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Εισαγωγικό Σημείωμα

Η άνοιξη αναγεννά τη φύση και οι άνθρω-
ποι, παίρνοντας δύναμη από αυτό το ξύπνημα,
από τον ζεστό ήλιο, από την ομορφιά της
ζωής, ξεκινούν τα νέα τους έργα, βάζουν
νέους στόχους, επιθυμούν να βλέπουν τους
κόπους τους να πιάνουν τόπο.

Οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις,
αυτή την περίοδο, με ταξίδεψαν σε πολλά
μέρη όπου συναντήθηκα με χωριανούς και
άλλους σημαντικούς ανθρώπους κι έβαλα
τα θεμέλια για να πετύχω αυτά που έχω στο
νου μου για το χωριό μας, τις Σχωριάδες.

Βασικός μου στόχος είναι η συλλογή
αρχείου, που να έχει σχέση με το χωριό,
αλλά και όλο το Πωγώνι. Οι συναντήσεις
πολλές, στα Γιάννενα, στο Αργυρόκαστρο,
στα Τίρανα, στις Σχωριάδες. Τα λόγια όλων
όσων συνάντησα ενθαρρυντικά, η βοήθειά
τους σημαντική, οι στόχοι θα πραγματοποι-
ηθούν, αργά ή γρήγορα.

Παράλληλα, νέα έργα ξεκίνησαν στο χω -
ριό, υπενθυμίζοντας ότι το χωριό έχει ανά -
γκη τη βοήθεια και τη στήριξή μας καθημε-
ρινά. Όλοι, λοιπόν, ας βοηθήσουμε να γίνει
το χωριό μας όσο πιο όμορφο γίνεται γιατί,
εκτός των άλλων, μέσα στον Μάιο οι Σχω-
ριάδες θα φωτογραφηθούν από ψηλά, μαζί
με τα υπόλοιπα χωριά του ξεκομμένου
Πωγωνίου.

Τώρα, οι άγιες μέρες του Πάσχα είναι μία
ακόμα ευκαιρία να συγκεντρωθούμε όλοι
στο χωριό, για να αναστήσουμε τον Χριστό,
να αναβιώσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας,
να γλεντήσουμε παρέα και να περπατή-
σουμε στις ομορφιές του τόπου.

Εύχομαι Η Ανάσταση του Χριστού να μας
φέρει Ανά(σ)ταση Ψυχής και Πνεύματος
και να μας οδηγήσει σε νέους δρόμους
προόδου, συνεργασίας και ευημερίας.

Θωμάς Νάκας

Άνθισαν οι κουτσουπιές στα Μουρσιά 



Την άνοιξη, λόγω των επαγγελματικών μου υπο-
χρεώσεων, ταξίδεψα και βρέθηκα σε τόπους που
ικανοποίησαν κάποιους στόχους που είχα στο μυαλό
μου για τις Σχωριάδες. Οι στόχοι ήταν η εύρεση
αρχείων, που αφορούν το χωριό, σε όλα τα επίπεδα. 

Στα Γιάννενα, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο των
"Ηπειρωτικών Μελετών", κο Κωνσταντίνο Βλάχο.
Θέλουμε να αντλήσουμε πληροφορίες και αρχεία
από το αρχείο τους και να τα χρησιμοποιήσουμε
στην ιστοσελίδα και το περιοδικό των Σχωριάδων.

Επόμενη συνάντηση ήταν με τον γνωστό συγ-
γραφέα και εκδότη κο Κωνσταντίνο Κωστούλα,
συνεργάτη του περιοδικού «Σχωριάδες». Ο κος
Κωστούλας, εκτός του υπόλοιπου αρχείου και υλι-
κού που μας έχει δώσει, έχει στη διάθεσή του
αρχείο 20.000 φωτογραφιών από το ενιαίο Πωγώνι.
Στόχος να τις αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. 

Επίσης, συνάντησα τον Κώστα Πασπάλη για το
γενεαλογικό δέντρο των Πασπαλαίων. 

Στο Αργυρόκαστρο συναντήθηκα με τον εκδότη
της εφημερίδας "Όραμα", κο Θεόδωρο Μπεζάνη.

Στην εφημερίδα διαθέτουν μεγάλο αρχείο, αλλά και
πολλά επίσημα έγγραφα και ντοκουμέντα.  Στόχος
μας είναι να αντιγράψουμε όλο το αρχείο της εφη-
μερίδας, αλλά και το πλούσιο, προσωπικό αρχείο
του κου Μπεζάνη. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα πιο
στενής συνεργασίας μας με την εφημερίδα του.

Στο Αργυρόκαστρο και τα Τίρανα, κάνουμε
προσπάθειες ώστε να μας επιτρέψουν να αντι-
γράψουμε όλο το αρχείο της εφημερίδας "Λαϊκό
Βήμα" για την περίοδο 1945-1990, και της εφη-
μερίδας "Pararoja" για την περίοδο 1970 - 1990.

Εκτός αυτών, στο θέμα των Αρχείων, συναντή-
θηκα στα Τίρανα με τον Χριστόφορο Μπεντούλη,
γιο του αείμνηστου Δημήτρη Μπεντούλη, για το
αρχείο του πατέρα του, καθώς και με άλλους Σχω-
ριαδίτες για τα γενεαλογικά δέντρα, φωτογραφίες
και ό, τι άλλο διαθέτουν.

Στη δεκαπενθήμερη διαμονή μου στα Τίρανα,
συνάντησα πολλούς Σχωριαδίτες και στον χώρο
εργασίας τους, αλλά και την Κυριακή στην εκκλη-
σία. Καθίσαμε μαζί, ήπιαμε τον καφέ μας, φάγαμε
και συζητήσαμε προκειμένου να γνωρίσουμε όσο
περισσότερους και περισσότερα μπορούμε που
θα μας βοηθήσουν στη συλλογή αρχείου και
φωτογραφιών.

Εκτός των άλλων, συναντηθήκαμε με τον κο
Ηλία Τέλιο, Πρύτανη του Αρχιεπισκοπικού Πανε-
πιστημίου «Logos» στα Τίρανα, που παρόλη την
προχωρημένη του ηλικία είναι καθημερινά παρών
στο καθήκον του. Μιλήσαμε με τον Χριστόφορο
Μπεντούλη, υπεύθυνο των εκδόσεων και του
τυπογραφείου της Αρχιεπισκοπής, ο οποίος παρά
την κλονισμένη του υγεία, παλεύει καθημερινά και
συνεχίζει τη δράση του πατέρα του. 

Συναντήσαμε στον χώρο εργασίας της, την
Ιρίντα Νταλέ, κόρη του αείμνηστου Παναγιώτη
Νταλέ, ο οποίος είχε βοηθήσει όλους τους Σχω-
ριαδίτες στα Τίρανα, χάρη στην ειδικότητά του. Η
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Με τον Κώστα Πασπάλη στα Γιάννενα,
για το γενεαλογικό δέντρο των Πασπαλαίων

Ανοιξιάτικο οδοιπορικό
Στα Γιάννενα, τα Τίρανα και τις Σχωριάδες



Ιρίντα διατηρεί στα Τίρανα, με την οικογένειά της,
κρεοπωλείο με ψησταριά. 

Συναντήσαμε τον Περικλή Νταλέ, παλαίμαχο
διεθνή ποδοσφαιριστή και αρχηγό της Εθνικής
Αλβανίας. 

Στη μεγαλοπρεπή, ορθόδοξη εκκλησία της
Ανάστασης του Χριστού, στα Τίρανα, συνάντησα
τον Αλέκο Παππά, αξιόλογο ιατρό - οφθαλμίατρο.

Στα Τίρανα μένουν πολλοί συγχωριανοί, αν
αξαιρέσουμε τους πάρα πολλούς που έφυγαν
στην Ελλάδα. Δεν τους ονομάζω αυτή τη στιγμή,
γιατί έχω σκοπό να τους επισκεπτώ έναν - έναν
στα επόμενα ταξίδια μου.

Η νεόκτιστη εκκλησία της Ανάστασης του Χρι-
στού ήταν μία επίσκεψη που θα μας μείνει αξέ-
χαστη. Και τις δύο Κυριακές της παραμονής μου
εκεί, επισκέφτηκα τη νεόκτιστη ορθόδοξη εκκλη-
σία της Ανάστασης του Χριστού,  όπου λειτουρ-
γηθήκαμε με μεγάλη κατάνυξη και ευχαρίστηση.
Στη λειτουργία πρωτοστάτησε ο ίδιος ο Αρχιεπί-
σκοπος, κ.κ. Αναστάσιος, όπου πήραμε και την
ευλογία του.
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Με τον εκδότη της εφημερίδας “Όραμα”,
Θεόδωρο Μπεζάνη, στο Αργυρόκαστρο

Το Πανεπιστήμιο της Αρχιεπισκοπής
“Logos”, στα Τίρανα

Στο γραφείο του Πρύτανη Ηλία Τέλιου,
στο Αρχιεπισκοπικό Πανεπιστήμιο “Logos”



Ο μεγαλοπρεπής ορθόδοξος ναός στολίζει το
κέντρο των Τιράνων και ομορφαίνει με το αρχιτε-
κτονικό του μεγαλείο την πρωτεύουσα της Αλβα-
νίας. Είναι τόπος όχι μόνο προσκύνησης αλλά και
επίσκεψης. Είναι ένα σημείο συνάντησης όλων
των Ορθόδοξων Χριστιανών, των μειονοτικών της
Αλβανίας.

«Ο Δακτύλιος του Πωγωνίου». Σε συνέχεια της
απόφασης του Συνδέσμου Πωγωνισίων Βορείου
Ηπείρου για το οδικό δίκτυο Πωγωνίου, συναντή-
θηκα με τον βουλευτή κο Βαγγέλη Τάβο, ενώ παράλ-
ληλα επικοινωνήσαμε με τον βουλευτή και Αντιπρό-
εδρο της Αλβανικής Βουλής κο Βαγγέλη Ντούλε,
Πρόεδρο του Κόμματος των Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων («Ομόνοια»), καθώς έχει ενεργοποιηθεί το
πρόγραμμα της Ελλάδας για την κατασκευή του οδι-
κού δικτύου Πωγωνίου, ο γνωστός δακτύλιος του
Πωγωνίου (Pogoni Ring) όπου η Ελλάδα συμμετέχει
κατά 75% και η Αλβανία κατά 25% στο έργο αυτό. 

Κάνουμε προσπάθειες ώστε η κατασκευή, αυτή
τη φορά, να προχωρήσει και να έχουμε τις θετικές
εξελίξεις που έχουμε ανάγκη στην περιοχή μας.
Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα, είναι η συνεν-
νόηση και ο συντονισμός των 5 Ελλήνων βουλευ-
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Ο Χριστόφορος Μπεντούλης στο στασίδι
της εκκλησίας, την ώρα της λειτουργίας

Κυριακάτικη λειτουργία στον μεγαλοπρεπή, ορθόδοξο ναό της Ανάστασης του Χριστού,
στα Τίρανα. Τη λειτουργία τέλεσε ο ίδιο ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ.Αναστάσιος 



τών της Αλβανικής Βουλής, οι οποίοι ανήκουν σε
διαφορετικά κόμματα, ώστε να παρουσιαστούν
στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας για να  αιτηθούν
να δημιουργηθεί το οδικό δίκτυο Λιμπόχοβο -
Πολύτσανη - Σωπική, ώστε μετά να ακολουθή-
σουν οι επαρχιακοί δρόμοι μεταξύ των χωριών.

Ο κος Κώστας Πάνος, Γενικός Γραμματέας των
Πωγωνισίων Βορείου Ηπείρου, απευθύνθηκε στο
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, οι οποίοι του
βεβαίωσαν ότι το συγκεκριμένο έργο έχει προ-
γραμματιστεί να εκτελεστεί το 2014, αρκεί να το
ενεργοποιήσει και η Αλβανική πλευρά. Έτσι, στεί-
λαμε τα απαραίτητα έγγραφα στον βουλευτή κο
Βαγγέλη Τάβο για να τα διαβιβάσει στους αρμόδι-
ους φορείς της Αλβανίας και το έργο να πάρει τον
δρόμο του. Αναμένουμε τις εξελίξεις.

Συναντήθηκα με τον Alfred Dalipi, Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αλβανίας, γιατί
υπάρχει η δυνατότητα να εκτελεστούν έργα οδο-
ποιίας και εξωραϊσμού σε 5 μειονοτικά χωριά.
Αυτό είναι ένα έργο άμεσης προτεραιότητας και
ανάγκης για την περιοχή μας. Με τον κο Alfred
Dalipi, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε μαζί τις
Σχωριάδες, να κατέβει με κλιμάκιο στο Πωγώνι με
αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς για να

κατορθώσουμε να εντάξουμε την πλατεία των
Σχωριάδων σε ένα κρατικό πρόγραμμα έργων
αντίστοιχο με του Αργυροκάστρου, ώστε οι Σχω-
ριάδες να γίνουν ένα από τα πέντε μειονοτικά
χωριά που θα γίνουν τα έργα.
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Με τον ποδοσφαιριστή Περικλή Νταλέ και
την ξαδέρφη του Ιρίντα Νταλέ, στο μαγαζί της.

Η Ασπασία Ρέντζου και άλλες συγχωρια-
νές, πίνοντας καφέ μετά τη θεία λειτουργία

Στην είσοδο της εκκλησίας στα Τίρανα, με
τον Σωπικιώτη καθηγητή Γιάννη Μαυρομάτη
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Η εναέρια φωτογράφιση των Σχωριάδων, πλη-
σιάζει! Μέσα στον Μαϊο, ο καταξιωμένος φωτογρά-
φος - «τρελός των αιθέρων» - Alket Islami, θα πραγ-
ματοποιήσει φωτογραφήσεις υψηλής ανάλυσης από
αέρα, για την περιοχή των Σχωριάδων και όλων των
χωριών του ξεκομμένου Πωγωνίου.

Με τον ερχομό της άνοιξης, τα έργα ξεκίνησαν
στο χωριό:

- Χτίστηκε ένα μέρος του τοιχίου του αυλόγυ-
ρου της εκκλησίας της Γέννησης της Θεοτόκου,
δαπάνη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. 

- Έγινε επίστρωση της πλατείας Γεωργάνου με
μπετόν, με έξοδα του Βασίλη Βαγγέλη. 

- Στην κεντρική πλατεία του χωριού, φυτεύτη-
καν -σε σχήμα οκταγώνου - οκτώ μουριές, αντι-
καθιστώντας τον πλάτανο που δυστυχώς ξεράθηκε.
Επίσης, φυτεύτηκαν τέσσερις μουριές στον φούρνο,
έξι μουριές στη βρύση, δαπάνη της οικογένειας
Θωμά Νάκα.

Με τον Χριστόφορο Μπεντούλη στο 
αμφιθέατρο της Αρχιεπισκοπής

Εκεί που καθόταν ο Δημήτρης Μπεντούλης, δίπλα στην πλούσια βιβλιοθήκη του,
ο άξιος γιός του, Χριστόφορος
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Οι εργασίες για τη φύτευση των μουριών στην πλατεία του χωριού

Η επίστρωση της πλατείας Γεωργάνου με μπετόν, δαπάνη του Βασίλη Βαγγέλη
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Πάσχα στο χωριό
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Το φετινό Πάσχα ήταν μουντό στο χωριό. Ο χει-
μωνιάτικος καιρός δεν άφησε πολλά περιθώρια για
βόλτες και συναντήσεις. Παρόλα αυτά, οι Σχωριά-
δες είχαν τους επισκέπτες τους, τους χωριανούς
που επέστρεψαν για να γιορτάσουν στον τόπο τους
το  Άγιο Πάσχα. 

Τη Μεγάλη Παρασκευή κατέφτασαν οι περισσό-
τεροι συγχωριανοί μας, ενώ το ψιλόβροχο δεν έλεγε
να σταματήσει, δείχνοντας την κακή διάθεση του και-
ρού. Την ίδια μέρα χιόνισε μέχρι τη ρίζα του βουνού
και το κρύο κράτησε όλο τον κόσμο στα σπίτια τους
με αναμμένα τζάκια.

Στο χωριό μας, ήρθε ο πάτερ – Ευθύμιος, από την
Πολύτσανη, για να λειτουργήσει στην εκκλησία μας.
Καθώς οι Σχωριαδίτες είναι περισσότεροι αυτές τις
μέρες, μας τιμά και τη Μεγάλη Παρασκευή με τον
Επιτάφιο και το Μεγάλο Σάββατο, όπου ανασταίνει
μαζί μας λίγο πριν επιστρέψει στο δικό του χωριό. Στο
μεταξύ, έκανε την ανάσταση σε όλα τα χωριά του
ξεκομμένου Πωγωνίου.

Η εκκλησιά μας γέμισε με κόσμο, μόνιμους
κατοίκους αλλά και επισκέπτες. Τα παιδιά χωρίς να

φοβούνται το κρύο έτρεχαν κι έπαιζαν μέσα κι έξω
από το ναό. Με πολύ κόπο γυναίκες του χωριού
είχαν μαζέψει τα λιγοστά λουλούδια, που ο χιονιάς
άφησε να φυτρώσουν, για να στολίσουν τον Χριστό
μας, δίνοντας έτσι μία πολύ ωραία εικόνα της
εκκλησίας μας που θα τη θυμόμαστε με κατάνυξη
και συγκίνηση. Αργότερα, η μαγειρίτσα και τα κόκ-
κινα αυγά μας μάζεψαν όλους στο οικογενειακό
τραπέζι όπου ευχηθήκαμε για υγεία και αγάπη. 

Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός ήταν κάπως
καλύτερος, αν και το κρύο ήταν τσουχτερό. Τα σου-
βλιστά αρνιά ετοιμάστηκαν στην ώρα τους και όλοι
απολαύσαμε το Πασχαλινό φαγητό. 

Από όλους, περισσότερο τα παιδιά ήταν αυτά
που ευχαριστήθηκαν τις άγιες αυτές μέρες, με την
ξενοιασιά, το παιχνίδι και τις αγκαλιές του παππού
και της γιαγιάς στο χωριό!

Όλοι οι χωριανοί - νέοι, γέροι και παιδιά -
στην εκκλησία για την Ανάσταση

Η εκκλησία μας, στολισμένη, περιμένει την
Αγία Ανάσταση του Κυρίου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
σε όλους τους Σχωριαδίτες!
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Η άνοιξη και οι τοπικές παραδόσεις
Ήθη και έθιμα του χωριού και του Πωγωνίου

Η άνοιξη είναι η εποχή της αναγέννησης, η ανα-
νέωση της φύσης, της ζωής. Σαν τέτοια, λοιπόν,
δεν μπορούσε παρά να τιμηθεί στο πέρασμα των
αιώνων με εκδηλώσεις και γιορτές, αγύρτικου ή
θρησκευτικού χαρακτήρα, προς τιμήν της. 

Μάρτιος
Πολλά λατρευτικά έθιμα είναι συνδεδεμένα με

την Πρώτη του Μάρτη καθώς και με άλλες του
μέρες, καθώς είναι η μέρα που ξεπροβάλλει, ημε-
ρολογιακά, η άνοιξη. 

Από την παραμονή της πρώτης Μαρτίου, ετοίμα-
ζαν το «Μαρτίτσι». Ένα σχοινάκι ή λεπτή πλεξούδα
που γίνεται με στρίψιμο ή πλέξιμο 2-3 χρωματιστών
μάλλινων κλωστών. Τα συνηθισμένα χρώματα είναι
κόκκινο και άσπρο. Κάθε παιδί έδενε στο χέρι του το
σχοινάκι και όταν κατά το τέλος Μαρτίου θα έβλεπαν
το πρώτο χελιδόνι, το έβγαζαν και το κρεμούσαν σε
μια ανθισμένη κρανιά, να το πάρουν τα χελιδόνια ή το
πετούσαν σε καμιά «μουρτζιά» (αγκαθωτός θάμνος),
να το πάρουν τα πουλάκια για τη φωλιά τους. 

Το Μαρτίτσι το έβαζαν «για να μη μαυρίσουν»,
«να μην τους πιάσει ο Μάρτης», όπως λένε. Όσοι δε
έβαζαν «τους έπιανε ο Μάρτης» και τότε: «πάνιαζε»
το πρόσωπό τους, «λειχήνιαζε» (βγάζει λειχήνες),
«άρπαζε» το πρόσωπό τους (κοκκινίζει απότομα).
Τα ανύπαντρα κορίτσια, όμως, και τα παιδιά διατη-
ρούσαν το έθιμο με μεγάλη αυστηρότητα.

Την 1η Μαρτίου, που θεωρούνταν πρώτη μέρα
της άνοιξης, στόλιζαν τις εξωτερικές πόρτες των
σπιτιών με κλαριά από κρανιές, κουμπουλιές ή
γαλατσίδες,

Αρχή της άνοιξης, τα παιδιά έλεγαν και το τρα-
γουδάκι:

Λέλεκα παπαχωνή
Ποιο ποδάρι σε πονεί,

Το δεξί ή το ζερβί,
Το ’να μάτι να σου βγει.

Την 1η Μαρτίου, οι τζιοπαναραίοι την Πρωτο-
μαρτιά συνήθιζαν να χτυπάνε ελαφριά τα γιδοπρό-
βατα με ένα φυτό που λέγεται γαλατσίδα, με σκοπό
να φέρουν πολύ γάλα, γιατί το φυτό αυτό, όταν το
κόβεις, βγάζει ένα υγρό που μοιάζει με το γάλα.
Κρεμούσαν γαλατσίδες (ευφόρβιο κυπαρισσίας),
για να κατεβάσουν τα γιδοπρόβατα γάλα. 

Τις τρεις πρώτες μέρες του Μάρτη ήταν οι Δρίμες
για τα ξύλα. Γι’ αυτό, οι χωρικοί δεν έκοβαν ή κλά-
δευαν κλαριά, γιατί ξεραίνονταν. Λεγόταν και η σχε-
τική παροιμία: «Από Μαρτιού τα ξύλα κι απ’ Αυγού-
στου τα πανιά». Αν κανείς χωρικός ήθελε να δουλέ-
ψει τις μέρες που ήταν οι Δρίμες του Μάρτη, έπρεπε
να «βάλει κλαδευτήρι ή δικέλι», πριν από την Πρω-
τομαρτιά. Δηλαδή να αρχίσει τη δουλειά πριν μπει ο
Μάρτης. Τότε δεν υπάρχει κίνδυνος από τις Δρίμες.

Δρίμες εκτός από τις τρεις πρώτες μέρες φυλού-
σαν και από τις 13-16 καθώς και τις τρεις τελευ-
ταίες μέρες.

Την ημέρα του Ευαγγελισμού συνήθιζαν να δια-
γωνίζονται στο ποιος θα ξυπνήσει πρώτος τον γεί-
τονά του χτυπώντας κουδούνια, ή κάποιο ταψί ή
άλλο χάλκινο αγγείο κοντά στη σκεπή ή το παρα-
θύρι του γείτονα, κι αυτό ασφαλώς γινόταν μετά τα
μεσάνυχτα.

Την ίδια μέρα, τα παιδιά του χωριού περιφέρονταν
στους δρόμους και χτυπώντας κουδούνια που είχαν
βγάλει από τα γίδια ή χάλκινα σκεύη τραγουδούσαν
γύρω από τα σπίτια. : Οι νοικοκυρές τότε, έδιναν στα
παιδιά φιλοδώρημα, αυγά ή λεφτά. Το τραγούδι του
παιδιών έλεγε είχε αποτρεπτικό χαρακτήρα:

Φευγάτε φίδια και γκουστερίτσες
Έρχεται ο Ευαγγελισμός
Να σας κόψει τον λαιμό

Να σας ρίξει στα ποτάμια
Να σας φάνε τα κοράκια.
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Ίσως το ποίημα αυτό είχε αλληγορική σημασία
και φίδια και γκουστουρίτσες να εννοούσε τους
Τούρκους που θα έπρεπε να φύγουν από τον τόπο
μας. Και μάλιστα συνέχισε να λέγεται και μετά την
απελευθέρωση. 

Την ημέρα του Ευαγγελισμού, σκούπιζαν τα μαν-
τριά των γιδοπροβάτων και των «χοντρικών» (αλό-
γων, βοδιών, κτλ) για να καθαρίσουν από τα «ζούδια». 

Τη μέρα του Ευαγγελισμού «αρμάτωναν» τα
κοπάδια των γιδοπροβάτων. Έβαζαν τα μεγάλα κου-
δούνια και κυπριά (ή κύπρια) στα «γκεσέμια» και
στις «στέρφες», που τα είχαν βγαλμένα από όταν
κατέβασαν τα κοπάδια να ξεχειμωνιάσουν.

Μία ακόμα δραστηριότητα των ανθρώπων του
τόπου, την άνοιξη, ήταν το μάζεμα των σαλιγκα-
ριών. Περισσότερο τα παιδιά, λιγότερο οι μεγάλοι,
μόλις ζέσταινε ο καιρός και οι ανοιξιάτικες βροχές
αναγεννούσαν τη φύση, έβγαιναν με τα καλαθάκια
τους γύρω από το χωριό, στους κήπους, στους
αγρούς και μάζευαν τα μεγάλα ντόπια σαλιγκάρια,
πολύ διαφορετικά από αυτά που συναντάμε στην
ελληνική κουζίνα. 

Το τραγουδάκι που έλεγαν τα παιδιά, για να …
ξεγελάσουν τα σαλιγκάρια ήταν το ακόλουθο:

Σάλαγκε - μάλαγκε
Βγάλ’ τα κέρατά σου

Πέθανε η γυναίκα σου
Και κλαίνε τα παιδιά σου.

Και το καλαθάκι γέμιζε ως απάνω με σαλιγκά-
ρια. Κατόπιν, έτρεχαν στα σπίτια τους, να δώσουν
τα σαλιγκάρια να μαγειρευτούν, καθώς ήταν ένας
πολύ νόστιμος μεζές, κανονικό πιάτο. 

Παίδεμα για τις νοικοκυρές το μαγείρεμα των
σαλιγκαριών. Σε κατσαρόλα ειδική για το ζεμάτι-
σμά τους, οι γυναίκες έριχναν μέσα τα σαλιγκάρια
- ζωντανά - να πάρουν μία βράση. Μετά, τα σού-
ρωναν και τα έριχναν στη στάχτη για να «κόψει» το
σάλιο τους. Ύστερα αφαιρούσαν το όστρακό τους
αφήνοντας μέσα σε αυτό τα εντόσθια του σαλιγκα-
ριού, γιατί δεν τα έτρωγαν. Αντιθέτως, κρατούσαν
το υπόλοιπο κρέας του το οποίο έβραζαν ξανά και
μετά το τηγάνιζαν με κρεμμύδι.

Αργότερα, τα σαλιγκάρια έγιναν ένα σεβαστό
είδος εσόδων για τους Σχωριαδίτες, οι οποίοι τα
μάζευαν για τον κρατικό συνεταιρισμό, έναντι 50
λεκ παλιών/κιλό. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε σε
μισό μεροκάματο, εκείνη την εποχή. Έτσι, μικροί
και μεγάλοι μάζευαν και πουλούσαν σαλιγκάρια στο
κράτος, όπως έκαναν το ίδιο και για όλα τα φαρμα-
κευτικά φυτά της περιοχής και αυτό ήταν ένα σεβα-
στό οικονομικό βοήθημα για τις οικογένειες.

Απρίλιος
Κάποτε όμως φτάνει και η Πρωταπριλιά και το

έθιμο να λένε ψέματα. Τα καλόγουστα χωρατά και
οι σκαμπρόζικες κασκαρίκες βρίσκονται φυσικά κι
εδώ σε ημερήσια διάταξη. Όλοι πασχίζουν να ξεγε-
λάσουν τους άλλους. Συγχρόνως, όμως, συνηθί-
ζουν να γελούν πολύ αυτή την ημέρα γιατί έτσι,
λένε, προκόβουν τα μελίσσια.

Για τον Απρίλη πάντως υπάρχει γενικά μια προ-
κατάληψη στην  Ήπειρο, γιατί τούτος ο μήνας θεω-
ρείται επικίνδυνος για το βιό και τους γέροντες. 

Η γιορτή του Αϊ - Γιωργιού, που θεωρείται κι
εδώ σαν απαρχή της γεωργικής και ποιμενικής
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δραστηριότητας, αποτελεί σημαδιακή μέρα, γι’
αυτό οι νοικοκυρές κρεμούν λουλούδια στις πόρ-
τες των σπιτιών τους και βάζουν στο κατώφλι της
πόρτας ένα κομμάτι πρασινάδες φερμένο από
ολόδροσο λιβάδι.

Η Πρωτομαγιά είναι κατ’ εξοχήν η μέρα των λου-
λουδιών. Λουλούδια σε στεφάνια θα δούμε κρεμα-
σμένα στα υπέρθυρα των σπιτιών και στα μπαλκόνια.
Τέτοια στεφάνια θα βρούμε κρεμασμένα την Πρω-
τομαγιά και στις βρύσες του χωριού. Παλαιότερα, τα
τοποθετούσαν πρωί - πρωί - οι ανύπαντρες κορα-
σιές, που συναγωνίζονταν μάλιστα ποια θα πρωτο-
προλάβει να στολίσει τη βρύση της γειτονιάς της, μιας
και εθιμικά είναι βεβαιωμένο, πως τούτη θα παν-
τρευόταν και πρώτη τον ίδιο χρόνο, σε αντίθεση με
εκείνη που δε θα προλάβει να στεφανώσει καμιά
βρύση και που θα μείνει και η ίδια … αστεφάνωτη,
τουλάχιστον τη χρονιά τούτη της ατυχίας της…

Σαρακοστή - Τα Ψυχοσάββατα
Τα τρία Ψυχοσάββατα, της Κρεατινής, της Τυρι-

νής και των Αγίων Θεοδώρων, τα λένε «τα τρία
καλά Σάββατα». Οι γυναίκες κρατούν απόλυτη
αργία. Δεν πιάνουν τίποτε στα χέρια, ούτε πλέξιμο
ούτε κέντημα. Λέγεται και η παροιμία στα χωριά:
«Ανάθεμά τον, ποιος δούλευε τα τρία καλά Σάβ-
βατα, Κρεατινής και Τυρινής και τ’ Αϊ - Θοδώρου».

Τα Ψυχοσάββατα πηγαίνουν στάρι βρασμένο
στην εκκλησιά, για «τ’ς ψυχές». Σε κάθε πιάτο ή
σαγάνι ανάβουν από ένα κερί, «το ψυχοκέρι», που
το λένε. Το κερί αυτό αρκετές γυναίκες το φτιά-
χνουν όπως παλιά, από γνήσιο κερί μέλισσας. Το
κάνουν μακρύ για να φτάσει σε όλο το διάστημα
που διαβάζει ο παπάς το «ψυχοχάρτι». Στο διά-
στημα αυτό, με το νύχι του αντίχειρα, χαράζουν το
κερί. Κάθε χάραγμα, κάθε εγκοπή στον κορμό του
κεριού είναι και μια ψυχή που συγχωρείται. Το
ψυχοκέρι αυτό, όταν το φτιάχνει κάθε γυναίκα στο
σπίτι «αναβάνει τις ψυχές». Δηλαδή, στρίβοντας με
τις παλάμες λέει: «Και για τ’ μακαρίτσα τ’ μάνα μ’
και για τον πατέρα μ’ τον μακαρίτ’, κτλ». Τις ψυχές
«αναβάνουν» παρόμοια και όταν φτιάχνουν «ψυ -
χοκέρι» για τα μνημόσυνα.

Στο τέλος, μοιράζουν το στάρι όχι μόνο στο εκ -
κλησίασμα μα και σε όποιον βρουν στον δρόμο.
Ευχές που λέγονται: «Θιο σχωρέστους». «Ο Θεός
να τ’ς μακαρίσ’». «Αϊ, ας πάρω δυο κλωνιά, θιο

σχωρέστ’ς» (τα έθιμα συνεχίζονται). Έξω από την
εκκλησία, συνήθιζαν να μαζεύονται τα μικρά παιδιά
του χωριού, ζητώντας και αυτά το μερίδιό τους απ’
το στάρι. Μαζεύονταν μικρά μπουλούκια και φώ -
ναζαν «τότσιο μένα - τότσιο μένα», απλώνοντας τις
παλάμες τους. Και τους έδιναν. Κι εκείνα, με λαι -
μαρ γία έτρωγαν από τις χούφτες τους το στάρι με
τη ζάχαρη, αδιαφορώντας για τα ρούχα και το πρό-
σωπό τους που λερώθηκαν.

Οι παλιοί, τα ψυχοσάββατα πήγαιναν και «μπου-
κουβάλα» (τριμμένο ψωμί και λάδι) στην εκκλησία.
Στο τέλος τη μοίραζαν. 

Πάσχα
Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό του Πάσχα

ξεκινούν πριν την Μ. Εβδομάδα με τον καθαρισμό
του σπιτιού και το ασβέστωμα της αυλής. Του
Λάζαρου δεν είναι αργία για τις γυναίκες. Ούτε και
για τους άντρες. Οι γυναίκες μάλιστα τη μέρα αυτή
ασβεστώνουν τα σπίτια για την Πασχαλιά. 

Την ημέρα του Λαζάρου τα παιδιά του χωριού
τριγυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας το
ομώνυμο τραγούδι. Κάθε οικογένεια τα φίλευε με
δυο - τρία αβγά, καρύδια, χρήματα και άλλα. Μόλις
έμπαιναν στο σπίτι έλεγαν: «Να πούμι τον Λάζαρο!».
Όταν έπαιρναν καταφατική απάντηση ξαναρωτού-
σαν αν έχει επιθυμία να διαλέξει το τραγούδι η νοι-
κοκυρά ή ο νοικοκύρης. Όταν τους πρότειναν τρα-
γούδι έλεγαν εκείνο που τους ζητούσαν. Διαφο-
ρετικά διάλεγαν «οι Λαζαραίοι» μόνοι τους. Συνή-
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θως διάλεγαν το κατάλληλο και ευχαριστούσαν
πάντα τους νοικοκυραίους. Παραθέτουμε κάποια
από τα τραγούδια:

Καλήν ημέρα σας, καλό πρωί σας
Καλώς σας ήβραμε στο αρχοντικό σας

Εάν ορίσετε να σας ειπούμε
Δια τον Λάζαρο, που περπατούμε, κτλ.

Όταν μια οικογένεια δε δεχόταν τα παιδιά ή δεν
τα φίλευε κάτι, τότε φώναζαν με δυνατή φωνή:

Εδώ είναι του μπούφου η φωλιά
Και του διαβόλου η τρύπα…

Αφού περιφέρονταν σε όλα τα σπίτια του χωριού,
στο τέλος πήγαιναν στο σχολείο όπου μοίραζαν
μεταξύ τους τα αυγά και τα άλλα φιλέματα, κρατών-
τας μια μερίδα και για τον δάσκαλο.

Τα τραγούδια του Λαζάρου συνοδεύουν τα
κύπρια (κουδουνάκια). Αυτά τα προμηθεύονται τα
παιδιά από τους τσελιγκάδες και από νοικοκυραί-
ους που έχουν γίδια πολλά. Αυτοί μάλιστα με
μεγάλη προθυμία τα δίνουν τα κύπρια. Οι τρόποι
κρούσης των κουδουνιών ποικίλουν στα χωριά,
όπως και οι μελωδίες, η μουσική τους. 

Τραγούδια του Λαζάρου
Τα παιδιά αρχίζουν με το τραγούδι:

Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια,
Ήρθε μια γιορτή μεγάλη κι Άγια.

-Πού ‘σουν Λάζαρε και δε φάνηκες.
-Ήμουν μες στη γη, στη γη χωμένος,

Με τους δαίμονες ανταμωμένος
Και με τους νεκρούς ανάθεμά τους,
Που ‘χουν τα κακά όλα ψηλά τους.

Νύφες έρχονται από τα Βάγια,
Φέρνουν καρφωτά φέρνουν βαρβάνια,
Φέρνουν και ποδιές τριών ζωγράφων.

Γράφει Αϊ - Θόδωρος και ο Αϊ - Δημήτρης
Κι ο Αϊ - Λάζαρος.

Με τ’ άσπρα με τα κόκκινα και με τα λουλουδάτα.

Άλλο:
Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα βάγια,

Ήρθε κι ο Χριστός από τη Βηθανία.
Μάρθα έκραξε, Μάρθα Μαρία.

Μάρθα που ‘ναι ο Λάζαρος ο αδερφός σου

Και ο φίλος ο δικός μου.
Ο Λάζαρος απέθανε, τριήμερος ετάφη,

Τετραήμερος αποθαμένος
Και με τους νεκρούς ανταμωμένος.

«Σήμερον έρχεται ο Χριστός»
Σήμερον έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός.
Απ’ την πόλη Βηθανία, Μάρθα κλαίει και Μαρία.

Λάζαρον τον αδερφό τους 
και γλυκύ καρδιακό τους.

Τρεις μέρες τον θρηνούσαν κ
αι τον εμοιρολογούσαν.
Την ημέρα την Τετάρτη 

κίνησε ο Χριστός για να ‘ρθει.
Βγήκε τότε η Μαρία έξω από τη Βηθανία

Και εμπρός γονυκλινεί και τους πόδας του φιλεί.
Αν εδώ ήσουν Χριστέ μου 

δε θα πέθαινε ο αδερφός μου
Και ο φίλος ο δικός Σου.

Μα και τώρα εγώ πιστεύω 
και καλότατα το ξέρω,

Ότι δύνασθαι αν θελήσεις 
και νεκρό να αναστήσεις.

Λέγε πίστευε Μαρία, άγομεν εις στα μνημεία.
Τότε ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει.

-Άδη τέρταρε και χάρε, 
Λάζαρον θέλω σου πάρει,
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Φίλτατον κι αγαπητόν μου 
και γλυκύν και καρδιακόν μου.

Δεύρο έξω Λάζαρέ μου, 
φίλτατε και αγαπητέ μου.

Και ευθύς απελυτρώθη, ανεστήθη και εσηκώθη,
Ζωντανός σαβανωμένος και με το κερί ζωμένος.
Τότε η Μάρθα και η Μαρία, τότε όλη η Βηθανία,
Δόξα το Θεό φωνάζουν και το Λάζαρο ξετάζουν.

-Πες μας Λάζαρε τι είδες 
εις τον Άδη όπου πήγες;

-Είδα φόβους, είδα τρόμους, 
είδα βάσανα και πόνους.

Δώστε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι,
Της καρδίας των χειλέων 
και μη με ρωτάτε πλέον.

Στον τζιομπάνο:
Εδώ ν’ τα χίλια πρόβατα τα πεντακόσια γίδια,

Εχίλιασαν και μίλιασαν και γιόμωσαν οι ράχες.
Σαν τα μερμήγκια περπατούν 

σαν τα μελίσσια βλάζουν.
Κι ο πιστικός που τα φυλάει 

χιλιόχρονος να ζήσει.

Στο σπίτι που ‘χουν ξενιτεμένο:
Ξενιτεμένο μου πουλί αηδόνι χελιδόνι.

Η ξενιτιά σε χαίρεται  κι εγώ ‘χω τον καημό σου
Τι να σου στείλω ξένε μου 
αυτού στα ξένα που είσαι.
Να στείλω βάγια τω Βαγιώ 
και τη Λαμπρή λαμπάδα... 

Του σπιτιού:
Εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη ραγίσει 

Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χιλιόχρονος να ζήσει.
Να πάει χρόνια εκατό και πάλι να γυρίσει.

Χρόνια πολλά και αυγά πολλά!

Σε σπίτι που δεν τους δίνουν αυγά και δεν βάζουν
Λάζαρο:

Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε πέτος να μη λαλήσει
Κότα να μην κακαρίσει…

Στο τέλος οι Λαζαραίοι σε κάθε σπίτι χτυπούν τα
κύπρια δυνατά που σημαίνει πως τελείωσαν το
τραγούδισμα σε αυτό το σπίτι, και μετά λένε: «Κι τ’
χρόν’» ή «Κι τ’ χρόν’ κυρά και αυγά πολλά».

Την επόμενη μέρα, Την Κυριακή των Βαΐων, με
την εικόνα της Ανάστασης του Λαζάρου και με κου-
δούνια γυροφέρνουν τα σπίτια του χωριού τραγου-
δώντας το:

«Σήμερον έρχεται ο Χριστός
Ο επουράνιος Θεός

Και εις πόλιν Βηθανία
Μάρθα κλαίει και Μαρία…»

… και μαζεύοντας αυγά και παράδες, όπως
γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα μας.

Την ίδια μέρα κρεμούν στα καρποκλάδια, δηλαδή
στα καρποφόρα δέντρα, από ένα κλωνί βάγια, για
να καρπίζουν, και στους κήπους το ίδιο, για να μην
τα κόβει το σκουλήκι. Γιατί δύναμη θεραπευτική και
αποτρεπτική κάθε κακού αποδίδεται στα βάγια της
εκκλησίας. Γι’ αυτό φυλάγονται στο εικονοστάσι του
σπιτιού και με αυτά οι μητέρες καπνίζουν τα μωρά
τους, για να μην τα πιάνει το μάτι.

Ακόμη και τους ψύλλους και τα άλλα ζωύφια,
που ξυπνούν την άνοιξη από τη νάρκη, έχουν τη
δύναμη τα βάγια να διώχνουν. Γυρίζοντας από την
εκκλησία κάνουν τον εξορκισμό λέγοντας:

Μέσα βάγιες και χαρές,
Όξω ψύλλοι, κόρ’ζες!
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Τα «βάγια», φορέα τόσο δραστικής ενέργειας,
περιφέρουν σε μερικούς τόπους ομάδες παιδιών
από σπίτι σε σπίτι, αποβλέποντας φαινομενικά στον
εξορκισμό των ψύλλων και των κοριών, αλλά ο
πραγματικός λόγος είναι η μετάδοση της ευρω-
στίας και θαλερότητας, που συμβολίζει ο αειθαλής
βλαστός, στις κατοικίες των ανθρώπων.

Πάσχα
Τη Μεγάλη Πέμπτη, από το πρωί, οι γυναίκες

ζύμωναν τσουρέκια και έβαφαν τα αυγά. Το πρώτο
βαμμένο αυγό που έβγαζαν από την κατσαρόλα το
τοποθετούσαν στο εικονοστάσι και το φύλαγαν
εκεί μέχρι το επόμενο Πάσχα. Το αυγό αυτό ήταν
κάτι σαν φυλαχτό για το σπίτι τα χωράφια και τα
ζώα. Το αυγό της προηγούμενης χρονιάς θάβονταν
στα χωράφια ή στα μαντριά πιστεύοντας ότι έτσι τα
«γεννήματα» της γης ή των ζώων θα είναι πολλά. Επί-
σης έφτιαχναν καρβέλες (πρόσφορα ) για το Πάσχα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή οι νέοι και οι νέες στό-
λιζαν τον επιτάφιο με αγριολούλουδα (κυρίως λου-
λούδια κουτσουπιάς). Το βράδυ μετά τη συνηθι-
σμένη ακολουθία γινόταν η περιφορά του επιτα-
φίου στο παρακείμενο νεκροταφείο. 

Τα παιδιά του χωριού περνούσαν κατά ομάδες
από σπίτι σε σπίτι και μάζευαν ξύλα για να στήσουν
μια στοίβα ύψους 3-4 μέτρων, την οποία ονόμαζαν
«η βάλα του Πάσχα». Όπου κι αν πήγαιναν τραγου-
δούσαν το εξής τραγούδι:

Ξύλα για τη βάλα, για την μπουκουβάλα
Έρχεται η Πασχαλιά με τα κόκκινα τ’ αυγά

Να τσουγκρίσουν τα παιδιά
Να τσουγκρίσω κι εγώ
Μ’ ένα κόκκινο αυγό.

Στην κορυφή της στοίβας τοποθετούσαν ένα
κρανίο γαϊδάρου ή αγελάδας και σπάνια μια μαύρη
γάτα ζωντανή, που συμβόλιζε τον Ιούδα. Η στοίβα
στηνόταν στη Σωτήρα και την άναβαν το βράδυ του
Πάσχα, όταν άρχιζε η ακολουθία. Εκείνη τη στιγμή
ακούγονταν πυροβολισμοί.

Το Μεγάλο Σάββατο, την ώρα της Ανάστασης, ο
παπάς, με το «Χριστός Ανέστη», σκόρπιζε στο
δάπεδο της εκκλησίας φύλλα δάφνης. Ένας από
κάθε σπίτι πήγαινε στην εκκλησία κόκκινα αυγά για
να τα ευλογήσει ο παπάς. Από αυτά, δύο έδινε στον

παπά και τα υπόλοιπα τα γύριζε σπίτι και όταν
έμπαινε στο σπίτι με το φως της λαμπάδας κάπνιζαν
το πάνω μέρος της πόρτας του κατωγιού κάνοντας
ένα σταυρό και κολλούσαν τσόφλια κόκκινου
αυγού. Το βράδυ της Ανάστασης οι νοικοκυραίοι
γυρνώντας από την εκκλησία και πριν μπουν στο
σπίτι σταύρωναν την εξώπορτα με το Άγιο Φως και
μετά άναβαν το καντήλι έτσι ώστε να μπορέσουν να
κρατήσουν το Άγιο Φως όλο το χρόνο στο σπίτι.

Η Κυριακή του Πάσχα
Πατροπαράδοτο γεύμα της Κυριακής του

Πάσχα ήταν το σουβλιστό αρνί. Όμως παραδο-
σιακή θεωρούταν η γάστρα στην οποία έψηναν το
πασχαλινό κρέας. Συνήθιζαν επίσης να φτιάχνουν
πολλών ειδών πίτες. Ακόμα ένα παραδοσιακό
ηπειρώτικο φαγητό, ήταν η συκωταριά με σπανάκι
στη γάστρα το οποίο το έτρωγαν αντί για μαγειρί-
τσα. Σε πολλά χωριά μαζεύονταν οι χωριανοί στις
πλατείες ή στις αλάνες έψηναν, έτρωγαν, έπιναν
και γλεντούσαν όλοι μαζί. 

Σε τόσο επίσημη μέρα, όπως αυτή του Πάσχα,
συνηθίζονται και τα δώρα στους δικούς, και κυρίως
στη μνηστή, την πεθερά ή τη μητέρα, καθώς και
στους νονούς και τα βαφτιστήρια. Τα δώρα αυτά τα
στέλνουν από το βράδυ του Σαββάτου.
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Οι πασχαλινές εθιμικές και λατρευτικές εκδη-
λώσεις ολοκληρώνονταν την Κυριακή του Πάσχα
με τον Εσπερινό της Αγάπης. 

Λαμπροβδομάδα
Η περίοδος κατά την οποία γιόρταζαν μαζικό-

τερα ήταν η πρώτη εβδομάδα μετά την Κυριακή
του Πάσχα. Κάθε μέρα αυτής της εβδομάδας, όλος
ο κόσμος, ντυμένος με τα καλύτερά του ρούχα,
πήγαινε από το πρωί εκδρομή στα χτισμένα γύρω
από το χωριό και σε πολύ όμορφες τοποθεσίες
ξωκλήσια, όπου περνούσε όλη την ημέρα με φα -
γητά και ποτά, με χορούς και τραγούδια. Το από-
βραδο επέστρεφαν στα σπίτια τους ομάδες - ομά-
δες. Συγκεκριμένα, το Δευτέρα συγκεντρώνονταν
στη Σωτήρα, την Τρίτη στη Θεοτόκο, την Τετάρτη
στο Αϊ - Θανάση, την Πέμπτη στον Αϊ - Νικόλα, την
Παρασκευή στην Παναγιά, το Σάββατο στην Αγία
Παρασκευή και την Κυριακή στη Ντόλιανη, την
άλλη Κυριακή στον Αϊ - Μηνά της Πάρας και την
Τρίτη στον Αϊ - Νικόλα της Πάρας.

Οι γιορτές αυτές και τα πανηγύρια είχαν προσ-
λάβει χαρακτήρα περισσότερο λαϊκό παρά θρη-
σκευτικό και ήταν οι μοναδικές στιγμές που έκαναν
το χωρικό να λησμονήσει τις βαριές πληγές της
ζωής. Από την άλλη, τον κρατούσαν δεμένο με την
παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου.

Μάιος
Συνήθως οι γιορτές του Πάσχα μοιράζονται

στους δύο τελευταίους μήνες της άνοιξης, τον
Απρίλιο και τον Μάιο και το γεγονός αυτό υποσκιά-
ζει τη γιορτή της Πρωτομαγιάς με το μαγιάτικο στε-
φάνι της, που όλοι κοιτούσαν να ετοιμάσουν για να
στολίσουν την εξώπορτα ή κάποιο μπαλκόνι του
σπιτιού. Από νωρίς μάζευαν αγριολούλουδα, καρ-
πούς αλλά και λουλούδια από τον κήπο τους, έφτια-
χναν το λουλουδένιο στεφάνι και με τον μοσχοβο-
λιστό αυτό τρόπο καλωσόριζαν τη δύναμη της
φύσης στο σπίτι τους.

Η Πρωτομαγιά ήταν μέρα εκδρομής για όλους.
Μικροί και μεγάλοι ξεκινούσαν και πήγαιναν σε
όμορφα τοπία του χωριού, κάτω από τον ίσκιο των
αιωνόβιων βαλανιδιών και κοντά στις βρύσες,
όπου ασφαλώς δεν έλειπε το φαγητό και η ρακή.

Τόσο στις γιορτές και τα πανηγύρια όσο και στις
εκδρομές δεν έλειπαν οι χοροί και τα τραγούδια.

Στις Σχωριάδες χορεύονταν πολλοί όμορφοι χοροί
αλλά ο πιο αγαπητός και ο πιο γνωστός ήταν ο
«στρωτός ο πωγωνίσιος». Έπαιρναν μέρος σε αυ -
τόν όλοι, άντρες, γυναίκες, μάλιστα και παιδιά, στην
κορυφή αραδιάζονταν οι άντρες, ύστερα από αυ -
τούς οι γυναίκες και στο τέλος τα παιδιά, κρατού-
μενοι όλοι χέρι - χέρι ή και με χειρομάντιλα. Οι χο -
ροί συνήθως συνοδεύονταν με τραγούδι. Το άρχι-
ζαν οι άντρες και το επαναλάμβαναν οι γυναίκες
και το αντίστροφο. Πολλές φορές χρησιμοποιούν-
ταν και μουσικά όργανα, ιδίως το κλαρίνο, το βιολί,
ο ταμπουράς και το τύμπανο (ντέφι), τα οποία σχη-
μάτιζαν μια μικρή ορχήστρα.

Κι αυτά είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά
ανοιξιάτικα και λαμπριάτικα έθιμα της ακριτικής
αυτής ηπειρωτικής γωνιάς, που επιμένουν οι ντό-
πιοι να τα κρατάνε και να ευλαβούνται τα περα-
σμένα του τόπου τους. Ευχή μας να τα παραδώ-
σουν στις επόμενες γενιές. 

Πηγές:
• Δημήτρης Μπεντούλης, «Σχωριάδες Πωγωνίου»
• Παναγιώτης Αραβαντινός, «Ηπειρώτικα Τραγούδια»
• Χρήστος Σκάνδαλης, «Ηπειρώτικη Εστία», τεύχος 327 - 328, 
9-10-11/1979

• Γεώργιος Μέγας, «Ελληνικές Γιορτές και έθιμα της λαϊκής 
λατρείας»

• Κώστας Λιάπης, «Ηπειρώτικη Εστία» - 301-302, 5-6/1977

Κυριακή του Θωμά στην Ντόλιανη,
δεκαετία του ‘30
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΤΣΟ ΜΗΛΙΑ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ ΤΑΣΗ (Νάνο, το γένος Μήλια)
4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΗΣ (Γάκης, από Κορυτσά)

5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ (Μήτσος)
6. ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΗΛΙΑ (Τάνα, το γένος Κάνα)

7. ΦΩΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ
8. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΗΛΙΑ (Τσάνθη, το γένος Καραγιάννη)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΣ
ΛΕΝΗ ΜΗΛΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΛΙΑ

ΚΩΤΣΟ ΜΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΙΑ

ΣΤΟΛΗ ΜΗΛΙΑΣ
ΤΥΛΩ / ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΑΤΣΑΝΟΥ

ΦΡΟΣΩ ΜΗΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΝΤΟΣ

Σκοπός μας είναι η καταγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων επωνύμων, ώστε να γνωρίσουμε
και να κατανοήσουμε τις ρίζες μας, που εκτός από το επώνυμο της οικογένειας, κουβαλούν μαζί
τους μία οικογενειακή ιστορία, μοναδική κάθε φορά και μία παράδοση ιδιαίτερη που χρέος μας είναι
να τη μεταδώσουμε από γενιά σε γενιά.
Σας καλούμε να προετοιμαστείτε κι εσείς, συλλέγοντας στοιχεία και πληροφορίες για το γενεαλογικό
δέντρο της δικής σας οικογένειας.
Εμείς, θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε, προκειμένου να πετύχουμε μία αξιόπιστη καταγραφή.
Σε αυτό το τεύχος συνεχίζουμε την καταγραφή των γενεαλογικών δέντρων οικογενειών του χωριού
μας, με την οικογένεια Μήλια.

Το Γενεαλογικό μας δέντρο

1. ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΛΙΑΣ (Κώτσος)
2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΙΑ (Ντάντα, το γένος Μπάντου)

ΚΙΤΣΟ ΜΗΛΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΗΛΙΑ
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΑΣΗ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ ΤΑΣΗ (Νάνο, το γένος Μήλια)
4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΗΣ (Γάκης, από Κορυτσά)

9. ΕΛΛΗ ΡΕΚΑ (το γένος Τάση)
10. ΝΙΑΖΙ ΡΕΚΑ (από Τίρανα)

18. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΝΗ (το γένος Τάση)
19. ΣΤΡΑΤΗΣ ΦΟΝΗΣ (από Δερόπολη)

33. ΘΩΜΑΣ ΤΑΣΗΣ
34. ΝΑΤΑΣΑ ΤΑΣΗ (από Τίρανα)

27. ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΡΑΧΟ (Νίκα, το γένος Τάση)
28. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΧΟ (από Μπεράτι)

11. ΡΕΝΤΥ ΡΕΚΑ
12. ΑΛΚΕΤΑ ΡΕΚΑ

16. ΑΝΤΙΣΑ ΡΕΚΑ

20. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΟΝΗΣ
21. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΝΗ

23. ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΝΗΣ
24. ΑΘΗΝΑ ΦΟΝΗ

35. ΝΤΟΛΙΑΝΝΑ 36. ΑΡΙΟΝΑ

29. ΚΕΛΒΙΝ ΜΠΡΑΧΟ 30. TZOANNA ΜΠΡΑΧΟ
31. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΕΓΚΑ

13. ΣΚΑΪΛΑ
14. ΜΠΡΕΝΤΟΝ
15. ΜΑΡΙΝΗ

22. ΟΡΕΣΤΗΣ

17.  ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ

25. ΣΤΡΑΤΟΣ
26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

32. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

39.  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΛΙΑ
40. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΙΦΤΗΣ

(από Δοξάτι)

42.  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 43. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

41. ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΡΙΦΤΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΛΙΑ

5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ (Μήτσος)
6. ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΗΛΙΑ (Τάνα, το γένος Κάνα)

37. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΣ (Νούλης)
38. ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑ (Ρούλα, το γένος Κατσάνου)
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46.  ΑΝΘΟΥΛΑ ΖΑΡΜΠΑΛΑ 49.  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 50. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

64. ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΛΙΑΣ (Κωστάκης)
65. Σουλτάνα Μήλια (Τάνα, το γένος Καραγιάννη)

47. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
48. ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ

62. ΕΛΕΝΗ

67. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΙΛΙΟ (το γένος Μήλια)
68. ΙΣΕΝΗ ΜΠΙΛΙΟ (από Πρεμετί)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΩΤΗ ΜΗΛΙΑ

7. ΦΩΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ
8. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΗΛΙΑ (Τσάνθη, το γένος Καραγιάννη)

58. ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΟΥΛΗ (Λένη, το γένος Μήλια)
59. Μάξης Γκιούλης (από Πολύτσανη)

44. ΜΑΡΙΓΩ ΖΑΡΜΠΑΛΑ (Μαργώ, το γένος Μήλια)
45. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ (Γόλης, από Τσιάτιστα)

51. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΛΙΑΣ
52. ΙΟΥΛΙΑ ΜΗΛΙΑ (Λίτσα, το γένος Μπέλου)

55. ΗΛΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
56. ΑΝΝΑ ΜΗΛΙΑ (Ζούλη, το γένος Μεντή)

53. ΓΙΩΡΓΟΣ 54. ΙΩΑΝΝΑ

69. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΛΙΟ

60. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΥΛΗΣ
61. ΓΙΟΥΛΗ ΓΚΙΟΥΛΗ

66. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΛΙΑ

63. ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ ΓΚΙΟΥΛΗ

57. ΒΑΣΙΛΗΣ

Η οικογένεια Μήλια, από την αρχή της καταγραφής του γενεαλογικού της
δέντρου έως σήμερα, τον Μάιο του 2014, αριθμεί 69 μέλη και συνεχίζει. Το
γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας κατέγραψε ο Αποστόλης Μήλιας.
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Εκδόσεις Σχωριάδες
Συλλεκτικός τόμος περιοδικού - Νέες εκδόσεις

Συλλεκτικός τόμος περιοδικού «Σχωριάδες»

Οι εκδόσεις «Σχωριάδες» κυκλοφόρησαν συλ-
λεκτικό τόμο του περιοδικού «Σχωριάδες», ο
οποίος περιέχει τα πρώτα δέκα τεύχη του.

Ο συλλεκτικός τόμος έχει εκδοθεί σε περιορι-
σμένο αριθμό αντιτύπων, ενώ, είναι επίσης αναρ-
τημένος, με ελεύθερη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα
www.schoriades.gr, για όποιον επιθυμεί να τον
επισκεφτεί.  Σας ενημερώνουμε ότι θα προκύ-
ψουν κι άλλες εκδόσεις από τις «Σχωριάδες»,
τοπικού ενδιαφέροντος.

Βιβλία που έχουν γραφτεί για τις Σχωριάδες

- Δημήτρης Μπεντούλης: «Σχωριάδες Πωγω-
νίου», εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη – 2002

- Δημήτρης Μπεντούλης: «Μια επισκόπηση
στις εκκλησίες και τα μοναστήρια του Πωγω-
νίου», εκδόσεις Neraida – 2007

- Χριστόφορος Μπεντούλης: «Για τους Σχωρια-
δίτες, συγχωριανούς μου», εκδόσεις ΟΡΑΜΑ – 2010

- Δημήτρης Μπεντούλης: «Skoreja e Pogonit»,
εκδόσεις Nakas – 2000

- Ilmi Dervishi: “Skoreja ne veshtrimin tim».
Εκδόσεις Μ&Β - 2012

Νέες εκδόσεις από Πωγωνίσιους συγγραφείς

- Το βιβλίο του Σοφοκλή Αθ. Έξαρχου «Η Τσιά-
τιστα Πωγωνίου» - εκδ. 3Ε-Ελίκρανον

- Το βιβλίο του Θεοδόση Μάντζαρη «Υπάρχει
θεραπεία, γιατρέ;» 

Νέες

Εκδόσεις

Πωγωνισίων

συγγραφέων: 
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Η Βήσσανη είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά
του Πωγωνίου. Χτισμένο στις ανατολικές πλαγιές
του Κουτσόκρανου, έχει έναν αναπεπταμένο ορί-
ζοντα προς το Πάνω Πωγώνι και τα βουνά του
Δυτικού Ζαγορίου.

Η Βήσσανη έχει μια μεγάλη πολιτιστική παρά-
δοση και διατηρεί ακόμη τη μεγαλοπρέπεια με τα
παλιά μεγάλα πετρόκτιστα σπίτια, με πολλά κατά-
λοιπα της λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Οι Βησσανιώτες όπως και πολλοί Πωγωνίσιοι
ταξίδευαν τους περασμένους αιώνες κυρίως προς
την Πόλη και την Αίγυπτο. Δυναμικοί επιχειρημα-
τίες έφερναν από τα ξένα το καζάντιο τους και ανέ-
δειξαν τη Βήσσανη το πρώτο αρχοντοχώρι του
Πωγωνίου. Ο πλούτος και τα αγαθά που γέμισαν
τα σπίτια τους προκάλεσαν την επιδρομή των
ληστών του Νταβέλη στα τέλη του 19ου αιώνα, ένα
γεγονός που τραγουδήθηκε πολύ. 

Οι ταξιδεμένοι στην Πόλη διατήρησαν δεσμούς
με το χωριό τους και δημιούργησαν εκεί την
πρώτη Αδελφότητα Βησσανιωτών «Η Αρετή» το
1866. Η Αδελφότητα αυτή συνέβαλε με τις συν-
δρομές των μελών της στην κατασκευή κοινωφε-
λών έργων και από τότε είναι τα δύο μεγαλοπρεπή
κτίρια στη Βήσσανη, το Αρρεναγωγείο και το Παρ-
θεναγωγείο. Στα κτίρια αυτά λειτούργησαν το
δημοτικό σχολείο και η υφαντική Σχολή και δίδα-
ξαν οι καλύτεροι από τους δάσκαλους της εποχής.
Παράλληλα, δημιούργησαν στη Βήσσανη μια με -
γάλη βιβλιοθήκη με τις καλύτερες εκδόσεις της
εποχής και με σπάνια βιβλία που αποτέλεσαν ένα
ανεκτίμητο απόκτημα. Ήταν μια πρωτοπορία στον
μορφωτικό τομέα και στην πολιτιστική ανάπτυξη
του Πωγωνίου. Ο πλούτος και η οικονομική άνεση
έδιναν τη δυνατότητα για ανάπτυξη πολιτιστικών
δραστηριοτήτων με χορούς, πανηγύρια, καρναβά-
λια, θέατρο, αλλά και μια μουσική έκφραση με τα

μουσικά συγκροτήματα δημοτικής μουσικής που
κρατούσε το χωριό. Ειδικά οι επιδόσεις στο θέατρο
καταγράφονται από το 1898, και υπάρχουν ακόμη
και φωτογραφίες από παραστάσεις.

Στο χωριό λειτούργησαν πολλά καταστήματα
και εργαστήρια που εξυπηρετούσαν και τα γύρω
χωριά. Η παράδοση θέλει τη Βήσσανη και αμπε-
λουργική περιοχή και μάλιστα ο λόγιος Ι. Λαμπρί-
δης στα «Πωγωνιακά» αναφέρει ότι η παραγωγή
σταφυλιών έφθανε τις 600.000 οκάδες.

Από τη Βήσσανη πέρασε και ο Άγγλος περιη-
γητής Λικ, το 1806, στην περιοδεία που πραγμα-
τοποίησε στο Βιλαέτι του Αλή πασά.

Η Βήσσανη ήταν τσιφλίκι κατά την Τουρκοκρα-
τία και την εξαγορά έκανε ένας μεγαλέμπορος
Βησσανιώτης, ο Νικόλαος Βράγκαλης, που δια-
τηρούσε συγκρότημα φούρνων στην Αθήνα με
ημερήσια παραγωγή ψωμιού 6.000 οκάδων. Ο
Νικόλαος Βράγκαλης θεωρείται ο μεγαλύτερος
ευεργέτης της Βήσσανης και η προτομή του στο-
λίζει την πλατεία της εκκλησίας του χωριού.

Η Βήσσανη διατηρεί και σήμερα τη συνέχεια
αυτής της προοδευτικής και πολιτιστικής παράδο-
σης με την Αδελφότητα Βησσανιωτών «Η Αρετή»
στην Αθήνα και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του
χωριού. Πολλές και συχνές είναι οι εκδηλώσεις
που κάθε χρόνο οργανώνουν στη Βήσσανη και
πολλοί είναι οι επισκέπτες στο χωριό. Διατηρεί
έναν ξενώνα, δωρεά ενός παλιού Βησσανιώτη.

Το πανηγύρι της Βήσσανης τον Δεκαπενταύγου-
στο είναι η κορυφαία παραδοσιακή εκδήλωση. Δια-
τηρεί ακόμη κάτι από την παλιά μεγαλοπρέπεια
που κρατούσε τρεις μέρες, και το χορευτικό συγ-
κρότημα με τις Βησσανιωτοπούλες ντυμένες με
την Πωγωνίσια φορεσιά αποτελεί μια σημαντική
πολιτιστική αξία τώρα που σπάνιες είναι τέτοιες
εμφανίσεις. Η γιορτή της «Φιλιάς» την ημέρα των

Βήσσανη
Το αρχοντοχώρι του Πωγωνίου

Ο κος Κωνσταντίνους Κωστούλας έχει αναλάβει, σε κάθε τεύχος του περιοδικού “Σχωριάδες”, τη
συγγραφή  κειμένων για κάθε χωριό του Πωγωνίου. Αυτή τη φορά μας παρουσιάζει τη Βήσσανη.
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τριών Ιεραρχών είναι μια ακόμη παραδοσιακή
φιορτή που τη συνεχίσουν με ευλάβεια.

Εικόνες από την παλιά Βήσσανη, αλλά και από
όλο το Πωγώνι και πέραν των ορίων αυτού, διέ-
σωσε ένας μεγάλος Βησσανιώτης φωτογράφος ο
Γεώργιος Πανταζίδης, ο οποίος εγκαταστάθηκε στη
Βήσσανη το 1895. Οι φωτογραφίες του αποτελούν
έναν ιστορικό, καλλιτεχνικό, λαογραφικό και
τοπιογραφικό θησαυρό της Βήσσανης και του
Πωγωνίου και είναι πολύτιμες για τη μελέτη και
την έρευνα του χωριού και της επαρχίας. Σε πολλά
σπίτια βρίσκονται ακόμη φωτογραφίες του ενώ ένα
λεύκωμα με φωτογραφίες του, της εποχής του,
εκδόθηκε από την «Πωγωνίσια Βιβλιοθήκη».

Η Βήσσανη κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο
υπήρξε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και εκεί
στα κράσπεδα του χωριού έγιναν φονικές μάχες
του Τάγματος Δελβινακίου και των Ιταλών και
σφραγίστηκε με τον θανάσιμο τραυματισμό του
Διοικητή του Τάγματος Τζανή Αλεβιζάτου.

Στη Βήσσανη εκδόθηκε και μια από τις πρώτες
επαρχιακές εφημερίδες με εκδότη τον δικολάβο
και δημοσιογράφο Χριστόφορο Σακελλάριο. Η
εφημερίδα με τον τίτλο «Η Φωνή του Πωγωνίου»
πρωτοεκδόθηκε το 1931 και αποτελεί μια πηγή
πληροφοριών για το Πωγώνι κε μια πλούσια
ειδησεογραφία της περιόδους εκείνης.

Η Βήσσανη, αυτό το μεγάλο αρχοντοχώρι του
Πωγωνίου συνεχίζει την πορεία στον χρόνο και
διατηρεί ακόμη έναν πληθυσμιακό δυναμικό από
την παλιά της δόξα των 1500 κατοίκων, που την
κάνει να ζει και να αντιστέκεται στη γενικότερη
κατάρρευση της περιφερειακής Ελλάδας. Η Αδελ-
φότητα των Αθηνών εκδίδει την εφημερίδα «Βήσ-
σανη» η οποία συνεχίζει για 27 χρόνια την έκδοσή
της και καταγράφει τη ζωή και τη δράση των Βησ-
σανιωτών και όλη την προσπάθεια των απανταχού
Βησσανιωτών και των μόνιμων κατοίκων της
στον αγώνα αυτής της διατήρησης στο χρόνο και
στην ιστορία ενός μεγάλου χωριού.

Πανοραμική φωτογράφιση της Βήσσανης, το 1900, από τον Γεώργιο Πανταζίδη 
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Γιάννης Τσαμπέρης
Προσωπικότητες που με την ιδιότητά τους ή το έργο τους έχουν προσφέρει ποικιλοτρόπως στον τόπο,
θα παρουσιάζονται στις σελίδες του περιοδικού μας. Κυρίως, συγγραφείς και εκδότες του ενιαίου Πωγω-
νίου, αλλά και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα του τόπου και της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου. 

Ο Ιωάννης Τσαμπέρης,
σημαντική προσωπικό-
τητα του χωριού μας,
γεννήθηκε το 1921 στις
Σχωριάδες Πωγωνίου Βο -
ρείου Ηπείρου. Πατέρας
του ήταν ο Χρήστος Τσα -
μπέρης του Αντωνίου,
μητέρα του η Ουρανία Λώ -
 λη του Δημητρίου. Εί χε
δύο αδελφές, την Μα -
ριάν θη, η οποία παντρεύ -

τηκε τον Δημήτρη Ζωή στην Αμερική κι απέκτη-
σαν έναν γιο τον Θεόδωρο, και την Ολυμπία, η
οποία παντρεύτηκε τον Μιχάλη Ζαπίτη, Κύπριο
μετανάστη της Αμερικής, και απέκτησαν δύο παιδιά.
Ο ίδιος παντρεύτηκε τη Ριρίκα Μανωλέσου, στη
Νέα Υόρκη κι απέκτησαν μία κόρη, την Ουρανία.

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στις Σχωριάδες
και συνέχισε τις σπουδές του στο Γυμνάσιο Πωγω -
νιανής. Από την Πωγωνιανή, μετέβηκε στον Πει-
ραιά, όπου αποφοίτησε αριστούχος από την Ιωνί-
δειο Σχολή. Πέρασε στη Φυσικομαθηματική Σχο -
λή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Χη -
μείας. Φοίτησε τρία χρόνια στην Ελλάδα και κα -
τόπιν με υποτροφία και ανταλλαγή φοιτητών από
τις Η.Π.Α., πήγε στην Αμερική το 1947, όπου
συνέχισε τις σπουδές του στο Queens College,
Columbia University παίρνοντας το πτυχίο του
Χημικού. Συνέχισε τις σπουδές του, και πάλι με
υποτροφία, στο New York University, αποκτών-
τας το πτυχίο του Οικονομολόγου, όπου κι έκανε
λαμπρή καριέρα στο αντικείμενο αυτό. Εκτός των
άλλων, ίδρυσε τον ταξιδιωτικό οργανισμό «Apollo
Travel Service» όπου και πέτυχε να γίνει ένας από
τους καλύτερους ταξιδιωτικούς πράκτορες της
Νέας Υόρκης.

Στην Αμερική, δραστηριοποιήθηκε έντονα για
την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου και
υπήρξε μεγάλος αγωνιστής σε όλες τις ενέργειες
που αφορούσαν το καλό του χωριού, των Σχω-
ριάδων. Φοιτητής ακόμα, ίδρυσε, στη Νέα Υόρκη,
την «Πανηπειρωτική Νεολαία», της οποίας διετέ-
λεσε Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας και ανέ-
πτυξε έντονη δράση. Το 1954 εξελέγη Πρόεδρος
του «Πύρρου», όπου ηγήθηκε έως και Αντιπρό-
σωπος αυτού σε όλα τα Πανηπειρωτικά Συνέδρια.

Στην Αμερική ενεργοποίησε την «Αδελφότητα
Σχωριαδιτών», της οποίας υπήρξε και Πρόεδρος.
Επίσης, δημιούργησε χορευτικό όμιλο και τον
εξόπλισε με παραδοσιακές ενδυμασίες και μου-
σικά όργανα. 

Το 1974, επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά όχι στις
Σχωριάδες, καθώς τα σύνορα ήταν ακόμα κλει-
στά. Με τον ερχομό του στην πατρίδα, ενεργοποί-
ησε και κράτησε ζωντανή την «Αδελφότητα». 

Το 1992, γύρισε στο χωριό, μετά από 52 χρόνια,
και μαζί με τη γερόντισσα Μαρία – Ελένη Καλέμη,
ενεργοποίησαν όλους τους Σχωριαδίτες, αλλά
κυρίως της Αμερικής, ώστε να ξαναχτιστεί η γκρε-
μισμένη εκκλησία του χωριού, η «Γέννηση της
Θεοτόκου». Ο στόχος επετεύχθη, τα χρήματα
μαζεύτηκαν και η εκκλησία ανεγέρθηκε. Η περίο-
δος όπου ηγήθηκε της «Αδελφότητας»  μαζί με τη
γερόντισσα Μαρία – Ελένη Καλέμη (1992-2000)
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. 

Το 2000, αν και παρέδωσε την «Αδελφότητα»
στους νεότερους, ο ρόλος του είναι πάντα συμ-
βουλευτικός ενώ βοηθά ιδιαίτερα με τις γνωρι-
μίες του σε όλο τον κόσμο. 

Ακόμα και τώρα, παρά τα 92 του χρόνια, παρα-
μένει ακμαίος και ενεργητικός, οι πόνοι του σώμα-
τος δεν τον πτοούν, συνεχίζει να οδηγεί το αυτο-
κίνητό του και δεν σταματάει να ονειρεύεται για τις
Σχωριάδες, για το Πωγώνι, για τη Βόρεια Ήπειρο.
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Από εκδήλωση της “Πανηπειρωτικής” στην Αθήνα, για το Βορειοηπειρωτικό 

Δερβιτσάνη-1992, με τον ιερέα του χωριού
και τον ιερέα Παπαχρήστο από την Ελλάδα

Κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρα-
τιώτη στο όνομα της “Πανηπειρωτικής”
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Μια Σχωριαδίτισσα θυμάται...
Τάνα Μπέλλου

Αγαπητέ Θωμά Νάκα,
Σας φιλώ οικογενειακώς,
εύχομαι να είστε καλά.
Σας εύχομαι χρόνια πολ -
λά,υγεία σε σας και σε
όλη την οικογένειά σας,
καλό Πάσχα και καλή επι-
τυχία στη δουλειά σας.

Σε ευχαριστώ πολύ που
δέχτηκες να μου στείλεις
περιοδικά του χωριού μας.

Έχω πολύ ευχάριστες ενθυμήσεις του χωριού μας
όσο ήμουν εκεί.

Έχουμε φύγει από το 1962 στην Αυλώνα, επει -
δή είχε τελειώσει το σχολείο ο Ανδρέας και τον
έστειλαν στην Αυλώνα. 

Στο χωριό μας ήμασταν πολύ ενημένοι πατριώ-
τες. Έπαιρνα μέρος στα φεστιβάλ, στις θεατρικές
παραστάσεις. Ενθύμια πολλά, χαρές, χοροεσπε-
ρίδες, ονομασίες πασχαλιές. Όλες τις οικογένειες
του χωριού τις ξέρω, αλλά τη νέα γενιά δε γνω-
ρίζω. Όμως, όταν διαβάζω τα περιοδικά βλέπω
παιδιά και εγγόνια της κάθε οικογένειας.

Θωμά μου, θυμάμαι τη μαμά σου. Δουλεύαμε
μαζί στην κοπερατίβα. Πολύ καλή γυναίκα, ήσυχη
και δουλευτάρα. Άγιο το χώμα της. Κρίμα για τον
μπαμπά που έμεινε πίσω.

Θωμά, έτσι έχω γράψει κάτι τραγούδια, κάτι
ενθύμια που θυμόμουν. Ό,τι θέλεις πάρε, αν δεν
είναι κατάλληλα, μη γράφεις κανένα. Και χωρίς
λεφτά, μας έκοψαν την σύνταξη, πληρώναμε 30
ευρώ, ποιος τα πληρώνει τώρα.

Εγώ, θα είμαι εδώ ως την Πρωτομαγιά, εσύ
όποτε θέλεις στείλε το τετράδιο εδώ στην Κων-
σταντίνα, μόνο να μη χαθούν. Στου στέλνω και κάτι
φωτογραφίες.

Σας φιλώ με αγάπη, μαζί με την οικογένειά μου.

Τάνα Μπέλλου

Παρακάτω, παρουσιάζουμε παραδοσιακά τρα-
γούδια που μας έστειλε η κα Τάνα Μπέλλου, για
να αναπολούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι:

Σιούνται τα δέντρα και τα κλαδιά
Σιούντε τα δέντρα σιούντε, σιούντε και τα κλαδιά

Σιέτε και η Αναήση με τα ξανθά μαλλιά.
Τι έχεις μωρ-Αναήση μέρα και νύχτα κλαις,

Και μένα της μαμάς σου γιατί δεν μου το λες.
Τι να σου πω μαμά μου, τι να σου διηγηθώ,

Τον νέον τον λεβέντη, πολύ τον αγαπώ,
Και θέλω να τον πάρω, να τον στεφανωθώ.
Με την ευχή μου κόρη να τον στεφανωθείς,
Και μένα τη μαμά σου να μην τη λησμονείς.

Η καλή μάνα της νύφης όλη αυτή την εβδομάδα
Τίποτα δουλειά δεν κάνει όλο ράβει και κεντίζει

Και τους δρόμους καθαρίζει, 
να περάσει ο γαμπρός με τους χίλιους συμπεθέρους

Άλλους νιους και άλλους γέρους.

Απάνω στην τριανταφυλλιά
Απάνω στην τριανταφυλλιά 
κάνουν οι πέρδικες φωλιά
Με σύρμα και με μάλαμα.
Τινάζει η πέρδικα τα φτερά
Πέφτουν τα τριαντάφυλλα
Και τα μαζεύει η νύφη μας

Και τα δίνει του Γιώργου μας.
Γιώργο μου ματάκια μου,

Που ‘ναι τα μανουσάκια μου.
Στην κασέλα τα ‘βαλα 

Να μυρίσουν τα’ άρματα.
Τ’ άρματα τα νυφικά

Του Γιώργου τα γαμπρικά.

Για τη νύφη
Σας της νύφης μας τα κάλλη

δεν τα έχει νέα άλλη,
ούτε εδώ, ούτε στην πόλη,
κι ούτε σ’ όλο το Πωγώνι.
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Για το γλέντι
Να ‘ταν η θάλασσα κρασί

και τα βουνά μεζέδες
και οι ράχες κρασοπότηρα

να πίνουν οι λεβέντες.

Τούτο το καλοκαιράκι
Τούτο το καλοκαιράκι

Κυνηγούσα ένα πουλάκι
Κυνηγούσα, λαχταρούσα,

Να το πιάσω δεν μπορούσα.
Ήρθε η πέρδικα κοντά μου
Κι έκατσε στα γόνατά μου.

Μαύρα μάτια έχει νύφη,
Μαύρα είναι σαν την ελιά,
Όποιος τα γλυκοκοιτάξει

Χάρο δε φοβάται πια.
Του ματιού σου το μαυράδι
Ζωντανό με πάει στον άδη,

Του ματιού σου η ελιά
Τρέλανε πολλά παιδιά

Και δε βρίσκουν γιατρειά.

Για την ομορφιά
Τέσσερα προτερήματα έχει το ωραίο σώμα,

μαύρα μαλλιά, στόμα μικρό, 
κυπαρισσένιο σώμα.

Όσα κι αν έχει ο άνθρωπος
Όσα κι αν έχει ο άνθρωπος

Όσα κι αν αποκτήσει,
Όταν θα φύγει απ’ τη ζωή

Εδώ θε να τα αφήσει.
Δεν παίρνει τίποτα μαζί,

Μα τίποτα κοντά του,
Μόνο οι πράξεις οι καλές

Θα αφήσουν το όνομά του.
Αυτό το ξέραμε όλοι μας

Και τα μικρά ακόμα,
Πως τίποτα δεν είμαστε
Παρά μια χούφτα χώμα.

Γι’ αυτό και πρέπει τη ζωή
Να τη φιλοσοφούμε,

Αυτά τα λίγα χρόνια μας
Ευχάριστα να ζούμε.
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Κοινωνικά
Ανακοινώσεις - προσκλήσεις, αναγγελίες γάμων - βαπτίσεων, 
γάμοι - βαπτίσεις, κηδείες - μνημόσυνα, ευχαριστήρια

Η ιστοσελίδα του χωριού www.schoriades.gr
είναι έτοιμη και περιμένει να την επισκεφθείτε. 
Στείλτε μας ό,τι υλικό διαθέτετε, που να αφορά το χωριό μας, προκειμένου να το δημο-
σιεύσουμε στο περιοδικό και την ιστοσελίδα των Σχωριάδων. Επίσημα έγγραφα, γενεα-
λογικά δέντρα, φωτογραφίες παλιές και σύγχρονες, παραδόσεις, ιστορίες, όλα θα εκτι-
μηθούν και θα παρουσιαστούν με τον καλύτερο τρόπο.

Ανακοινώσεις - προσκλήσεις:

Γάμοι:
-24/5 παντρεύεται η Ελένη Πασπάλη του Τάκη,
τον εκλεκτό της Ανδρέα Παναγιώτη.
- 24/5 παντρεύεται η Χρυσάνθη Νάκα του Σταύ-
ρου, τον εκλεκτό της Ρέινχαρτ Μπουξμπάουμ.
- 31/5 παντρεύεται ο Ευθύμιος Κάνας του Βαγ-
γέλη, την εκλεκτή του Σοφία Μιχαλοπούλου.

Κηδείες:
- Ο Νίκο Νάκας, απεβίωσε 18/2/14, κηδεύτηκε
στο Αργυρόκαστρο.
- Ο Αντώνης Καράσης, απεβίωσε 1/3/14. Ήταν
Σχωριαδίτης της Αμερικής.

Μπορείτε να ενημερώνετε καθημερινά τον υπεύθυνο επικοινωνίας του περιοδικού κο Αποστόλη
Μήλια (κιν:6942905528, email: sxoriades@gmail.com) για τα κοινωνικά θέματα τα οποία θέλετε
να δημοσιεύσετε και να κοινοποιήσετε.
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Φώτο Σχωριάδες

Η ντάντα του Μήλια (Βασιλική Μήλια)

Ο πάππο - Λούκας (Μεντής)Η Όλγα του Μπάντου με τη ραπτομηχανή

Ο πάππο - Μήτες (Μεντής)
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Μπροστά στην αποθήκη, παραδίνοντας
τη σοδειά του σταριού, δεκαετία ‘80 

Η θεία Ελένη του ΓκίκαΟ Κίτσος Καραγιάννης (Σαναβίτης)
με τη γυναίκα του, την Τσίγια (Αναστασία)

Η νεολαία σε κατασκήνωση στον κάμπο,
δεκαετία ‘70
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Στην Πάρα, μαζεύοντας κοπριά για τα χωράφια. Διακρίνονται: 1. Ελένη Μάρκου, 2. Αλέξω Μάρκου, 3.
Πανάγιω Βαγγέλη, 4. Θωμάς Νάκας, 5. Γιάννης Καραγιάννης, 6. Τάνω Βαγγέλη, 7. Κατερίνα Ντούρου,
8. Καλλιρόη Λώλη, 9. Κώστας Λώλης, 10. Άλκης Νταλές, 11. Σταύρος Νάκας, 12. Σωτήρης Ντάλας, 13.
Γιώργος (Γούλης) Λώλης, 14. Λάμπρος Μάρκος, 15. Σωτήρης Καραγιάννης, 16. Φλωρίκα Κοντολώλη,
17. Μαρίκα Νάκα, 18. Μανώλης Φούκης, 19. Μαργώ Μήλια, 20. Βασιλική Ντούρου, 21. Μαρία Τέλιου

Θέρος με το χέρι, δεκαετία ‘80
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