μας 
ένα στολίδι.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΩΠΙΚΗΣ

10.8.2022
Από την Ιωάννα Παπαθοδωρή
Με πρωτοβουλία του Γιώργου Λώλη και της γυναί-
κας του Αναστασία Πρέμτη Λώλη σήμερα τοποθε-
τήθηκαν νέα παράθυρα και καινούρια πόρτα αλου-
μινίου στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου. 

Παράλληλα, θα γίνουν μερεμέτια στην πλάκα 
και βάψιμο. Η προσπάθεια όλων πολύ σημαντική 
καθώς οι δυσκολίες στο εκκλησάκι ήταν πολλές.

Τέλος, μία από τις επόμενες μέρες μετά τις 15 Αυ-
γούστου θα ζητήσουμε από τον παπά μας να έρ-
θει για να κάνει μια λειτουργία στο εξωκλήσι του 
Αϊ Γιώργη, κάτι που έχει να γίνει πολλά χρόνια.

7.8.2022
Από την Ιωάννα
Παπαθοδωρή

Η κληρονομιά μας...
Οι αναμνήσεις μου από 

παιδί και τώρα πάνω σε αυ-
τές τις αναμνήσεις θα πατή-
σουν τα δικά μου παιδιά...

Η ευλογία να μεγαλώνεις 
με τα πρότυπα της παράδο-
σης και των εθίμων. 3.10.2022

Από την Ιωάννα Παπαθοδωρή

Καλησπέρα σας.
Τον Αύγουστο τοποθετήθηκαν στην εκκλησία 
του Ταξιάρχη συνολικά 12 καρέκλες. Ευχα-
ριστώ όλους όσους πρόσφεραν για αυτή την 
ενέργεια και κυρίως τα νέα παιδιά που είναι η 
ψυχή και ζωντάνια αυτού του χωριού, το μέλ-
λον αυτού του τόπου.

1.9.2022
Από την Ιωάννα Παπαθοδωρή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΩΠΙΚΗΣ

29.10.2022
Από την Ιωάννα Παπαθοδωρή

Καλή σας μέρα.
Η άσχημη εικόνα που επικράτησε το 

καλοκαίρι με τα σκουπίδια και τη συ-
γκέντρωσή τους, οδήγησε τους συγ-
χωριανούς να κινητοποιηθούν ώστε να 
λυθεί το πρόβλημα και ιδιαίτερα ο δή-
μαρχος. Έτσι, ο Δήμος Δρόπολης και 
Πωγωνίου πρόσφερε τα υλικά για την 
κατασκευή κάδων με προστατευτικό 
καπάκι. Η όλη κατασκευή έγινε με ιδι-
ωτική προσφορά του Κώστα Τσόκα-
νου, ενώ τοποθετήθηκαν και ταμπέ-
λες με σήμανση, η κατασκευή και το 
κόστος αυτών πρόσφερε ο Χρήστος 
Παπαθοδωρής.

Συνολικά κατασκευάστηκαν 10 κάδοι.



17.7.2022
Ο γιατρός Ηλίας Ζέρης από τη Σωπική Άνω Πωγωνίου

Ο γιατρός από τη Σωπική Άνω Πωγωνίου, Ηλίας Ζέρης, εκτός των 
άλλων, ήταν και σπουδαίος παράγοντας στη προώθηση προς λύση 
του σχολικού ζητήματος το 1936.Αργότερα συμμετείχε στην οργά-
νωση ΜΑΒΗ με αρχηγό το Βασίλη Σαχίνη .Μετά την εκτέλεση του Β. 
Σαχίνη είναι ο συνιδρυτής της ίδιας οργάνωσης στη περιοχή του Πω-
γωνίου με αρχηγό τον θεολόγο Θύμιο Αναστάση Γκίκα. Από τη Σω-

πική συμμετείχαν πολλά άτομα στην οργάνωση αυτή. Δυστυχώς όμως ο Φάνης Χρήστος 
Γέρος-μέλος αυτής της οργάνωσης -ήταν πράκτορας των αλβανικών μυστικών υπηρε-
σιών με αποτέλεσμα τον σύνδεσμό της οργάνωσης Βασίλη Δημογιώργη να τον πιάσουν 
οι αλβανοί συνοριοφύλακες και να του κατασχέσουν όλα τα έγγραφα με προορισμό τα 
Γιάννινα. Αυτό το γεγονός συνέβηκε την άνοιξη του 1944. Αμέσως μετά ο Β. Δημογιώρ-
γης ντύνεται σαν γυναίκα και καταμεσήμερα με το γάιδαρο φορτωμένο κοπριά πηγαί-
νει στο χωράφι του στα Κουμάσια που ήταν πλησίον των συνόρων και απέδρασε στην 
Ελλάδα. Για το συμβάν αυτό ειδοποίησε και τον Θύμιο Γκίκα, αλλά αυτός δεν απέδρασε.

`Ετσι οι αλβανικές αρχές συνέλαβαν όλα τα μέλη της οργάνωσης, μαζί με αυτούς και 
το γιατρό Ηλία Ζέρη. Το κατηγορητήριο των αλβανών ήταν: « Ήταν συνδεδεμένοι με τον 
εχθρό του λαού Βασίλη Σαχίνη από το 
1942. Η οργάνωση συνδέεται με τους 
κατασκόπους της Ελλάδας και ετοιμά-
ζουν σχέδιο εξέγερσης με μια ομάδα 
Ζερβιστών στην επαρχία Πωγωνίου. 
Έστελναν πληροφορίες στους Έλληνες 
και έπαιρναν οδηγίες από αυτούς».

Μέλος αυτής της οργάνωσης ήταν και 
ο γνωστός σε όλους, ο Πάνος Τσούκας 
ο οποίος στην εξάμηνη προφυλάκισή 
του είπε τα πάντα όσα γνώριζε και έγι-
νε ο κύριος μάρτυρας κατηγορίας για 
την εκτέλεση του αρχηγού Θύμιου Γκί-
κα. Σαν ανταμοιβή ο Πάνος αργότερα 
έλαβε υψηλές θέσεις. Ενώ στη δίκη ο 
γιατρός προσπάθησε να αναλάβει όλες 
τις ευθύνες ο ίδιος με σκοπό να γλυτώ-
σει από την εκτέλεση ο Θύμιος ο οποί-
ος τότε ήταν πολύ νέος, σε ηλικία μό-
λις 35 ετών, αλλά μάταια.

Ο γιατρός δικάστηκε ισόβια, αποφυ-
λακίστηκε το 1957 και λίγο αργότερα 
απεβίωσε.

Στη φωτογραφία, αριστερά είναι ο για-
τρός με τη γυναίκα του και στη μέση η 
κόρη τους Ανδρονίκη (Νίκη)
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Από τον
Βασίλη
Γκινόπουλο

3.11.2022
Από την Ιωάννα Παπαθοδωρή

Καλησπέρα σας!!
Αυτές τις μέρες τοποθετήθηκαν προβολείς σε τρία σημεία στο χωριό: στον Άγιο Μηνά, 

στον Άγιο Δημήτριο και στο γεφύρι του Κυρό-Γιάννου. Όλοι οι προβολείς αλλά και η το-
ποθέτησή τους ήταν προσφορά του Γιώργου Παπαθοδωρή.

4.12.2022
Από την Ιωάννα Παπαθοδωρή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ Συλλόγου Σωπικής.
Αγαπητοί συγχωριανοί, 
σήμερα πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του συλλόγου μας, με σκοπό τον απο-

λογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Για άλλη μία φορά η συμμετοχή ήταν μικρή, αποφασίσαμε όμως να προχωρήσουμε 

σε εκλογή νέου ΔΣ, έστω αρχικά με 5 μέλη και στην πορεία να συμπληρωθεί με επιπλέ-
ον άτομα που έχουν τη διάθεση και το χρόνο για προσφορά. Κάνουμε έκκληση ξανά να 
έρθουν κι άλλα άτομα να βοηθήσουν και να μπουν στο Σύλλογο μας, να γίνει ισχυρός 
και δυνατός με ιδέες και δημιουργία. Ζητάμε και από τη νέα γενιά που σήμερα είναι κο-
ντά στην ηλικία των 25 με 30 ετών να ενωθούν μαζί μας. Όλοι έχουμε θέση και λόγο.

Πρώτος μας στόχος είναι η οργάνωση της 
ετήσιας Κοπής Πίτας στις αρχές του 2023 
και πολύ γρήγορα να προσεγγίσουμε και 
άλλους συγχωριανούς και να μεγαλώσου-
με την ομάδα για το καλό του χωριού μας 
και των συγχωριανών μας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Αριστοτέλης Ρίζος
Αντιπρόεδρος: Αναστασία Λώλη
Γραμματέας: Ιωάννα Παπαθοδωρή
Ταμίας: Τριαντάφυλλος Σώης
Μέλος: Χαράλαμπος Ζήκος

Σας ευχαριστούμε,
Αθήνα 03/12/2022

Το ΔΣ του Συλλόγου Σωπικής



15.8.2022
Σωπικιώτισσες με
την αρχοντική στολή τους..!!
Χρόνια πολλά συχωριανοί!!

12.10.2022
ΣΩΠΙΚΗ Άνω Πωγωνίου
Το χωριό των βαρελοποιών

Το χωριό βρίσκεται στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας, ΒΔ των Ιωαν-
νίνων και ΑΝ του Αργυροκάστρου. Είναι χτισμένο στους πρόποδες 
του όρους Νεμέρτσκα (Δούσκος) με υψόμετρο 2.460μ πάνω από 
την επιφάνεια της θάλασσας και το χωριό είναι στα 900μ. Στο κέ-
ντρο του χωριού δεσπόζει η μεγάλη εκκλησία "Η Κοίμηση της Θεο-
τόκου" που υπολογίζεται η αρχική μορφή της πριν από 

το 1661 όπως και τα περίπου 15 εξωκλήσια που ήταν ο πνευματικούς φάρος των κα-
τοίκων. Στο χωριό υπάρχουν άλλες 8 εκκλησίες: Αγ Μήνας, Ταξιαρχών, Πρ Ηλίας, Αγ 
Νικόλας, Αγ Αποστόλων, Αγ Δημήτρης, Αγ Βασίλης, Αγ Γεώργιος τριγύρω της.

Το χωριό το 1888 είχε 250 οικογένειες που αριθμούσαν 1250 κατοίκους και το 1937 
είχε 310 οικογένειες . Από μερικά Βυζαντινά κείμενα τοποθετούν την ύπαρξη της Σωπι-
κής πριν από τον 13 αιώνα (μΧ) με διάφορες παραλλαγές και την τοποθεσία του. (Έχου-
με να πούμε πολλά όπως και για τον Αλή Πάσα). 

Οι Σωπικιώτες παντού στον κόσμο που έχουν μεταναστέψει ( Αμερική, Αυστραλία, Κο-
γκό, Γαλλία, Αίγυπτος, Καναδά και Ευρώπη) έχουν διαπρέψει, είναι άνθρωποι της τέ-
χνης και των γραμμάτων. 

Στη Σωπική το 1860 άνοιξε το πρώτο Ελληνικό σχολείο. 
Πριν το 1944 ο ιδιότυπος τρόπος μετανάστευσης ανάγκα-

σε τους χωριανούς να δημιουργήσουν τη δική τους γλώσσα 
(η γλώσσα του "ζάνου" Θα τα πούμε άλλη φορά) για να μην 
τους καταλαβαίνουν οι πελάτες που δούλευαν στα παζάρια 
της δουλειάς.

Αυτά για αρχή. Ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλα και να 
μπορέσουμε να αναδείξουμε στη σελίδα μας την ιστορία, τα 
ήθη, τα έθιμα και τις ομορφιές του χωριού μας.

210 211

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

210 211

Από τον
Γιώργο
Παπαθοδωρή

11.8.2022
Τούρκο γέφυρο Αγ. Μαρτίνος

Από τον
Δημήτρη Τσέβη

Από τον
Θανάση Κούμπη
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1.4.2022
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!
Με τις καλύτερες ευχές του Δ. Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ σας κερνάμε για 

την ημέρα που είναι και την άνοιξη που περιμένουμε ανυπόμονα 
τρία από τα ευχάριστα διαμάντια του ποιητή μας Αριστείδη Κυρού-
ση. Έτσι να χαλαρώσουμε όλοι μετά από τόση ταλαιπωρία στους δύ-
σβατους καιρούς που διανύομε.

Ο Ποντικός
Είπαμε ψέματα πολλά ας πούμε και μια αλήθεια, 
Φορτώσανε τον ποντικό με εννιά σακιά ρεβίθια 
και μες τα μεσοσάμαρα σαράντα κολοκύθια 
τα κολοκύθια είχαν νερό και ο ποντικός εσκιάχτει 
και από τον φόβο τον πολύ, πολύ ψηλά τινάχτει. 
Ποιος είδε ψάρι στο βουνό με ξύλα φορτωμένο 
και κρεμασμένο στην ουρά σακούλι τρυπημένο; 
Ποιος είδε και ποιος άκουσε τραγούδι στην κηδεία 
και να θαυμάζει ο φρόνιμος την κάθε αηδία;

Το ποντίκι στη φάκα
Μες τη φάκα ένα ποντίκι 
πιάστηκε εψές, τι φρίκη 
φραπ’ και πιάστηκε η ουρά του 
και χτυπούσε την κοιλιά του 
φριτς απέδω, φριτς απέκει 
και χτυπούσε σαν τρουμπέκι. 
Έτσι πιάνονται καμπόσοι 
που τον έξυπνο μας κάνουν 
που μυαλό πουλούν και γνώση 
και τον γάιδαρο τον σκάνουν.

Ο Παλικαράς
Είμαι καμάρι τι θαρρείς 
κι’ ακόμα παλικάρι 
και γνώμη έχω και πουλώ 
ποιος θέλει για να πάρει. 
Μόνο την πόρτα της αυλής 
κλειστή αν δεν την έχω 
από τον φόβο τον πολύ 
τα πανταλόνια βρέχω.
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31.7.2022
Από τον Θεοδόση Μάντζαρη

Η Πικροδάφνη
Η πικροδάφνη μεγάλωσε έριξε μπόι στο νεκροταφείο 
Χαμογελά στολίζοντας σαν νύφη κάθε χρόνο
Ξέρω καλή μου Εσύ τα ξυπνάς θηλάζοντας τα άνθη της
Εγώ νιώθω πίκρα, στους ώμους βαρύ τσουβάλι πόνο.
Άσπλαχνοι οι νόμοι του διηνεκούς, αέναου σύμπαντος,
Πόσο αδύναμος νιώθω, με μεταπτυχιακό απόρου,
Εσένα τώρα γαργαλάν τα άνθη της τα πανέμορφα
Γύρω μου στροβιλίζονται κίτρινα φύλλα φθινοπώρου.
Απέραντο κενό νιώθω, άδειο σαν το ορφανό μας σπίτι,
Λείπετε όλοι, Εσύ, Παππούδες, Θείοι, η λατρεμένη Μάνα, 
Όπως η πονεμένη Πατρίδα η αξεπέραστη αγάπη μας στο έλεος, 
Ωχ! Το γλυκοκελάηδημα πουλιών μοιάζει σαν πένθιμη καμπάνα.
Φεύγω. Ν’ αντέξω την ασήκωτη μοναξιά άλλο δεν μπορώ,
Κάκιστο το σύμπλεγμα πίκρα, πόνος ανεξήγητο το άγχος,
Μακριά σας δεν θα μείνω για πολύ, διότι ο νους μου είναι δω 
Σαν αρνί βυζανιάρικο σας λαχταρώ, σε Εσάς τρέχοντας θα ξανάρθω.

Πολύτσανη Ιούνης 2022
Από τον Θεοδόση Μάντζαρη

3.8.2022
Από τον Θεοδόση Μάντζαρη

Μόνα Λίζα από την Πολύτσανη (Αφιερωμένο)
Άπλετο φως χύνεται και ξεχειλίζει στα όμορφο πρόσωπό σου,
άρωμα μοσχοτρίφυλλου κουβαλάς, ανθώνας απ’ τα δικά μας μέρη, 
Ωχ θάμπος! Φεγγοβολάει η ματιά συμπάει πετάρισμα καρδιών 
το άγριο ξεροβόρι του χειμώνα μελτέμι μοιάζει σαν να ‘ναι καλοκαίρι.
Πεφωτισμένη ψυχούλα, το πολύτιμο μεγαλείο της Μάνας μ’ αγγίζει, 
ωχ, κόμπιασα δεν βγαίνουν οι έρημες λέξεις λες και τα ‘χω χαμένα, 
πες μου σε εκλιπαρώ μοιάζεις Εσύ της ακριβής μου Πολύτσανης, 
ή η ανθοστόλιστη Πολύτσανη του Μάη, ζηλεύει και ακολουθεί Εσένα;
Άραγε πότε σκαρφάλωσες και κατέκτησες της Νεμέρτσκας την κορυφή, 
άπλωσες το χέρι και κατέβασες το φεγγάρι και τόσα πολλά αστέρια; 
Ξέρεις Ψυχούλα πόσο σκληρή και άσπλαχνη είναι η άχαρη ζωή,
Εσύ την κερνάς απλόχερα φως κι αχάριστη σου στέλνει πισώπλατα μαχαίρια.
Όταν ο άνθρωπος έχει της ψυχής το φως, δύναμη, και πυγμή καρδιάς, 
ανεβαίνει φτάνει βουνοκορυφές της ζωής, δε θέλει βοήθεια ούτε δεκανί-
κι, κράτα το κεφάλι σου ψηλά, μπουμπούκιασε χαμόγελο στα χείλη
τα ζωγραφιστά με αξιοπρέπεια, είναι θείο δώρο η δική μας ζωή, νόμιμα 
σε όλους μας ανήκει…

Δεκέμβρης 2019

Από τον
Θεοδόση
Μάντζαρη



11.6.2022
Το παρακάτω αφιέρωμα είναι δημιουργία του αείμνηστου Νίκου Λίνα. 
Με ποιητικό λόγο, γεμάτο αγάπη, συγκίνηση, λατρεία για το γε-

νέθλιο τόπο το περιέγραψε σ' ένα γράμμα που έστειλε στην μητέρα 
μου Αντιγόνη Κούστα.

Αιωνία του η μνήμη!

Πρόκειται για ένα αφιέρωμα 
στα χωριά μας , τα οποία όμως 

έχουν πλέον ερημώσει. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι ελά-
χιστοι. Ένα ποίημα γεμάτο πόνο για τα χωριά αυτά 
τα οποία δεν ξεχνιούνται, το φιλικό χέρι όμως βοη-
θά να μείνουν "καθαρά" μες τη καρδιά μας! Είναι γε-
μάτα σύμβολα, ιστορίες και εκφράσεις που μπορούν 
να αγγίξουν την ανθρώπινη ψυχή.
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Στο ορεινό μας το Πωγώνι,
κλαίει η πέρδικα, μοιρολογάει.
Φύγαν όλα τα παιδιά μας
και αδειάσαν την γωνία μας.
Με αγάπη και με νάζι
απ’ τα ξένα θάρθουν πάλι
τα παιδιά σου τα καημένα
που είναι μακριά από σένα.
Παναγία και Χριστέ μου
πάντα εμείς σας προσκυνούμε,
Και στις δεκαπέντε Αυγούστου,
όλοι μαζί ν' ανταμωθούμε.
Θα χαρεί όλος ο κόσμος,
ανασαίνουν τα χωριά μας,
Και όλοι εμείς να ξαναπούμε,
ποιός είναι ο πόνος της καρδιάς μας.
Καλώς ήρθατε και πάλι,
εσείς παιδιά ξενιτεμένα
'σεις αδέρφια της αγάπης,
Πού είστε πάντα ενωμένα.
Όλοι μας χέρι με χέρι,
σαν τ' αγαπημένο ταίρι,
με χορούς και με τραγούδια,
σαν τα όμορφα λουλούδια.
Πωγωνίσιοι πονεμένοι,
φρόνιμοι και αγαπημένοι,
ήρθαν πάλι τα παιδιά μας,

στην ζέστη αγκαλιά μας.
Παν' τα περασμένα χρόνια,
που αντηχούσε το Πωγώνι
μ’ ένα κόσμο από χιλιάσεις,
αχ, τώρα μείναμε μόνοι!
Μας αδειάζουν τα χωριά μας,
φεύγουν νέες και νέοι,
δεις καημένα γεροντάκια
και οι γριές κρατούν τα πράκια.
Θα κάμω πιο παραπέρα,
γύρω σ' όλα τα χωριά,
να σας πω και κάτι άλλα πολλά,
τώρα που είμαστε αντάμα.
Συ Πολίτσανη μεγάλη,
τετρακόσια σπίτια και άνω,
τώρα μείναμε εξήντα,
Αχ, ο πόνος μεγαλώνει.
Θα κάνω πιο παραπέρα,
γύρω σ' όλα τα χωριά,
να σας πω και κάτι άλλο,
τώρα που είμαστε αντάμα.
Εσύ Σχωριάδες παινεμένη,
πόσοι μείνατε καημένη,
πέντε κούκοι στην Αγ. Σωτήρα,
για ν' ανάβουν τα καντήλια.
Εσύ Χλωμό κυπαρισένιο,
πόσοι μείνατε καημένη,

έκλεισαν τα σπίτια πάνε,
εκεί στα ξένα τριγυρνάνε,
Εσείς γερόντια μαραμένα,
πως θα ζήσετε καημένα.
Να και η Τσάτιστα στην άκρη,
το μεγάλο της το μεράκι,
παν' τα κόπια, παν τα κάλλη,
θα ξαναγυρίσουν πάλι.
Σωπική μας, Σωπική μας,
με τον πόνο στην ψυχή μας,
φύγαν όλα τα παιδιά σου
απ' τα κρύα τα νερά σου.
Παν 'οι κήποι, πάν τα αμπέλια,
θέλουν καινούργια χέρια.
Σε τούτα τα δικά μας μέρη,
λιγοστεύουνε τα πάντα,
να και ποιος βάζει το χέρι
και ποιος νοιάζεται μάνα;
Όλοι ένας με τον άλλον,
προσπαθούν όλοι να φύγουν,
Για να βρουν δουλειά και ζήση,
εκεί στις ξένες χώρες πάνουν.
Σεις αδέρφια μας και φίλοι.
Που ήρθατε μόνο μια ώρα,
πάλι εμείς θα χωρίσουμε.
Θα περάσει τούτη η μπόρα.

ΝΙΚΟΣ ΛΙΝΑΣ.

ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΜΑΣ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ
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30.9.2022
Από την Αννέτα Κούστα

Ο κ .Κώστας Ίσος τελευταίως μας προσφέρει δυο βιβλία τα οποία αναδεικνύουν την 
ιστορική, κοινωνική, πολιτιστική και παραδοσιακή κληρονομιά της Πολύτσανης. Διαβά-
ζοντας τα δυο βιβλία αυτά ο πατριώτης μας Κώστας Λώλης, εθνομουσικολόγος έγρα-
ψε το παρακάτω κείμενο:

Δύο Νέες εκδόσεις του Κώστα Ίσου
Ο Κώστας Ίσος έχει βάλει στόχο να πλουτίσει όσο γίνεται περισσότερο τη δημιουργική 

του προσφορά στην ανάδειξη της ιστορικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής 
κληρονομιάς του γενέθλιου τόπου, της Πολύτσανης. Μετά τις πολύτιμες προηγούμε-
νες εκδόσεις, δυο νέα πετυχημένα συγγράμματα πρόσθεσε πρόσφατα σε αυτή την προ-
σφορά. Χωρίς παρεξήγηση, δεν το κάνει αυτό με τη συγγραφή ογκωδών μυθιστορημά-
των ή διηγημάτων , αλλά μέσω μια πολύχρονης και πολύπλευρης έρευνας στα ιστορικά 
γραπτά κείμενα και στην προφορική μετάδοση των παραδόσεων, μέσω των προσωπι-
κών και κοινωνικών αναμνήσεων, μέσω της καταγραφής εθίμων από ζώντες πολυτσα-
νίτες και μη, όπως και μέσω των διασταυρώσεων και συγκρίσεων πολλών γεγονότων 
με γειτονικές και μακρινές περιοχές της Ηπείρου. Υπό το πρίσμα αυτό, με ελάχιστες σε-
λίδες τα βιβλία του αποτελούν ιστορία και τέχνη, πολιτισμό και αυτογνωσία, παρακατα-
θήκη για τις νέες γενιές, βαδίζοντας στα αχνάρια των πολλών λογίων του χωριού του 
χθες και του σήμερα. 

Πολλά έχουν γραφτεί για το πολυφωνικό τραγούδι. Όμως αυτό είναι άβυσσος στην πο-
λιτιστική μας κληρονομιά. Όσα και να γραφτούν και να ειπωθούν είναι λίγα μπροστά στο 
μεγαλείο του στίχου και της συνήχησής του. Παρόλο που κάποιοι προσπαθούν να βά-
λουν σύνορα στη γέννηση, παρουσία και ανάπτυξή του, αυτό μένει ένας ιδιότυπος μου-
σικός πολιτισμός της Αρχαίας Ηπείρου χωρίς σύνορα, που εκπέμπει και σήμερα μου-
σικολογικές και καλλιτεχνικές αξίες ανά τον κόσμο. Τα σύνορα και η γλώσσα δεν είναι 
πάντα και τα σύνορα ενός μουσικού πολιτισμού. Αυτό είναι γνωστό παγκοσμίως. 

Στην νέα έκδοση του Κώστα, «Παλιά πολυφωνικά τραγούδια στην Πολύτσανη Πωγω-
νίου» (2021) αντικρίζουμε μια συλλογή πολυφωνικών τραγουδιών που ήταν στους πα-
λιούς καιρούς ενεργό ρεπερτόριο στο χωριό, 
αλλά αρκετά από αυτά και στις τωρινές ερμη-
νείες του. Με το πάθος και το μεράκι του ίδιου 
του συμμετέχοντος στα πολυφωνικά σχήματα 
του χωριού μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, ο συγ-
γραφέας επιθυμεί τα πολύτιμα «ξεχασμένα» να 
μη γίνουν μουσειακή μνήμη, αλλά ζώντα παρά-
δοση. Είναι τραγούδια από όλον τον κύκλο της 
ζωής και του χρόνου. Είναι μελωδίες αυτούσι-
ες και άριστες συνηχήσεις. Ψάχνοντας χρόνια 
με υπομονή και επιμονή στα αρχεία και στη βι-
βλιογραφία, όπως και στηριζόμενος με γνώμο-
να στις μαρτυρίες πολλών ανθρώπων, τα σχόλια 
για κάθε τραγούδι είναι αρκετά για να μάθουμε 
την ιστορία τους. Έτσι μαθαίνουμε τον τόπο κα-
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ταγωγής των πολυφωνικών στίχων ( τοπικός, επαρχιακός ή πανελλήνιος) και την ιστο-
ρική ή κοινωνική προέλευση της δημιουργίας των ανώνυμων στίχων. Σε άλλα μαθαί-
νουμε τη μορφή και τον τρόπο ερμηνείας (χορευτικά ή καθιστικά), επίσης τον χρόνο και 
τον χώρο επιτέλεσής τους (κοινωνικές γιορτές , θρησκευτικά δρώμενα, γάμους , πα-
νηγύρια κ.α.). Είναι σημαντική και η αναφορά του συγγραφέα σε πρόσωπα και ομάδες, 
που ήταν και είναι οι βάρδοι της πολυφωνικής παράδοσης. Με πόνο ψυχής αναφέρεται 
και η αλλοίωση της πολυφωνικής ερμηνείας από διάφορους δημογραφικούς παράγο-
ντες ή από περασμένες ιδεολογικές κακόβουλες επεμβάσεις. Στο φωτογραφικό αρχείο 
διακρίνομε παλιές πολύτιμες αναμνήσεις, αλλά και τωρινές στιγμές της πολυφωνικής 
χαλάρωσης και διασκέδασης. Και όλοι χαιρόμαστε που ξαναζωντανεύουν οι πολυφω-
νικές παρέες στο χωριό σε γιορτινές στιγμές, όπως και στην ξενιτιά ως ψυχική ανάγκη 
στοχασμού και αναβίωσης του παρελθόντος. Ταυτόχρονα χαιρόμαστε που τα λαμπερά 
πολυτσανίτικα κορίτσια, οι «Ισοκράτισσες», αναβιώνουν την ηπειρώτικη πολυφωνική 
παράδοση στην Αθήνα, στην Ευρώπη και Αμερική. 

Με συναισθηματική φόρτιση ο Κώστας μεταδίδει το στοχασμό και την ευγνωμοσύ-
νη του στην άλλη έκδοση, «Οι ηρωίδες γυναίκες του χωριού μου»(2022). Με αγάπη 
και στοργή, με σεβασμό και θαυμασμό, με υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση στρέφεται 
προς το γυναικείο φύλο, κάνοντας αναφορά σε όλο το φάσμα της ύπαρξή του: σαν μη-
τέρα, σαν αδερφή, σαν σύζυγος, σαν πολεμίστρια και πατριώτισσα, σαν νοικοκυρά, σαν 
ακούραστη εργαζόμενη, γιατί όχι και σαν κοινωνικό και εργασιακό πρόσωπο της κα-
θημερινότητας με σημαντική προσφορά. Γιαγιές, μανάδες, νεαρά κορίτσια, ομάδες ολό-
κληρες, ονόματα του παρελθόντος και του παρόντος από προσωπικές αναμνήσεις, από 
διηγήσεις και τη βιβλιογραφία διαπερνούν το βιβλίο με απλά λόγια, με αλήθειες, καμιά 
φορά και με περίσσιο ρομαντισμό, που προέρχεται, όπως αναφέραμε πιο πριν, από τη 
φορτισμένη ψυχική κατάσταση του συγγραφέα. Και όταν βλέπουμε στο τέλος το πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό καταλαβαίνουμε καλύτερα τα χτύποι της καρδιάς του κατά τη 
συγγραφή του βιβλίου. Γι αυτό μας πείθουν τα συμπεράσματα για την απέραντη και δι-
αχρονική προσφορά της πολιτσανίτισσας στην οικογενειακή, αγροτική, κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή του χωριού. Καταλαβαίνουμε καλύτερα την προσφορά της στην περίο-
δο της φασιστικής και ναζιστικής κατοχής, αισθανόμαστε βαθιά τα καμώματα και τα βά-
σανα της μακρινής και κοντινής ξενιτιάς . Βλέπουμε ότι τα βασικά ήθη και έθιμα στο νοι-
κοκυριό του σπιτιού, στη γέννηση, στο γάμο και στο θάνατο, στην γενική προσπάθεια 
για «το ζειν» στην πατροπαράδοτη κοινωνία του χωριού ανήκουν στη γυναίκα- μάνα και 
σύζυγος. Από όλα όσα γράφονται δημιουργούμε σαφή εικόνα για την προσωπικότητα 
και αξιοπρέπεια της χωριάτισσας γυναίκας του παρελθόντος και του παρόντος. Το πό-
νημα του Κώστα είναι ιστορία και αγάπη. Τόσα και τόσα ονόματα, τόσες και τόσες ιστο-
ρίες γλυκές και πικρές, ενθουσιαστικές και θλιβερές, απλές και σύνθετες. Μα όλες αλη-
θινές. Αξίζει να τις διαβάσουμε.

Συγχαρητήρια στον Κώστα για τη νέα συγγραφική προσφορά πρωτίστως στους συ-
μπατριώτες του και μετά σε όλους εμάς. Είμαι σίγουρος ότι η πένα του έχει ακόμα να 
μας χαρίσει αξιόλογα πονήματα.

Κώστας Λώλης, μουσικολόγος.
Ιωάννινα 22.9.2022

23.3.2022
Από την Αννέτα Κούστα

Η Νυφική στολή της Πολύτσανης
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Kimo Koco mandi για τη φωτογραφία που μας παραχώρησε. 
Προσωπικά ένιωσα πολύ μεγάλη συγκίνηση. Είναι τιμή που στα μπαούλα των σπιτιών 

μας έχουμε ακόμη φυλαγμένες τις φορεσιές από τις μαμάδες και τις γιαγιάδες μας. 
Κανένα κομμάτι της υλικής λαϊκής παρά-

δοσης δεν μας είναι πιο προσφιλές από ό,τι 
η τοπική φορεσιά αυτή "Λιουντζιότικη" . 

Τις έχουμε δει φορεμένες σε γάμους όχι 
μόνο στο χωριό, αλλά και στις πόλεις, σε 
γλέντια στο χωριό, φυλαγμένες σε μπα-
ούλα ως ενθύμιο, κρεμασμένες σε προ-
θήκες μουσείων.

Χρωματιστές, πλουμιστές, χειροποίητες, 
μας συνδέουν με τις γενιές προγόνων μας 
που τις κέντησαν και τις φόρεσαν.

Στη φωτογραφία είναι το κύριο, εξωτε-
ρικό φόρεμα από βελούδινο ύφασμα και 
κεντημένο με χρυσαφένια κλωστή. 

https://www.facebook.com/groups/476908693168690/user/100063068891680/?__cft__%5b0%5d=AZWI5_hMid5TccqUkRaaJ5RPOZfoOyxTiuRJdflbapWC-aD2aRDSr4t06ukTTWLDas00VOsQsASuK_cHGSzaRjP5ozv_j-70UAOwcx5NwZ7AYGivQxqLtuU3lwi2mp1nekpmM3acMtsCNWGZkLVzte_3&__tn__=-%5dK-R
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Μέρη της στολής είναι η ζώνη, που και αυτή είναι κεντημένη. 
Ένα μαντήλι χρωματιστό, που το έβαζαν επάνω στη ζώνη. 
Ένα πουκάμισο άσπρο με φαρδιά μανίκια και γιακά με λαμπίτσες χρωματιστές. 
Τη φέρμελη, κεντημένο στο χέρι γιλέκο.
Μια φούστα κεντημένη. 
Ένα γιακά κεντισμένο. 
Ένα ζευγάρι κάλτσες κεντισμένες. 
Σκουφά με φλουριά διαφόρων μεγεθών και ένα μεγάλο στη μέση.
Μια αρμάθα στο λαιμό με τρεις σειρές φλουριά.

27.11.2022
Από την Αννέτα Κούστα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η εκδρομή που πραγματοποίησε ο Σύλλογός 

μας, αυτή τη φορά στην όμορφη ΔΗΜΗΤΣΑ-
ΝΑ ΚΑΙ ΒΥΤΙΝΑ είναι σίγουρη ότι θα μείνει σε 
όλους αξέχαστη !!!

Η παρέα μας κι αυτή τη φορά υπέροχη!!! Πε-
ράσαμε πολύ πολύ όμορφα, ξεχαστήκαμε, νοιώ-
σαμε, απολαύσαμε, ζήσαμε όμορφες στιγμές. Η 
συμμετοχή στην εκδρομή ήταν μεγάλη και τόσο 
τα μέλη όσο και οι φίλοι του συλλόγου που συμ-
μετείχαν σχημάτισαν τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Οφείλουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣ-
ΤΩ! στα μέλη του Συλλόγου μας που μας εμπι-
στεύτηκαν για άλλη μια φορά και ήρθαν στη συ-
ντροφιά μας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι απ’ την πλευρά 
του Συλλόγου μας πράξαμε τα μέγιστα ώστε 
να πραγματοποιηθεί κι αυτή η εκδρομή και να 
μείνει αξέχαστη.

Σ’ αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς, μο-
ναδική επιθυμία του ΔΣ είναι να δίδεται η ευκαι-
ρία σε όλο και περισσότερα μέλη μας να συμ-
μετέχουν και πραγματικά το έχουμε πετύχει, 
γιατί κάθε φορά η παρέα μεγαλώνει όλο και 
περισσότερο.

Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε 
όλους!!



14.8.2022
Το ραντεβού της επι-

στροφής κρύβει πάντα 
μεγάλη συγκίνηση.

Μέχρι να έρθεις στην 
Κακαβιά έχεις έντονη 
την χαρά, όπου να 'ναι 
λες φτάνω. 

Παίρνεις την στροφή 
στα Σοφράτικα ανεβάζεις παλμούς,

στον ανήφορο της Σούχας αναρωτιέσαι 
τι γίνεται;

Τότε αρχίζεις και μετράς, τραντάγματα και 
λακκούβες. Σίγουρα κάτι θα φταίει. 

Κράτος και πολιτεία ,πού να φτάσουν μέ-
χρι εδώ;

Η αλήθεια είναι ότι η θέα είναι πιο πράσι-
νη από ποτέ με οξυγόνο άφθονο και με την 
αίσθηση ότι σε αναζωογονεί, αν είσαι τυχε-
ρός και δεν έχεις άλλο αυτοκίνητο μπροστά 
σου ή και εάν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο.

Ανεβαίνοντας η αγωνία κορυφώνεται.
Όταν δε ο δρόμος είναι κλειστός λόγο ζη-

μιάς ξένου αυτοκινήτου, αν δεν συνδρά-
μεις δεν περνάς. 

Στάθηκαν τυχεροί, γιατί στο προπορευό-
μενο αμάξι ήταν ο Άνης, 

έδωσε την λύση και η στάση ήταν ολι-
γόλεπτη. 

Στην Γκρίκα, η αγωνία συνδυάζεται με μια 
εσωτερική ευφορία και νομίζω η απόστα-
ση εκμηδενίζεται.

Στον κάμπο νιώθεις ότι πετάς.
Προσκυνάς τον Θεό και την Νεμέρτσκα.
Νιώθεις δόξα και ευγνωμοσύνη για την 

ζωή και τους ανθρώπους που συναντάς. 
Και πραγματικά νιώθεις πλουσιότερος 

από αγάπη και συναισθήματα.
Όπως μπορεί να νιώσεις θλίψη και στενα-

χώρια για ανθρώπους όπως τον θείο Ρίγα, 
που έφυγε αυτές τις μέρες για το μεγάλο 
ταξίδι!

Μεγάλη απώλεια για την οικογένεια και 
για την Πολύτσανη, ο άνθρωπος,

σύζυγος, πατέρας και αδερφός. 
Ο ντάγιος με τα πολλά ανιψίδια,
ο γλεντζές και μερακλής,
ατρόμητος, θαρραλέος στα δύσκολα εκεί-

να χρόνια...Άκου μωρ μάνα!
Ο άνθρωπος που αγαπούσε το χορό, το 

τραγούδι και την παρέα.

3.4.2022
ΔΥΟ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΤΣΕΛΙΚΗ

Ο δάσκαλος Χρήστος Τσελίκης είναι πλέον γνωστός και καταξιω-
μένος συγγραφέας του χώρου μας. Μετά τα βιβλία του για την Πο-
λύτσανη που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών τόσο στο 
ιστορικό κομμάτι όσο και στο λαογραφικό, έρχεται να μας προσφέρει 
δυο νέους τίτλους. Τα δυο νέα αυτά βιβλία είναι μια αυτοβιογραφία 
(Όταν ήμουν δάσκαλος, Αυτοβιογραφία, Εκδόσεις Ελίκρανον, Αθή-
να 2021), όπου ανακαλύπτουμε στις σελίδες του, την διαδρομή του 

συγγραφέα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στην πατρίδα μας 
και το δεύτερο είναι μια πρωτότυπη μελέτη για τα παιχνίδια που ανήκαν στην παράδοση 
μας (Τα καλύτερά μας παιγνίδια, Εκδόσεις Ελίκρανον, Αθήνα 2021).

Ξεκινώντας από το πρώτο, αρχικά όσοι το διαβάσαμε νοιώσαμε μια ιδιαίτερη συγκί-
νηση γιατί πολλοί τον είχαμε δάσκαλο και μας ήρθαν κατά νου όλες εκείνες οι εικόνες 
από το παρελθόν όπου μας δίδασκε με επαγγελματισμό τα μαθήματα. Θυμάμαι χαρακτη-
ριστικά ότι εκτός της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, μου είχε κάνει εντύπωση 
και η ευκολία με την οποία σχεδίαζε περίπλοκους σχηματισμούς την ώρα της βιολογί-
ας, όπως κύτταρα και όργανα. Μερικές φορές μας παρέδιδε και το μάθημα του σχεδίου 
(ιχνογραφία όπως το λέγαμε τότε). Μέχρι τώρα εμείς βλέπαμε το εξωτερικό περίβλημα 
του δασκάλου, την παρουσία του που όπως λέει ο ίδιος δεν έβγαλε ποτέ την γραβάτα 
(και πράγματι έτσι τον θυμόμαστε πάντα), τώρα με το βιβλίο του αυτό, ήρθε η ευκαιρία 
να δούμε και τον εσωτερικό του κόσμο, τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που αντιμε-
τώπισε ώστε να είναι διαθέσιμος απέναντί μας να μας διδάξει.

Το βιβλίο, εκτός από μια περιγραφή της διαδρομής του συγγραφέα στον χώρο της εκ-
παίδευσης είναι και ένας καθρέπτης στον οποίο αντικατοπτρίζονται τα προβλήματα της 
τότε κοινωνίας, της ελληνική μειονότητας αλλά και ο γραφειοκρατικός μηχανισμός της 
χώρας και οι συνέπειες που αυτός προκαλούσε. Όπως και στα προηγούμενα έργα, το 
βιβλίο συνοδεύεται από πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό και έχουμε με αυ-
τόν τον τρόπο να θαυμάσουμε άλλη μια φορά το σπουδαίο έργο του συγγραφέα για την 
συντήρηση και ανάδειξή τους.

Το δεύτερο βιβλίο είναι μια μελέτη που περιγράφει τα παιδικά -και όχι μόνον- παιχνί-
δια που παίζονταν στην Πολύτσανη σε καιρούς πριν εισβάλλουν στην ζωή μας η τηλε-
όραση, το ίντερνετ και τα κινητά τηλέφωνα. Το βιβλίο είναι ένα είδος μουσείου γιατί δι-
ατηρεί εκθέματα που ίσα που τα πρόλαβε και η γενιά η δική μου, ενώ τα περισσότερα 
μου ήταν άγνωστα. Ο συγγραφέας τα έχει ταξινομήσει ανάλογα με τον χώρο που παίζο-
νταν, το είδος, ακόμη και με το φύλο των παι-
κτών ενώ δεν αρκείται στην απλή περιγραφή 
του παιχνιδιού αλλά καταγράφει και τις οδη-
γίες και τους κανόνες από τα παιχνίδια. Όπως 
ανέφερα και πιο πάνω είναι μια πρωτότυπη 
μελέτη καθώς ακόμη και αυτά τα παιχνίδια εί-
ναι στοιχεία της παράδοσης ενώ πολλές φο-
ρές διασώζουν αρχαϊκά στοιχεία.

Κλείνοντας, να ευχηθούμε στον δάσκαλό 
μας Χρήστο Τσελίκη να συνεχίσει να μας προ-
σφέρει το πολύτιμο συγγραφικό του έργο.
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Από τον
Ορέστη Ίσο

Από την
Μιρέλα Κονόμη
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Δασκάλα Θούλα, Άντα και Νγγέλη 
Θερμά συλλυπητήρια!
Ας αναπαυθεί η ψυχή του!
Επειδή η ζωή και ο θάνατος κοντά είναι και 

επειδή αυτός ο τόπος χρειάζεται την προ-
σφορά και την αγάπη όλων μας, ας κάνει ο 

καθένας ότι μπορεί για να μπορούμε κάθε 
χρόνο να συναντιόμαστε σε χαρές!

Καλή Παναγιά με την χάρη της και την ευ-
λογία της να μας προστατεύει!

Χρόνια πολλά!

9.5.2022
Με τους λιγοστούς 

εναπομείναντες συγ-
χωριανούς μας γιορτά-
στηκε σήμερα η γιορτή 
του Αγίου Χριστόφο-
ρου στο ομώνυμο εκ-
κλησάκι που βρίσκεται 
στις παρυφές της Νε-

μέρτσικας. Δε έλειπαν και τα παραδοσιακά 
εδέσματα για την περίσταση. 

Χρόνια Πολλά και του χρόνου με υγεία!

Από τον
Γιώργο Τσελίκη

9.4.2022
Από την Μιρέλα Κονόμη

Στην θεία Νόρα,
Την λατρευτή μητέρα του 
Μάκη, του Βάσου και της Μι-
ρέλας, την αγαπημένη για-
γιά και την αγαπημένη μας 
συγγενή.
Καλό ταξίδι στην γειτονιά 
των αγγέλων!
Ως φόρος τιμής στην ζωή της 
και στην μεγαλοψυχία της!

Μόνο γλυκιές κουβέντες ξεστόμισε η καλή μας θεία 
Νόρα, παρ' όλες τις κακοτοπιές που τις επιφύλασ-
σε η μοίρα της.
Πιστεύω ότι γυναίκες σαν την θεία Νόρα έχουν με-
γάλη καρδιά και μεγάλες αρετές.
Τίποτα δεν την πτόησε, τίποτε δεν της κούρασε την 
ψυχή, πάντα είχε ένα λόγο, ένα άλλοθι για ότι συ-
νέβαινε στην ζωή της και μία μεγάλη καρδιά για να 
συγχωρεί.
Πίστευε στην δικαίωση, με ηρεμία και σύνεση πο-
ρεύτηκε στην ζωή της και τα κατάφερε. 
Γυναίκα μόνη, θυσιάστηκε για την οικογένειά της, 
τον άντρα της, τα παιδιά της.
Πάλεψε με όλη της την δύναμη, με όλη της την ψυχή, 
σε όλα τα παράλογα που συνέβησαν στην οικογέ-
νειά της, σε όλη την πίκρα που προσπάθησαν να 
της φορτώσουν. 
Ηρωίδα γυναίκα η θεία Νόρα, ήρεμη δύναμη για τον 
άντρα της, που τόσο άδικα φυλακίστηκε, δυναμική 
για τα παιδιά της, βράχος, ατρόμητη, με πίκρα και 
με χαμόγελο αισιοδοξίας.
Αντιμέτωπη πολλές φορές με την περιφρόνηση από 

τους ισχυρούς και "μεγάλους" και όμως δεν φο-
βήθηκε. 
Αυτή πίστευε πάντα σε έναν κόσμο δίκαιο, ευγενή 
και ελεύθερο. Αυτό προσπάθησαν να τις μεταφέ-
ρουν οι γονείς της και με μεγαλοψυχία το προσέ-
φερε και η ίδια στα παιδιά της.
Έζησε χρόνια δύσκολα, χρόνια παγωμένα με βάσα-
να και μεγάλους πόνους.
Κατάφερε όμως και όλα τ' άφησε πίσω, με ψυχραι-
μία και ευγένεια έδιωξε τον θυμό, συμβιβάστηκε με 
την αγάπη, έκλεισε τις πληγές και τις γιάτρεψε πλή-
ρως με πίστη στον Θεό και στους αγαπημένους της 
ανθρώπους. 
Νιώθω ιδιαίτερο σεβασμό καθώς η φυσιογνωμία 
της μου θυμίζει μια μεγάλη καρδιά.
Η ματιά της και η ψυχή της είναι συνώνυμα της θυ-
σίας. 
Θυσία της οικογένειά της, του άντρα της ,των παι-
διών της και στα εγγόνια της.
Η ψυχή της θα ζει και θα συνυπάρχει μαζί με την 
καλοσύνη. 
Πάντα το δίκιο και η αλήθεια κερδίζουν. 
Και η θεία Νόρα βγήκε κερδισμένη σ' αυτήν την ζωή, 
γιατί πάλεψε γενναία και τα κατάφερε. 
Αυτό την κάνει μοναδική και αξέχαστη. 
Εμείς όλοι που την γνωρίσαμε, θα την θυμόμαστε 
και θα την θαυμάζουμε για το σθένος και την αν-
θρωπιά της!
Σίγουρα υπάρχει μια θέση γι' αυτήν στον παράδεισο!

Καλό ταξίδι θεία Νόρα!
Καλό παράδεισο!

Μάκη, Βάσo και Μιρέλα,  Θερμά συλλυπητήρια!
Είμαστε όλοι περήφανοι για την μητέρα σας !

ΚΗΔΕΙΕΣ
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11.6.2022
Από την Αννέτα Κούστα

Το στερνό αντίο.
Στην αγαπημένη μας Αναστα-
σία Σιώπε (Κάνα) που έφυγε 
από την ζωή πρόσφατα.
Οι άνθρωποι πεθαίνουν στ´ 
αλήθεια μόνο όταν μπορείς 
να τους ξεχάσεις.
Η μαμά και γιαγιά Αναστασία 
θα παραμείνει αξέχαστη ως 

υπόδειγμα μητέρας, γιαγιάς και ανθρώπου που θυ-
σιαζόταν για όλους. 

Μια ήρεμη γυναίκα, γλυκομίλητη και αγαπητή με 
όλους. Με την πολλή δουλειά της μεγάλωσε τα τρία 
της παιδιά, Κώστα, Πολυξένη και Παναγιώτη. 
Τα ανάθρεψε σωστά μαζί με τον σύζυγό της Χρυ-
σόστομο Σιώπε. 
Τα σπούδασε και τα έβγαλε στην κοινωνία σωστούς αν-
θρώπους. Έφυγε ευχαριστημένη για τα καλά γερατειά.
Έζησε τρισευτυχισμένη από τα παιδιά και τα εγγό-
νια της. 
Ένιωσε την αγάπη ανθρώπων, γνωστών και αγνώ-
στων που αναγνώρισαν το μεγαλείο της ψυχής της !
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της!
Αιωνία η μνήμη της!

9.4.2022
Από τον Γιώργο Τσελίκη

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΜΑΝΑ ΓΙΑΓΙΑ ΑΔΕΛΦΗ 
ΕΛΕΟΝΟΡΑ 
Στις 8 Απριλίου 2022 έφυ-
γε μια για πάντα από κοντά 
μας η αγαπητή Πολυτσανί-
τισσα Ελεονόρα Γκόρου-Χα-
τζοπούλου.
Η Νόρα όπως τη φώναζαν 
στο χωριό, είδε το πρώτο 

φως στην Πολύτσανη, καιρό πολέμου και γνώρισε 
το χωριό κατεστραμμένο. Γεννήθηκε σε μια οικο-
γένεια με παραδόσεις.
Ο πατέρας της Αντώνης, που πήρε μέρος στον αγώ-
να κατά των Γερμανών, φεύγει στην Ελλάδα και η 
Ελεονόρα μαζί με την Κασσιανή και το Θανάση με-
γάλωσαν με τη μητέρα τους, τη Χαρίκλεια. Αντιμε-
τώπισαν πολλές δυσκολίες.
Η οικογένειά της εξορίστηκε. Στο σχολείο ήταν άρι-
στη μαθήτρια.
Η μάνα, η γιαγιά, η αδερφή Νόρα ήταν μια ήρεμη, 
ήσυχη, αθόρυβη γυναίκα. Τη χαρακτήριζε η αγάπη, 
η καλοσύνη, η φιλανθρωπία. Είχε πάντα έναν καλό 
λόγο για όλους. Η ζωή όμως την έμαθε να είναι πά-
ντα και παντού προσεκτική.
Στα 1952 περίπου είδε το σπίτι της να φλέγεται.
Παντρεύτηκε τον Αχιλλέα Γκόρο και απέκτησαν οι-
κογένεια η οποία ήταν πάντα στιγματισμένη.

Με ψευδομαρτυρίες φυλάκισαν τον Αχιλλέα και τα 
παιδιά τους είχαν τη ρετσινιά σαν παιδιά του ανθρώ-
που που προσπάθησε να καταστρέψει την οικονο-
μία της χώρας.
Όλα τα υπόλοιπα χρόνια εργαζόταν στον συνεταιρι-
σμό σαν ηρωίδα. Δεν της έφυγε ποτέ από την πλά-
τη το σχοινί, το αλέτρι, ο κασμάς. Πάντα στις ποιο 
δύσκολες δουλειές.
Πάντρεψε τα παιδιά στις πιο δυσκολότερες μέρες, 
με όχι μόνο οικονομικές αλλά και ψυχολογικές συν-
θήκες. Ήρθαν στη ζωή τα αγαπητά της εγγόνια και η 
Νόρα στέκει στο πλευρό της κόρης της.
Η συγχωριανή μας σαν καλή μητέρα και γιαγιά ήταν 
γαλουχημένη με τ' άγια ήθη και έθιμα. Μεγάλωσε τα 
παιδιά της με την αγάπη για την Πολύτσανη.
Η Νόρα ήταν και θα μείνει παράδειγμα για το ήθος, 
τις αρετές και τον χαρακτήρα της για μας που τη 
γνωρίσαμε. 
Τα τελευταία χρόνια ήταν η μόνη γυναίκα που την 
έβρισκες στην Εκκλησία και η μόνη που διάβαζε βι-
βλία σε αυτή την ηλικία.
Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά της Ευθύμιο, Βα-
σίλη και Μιρέλλα. Στις νύφες της Κωνσταντίνα και 
Νικολέτα, στα εγγόνια της, στον αδερφό Θανάση και 
στους λοιπούς συγγενείς.
Ας είναι ελαφρύ το Πολυτσανίτικο χώμα που θα τη 
σκεπάσει.
Αιώνια η μνήμη της. ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Χ.Τ.

7.9.2022
Από τον Αλκιβιάδη Νταλέ

Ο ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΥ-
ΠΟΜΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙ-
ΑΣ ΤΟΥ 
( Αντί του επικήδειου… και το 
«μυστικό» ενός τραγουδιού) 
Όσο και αν περνούν οι μέρες, 
όσο και αν οι μέρες γίνουν 
μήνες και οι μήνες χρόνια, η 
απώλεια κάποιων αγαπημέ-

νων προσώπων αφήνει πίσω ένα δυσαναπλήρω-
το κενό .
Ο Ρήγας ή κατά το επίσημο Παναγιώτης Πατσάνης, 
δεν ήταν απλά ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Ήταν 
κάτι παραπάνω από αδερφός, φίλος, σύμβουλος, 
στήριγμα, συνοδοιπόρος στα καλά και στα δυσάρε-
στα, στις χαρές και στις λύπες μας. Ήταν ο άνθρω-
πος που στην άβυσσο της ψυχής του, θα έβρισκες 
πάντα μια όαση γαλήνης. 
Σίγουρα η υστεροφημία ενός ανθρώπου καθορίζε-
ται από το έργο που αφήνει πίσω. Τα αποτυπώμα-
τα της κοινωνικής προσφοράς του Ρήγα θα τα βρεις 
σε όποια πέτρα και αν σηκώσεις σε όλο το Πωγώνι. 
Αλλά και από τον καθωσπρεπισμό του χαρακτή-
ρα του. Ήταν ο άνθρωπος που περίμενε, ξεπροβό-
δισε και υπηρέτησε τους πάντες, χωρίς το παραμι-
κρό αντάλλαγμα. Από επίσημους και φαρισαίους, 
φίλους και συγγενείς, μέχρι τον τελευταίο τσομπά-
νο που κατέβαινε από την Νεμέρτσικα, για ένα κιλό 
αλάτι και δύο λίτρα πετρέλαιο. 
Η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή. Ο ίδιος 
ήταν η προσωποποίηση της έκφρασης: «Παναγία 
μου φέρε φίλους!». 
Έτσι και έφυγε μια συννεφιασμένη Αυγουστιάτικη 

μέρα. Χωρίς επισημότητες και διθυράμβους, με συ-
νοδεία από πλήθος απλών ανθρώπων, φίλους και 
συγγενείς, που τόσο αγάπησε και αγαπήθηκε. 
Συμβαίνει, κάποιοι άνθρωποι να μένουν στην λαϊκή 
μνήμη και από ορισμένες απλές, άγνωστες λεπτο-
μέρειες. Οι στοίχοι από τον αυθόρμητο και χειμαρ-
ρώδη επικήδειο λόγο του Κώστα Ίσου: 
«Αυτός που το τραγούδι έπαιρνε: 
-Τ’ ακούς τ’ ακούς μωρ’ μάνα; 
Σήμερα ακούμε γι’ αυτόν, 
λυπητερά να χτυπά η καμπάνα»… 
…κρύβουν ένα ανείπωτο μυστικό. 
Το συνηθισμένο αυτό τραγούδι: 
«Τ’ ακούς τ’ ακούς μωρ’ μάνα,
τι λέει ο άντρας μου; 
Θέλει να με χωρίσει, 
κρίμα τα νιάτα μου!»
… έγινε πρώτο στις προτιμήσεις. Και το πιο εκφρα-
στικό του, από τότε, όταν στο βωμό της πάλης των 
τάξεων και της αποστασιοποίησης από κάποια θλι-
βερά συμβάντα στα πέτρινα χρόνια της Δικτατορίας, 
κάποια διεφθαρμένα και άσπλαχνα μυαλά, ασφαλί-
τες που παρίσταναν και το φίλο του, τον παρότρυ-
ναν να διαλύσει την οικογένειά του. Έκρουσαν όμως 
σε τοίχο που έστησε ο ίδιος και η οικογένειά του, ει-
σπράττοντας ηχηρή απάντηση: 
«Ως εδώ και μη παρέκει!». 
Να γιατί στην συνείδηση όλων μας, αυτό έγινε "Το 
τραγούδι του Ρήγα". "Τ' ακούς τ' ακούς μωρ μάνα
Τι λέει ο......."
Τα χρόνια θα κυλούν και όσες φορές με την πολυ-
τσανίτικη παρέα, τους καρδιακούς του φίλους και 
συγγενείς θα βρισκόμαστε, το τραγούδι του θα ψη-
λαφίζει τα χείλη μας, ο αντίλαλος του θα ερεθίζει την 
μνήμη μας, και ο Ρήγας θα δηλώνει παρών!
Σαν να μην έφυγε ποτέ!

26.8.2022
Από τον Ορέστη Ίσο
Προ ολίγων ημερών απεβί-
ωσε από σοβαρή ασθένεια ο 
καλός συγχωριανός μας Πα-
ναγιώτης (Ρήγας) Πατσάνης. 
Η κηδεία έγινε στο χωριό με 
συμμετοχή πλήθους κόσμου.

Ο επικήδειος λόγος για τον εκλιπόντα που εκφωνή-
θηκε από τον Κώστα Ίσο ήταν ο παρακάτω:
«Η σημερινή μέρα είναι μέρα πένθιμη, θλιβερή και 
μέρα δακρύων για όλους τους Πολυτσανίτες, τους 
Πωγωνισίους, τους Ζαγορίσιους και όχι μόνο. Είναι 
τούτη η μαύρη μέρα που έφυγε ο Ρήγας μας, ο Ρή-
γας της οικογένειας, ο Ρήγας της Ανθούλας του, του 
Βαγγελάκη και της Ελένης του, ο Ρήγας που φεύγει 
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από τις αγαπημένες αδερφές του, από τον αγαπη-
τό γαμπρό του και την λατρεμένη του νύφη, από τα 
εγγόνια του, από τους αξιοσέβαστους ανθρώπους 
της Ανθούλας του, τους Νταλλαίους, από τους συγ-
γενείς της μεγάλης οικογένειας των Πατσαναίων, 
έφυγε ο Ρήγας από πολλούς φίλους και γνωστούς.
Έφυγε το καμάρι της Πολύτσανης, ο Ρήγας της, που 
έχει προσφέρει και έχει βάλει και αυτός ένα λιθαρά-
κι πάντα πρωτοπόρος στην καλοποίηση του χωριού. 
Έφυγε ο Ρήγας του Πωγωνιού, που έχει προσφέ-
ρει και έχει αφήσει σε κάθε χωριό του, την ανεξί-
τηλη σφραγίδα του. Έφυγε ο Ρήγας ο τζουμέρτης, 
ο καλόκαρδος και ανοιχτόκαρδος, ο κοινωνικός και 
πρόθυμος σε βοήθεια σε κάθε άνθρωπο σε πολλές 
περιπτώσεις. Έφυγε από κοντά μας ο Ρήγας ο γλε-
ντζές, ο αρχηγός του χορού, ο καλός της παρέας του 
τραγουδιού, ο οργανωτής των πανηγυριών και των 
γλεντιών στο χωριό.
Αυτός που το τραγούδι έπαιρνε,
«Το ακούς, το ακούς μωρ’ μάνα»
Και σήμερα ακούμε γι’ αυτόν,
Λυπητερά να χτυπά η καμπάνα
Αυτός ο ήχος ο θλιβερός,
Σ’ όλο το Πωγώνι φτάνει
Κακό μαντάτο και είδηση
Πέθανε ο Ρήγας του Πατσάνη
Αχ αυτός ο πρόωρος θάνατος πλήγωσε βαριά, πολύ 
βαριά την γυναίκα του, την Θούλα της ψυχής και της 
καρδιάς του, τα αγαπητά παιδιά του που έχουν κά-
νει το παν γι’ αυτόν, αυτά τα αξιέπαινα τέκνα που 
έχουν γίνει κομμάτια για τους γονείς του. Πλήγωσε 
τις αδερφές και την θεία του, τον αγαπητό γαμπρό 

του και νύφη του, τα εγγόνια του που λαχταρούσε 
γι’ αυτά, όλους τους συγγενείς φίλους και γνωστούς.
Απάνω στο κεφάλι του
Δακρύζοντας στέκει η Θούλα,
Τρέμει όλο το σώμα της
Της ράγισε η καρδούλα
Και τα παιδιά αβάσταχτα
Ο Βαγγέλης και η Ελένη
Πικραμένες οι αδερφές
Οι συγγενείς και οι ξένοι.
Βιοπαλαιστής, καλός οικογενειάρχης, αγαπητός με 
όλους. Δεν ήξερε την κακία, είχε μόνο φίλους. Ήταν 
καλός και σωστός πατριώτης. Αχ αυτή η σημερινή 
αυγουστιάτικη μέρα, μέρα Αυγούστου που ήθελε 
να ερχόταν στο χωριό, στην Πολύτσανη της αγάπης 
του, να έσερνε πρώτος τον χορό στο πανηγύρι του 
Δεκαπενταύγουστου. Δεν πραγματοποιήθηκε η επι-
θυμία του. Ο Ρήγας πάντα θα είναι παρών, σύμβο-
λο των πανηγυριών, αυτός θα μείνει πάντα σύμβολο 
του καλού μας χωριανού, του καλού Πολυτσανίτη.
Αλαφρύ να είναι Ρήγα μας,
Το χώμα που θα σε σκεπάσει
Και η αγνή ψυχούλα σου
Στον παράδεισο να φτάσει.
Στις δύσκολες αυτές συνθήκες της καταραμένης 
επιδημίας που μένουμε απομακρυσμένοι αναμε-
ταξύ μας αποδίδουμε τα θερμά μας συλλυπητή-
ρια στους οικείους, συγγενείς και πλησιέστερους 
του εκλιπόντος.
Ρήγα μας, καλό ταξίδι! Καλό παράδεισο!»

27.9.2022
Από τον Θωμά Νάκα
Σήμερα στην Πολύτσιανη έγινε η κηδεία της Δώρας Παπαντώνη. Θέλω να εκφρά-
σω τα συλλυπητήρια μου στα παιδιά της Νίκο και Οδυσσέα, στα εγγόνια της και σε 
όλους τους συγγενείς. 
Η Δώρα μαζί με τον σύζυγο της Δήμο, ήταν για όλους τους πωγωνίσιους δυο άν-
θρωποι σεβαστοί και αγαπητοί. Ήρθαν από την πόλη στο χωριό και βοήθησαν στην 
ανάπτυξη του Πωγωνίου. Όλοι εμείς που τους ζήσαμε από κοντά θα τους θυμόμα-
στε για πάντα. Αιώνια η μνήμη της.

28.9.2022
Από την Μιρέλα Κονόμη

Έφυγε από την ζωή η θεία 
Δώρα!
Μεγάλη η θλίψη για τα παιδιά 
και τα εγγόνια, για μας τους 
υπόλοιπους
που μοιραστήκαμε στιγμές 
μαζί της.
Για τους ανθρώπους που 
συναντάς στην ζωή σου και 
νιώθεις πάντα ευγνωμοσύ-
νη μπορείς να πεις πολλά. 

Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να παλεύει.
Και γω έτσι θα θυμάμαι την θεία Δώρα. Να παλεύει 
σε κάθε περίπτωση και σε κάθε στιγμή.
Μαζί με τον θείο Δήμο η ζωή τους
ήταν ένας συνεχής ανήφορος.
Και νομίζω ότι τα κατάφεραν με το έργο τους, την 
αγάπη τους και τις ικανότητές τους.
Η θεία Δώρα επέλεξε την Πολύτσανη μαζί με τον 
άντρα της για να δώσει τον αγώνα της καθημερι-
νότητας. 
Και σίγουρα εκείνα θα ήταν σκληρά χρόνια, αλλά πι-
στεύω ότι με τον θείο Δήμο ήταν από τους ανθρώ-

πους που μαζί φύτεψαν, καλλιέργησαν και έδρε-
ψαν καρπούς. 
Στήριξαν αρκετούς ανθρώπους και πραγματικά τους 
βοήθησαν.
Βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες στην 
ζωή τους και δεν λύγισαν. Τα έβαλαν με τους νό-
μους και χάριν τις ανθρωπιάς τους έβγαιναν νικητές. 
Κέρδιζε πάντα η ευγνωμοσύνη και η συμπόνια για 
τον συνάνθρωπο. 
Αυτό κάνει τον άνθρωπο ξεχωριστό, να παλεύεις 
με τα θηρία και να μην πτοήσαι, να μην φοβάσαι. 
Η θεία Δώρα ήταν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, με 
καλλιεργημένο πνεύμα, που ανέδειξε την δική της 
σκέψη και αισθητική, πράγμα πολύ σπάνιο για την 
εποχή της. 
Νομίζω ότι στο δικό της ταξίδι της ζωής τόλμη-
σε και πάντα κατάφερνε τους στόχους της, κέρδι-
ζε μαχόμενη.
Αναδείχθηκε ως μια γυναίκα με όνειρα και ελπίδες. 
Και σίγουρα έχει το δικό της μερίδιο στην ιστορία 
της ανάπτυξης του Πωγωνίου. Εκεί θυσίασε τα νιά-
τα της και πρόσφερε το σημαντικό της έργο. 
Θα μείνει αξέχαστη σε όλους μας!
Νίκο και Οδυσσέα, 
Θερμά συλλυπητήρια.

30.9.2022
Από την Αννέτα Κούστα
Έφυγε από την ζωή η καλή μας συγχωριανή, μάνα και γιαγιά Αυγερινή (Βέρω) Κύ-
ρου. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στα παιδιά της Νίκο, Φιλορέτα, Αλεξάνδρα και Θα-
νάση, επίσης και στα εγγόνια. Να ζήσουν να έχουν την ευχή της! Αιωνία η μνήμη της!
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21.12.2022
Από την Μιρέλα Κονόμη

Η ζωή είναι χαρές και λύ-
πες μαζί.
Καλό ταξίδι δάσκαλε!
Έφυγε από την ζωή ο μεγά-
λος δάσκαλος Κώστας Μπέ-
λος, σκορπώντας μεγάλη 
θλίψη στην οικογένειά του, 
στους συγγενείς και φίλους 
του πριν από λίγο καιρό στην 
Αγγλία όπου και κατοικούσε.

Ομολογώ ότι υπάρχουν άνθρωποι στην ζωή μας 
που σεβόμαστε, εκτιμούμε, νοιαζόμαστε, αγαπά-
με και ευγνωμονούμε που βρέθηκαν στο διάβα της 
ζωής μας.
Δάσκαλε, αν το ακούγατε ή το διαβάζατε αυτό, όχι 
μόνο θα συμφωνούσατε, αλλά θα μου λέγατε κιόλας:
-Δεν υπάρχουν κακοί Μιρέλα, όλοι τους είναι κα-
λοί, η ζωή ήταν σκληροί μαζί τους και ξεστράτισαν. 
Έστω και έτσι πάντα έχουν να σε διδάξουν.
Κι εγώ θαύμαζα και υποκλινόμουν στον τρόπο που 
αντιμετωπίζατε τις καταστάσεις, τις κακοτοπιές και 
την ίδια την ζωή.
Όταν στα μαθητικά μου χρόνια, κάνατε εκείνες τις 
αιφνιδιαστικές και υποχρεωτικές επισκέψεις ως επι-
θεωρητής στο σχολείο της Πολίτσανης το ανάστη-
μα και η συμπεριφορά σας μου φαινόταν ένα απλη-
σίαστο βουνό.
Ο σεβασμός και η εκτίμηση που νιώθαμε στους δα-
σκάλους μας, δεν μας άφηνε να σηκώσουμε τα μάτια 
μας, πόσο μάλλον να συναντηθούν τα βλέμματά μας.
Η μοίρα όμως θέλησε να σας συναντήσω τα επόμε-
να χρόνια στο Ηράκλειο και πραγματικά μου ήταν 
απίστευτο που όχι μόνο δεν θα έλεγα μάθημα, αλλά 
μπορούσα να μπω στην οικογένειά σας, να κάνω πα-
ρέα με τα παιδιά σας και να μοιραστώ μαζί σας την 

ευγένεια, την καλοσύνη, τον αυθορμητισμό και την 
ανωτερότητά σας.
Δάσκαλε, υπήρξατε μοναδικός, ο άνθρωπος με το 
ωραιότερο και γνήσιο χαμόγελο, νιώθατε πάντα ευ-
διάθετος και χαρούμενος. 
Χαιρόσασταν την ζωή και την ρουφούσατε μέχρι την 
τελευταία σταγόνα, με πάθος και δύναμη. 
Οραματιστής ,αλληλέγγυος, μάχιμος στα δύσκο-
λα εκείνα χρόνια ,νομίζω βάλατε το θεμέλιο λίθο 
στην εκπαίδευση στα σχολεία του Πωγωνίου μαζί 
με την σύζυγό σας.
Πάντα θα σας θυμούνται και θα σας θαυμάζουν οι 
μαθητές και οι συνάδελφοί σας, καθώς για παρα-
πάνω από τρεις δεκαετίες προσφέρατε μόρφωση, 
αρετή και γνώση από τα έδρανα. 
Η μόρφωση είναι ο πιο σίγουρος δρόμος προς την 
ευημερία, αυτό πιστεύατε. 
Και είχατε δίκιο, γι' αυτό και στα πενήντα σας τα κα-
ταφέρατε και αφομοιωθήκατε με τον καλύτερο τρό-
πο σε μία εντελώς διαφορετική κοινωνία.
Η προσωπικότητα σας ξεχώριζε και ήταν αξιοζήλευ-
τη η ανατροφή των παιδιών σας και οι θυσίες σας.
Πιστεύατε στον άνθρωπο, στην οικογένεια, στην 
φιλία.
Οι αρετές, οι αξίες και η καλλιέργειά σας σας πήγαι-
ναν πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. 
Δεν είχατε ενδοιασμούς, αγαπούσατε την πατρίδα, 
αλλά όπως το κουβεντιάζαμε, την Πατρίδα πρέπει 
να την απαρνηθείς για να την αγαπήσεις.
Εγώ ξέρω πολύ καλά τι εννοούσατε, όπως ξέρω 
πολύ καλά πόσο σας ενοχλούσε η τύχη της Πατρί-
δας μας και πόση νοσταλγία και πόνο κουβαλούσατε.
Στις αμέτρητες συζητήσεις μας έμαθα τόσα πολ-
λά και πάντα θα σας ευγνωμονώ και θα σας θυμά-
μαι με αγάπη. 
Ήταν ξαφνικός, άδικος ο χαμός σας και απίστευτος 
για μας που σας ζήσαμε και σας αγαπήσαμε. 
Καλό ταξίδι δάσκαλε στην χώρα των αγγέλων!
Αιωνία η μνήμη!

25.11.2022
Από τον Δημήτρη Τόλη

Μαζί με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους συνεργάτες μου, βρεθήκαμε σή-
μερα στην Πολύτσιανη Πωγωνίου. Πραγματοποιήσαμε δημόσια διαβούλευση για τον Προ-
ϋπολογισμό του 2023, καθώς και την καθιερωμένη σύσκεψη του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, όπου βασικό ζήτημα ήταν η ψήφιση του Φορολογικού Πακέτου για το επόμενο έτος, 
όπου θα φέρουμε ακόμη περισσότερα χρήματα στο ταμείο 
του Δήμου, χωρίς να αυξήσουμε τους φόρους .

Επίσης, μετέφερα στους κατοίκους του Πωγωνίου τα συ-
μπεράσματα της σύσκεψης που είχα με τους συμπατριώ-
τες μας στην Αθήνα, ενώ είναι δεδομένη η δική μας βού-
ληση για την περαιτέρω βελτίωση της υποδομής σε αυτή 
την πολύ όμορφη και ιστορική περιοχή.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΠΟΛΗΣ

12.11.2022 
Σε μια εκδήλωση που πραγματο-

ποίησε ο Δήμος Δρόπολης - Πω-
γωνίου για την πορεία και το έργο 
των τριών χρόνων της νέας δημοτι-
κής αρχής, έγινε και απονομή τιμη-
τικών διακρίσεων σε πολιτιστικούς 
και χορευτικούς συλλόγους, καθώς 
και σε διάφορα πρόσωπα που έχουν 
προσφέρει στον τόπο τους. Από το 
Πωγώνι τιμήθηκε ο Θωμάς Νάκας.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΛΩΜΟ

8.11.2022
Ανακοίνωση 

Αγαπητοί Συγχωριανοί, 
σε συνέχεια των έργων που έγιναν στον Μπλέτσο μαχαλά και συγκεκριμένη μετά το 

φτιάξιμο των δυο μεγάλων ντουβαριών με αποκλειστικά έξοδα του Γιώργου Αηδόνη, 
δημιουργήθηκε μια νέα τουαλέτα κάτω από το κλιούπι. Η τουαλέτα είναι δωρεά των: 
Δημήτρη Καμπέρη, Βασίλη Ράφτη και Αντώνη Ράφτη. Οι σωλήνες για το αποχετευτικό 
σύστημα είναι δωρεά του Γιώργου Αηδόνη. 

Επίσης με πρωτοβουλία του Απόστολου (Τόλη) Τάγαρη έγινε ανακατασκευή στον ΑΓΙΟ 
ΘΑΝΑΣΗ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης έγινε από τον άξιο Χλωμιώτη Σταύ-
ρο Ζαφείρη. Στο έργο συνέβαλαν ο Σύλλογος, συγχωριανοί αλλά και φίλοι. 

Μετά τον καλλωπισμό της πόρτας του 
κοιμητηρίου που έγινε με έξοδα του 
Μενέλαου Μάτσα, δημιουργήθηκε στο 
σημείο αυτό μια βρύση, δωρεά του Λά-
μπρου Ράφτη.

Ο καθαρισμός του Αή Νικόλα 
έγινε με πρωτοβουλία και χρημα-
τοδότηση των: Τάνο Πάντου, Νε-
οκλή Αηδόνη, Άλκη Αηδόνη και 
Δημήτρη Καμπέρη. 

Το ντουβάρι της εκκλησίας που 
είχε πέσει, αναστυλώθηκε με 
πρωτοβουλία της εκκλησιαστι-
κής επιτροπής και της κοινότητας 
του χωριού. Στο έργο συνείσφερε 
ο σύλλογος ενώ τα τσιμέντα είναι 
δωρεά του Δημάρχου. 

Με πρωτοβουλία της κοινότητας 
του χωριού μας, ξεκίνησε η ανά-

πλαση της πλατείας του σχολείου με ντουβάρια και πλακόστρωση. Επίσης έγινε κλάδε-
μα στο στεγνό κυπαρίσσι που βρίσκετε σε αυτό το σημείο. 

Τέλος να αναφέρουμε πως τα καλά νέα για τη στέγη της εκκλησίας είναι ότι εκδόθη-
κε η άδεια που εκκρεμούσε. Δυστυχώς, ο δύσκολος δρόμος δεν έχει τελειώσει ακόμη 
καθώς δεν έχουν μαζευτεί όλα τα χρήματα που απαιτούνται. Είμαστε όμως αισιόδοξοι 
πως η επιμονή, η υπομονή και αφοσίωση του Σπύρου Πάλλη που έχει αναλάβει ίσως το 
δυσκολότερο έργο του χωριού μας, σε συνδυασμό με την αγάπη και τη πίστη των συγ-
χωριανών μας θα έχει σύντομα αίσιο αποτέλεσμα. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνεισφέρουν στον καλλωπισμό του χωριού και 
βοηθάνε με έργα και πράξεις. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη νεολαία του χω-
ριού μας καθώς με πρωτοβουλία του Γιώργου Αηδόνη μέσα σε μια ημέρα κατάφεραν να 
μαζευτούν αρκετά χρήματα τα οποία θα γίνουν άμεσα έργα στο χωριό μας.

Με εκτίμηση, 
Σύλλογος Χλωμιωτών «Η Αγία Παρασκευή»

23.11.2022
Από τον Δημήτρη Τόλη

Ευχαριστώ από καρδιάς 
τον Βασίλη Ράφτη, ένα νέο 
παιδί από το Χλωμό που 
αγαπάει και θέλει να προ-
σφέρει στον τόπο του, για 
την δωρεά μιας κινητής δε-
ξαμενής νερού και αντλί-
ας όπου θα ωφελήσει τους 
κατοίκους στο Πωγώνι και 
την Πυροσβεστική Υπηρε-
σία του Δήμου Δρόπολης 
και Πωγωνίου.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ

9.7.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

- Ο Σύλλογος ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΣΩΤΉΡΟΣ, ΤΣΙΑΤΙΣΤΑΣ και το Προεδρείο τού χω-
ριού κάνει έκκληση προς όλες και όλους τους συγχωριανούς και σάς ανακοινώνει ότι:

1- Τα έργα ανάπλασης στην Τσιάτιστα για την βελτίωση του περιβάλλοντος στο χωριό 
είναι σε εξέλιξη και η χρηματοδότηση τους έγινε από δωρεές συγχωριανών. Τους ευ-
χαριστούμε όλους. 

2- Η ανάρτηση των ονομάτων 
έχει γίνει σε προηγούμενες ανα-
κοινώσεις περιμένοντας και τις 
παρατηρήσεις σας για βελτίωση 
και τυχόν παραλήψεις. 

3- Τα έργα στο Εξωκλήσι ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΊΑΣ είναι σε εξέλιξη. Τα 
ονόματα των πρώτων δωρη-
τών θα ανακοινωθούν σε αυ-
τήν την ανάρτηση και σε συ-
νέχεια θα αναρτιόνται σε νέες 
ανακοινώσεις. 

4- Κάνουμε έκκληση σε 
όλους τους Τσιατιστινούς και 
με το πατριωτικό πνεύμα που 
τους χαρακτηρίζει να ενώσου-
με τις δυνάμεις μας να εισφέ-
ρουμε με ότι ο καθένας και 
καθεμία μπορεί για το καλό 
τους Χωριού μάς. 

5- Υπενθυμίζουμε, για την 
προηγούμενη ανάρτηση της 
παραχώρησης του χώρου 
του Καφενείου - παντο-
πωλείου για παραχώρηση. 
Όποιος επιθυμεί, να επικοι-
νωνείτε στα τηλέφωνα που 
συλλόγου. 

6- Επικοινωνήστε: - για 
νέες προτάσεις βελτίωσης, 
- για παρατηρήσεις και τυχόν παραλήψεις γράφοντας μάς 

στη σελίδα του συλλόγου για το χωριό μας στο F/B, όπου θα βρείτε τις απαντήσεις και 
κάνοντας διάλογο. 

7- Τηλέφωνα επικοινωνίας:
- Προεδρείο συλλόγου: 6944 123 584
- Πρόεδρος του χωριού: 6975 632 537
- Διαχείριση: 6932 448 025 
- Σελίδα facebook

Α' Ανάρτηση
- Ανακοινώνομαι τον κατάλογο με τής δωρεές σε χρήμα και σε υλικά όπως:

1- Κώστας Πάνος ...................200€
2- Χαριλάκης Λ. Ντούβας ......500€
3- Αντώνης Σ. Καλούδις ........500€
4- Χρήστος Ν. Ζώγκος ...........500€
5- Σταύρος Ν. Ζώγκος ...........500€
6- Γιώργος Α. Κονόμος ..........100€
7- Νικόλαος Ζώγκος ..............δωρεά την πέτρα κτησίματος.
8- Αθανάσιος Ντούβας ...........δωρεά την πέτρα (πλάκα) πλακόστρωσης.
9- Δήμαρχος Δρόπολης και Πωγωνίου κος. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ δωρεά: 2 τόνους τσι-
μέντο και 150 τμ πλέγμα για τα μπετά. 
-Με την ευκαιρία σας ευχαριστούμε όλους η Παναγία μαζί σάς, Βοήθειά μάς.!!

Με εκτίμηση εκ του Συλλόγου και Προεδρείου του χωριού Τσιάτιστα.!!

13.8.2022
Σύλλογος ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ-

ΣΗΣ του ΣΩΤΉΡΟΣ, ΤΣΙΑΤΙΣ-
ΤΑΣ και το Προεδρείο τού χω-
ριού κάνει έκκληση προς όλες 
και όλους τους συγχωριανούς 
και σάς ανακοινώνει ότι:

1- Τα έργα ανάπλασης στην 
Τσιάτιστα για την βελτίωση του 
περιβάλλοντος στο χωριό εί-

ναι σε εξέλιξη 
και η χρημα-
τοδότηση τους 
έγινε από δω-
ρεές συγχω-
ριανών. Τους 
ευχαριστούμε 
όλους. 
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16.10.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΤΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, το Προεδρείο του Χωριού, 
σας ανακοινώνουν ότι:

1- Οδεύουν προς το τέλος οι εργασίες μπετόστρωσης ενός άλλου οδικού έργου στο 
χωριό μάς Τσιάτιστα, τού δρόμου προς τη Χούνι, το δύσκολο κομμάτι λόγω στενότητας 
από την οικία του Σταύρου Θωμά Τσιάβου έως την οικία τού Φώτη Βλάχου, όπως το 
βλέπετε και στις φωτογραφίες.

2- Μετά από αυτό, παίρνει σειρά ένα άλλο δύσκολο κομμάτι λόγω ανηφοριάς στο Μέ-
σιο Μαχαλά και ή διαμόρφωση και η επισκευή τού ήδη υπάρχοντος και η επισκευή όπου 
υπάρχουν φθορές και βελτιώσεις. 

3- Για τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη τα υλικά και οι δωρεές σε χρήμα είναι όπως:
 α.- Ο Δήμαρχος Δημήτρης Τόλης και το Δημοτικό Συμβούλιο τού Δήμου Δρόπολης 

- Πωγωνίου έκαναν δωρεά παραχωρώντας 200 σάκους τσιμέντο & τα πλέγματα για τα 
μπετά.

Τους ευχαριστούμε για πολλοστή φορά τον Δήμαρχο Δημήτρη Τόλη και το Δημοτικό 
Συμβούλιο τού Δήμου, για την πολύ καλή συνεργασία και βοήθεια τούς εκ μέρους όλων 
των συγχωριανών, τού Προεδρείου του Συλλόγου και Προεδρείου του χωριού Τσιάτιστα. 

 β.- Χρηματικά πόσα σε μετρητά πρόσφεραν ή οικογένειες ως εξής:
- Άλκης Βλάχος ....................100€ 
- Αλέξης Ντούβας ................100€ 
- Θωμάς Τσιάβος ..................100€ 
- Σπύρος Βλάχος ..................100€ 
- Ανδρέας Κονόμη ...............100€ 
- Παντελής Ντούβας ............100€ 
- Λάντη Ρίζο .........................100€ 
- Σταύρος Θ. Τσιάβος ...........100€ 
- Βασίλης Κοροβέσης ..........100€ 
 γ.- Το υπόλοιπο χρηματικό ποσό από 

το ταμείο του χωριού. 
Εκ μέρους όλων των συγχωριανών τους 

ευχαριστούμε όλους και τούς ευχόμαστε 
υγεία και ευτυχία στις οικογένειες τους. Ας 
είναι αυτή η πράξη παράδειγμα για όλους 
,όπως πάντα ανταποκρινόμαστε χωρίς διά-
κριση όλοι μάς να εισφέρουμε για το χωρίο 
μας, για περαιτέρω έργα και δράσεις όπως 
να συνδεθούν όλα τα σπίτια με δρόμο για την 
βελτίωση των συνθηκών όλων και γενικά 
τον ηλικιωμένων που βρίσκονται στο χωρίο. 

Ευχαριστούμε το Προεδρείου τού χωριού 
υπό την επίβλεψη τού Προέδρου Νίκο Ζώ-
γκο και του βοηθού Κώστα Μάτσια για την 
πρωτοβουλία τούς την επιμονή και υπομο-
νή που υποδεικνύουν για την αποπεράτωση 

των εργασιών μαζί με τούς εργά-
τες που συμβάλουν με την εργα-
σία τούς. 

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι 
από τους συγχωριανούς ευρίσκο-
νται στο χωριό και την βοήθεια πού 
προσφέρουν. 

Ευχόμαστε καλή Κυριακή και 
καλή εβδομάδα σε όλους τους 
Τσιατιστινούς με το βλέμμα μας, 
στο χωριό μάς, Τσιάτιστα, με την 
ελπίδα και την ευλογία της Παναγί-
ας, να έχουμε δύναμη για περαιτέ-
ρω δράσεις και έργα προς όφελος 
όλων εισφέροντας έστω και ολί-
γων υλική και πνευματική στήριξη 
με όλο το πατριωτικό πνεύμα πού 
χαρακτηρίζει την Τσιάτιστα και τους 
Τσιατιστινούς, με το πιο έντονο χα-
ρακτηριστικό την ενότητα!!

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2022!!

5.11.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ 
"ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ", ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ!!

- Αγαπητοί συγχωριανοί - νές σας ανακοινώνουμε εκ μέρους τού Συμβουλίου του 
συλλόγου και τού Προεδρείου του χωριού ΤΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ότι:

1- Μετά από συζήτηση και συνεννόηση όλων των μελών τού Συμβουλίου έγινε δε-
κτή η απόφαση ότι:

• Μετά από την αποπεράτωση των εργασιών όπως έχουμε αναδείξει στο χωριό, πρέ-
πει να τονίσουμε ότι η ανάγκη για βελτίωση του οδικού δικτύου στους μαχαλάδες είναι 
άμεση και πολύ επείγουσα γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να προσεγγίσουν τα σπίτια 
και πολύ περισσότερο οι ηλικιωμένοι. 

• Η ανάγκη Χρηματοδότησης για περαιτέρω δράσεις και των εργασιών πού περιμέ-
νουν είναι τόσο επίκαιρη και ο καθένας μας αναλογίζετε την πηγή αυτών των εσόδων. 

• Κάνουμε έκκληση σε κάθε οικογένεια τού χωριού μάς πρωτίστως να εισφέρει στο 
κοινό ταμείο του χωριού ( βάση πάντα και τής δυνατότητας) ένα ποσό το οποίο θα είναι 
ως συμμετοχή και θα το καταχωρήσουμε: ΣΥΝΔΡΟΜΗ. 

• Βάση τού καταλόγου που θα καταγραφούν όλες οι οικογένειες του χωριού ( όπως 
διαμορφώνουν την κατάσταση τώρα ) θα αναρτηθούν στις επόμενες ανακοινώσεις. Θα 
ενημερώνουμε κάθε κατάθεση με ανακοίνωση στη σελίδα και στον πίνακα ανακοινώ-
σεων στο καφενείο τού χωριού. 





Η καταγωγή μου είναι από τις Σχωριάδες
Κάποιος με ρώτησε:
- Για ποιο χωριό θα γράψετε;
- Για τις Σχωριάδες
- Υπάρχουν κάτοικοι εκεί;
- Ναι.
- Πόσοι κάτοικοι υπάρχουν;
- Περισσότεροι το πρωί παρά το βράδυ, περισσότεροι το καλοκαί-

ρι παρά το χειμώνα. Στις μέρες μας, το χειμώνα, οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού λίγοι, 
κρατούν την ανάσα του χωριού στα χέρια τους όλο το χειμώνα, αγρυπνούν, συντηρούν 
και αναμένουν.
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Σχωριάδες με το γαϊδουράκι, πόσο γέλιο ρίχναμε, ένιωθα τόσο ευτυχισμένη όταν καβα-
λούσα το γαϊδουράκι, και δεν αναρωτιόμουν πως πόσο μακρύς μπορεί να είναι ο δρόμος. 

Το χωριό θυμάμαι ήταν γεμάτο και βούιζε από τις ατελείωτες φωνές και τα τραγού-
δια, των παιδιών και τώρα το βλέπεις άδειο. Και βλέπεις και ακούς αυτόν τον θόρυβο 
μόνο λίγες μέρες το καλοκαίρι.

Δείτε την πλατεία που είναι το κέντρο του χωριού, όπου μαζεύονταν πολλά νέα παι-
διά, τώρα δεν βλέπετε παρά λίγους γέροντες να κάθονται και να κοιτάζουν με μάτια γε-
μάτα μελαγχολία και λαχτάρα για μια αγκαλιά από τον γιο, την κόρη ή τα εγγόνια τους.

Η καταγωγή μου είναι από εκεί που γεννήθηκε ο πατέρας μου, εκεί που πήρε τα παι-
δικά μαθήματα, όπου ζούσαν κάθε στιγμή με χαρές και λύπες. Εκεί που έγινε το πρώτο 
βήμα και ξεκίνησε ο δρόμος της ζωής. 

Η γενέτειρα των προγόνων μου, είναι αυτή η ιερή γη, η οποία αφήνει ανεξίτηλα ίχνη 
σε κάθε άνθρωπο, και κάθε μέρος της μου θυμίζει την καταγωγή μου. Τώρα οι Σχωριά-
δες φορούν ένα πράσινο πουκάμισο. Τα λουλούδια του Αυγούστου μυρίζουνε φρεσκάδα, 
λάμπουν από καθαριότητα στην πρωινή λιακάδα, είναι εδώ για να σε μαγέψουν και να 
γεμίσουν τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού μας και κάθε χώρο αυτού του χωριού με τα 
πιο ωραία χρώματα. Το άρωμα του καθαρού αέρα που αναπνέεις, μέσα από τα βουνά, τα 
δέντρα μεγαλώνουν και τα πουλιά επιστρέφουν, όπως κάθε άνοιξη, στην “πατρίδα” τους.

Κάθε μέρος του χωριού μου είναι όμορφο. Όταν κάθομαι να γράψω, χάνομαι σε φω-
τογραφίες αναμνήσεων. Βλέπω πώς ήταν κάποτε και πώς είναι τώρα οι άνθρωποι, στα 
μέρη που συχνάζαμε, την πρασινάδα της Σωτήρας και ό,τι άλλο τριγύρω. Είναι ιδιαίτε-
ρη συγκίνηση να γράφω για την καταγωγή, σε κάθε λέξη, σε κάθε γράμμα μου έρχο-
νται αναμνήσεις στο μυαλό. Κάθε φωτογραφία που δημοσιεύεται εδώ έχει μια ξεχωρι-
στή θέση μέσα μου, έχει μια ιστορία, μια ανάμνηση, μια νοσταλγία.

Σπάνια πήγαινα, αλλά το θυμάμαι με νοσταλγία. Ο πατέρας μου ο Βαγγέλης Μπεντούλης 
γεννήθηκε σε αυτό το μικρό χωριό. Οι Σχωριάδες είναι ένα από τα οκτώ χωριά του Πω-
γωνίου Αργυροκάστρου της Βορείου Ηπείρου. Βρίσκεται νοτιοανατολικά της Αλβανίας, 
κοντά στα σύνορα με τον νομό Ιωαννίνων, στην σκιά της Νεμέρτσικας (Δούσκο). Ο πλη-
θυσμός στο χωριό, αμιγώς ελληνικός, τιμά τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα του ηπει-
ρώτικου πολιτισμού παρά τις αντιξοότητες. Το κλίμα των Σχωριάδων είναι ορεινό, ξηρό 
και υγιές. Έχω λίγες αναμνήσεις, αλλά ακόμα και σήμερα τις έχω τυπωμένες στο μυαλό 
μου. Μου άρεσε πολύ η διαδρομή που κάναμε για να φτάσουμε στις Σχωριάδες, ιδιαί-
τερος προορισμός, μακριά από την Αυλώνα. Μία απέραντη έκταση γεμάτη πράσινο και 
πολύχρωμα λουλούδια. Οι γωνίες των σπιτιών ήταν χτισμένες από επεξεργασμένη λευ-
κή πέτρα, όπως και τα πλαίσια των παραθύρων. Με την λευκή πέτρα έκαναν επίσης δια-
κοσμητικές γραμμές. Στην αυλή και στα παράθυρα μοσχοβολούσαν τα λουλούδια και τα 
αρωματικά βοτάνια. Ο δρόμος ήταν ανήφορος, όχι ασφαλτοστρωμένος, πάντως όμορφος. 
Σε όλοι την διαδρομή μιλούσαμε, ένιωθα να έχω ξαφνικά τόσες ερωτήσεις και δεν στα-
ματούσα να ρωτάω τους γονείς μου για όλα όσα έβλεπα. Συχνά παίρναμε το δρόμο για 

Από την
Χαρίκλεια (Ίκλα) 
Μπεντούλη

Βαγγέλης Μπεντούλης (οικογενειακώς) – Κωνσταντίνα Πέτσο (οικογενειακώς)

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%89%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%89%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%BA%CE%BF
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Μία από τις πιο εξέχουσες και ξεχωριστές προσωπικότητες των Σχωριάδων ήταν ο 
θεολόγος Μπεντούλης Δημήτριος (1914-1996). Ο Δ. Μπεντούλης ήταν άνθρωπος πο-
λυπράγμων, ερευνητής και ειδικός στον τομέα όχι μόνο της θεολογίας και του οικονο-
μικού σχεδιασμού, αλλά και στον τομέα της ιστορίας. 

«Αν και περπατώ σε κοιλάδα βαθιάς σκιάς, δεν φοβάμαι μήπως πάθω κακό, επειδή 
εσύ είσαι μαζί μου· η γκλίτσα σου και το ραβδί σου μου δίνουν σιγουριά» ήταν ένας από 
τους ψαλμούς που του άρεσε να επαναλαμβάνει.

Αυτό είναι ένα συνηθισμένο επαρχιακό 
χωριό. Όπως και χιλιάδες άλλα. Αλλά μόνο 
εδώ μπορώ να νιώσω σαν στο σπίτι μου, 
άνετα και καλά. Εδώ γνώριζα κάθε δρόμο, 
στροφή και διασταύρωση. Αυτό είναι το μέ-
ρος που κρατά τις αναμνήσεις της παιδι-
κής μου ηλικίας. Το πρωί, όταν ανοίγω την 
εξώπορτα, δεν ακούω κανένα κουδούνι 
από αυτοκίνητα ή λεωφορεία, δεν βλέπω 
περαστικούς να βιάζονται, αλλά αν κοιτά-
ξω ψηλά, βλέπω χιονισμένα βουνά και γα-
λάζια ομίχλη γύρω μου, ενώ τις πιο ζεστές 
μέρες ο ήλιος ζεσταίνει απαλά.

Χαρίκλεια Μπεντούλη - Ευφημία Μπεντούλη (Μπίτα)
Δημήτριος Μπεντούλης - Βαγγέλης Μπεντούλης

Απόστολος Μπεντούλης με τις κόρες του, Κωνσταντίνα Πέτσο (Μπεντούλη)  
– Σοφία Κονόμη (Μπεντούλη) με τον σύζυγό της Κώστα ΚονόμηΗ προτομή του Δημήτρη Μπε-

ντούλη στο κέντρο του χωριού

Σχωριάδες 1987 στο γάμο
της ΣουλτάναςΚαραγιάννη,

οικογενειακώς ο Βαγγέλης Μπεντούλης 
Η κεντρική πλατεία
του χωριού
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Μια μεγάλη αγκαλιά πάει σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που έχουν μείνει στις 
φωτογραφίες και δεν ξεχνιούνται. Οι Σχωριάδες έχουν υποστεί μια μεγάλη αλλαγή αυτά 
τα χρόνια και αυτή η αλλαγή έγινε χάρη στην αφοσίωση, την αγάπη για την πατρίδα, και 
αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στους κατοίκους που συνέβαλαν και συνεχίζουν να το κάνουν 
για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση του χωριού.

Μια κοπέλα από τη Λουντζερία 
την ημέρα του γάμου της με ένα 
αγόρι από τις Σχωριάδες. Η Ευ-
δοξία, αληθινή κυρία, διαβασμένη 
με πλούσια καρδιά με την αστεί-
ρευτη γνώση, με την ήρεμη ευ-
γενική συμπεριφορά και με τον 
υπέροχο και μοναδικό και με 
πλούσιο κόσμο και πολιτισμό. 
Διάβασε κάθε είδους λογοτεχνία 
και είχε γνώση του γαλλικού ρε-
αλισμού.

Κάτοικοι του χωριού Σχωριάδες

Η Σουλτάνα Μπεντούλη (Παπαχρηστίδου) με
τα παιδιά της, Αποστόλης Μπεντούλης και

Ευανθία Καραγιάννη (Μπεντούλη)

Αποστόλης Μπεντούλης με τα παιδιά, Βαγγέλη 
Μπεντούλη Κωνσταντίνα Πέτσο και τον εγγονό 

Γιάννη Καραγιάννη

Ευδοξία Παντάζο
Ευφημία Μπεντούλη (Μπίτα)

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(παραδοσιακή τοπική ενδυμασία) 

Ένας γνήσιος δάσκαλος που μετέδιδε 
γνώση στις γύρω περιοχές, όπως στις 
Σχωριάδες, την Σωπική, το Χλωμό, την 
Τσιάτιστα. Συνάμα ήταν και ο υπεύθυ-
νος του πολιτιστικού κέντρου. Υπήρξε 
μέλος του λαϊκού συγκροτήματος του 
χωριού και συμμετείχε στα φολκλορι-
κά πανηγύρια της περιοχής.
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Οι Σχωριάδες είναι ένα χωριό που έχει 
περισσότερες από 10 εκκλησίες. Οι θρη-
σκευτικές γιορτές και τα πανηγύρια, ειδικά οι 
ονομαστικές εορτές, η εορτή του αγίου προ-
στάτη του σπιτιού ή του χωριού και ειδικά 
την πρώτη εβδομάδα μετά την Κυριακή του 
Πάσχα αποτελούσαν τις κύριες μορφές κοι-
νωνικών εκδηλώσεων. Για την ονομαστική 
εορτή ή την εορτή του σπιτιού, η κάθε οικο-
γένεια έκανε τις κατάλληλες προετοιμασίες 
στην ώρα τους, όπως γενική καθαριότητα, 
οι νοικοκυρές στόλιζαν το σπίτι, άναβαν το 
τζάκι, ετοιμάζανε γλυκά. Προτιμούσαν τα 
τριαντάφυλλα ως γλυκό του κουταλιού, αν 
και στο χωριό έφτιαχναν άλλα είδη από γλυ-
κά του κουταλιού, όπως με κεράσια, σύκα, 

καρύδια, σταφύλια, κυδώνια κ.λπ. Στις Σχωριάδες οι οικογένειες πήγαιναν συχνά οργα-
νωμένες εκδρομές σε γραφικά μέρη του χωριού, κοντά σε παλιές εκκλησίες και ξωκλή-
σια, στην σκιά των αιωνόβιων βελανιδιών και κοντά στις πηγές, όπου φυσικά δεν έλειπε 
το αρνί ψητό σε σούβλα.

Μου έμειναν ελάχιστες φωτο-
γραφίες, άλλες της έδωσα, άλ-
λες χάθηκαν λόγω μετακόμι-
σης, αλλά αυτές τις λίγες θέλω 
να τις μοιραστώ μαζί σας. Για να 
μην ξεχνάμε από πού ερχόμα-
στε και να θυμόμαστε αυτούς 
που δεν είναι πια.

Η Σοφία Κονόμη στο σπίτι της στο κέντρο του 
χωριού Σχωριάδες

Η πηγή (βρύση) στο κέντρο του χωριού χτίστηκε το 1819, όπου σύμφωνα με την παράδοση, λέγεται 
ότι πηγάζει 1 (ένα) χλμ πάνω από το χωριό, και έγινε ανακατασκευή το 2019 από τον Βασίλη Μεντή.

(Επάνω) Το μνημείο χτίστηκε προς τιμή 
του ήρωα του χωριού Παντελή Ντάλλα
(Δεξιά) Χαρίκλεια Μπεντούλη
(πρωτότυπη οικογενειακή φωτογραφία)

(πάνω αριστερά), Ευανθία Καρα-
γιάννη (Μπεντούλη), ο σύζυγος της 
Χρήστος Καραγιάννης, Κωνσταντί-
να Πέτσο (Μπεντούλη), η μητέρα 
της Χαρίκλεια Μπεντούλη, ο Βαγ-
γέλης Μπεντούλης και ο πατέρας 
του Αποστόλης Μπεντούλης (κάτω 
από δεξιά Σουλτάνα Μπεντούλη Πα-
παχρηστίδου, η αδελφή της η Κων-
στάντω (Μπάντω)



Γράμμα από την Τάνα Μπέλλου
Η Τάνα Μπέλλου δραστηριοποιείται ενεργά στο περιοδικό και μας 

στέλνει κάθε χρόνο τις αναμνήσεις της από το παρελθόν που αφο-
ρούν πρόσωπα και γεγονότα από το χωριό μας. Τα θυμάται όλα αυτά 
με νοσταλγία και αγάπη και τα μοιράζεται με όλους μας. Αυτή την 
φορά μας έστειλε διάφορες αστείες ιστορίες που μας χαροποίησαν 
ιδιαίτερα. Απολαύστε τις!

Αγαπητέ Θωμά Νάκα,
Σας φιλώ από μακριά όλους τους χωριανούς. Εύχομαι υγεία και ευτυχία 

στην οικογένειά σας. Θα γράψω μερικά πράγματα που θυμάμαι από τα χρό-
νια που ήμασταν στο χωριό. Τότε ήμασταν πολύ ενωμένοι και όλοι οι συγ-
χωριανοί δουλεύαμε με θέληση στον συνεταιρισμό. Και ο Νάσιος, ο αδερφός 
μου κάθε μέρα δούλευε, εκτός όταν πήγαινε για τον εαυτό του για τσάι, για 
χαμασφάκι, να τα πουλήσει, και η Τσίγια του Νταλέ, η Χαρτίνα του Μεντή, 
η Κάντα του Πασπάλη δούλευαν πολύ. Εγώ ήμουν μικρή τότε, αλλά ήθελα 
να τους φτάσω. Έτσι ξεπερνούσα την νόρμα και το βράδυ φώναζε ο τηλε-
βόας: «η Σουλτάνα Μπέλλου 140-150%». Καταλαβαίνετε την χαρά και την 

ευχαρίστησή μου. 
Ο Νάσιος μου, όταν δεν ήμασταν στην κοοπερατίβα, ήταν πολύ αστείος 

με όλους τους χωριανούς. Πήγαινε στα σπίτια και δεν κουνιόταν να φύ-
γει. Όταν μαζεύονταν παρέα, έπιανε το τραγούδι και δεν έλεγε να φύγει. 
Επίσης κάπνιζε πολύ. Γι΄αυτό η μαμά τον μάλωνε. Μια μέρα πήγε στην 
Πολύτσιανη και δοκίμασε να μην καπνίσει τσιγάρο. Όταν γύρισε σπίτι 
λέει στην μάνα του: Μάνα το ΄κοψα το τσιγάρο. Πότε το ‘κοψες; Απ’ την 
Πολύτσιανη ως εδώ; Να δούμε - του λέει. Εκείνος πάλι το άρχισε. 
Η μαμά μου και ο Νάσιος είχαν πάει στην Ζαγοριά να αγοράσουν μια 

αγελάδα. Αφού την αγόρασαν, η νοικοκυρά της λυπήθηκε που την πού-
λησε και έκλαιγε. Της λέει η μαμά μου: Të preftë barku, mos u bëj merak! 
Ήθελε να της πει σου κόπηκε η καρδιά, μην στεναχωριέσαι. Της λέει ο 
αδερφός μου: - Τι λες μωρ μάνα, της είπες να σε κόψει η κοιλιά!
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Η Χάιδω Κατσάνου ήταν άρρωστη και πήραν τον γιατρό να την κοιτάξει. 
Της λέει ο γιατρός: - Αερίζεσαι, αερίζεσαι; Του απαντάει η Χάιδω: - Βγαίνω 
έξω στην Σωτήρα. Άλλο σε ρώτησα - της λέει ο γιατρός - κλάνεις, κλάνεις;
Ο μπάρμπα Γάκης Τσάνος, ένας απλός άνθρωπος, τσομπάνος του χωριού, 

κουβέντιαζε ένα βράδυ με την Γάκαινα. Της λέει - βράσε μου κανένα αβγό 
γι΄αύριο. - Καλά Γάκη, αύριο πουρνό πουρνό σου τα κάνω ζεστά, ζεστούτσι-
κα, τα τρως και φεύγεις.
Η Μαρία του Νταλέ ήταν κουτσή και είχε τα πόδια της ανάποδα. Την είχαμε 

γειτόνισσα. Το σπίτι που έχει ο Φάνης Καραγιάννης ήταν δικό της. Μια μέρα 
ακούμε να μαλώνει με τον Γάκη Τσάνο. Βγαίνουμε να δούμε, εκείνοι φώνα-
ζαν πολύ. Της λέει ο μπάρμπα Γάκης: - Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ο Θεός είπε 
τον κακό τον άνθρωπο θα τον σημειώσω εγώ. Και εσένα σε σημείωσε ο Θεός.
Ήταν ένας γέρος, ο οποίος είχε παιδιά και νυφάδες. Φταρνίστηκε δυο - τρεις 

φορές και δεν του είπε κανείς «στη υγειά σου». Λέει αυτός μόνος του: - Γειά 
μου με τα κούτσουρα που ‘χω αμπροστά μου.
Είχαν βάλει στοίχημα δυο άτομα ότι δεν φοβούνταν να πάνε την νύχτα στο 

νεκροταφείο. - Σύρε - του λέει ο άλλος - και τσίτωσε ένα μαχαίρι στο μνή-
μα. Κι εκείνος ετσίτωσε το μαχαίρι σε ένα μνήμα. Το μαχαίρι έπιασε το που-
κάμισό του. Έκαμε να σηκωθεί και δεν μπορούσε. Από τον φόβο του έπαθε 
συγκοπή καρδιάς. Είπε πως τον τράβηξε ο πεθαμένος.
Εκείνα τα χρόνια είχαν τα μνήματα στον αυλόγυρο της εκκλησίας. Είχαν 

πάει κάποιοι που έλεγαν ότι ήθελαν να πουλήσουν μήλα. Μερικά παιδιά του 
χωριού, μιλούσαν και είπαν θα τους κάνουμε να φοβηθούν, να αφήσουν τα 
μήλα και να φύγουνε. Θα πάρουμε σεντόνια άσπρα, θα τυλιχτούμε και θα 
χορεύουμε τριγύρω τους. Θα λέμε: - Που είστε πεθαμένοι; Εδώ είμαστε καη-
μένοι, αφότου πεθάναμε μήλα δεν εφάγαμε. Και εκείνοι φοβήθηκαν, έφυγαν 
και τα άφησαν τα μήλα. Τα πήραν τα παιδιά που χόρευαν.
Στην Τσιάτιστα είχα την αδερφή του πατέρα μου παντρεμένη με τον Γάκη 

Στόγια. Μια φορά εκείνοι είχαν μια χαρά (γάμο) δική τους και πήγε και η 
μητέρα μου και άκουγε που σήκωναν ντολιά. Τον συμπέθερο τον έλεγαν Νίση 
και την γυναίκα του την έλεγαν Νίσαινα. Έτσι φώναζαν τις γυναίκες εκείνο 
τον καιρό. Σηκώνει ντολί η μάνα της νύφης: - Συμπέθερέ μου Νίση να μας 
προκόψουν τα παιδιά, συμπεθέρα μου Νίσαινα να μας προκόψουν τα παι-
διά! Στην μαμά μου της φαινόταν αστεία η προσφώνηση αυτή και τα 
παρεξηγούσε.
Θα γράψω μερικά για την θεία μου, την Τσίγια Καρα-

γιάννη. Όταν καήκαμε από τους Γερμανούς της κάηκε 
το σπίτι. Του Πασπάλη το σπίτι δεν κάηκε. Την θεία 
Τσίγια την πήρε η μαμά μου στο σπίτι μας, γιατί 

Από την
Τάνα Μπέλλου
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δεν είχε που να μείνει. Της έδωσε ένα δωμάτιο, όπου σε μια γωνιά μπορούσε 
να μαγειρέψει. Όλοι τους ήταν έξι άτομα σύνολο, από τα οποία τα τέσσερα 
ήταν τα παιδιά. Τότε ήταν μεγάλη η φτώχεια, είχαν και ψείρες. Η θεία μου 
μάζευε το φόρεμά της και ξύνονταν. Ο Σταύρος της έλεγε: - Μάνα, μάνα, 
κριάρια, κριάρια; 
Όταν έφτιαξαν ένα σπιτάκι, το ένα δωμάτιο το έστρωσαν και το άλλο ήταν 

άστρωτο και χωρίς ταβάνι. Είχε βάλει σεντούκια στην άκρη. Τα κρεμμύ-
δια τα είχε κρεμάσει στον τοίχο. Μια μέρα πήγε να πάρει κρεμμύδια και για 
να τα φτάσει ανέβηκε στο σεντούκι. Τότε κόπηκε η αρμαθιά και έπεσε στο 
κατώι. Ο θείος Κίτσιος ανησύχησε και της λέει: - Που είσαι μωρέ διάβολε; 
- Κίτσιο είμαι στο γομάρι καβάλα - του απαντάει εκείνη. Όπως έπεσε πήγε 
πάνω στο γομάρι που ήταν στο κατώι. 
Μια φορά, όταν πήγαμε στο Αργυρόκαστρο που δούλευε ο Λάκης, ψωνίσαμε 

και κάτι πράγματα καθώς και σαρδέλες παστές. Μας ξεπροβόδισε ο Λάκης 
και μας πήρε από ένα παγωτό. Η θεία Τσίγια το ‘φαγε και έγινε χάλια. Λέει 
κάποιος στον Λάκη: - Τι την έχεις αυτή; - Μια χωριανή μου είναι - απα-
ντάει ο Λάκης. - Όχι, όχι. Μ’ έχει μάνα, είναι το παιδί μου, - είπε εκείνη. Το 
βράδυ κοιμηθήκαμε πάνω στην Σούχα. Μαζί με μας ήταν και η θεία Τζί-
μαινα. Είχαν δέσει τα γομάρια και εμείς ξαπλώσαμε. - Τζίμαινα, Τζίμαια-
να, το γομάρι σου κάνει γράπα - γράπα. Θα μου φάει τις σαρδέλες και τις 
κάλτσες της Τσάνθης. Ήταν για γέλια. 
Όταν έκανε τις δουλειές του σπιτιού δεν ήταν καθόλου προσεκτική. Τότε 

δεν είχαμε καλές συνθήκες, όλο καρβουνιές. Μια μέρα πήγε στο πηγάδι με το 
πρόσωπο γεμάτο καρβουνιές. Περνάει, βλέπει την Σοφία του Μπάντου στην 
πόρτα. - Που πάνεις μωρ’ Τσίγια, είσαι όλο καρβουνιές! Εκείνη σήκωσε την 
φούτα και σκούπισε το πρόσωπο, όπου έγινε χειρότερα απ’ ότι ήταν.vΟύι, ούι 
- της λέει η Σοφία - έγινες χειρότερα! 
Στα γεράματα έμειναν μόνοι τους οι γερόντοι. Τα παιδιά ήταν παντρεμέ-

να. Ο Σταύρος ήταν στα Τίρανα, ο Λάκης δούλευε και είχε πάρει σπίτι στην 
Πολύτσιανη. Την Τσάνθη την είχαν κοντά και τους πρόσεχε. Αρρώστησε ο 
θείος Κίτσιος και η θεία ήταν αυτή που τον φρόντιζε, μόνη της. Ένα βρά-
δυ που του θείου ήρθε η ώρα να πεθάνει, έκλεισε τα μάτια του. Μας έλε-
γε η θεία: - Του έριχνα ρακί στα μάτια και δεν τ’ άνοιγε. Αφού τον άλλαξα, 
πήγα στην Τσάνθη και της είπα ότι πέθανε ο Κίτσιος και να ειδοποιήσου-
με τον Λάκη. Έχει πολλές ιστορίες η θεία μου, άγιο να ‘ναι το χώμα που την 
σκεπάζει, δεν τελειώνουν.

Ήταν ένας παπάς και είχε βάλει στο μάτι μια όμορφη που πήγαινε στην εκ-
κλησία. Κάθε Κυριακή που περνούσε με το θυμιατό της έλεγε: - Κύριε ελέη-
σον, να ‘ρθω βράδυ. Έτσι συνέχισε για πολλές Κυριακές. Τι να κάνει κι αυτή, 
πιάνει την παπαδιά και της είπε πως κάθε Κυριακή ο παπάς περνάει από 
μένα και μου λέει: «Κύριε ελέησον, να ‘ρθω βράδυ». - Πες του - της λέει η 
παπαδιά - έλα το βράδυ στην καλύβα. Εκεί που θα πας στα σκοτεινά, πες 
του να βγάλει τα ρούχα του. Παρ’ τα και φέρτα σε μένα. Ξέρω γω τι θα του 
κάνω αφού μείνει γυμνός. Έτσι, πάει την επόμενη Κυριακή στην εκκλησία, 
έγινε το ίδιο.vΈλα το βράδυ στην καλύβα - του λέει του παπά. Με χαρά ο 
παπάς τελείωσε την εκκλησία στα γρήγορα, πάει στο σπίτι και της λέει της 
παπαδιάς ότι απόψε με κάλεσαν σε έναν γάμο. - Πολύ καλά, να πας - του 
λέει αυτή. Το βράδυ πάει στην καλύβα και συνάντησε την όμορφη. - Βγά-
λε τα ρούχα σου - του είπε εκείνη. Μετά τα πήρε τα ρούχα, βγήκε από την 
καλύβα και αφουγκραζόταν τι έκανε ο παπάς. Ο παπάς έλεγε: - Που είσαι 
ευλογημένη, μεσ’ στα άχυρα χωμένη. Εκείνη πήγε τα ρούχα στην παπαδιά. Ο 
παπάς αφού έμεινε γυμνός, κρύωσε και βγήκε στην πόρτα όπου είδε μια φω-
τιά. Εκεί ήταν κάποιοι τσοπαναραίοι μαζί με τα σκυλιά τους. Τους πλησίασε 
για να ζεσταθεί. Τότε άρχισε να ξυπνάει ο ένας το άλλον και έλεγαν: - Μωρ’ 
έχεις δει διάβολο με γένια, να αμολήσουμε τα σκυλιά να τον φάνε. - Μαζέψ-
τε τα σκυλιά ευλογημένοι, είμαι εγώ ο παπάς. Τι να κάνει, πριν ξημερώσει 
και τον δει όλο το χωριό πάει στο σπίτι του. Χτυπάει την πόρτα. - Ποιος εί-
ναι; Δεν ανοίγω, δεν έχω τον παπά. Έχει πάει σε μια χαράvείπε η παπαδιά. 
- Έλα ευλογημένη, είμαι εγώ ο παπάς. - Δείξε μου τα γένια σου σαν σημά-
δι. Της έβαλε τα γένια. Του τα έπιασε, του τα έστριψε δυο - τρεις φορές και 
του λέει: - Ήταν καλά «Κύριε ελέησον, να ‘ρθω βράδυ»; Έλα να σε δω τώρα!
Ο Μιχάλης Μπιρμπίλης ήταν από την Πολύτσιανη. Είχε πάρει σχωριαδίτισσα, 

την Σουλτάνα του Νταλέ. Ήταν παιδί του Ντόντη Μπιρμπίλη. Ήταν τσαγκά-
ρης και ερχόταν πάντα στο χωριό μας. Θυμάμαι όταν ερχόταν στην Σωτήρα 
φώναζε: - Ο τσαγκάρης περνά, ο μπαλωματής. Παπούτσια, πέδιλα φτιάχνω. 

Σας φιλώ. Να είστε καλά με την οικογένειά σας.
Σουλτάνα Μπέλλου
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Έθιμα της γιορτής των Χριστουγέννων στο χωριό
19.12.2022

Μια αναδρομή για τους εορτασμούς των Χριστουγέννων πριν από 
την κομμουνιστική λαίλαπα που κατήργησε τα πάντα από την παρά-
δοσή μας! Όλοι όσοι γιόρταζαν, όλη την ημέρα δέχονταν επισκέπτες 
στα σπίτια τους από όλους τους χωριανούς γενικά, από τους άντρες 
και εκείνοι όσοι μπορούσαν γιατί είχαν τις δουλειές τους! Οι συγγε-
νείς και γείτονες, επισκέπτονταν, και παιδιά με τους γονείς τους! Το 
βράδυ πάντα έρχονταν η σειρά των τσοπάνων (βοσκών) που έβο-

σκαν τα ζώα των συγχωριανών που το βράδυ τα επέστρεφαν στα σπίτια του καθενός! 
Όλες οι οικογένειες είχαν από 15-20 γιδοπρόβατα και πλήρωναν κάποιους ανάλογα τον 
αριθμό για να τα έβγαζε να βοσκήσουν όλη την ημέρα και το βράδυ τα επέστρεφε στο 
σπίτι! Εμένα μου έχει μείνει στη μνήμη μου ο αείμνηστος ο μπάρμπας Κώτσιος Μήλι-

ας! Ένας άνθρωπος που το χωριό μας έπρεπε να 
τον είχε υπόδειγμα γιατί μόνο καλά είχε αυτός ο 
άνθρωπος και κανένα κακό! Τι να πρωτοθυμη-
θώ γι’ αυτόν τον τόσο καλό άνθρωπο! Θα γράψω 
άλλη στιγμή για τον μπάρμπα Κώτσιο! Την οικο-
γένειά μας την άφηνε τελευταία και κάθονταν αρ-
κετή ώρα πίνοντας την ρακή του με μεζέδες. Φυ-
σικά μιλούσαν με τον πατέρα μας που ήταν πιστοί 
φίλοι! Γιορτάζαμε σαν να κάναμε έναν αρραβώνα, 
γιατί ακόμα υπήρχε ιδιωτική περιουσία και είχαμε 
τρόφιμα, κρέας, γαλακτοκομικά κ.λ.π. Οι πιο πολ-
λές οικογένειες μεγαλώναμε από ένα γουρούνι, 
κάποιος το αγόραζε μικρό τον Νοέμβριο - Δεκέμ-
βριο και κάποιοι άλλοι τον Μάρτιο που ως το τέλος 
του χρόνου γίνονταν από 80 κιλά έως 100 - 120 
ανάλογα την τροφή που είχε ο καθένας! Τα σφά-

ζανε πάντα τον Δεκέμβριο, αλλά και πριν λίγο σε όσους τελείωναν οι τροφές! Οι τροφές 
ήταν το καλοκαίρι ότι φρούτο περίσσευε, γαλακτοκομικά, χυλός ( κουρκούτι), διάφο-
ρα χόρτα με καλαμποκένιο αλεύρι και συνέχεια καλαμπόκι, βελανίδια (βελάνια), γκόρ-
τσα (άγρια αχλάδια), όσο έρχονταν ο Δεκέμβριος. Προσπαθούσαν όλοι να τα έσφαζαν 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ή να τα είχαν κλεισμένα σε βαθύ κατώι να μη ακου-
γόταν τα ουρλιάσματα των άλλων όταν τα έσφαζαν, γιατί καταλάβαιναν και σταματού-
σαν να έτρωγαν και αδυνατούσαν. Θα γράψω άλλη στιγμή πως γινόταν η επεξεργασία 
του χοιρινού κρέατος να συντηρηθεί όσο να το καταναλώσουν! Μεζέδες τα Χριστούγεν-
να ήταν οι τσιγαρίδες, ο καβουρμάς, η τηγανιά κ.λ.π. Οι μανάδες μαγείρευαν τις αλαγ-
γίτες, που συμβόλιζαν τα σπάργανα του Χριστού, που αυτές συνεχίζαμε κρυφά όλο το 
διάστημα της κομμουνιστικής λαίλαπας. Και εδώ στην Αθήνα συνεχίζουμε να τις μαγει-
ρεύουμε όπως και τη βασιλόπιτα με κοφτό (πλιγούρι). Οι αλλαγγίτες (τηγανίτες) γίνο-
νταν σε μια μαύρη πλάκα, όπως η Καρύστου, την καίγαμε πρώτα καλά στη φωτιά αρκε-
τό χρόνο, γιατί γενικά έσκαγε και γίνονταν κομμάτια όταν την καίγαμε! Εκείνη που δεν 
έσκαγε τη χρησιμοποιούσαμε για τις αλλαγγίτες! Την βάζαμε πάνω σε μια πυροστιά και 
απάνω στην πλάκα ρίχναμε λίγο στάχτη και μετά την σκουπίζαμε για να μη κολλήσει η 
ζύμη! Προετοιμάζαμε τη ζύμη, όπως για τηγανίτες και ρίχναμε μια ποσότητα ζύμης και 
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αμέσως την ανοίγουμε με ένα ξύλο σαν πλάστη, λεπτό όσο να γίνει σαν τηγανίτα. Μετά 
την γυρίζουμε να ψηθεί και από την άλλη πλευρά και με μια σπάτουλα τη βγάζουμε . Η 
διάμετρος της είναι περίπου 30 εκ ανάλογος πως θέλει ο καθένας! Μετά τις βάζαμε σε 
ένα ταψί, μια τηγανίτα και απάνω ψίχα από καρύδια και πάλι την αλαγγίτα όσο γεμίζει το 
ταψί. Μετά το γεμίζαμε με σιρόπι και τις αφήνουμε να μουλιάσουν και μετά τις κόβουμε 
σε μερίδες! Το τραπέζι το γέμιζαν με φρούτα, σταφύλια, που 
τα διατηρούσαμε είτε κρεμασμένα στο ταβάνι, είτε μέσα 
σε στάχτη, η σε φλούδες από φασόλια (φασουλιές), 
ή μέσα σε άχυρο. Άλλα φρούτα, σύκα ξεραμένα, 
καρύδια βουτηγμένα σε μουσταλευριά, σου-
τζούκια που τα λέγαμε, αχλάδια χειμερινά 
(χειμωνιάτικα) που τα διατηρούσαμε σαν τα 
σταφύλια, μήλα, σούρβα κ.λ.π. Εννοείτε που 
πηγαίναμε στην εκκλησία και για τα δώρα θα 
γράψω άλλη στιγμή πως τα μοίραζαν στα παι-
διά ! Για Χριστουγεννιάτικο δέντρο βάζαμε κέδρο 
γιατί έλατα δεν υπήρχαν και ούτε πλαστικά, ούτε 
στο όνειρο μας από αυτά που έχουμε σήμερα! Χρόνια 
πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους μας!!!

24.12.2022
Σαν σήμερα βγαίναμε να πούμε τα κάλαντα και πηγαίναμε στις νουνές μας και στη γει-

τονιά! Χρήματα σπάνια έδιναν, αλλά τυρόπιτες (μπουρέκι) και άλλα γλυκά να φάμε εκεί! 
Όσοι νηστεύαμε δεν τρώγαμε αρτύσιμα αν δεν είχαμε μεταλάβει, να πάρουμε μαζί μας, 
μας έδιναν καραμέλες, καρύδια, σύκα ξερά, σούρβα, τέτοια δώρα. Σαν αύριο την ημέρα 
των Χριστουγέννων, οι μανάδες είχαν ζυμώσει με σταρένιο αλεύρι και έφτιαχναν καρβέ-
λες, που τις έβαζαν να τις ψήσουν τριγύρω στο ταψί και μια μεγάλη στη μέση στο ταψί που 
το λέγανε ύψωμα! Όλες στην απάνω πλευρά ήταν σφραγισμένες με τον φράστο (σφρα-
γίδα). Το ύψωμα το πήγαινε η μάνα μας στην εκκλησία και το διάβαζε ο ιερέας (παπάς). 
Νομίζω πήγαινε και μια μικρή καρβέλα και την άφηνε στον παππούλη, που ήταν ο παπά 
Αλέξης Καραγιάννης από τη Σωπική! Ένας πραγματικά Άγιος άνθρωπος ! Το διάβαζε και 
έκοβε ένα κομματάκι, το οποίο το κρατούσε εκείνος και το υπόλοιπο το έδινε ξανά στη 
μάνα μας ή σε κάθε μάνα που πήγαινε στην εκκλησία. Μετά τρώγαμε από ένα κομματάκι 
όλη η οικογένεια από το διαβασμένο που το έλεγαν! Το πρωί πηγαίναμε στην εκκλησία 
όσο που τελείωνε η λειτουργία, μεταλαμβάναμε ( κοινωνούσαμε). Όσοι δεν είχαν μετα-
λάβει και πηγαίναμε στο σπίτι, αν είχε χιόνι θα παίζαμε πρώτα χιονοπόλεμο και μετά θα 
πηγαίναμε στο σπίτι. Εκείνο που μου έκανε τότε και πάντα όταν το σκεπτόμουν, μεγά-
λη εντύπωση ήταν η πίστη που είχαν οι πρόγονοι μας και εμείς δεν σεβαστήκαμε τίπο-
τα αργότερα και τα καταστρέψαμε όλα! Μόλις έμπαιναν στην θύρα της εκκλησίας, έβγα-
ζαν τα καπέλα τους όσοι φορούσαν και κάθονταν στα καθίσματα και δεν έκαναν καμία 
κίνηση εκτός όταν έκαναν το σταυρό τους, όσο που τελείωνε η λειτουργία! Μετά με τη 
σειρά κοινωνούσαν, φιλούσαν του παππούλη το χέρι και ήρεμα έβγαιναν έξω και εκεί 
χαιρετιόνταν και αντάλλαζαν ευχές! Θυμάμαι σαν όνειρο, τον μπάρμπα Μάνθο Ρέτζιο, 
τον μπάρμπα Κόλια Μπέλο, τον μπάρμπα Νικόλα Πασπάλη, τον μπάρμπα Νάκο Σάνη, 
από τους πολύ παλιούς που λέμε, μετά τον μπάρμπα Λεωνίδα Γκίκα, τον μπάρμπα Γάκη 
Νάκα, τον μπάρμπα Κώτσιο Μήλια, τον μπάρμπα Στεφάνη Μπερούκα, τον παππού μου 
τον Χρήστο! Αυτούς θυμάμαι που εκκλησιάζονταν, γιατί εμείς έχουμε και το σπίτι δίπλα 

Από τoν
Χρήστο Τσάνο
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Μαζί μου είχα ένα όπλο ξύλινο που μου το 
είχε φτιάξει ο πατέρας μου και ένα κατασκεύα-
σμα κρότου, το μπάου που το λέγαμε τότε εμείς 
τα παιδιά. Σύντομα. Ένα βλήμα φυσιγγίου, του 
ανοίγαμε λίγο τρύπα, βγάζαμε ολίγο μολύβι, το 
δέναμε με τη μία άκρη ενός σύρματος με διάμε-
τρο δύο χιλιοστών περίπου και στην άλλη άκρη 
δέναμε μια πρόκα δύο εκατοστά μήκους και το 
γυρίζαμε το σύρμα με σκοπό η μύτη της πρό-
κας να έμπαινε στην τρύπα του βλήματος (σφαί-
ρας) που είχαμε κάνει! Μέσα στην τρύπα βάζα-
με σπίρτα, την γεμίζαμε και κρατούσαμε δυνατά 
να μη φύγει η πρόκα από την τρύπα και χυθούν 
τα σπίρτα! Χτυπούσαμε δυνατά την κεφαλή της 
πρόκας σε μια πέτρα που την κρατούσαμε στο 
άλλο χέρι και έβγαινε ένας δυνατός κρότος, ανά-
λογος του ποσού των σπίρτων που βάζαμε! Όταν 
είπα στάσου λύκε να τραβήξω και σημάδεψαν, 
κρέμασα το όπλο στην πλάτη και χτύπησα την 
κεφαλή της πρόκας στην πέτρα, δήθεν πυροβόλησα! Τα χειροκροτήματα ήταν ασταμά-
τητα! Μετά που τελείωναν όλα αυτά και ο ρόλος του παλιού χρόνου που έφευγε, έρχο-
νταν ο νέος χρόνος με τα δώρα του! Ο γέρος χρόνος είχε απάνω του μια κάπα, φλοκοτή 
πάντα άσπρη και ο νέος νεανικά ντυμένος! Στην πύλη του Ναού πάνω στην οροφή του 
στεγάστρου (Χαγιατιού) ήταν ένα σιδερένιο αγκίστρι (γάντζος), που η οροφή ήταν θό-
λος όχι ευθεία, και εκεί περνούσε η τριχιά που ήταν δεμένο το κάνιστρο η πανέρι, η πα-
νέρα που ήταν γεμάτο με δώρα για όσα παιδιά ήμασταν στο σχολείο. Το πανέρι το κρα-
τούσε ψηλά στην οροφή κρατώντας την τριχιά πίσω από τον στύλο του σκέπαστρου να 
μη φαίνεται, ο νέος χρόνος! Όταν όλοι τραγουδούσαμε τα πρωτοχρονιάτικα τραγούδια, 
ήρθε ο νέος με τα δώρα κ.λ.π. σιγά σιγά άφηνε την τριχιά και κατέβαινε η πανέρα γεμά-
τη με δώρα και ο νέος χρόνος τα μοίραζε με τη σειρά σε όλα τα παιδιά! Για λεπτομέρειες 
δεν χωράει, γι’ αυτό συνέχεια πηγαίναμε στα σπίτια μας, έκοβε η κάθε μάνα τη βασιλό-
πιτα μαγειρεμένη (φτιαγμένη) με κοφτό (πλιγούρι ) που μέσα είχε το φλουρί! Την φτιά-
χναμε σε σινί - ταψί μεγάλο να χωράει πολύ, γιατί χρειάζονταν πολλά κομμάτια. Εκεί που 
ήταν μεγάλη οικογένεια έφτιαχναν και δύο! Το πρώτο κομμάτι το έκοβαν του Χριστού, 
της Παναγίας, το τρίτο του σπιτιού και με τη σειρά από τον μεγαλύτερο ως τον μικρότε-
ρο της οικογένειας! Κάτι έβγαζαν νομίζω και για τους νεκρούς και το έδιναν σε κάποιον 
άπορο για τις ψυχές τους! Εκείνου που τύχαινε το φλουρί, του έδιναν και δώρο και λέ-
γανε είναι τυχερός και του χρόνου κ λ.π. Ο καβουρμάς , οι τσιγαρίδες και άλλα φα-
γητά κρασί, ρακή μπόλικα, γέμιζαν το τραπέζι ή και οκλαδόν (σταυροπόδι) και τα 
παιδιά στο σουφρά γεμάτος και εκείνος, δίπλα στη φωτιά με τα κού-
τσουρα στο τζάκι που έβραζε το σπίτι! Οι άνδρες έπαιζαν διάφορα 
παιχνίδια, μερικοί έπαιζαν χαρτιά, εμείς πιο πολύ το κουτόσπιρτο! 
Στο τραπέζι ή σουφρά, στην άκρη βάζαμε ένα κουτί από σπίρτα 
με σκοπό να εξείχε ολίγο για να μπορούσαμε να το χτυπήσου-
με με τον αντίχειρα με σκοπό το κουτί να πετάγονταν ψηλά. Αν 
κάθονταν στο φάρδος δεν κέρδιζε τίποτα, αν κάθονταν ορθό από 
τις παράλληλες πλευρές κερδίζαμε πέντε βαθμούς ή πίκες που 

στην εκκλησία και η μάνα μας πίστευε πάρα πολύ 
και είχαμε σχέση συχνά με την εκκλησία! Την ημέ-
ρα, όπως είπαμε, άρχιζαν οι επισκέψεις ως το βρά-
δυ αργά μόλον που Χρήστιδες στο χωριό ήμασταν 
ολίγοι, αλλά μερικές επισκέπτες κάθονταν αρκε-
τές ώρες, έπιναν τα ρακιά και τα κρασιά τους και 
κουβέντα πιο πολύ όταν είχε χιόνι έξω! Ήμασταν 
ο μπάρμπα Κίτσιος Κονόμος, εγώ, ο Χρήστος Με-
ντής του Μιχάλη, ο παππούς μου, ο Κίτσιος Ντού-
ρος, ο θείος Κίτσιος Αλέξης Καραγιάννης, και ο Κί-
τσιος Λάμπη Καραγιάννης και ο Κίτσιο Μπάντος, 
οι άλλοι οι Χρήστιδες ήρθαν αργότερα στο χωριό 
που δεν θυμάμαι αν συνεχίζαμε να γιορτάζαμε με 
αυτόν τον τρόπο, γιατί το κομμουνιστικό σύστημα 
άρχισε να απαγόρευε τα παιδιά να πήγαιναν στην 
εκκλησία, όσο που τις κατεδάφισαν ή τις μετέτρε-

ψαν σε στάβλους κάποιοι γιδοβοσκοί που το σύστημα τους έκανε κομμουνιστές και τους 
έδωσε θέσεις και διοικήσεις και μας κατέστρεψαν από τα πάντα, να μη πω κάτι γιατί εί-
ναι μεγάλες μέρες! Χωρίς καθόλου σεβασμό σε αυτούς τους προγόνους μας που έχτι-
σαν τέτοιες εκκλησίες και τόσο βαθιά θρησκευόμενοι, κάποιοι άχρηστοι τις κατεδάφισαν, 
που με ότι να τους συγκρίνουμε το προσβάλλουμε! Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα 
και σε όσους γιορτάζουν και όλοι να περάσετε όσο όμορφα γίνεται!!!!

Έθιμα για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς στις Σχωριάδες
31.12.2022

Πώς γιορτάζαμε την Πρωτοχρονιά με όσα θυμάμαι πριν να έρθει η κομμουνιστική λαί-
λαπα που κατήργησε τα πάντα, θρησκεία, ήθη και έθιμα! Στη συνέχεια μετά τα Χριστού-
γεννα αυτές τις ημέρες ο κόσμος προετοιμάζονταν να γιορτάσει τον Άγιο Βασίλειο και 
την Πρωτοχρονιά! Το σχολείο έκανε τις προετοιμασίες με τα παιδιά, να προετοιμάζουν 
τον εορτασμό με εκδηλώσεις, τραγούδια, απαγγελίες κ.λ.π. Το βράδυ στις 31 Δεκεμβρί-
ου σαν σήμερα ο Ναός ήταν συνέχεια ανοιχτός και γίνονταν κανονικά η λειτουργία, με 
τη μόνη διαφορά από τις άλλες ημέρες το στέγαστρο (Χαγιάτι) ήταν στολισμένο από κάθε 
πλευρά! Αν ήταν καλός καιρός η αυλή της εκκλησίας ήταν γεμάτη με καθίσματα να κά-
θονταν οι γονείς μας και όλοι οι συγχωριανοί να παρακολουθούσαν την παράσταση! Αν 
ήταν χιόνι η βροχή παρακολουθούσαν μέσα από τον Ναό! Λέγαμε τα τραγούδια και τα 
ποιήματα. Εμένα λόγω που γνώριζαν οι δάσκαλοι ότι από μικρός είχα τρέλα με το κυνή-
γι, μου έδωσαν το ποίημα όπως πιο κάτω:

Χθες εβγήκα για κυνήγι, 
για να φέρω κάτι τι, 
γύρισα όμως με άδεια χέρια, 
μη ρωτάτε το γιατί. 
Ένας λύκος όταν με είδε, 
το τουφέκι να κρατώ, 

ούτε ακούει που του φωνάζω, 
ούτε ακούει που τον ρωτώ.
Στάσου λύκε να τραβήξω , 
ένα βόλι βιαστικά, 
ξέρετε γιατί δε στέκει;
Δε θα ξέρει Ελληνικά!
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τις λέγανε, αν κάθονταν κάθετα κερδίζαμε 10 βαθμούς! Οι παππούδες λέγανε 
ιστορίες στα παιδιά και διάφορες εμπειρίες από τη ζωή τους, αινίγματα , τρα-
γούδια, όσο που τα παιδιά νύσταζαν και πήγαιναν για ύπνο! Οι μεγάλοι πολ-
λές φορές έπαιζαν ως το πρωί, αλλά είχαν και δουλειές την άλλη μέρα, γιατί 
είχαν ζώα! Όταν έριχνε χιόνι τότε ήταν η μεγαλύτερη χαρά για μας τα παιδιά, 
κάθε λίγο βγαίναμε στο παράθυρο η στη θύρα να δούμε αν ρίχνει και το πρωί 
ήταν όλα τα δέντρα στολισμένα στα λευκά! Απερίγραπτη χαρά για μας τα παι-
διά, για τους γονείς όχι τόσο, γιατί είχαν κόπο και έγνοια για τις τροφές των 
ζώων αν θα φθάσουν τον χειμώνα όσο να έρθει η άνοιξη! Το πρωί η μάνα 
για ποδαρικό που το λέγανε, έφερνε από το κατώι ένα αρνάκι νεογέννητο, 

άσπρο, για να το βλέπαμε όλοι πρώτα αυτό το αθώο πλάσμα που έκρυψε τον 
Χριστό! Μετά η μάνα παρακολουθούσε από το παράθυρο να περνούσε κάποιος χαρού-
μενος και υγιής άνθρωπος πάντα να είχε κάτι στα χέρια του δ.λ.δ. όχι άδεια χέρια, φτω-
χός, έστω και δοχεία με νερό με σκοπό όλη τη χρόνια να ήμασταν υγιέστατοι , χαρού-
μενοι και καλά οικονομικά! Μόλις έβλεπε κάποιον μας έλεγε να τον δούμε όλοι πρώτον 
αυτόν, μετά ας βλέπαμε και άλλους! Το πρωί η μάνα μας έκαιγε κλαριά από κέδρο για 
να πάει η χρονιά καλά, χτυπούσε δ.λ.δ. άγγιζε τα πρόβατα και όλα τα ζωντανά με κλαρί 
κέδρου, δάφνης , κρανιάς και αργότερα γαλατσίδα για να είναι γερά και να έχουν γάλα 
κ.λ.π. Το πρωί η μάνα έπαιρνε σπυριά (κόκκους) σιταριού από τον κοφτό (πλιγούρι) που 
δεν τα είχε σπάσει ο χειρόμυλος, όσα άτομα ήταν στην οικογένεια, καθάριζε ένα μέρος 
στη γωνία τη στάχτη από την πλάκα και έβαζε τα σπυριά απάνω στην καυτερή πλάκα και 
αυτά πετάγονταν και έσκαγαν ! Χαρά μεγάλη ήταν όταν όλα πετάγονταν προς τα εμπρός 
μέσα στο τζάκι γιατί γι αυτούς λέγανε θα τους πάει ο χρόνος καλά! Είναι πολλά, αλλά 
μακρύναμε και δεν διηγούνταν αλλιώς πιο σύντομα ! Καλή Πρωτοχρονιά σε όλους και 
όσοι αισθάνεστε κάπως με τύψεις δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο από τη λέξη με οκτώ 
γράμματα, μια συγγνώμη σε όποιον έβλαψες και έχεις τύψεις! Μετά θα τον κοιτάτε στα 
μάτια και η ψυχή σας θα είναι πολύ ελαφριά!!! Κάντε το !!!! Ο εγωισμός είναι ότι χειρότε-
ρο και καταστροφικό υπάρχει στον άνθρωπο, η συγγνώμη είναι λεβεντιά !!!! Και πάλι να 
περάσετε όλοι όσο πιο όμορφα γίνεται!!!! Παρακάτω θα δείτε τον παλιό Ναό και τα σκέ-
παστρο (Χαγιάτι) που γιορτάζαμε την Πρωτοχρονιά!!!!!

Ταξίδεψα σε μια ζωή, 
Με χίλια δυο κομμάτια
Πότε οι δρόμοι ανοιχτοί
Και πότε μονοπάτια
Περπάταγα και έβλεπα, 
Πάθη που πέρναγε κ’ αυτή
Και όταν είναι άδικη
Η μέρα δείχνει απ’ το πρωί.
Σαν έζησα στην εξοχή
Στη φύση στα λουλούδια 
Για το τι πέρασα εκεί
Γράφω και στα τραγούδια.
Για ‘κεί που γεννηθήκαμε 
Κ’ όλων αυτό τον τόπο
Για τη ζωή που χτίσαμε

Με βάσανα και κόπο.
Κάποιες αλήθειες γράφω
Για τα αισθήματα μου
Αγάπη, καλοσύνη
Που κρύβει η καρδιά μου.
Γράφω για το παρελθόν
Που δύσκολα ξεχνιέται
Και το δικό μου το παρόν
Απ’ την αρχή γεννιέται.
Με πόνεσε και με πονά
Ο τόπος που γεννήθηκα
Τα όμορφα μου τα χωριά
Ποτέ μου δεν τ’ αρνήθηκα.
Πως κλαίν' οι πέτρες, τα λιθάρια
Πως κλαίνε το καημό

Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Από την
Αλεξάνδρα
Κοντολώλη
Μεντή

Ένα πρωί στα ζώντα μου 
Θα ‘θελα να ξυπνήσω 
Και τις φευγάτες εποχές 
Μπροστά μου να αντικρύσω. 
Να δω την πόρτα ανοιχτή 
ξανά στο πατρικό μου 
να άκουγα γνωστές φωνές 
στο κεφαλόσκαλο μου. 
Ένα τραπέζι φτωχικό 
όπως παλιά στρωμένο 
και ολόγυρα να κάθονταν 
Ότι είχα αγαπημένο. 
Στο πατρικό το σπιτικό 
Που ρίζωσαν θεμέλια 
Να πλημμυρίσει η γειτονιά 
όλο χαρές και γέλια . 

Και στις αυλές κυνηγητό 
Σαν τότε να τολμήσω 
στα ματωμένα γόνατα 
τις γρατσουνιές να αφήσω.
 Όλοι οι αγαπημένοι πιά 
Ψηλά στα αστέρια μένουν 
Θα ήθελα ένα πρωί 
κοντά μου να κατέβουν 
Και με λαχτάρα και στοργή
Να έπαιρνα όπως παλιά
Όλους στην αγκαλιά μου.
Αχ να ήτανε αληθινό 
Αυτό το όνειρο μου
για μια στιγμή και μόνο. 
Θα ήταν μέγα φάρμακο 
να μου γιάνει τον πόνο.

ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ

Τρία ποιήματα από την συγχωριανή μας 
Αλεξάντρα Κοντολώλη (Μεντή).

Στοίχοι με περισσή αισθηματική και βιωματική φόρτιση, γεμάτα 
αγάπη, καλοσύνη, πόνο και νοσταλγία.

...Και πως μπορούσαν να ήταν αλλιώς.
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Η δόλια εγώ δεν άντεξα
Τον ξαφνικό τον χωρισμό.
Κάτ’ απ’ τη στέγη του σπιτιού
Ακούω μουρμουρίσματα
Για τους καιρούς που πέρασαν
Μιλάνε και τα χτίσματα.
Για τα βουνά του τόπου μας
Και τα παλιά λημέρια
Για τις βαριές τις χειμωνιές
Άνοιξη, καλοκαίρια.
Οικογένεια και τα ζώα
μου, θεώρησα εγώ
Εκείνα τα αποδείχνανε
Με βλέπαν σαν θεό.
Πόσο μας αγαπούσανε
Μιλά η δικιά τους γλώσσα
Τα ζήσαν χρόνια δίπλα τους
Να ήταν και άλλα τόσα. 
Έγινε ο χρόνος μια ζωή
Και ημέρα έγινε χρόνος
Κλεισμένη μέσα στο κλουβί
Πως να λαγιάσει ο πόνος.

Πέρασαν χρόνια δύσκολα
Αντέξαμε και πίνα
Μα απ’ το νου δεν πέρναγε
Να έρθει ελευθερία.
Ξανά γυρίζω στα παλιά
Πηγαίνω πίσω στα χωριά
Ένα φιλί, μια αγκαλιά
Εκεί στα πρώτα βήματα.
Εκεί που νιώσαμε χαρά
Γλυκοφωνάζοντας μαμά
Εκεί που χτύπησε η καμπάνα
Κ' αποχαιρετίσαμε τη μάνα.

Σας χαιρετώ!

 Μπορεί κάποτε να μας έκαναν να είμαστε δύο αντίθετη κόσμοι, αλλά σήμερα μπορού-
με να αποδείξουμε ο ένας στον άλλον τι είμαστε όταν καταλαβαινόμαστε και έχουμε μια 
κοινή γλώσσα. Πως μπορείς να ξεχάσεις, να μην ονειρεύεσαι εκεί που βιώσαμε τα πε-
ρισσότερα χρόνια της ζωής, εκεί που αγαπήσαμε τους ανθρώπους και τον τόπο που με-
γάλωσες. Ένα ταξίδι λέγεται όλη η ζωή, αλλά πολλές φορές ξεχωρίζουμε στιγμές και φά-
σεις που δεν ξεχνιούνται και πάνω από όλα τον τόπο μας. Απεριόριστα μπορώ να γράφω 
σήμερα που είμαι ελεύθερη και μου δίνεται η ευκαιρία. Αναμνήσεις που πηγαινοέρχο-
νται σε εκείνα τα χρόνια που η φτώχεια και τα γέλια ταξίδευαν μαζί.

Τα μεγαλύτερα πλούτη της ζωής μου
είστε εσείς παιδιά.
Είστε το δώρο το πιο ακριβό
που έχω στη ζωή μου,
εσείς μου δίνετε χαρά
σας στέλνω την ευχή μου.
Όπου και να έχετε συννεφιά
η ευχή μου να είναι μαζί σας,
να είναι σαν μέρες γιορτινές
ολόκληρη η ζωή σας.
Φεύγει το Φθινόπωρο παιδιά
παντού πέφτουν τα φύλλα,
μέσα στο σπίτι στη φωλιά
στο τζάκι με τα ξύλα.
Πόσο αλλάζει ο καιρός
και πως περνούν τα χρόνια,
το τζάκι με τα ξύλα
στολίζει τα σαλόνια.
Χαμογελάει η γιαγιά
το ποίημα της τεργάζει,
τα νιάτα έχει γύρω της
και κάτω δεν τα βάζει.
Όταν τα βλέπω να γελούν
και το μυαλό μου παίζει,
παίρνω μολύβι και χαρτί
κάθομαι στο τραπέζι.
Νιώθω μεγάλη ζεστασιά
μου λένε: μίλα πως ξέρεις,
εσύ γιαγιά τη γλώσσα σου
γιατί να υποφέρεις.
-Εσείς που μάθατε πολλά
και ο νους σας κατεβάζει,
ένα ταγάρι σίδηρο (1kg σίδηρο)

πόσα βελόνια βγάζει;
‘Ένας βγάζει το κινητό
κι ο άλλος τον πειράζει,
και η γιαγιά με το μυαλό
στα γρήγορα τεργάζει.
Όσες ραφές και βελονιές
έχει το φουστάνι,
ένα ταγάρι σίδηρο
τόσα βελόνια βγάζει.
-Φορούσα παντελόνι
στο άλογο καβάλα,
ελάτε να απολαύσετε
τυρί και φρέσκο γάλα.
Λογαριασμό τον έκανα
επάνω στο μουλάρι,
και ταίριαζα σαν ζυγαριά
μην βάηζε σαμάρι.
Και στο σακούλι έβαζα
τα λίγα μου τα γρόσια (λεφτά),
ξέρω τι κάνει η οκά
(1 οκά = 1kg 300 γρ)
τα έχω τετρακόσια.
Και στα θρανία γράφαμε
με πένα και μελάνι,
και κάναμε λογαριασμό
κανένας δεν μας φτάνει.
Αν ήταν στα χρόνια μας
παιδιά φτωχό το ντουλαπάκι,
φτώχια και γέλια όλα μαζί
Πλούτος από Αγάπη.
Δεν ξεχνιούνται εύκολα
τα έμορφα τα νιάτα,
όσο και αν ήταν δύσκολα,



Αναμνήσεις του Νότη Σιούτη
Η βοήθεια από την Αμερική και το κουδούνι στο 
σχολείο του χωριού

Το χωριό κάηκε το 1944 από τους Γερμανούς κατακτη-
τές. Έτσι οι δυσκολίες ήταν μεγάλες, οι συνθήκες της 
καθημερινότητας άσχημες και οι ανάγκες πολλές. Το 
1946, όταν άνοιξαν οι δρόμοι, μια ομάδα Σχωριαδιτών 
που ήταν στην Αμερική έστειλαν για πρώτη φορά 
ρουχισμό για τις ανάγκες των κατοίκων του χω-

ριού. Την δεύτερη φορά που έστειλαν βοήθεια η αποστολή περιλάμβα-
νε σχολικά είδη (τετράδια, μολύβια, το κουδούνι, ένα ρολόι τοίχου που 
αυτοκουρδιζόταν μια φορά την εβδομάδα – το ρολόι κλάπηκε από Σωπι-
κιώτες και πουλήθηκε στο Φίερι, μελάνι σε μορφή σκόνης που έφτιαχνες 25 
λίτρα σύνολο, χρώματα, ξύστρες, σοκολάτες, χάρτες που δεν έφτασαν ποτέ διότι τους 
κράτησε η αστυνομία κτλ). Την τρίτη φορά έστειλαν 72 συστημένα γράμματα στις οικο-
γένειες που δεν είχαν ανθρώπους στην Αμερική. Στον φάκελο για την κάθε οικογένεια 
υπήρχαν 10 δολάρια ανά άτομο. Ο ταχυδρόμος Μούτσος Πατσάνης έβγαινε στην Σω-
τήρα και φώναζε: «Ελάτε χωριανοί, έχετε συστημένα γράμματα»…. Η τελευταία βοή-
θεια εξ Αμερικής εκείνα τα χρόνια τα μεταπολεμικά ήταν από τον UNRRA, τον Οργανι-
σμό Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών ή αλλιώς -όπως είναι 
ευρύτερα γνωστός- UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 
που ήταν ένας διεθνής οργανισμός περίθαλψης. Στις Σχωριάδες η βοήθεια που έφτασε 
ήταν μόνο σε είδη τροφίμων (συγκεκριμένα σε μορφή σκόνης που την αναμείγνυες με 
νερό και σχημάτιζες έναν χυλό).
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είναι χαρές γεμάτα.
Είναι τα νιάτα βρε παιδιά
σαν μέρες γιορτινές,
να ξανά γύριζαν παιδιά
τα νιάτα δύο φορές.
Έχω γεμίσει με χαρά
με εμορφιές και γέλια,
σαν ανθοδέσμη μοιάζουμε
δεμένοι με κορδέλα.

Αναμνήσεις μένουν όλες οι στιγμές
η τύχη πάντα να χαμογελά.
Ο καιρός κυλάει τα χρόνια περνούν
και η καρδιές μας πότε δεν ξεχνούν.

Δεν περιγράφεται η ζωή
περιορισμένη στη στροφή,
από τα πρώτα βήματα
έως στα σαράντα κύματα.

Και στη συνέχεια θα γράφουμε να είμαστε καλά. Γεια σας!
Ζέστες και ευχάριστες στιγμές και τότε και τώρα όταν είσαι με τα παι-
διά και όλη η οικογένεια μαζί

Από τον
Παναγιώτη
Σιούτη



ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΣ
Μία ιστορική φωτογραφία από το 1937
Γάμος Τέλη Ρέτζιου

Αγαπητέ Θωμά!
Σας χαιρετώ θερμά και σας εύχομαι υγεία και επιτυχίες στο ανε-

κτίμητο έργο σας για την ιστορία των Σχωριάδων και της κοινότη-
τας των Σχωριαδιτών, όπου κι αν ζουν ανά τον κόσμο. Επιτρέψ-
τε μου να σας θαυμάσω γι’ αυτό που κάνετε! Σας ευχαριστώ πολύ 
για την τιμή που κάνατε στην σύζυγό μου Σοφία, στέλνοντάς της το 

ωραίο σας περιοδικό!
Θωμά, σας στέλνω μια «ιστορική» φωτογραφία, από το γάμο του πεθερού μου Λευ-

τέρη Ρέτζιου το 1937. Αυτή η φωτογραφία καλύτερα να είναι στο αρχείο σας, παρά να 
χαθεί εδώ μαζί με μας…. Πιστεύω αυτή να έχει κάποιο ενδιαφέρον για σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γιάννης Γκούτζος, γαμπρός του Τέλη και σύζυγος της Σοφίας.

Στην φωτογραφία αυτή εμφανίζονται: Μπροστά δυο κοριτσάκια άγνωστα. Στην δεύτερη σειρά από 
δεξιά καθήμενοι είναι ο Ανδρέας Γκριμπίλης, γαμπρός του Μάνθου Ρέτζιου, κουνιάδος του Τέλη και 
στην αγκαλιά του η κόρη του Κορνηλία. Δίπλα του είναι η Νταντά Μήλια, αδερφή του Μάνθου, πατέρα 
του Τέλη. Δίπλα της ο Μάνθος Ρέτζιος. Στην πίσω σειρά, όρθια είναι η Αθηνά, κόρη του Μάνθου. Δί-
πλα της μια άγνωστη νεανίδα και δίπλα σ’ αυτή η Σουλτάνα (Τάνα) σύζυγος του Ανδρέα και κόρη του 
Μάνθου, δίπλα της ο γαμπρός Λευτέρης (Τέλης) Ρέτζιος με τη γραβάτα του και κοντά του η μνηστή 
και νεόνυμφη Μαριάνθη Λώλη. Μετά είναι τρία αγόρια που πιστεύω ότι είναι τα αδέρφια της Κωνστά-
ντως (Νάνως) Μήλια, ακολουθεί όρθια η Νάνω και δίπλα της όρθια η Αλεξάνδρα (Τσιάντα), αδερφή 
του Τέλη και αργότερα σύζυγος του Παναγιώτη Μίλιαρη.
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Από τον
Γιάννη Γκουτζο

ΣΥΝΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ
Ο παπά Φάνης στη Σωπική - Χρονικό Απρίλιος 1991

Την Κυριακή του Πάσχα η Πωγωνιανή γέμισε από Βορειοηπει-
ρώτες. Περισσότεροι από 1000 πέρασαν τα σύνορα και γιόρτασαν 
στην Πωγωνιανή την Πασχαλιά της Αγάπης. Ανάμεσα σε αυτούς 
και πολλοί Σωπικιώτες. Όταν το απόγευμα επέστρεφαν στη Σωπι-
κή πήραν από την Πωγωνιανή τον παπά Φάνη Κατσούκη. Μαζί του 
τρεις νέοι τον βοήθησαν, οι Γιώργος Οικονόμου και Γιώργος Νεάν-
θης από Δρυμάδες και οι Κ. Στράτος και Γ. Στράτος από Σταυροσκι-

άδι. Πέρασαν τα σύνορα χωρίς δυσκολία και το βράδυ στις 10 στην Εκκλησία και έκα-
ναν τη Δεύτερη Ανάσταση. Η Εκκλησία γέμισε από Σωπικιώτες. Μεγάλο γεγονός για τη 
Σωπική. Και μεγάλη η στιγμή για τον σεμνό λευίτη τον παπά Φάνη. Ήταν ο πρώτος ιε-
ρέας από την Ελλάδα που έμπαινε και ιερουργούσε σε χωριό της Βορείου Ηπείρου, στη 
Σωπική, σε εκκλησία που ήταν κλειστή για 25 χρόνια.

Φορτισμένες οι ψυχές από την κατάνυξη και τους αναστάσιμους ύμνους. Και ο παπά 
Φάνης ζει την μοναδική, την ανεπανάληπτη στιγμή της ιεροσύνης του. «Ήταν θέλημα 
Θεού» μας είπε ο παπά Φάνης. Δάκρυσαν τα μάτια, ρίγισαν οι καρδιές, έλαμψαν τα βλέμ-
ματα. Πέρασε μέσα στην ψυχή των πιστών η ελπίδα και ξανάζησαν την ημέρα της αγά-
πης. Τα συρματοπλέγματα έπεσαν και έγιναν σύνορα αγάπης των λαών.

Ιστορικό προνόμιο για το παπά Φάνη που κήρυξε πρώτος αυτός το θείο αναστάσιμο 
λόγο και γέμισε τις καρδιές των Σωπικιωτών. 

Ευτυχισμένη η ώρα για τον παπά Φάνη που πρώτος πέρασε με την Αναστάσιμη γέφυ-
ρα τα σύνορα και ένωσε με την αγάπη τους εκεί Χριστιανούς. Γέφυρα ειρήνης για τους 
λαούς. Ποιος το φανταζόταν;

Και τη Δευτέρα λειτούργησε πάλι ο παπά Φάνης. Και έδωσε τη θεία μετάληψη στους 
πιστούς. «σε περίμενα χρόνια παπά μου, τώρα μπορώ να φύγω» είπε στον παπά Φάνη 
μια γιαγιά 96 χρόνων.

Ευτυχισμένη η ώρα για τον παπά Φάνη. «Ήταν θέλημα Θεού», όπως είπε.

Ιωάννινα Απρίλιος 1991
Κων. Χρ. Κωστούλας- στη «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

Από τον
Κώστα
Κωστούλα

Γιωργουτσάτες.
Μεταφόρτωση για Πωγώνι.



Επάνω: Πάσχα 1991, Πωγωνιανή. Τα παιδιά 
από την Δερβιτσάνη. Δημήτρης Μαλιούκος, 
Μάνθος Μάσιος, Σπύρος Διαμάντης.

Δεξιά: Πάσχα 1991, Πωγωνιανή. Ο Κωνσταντίνος 
Κωστούλας με τα παιδιά από την Δερβιτσάνη.
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ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Τούτη η Πασχαλιά ήταν διαφορετική για τα χωριά των συνόρων μας. Ήταν μια Πασχαλιά 

χωρίς σύνορα. Και ήταν η μέρα εκείνη μια μέρα λαμπρή, αν και σ΄ όλη την Ελλάδα έβρεχε.
Αυτή την Πασχαλιά η Αλβανική Κυβέρνηση μετά από συνεννόηση με τις Ελληνικές Αρ-

χές και με πρωτοβουλία της οργάνωσης «ΟΜΟΝΟΙΑ» της Βορείου Ηπείρου επέτρεψαν 
στους κάτοικους των Βορειοηπειρωτικών χωριών την ελεύθερη διάβαση των συνόρων 
για να γιορτάσουν το Πάσχα στα ακριτικά χωριά του Πωγωνίου. 

Στην Πωγωνιανή και στο Βασιλικό, όπου λειτουργούν Κέντρα Προσωρινής Διαμονής 
Προσφύγων του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομο-
γενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.), έγινε και ειδική προετοιμασία.

Από την παραμονή, Μεγάλο Σάββατο άρχισαν να καταφθάνουν στην Πωγωνιανή, από 
τα χωριά του μέσα Πωγωνίου, Σωπική, Σχωριάδες, Τσιάτιστα, Πολύτσανη, Χλωμό, έκα-
ναν αισθητή την παρουσία τους στην Πωγωνιανή. 

Το βράδυ του Μεγάλου Σάββατου δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο στα Ιδρύματα της 
Πωγωνιανής. Την Κυριακή του Πάσχα από το πρωϊ μεγάλες ομάδες άρχισαν να περ-
νούν τα σύνορα. Από Αγία Μαρίνα μέχρι Δρυμάδες περνούσαν μικροί μεγάλοι, άνδρες 
και γυναίκες. Μόνο από το πέρασμα του Σκίπη μετρήθηκαν 483 άτομα. Πάνω από χίλιοι 
έφθασαν στην Πωγωνιανή, αλλά κα σ΄ όλα τα χωριά μικρές ή μεγάλες ομάδες εμφανί-
στηκαν για να γιορτάσουν το Πάσχα.

Στην Πωγωνιανή λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Πω-
γωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Σεβαστιανός σε μια εκκλησία κατάμεστη.

Συγκινητική η εικόνα των μικρών παιδιών που κρατούσαν για πρώτη φορά στα χέρια 
τους λαμπάδα. Ο Σεβασμιώτατος βρήκε ευκαιρία να τονίσει στους εκκλησιαζόμενους 
την ανάγκη να κρατήσουν την ταυτότητά τους, την θρησκεία τους και να γυρίσουν στα 
χωριά τους να ανορθώσουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Το μεσημέρι προσφέρθηκε γεύμα σε όλους με φροντίδα του Εθνικού Ιδρύματος Παλιν-
νοστούντων, του Μητροπολίτη, του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών, της Μαθητικής Εστί-
ας και του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας. Στην πλατεία της Πωγωνιανής δύο συγκροτή-
ματα από Βορειοηπειρώτες κράτησαν το χορό.

Αλλά και σε άλλα χωριά η παρουσία των Βορειοηπειρωτών ήταν αισθητή. Και εκείνοι 
συγκινημένοι, σαστισμένοι, πολλοί δακρυσμένοι, χαιρόταν την πρώτη Πασχαλιά, αλλά 
και την πρώτη εμπειρία έξω από την Αλβανία. Ήταν μια Πασχαλιά χωρίς σύνορα. Ανά-
μεσα σε αυτούς και πολλοί Αλβανοί από βορειότερες περιοχές, οι περισσότεροι Χρι-
στιανοί, γεύτηκαν την εμπειρία από μια Ελληνική γιορτή. Τσούγκρισαν τα κόκκινα αβγά, 
γεύτηκαν το ψητό και πήραν το μήνυμα της αγάπης, της Πασχαλιάς που έριξε τα σύνο-
ρα και ένωσε τους λαούς.

Όσοι βρέθηκαν αυτές τις μέρες εκεί κράτησαν μια ανάμνηση από την Πασχαλιά χω-
ρίς σύνορα. 

 
Από τη «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» Φύλλο 40 Απρίλιος 1991.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Στα πλαίσια του προγράμματος αποστολής βοήθειας στην Αλβανία που εφαρμόζει 

το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων 
(Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε), στάλθηκε βοήθεια και στα χωριά της περιοχής Άνω Πωγωνίου.

Έτσι στις 26 Ιουλίου στάλθηκε φορτίο με τρόφιμα και ρουχισμό στα χωριά Τσάτιστα 
και Μαυρόγερο.

Πάσχα 1991, Πωγωνιανή.
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Στις 9 Αυγούστου στάλθηκαν δύο φορτία με τρόφιμα και ρουχισμό στη Σωπική.
Στις 23 Αυγούστου δύο φορτία με τρόφιμα στην Πολύτσανη
Την οργάνωση των αποστολών είχε ο Ειδικός Σύμβουλος του Ιδρύματος κ. Κωνσταντί-

νος Κωστούλας και στη διανομή επίβλεψαν οι κ.κ. Γεώργιος Παράσχος και Κων. Ρώσ-
σης από την Πωγωνιανή. Στην διανομή βοήθησαν και άλλοι που υποβλήθηκαν επίσης 
στο κόπο να δοκιμαστούν στη δύσκολη και δύσβατη διαδρομή από τον κάμπο Δερόπο-
λης μέχρι το ορεινό Πωγώνι.

Οι αποστολές βοήθειας θα καλύψουν και τα άλλα χωριά του Πωγωνίου.
Οι διανομές βοήθειας καλύπτουν τα χωριά της Δερόπολης Αγίων Σαράντα, Θεολόγου, 

Αργυροκάστρου, Χειμάρας.

Από «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» φύλλο 44, Αυγούστου1991 

ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
Στιγμιότυπα από την Πωγωνιανή
Η Μαλέκω από τη Δερβιτσάνη ξεχώρισε στην πλατεία της Πωγωνιανής με τη Δεροπο-
λίτικη φορεσιά της.
Γιατί ήρθες γιαγιά;
Ήρθα να γιορτάσω μαζί σας το Πάσχα.
Από που ήρθες;
Πήγα στο Αργυρόκαστρο πήρα τη μηχανή μέχρι την Τσιάτιστα και από εκεί με τα πόδια 
στην Πωγωνιανή.
Κουράγιο η γιαγιά της Δερόπολης.

Παρακολουθούσε με κατάνυξη τη λειτουργία και τον Δεσπότη Σεβαστιανό ο γέρος από 
τη Σωπική.
Κι΄ έψελνε. Ήξερε απ΄έξω όλη τη λειτουργία.
-Πάσχα ιερό, Πάσχα
-Πανσεβάσμιο, Πάσχα
-Κυρίου Πάσχα.
Το κανδήλι έμεινε αναμμένο στο αθεϊκό καθεστώς.

-Γιατί ήρθες κυρά από τη Γλύνα στην Πωγωνιανή;
- να γιορτάσω το Πάσχα και να δω το παιδί μου που ήρθε μόνο του στο Γυμνάσιο της 
Πωγωνιανής. Και χάρηκα πολύ. Και είναι τόσο καλά εδώ, Ο Θεός το θέλησε σήμερα. Με-
γάλη μέρα να χαρούμε και εμείς.

«Ήρθα από το Αργυρόκαστρο. Περπάτησα πολλές ώρες. Κουράστηκα. Έμεινα τη νύχτα 
πάνω στο βουνό, στα χιόνια. Ξενύχτησα σε μια καλύβα. Είπα πως δεν θα ξημερώσω. 
Αλλά έκανα κουράγιο κα σήμερα χαίρουμαι τούτη τη μέρα. Πασχαλιά στην Ελλάδα. Εί-
ναι σαν να ονειρεύομαι»

Πάσχα 1991, Πωγωνιανή. 
Αρνιά στην σούβλα.

Πάσχα 1991, Πωγωνιανή.

Μεταφόρτωση βοήθειας για Πολύτσιανη.
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«Πεινάς;»
«Όχι. Είμαι ευχαριστημένος και χαρούμενος που ήρθα. Δεν το φανταζόμουνα ποτέ πως 

μπορούσε να γίνει αυτό. Έφερα και φαϊ μαζί μου να μη σας γίνω βάρος. (Η αξιοπρέπεια 
και η παράδοση μέσα στην κόλαση του Χότζα. Όρθιο το Γένος).

Πωγωνιανή. Ελεύθερο Πάσχα. Το πρώτο Πάσχα μετά το 1967 για πολλούς Βορειοη-
πειρώτες. Το πρώτο Πάσχα για τους νεώτερους, για τα παιδιά. Ένας άλλος κόσμος.

Πόσοι ήρθαν στην Πωγωνιανή την ημέρα του Πάσχα;
Στους χίλιους τους λογαριάζουν οι συντηρητικοί.
Κι από ποια χωριά;
Καταγράηκαν: Σωπική, Χλωμό, Σχωριάδες, Πολύτσανη, Μαυρόγερος, Τσιάτιστα, Ζαγορά, 

Αργυρόκαστρο, Δερβιτσάνη, Γλύνα, Επισκοπή, Γιοργουτσάτες, Γράψη, Γοραντζή. Κι από 
τους παλιούς του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Χειμαριώτες, Αγιοσαραντίτες, Δεροπο-
λίτες, Αυλωνίτες, Φίερι κ.λ.π. Και αρκετοί Αλβανοί. Ανάμεσα σε αυτούς και στρατιώτες.

Και το απόγευμα φεύγοντας οι Σωπικιώτες πήραν μαζί και τον παπά Φάνη να τους λει-
τουργήσει στη Σωπική. Να ανοίξουν τη δική τους εκκλησία!

Και το βράδυ ακούστηκε η καμπάνα στο Πάνω Πωγώνι. Ευτυχισμένη η ώρα. Η ώρα 
φύλαξε για τον παπά Φάνη το προνόμιο της ιστορίας να είναι ο πρώτος ιερέας που πήγε 
να ιερουργήσει στη Σωπική μετά 25 χρόνια. Ρίγησαν οι πιστοί, χάρηκαν και έκλαψαν μαζί. 

Ευτυχισμένη η ώρα, που μοίρασε χαρά, αγάπη και ελπίδα με την καμπάνα της Πανα-
γιάς. Το Πάσχα άνοιξε τα σύνορα και τις καρδιές.

Χριστός Ανέστη!
 Κων/νος Χρ. Κωστούλας

«ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Τετάρτη 10 Απριλίου 1991.
Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε και στο βιβλίου

«ΟΤΑΝ ΕΠΕΦΤΑΝ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ» του Κων. Χρ. Κωστούλα 2018.

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ
16 Μαρτίου 1991 (Απόσπασμα, σχόλιο, διασκευή) 

Άφιξη στα Γιάννενα Δημ. Κόκκινου Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Ιδρύματος 
Υποδοχής Αποκατάστασης, Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.). Προ-
γραμματισμένη επίσκεψη στον Μητροπολίτη Σεβαστιανό στην Κόνιτσα τον συνόδευσα 
και εγώ. Στο Καλπάκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Μητρόπολη πληροφορηθή-
καμε ότι ο Δεσπότης απουσίαζε. 

Ο κ. Δημ. Κόκκινος ήθελε ακόμη να δει τι γίνεται σχετικά με την αξιοποίηση της δωρε-
άς Λάτση. Ακόμη έμενε στο τραπέζι η λειτουργία Σχολών σε εγκαταλειμμένο εργοστάσιο 
αερίων κάπου στην περιοχή του κάμπου Δολιανών. Πήγαμε στη θέση του κτιρίου με το 
αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της ερειπώδους κατάσταση του όλου συγκροτήματος και η 
ερημιά του περιβάλλοντος, χωρίς ίχνος κάποιας δόμησης στον απέραντο γύρω κάμπο 
δεν έδινε κάποια μόρια για μια τέτοια επιλογή. 

Μετά το γεύμα σε εστιατόριο του Καλπακίου και την επίσκεψη στα Δολιανά, και έχο-
ντας διαθέσιμο χρόνο, παρακάλεσα τον κύριο Σύμβουλο, να πάμε μέχρι την Πωγωνια-
νή, να δει εκεί και το Κέντρο Προσωρινής Διαμονής προσφύγων που είχαμε οργανώ-
σει, να δει τους πρόσφυγες Β.Η., και τα πολλά παιδιά που φιλοξενούνται, στα κτίρια της 
Μαθητικής Εστίας του Ιδρύματος Βασιλεύς Παύλος. Άλλωστε δεν την είχε επισκεφτεί.

Η ατμόσφαιρα άλλαξε στην επίσκεψη. Του μίλησα για τη λειτουργία Σχολών που συζη-
τούσαν με τη δωρεά του Λάτση «εδώ είναι έτοιμες οι δομές για πολύ μεγάλες προοπτι-
κές εκπαιδεύσεως. Μπορούν να λειτουργήσουν και τώρα». Έδειξε πως κατανόησε την 
πρόταση. Πρόσθεσα ότι η Μαθητική Εστία Πωγωνιανής έχει σχεδιαστεί και κατασκευα-
στεί για να εξυπηρετήσει 400 τρόφιμους, μαθητές και μαθήτριες. 

Μετά πλησίασε τους πρόσφυγες που φιλοξενούνταν στο Κέντρο, οι περισσότεροι Βο-
ρειοηπειρώτες, από το μέσα Πωγώνι και από την Δερόπολη, και συνομίλησε για θέματα 
που του έθεσαν, σε έναν θερμό και φιλικό διάλογο και για λύση κάποιων προβλημάτων. 
Μετά από αυτή την επαφή με τους πρόσφυγες από το μέσα Πωγώνι και τη Δερόπολη 
στην πλειονότητα νέους στην ηλικία, σε μια στιγμή γυρίζει και μου λέει. 

«Κύριε Κωστούλα, αυτοί εδώ μιλάνε τα ελληνικά καλύτερα από μας». 
Αυτά τα λόγια αποτελούσαν μια πιστοποίηση της διατήρησης της Ελληνικής ταυτότη-

τας, σε ένα τμήμα του Γένους, που βρίσκεται έξω από τα σύνορα, διατηρώντας ανόθευ-
τα τα πολιτιστικά και παραδοσιακά στοιχεία του Ελληνικού πολιτισμού. 

Πάσχα 1991, Πωγωνιανή. Πωγωνιανή. Εξωκλήσι της Θεοτόκου.
Παρασκευή του Πάσχα, 1991.

Στην Πωγωνιανή.
Παραλαβή βοήθειας για
το Πάνω Πωγώνι.
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Στην επιστροφή ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. κ. Δημ. Κόκκινος, ήταν 
πλέον ενημερωμένος και προβληματισμένος για την άλλη αποστολή του Ιδρύματος και 
τον ρόλο που έπρεπε να παίξουν οι Σχολές που συζητιόνταν να λειτουργήσουν με τη 
δωρεά του Λάτση. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν την πορεία αυτών των σκέψεων και 
προβληματισμών οδήγησαν στην Ίδρυση και Λειτουργία στην Πωγωνιανή, στα κτίρια της 
Μαθητικής Εστίας, των Επαγγελματικών Σχολών Λάτση, για Βορειοηπειρωτόπουλα, και 
αργότερα και Αλβανόπουλα, στα επόμενα είκοσι χρόνια. 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ - Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΞΕΡΙΖΩΜΟΥ
Η ξενιτιά της μικρής Χρυσάνθης

Η Χρυσάνθη είναι ένα βορειοηπειρωτόπουλο απ΄ αυτά που έφερε το κύμα ξεριζώνο-
ντάς το από τις αρχέγονες ελληνικές περιοχές της Χειμάρας. Επτά χρονών η Χρυσάνθη 
στις πρώτες τάξεις του σχολείου, άφησε το χωριό που γεννήθηκε και ακολούθησε τα 
βήματα της προσφυγιάς. Το αδύνατο κορμάκι της δοκίμασε την κούραση και στην ψυχή 
του ένοιωσε τον πόνο του ξεριζωμού. Βρέθηκε μια κρύα μέρα του Δεκέμβρη πλάϊ στους 
γονείς της, τη γιαγιά, τον μικρότερο αδελφό της και το βρέφος τη μικρότερη αδελφή της, 
κάτω από ένα υπόστεγο στα Γιάννενα. Η ανθρώπινη συμπόνια τους βοήθησε στα Γιάν-
νενα, και τώρα όλοι μαζί φιλοξενούνται στο κέντρο διαμονής στη Μαθητική Εστία Πω-
γωνιανής. Η μικρή Χρυσάνη βρήκε το χαμόγελό της, χαίρεται το ωραίο περιβάλλον, μαζί 
με τ΄ άλλα βορειοηπειρωτόπουλα. Πλουτίζει τις γνώσεις της με νέες άγνωστες μέχρι 
τώρα εμπειρίες. Ζει το όνειρο της ζωής της. Βλέπει από κοντά, πιάνει και δεν χορταίνει 
αυτά που έβλεπε στην τηλεόραση. Απολαμβάνει τη συμπάθεια των νέων φίλων της και 
δέχεται με σεμνότητα τη βοήθεια όλων.

Κι όμως κάτι τη βασανίζε, θυμάται την πατρίδα. Την θυμάται όπως όλοι οι ξεριζωμέ-
νοι του γένους μας κάθε εποχής. Και η μικρή Χρυσάνθη, ζει τη μοίρα της φύτρας μας. Το 
τραγούδι της ξενιτιάς βγαίνει μόνο του από τα βάθη της άδολης ψυχής της. Και δεν δυ-
σκολεύτηκε να μάθει, να αποστηθίσει και να απαγγείλει το τραγούδι της «ξενιτιάς» όπως 
τόγραψε ο πατέρας της εκεί στη Μαθητική Εστία της Πωγωνιανής:

«Τη μέρα που με κίνησες
Στην ξενιτιά να πάω
Εγώ μανούλα μου γλυκειά
Ποτέ δεν την ξεχνάω

Ήταν τα χρόνια τα πικρά
Που ο λαός πεινούσε
Και το παλιό το καθεστώς
Μας κακοτυραννούσε

Τα βάσανα της ξενιτιάς
Εγώ έχω δοκιμάσει
Και πρόωρα μανούλα μου
Στα ξένα έχω γεράσει

Μα τώρα στην Ελλάδα μας
Στη χώρα μας μητέρα
Απ΄ της μεγάλης λευτεριάς
Νιότεψα τον αγέρα.

 Η μοίρα του τόπου, το ηπειρωτικό μοιρολόϊ της ξενιτιάς ξαναγράφεται. Η μικρή Χρυ-
σάνθη καθώς απαγγέλει το ποίημα της ξενιτιάς του πατέρα της, φαντάζει σα να βγαίνει 
από την παράδοση, ξαναζεί την πίκρα, τον πόνο της ξενιτιάς. Η Χειμάρα, η Ελληνική Χει-
μάρα είναι το λίκνο της.

Έγραψε στη μνήμη της τις τελευταίες εικόνες του σπιτιού της, της γειτονιάς της, του 
χωριού της και τα έχει φυλαχτό στην κιβωτό του μυαλού της.

«εγώ μανούλα μου γλυκειά
Ποτέ δεν την ξεχνάω»
Η μικρή Χρυσάνθη, το μικρό βορειοηπειρωτόπουλο της νέας εθνικής μας τραγωδί-

ας, απαγγέλει για όλα τα βορειοηπειρωτόπουλα το τραγούδι της ξενιτιάς τους, του ξε-
ριζωμού τους.

Η μικρή Χρυσάνθη με το παιδικό χαμόγελο και τη λαβωμένη ψυχή της, αποθέτει στην 
Ελλάδα, «στη χώρα μας μητέρα», στη «γλυκειά μανούλα μας», το τραγούδι της ξενιτιάς, 
έτσι όπως γράφτηκε αυτές τις μέρες της μεγάλης φυγής. Της φυγής, του ξεριζωμού ενός 
κομματιού του γένους που ζούμε όλοι μας».

Κων/νος Χρ. Κωστούλας
Δημοσίευμα στον «ΠΡΩΪΝΟ ΛΟΓΟ» Ιωαννίνων, 11 Φεβρουαρίου 1991.

Περιέχεται και στο βιβλίο μου «ΟΤΑΝ ΕΠΕΦΤΑΝ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ», 2018 

1940. στη Γκρίκα της Πολύτσανης 
Από το χρονικό του πολέμου

1940, 21 Νοεμβρίου, ο πόλεμος στην περιοχή Πωγωνίου βρίσκεται στη φάση εκδίωξης 
των εισβολέων, με επιθετικές ενέργειες του Ελληνικού στρατού. Τα χωριά του Πωγω-
νίου γνωρίζουν τη «Μικρή κατοχή» από την πρώτη μέρα τού πόλεμου, 28η Οκτωβρίου. 
Οι Ιταλοί στη φάση αυτή της υποχώρησης εφαρμόζουν ένα σχέδιο, να πάρουν όμηρους 
τα γυναικόπαιδα των χωριών. Αυτό έγινε για περίπου 10 χωριά και αποτελεί μια τραγι-
κή ιστορία ελάχιστα γνωστή, η οποία στην ακραία της φάση οδήγησε πολλούς όμηρους 
στην Ιταλία. Δεν τα κατάφεραν όμως σε όλα τα χωριά, τους πρόλαβαν οι έλληνες στρα-
τιώτες που προχώρησαν πολύ γρήγορα.

Αποσπάσαμε μερικές σκηνές από την αφήγηση της Ευδοξίας Κουτσολιόντου, Ευδοξί-
ας Νοτίδου τότε, καταγόμενη από το χωριό Ποντικάτες, που όλοι οι κάτοικοί του οδη-

23 Αυγούστου 1991. Γιωργουτσάτες. Μεταφόρτωση για Πωγώνι.
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γήθηκαν στην πορεία ομηρίας, για να περιγράψουμε σκηνές που εκτυλίχθηκαν στα όρια 
του Παλαιού Πωγωνίου, στη Γκρίκα της Πολύτσανης.

Οι όμηροι, οδηγήθηκαν πεζοί, μικροί, μεγάλοι, νήπια, στον κάμπο της Δρόπολης, από 
Γιωργουτσάτες μέχρι το Τεπελένι, αφού μερικοί φορτώθηκαν σε φορτηγά του Στρατού 
και οδηγήθηκαν στην Αυλώνα με τελική κατάληξη την Ιταλία.

Στο Τεπελένι, η ομάδα περίπου 80 ως 100 άτομα, έμειναν χωρίς συνοδούς Ιταλούς, 
και κάποιος έλληνας εκεί, κάτοικος, τους είπε να περάσουν τη γέφυρα της Λέκλης και 
να ριχθούν απέναντι στα χωριά της Λιντζουριάς να φύγουν προς τα χωριά του Πωγωνί-
ου. Με πολλές δυσκολίες και κινδύνους, και με συγκινητική βοήθεια των κατοίκων των 
χωριών της Λιντζουριάς, έφθασαν στη Σούχα. 

Εκεί τους είπαν ότι έρχονται οι έλληνες στρατιώτες πολεμώντας, ενώ ακουγόταν και 
ο ήχος από κανονιές και πολυβόλα. Να πως περιγράφει η Ευδοξία τα εκεί γεγονότα.

«Εκεί, στη Στεγόπολη που το λένε, ό,τι βγήκαμε, ακούμε Ελληνικό Στρατό, Έλληνες, 
έρχονται οι Έλληνες, μας είπαν από το Χόρμοβο ακόμη, βρίσκουμε εκεί έναν, τον λέγα-
νε Βαγγέλη Χατζή στρατιώτη.

Βαγγέλη εγώ, Βαγγέλη, ήταν από το χωριό μου, μου λέει «εδώ είναι και ο αδελφός 
σου», έρχεται και ο Λίτης ο Παναγιώτης χωριανός και αυτός στρατιώτης».

Ήταν στρατιώτες του Τάγματος Δελβινακίου, που αποτελούνταν από Πωγωνήσιους 
και έδιναν μάχες στο εκεί μέτωπο του Πόλεμου που βρισκόταν σε εξέλιξη. Στη μονάδα 
αυτή ήταν και πολλοί Ποντικατιώτες. Συνάντηση πολεμιστών σε πορεία μάχης και ομή-
ρων συγχωριανών, αποτελεί μια δραματική στιγμή του πόλεμου. Και συνεχίζει η Ευδοξία.

Φωνάζω του Λίτη, Παναγιώτη, που είναι ο αδερφός μου;, ζάει;, είναι καλά; Ζάει ορέ 
τον τσούχλη. Του λέω του Παναγιώτη: Τί κάνετε; Πως είστε;. Έτσι κι έτσι μου λέει. 

«η μάνα σου, του λέω, πάει με την αδελφή μου δεν ξέρω που βρίσκεται (είχαν πάει με 
τα αυτοκίνητα και τελικά ήταν στην Ιταλία).

«Που είναι ο Θανάσης, του λέω, ο αδελφός μου, μη γελάς»
« Ε, Νοτίδη, ω ρε τσούχλη, φώναζε. Εφάγαμε μου λέει, ένα τραγί στη Σούχα, κοντά 

στο Λάμποβο, νερόβραστο, το σφάξαμε και το βράσαμε στο καζάνι και το φάγαμε και 
μας έκοψε. Ο Νοτίδης, μου λέει, κάθε δέκα βήματα, κάτω τα βρακιά»

«Τι λες μωρέ του λέω, δεν είναι και η μάνα μου εδώ, είναι στο τάδε Μοναστήρι»

Και αυτοί εκεί πήγαιναν, από κεί πούμασταν εμείς, πήγαιναν αυτοί. Βρήκαμε σκοτω-
μένους Ιταλούς, εκεί στο ποτάμι, που πάμε για την Πολύτσανη, ήταν ένα χωράφι, εκεί 
είχαν κάνει το τσάϊ, έτρωγαν, τους έριξαν δυο τρεις βόμβες. Τους άφησαν εκεί σκοτω-
μένους, και ζώα σκοτωμένα κι ανθρώπους πολλούς.

Προηγουμένως σου λέω, βρίσκω εκεί στη Σούχα, τον κατήφορο, πριν από το ποτάμι, 
τον Κλη Κράνια από τη Βοστίνα στρατιώτη με μεταγωγικό, στο δρόμο που πήγαινε ψωμί 
στο στρατό, είχε δυο μουλάρια φορτωμένα. 

Του λέω εγώ, μια φέτα ψωμί για το παιδί. Είχαμε το παιδί της νύφης μου, μωρό, κρε-
μασμένο στο σακούλι, πεινασμένο.

«Δεν μπορώ, μου λέει, πάω στους στρατιώτες, είναι δυό μέρες χωρίς ψωμί» 
  Προχώρησε λίγο, σταμάτησε, και μου φώναξε, Ευδοξία, να πάρε το δικό μου. Είχε 

λίγο κουραμάνα κι όπως ήτανε μου την έδωσε. Το άλλο το πήγαινε στο στρατό.
«είναι πεινασμένοι, μου λέει»
Το ξέρω του λέω, έφαγαν ένα τραγί και τον αδελφό μου το κόβει.
«μας έδωσε το ψωμί, εξασφαλίσαμε το παιδί», λέει η Ευδοξία.
Είναι μια καταγραφή γεγονότων του πόλεμου του 1940, κάπου εκεί στη Γκρίκα της Πο-

λύτσανης, όπου οι Πωγωνήσιοι στρατιώτες του Ανεξάρτητου Τάγματος Δελβινακίου σε 
πορεία επιθετικών επιχειρήσεων, συναντούν τους όμηρους από τις Ποντικάτες, χωρια-
νούς και συγγενείς, σε μια συγκινησιακή κατάσταση αγωνίας, αν ζούν (ζάει μωρέ;) αν 
είναι καλά(πως είστε, είστε καλά;), συμμερίζονται και μοιράζονται μια δύσκολη και επι-
κίνδυνη στιγμή του πόλεμου, ενώ ένα μωρό κρεμασμένο στο σακούλι, γίνεται αντικεί-
μενο φροντίδας επιβίωσης, με ένα κομμάτι κουραμάνας, που δίνει ο Κλης ο στρατιώτης 
του μεταγωγικού, από τη δική του μερίδα, έχοντας στο νου του ότι οι στρατιώτες που 
πολεμούσαν κάπου εκεί κοντά ήταν πεινασμένοι.

Είναι δραματικές σκηνές του πόλεμου του 1940, εκεί στα κράσπεδα της Γκρίκας στην 
Πολύτσανη, στο γύρω ξεκομμένο Πωγώνι, που εκείνες τις μέρες και για λίγο ακόμη έζη-
σαν μέρες λευτεριάς και κρυφής υπερηφάνειας, και μοιράστηκαν την ιστορία, το θρύλο 
και θρήνησαν μαζί τις θυσίες και το άλικο αίμα που πότισε τον δικό τους τόπο

Την μαρτυρία αφήνει η Ποντικατιώτισσα Ευδοξία Νοτίδη, αργότερα νύφη Σωπικιώτισ-
σα, Ευδοκία Κουτσολιόντου.

Αντιγραφή, επιλογή Κωνσταντίνου Χρ. Κωστούλα, Νοέμβριος 2022. 
 

Μεταφόρτωση
για Σωπική.

Βρυσερά.
Μεταφόρτωση για Πωγώνι.
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Φωτογραφίες από την Βιολέτα (Μπέμπα) και την Έλλη Βαβάκου

1. Στην εκδήλωση για την απονομή τιμητικής δι-
άκρισης μετά θάνατον στον Δημήτρη Βαβάκο από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αλβανίας.
2. Αλεξάνδρα και Δημήτρης Βαβάκος.
3. Δημήτρης Βαβάκος
4. Τιμητικός τίτλος «Μεγάλος Αριστοτέχνης» 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το 2012.

5. Αλεξάνδρα και Δημήτρης Βαβάκος
6. Τιμητικό μετάλλιο
7 και 8. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση προς τι-
μήν του Δημήτρη Βαβάκου
9 και 10. Ο Δημήτρης Βαβάκος σε ένα διεθνές 
συνέδριο
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11-15. Ο Δημήτρης Βαβάκος στον χώρο εργασί-
ας μαζί με συνεργάτες του.
16. Κίτσιος, Έλλη, Αλεξάνδρα και Μπέμπα Βα-
βάκου.
17. Φοιτητής στο Μιλάνο το 1932.
18. Ο Δημήτρης Βαβάκος με την σύζυγό του 
Αλεξάνδρα.
19. Η οικογένεια Βαβάκου
20. Η οικογένεια της Έλλης Βαβάκου
21. Η οικογένεια της Μπέμπας Βαβάκου
22. Σχέδιο του σπιτιού του Βαβάκου στα Τίρανα
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Φωτογραφίες από την Χριστίνα Μπερούκα

1. Φάνης Μπερούκας, Νίκος Μαργαρίτης, Κωστάντω Μπε-
ρούκα, Χριστίνα Μπερούκα και η Βάλη – κόρη του Φάνη.
2. Κωστάντω Μπερούκα, Ελένη Μπερούκα.
3. Λευτέρω Κοντολώλη – Μπάτση, Ελένη Μπερούκα.
4. Ελένη Μπερούκα, Φάνης Μπερούκας, Χριστίνα Μπερού-
κα, Βάλη - κόρη του Φάνη Μπερούκα.
5. Αθηνά Μήτση, Βάλη – κόρη του Φάνη, Φάνης Μπερούκας, 
Μιχάλης – γιός της Χριστίνας, Χριστίνα Μπερούκα – Μαργα-
ρίτη, Κωστάντω Μπερούκα.
6. Ελένη Μήτση, Χριστίνα Μπερούκα – Μαργαρίτη,
Ελένη Μπερούκα.
7. Χριστίνα Μπερούκα – Μαργαρίτη, Ελένη Μπερούκα.
8. Φάνης Μπερούκας, Νίκος Μαργαρίτης, Κωστάντω Μπε-
ρούκα, Χριστίνα Μπερούκα – Μαργαρίτη.
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Φωτογραφίες από τον Βάγιο Τσάνο              Φωτογραφίες από την Κοσμηδώρα Χατζή

Επάνω: Αυτή την φωτογραφία μας 
την έστειλε και ο Γιάννης Γκού-
τζος. Την αναλυτική περιγραφή 
της θα την διαβάσετε στο γράμμα 
του Γιάννη Γκούτζου.

Αριστερά: Στην φωτογραφία είναι 
ο Νόντας Τσάνος (ο πατέρας του 
Βάγιου Τσάνου) μαζί με τον Θεο-
λόγο Πασπάλη.

1. Πάτρα Γκατζιούρη, μάνα της Πάτρας, Χατζιώλω, 
Χρυσάνθη Κοντολώλη, Μήτσης Κοντολώλης, μάνα 
του Μήτση Κοντολώλη, Μάκω Τσίγια, Νικόλας Κο-
ντολώλης, Νίκη Πασπάλη.
2. Φώτης και Ροδαλία Κατσάνου
3. Φώτης Κατσάνος (Δεξιά)
4. Φώτης Κατσάνος

1
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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».

«Ήρωας, μωρέ, Γιώργο!»
Επειδή το χωριό μας, οι Σχωριάδες, είναι πολύ κοντά στα σύνορα με 
την Αλβανία, από παιδιά μας εκπαίδευαν να παρατηρούμε ό,τι περίερ-
γο βλέπουμε κι αν τύχει και περάσει κάποιος άγνωστος να τον ρωτάμε 
από που έρχεται και, αν είναι δυνατόν, να βλέπουμε και την ταυτότητά 
του. Γιατί τότε, στα δύσκολα χρόνια, δεν επιτρεπόταν ξενίτης να έρθει 
στα μέρη μας χωρίς άδεια από την Ασφάλεια.

Εμείς, οι πιονέρηδες* (*οι μαθητές του 8τάξιου λέγονταν πιονέρηδες), 
κάθε απόγευμα, βγάζαμε τα ζώα μας για βοσκή πάνω από το χωριό. Μια 
μέρα, εγώ, ο Μανώλης Φούκης κι ο Γούλης Λώλης πήγαμε στο Ζόρκο-
βο να βοσκήσουμε τα αρνάκια και τα κατσικάκια. Η Νίνα του Νάκα με 
την Καρματσέλω, βοσκούσαν στο Κόνισμα. 
Εκείνη την ώρα, περνάει ένας άντρας με ένα σακούλι στην πλάτη και 
με μια γκατζιά ξεφλουδισμένη και χοντρή ίσαμε 50 εκατοστά πάχος. Ο 
άγνωστος, πέρασε μπροστά από τη Νίνα κι εκείνη αμέσως του φώναξε:
«Ε, εσύ! Πασπόρτ! Πώς σε λένε;» 
«Μήτση». Απάντησε ο άγνωστος. «Κρίτση» άκουσε η Νίνα. Εκείνος γέ-
λασε κι έφυγε προς την Ντόλιανη. Η Νίνα ήρθε τρεχάτη προς εμάς τους 
υπόλοιπους που ήμασταν 100 - 200 μέτρα μακριά και μας είπε τι έγινε.
Αμέσως, ξεκινήσαμε την παρακολούθηση. Τον ακολουθούσαμε από μα-
κριά και διαπιστώναμε πολλές ύποπτες κινήσεις, όπως το ότι δεν περ-
πατούσε από τον κανονικό τον δρόμο αλλά έκανε συνεχώς μανούβρες. 
Μας είχε αντιληφθεί και μας έκανε και αστεία!
Αμέσως, τρέξαμε στο χωριό, ειδοποιήσαμε τον Πρόεδρο της Εξουσίας, 
τον Γάκη Ντάλα, και αυτός με τη σειρά του την Ασφάλεια, οι οποίοι ήρ-

θαν εσπευσμένα από το Αργυρόκαστρο με αστυνομικούς, στρατιώτες 
και σκυλιά για να ψάξουν τον ντιβερσάντη. Ως μεγαλύτερος που ήμουν, 
με πήραν για να τους εξηγήσω και να τους καθοδηγήσω. 
Την επόμενη μέρα, σαν ξημέρωσε μαζί με τον Πρόεδρο περάσαμε όλη 
τη διαδρομή του άγνωστου άντρα, μαζί, χωρίς αποτέλεσμα.
Αργότερα κι ενώ ήμουν στο σχολείο το 8τάξιο της Πολύτσανης, γιατί οι 
Σχωριάδες είχαν τότε έως 4τάξιο σχολείο (ο Γούλης πήγαινε στο Δημο-
τικό), ο Γιώργος Γερμανός, ο δάσκαλος, αφού  μας επαίνεσε όλους για 
την ετοιμότητά μας, έλεγε κάθε τόσο στον Γούλη την ακόλουθη ατάκα 
που έχει μείνει μέχρι τώρα:
«Μπράβο, ρε, Γιώργο! Ήρωας, μωρέ, Γιώργο!»
Έπειτα, όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται και να αναλύουν γιατί κουβα-
λούσε αυτό το ξύλο ο άγνωστος. Τί να ήταν; Τί να μην ήταν; Κάποια στιγ-
μή, ο δάσκαλος είπε: «Να δείτε που το ξύλο ήταν κούφιο και μέσα θα 
‘κρυβε κάνα αυτόματο όπλο!»
Παρ’ όλες τις έρευνες, δε βρέθηκε ο ύποπτος! Μετά από τρεις - τέσσε-
ρις μέρες, ο αστυνομικός της περιοχής, ο Κώτσο Ντρέκος, επισκέφθη-
κε το σχολείο μου και ήρθε μέχρι την τάξη μου. Ζήτησε από τον δάσκα-
λο να πάω λίγο έξω για να μου μιλήσει.
Πήγα έξω και δίπλα στον αστυνομικό αντίκρισα τον άντρα που παρακο-
λουθούσαμε εγώ με τ’ άλλα τα παιδιά εκείνη την περίεργή μέρα! Ήταν ο 
Μήτσης Καναβός, τσοπάνος, που είχε τα αρνιά του στην πέρα Ντόλιανη.
«Αυτός είναι ο ύποπτος;» Με ρώτησε ο αστυνομικός.
«Ναι, αυτό το σκυλί είναι!» Είπα, εγώ.
«Καλά - καλά, είναι δικός μας άνθρωπος, πήγαινε στην τάξη σου τώρα» 
μου είπε απαλά ο αστυνομικός και χωρίσαμε.
Από αυτή την επιπόλαιη παιδική ανάμνηση, μας έχει μείνει η ατάκα: 
«Ο Μήτσης - Κρίτσης Καναβός!»

«Βγήκαν τα πεπόνια;»
Η Κωνσταντίνα, όταν ήταν έγκυος στον Γιώργο, συνάντησε μια μέρα τον 
πεθερό της που γύριζε από το μποστάνι του Συνεταιρισμού.
«Βρε, μπαμπά, μήπως βγήκαν τα πεπόνια;» Τον ρωτάει.
«Δεν ξέρω, μάλλον κανένα ακόμα, είναι κάπως νωρίς». Της απάντησε 
ο πεθερός, όμως μέσα του δεν αισθανόταν καλά γιατί ήξερε πως όταν 
μία έγκυος ζητάει κάποια τροφή είναι σαν να τη ζητάει το παιδί και πρέ-
πει να της τη δίνουμε.
Τί να κάνει, τί να κάνει; Πηγαίνει στο μποστάνι. Μετά από πολύ ψάξι-
μο καταφέρνει και βρίσκει ένα πεπόνι τόσα δα μικρό. Ήθελε να της το 
πάει, αλλά το μποστάνι ήταν του Συνεταιρισμού και ο πατέρας μου, που 
δεν έκλεβε ποτέ και ούτε ψέματα έλεγε, φοβόταν μην τον πιάσουν με το 
ξένο πεπόνι. 
Μετά από πολλά, φορτώνει τον γάιδαρο ξύλα και χόρτα και ανάμεσά 
τους, στο βάθος, κρύβει και το πεπονάκι. Ύστερα, τραβάει άλλον δρόμο 
από αυτόν που συνήθιζε να παίρνει, από τον φόβο μην τον δει κανείς, 
μην τον βοηθήσει κάποιος στο γομάρι και πάνω εκεί δει και το πεπόνι. 
Ξόδεψε το διπλό χρόνο αλλά κατάφερε κι έφτασε στο σπίτι και πρόσφε-
ρε του πεπόνι του συνεταιρισμού στην έγκυο νύφη του!
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Ο γαμπρός αβγά, ο πεθερός σκατά
Ήταν έθιμο όταν ο γαμπρός πήγαινε στο σπίτι της νύφης να του 

μαγειρεύει η πεθερά αβγά. Έτσι, πάντα φρόντιζε κάπου να έχει 
κρυμμένο φαγητό για έναν ξένο, γαμπρό ή συμπέθερο.

Μια μέρα πεθύμησε να φάει αβγά ο πεθερός του γαμπρού 
και ρωτάει τη γυναίκα του.
«Γυναίκα, έχουμε αβγά;»
«Όχι, δεν έχουμε, κι αυτή η κότα τίποτα δεν κάνει τελευ-
ταία».
Ψάχνοντας όμως ο άντρας βρίσκει κρυμμένα τα αβγά 
που είχε η πεθερά για τον γαμπρό. Τα παίρνει και πάει 
μπροστά στο τζάκι.
«Για έλα εδώ, μωρ’ γυναίκα, τι είναι τούτα; Αβγά δεν εί-
ναι; Εμ, ο γαμπρός αβγά, ο πεθερός σκατά!» επαναλάμ-
βανε και έριχνε ένα ένα τα αβγά στο τζάκι!

Θα τη ζητάμε την Αυλώνα
Όταν οι Αλβανοί έδιωξαν τους Ρώσους και πήραν πίσω 

τη ναυτική τους βάση στην Αυλώνα, ένας ρώσος αξιω-
ματούχος, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι έχαναν ένα σημαντικό 

σταθμό μέσα στη Μεσόγειο, είπε: «Θα τη ζητάμε την Αυλώνα». Η φρά-
ση του έμεινε στον τόπο, και συνηθίζουμε να τη λέμε, όταν το φέρουν οι 
περιστάσεις, μέσα στην καθημερινότητά μας.

Θα κατέβω στο γραφείο μου
Ο Μπέης ήταν βαρελάς. 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: «Θα κατέβω στο γραφείο μου!»

Ζεστά ζεστά, τα τρως και φεύγεις
Η Γάκη Τσάνενα είπε του άνδρα της μια μέρα, εννοώντας το φαγητό, 
όμως αλλού μπορεί και μας παραπέμπει η ατάκα της: «Μωρέ, Γάκη, ση-
κωνόμαστε πρωί πρωί, τα κάνουμε ζεστά ζεστά, τα τρως και φεύγεις!».

«Apostoli nga Berati»
Κάποια Κυριακή, στην εκκλησία αλβανόφωνων χριστιανών, κάποιος πι-
στός άκουσε τον παπά να αναφέρει τη φράση: «Απόστολοι εκ περάτων». 
Τον εντυπωσίασε κάπως και θέλησε να καταλάβει καλά την έννοιά της. Ρώ-
τησε αμέσως τον παπά: -Τι θα πει, παπά μου, «Απόστολοι εκ περάτων»;
Κι ο παπάς που τα κατάφερνε να διαβάζει σακατεμένα τα εκκλησιαστικά 
κείμενα, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτε, του απάντησε:
-Α, ντερ ι ζι, απόστολοι εκ περάτων θα πει: «Αποστόλη νγκα Μπεράτι» 
(δηλαδή: ο Αποστόλης από το Μπεράτι).

Μία συμβουλή, αφετηρία ζωής»
Όταν βρέθηκα σε πολύ δύσκολη στιγμή, στη ζωή μου, ένας φίλος στη 
Ραφήνα μου έδωσε μία συμβουλή:
«Θωμά, έλα στα συγκαλά σου. Κοίταξε τη ζωή σου. Η ζωή συνεχίζεται. 
Καλύτερα να σε παρεξηγούν παρά να σε λυπούνται».
Αυτή η συμβουλή έγινε και αφετηρία της ζωής μου.

«Θέλεις κι αβγό, ε;»
Ένας τσοπάνης στο χωριό, τα παλιά τα χρόνια, ξενοχωρίτης, είχε εγκα-
τασταθεί στο χωριό και βοσκούσε τα ζώα των χωριανών. Μια φορά το 
μήνα, επισκεπτόταν τις οικογένειες που τους βοσκούσε τα ζώα κι εκεί-
νοι τον πλήρωναν ανάλογα. 
Ο τσοπάνης, έχοντας μετρήσει την καλοσύνη στις ψυχές των κατοίκων 
του χωριού, σαν ερχόταν η ώρα να πάει στα σπίτια να ζητήσει την πλη-
ρωμή του για τη βοσκή, έπαιρνε και το μικρό του παιδί μαζί, στην αγκα-
λιά του με την ελπίδα ότι εκτός από τα χρήματα κάτι θα έδιναν και στο 
παιδί. Για να πετύχει ακόμα καλύτερα τον σκοπό του, τσιμπούσε κρυ-
φά το παιδί, εκείνο έβαζε τα κλάματα και τότε εκείνος του απαντούσε:
«Τί κλαις; Θέλεις κι αβγό, ε;». Ελπίζοντας πως κάποιος θα δώσει ένα 
αβγό του παιδιού.
Περνάει και από την μπάμπω-Κολοβέσω, τη μάνα της Χρυσάνθης, 
που ήταν ψυχούλα καλόκαρδη και πολύ αγαπητή γριά. Είχε μαζί και 
το μικρό παιδί. Αμέσως το τσίμπησε, το παιδί μπήγει τα κλάματα κι αυ-
τός ξεκίνησε:
«Τί κλαις; Θέλεις κι αβγό, ε;»
Το ακούει αυτό η καλή η μπάμπω, μπήγει κι αυτή τις φωνές:
«Μπάει μωρέ ‘κριβό μου, τώρα να δω μήπως βρω και κάνα αβγό!».

«Όλοι έφυγαν και οι δουλειές έμειναν ατέλειωτες!»
Την ιστορία αυτή μου τη διηγήθηκε ο Τάκης Πασπάλης.
Ο Τάκης Πασπάλης ήταν κάποτε στα 
Γιάννενα με έναν εργολάβο για μία σει-
ρά από δουλειές που ήθελε να γίνουν. 
Οι δουλειές ήταν πολλές και ο Τάκης 
συνεχώς πίεζε τον εργολάβο.
«Να κάνουμε και αυτή τη δουλειά, να 
κάνουμε και την άλλη». Τελειωμό δεν 
είχε ο κατάλογος των εργασιών. Περ-
πατώντας έφτασαν έως έξω από ένα 
κοιμητήριο. Εκείνη τη στιγμή, ο εργο-
λάβος σταματά τον Τάκη και του λέει:
«Βρε, Τάκη, άσε μας, τώρα. Τους βλέ-
πεις όλους αυτούς εδώ μέσα στο κοι-
μητήριο; Όλοι έφυγαν και οι δουλειές 
τους ατέλειωτες έμειναν!»
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Ζεις σαν άνθρωπος, πεθαίνεις σαν σκυλί
Ρώτησαν έναν ηλικιωμένο άντρα, κοντά 85 χρόνων ήταν, γιατί δεν πα-
ντρεύτηκε ποτέ στη ζωή του και πώς ζει κάποιος που είναι ανύπαντρος, 
κι εκείνος απάντησε.
«Όταν είσαι ανύπαντρος ζεις σαν άνθρωπος και πεθαίνεις σαν σκυλί. 
Όταν είσαι παντρεμένος ζεις σαν σκυλί και πεθαίνεις σαν άνθρωπος».

Στο καφενείο
Ένας χωρικός ηλικιωμένος είχε ένα μικρό καφενείο. Το άνοιγε τα βρά-
δια και πήγαιναν μερικοί γέροντες  και περνούσαν την ώρα τους πίνο-
ντας το καφεδάκι του ή κανένα ουζάκι. Έλεγαν ιστορίες, αστεία και κα-
νέναν παλαιό τραγούδι. Ένα βράδυ, κάποιος ζήτησε σκορδαλιά και ο 
νοικοκύρης τους είπε ένα αστείο, μην έχοντας τα υλικά για τη σκορδα-
λιά: «Κάχτες κονομώ, σκόρδα πού θα βρω, ξίδι που δεν έχω». Γέλασαν 
όλοι από την αθώα και απλή απάντηση.

Ρώτησαν τη μέλισσα αν βλέπει σκουπίδια
Κάποιος ρώτησε τη μύγα: «Πού θα βρω λουλούδια;» Κι εκείνη του απά-
ντησε: «Δεν ξέρω για λουλούδια, εγώ σκουπίδια βλέπω».
Κάποιος ρώτησε τη μέλισσα: «Πού θα βρω σκουπίδια;» Κι εκείνη του 
απάντησε: «Δεν ξέρω για σκουπίδια, εγώ λουλούδια βλέπω».

Αυτός που είχε τα καράβια
Στην παραλία ήταν ένας άνθρωπος ξαπλωμένος με τριμμένα ρούχα και 
μια παλιά ομπρέλα και λιαζόταν. Τον ρωτάει ένας: «Τι κάνεις εδώ;»

«Λιάζομαι», του απαντά.
«Γιατί δεν σηκώνεσαι να δουλέψεις, να πιάσεις ψάρια;»

«Και μετά;»
«Μετά, μπορείς να πουλήσεις τα ψάρια και σιγά σιγά να μαζέ-

ψεις τόσα χρήματα που να αποκτήσεις μια βάρκα, κι αν ψαρέ-
ψεις περισσότερα ψάρια τότε θα μπορέσεις να αγοράσεις και 

καΐκι και αργότερα, με αυτήν την πρόοδο, θα μπορέσεις να 
αποκτήσεις ακόμα και καράβια να, σαν κι αυτά που βλέ-

πεις στη θάλασσα».
Και ο άνθρωπος που λιαζόταν του απαντά.

«Όλα αυτά που μου λες, τα έχω κάνει. Και τα καράβια 
που μου δείχνεις, είναι τα δικά μου. Άσε με τώρα, να 

ξεκουραστώ».

Πώς η καλοσύνη έσωσετη ζωή μιας γυναίκας
Ένας άντρας δούλευε ως φύλακας νεκροταφεί-
ου. Στις βραδινές βάρδιες κοιμόταν εκεί και τότε 

έβλεπε προφητικά όνειρα. Πνεύματα έρχονταν 
στο όνειρό του και του έλεγαν ποιος θα πεθάνει την 

επόμενη μέρα και το όνειρο έβγαινε αληθινό! Όμως, 

τον είχαν προειδοποιήσει πως σε περίπτωση που αποκάλυπτε τι είδε 
στο όνειρό του, αυτό το… μακάβριο χάρισμα θα το έχανε για πάντα. Μια 
νύχτα που είχε βάρδια και τον είχε πάρει ο ύπνος, έρχονται στο όνειρό 
του τα πνεύματα και του λένε: «Αύριο θα πάρουμε τη γυναίκα του φύ-
λακα του νεκροταφείου!» 
«Και πώς θα συμβεί αυτό;» ρωτάει στον ύπνος του ο φύλακας τα πνεύματα.
«Την ώρα που θα ανεβαίνει στην ταράτσα, να απλώσει την μπουγάδα, 
ένα φίδι θα περάσει από τη σκάλα και θα τη δαγκώσει θανάσιμα!» Τι να 
κάνει ο δόλιος ο φύλακας; Αν αποκάλυπτε το όνειρο, θα έχανε αυτήν τη 
δύναμη για πάντα. Από την άλλη, δεν ήθελε με τίποτα να χάσει τη γυναί-
κα του. Κινάει, λοιπόν, για το σπίτι και σαν φτάνει εκεί, το πρώτο πράγ-
μα που λέει στη σύζυγο είναι: «Σήμερα, να μην ανέβεις καθόλου στην 
ταράτσα».
«Γιατί;» ρωτάει εκείνη.
«Δεν μπορώ να σου πω, όμως θέλω να μην παρακούσεις τον λόγο μου. 
Να μην ανέβεις καθόλου στην ταράτσα!»
Πέρασε ώρα και η γυναίκα ξεχάστηκε. Όταν η μπουγάδα ήταν έτοιμη 
για άπλωμα, πήρε τη σκάφη και ξεκίνησε για να ανέβει στην ταράτσα. 
Είχε φτάσει στη μέση περίπου της σκάλας, όταν εκείνη τη στιγμή πέρα-
σε ένας ζητιάνος έξω από το σπίτι.
«Σε παρακαλώ, καλή κυρά, δώσε μου λίγο ψωμάκι, που πεινάω». Εκεί-
νη, αμέσως, αφήνει κάτω τη σκάφη και τρέχει μέχρι την κουζίνα, για να 
φέρει ψωμί. Δίνει την ελεημοσύνη της και αφού έφυ-
γε ο ζητιάνος, ανέβηκε στην ταράτσα και άπλωσε τα 
ρούχα.
Ο φύλακας σαν είδε τα ρούχα απλωμένα και τη 
γυναίκα του ζωντανή, δεν πίστευε στα μάτια του. 
Το επόμενο βράδυ, που ήρθαν και πάλι τα πνεύ-
ματα στον ύπνο του, αυτός τα ρώτησε:
«Είχατε πει πως θα πέθαινε η γυναίκα του φύλακα, 
όμως αυτή είναι ακόμα ζωντανή, πώς γλίτωσε τον 
θάνατο;» Κι εκείνα του απάντησαν.
«Έδωσε ελεημοσύνη στον φτωχό και πεινασμέ-
νο. Την ώρα που έδινε το ψωμί στον ζητιάνο, το 
φίδι πέρασε από τη σκάλα και χάθηκε. Είναι καλή 
γυναίκα, γι’ αυτό δεν την πήραμε».

Η στάμνα με το νερό
Ο παππούς έστελνε κάθε μέρα τον εγγονό 
στη βρύση να πάει να φέρει νερό με τη στά-
μνα. Πριν το παιδί ξεκινήσει για τη βρύση, 
ο παππούς του τραβούσε απαλά το αυτί και 
του έλεγε «πρόσεχε, μη σπάσεις τη στάμνα».
Αυτό γινόταν κάθε μέρα, κάθε πρωί.
Να όμως, που ένα πρωινό, ο παππούς δεν τρά-
βηξε το αυτί του εγγονού πριν φύγει με τη στά-
μνα για νερό.
«Παππού, το αυτί;». Ρώτησε απορημένο το παιδί.
«Κάθε μέρα, το αυτί θα σου τραβώ; Άντε πήγαινε 

286



288 289

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

288 289

στη δουλειά σου». Απάντησε ο παππούς.
Δε θα το πιστέψει κανείς, αλλά, εκείνη τη μέρα, ο εγγονός έσπασε τη 
στάμνα!

Το αβγό του Κολόμβου
Δυο άντρες σε ένα καπηλειό έπιναν και συζητούσαν φωναχτά για τα επι-

τεύγματα του μεγάλου θαλασσοπόρου, Χριστόφορου Κολόμβου.
-Ε, σιγά, και τι έκανε; Από λάθος βρήκε μπροστά του την Αμερική, 
έλεγαν και ξανάλεγαν με υποτιμητικό ύφος.
Ο Χριστόφορος Κολόμβος, που βρισκόταν εκείνη την ώρα κι αυτός 
στο καπηλειό, τους πλησίασε, κρατώντας ένα αβγό. Εκείνοι σαν 
τον είδα σάστισαν.

-Κάνουμε μια δοκιμή; τους ρώτησε χαμογελώντας. Εκείνοι 
κούνησαν καταφατικά το κεφάλι τους και τότε ο Κολόμβος 

συνέχισε: Αυτό το αβγό είναι βρασμένο. Ποιος από εσάς 
μπορεί να το βάλει να σταθεί όρθιο;
Οι άντρες που μέχρι εκείνη την ώρα τον κακολογού-
σαν, βάλθηκαν να αποδείξουν την εξυπνάδα τους, μα 
δεν τα κατάφεραν. Τότε ο Κολόμβος, παίρνει στα χέρια 

του το αβγό, χτυπάει ελαφρά τη βάση του στο τραπέζι 
και το στερεώνει.
-Α, αυτό κι εμείς μπορούμε να το κάνουμε! Φωνάζουν οι 
δυο άντρες.
-Ναι, αλλά ποιος το σκέφτηκε; τους απαντά και ο Κολόμβος.

Το αβγό της μητριάς
Μια μητριά είχε δυο προγόνια (παιδιά του άντρα της) και 
ένα δικό της. Μια μέρα βράζει δύο αβγά και τα δίνει στα 
δύο προγόνια. Την ώρα που πάνε να τα φάνε τα παιδιά, γυ-

ρίζει, κοιτάει το δικό της και λέει.
-Μωρέ, ακριβό μου, σε ξέχασα. Να του δώσετε από 
μισό; ρωτάει τα προγόνια.
Εκείνα υπάκουσαν, δίχως να μπορούν να φέρουν αντίρ-

ρηση κι έτσι εκείνα έφαγαν από μισό και το δικό της ένα 
ολόκληρο.

Κάλλιο από το υστέρημα, παρά από το περίσσευμα
Κάποτε ένας πλούσιος άρχισε να χτίζει έναν ναό και είχε 
τη θέληση και το κήρυξε σε όλον τον κόσμο, να μη βοη-

θήσει κανείς σε αυτό το μεγάλο έργο.
Μόλις τελείωσε πλήρως ο ναός, στην είσοδο έγραψε το όνομά του 

με χρυσά γράμματα. Τη νύχτα, όμως, Άγγελος Κυρίου έσβηνε το όνομά 
του και έγραφε το όνομα μιας φτωχής χήρας συνέχεια επί τρεις νύχτες. 
Ο πλούσιος ανησύχησε, έμεινε έκπληκτος και ανακοίνωσε το φαινόμε-
νο στους αρμόδιους.
Τότε, έψαξαν και βρήκαν τη γυναίκα και τη ρώτησαν: «Στην εκκλησία τι 

δώρο έδωσες ή τι άλλη καλοσύνη έκανες, όπου γράφεται το όνομά σου;»
Η ταπεινή γυναίκα έκθαμβη απάντησε ότι μια μέρα τυχαία, πέρασε έξω 
από την εκκλησία, είδε τα ζώα δεμένα που χλιμιντρούσαν, μου ήρθε 
κρίμα, τα αγόρασα λίγο χορτάρι και τους έριξα.
Μέγα θαύμα, αναγνώστη και αναγνώστρια. Ο πλούσιος ξόδεψε από το 
περίσσευμα, ενώ η φτωχή χήρα από το υστέρημα. Εδώ, ας βγάλου-
με συμπέρασμα πως ο Θεός βλέπει και κρίνει, δεν θέλει υπερήφανους 
αλλά μόνον ταπεινούς και καθαρούς στην ψυχή.

Μέγας Αλέξανδρος και Διογένης
Ο Μέγας Αλέξανδρος κάποτε επισκέφτηκε την Αθήνα κι έκανε βόλτες 
σε συνοικίες. Από όπου περνούσε όλοι τον χαιρετούσαν. Περπατώντας 
συνάντησε έναν ηλικιωμένο, που καθόταν στον ήλιο. Δίπλα του είχε ένα 
χωμάτινο πιθάρι, μια τεράστια στάμνα, που κοιμόταν σε αυτήν τη νύχτα. 
Ο Μέγας Αλέξανδρος βλέποντάς τον έτσι ατάραχο, τον λέει:
«Καλημέρα, γέροντα».
«Καλημέρα», του απαντάει εκείνος.
«Εμένα με γνωρίζεις; Είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος».
«Και εγώ είμαι ο Διογένης», του απάντησε με θάρρος και τόλμη, ο σο-
φός και ταπεινός φιλόσοφος.
Ο Αλέξανδρος που απόρησε με τον τρόπο που ζούσε ο Διογένης, του 
πρότεινε:
«Τι θα ήθελες από εμένα, να σε βοηθήσω; Έχω τα πάντα στην εξου-
σία μου».
Και ο Διογένης του απαντά:
«Σε παρακαλώ, παραμέρισε λίγο, γιατί μου κόβεις τον ήλιο. Μη μου 
αφαιρείς αυτό που δεν μπορείς να μου δώσεις».
Ο Μέγας Αλέξανδρος θαύμασε τη σοφία του Διογένη και ενώπιον πά-
ντων είπε:
«Εάν δεν με έλεγαν Μέγα Αλέξανδρο, θα ήθελα να με έλεγαν Δι-
ογένη».

Το μελίσσι στο κεφάλι
Ένας χωριάτης έκανε παράπονο στον δικα-
στή: «Χθες τη νύχτα κάποιος μου έκλεψε 
το μελίσσι». Ο δικαστής συγκέντρωσε όλο 
το χωριό και τους είπε πως κάποιος από 
όλους έκλεψε το μελίσσι του συγχωριανού. 
Όλοι σιώπησαν, λυπήθηκαν γιατί ήταν φτω-
χός και είχε και οικογένεια, όμως κανείς δεν 
ομολόγησε την πράξη του.
Ο δικαστής, τότε, με έξυπνο και επιτήδειο τρό-
πο ανακάλυψε το μελίσσι στο στιγμή. Φωνά-
ζει, λοιπόν, ξανά, και λέει πως το μελίσσι το 
έκλεψε αυτός που έχει ένα μελίσσι στο κεφά-
λι. Εκείνος που το είχε κλέψει, ξεγελάστηκε 
από τα λόγια του δικαστή, και νομίζοντας πως 
πραγματικά έχει μελίσσι στο κεφάλι, με γρηγοράδα 
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βάζει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του να ελέγξει. Ο δικαστής, με τα μά-
τια του ορθάνοιχτα, προλαβαίνει και βλέπει αυτήν την κίνηση, τον φω-
νάζει μπροστά σε όλους και του ζητά να επιστρέψει το μελίσσι και να ζη-
τήσει συγχώρεση για την πράξη του, αλλιώς θα φάει και πρόστιμο και 
φυλακή. Ο κατεργάρης επέστρεψε το μελίσσι στον φτωχό, ζήτησε συγ-
γνώμη κι έκλαψε πικρά για την πράξη του.

Φώναξε την ανάγκη.
Μια πεθερά είπε στη νύφη: «Πάρε το ζώο, πήγαι-
νε στο δάσος και κόψε ένα φόρτωμα ξύλα, για 
τη φωτιά». Η νύφη απαντά την πεθερά: «Πώς θα 
φορτώσω μόνη μου το ζώο, θα μου γυρίσει το 
φόρτωμα». Η σοφή και λογική πεθερά, για να 

τροχίσει το μυαλό της νύφης, τη συμβουλεύει: 
«Φώναξε την ανάγκη να σε βοηθήσει».

Έτσι κι έγινε. Η νύφη πήγε κι έκοψε ξύλα και 
πριν ξεκινήσει το φόρτωμα, άρχισε να φω-

νάζει δυνατά και συνεχώς: «Ε, ανάγκη, ε, 
ανάγκη, έλα να με βοηθήσεις». Δεν πα-

ρουσιάστηκε, όμως, κανείς, και τότε 
σκέφτηκε να κόψει ένα ξύλο τόσο 
ψηλό, όσο είναι το ζώο και το βάζει 

σαν στήριγμα κάτω από τη μια φορ-
τωμένη πλευρά, έτσι ώστε να κρατή-

σει το βάρος. Μετά, φορτώνει και την άλλη 
πλευρά και χαρούμενη πηγαίνει στο σπίτι.

«Πεθερά, με γέλασες, δεν ήρθε η ανάγκη, όμως εγώ βρήκα τον 
τρόπο.» Και η πεθερά της λέει: «Αυτή ήταν η ανάγκη, αγαπημέ-
νη μου νύφη, η ανάγκη σε έκανε να βρεις τρόπο. Στην ανάγκη τα 
κάνεις όλα.

Ο πλούσιος με τον φτωχό
Σε ένα χωριό ζούσε ένα πολύ πλούσιος άνθρωπος. Είχε για γείτονα 

έναν φτωχό οικογενειάρχη, πολύ εργατικό και τίμιο άνθρωπο. Κάθε 
μέρα στη δουλειά ήταν από νωρίς το πρωί και το βράδυ έτρωγε με 
την οικογένειά του στο φτωχικό τους. Μπορεί να τους έλειπαν πολλά 
υλικά αγαθά, όμως δεν τους έλειπε το γέλιο, ο χορός και το τραγούδι 
και έδειχναν πραγματικά ευχαριστημένοι. Δόξαζαν τον Θεό που εί-
χαν τον άρτον ημών τον επιούσιον.
Ο πλούσιος, από την άλλη, κάθε βράδυ είχε στεναχώρια μεγάλη και 
ευχαρίστηση δεν έβρισκε καμία. Πολλές οι ασχολίες, πολύ το άγχος. 
Άκουγε τον γείτονα που έπαιζε βιολί και τραγουδούσε όλη η οικο-
γένεια και απορούσε. Κάποια στιγμή, το κουβέντιασε με τη γυναί-
κα του.

«Γυναίκα, ο φτωχός μου γείτονας δεν έχει στον ήλιο μοίρα, με το 
ζόρι τα φέρνουν βόλτα καθημερινά, κι όμως κάθε μέρα όλο 

γλέντια και χαρές είναι το σπίτι του. Κι εμείς που έχουμε 

και του πουλιού το γάλα, δεν μπορεί να γελάσει το χειλάκι μας, από τα 
καθημερινά άγχη και τις δουλειές». Η γυναίκα του, τότε, του προτείνει:
«Δώσε λίγα χρήματα και στον φτωχό μας γείτονα, να ξεκινήσει κι αυτός 
κάποια δουλειά δική του και βλέπουμε μετά».
Την επόμενη μέρα, ο πλούσιος γείτονας έδωσε στον φτωχό χρήματα 
με τη συμβουλή να αρχίσει κάποια δουλειά δική του, και του τα κάνει 
δώρο, δεν θέλει να του τα επιστρέψει.
Ο φτωχός ευχαρίστησε ξανά και ξανά τον γενναιόδωρο γείτονά του κι 
έτρεξε στο σπίτι του. Χάρηκαν πολύ με αυτήν την τύχη, μα πέντε μερό-
νυχτα ούτε γέλια, ούτε χοροί, ούτε τραγούδια ακούστηκαν στο σπίτι. 
Μόνο συλλογισμός και άγχος. 
«Τι να τα κάνουμε τα χρήματα; Αν ανοίξουμε κάποιο μαγαζί, μη μας το 
κλέψουν, αν πάρουμε πρόβατα, μη μας τα φάει ο λύκος», έλεγε ο φτω-
χός. Μη το ένα, μη το άλλο, στο τέλος έμεναν άυπνοι κάθε βράδυ, μέ-
χρι που η γυναίκα του τον λέει: «Άντρα μου, επέστρεψε τα χρήματα στον 
πλούσιο γείτονα, και πες του ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έπειτα, βγες και 
πάλι στο μεροκάματο, να κοιμηθούμε σαν πρώτα, φτωχά και ήσυχα».
Έτσι κι έγινε, τα χρήματα επέστρεψαν στον κάτοχό τους, και τα γέλια και 
τα γλέντια επέστρεψαν κι αυτά στο σπίτι του φτωχού.
Τελικά, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.

Πολύ ακριβό το σφουγγάτο* σου, Άι Γιώργη!
(*παραδοσιακό φαγητό με αβγά)
Σε ένα παραλιακό μέρος βγήκαν τα παιδιά να παίξουν. Πάλευαν μετα-
ξύ τους κι ένα από τα παιδιά, που ήταν το πιο αδύναμο, το έριχναν όλοι 
συνέχεια κάτω. Το παιδί ενοχλημένο και στεναχωρημένο, έριξε μια 
ματιά σε ένα κοντινό εκκλησάκι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργί-
ου. Πήγε στο εκκλησάκι και με δάκρυα είπε: «Άγιε μου Γεώργιε, δώσε 
μου λίγη δύναμη να ρίξω ένα παιδί κάτω και θα σου φέρω ένα ωραίο 
σφουγγάτο». Τελείωσε την προσευχή του κι έφυγε για να παίξει με τα 
άλλα παιδιά.
Και, πραγματικά, θαύμα έγινε και το παιδί πάλεψε κι έριξε όλα τα παιδιά 
κάτω. Τρεχάτο και γελαστό πάει στη μητέρα του και της διηγείται όλη την 
ιστορία. Εκείνη, πρόσχαρη και πρόθυμη, ετοιμάζει το σφουγγάτο. Αβγά, 
τυρί, κρεμμύδι και τα υπόλοιπα υλικά, τα ανακατεύει, το μαγειρεύει και 
το βάζει σε ένα πιάτο. 
Το παιδάκι παίρνει το σφουγγάτο, το πηγαίνει στην εκκλησία, το βάζει 
στο μανουάλι που ανάβουν τα κεριά και φεύγει. Σε λίγο, τρεις ναύτες 
που βγήκαν από ένα καράβι, πάνε στο εκκλησάκι να ανάψουν κερί. Εί-
δαν το σφουγγάτο, ψωμί είχαν, και λένε: «Ας φάμε το σφουγγάτο και 
αφήνουμε τα χρήματα».
Το έφαγαν, πλήρωσαν και κίνησαν να βγουν έξω. Μια δύναμη, όμως, 
δεν τους άφηνε να φύγουν, και τότε αυτοί τάζουν στον άγιο ένα χρυ-
σό νόμισμα. Όμως, ούτε και τότε κατάφεραν να βγουν έξω. Τάζουν δύο, 
τάζουν τρία χρυσά νομίσματα και τότε μόνο κατάφεραν να πάρουν τον 
δρόμο για το καράβι. Γυρίζουν, τότε, προς το εκκλησάκι του αγίου και 
λένε: «Άγιε Γεώργιε, ακριβά τα πουλάς τα σφουγγάτα σου!»
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Σόλων, Σόλων, Σόλων!
Ο Κροίσος, ο βασιλιάς των Σάρδεων, γνωστός για τα αμύθητα πλούτη 
του, πίστευε ότι δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο 
από αυτόν, λόγω του μεγάλου του πλούτου.
Κάποτε, τον επισκέφτηκε ο Σόλων ο Αθηναίος, ο αρχαίος φιλόσοφος 
και νομοθέτης, ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Εκεί-
νη την περίοδο ο Σόλων ζούσε αυτοεξόριστος κι έκανε πολλά ταξίδια. 
Ο Κροίσος, αμέσως, έκανε επίδειξη του πλούτου του στον επισκέπτη. 
Αφού περιηγήθηκαν αρκετά, ο βασιλιάς ρωτάει τον Σόλωνα:
«Έχεις γνωρίσει πιο ευτυχισμένο άνθρωπο από μένα, σε όλο τον κόσμο;»
 «Ναι. Είχα γνωρίσει τον Αθηναίο βασιλιά Τέλλο, ο οποίος ήταν πραγμα-
τικά ευτυχισμένος».
«Και για ποιο λόγο;»
«Γιατί απέκτησε καλούς απογόνους και πέθανε σαν στρατιώτης πάνω σε 

πόλεμο. Θάφτηκε με τιμή και δόξα».
Ο Κροίσος απογοητεύθηκε από την απάντηση του Σόλωνα, 

αλλά δεν το έβαλε κάτω.
«Ο δεύτερος πιο ευτυχισμένος άνθρωπος, ποιος λες εσύ 

πως είναι;»
«Οι γιοί της ιέρειας Κυδίππης, που τίμησαν τη μητέρα 

τους αφιερώνοντας τη ζωή τους σε αυτή και τη θεά 
Ήρα. Πέθαναν και τιμήθηκαν ως άριστοι άντρες».
Πάλι ο Κροίσος δεν άκουσε το όνομά του και γύ-
ρισε και είπε στον Σόλωνα:
«Και για τη δική μου ευτυχία τί έχεις να πεις; Ζω 
μέσα στα πλούτη και κάθε μέρα γίνομαι όλο και 
πιο πλούσιος. Τίποτα δε μου λείπει».
Τότε, ο σοφός Σόλων του απάντησε «Μηδένα προ 
του τέλους μακάριζε». Δηλαδή, κανέναν δεν μπο-
ρείς να μακαρίζεις πριν δεις το τέλος του.

Πραγματικά, λίγο καιρό μετά την αναχώρηση του 
Σόλωνα από τη Λυδία, ένα σωρό συμφορές βρήκαν 

τον Κροίσο. Έχασε τον γιο του στο κυνήγι, νικήθη-
κε από τον Κύρο, τον βασιλιά των Περσών και πιάστη-

κε αιχμάλωτος.
Την ώρα που ήταν να τον ρίξουν στην πυρά, εκείνος, δεμέ-

νος και ταπεινωμένος, θυμήθηκε τα λόγια του Σόλωνα και φώ-
ναξε στον κενό: «Σόλων! Σόλων! Σόλων!».

Ο βασιλιάς των Περσών, Κύρος, όταν τον άκουσε, τον ρώτησε 
ποιόν φωνάζει, άνθρωπο ή θεό και τότε ο Κροίσος του αφηγή-
θηκε όλη τη συνάντησή του με τον Σόλωνα. Ο Κύρος θαύμασε τη 
σοφία του Σόλωνα και την ορθότητά των λόγων του. Δεν εκτέλε-
σε τον Κροίσο, του χάρισε τη ζωή και τον έκανε και σύμβουλό του.

Πάντα «Πρώτα ο Θεός»
Ένας αμπελουργός λέει της γυναίκας του από βραδύς: «Εγώ αύριο 

θα πάω στο αμπέλι». Η γυναίκα τού απαντά: «Πρώτα ο Θεός να ξημε-
ρώσουμε καλά».

«Γιατί, αμφιβάλλεις; Σε παρακαλώ, βάλε μου λίγο ψωμί, εγώ αύριο κλα-
δεύω το αμπέλι».
Η αθώα γυναίκα τον συμβούλευε πως ο Θεός ξέρει το πού θα πας, μη 
φωνάζεις, μη νευριάζεις, μην επιμένεις, ήρεμος να είσαι.
Το πρωί, ο αμπελουργός παίρνει ψαλίδια, πριόνια, υλικά, το ψωμί, χαι-
ρετάει τη γυναίκα του και φεύγει. Προχωράει λίγο, τον φτάνει ένας αξι-
ωματικός με μια ομάδα στρατιώτες και του λέει δυνατά και με ύφος: 
«Εμπρός, προχώρα, θα μας δείχνεις τον δρόμο μέχρι το τάδε μέρος, θα 
τρέξεις σύμφωνα με το βήμα μας και θα είσαι δέκα μέτρα μπροστά μας, 
αλλιώς σε πυροβολώ!» 
Οργίστηκε ο Θεός εναντίον του, δεν ήταν και νέος, πατούσε τα εξήντα, 
ίδρωσε, κουράστηκε, φοβήθηκε. Πρώτον, πέταξε το σακούλι, αλλού 
πέταξε το παλτό, αλλού το πουκάμισο. Πέρασε από δάση, ξηλώθηκαν 
τα ρούχα του και σαν έφτασε στον προορισμό, οι στρατιώτες τον άφη-
σαν ελεύθερο. Αποκαμωμένος έπεσε κάτω για μια ώρα.
Μετά, προχώρησε για το σπίτι του σιγά σιγά κι έφτασε αργά τη νύχτα 
ελεεινός. Ξάπλωσε, διηγήθηκε στη γυναίκα του τι έπαθε, ζήτησε συγ-
γνώμη από τον Θεό με καυτά δάκρυα, καθώς και στη γυναίκα του. Τα-
πεινώθηκε, έγινε σαν αρνί. Ο Θεός τον συγχώρεσε, καθώς και η σύζυ-
γός του κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. Πάντα να λέμε «Πρώτα 
ο Θεός», αυτός ξέρει τα πάντα.

Ο ασκητής στην κουφάλα
Ένας ασκητής περνούσε τον βίο του σε ένα κούφιο δέντρο που βρισκό-
ταν κοντά σε μια βρύση. Προσευχόταν, αγρυπνούσε, μελετούσε και νή-
στευε για να σώσει την ψυχή του. 
Μια μέρα περνάει ένας καβαλάρης και κατεβαίνει στη βρύση να πιει 
νερό. Καθώς έσκυψε, του έπεσε το πορτοφόλι. Εκείνος δεν τον κατά-
λαβε, παρά καβαλίκεψε πάλι κι έπεσε. Σε λίγο έρχεται άλλος να πιει, 
βρίσκει το πορτοφόλι, το παίρνει και φεύγει. Αργότερα, έρχεται ένας 
φτωχός ζητιάνος, πίνει νερό. βρέχεται λίγο και κάθεται στο πεζούλι να 
ξεκουραστεί. Εκείνη τη στιγμή, γύρισε ο καβαλάρης για να βρει το πορ-
τοφόλι του, καθώς πίστευε πως στη βρύση του έπεσε, βλέπει τον φτω-
χό και του λέει: «Εδώ μου έπεσε το πορτοφόλι και είχα τόσα χρήματα. Ή 
μου το δίνεις ή εδώ θα μείνεις!» 
Ο ζητιάνος του δίνει όρκο που δεν είδε, ούτε πήρε το πορτοφόλι του και 
τότε ο καβαλάρης οργισμένος τον μαχαιρώνει θανάσιμα. Έπειτα, καβα-
λάει το άλογό του και φεύγει.
Ο ασκητής έμεινε έκπληκτος. Ξεκίνησε να λέει: «Θεέ μου, τι είδα εγώ 
σήμερα, τι αδικία ήταν αυτή!» Όταν, όμως, κοιμήθηκε, άγγελος ήρθε 
στον ύπνο του, του έκανε αυστηρή παρατήρηση που αμφισβήτησε τον 
Θεό και του εξήγησε ως εξής: «Ο πρώτος καβαλάρης είχε κι έχασε, εκεί-
νος που πήρε τα χρήματα είχε ανάγκη να παντρέψει την κόρη του, ο 
φτωχός ό,τι έπραξε, έπαθε. 
Ο Ιησούς είπε αυτήν τη φράση στον Πέτρο: «Μάχαιραν έδωσες και μά-
χαιρα θα λάβεις». Έτσι και στην ιστορία μας. Ο Θεός για τα πάντα έχει με-
λετήσει, είναι κριτής των πάντων, αυτός ξέρει τα πάντα.
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«Έχω ζάντζα»
Κάποτε, ήταν μία γυναίκα που καμωνόταν πως είναι άπιαστη, ατίθα-
ση σαν τα άλογα. Συνήθιζε να λέει: «Έχω ζάντζα», όπως το ζαντζαριστό 
μουλάρι ή το άλογο, που θα πει πως δε στρώνεται με τίποτα.
Η γυναίκα αυτή είχε παντρευτεί και χωρίσει πολλές φορές καθώς η «ζά-
ντζα» της ήταν αυτή που καθόριζε την τύχη των γάμων της.
Ένας άντρας, την ερωτεύθηκε και της είπε:
«Εγώ σε ερωτεύθηκα και θα σε παντρευτώ».
«Εγώ έχω ζάντζα», του απάντησε η γυναίκα.
«Εσύ ζάντζα, εγώ μάντζα», θα τα βρούμε, της απάντησε κι έβαλαν μπρο-
στά για τον γάμο.
Ευκατάστατοι και οι δυο, με σπίτια και ζώα, ζάντζα και μάντζα.
Την ημέρα του γάμου, την ώρα που η μέλλουσα νύφη ετοιμαζόταν για το 
μυστήριο στο πάνω πάτωμα του σπιτιού της, ακούγεται μία τουφεκιά απ’ 
έξω κι αμέσως μετά η φωνή του μέλλοντα γαμπρού που είπε:
«Πείτε στη νύφη να κατέβει κάτω!».
Κατεβαίνουν όλοι και η μέλλουσα νύφη μαζί και τότε τι να δουν; Ο μέλ-
λων γαμπρός καβάλα στο άλογο, ενώ στα πόδια του ζώου κείτονταν 
σκοτωμένο το καλύτερο σκυλί του. 
Τότε, ο άντρας μίλησε και είπε:
«Ανέβα στο άλογο, να πάμε στο κτήμα να πάρουμε την ευχή του πατέ-
ρα μου». 
Εκείνη, τρομαγμένη, καβαλάει το άλογό της και κινούν μαζί για το κτή-
μα. Στα μισά, σχεδόν, του δρόμου, κάτι έκανε επίτηδες ο γαμπρός το  
άλογό του τρόμαξε, χλιμίντρισε και ξέφυγε της πορείας του. Ο άντρας, 
χωρίς να χάσει χρόνο, κατέβηκε, βαράει μια του αλόγου και το σκοτώ-
νει κι αυτό. Έπειτα, γυρίζει στη γυναίκα και της λέει:
«Αν έχασα το άλογο, τη σέλα τη θέλω. Πάρε τη σέλα κι έλα πίσω μου». 
Τότε, είδε και αποείδε η γυναίκα και του απαντά:
«Δεν αφήνεις εσύ τη μάντζα να αφήσω κι εγώ τη ζάντζα να πάμε να πα-
ντρευτούμε;».
«Να την αφήσω, γυναίκα, τη μάντζα, ν’ αφήσεις κι εσύ τη ζάντζα, να αγα-
πηθούμε και να παντρευτούμε».
Και από τότε, πάνε και οι ζάντζες πάνε και οι μάντζες και ζούνε μαζί αγα-
πημένοι και μονοιασμένοι.

Πόσο βαρύ είναι το μάτι
Ένας βασιλιάς έπεσε σε μεγάλη σκέψη, γιατί ο γείτονας βασιλιάς του 
έδωσε ένα στοίχημα, το πόσο βαρύ είναι το μάτι. 
Μάζεψε όλα τα στελέχη, υπουργούς και άλλους, έκανε σύσκεψη, μα κα-
νείς δεν έβρισκε την απάντηση. Τότε, κήρυξε διαγωνισμό σε όλο το βα-
σίλειο, όποιος είναι ικανός και το βρει, έχει μεγάλη αμοιβή σε χρυσό. 
Ο ίδιος βασιλιάς, όμως, που τώρα έδινε αυτήν την ανταμοιβή, ήταν αυ-
τός που πριν από μερικά χρόνια είχε δώσει εντολή οι γέροι άνθρωποι 
πάνω από 80 ετών, να θανατώνονται. Ένα παιδί είχε κρύψει τον πατέ-
ρα του στο υπόγειο, και κάθε μέρα του πήγαινε φαγητό. Μια μέρα, τον 
ρώτησε: «Πατέρα, ο βασιλιάς ρωτάει να μάθει πόσο βαρύ είναι το μάτι, 
και αυτός που θα το βρει θα έχει ανταμοιβή χρυσάφι. Μήπως ξέρεις την 

απάντηση;» Και ο πατέρας του λέει: «Να πας, παιδί μου, στον βασιλιά και 
να του πεις ότι το μάτι όταν είναι ανοιχτό είναι υπέρ του μέτρου βαρύ, 
δεν υπάρχει ζυγαριά στην οικουμένη, όμως όταν είναι κλειστό το μάτι 
είναι τόσο ελαφρύ, που δεν είναι βαρύ ούτε χιλιοστό των χιλιοστών του 
γραμμαρίου».
Την επόμενη μέρα, πηγαίνει το παιδί στον βασιλιά και του δίνει την απά-
ντηση. Ο βασιλιάς θαύμασε και χάρηκε πολύ. Τον ρώτησε, τότε, από 
πού την έμαθε αυτήν την απάντηση, και το παιδί αναγκάστηκε να πει την 
αλήθεια για τον πατέρα του.
Ο βασιλιάς την επόμενη κιόλας στιγμή, δίνει μεγάλη αμοιβή στο παιδί και 
καταργεί τον απάνθρωπο νόμο για τους γέροντες.

Καρφί πλάι στο τζάκι
Ένας οικοδόμος έφτιαξε το σπίτι κάποιου νοικοκύρη. Αφού τελείωσε το 
ωραίο έργο, στο δωμάτιο που θα έκαναν την εστία και θα κάθονταν η οι-
κογένεια, έβαλε στον τοίχο ένα καρφί.
«Γιατί έβαλες αυτό το καρφί;» ρωτάει ο νοικοκύρης.
«Όταν θα έρχομαι, θα κρεμάω το καπέλο μου», απάντησε ο οικοδόμος.
Ο νοικοκύρης δεν πήρε και πολύ στα σοβαρά την πράξη του οικοδό-
μου. Από τότε, όμως, κάθε βράδυ, ο οικοδόμος πήγαινε στο καινούρ-
γιο σπίτι, καλησπέριζε και καθόταν για καφέ και μεζέ. Μια δυο τρεις, μια 
εβδομάδα συνέχεια το ίδιο. Το επόμενο βράδυ, βγάζει το καρφί ο νοικο-
κύρης και το βαστά στα χέρια του. Σαν χτύ-
πησε ο οικοδόμος την πόρτα, αυτός κατε-
βαίνει, ανοίγει, τον καλησπερίζει και του 
δίνει το καρφί του. 
«Ορίστε, άνθρωπέ μου, εγώ έχω κι 
άλλες υποχρεώσεις», του λέει και 
του κλείνει την πόρτα.
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 
σε όλα, τίποτα να μην παίρνουμε 
αψήφιστα, το μυαλό τετράγωνο 
και τα μάτια δεκατέσσερα.

Ένα πέταλο, 20 κεράσια
Ένας πατέρας νέος, όμως ώρι-
μος πολύ για την ηλικία του, 
παίρνει τον μικρό του γιο και 
πηγαίνουν σε μια κωμόπολη. 
Ο πατέρας πήγαινε μπροστά 
και ο γιος ακολουθούσε πίσω. 
Περπατώντας, ο πατέρας βλέ-
πει ένα πέταλο ζώου και λέει 
στον γιο του:
«Μάζεψέ τον, είναι χρήσιμο».
«Όχου, δεν μπορώ να σκύ-
ψω», απαντά ο γιος.
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Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις «Σχωριάδες»
Περιοδικο «Σχωριάδες Πωγωνίου»

Tεύχη 36-40
Ιανουάριος 2021

Tεύχη 41-45
Ιανουάριος 2022

Τόμος 36-40 Τόμος 41-45

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
Στον 2ο συλλεκτικό τόμο 
είναι βιβλιοδετημένα τα 
τεύχη από 11 έως 20, που 
χρονολογούνται από τον 
Φεβρουάριο του 2014 έως 
και τον Ιανουάριο του 2016.

3ος Τόμος
Στον 3ο συλλεκτικό τόμο 
είναι βιβλιοδετημένα τα 
τεύχη από 21 έως 30, που 
χρονολογούνται από τον 
Ιούνιο του 2016 έως και 
τον Δεκέμβριο του 2018.

4ος Τόμος
Στον 4ο συλλεκτικό τόμο 
είναι βιβλιοδετημένα τα 
τεύχη από 31 έως 35, που 
χρονολογούνται από τον 
Ιούνιο του 2019 έως και τον 
Δεκέμβριο του 2019.

Τεύχη 1 έως 35

Tεύχος 1ο

Ιούλ. - Αύγ. 2004
Tεύχος 7ο

Ιούλ. - Σεπτ. 2005
Tεύχος 33ο-34ο-35ο

Δεκέμβριος 2019

Τόμος 1ος

Συλλεκτικά Αρχεία
Σχωριάδες - Πωγώνι - Ήπειρος
Έκδοση: Φεβρουάριος 2015

Τόμος 2ος

Συλλεκτικά Αρχεία
Σχωριάδες - Πωγώνι - Ήπειρος
Έκδοση: Απρίλιος 2018

Τόμος 3ος

Συλλεκτικά Αρχεία
Σχωριάδες - Πωγώνι - Ήπειρος
Έκδοση: Μάρτιος 2022

Τόμος 4ος

Συλλεκτικά Αρχεία
Σχωριάδες - Πωγώνι - Ήπειρος
Απελευθερωτικός Αγώνας 
1939-1945
Έκδοση: Απρίλιος 2022

Συλλεκτικά Αρχεία 

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

Ηπειρώτικη Παράδοση
Τραγούδια της αγάπης

Τόμος 3
Έκδοση: Μάρτιος 2019

Ηπειρώτικη Παράδοση
Τραγούδια ιστορικά-
κλέφτικα, παραλογές

Έκδοση: Ιανουάριος 2022

Ηπειρώτικη Παράδοση
Τραγούδια του γάμου, 

νανουρίσματα, μοιρολόγια
Έκδοση: Ιανουάριος 2022
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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)

Ο Γεροστάθης
Έτος έκδοσης: 1894

Δοκίμιον της Ιστορίας
της αρχαίας ελληνικής 

φιλοσοφίας
Έτος έκδοσης: 1888

Ιλιάδα,
Ραψωδίες 1-24 του Ομήρου

Έτος έκδοσης: 1899

Τραγωδίες του Ευριπίδη
Έτος έκδοσης: 1834

Γενικά Αρχεία - Σχωριάδες, Πωγώνι, Ήπειρος

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 1990-2018

• Αρχεία Δημητρίου Μπεντούλη
• Αρχεία Δημητρίου Μπεντούλη, 

Χριστόφορου Μπεντούλη, 
Δημητρίου Βαβάκου

• Αρχείο Γιάννη Τσιαμπέρη

• Αλληλογραφία περιοδικού 
«Σχωριάδες Πωγωνίου», 
έως το 2018

• Τραγούδια - Στατιστικά - 
Εφημερίδες - Πρόσωπα

Εξουσία Σχωριάδων
1945 - 1991 Α’
Αποφάσεις και διατάγματα

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

Σπάνια Βιβλία

Αποστόλης Νάκας
Θρησκευτικά &
Κοινωνικά θέματα (2007)

Ηλίας Τέλος
Jetё e Trazuar

Αποστόλης Νάκας
Της καρδιάς τα ντέρτια (2013)

Αρχιμανδρίτης
π. Νεκτάριος Πέττας
Μεγάλες Εκκλησιαστικές Μορφές
Ο Άγιος Σοφιανός (2019)

Σχωριαδίτες συγγραφείς και συγγραφείς  
που ασχολήθηκαν με θέματα του τόπου μας
Τα βιβλία έχουν διαφορετικό θέμα. Οι διαστάσεις τους ποικίλλουν.

Αποστόλης Γ. Νάκας
Η Ανάσταση του Χριστού

Αποστόλης Γ. Νάκας
Το κλειδί του Παραδείσου

Σουλτάνα Μπέλου
Τραγούδια του τόπου μου 
(2016)

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

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

Αποστόλης Γ. Νάκας
Ο Τίμιος και 
Ζωηφόρος Σταυρός

Βίοι Αγίων
Η Αγία Ευφροσύνη
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Βιβλία Πωγωνίσιων Συγγραφέων

Κώστας Α. Ίσος
Γλωσσάρι των ιδιωματικών λέξεων 

Πολύτσανης-Πωγωνίου

Χρήστος Γ. Τσελίκης
Τα καλύτερά μας παιγνίδια

Κώστας Α. Ίσος
«Παλιά πολυφωνικά τραγούδια

στην Πολύτσανη Πωγωνίου» (2021)

Χρήστος Γ. Τσελίκης
Όταν ήμουν δάσκαλος

Αυτοβιογραφία

Κώστας Α. Ίσος
«Οι ηρωίδες γυναίκες του χωριού 

μου»(2022)

Κώστας Θ. Λώλης
Το μουσικό χωριό μου
Σωπική - Πωγωνίου

Ο συγγραφέας Νίκος Κατσαλί-
δας στο νέο του βιβλίο «Θυμάρια 
των βοριάδων» έχει αφιερώσει 
ένα διήγημα στην μνήμη του γιου 
μου, Ευφράνθιου Νάκα. Τον ευ-
χαριστώ θερμά προσωπικά. Πα-
ρακάτω παραθέτουμε το διήγημα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

• Μιχάλης Σέρβος.
Απεβίωσε στις 25.1.2022.

• Μόσχος Καλύβας.
Απεβίωσε στις 21.7.2022.

• Ρήγας Πατσάνης.
Απεβίωσε στις 10.8.2022.

• Hyrie Dalla
(η σύζυγος του Κίτσιο Ντάλλα).

Απεβίωσε στις 9.9.2022.

• Χριστόφορος Μπεντούλης.
Απεβίωσε στις 16.9.2022.

• Δώρα Παπαντώνη.
Απεβίωσε στις 23.9.2022.

• Βέρω Κύρου.
Απεβίωσε στις 28.9.2022.

• Κώστας Μπέλλος.
Απεβίωσε στις 25.10.2022.

• Πολυξένη Βάγιου.
Απεβίωσε στις 28.12.2022.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΗΔΕΙΕΣ


