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«Δεν σε ξεχνώ Πωγώνι μου»
Ένα cd για την πωγωνίσια παράδοση

«Δεν σε ξεχνώ Πωγώνι μου» είναι 
ο τίτλος του πρώτου δισκογραφικού εγ-
χειρήματος του Πολυφωνικού ομίλου Άνω 
Πωγωνιού που μόλις κυκλοφόρησε. Μετά 
από μια μακρόχρονη παρουσία στα μονο-
πάτια της πολυφωνικής παράδοσης ο όμι-
λος αυτός παρουσιάζει στους φίλους και 
θαυμαστές του δημοτικού τραγουδιού 20 
τραγούδια, που καλύπτουν σχεδόν όλο το 
φάσμα της θεματολογίας της μουσικής μας 
κληρονομιάς.

Το πάρσιμο του βετεράνου Αλέξη Δρά-
ζιου και της βιρτουόζας Χαρίκλειας Οικο-
νόμου (Χατζή), το συναρπαστικό γύρισμα 
του Θωμά Κατσαβάρα, το χαρακτηριστικό 
γύρισμα με λαλιά 
της Αθηνάς Δρά-
ζιου, είναι μερικά 
από τα στοιχεία 
που συνθέτουν το 
δίσκο. Όλα τα μέλη 
του ομίλου τρα-
γουδούν το ελάχι-
στο από δύο τρα-
γούδια. 

Εν μέσω δύ-
σκολων καιρών 
που φέρνουν 
απογοήτευση και 

γκρίνια, ευελπιστούμε να δώσουμε μια ευ-
χάριστη νότα ικανοποίησης σε όλους σας. 
Ίσως μας βοηθήσει το τραγούδι, έστω και 
ελάχιστα, να θυμηθούμε της ρίζες μας και 
συνειδητοποιήσουμε το «είναι» μας.

Αγαπητοί φίλοι η προμήθεια σας με το 
CD αυτό, αποτελεί μια επιβράβευση του 
μόχθου και της προσπάθειας του ομίλου 
και πάνω από όλα μια ηθική στήριξη να 
συνεχίσει το έργο που επιτελεί. (Ζητάμε τη 
κατανόηση σας για τυχόν λάθη και παρα-
φωνίες). 

Επίσης αξίζουν ένα ευχαριστώ το 
Release Studio για την ηχογράφηση και ο 
συγχωριανός μου Γιώργος Νάκας για τη 
βοήθεια για την αποπεράτωση του δίσκου 
με τα γραφικά και τα λοιπά.

Το σετ με τα δυο CD μπορείτε να το 
προμηθευτείτε από τoν υπεύθυνο του 
ομίλου  κύριο Κώστα Κατσαβάρα στο τηλ. 
6972453609, από όλα τα μέλη του ομίλου 
και από τον κύριο Άλκη Νταλέ στο τηλ. 
6944915941. 

Ο πολυφωνικός όμιλος Άνω Πωγωνιού 
έδωσε το παρών στο φεστιβάλ πολυφω-
νικού τραγουδιού στο Θέατρο Πέτρας το 
Σάββατο 10. 06. 2017.

To cd του ομίλου

Οι συντελεστές
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Εισαγωγικό Σημείωμα

Αργήσαμε να ανταμώσουμε, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το μυαλό, η καρδιά και 

τα έργα μας δεν είναι στο χωριό μας. Αντιθέτως, μια πολύ παραγωγική χρονιά 

ήταν και φετινή, γεμάτη μικρά και μεγάλα έργα, στα οποία ήμασταν συνέχεια 

παρόντες, για να βοηθούμε με κάθε τρόπο.

Το περιοδικό του χωριού μας δεν είναι μια ημερολογιακή καταγραφή γεγονότων. 

Περισσότερο είναι μια καταγραφή στοιχείων του τόπου και των ανθρώπων του, 

για τις επόμενες γενιές. Ένα ζωντανό αρχείο για καθένα που νοιάζεται για κάθε 

ελληνική γωνιά, για τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας, τη θρησκεία και 

τον αγώνα μας να κρατηθούμε ακμαίοι και ζωντανοί στους δύσκολους αυτούς 

καιρούς.
Σε αυτό το τριπλό τεύχος θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, που αφο-

ρούν τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν, αλλά και το μέλλον. Γιατί πολλά 

είναι αυτά που συμβαίνουν, για το μέλλον, όπως κάθε έργο που καλυτερεύει τη 

ζωή στα ψηλά βουνά μας.
Για παράδειγμα, ο δρόμος του Πωγωνίου, σε συνεργασία του δήμου με την κυ-

βέρνηση, ξεκίνησε δειλά δειλά να κατασκευάζεται. Λίγο φως στο τούνελ φάνηκε 

και αυτό μας χαροποίησε όλους πολύ. 

Όμως κι άλλα έργα, μεγάλα και μικρά, συμπληρώνουν κάθε τόσο τις ανάγκες 

του χωριού και του Πωγωνίου, ομορφαίνουν την καθημερινότητά μας, βοηθούν 

στην πρόοδο και την εξέλιξη του τόπου.

Είμαστε εδώ, όλοι μαζί και συνεχίζουμε. Βοηθάμε με τον τρόπο του ο καθένας 

μας, ελπίζουμε πάντα σε όμορφες και ξέγνοιαστες μέρες στο χωριό μας.

          Θωμάς Νάκας
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συνεχίζεται...
Ο έρανος συνεχίζεται και η εκκλησία 

μας γίνεται όλο και καλύτερη. Σκοπός μας 
είναι κάθε μέρα να βάζουμε ένα ακόμα λι-
θαράκι στα έργα για την εκκλησία.

Αυτήν τη φορά χτίστηκε το τοιχίο από 
την πίσω πλευρά, κι αυτό χάρη στον δικό 
σας οβολό. 

Ο έρανος της εκκλησίας

Κάνουμε ΕΚΚΛΗΣΗ, γιατί υπάρχουν πολλά ακόμα έργα, στο εσωτερικό και εξωτερικό 
χώρος της εκκλησίας, που πρέπει να εκτελεστούν. 

Οι προσφορές σας γεμίζουν με έργα τις 
Σχωριάδες. Κάθε εποχή είναι κατάλλη-
λη για μια κατασκευή, μια συντήρηση. Ο 
έρανος θα συνεχίζεται όσο όλοι εμείς οι 
Σχωριαδίτες καλύψουμε όλες τις βασικές 
ανάγκες του χωριού μας, που δεν είναι 
και λίγες. 

Παρακάτω ο πίνακας με τις τελευταίες 
προσφορές. Σας περιμένουμε όλους, και 
πάλι, να συνεχίσουμε μαζί τον εξωραϊσμό 
του τόπου μας.
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των Σχωριάδων
Τα έργα στο σχολείο

Σε συνέχεια των εργασιών, που ξεκίνη-
σαν πριν μερικά χρόνια, για την ανακαίνιση 
του πέτρινου σχολείου των Σχωριάδων, 
φέτος ολοκληρώθηκε και στους δύο ορό-
φους η τοποθέτηση και των 42 παραθύρων 
από αλουμίνιο. 

Επίσης, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική 
εγκατάσταση και η σύνδεση του ρεύματος 
στον πρώτο όροφο. Η εργασία αυτή ήταν 
προσφορά του ηλεκτρολόγου Πέτρου Ζά-
χου, συζύγου της Μαριάννας Καραγιάννη.

Οι υπόλοιπες εργασίες που έγιναν είναι 
οι εξής:

1. Βάφτηκε εσωτερικά ο όροφος.
2. Έγινε η πρώτη φάση στρωσίματος του 
     δαπέδου, με άμμο θαλάσσης.
3. Κατασκευάστηκαν στέρεα σκαμνιά και 
     τοποθετήθηκαν περιμετρικά της αίθου
     σας.
4. Κατασκευάστηκαν 40 ξύλινα τραπέζια, 
     βαμμένα και με αισθητική.
5. Εκτέλεση μικρότερων εργασιών στον 
     χώρο.

Περιμένουμε όλους όσοι έχουν υποσχεθεί 
προσφορές για την ολοκλήρωση της ανακαί-
νισης του σχολείου, να φροντίσουν να εκπλη-
ρώσουν την υπόσχεσή τους.

Οι προσφορές για τα έργα στο σχολείο
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Διάφορα μικρά και μεγάλα έργα
στις Σχωριάδες

Το χωριό μας καλωσορίζει γνω-
στούς και ξένους με μια μεγάλη αε-
ροφωτογραφία, που δείχνει πανορα-
μικά το μέγεθος και την ομορφιά του 
χωριού και του τόπου. 

Κάδοι απορριμμάτων κα-
τασκευάστηκαν και στήθηκαν 
σε δέκα σημεία του χωριού 
για τη συλλογή των απορ-
ριμμάτων. Κάθε 3-4 ημέρες 
το φορτηγό περνάει και τους 
αδειάζει. Έπειτα τα σκουπίδια 
όλα ρίπτονται στη χωματερή 
της Ούλτσας.

Ο αυτοματισμός στο κωδωνοστάσιο της 
εκκλησίας, μας δίνει τη χαρά καθημερινά 
να απολαμβάνουμε τη γλυκόλαλη μελωδία 
που ηχούν οι καμπάνες και ακούγονται και 
πέρα από τις Σχωριάδες.

Ο Αντώνης Βαγγέλης ξεκίνησε το αρ-
μολόι στον τοίχο του και είναι τόσο όμορφο 
και πετυχημένο, που δίνει αρχοντιά και στην 
πλατεία μας.
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στο Πωγώνι
Διάφορα έργα 

Με την επιμέλεια του διαχειριστή Πωγωνίου, κυρίου Αθανάσιου Νάκα, κατασκευάστηκε στην Γκρί-
κα μια ωραία βρύση. Τα υλικά ήταν προσφορά διαφόρων και οι εργασίες έγιναν από τους υπαλλήλους 
του δήμου.

Δύο σημαντικά έργα στη Σωπική

Με χρήματα και προσπάθειες των ξενιτε-
μένων Σωπικιωτών Αμερικής και επικεφαλής 
τον Θύμιο Καραγιάννη και τον Μιχάλη Σέρβο, 
με τη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου Αναστασί-
ου και τον συντονισμό του άξιου σωπικιώτη 
μαέστρου της όπερας, Εντμόντ Ντόκο, επι-
σκευάστηκε η σκεπή της εκκλησίας, του ση-
μαντικότερου μνημείου της Σωπικής, αλλά και 
ολόκληρου του Πωγωνίου.

Ολοκληρώνεται στη Σωπική η εξολοκλήρου 
ανακαίνιση των πρώην σχολείου, το οποίο θα λει-
τουργήσει ως λαογραφικό μουσείο Πωγωνίου.Το 
έργο γίνεται χάρη στην επιμέλεια και δωρεά του 
Μιχάλη Σέρβου, πρώην προέδρου της Πανηπει-
ρωτικής Αμερικής – Καναδά, και νυν προέδρου 
του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής, ο οποίος 
είναι γνωστός για τις δράσεις και τις δωρεές του 
σε όλον τον κόσμο, δίνοντας αξίες σε ανθρώ-
πους, αναδεικνύοντας προσωπικότητες και την 
ιστορία μας με την κατασκευή μνημείων κ.α., που 
στολίζουν πλατείες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
και στις ΗΠΑ και τη Βόρειο Ήπειρο.

Η επιγραφή στη βρύση
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Τα μεγάλα έργα
στο Πωγώνι

Επιτέλους όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει, όλα τα χρόνια, από πολλούς συμπα-
τριώτες μας, όπως ο αείμνηστος Θεόδωρος Μπεζιάνης, ο Κώστας Πάνος και λοιποί, 
φαίνεται ότι έδωσε τους καρπούς.

Η Κωνσταντίνα Μπεζιάνη, η κόρη του Θεόδωρου Μπεζιάνη, συνεχίζοντας το έργο 
του πατέρα της, έκανε έναν μεγάλο αγώνα επαφών, καταρχάς με τον πρωθυπουργό της 
Αλβανίας κι έπειτα με άλλους παράγοντες στην Αλβανία, την Ελλάδα και την Αμερική. 
Από όλη αυτήν την προσπάθεια κατάφερε ώστε η αλβανική κυβέρνηση να διαθέσει το 
πρώτο  1.000.000 ευρώ, για την έναρξη κατασκευής του δρόμου από την Πολύτσιανη 
προς το Λιμπόχοβο, μέχρι την Γκρίκα, με την υπόσχεση ότι ο δρόμος θα συνεχίσει και 
θα ενωθεί με την έναρξη κατασκευής του δρόμου από την αντίθετη αφετηρία του, δη-
λαδή από το Λιμπόχοβο προς την Πολύτσιανη. 

Οι φωτογραφίες καταδεικνύουν την έναρξη της κατασκευής του δρόμου και από τις 
δύο αφετηρίες του.

Από την Πολύτσιανη
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Επίσης, ο δήμος Δερόπολης, έχοντας ξεκινήσει από πέρυσι, και φέτος διέθεσε κον-
δύλια για παρέμβαση με μπετόν σε πολλά σημεία του δρόμου, που είναι δύσκολα και 
δύσβατα, στη διαδρομή Πολύτσιανη - Σχωριάδες - Σωπική.

Τέλος, ο δήμος και με τη βοήθεια του στρατού κατασκεύασαν τη γέφυρα του Κάρ-
καλη (Ζάλιου).

Από το Λιμπόχοβο

Η γέφυρα του Κάρκαλη
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Η φετινή χρονιά ήταν 
γεμάτη όμορφες στιγμές 
και αναμνήσεις. Υποστη-
ρίζοντας σαν πενταμελές 
την αρχική μας επιθυμία 
να δημιουργήσουμε τις 
ευκαιρίες για συναντή-
σεις και γενικότερη συ-
σπείρωση, αποφασίσα-
με να διοργανώσουμε 
μία μονοήμερη εκδρομή 
με σκοπό να ανταμώ-

σουμε και να περάσουμε καλά! 
Έτσι λοιπόν, κάνοντας την καθιερωμένη 

μας συνέλευση καταλήξαμε να πάμε στους 
Δελφούς και στο Δίστομο και συμφωνήσαμε 
να κρατήσουμε το κόστος της εκδρομής όσο 
το δυνατόν χαμηλότερα. Το κόστοςλοιπόν της 
εκδρομής ήταν 10 ευρώ το άτομο και η νεολαία 
πλήρωσε 50 ευρώ επιπλέον από το ταμείο της 
για την πραγματοποίησή της. Αν και η εκδρομή 
πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά οι συμμετοχές 
ξεπέρασαν κάθε μας προσδοκία και τελικά γί-
ναμε μια μεγάλη παρέα 90 ατόμων (2 πούλμαν).

Ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί με προορισμό 
πρώτα τους Δελφούς. Κατά την διαδρομή χω-
ριστήκαμε νεολαία και μεγαλύτεροι στα δύο 
πούλμαν αντίστοιχα με τους μεγαλύτερους 
να έχουν ξεκινήσει το γλέντι με πρωταγωνι-
στήτο παραδοσιακό ηπειρώτικο πολυφωνι-
κό τραγούδι. Η νεολαία το απόλαυσε από το 
άλλο πούλμαν με videoκλήση. Με τραγούδια 
και πολύ καλή διάθεση φτάσαμε λοιπόν στους 
Δελφούς όπου ξεναγηθήκαμε στον αρχαιολο-
γικό χώρο, στο μουσείο και κάναμε βόλτα στην 
γύρω περιοχή, απολαμβάνοντας την φυσική 
ομορφιά και τη συγκλονιστική θέα. Από 
εκεί κατευθυνθήκαμε προς το Δίστομο και 
συγκεκριμένα στο μοναστήρι του Όσιου 
Λουκά. Εκεί ευχαριστηθήκαμε αρχικά το 
αναμφισβήτητης ομορφιάς τοπίο τόσο από 
το μοναστήρι, όσο και από τη φύση γύρω 
από αυτό και ξυπνήσαμε κομμάτια της πί-
στης μας ακούγοντας την ιστορία του χώ-
ρου και του αγίου. 

Τελευταία στάση, και ενώ ήταν πια η 
ώρα του φαγητού, κινήσαμε προς την 
πλατεία Διστόμου στην κεντρική ταβέρνα 

12 Μαρτίου, η εκδρομή της νεολαίας στους Δελφούς και τον Όσιο Λουκά

του χωριού. Εκεί απολαύσαμε φαγητό, κρασί 
και άλλα νόστιμα εδέσματα και γρήγορα αφήσα-
με τα πιρούνια μας και στήσαμε χορό με την βο-
ήθεια του Θύμιου και τα καταπληκτικά cd του! 
Το ανεξάντλητο κέφι όλων δημιούργησε μία 
μεγάλη χορευτική παρέα όπου και κράτησε ως 
την ώρα της αναχώρησης μας. Τέλος, ο χορός 
και τα τραγούδια συνεχίστηκαν σε όλη την δι-
άρκεια της επιστροφής μας προς Αθήνα, με την 
νεολαία να πρωταγωνιστεί αυτήν τη φορά λόγω 
του ότι οι μεγαλύτεροι είχαν λίγο κουραστεί!

Ευχόμαστε αυτή η εκδρομή να αποτελέσει 
την αρχή για πολλές άλλες αξέχαστες αναμνή-
σεις και με τη βοήθεια και τη συμμετοχή σας να 
καθιερωθεί ως ένας θεσμός συσπείρωσης με-
ταξύ όλων μας. 

Υ.Γ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλη την νεολαία και 
συγκεκριμένα τον Ευθύμιο Νάκα που ανέλαβε 
το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης και τον 
Αντώνη Λώλη που βοηθούσε και στήριζε όλη 
την διοργάνωση! Ακόμα ευχαριστούμε την Βα-
σιλική Ντάλλα που έγινε η ξεναγός μας με με-
γάλη επιτυχία. Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς 
που συμμετείχατε, με πολύ καλά λόγια κρίνατε 
αυτήν την πρώτη μας εκδρομή και ζητήσατε 
σύντομα να γίνουν και άλλες,το απολαύσατε 
πραγματικά και με το κέφι σας,μας κάνατε να 
περάσουμε αξέχαστα!!!

Με Εκτίμηση, 
Ευγενία Μέγγου

πρόεδρος Νεολαίας Σχωριάδων

Ευγενία Μέγγου
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Η κοπή βασιλόπιτας της Αδελφότητας Σχωριαδιτών
Στις 16 Φεβρουαρίου 2017 πραγματο-

ποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση της 
Αδελφότητας Σχωριαδιτών στην Αθήνα, 
για την κοπή της βασιλόπιτας. Όπως πά-
ντα, η χοροεσπερίδα είχε επιτυχία και 
γέμισε χαρά τους παρευρισκόμενους. Οι 
κλαρινοπαίκτες μας, όπως κάθε χρόνο, 
μας τίμησαν με την παρουσία τους και ανέ-
βασαν γρήγορα τη διάθεση και το κέφι. Οι 
χοροί έδιναν κι έπαιρναν μέχρι αργά, ενώ 
το κρασί συνόδευε το νόστιμο φαγητό. Και 
το χρόνου με υγεία!
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Πάσχα στο χωριό 
Το φετινό Πάσχα μας έφερε για 

ακόμα μια φορά τους περισσότερους 
από εμάς κοντά και στο χωριό μας. Η 
μεγάλη μας εκκλησιά μας υποδέχτη-
κε στολισμένη και όλοι μαζί γιορτάσα-
με με κατάνυξη τις άγιες αυτές ημέ-
ρες της ορθοδοξίας.

Μικροί και μεγάλοι νήστεψαν και 
κοινώνησαν και όταν ήρθε η ώρα, 
παιδιά, νέοι και γέροι ανταλλάξαμε το 
Χριστός Ανέστη και οι λαμπάδες μας 
μετέφεραν σε κάθε γωνιά του χωριού 
τη χαρμόσυνη είδηση και το Άγιο Φως.

Και του χρόνου να είμαστε καλά, 
να φωταγωγούμε με πίστη και αγάπη 
τον όμορφο τόπο μας, τις Σχωριάδες.
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Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς στο Λύρειο
Ο καθιερωμένος εορτασμός της Πρωτομαγιάς με πικνίκ στην εξοχή του Λύρειου 

Παιδικού Ιδρύματος ήταν για ακόμα μια φορά επιτυχής. Η Αδελφότητα και η Νεολαία 
Σχωριαδιτών, στην Αθήνα, για την οργάνωση μιας ακόμα ωραίας συνάντησης. Η μέρα 
κύλησε χαρούμενα και εορταστικά ανάμεσα στο φαγητό, τον χορό και το τραγούδι.
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Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της νεολαίας στο χωριό, καθώς ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων λαμ-
βάνει χώρα κάθε χρόνο, καλύπτοντας ευχάριστα τις μέρες της διαμονής των νέων εκεί. Φέτος, μία 
από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες ήταν η εκδρομή στην Αγία Παρασκευή, με τη συνο-
δεία καλής διάθεσης, φαγητού και χορού. Τα παιδιά περπάτησαν μέσα στη φύση και απόλαυσαν τις 
ομορφιές του τόπου μας. Κάτω από τον ίσκιο τον δέντρων απόλαυσαν όλοι μαζί τις ωραίες τοπικές 
νοστιμιές, που είχαν ετοιμάσει με φροντίδα από το σπίτι τους.

Η Νεολαία στην Αγία Παρασκευή

18 19



Στο φετινό πρό-
γραμμα της Νεολαί-
ας για τον Αύγουστο 
2017, συμπεριλαμ-
βανόταν και η βρα-
διά κινηματογρά-

φου. Η μεγάλη οθόνη στήθηκε στον προαύλιο 
χώρο της μεγάλης εκκλησίας μας και οι μεταλ-
λικοί πάγκοι γέμισαν από τους λιλιπούτειους 
θεατές. Κάποιοι ήρθαν και με τη συνοδεία των 
γονιών. Η παιδική ταινία που προβλήθηκε καθή-
λωσε τους πάντες στις θέσεις τους και τα γέλια 
έδιναν κι έπαιρναν όλο το βράδυ. Μετά, ακολού-
θησε ταινία για τους μεγάλους και η σινεφίλ πα-
ρέα ξενύχτησε. Απαραίτητο συνοδευτικό για την 
παρακολούθηση ήταν φυσικά, τι άλλο;, τα ποπ-
κορν, οι δικοί μας παραδοσιακοί τσουλούκανοι!
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Το πανηγύρι 
του Δεκαπενταύγουστου

Οι παραδόσεις κρατούν καλά στο χω-
ριό μας, έτσι και φέτος, όπως κάθε χρό-
νο, εκτελέστηκε με επιτυχία το πανηγύρι 
του Δεκαπενταύγουστου, αυτή τη φορά 
σαν συνέχεια των εκδηλώσεων για τα 
αποκαλυπτήρια των προτομών των δύο 
Σχωριαδιτών που τίμησαν τον τόπο, του 
Δημητρίου Βαβάκου και του Δημητρίου 
Μπεντούλη.

Η υποδομή φέτος ήταν ακόμα καλύ-
τερη, χάρη στο γεγονός ότι προσθέσαμε 
ακόμα 25 τραπέζια, κι έτσι δεν στριμώχτη-
κε και δεν ταλαιπωρήθηκε κανένας, αντι-
θέτως, μικρές και μεγάλες παρέες έσμι-
ξαν, θυμήθηκαν τα παλιά και αφηγήθηκαν 
τα νέα.
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Ο όμορφος καιρός, τα χα-
μόγελα και η ευλάβεια για τον 
τόπο και τις παραδόσεις μάς 
χάρισαν και φέτος μια όμορ-
φη αναμνηστική φωτογραφία 
όλων των παρευρισκομένων 
στον εορτασμό του Σωτήρος 
Χριστού, στην εκκλησιά μας, 
την Αγία Σωτήρα.

Γιορτή του Σωτήρος Χριστού
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Στις 16 Αυγούστου 2017 πραγματοποιήθηκαν 
τα αποκαλυπτήρια των προτομών των δύο πιο ση-
μαντικών Σχωριαδιτών, που διέπρεψαν κι έκαναν 
περήφανους όλους τους Σχωριαδίτες, όχι μόνο 
στην Αλβανία, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Η ιδέα ξεκίνησε πριν τρία χρόνια, εγκρίθηκε 
από τη Συντονιστική Επιτροπή Σχωριάδων (Αδελ-
φότητα, Δημογεροντία, Νεολαία, Εκκλησιαστική 
Επιτροπή). 

Από την ιδέα προχωρήσαμε στην πράξη. Η 
επόμενη κίνηση ήταν η ενημέρωση των οικογε-
νειών, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν και πρόσφεραν τα 

έξοδα της δημιουργίας των δύο γλυπτών προτο-
μών. Μετά από αναζήτηση βρέθηκε και ο γλύπτης. 
Είναι ένα καταπληκτικό παιδί από τα Τίρανα, ο Visi 
Nova. Όταν τελείωσε η εργασία του καλλιτέχνη, 
ήρθε η ώρα για τη μεταφορά και τοποθέτησή τους 
στο χωριό, φέτος το καλοκαίρι.

Προηγήθηκε, της οργάνωσης της εκδήλωσης, 
η έγκριση από το Δ.Σ. του δήμου Δερόπολης – Πω-
γωνίου και όταν όλα ήταν έτοιμα συγκροτήθηκε 
συντονιστική επιτροπή με επικεφαλής τον κύριο 
Θωμά Νάκα και υπό την αιγίδα του προέδρου της 
Αδελφότητας, κυρίου Αλκιβιάδη Νταλέ, και του 

προέδρου της κοινό-
τητας, κυρίου Δημήτρη 
Πασπάλη.

Οι προσκλήσεις τυ-
πώθηκαν και φροντί-
σαμε να τις στείλουμε 
σε όλους τους φορείς 
και σε πολλούς άλλους 
συγχωριανούς μας, για 
να μας τιμήσουν με την 
παρουσία τους. 

Στις 16 Αυγούστου 
προηγήθηκε Θεία Λει-
τουργία και επιμνημό-
συνη δέηση στην εκ-
κλησία του χωριού μας, 

διακεκριμένων Σχωριαδιτών

Τα αποκαλυπτήρια προτομών
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με τον ενορίτη παπά μας, Ευθύμιο Καλαμά.
Στις 10:00 π.μ. συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία 

κι εκεί έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Την κορδέλα έκο-
ψε ο κύριος ΜινέλαΤζέλιος, αντιπρόεδρος της Πα-
νηπειρωτικής Αμερικής – Καναδά. Πολυτσιανίτης ο 
ίδιο και γαμπρός Σχωριαδίτης, κάθε καλοκαίρι είναι 
μαζί μας και στηρίζει το έργο μας, έχοντας προσφέ-
ρει προσωπικώς χρήματα. Επίσης είναι αρωγός για 
τη χρηματοδότηση του χωριού για έργα, από την 
Πανηπειρωτική, του ποσού των 5.000 δολαρίων.

Μετά τα αποκαλυπτήρια ακολούθησε προγραμ-
ματισμένη εκδήλωση στην ανακαινισμένη αίθουσα 
του παραδοσιακού μας σχολείου.

Με την παρουσία τους μας τίμησαν πάνω από 
15 άτομα από τα Τίρανα, από τις οικογένειες και 
από το Ινστιτούτο Βετερινάριας των Τιράνων. Από 
τον δήμο Δερόπολης – Πωγωνίου ο αντιδήμαρχος 
κύριος Μιχάλης Μάνος, ο διαχειριστής Πωγωνίου 
κύριος Αθανάσιος Νάκας και ο διαχειριστής Κάτω 
Δερόπολης κύριος Λευτέρης Νάστος. Από το Προ-
ξενείο λάβαμε χαιρετιστήρια επιστολή από τον 
πρόξενο, κύριο Βασίλειο Τόλιο.

Στην εκδήλωση εκφώνησε λόγο ο πρόεδρος 
των Σχωριάδων, κύριος Δημήτρης Πασπάλης. Ο 
πρόεδρος της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, κύριος 
Αλκιβιάδης Νταλές, αναφέρθηκε με την ομιλία του 
για το ζωή και το έργο του Δημητρίου Βαβάκου, 
ενώ ο κύριος Λευτέρης Λώλης παρουσίασε τη ζωή 
και το έργο του Δημητρίου Μπεντούλη. Εκ μέρους 
του Ινστιτούτου, προς τιμήν του Δημητρίου Βαβά-
κου, μίλησε ο Dr. Agim Nelaj.

Στη συνέχεια ακολούθησε η προβολή υλικού 
που είχε προβληθεί στο Εθνικό Μουσείο των Τι-

ράνων, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας 
Αλβανίας, κυρίου Μπαμίρ Τόπι, με την αφορμή των 
100 χρόνων από τη γέννηση του Δημητρίου Βαβά-
κου. 

Εκ μέρους της οικογένειας Δημητρίου Βαβά-
κου, μίλησε η κόρη του, Βιολέττα (Μπέμπα) Βα-
βάκου. Εκ μέρους της οικογένειας του Δημητρίου 
Μπεντούλη, μίλησε ο γιος του, Χριστόφορος Μπε-
ντούλης. Συντονιστής όλης της εκδήλωσης ήταν ο 
κύριος Θωμάς Νάκας. 

Με το κλείσιμο των ομιλιών, ακολούθησε γεύ-
μα στο καφενείο του χωριού, το οποίο ήταν ευ-
γενική προσφορά των οικογενειών Βαβάκου και 
Μπεντούλη.
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Η χαιρετιστήρια επιστολή 
του Γενικού Πρόξενου Αργυ-
ροκάστρου, κυρίου Βασιλείου 
Τόλιου, που συγχαίρει τη διορ-
γάνωση των αποκαλυπτηρίων
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«Ας μείνουν οι προσωπικότητες 
αυτές ως ένα σύμβολο και παρά-
δειγμα προς μίμηση»

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα, να σας 
καλωσορίσω στο χωριό μας για ένα τόσο σημα-
ντικό γεγονός, στα αποκαλυπτήρια των προτομών 
δύο σπουδαίων Σχωριαδιτών, οι οποίοι με το έργο 
και τη ζωή τους τίμησαν και δοξάσανε το χωριό 
που τους γέννησε, όσο κανένας άλλος.  

Πριν από δύο χρόνια σε μια κοινή συνάντηση 
του συμβουλίου της αδελφότητας, εκπροσώπους 
της κοινότητας και της νεολαίας στην Αθήνα, συζη-
τήσαμε για πρώτη φορά την εκδοχή τοποθέτησης 
των προτομών. Σήμερα, μετά από συντονισμένες 
προσπάθειες όλων όσοι συνέβαλαν, όπως οι οικο-

γένειες Δημητρίου Βαβάκου και Δημητρίου Μπε-
ντούλη, με συντονιστή τον συγχωριανό μας Θωμά 
Νάκα και εργασία του γλύπτη Βίση Στρόκα, το έργο 
έγινε πραγματικότητα. Θέλω να εκφράσω ένα με-
γάλο ευχαριστώ σε όλους.

Από τώρα και στο εξής, την ανακαινισμένη και 
περιποιημένη πλατεία του χωριού μας θα την κο-
σμούν και οι προτομές του Δημητρίου Βαβάκου 
και Δημητρίου Μπεντούλη, ένα δείγμα της ένδοξης 
ιστορίας του χωριού μας και του ανθρώπου του, 
που πάντα τους χαρακτήριζε η εργατικότητα, η 
αγάπη για τα γράμματα και η θέληση για κοινωνική 
προσφορά.

Ας μείνουν οι προσωπικότητες αυτές ως ένα 
σύμβολο και παράδειγμα προς μίμηση για όλους 
μας, στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, στους 
δύσκολους καιρούς που ζούμε, να κρατήσουμε 
ζωντανό το χωριό μας.

Εκτός από ένδοξο παρελθόν πρέπει να εξασφα-
λίσουμε και κόσμιο μέλλον.

Ευχαριστώ,
Δημήτρης Πασπάλης

4/9/2017

Ομιλία προέδρου της 
κοινότητας Σχωριάδων, 

Δημήτρη Πασπάλη
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Ομιλία Προέδρου Αδελφότητας Σχωριαδιτών
«Η προσωπικότητα και τα αποτελέσματα της δουλειάς του 

Δημητρίου Βαβάκου ξεπέρασαν κάθε ανθρώπινο σύνορο»

Κυρίες και κύριοι,

Τις τελευταίες μέρες ψάχνοντας στη βιβλιογρα-
φία και διαβάζοντας διάφορα κείμενα και γραπτά, 
που αναφέρονται στη ζωή και το έργο του Δημήτρη 
Βαβάκου, ουκ ολίγες φορές αισθάνθηκα ρίγος συ-
γκίνησης και με κατέβαλαν έντονα αισθήματα πε-
ρηφάνιας για τον μεγάλον αυτόν Σχωριαδίτη. Τον 
καθηγητή, τον επιστημονικό ερευνητή που προέρ-
χεται από τον ακαδημαϊκό κόσμο της Κτηνιατρικής, 
ο οποίος όχι άδικα έχει τοποθετηθεί στο πάνθεον 
των κορυφαίων της αλβανικής επιστήμης και δια-
νόησης. Τα αποτελέσματα και οι αποκαλύψεις της 
πολυετούς επιστημονικής έρευνας στον χώρο της 
Κτηνιατρικής, τον καθιστούν έναν επιστήμονα διε-
θνούς βεληνεκούς στον χώρο αυτό.

Γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1908 στην Κων-
σταντινούπολη από σχωριαδίτες γονείς, την Ελένη 
και τον Χρήστο (Κίτσο Βαβάκο), που είχαν εγκατα-
σταθεί εκεί ως μέλη της σχωριαδίτικης παροικίας. 
Τα πρώτα μαθήματα τα κάνει στο δημοτικό σχολείο 
του χωριού, μετά στο Αργυρόκαστρο και στη συνέ-
χεια στην Κέρκυρα. Τις ανώτατες σπουδές τις τελεί 
στο Τορίνο της Ιταλίας, τον κλάδο της Κτηνιατρικής. 
Χάρη στα άριστα αποτελέσματά του σε όλες τις βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης και των διακρίσεών του, 

στις επιστημονικές έρευνες από τα φοιτητικά ακόμα 
χρόνια, του προτείνεται η θέση του λέκτορα στης 
έδρα της πραγματογνωμοσύνης του Πανεπιστημί-
ου του Μιλάνου. Την αρνείται και επιστρέφει στην 
Αλβανία. Αρχικά διορίζεται στο Κούκες της βόρειας 
Αλβανίας και μετέπειτα στο κτηνιατρικό εργαστήριο 
των Τιράνων (είναι οι αρχές της δεκαετίας του ’30 
και στα Τίρανα έχουμε και την εγκατάσταση πολλών 
άλλων σχωριαδίτικων οικογενειών). 

Μετά από μια ειδίκευση στον τομέα της βακτη-
ριολογίας στο Μιλάνο και τη γνωριμία με τον κα-
θηγητή Μπιλάλ Γκολέμι, διορίζεται διευθυντής του 
εθνικού ινστιτούτου κτηνιατρικής, θέση την οποία 
διατήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του, στις 14 Νο-
εμβρίου 1965. 

Ως χαρισματικός εμπειρογνώμων με αφοσίω-
ση και δυνατή θέληση στις επιστημονικές έρευνες, 
βιώνοντας και αντιλαμβανόμενος τα πολλά ανη-
συχητικά προβλήματα της εποχής σε σχέση με τις 
ασθένειες που αποδεκάτιζαν τον ζωικό πληθυσμό 
και τις ασθένειες που μεταδίδονταν στον άνθρω-
πο μέσω γαλακτοκομικών προϊόντων, ο καθηγη-
τής Δημήτρης Βαβάκος καλείται να βρει τη λύση. 
Αριθμούνται εκατοντάδες επιστημονικές σελίδες 
με θέματα που ασχολούνται με τα προβλήματα 
της κτηνοτροφίας. Διάφορα άρθρα και μελέτες με 

Αλκιβιάδης Νταλές 
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ερευνητικό περιεχόμενο άρχισαν να εκδίδονται 
από εξειδικευμένα περιοδικά του εξωτερικού. 

Το 1941 εκδίδεται το πρώτο ξενόγλωσσο άρθρο 
στα ιταλικά και αρχίζει η συνεργασία με το διάσημο 
ινστιτούτο Παστέρ. Ανάμεσα στις εργασίες που ξε-
χωρίζουν, είναι η επισκευή για παραγωγή τους λε-
γόμενου ως «ζωντανό εμβόλιο» για την αντιμετώ-
πιση της θανατηφόρας ασθένειας του άνθρακα. Ένα 
εμβόλιο που χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία 
ακόμα και σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου. Η 
συντόμευση του χρόνου παραγωγής σε τρεις από 
εννιά μήνες που χρειαζόταν το ινστιτούτο Παστέρ 
είχε μεγάλη απήχηση στον επιστημονικό κόσμο της 
εποχής. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που ο καθηγητής 
του ινστιτούτου Παστέρ, Μπασέρ, σε μια έκθεση 
των λοιμωδών νόσων των ζώων, το 1956, αξιολο-
γεί αυτήν την αντιμετώπιση της νόσου ως την πιο 
σημαντική. Ο καθηγητής Λαμάνς τη χαρακτηρίζει 
ως μια πολύ καινοτόμα και αποτελεσματική λύση. 
Με την ίδια επιστημονική ωριμότητα αντιμετώπισε 
τη βρουκέλλωση* (*μελιταίος πυρετός) των ζώων, 
την άμβλωση στα πρόβατα, τη μεταδιδόμενη αγα-
λαξία στα αμνοερίφια, την επεισοδιακή άφθα κ.τ.λ. 
Συνολικά εξέτασε 24 επιστημονικές εργασίες για 
σημαντικές νόσους. Οι έρευνές του εκτιμήθηκαν 
και εφαρμόστηκαν από πολλά διάσημα ερευνητικά 
κέντρα σε Ανατολή και Δύση, όπως φημισμένα ιν-
στιτούτα σε Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία και Σοβιετική 
Ένωση.

Η προσωπικότητα και τα αποτελέσματα της 
δουλειάς του επέβαλλαν το πέρασμα των κλει-
στών συνόρων της εποχής εκείνης, γεγονός που 
συνέβαινε σπανίως κατά τη διάρκεια της κομμου-
νιστικής Αλβανίας. Ο καθηγητής Βαβάκος δεν είναι 
μόνο ένας εξαίρετος επιστήμων, αλλά και άξιος κα-
θηγητής της Επιζωοτιολογίας. Από την ίδρυση της 
κτηνιατρικής σχολής του γεωργικού πανεπιστημί-
ου στην Κάμζα των Τιράνων αφιέρωσε τη ζωή του 
στην ανύψωση του ονόματος του ινστιτούτου σε 
διεθνή κλίμακα. Το γεγονός ότι σήμερα το πτυχίο 
του γεωργικού πανεπιστημίου της Κάμζας είναι το 
μόνο από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Αλβανίας που αναγνωρίζεται διεθνώς, οφείλεται 
κατά πολύ και στη σημαντική προσφορά του Δη-

μήτρη Βαβάκου. Στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια 
από τη γέννησή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας της Αλβανίας του απέδωσε το παράσημο «δι-
ακεκριμένο πρόσωπο της επιστήμης και τέχνης» 
μπαίνοντας στην ελίτ των 6 πρώτων προσώπων 
που κατέχουν τον τίτλο αυτό σε όλη την αλβανική 
επικράτεια.

Εκτός από επιστήμονας ποιος ήταν ο άνθρωπος 
Δημήτρης Βαβάκος; 

Γέννημα θρέμμα του χωριού μας, παιδί μιας αι-
ρετής και ονομαστής οικογένειας. Παντρεμένος με 
την Αλεξάνδρα, κόρη του γιατρού Κιτσάτη από την 
Πολύτσανη, ανέθρεψαν και διαπαιδαγώγησαν τρία 
παιδιά, τον Χρήστο, την Έλλη (Βασιλική) και την 
Μπέμπα (Βιολέττα), στα οποία δεν έδωσε μόνο την 
κατάλληλη παιδεία και ανθρώπινες αρετές, αλλά 
και τους καλλιέργησε την αγάπη για την ιδιαίτερη 
πατρίδα της καταγωγής τους. 

Και ποιος στις Σχωριάδες δεν έχει ακουστά για 
τις καλοσύνες και ευεργεσίες του παππού τους, 
Κίτσο Βαβάκου. Εγκατεστημένος στα Τίρανα σε μια 
πόλη που μετά το 1945 και το κλείσιμο των εξωτε-
ρικών συνόρων η παροικία των Σχωριαδιτών ση-
μειώνει σημαντική αύξηση. 

Ο Δημήτρης Βαβάκος μαζί με τον Δημήτρης 
Μπεντούλη, με ουσιαστική βοήθεια, με τον λόγο 
τους, τις συμβουλές τους, τις γνωριμίες τους, γί-
νονται υποστηρικτές και προστάτες των Σχωρια-
διτών, μετατρέποντας την κοινότητα αυτή σε έναν 
σημαντικό παράγοντα στήριξης και του μακρινού 
χωριού τους. Δυστυχώς, στην πιο ώριμη και παρα-
γωγική ηλικία της ζωής του, ο Δημήτρης Βαβάκος 
έφυγε πρόωρα από τη ζωή, την οικογένειά του και 
την κοινωνία που τόσο πολύ τον είχαν ανάγκη.

Σήμερα, οι Σχωριαδίτες και όχι μόνο, θέλοντας 
να τιμήσουμε τη μνήμη του, τοποθετούμε την προ-
τομή του στην πλατεία του χωριού μας με πρόθεση 
να καταστήσουμε την προσωπικότητά του ως ένα 
σύμβολο έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση 
όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ πολύ,
Νταλές Αλκιβιάδης 16/8/2017
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Ομιλία Λευτέρη Λώλη

Ο Δημήτρης Μπεντούλης γεννήθηκε τη 
10η Ιουλίου του 1914, στο χωριό Σχωριάδες. 
Τα παιδικά του χρόνια πέρασε στο χωριό και 
αφού τελείωσε με άριστα αποτελέσματα το 
εξατάξιο σχολείο του χωριού, συνέχισε τα μα-
θήματα σε γυμνάσιο των Αθηνών, όπου και 
διακρίθηκε.

Τις ανώτερες σπουδές τις τελείωσε στη 
Ρουμανία, από μια υποτροφία που του δόθη-
κε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανί-
ας, την οποία τη δέχτηκε κι έτσι συνέχισε τις 
σπουδές του για θεολογία, τις οποίες τελείωσε 
το 1934. Ταυτόχρονα, για διάστημα δύο ετών, 
ειδικεύτηκε και για τη βυζαντινή μουσική.

Μετά το πέρας των σπουδών με άριστα 
αποτελέσματα, άρχισε δουλειά στην πόλη του 
Πόγραδετς, ως καθηγητής θρησκευτικών, 
αλλά τονίζουμε πως από τότε που ήταν φοι-
τητής, το 1933, είχε αρχίσει να δίνει μαθήματα 
βυζαντινής μουσικής στο Ορθόδοξο Σεμινάριο 
«Απόστολος Παύλος».

Στο τέλος του 1934 αρχίζει να εργάζεται ως 
καθηγητής στο Σεμινάριο της Ορθοδόξου Εκ-

κλησίας, καθήκον το οποίο συνέχισε μέχρι το 
1935, όταν το σεμινάριο το έκλεισαν λόγω του 
καθεστώτος που ήρθε σε ισχύ. Έχει διδάξει σε 
διάφορους θρησκευτικούς τομείς μαθημάτων, 
αλλά και βυζαντινή μουσική.

Για περίπου 50 χρόνια υπήρξε πρωτοψάλ-
της του καθεδρικού ναού του Ευαγγελισμού, 
στα Τίρανα. Για τελευταία φορά έψαλε στις 25 
Δεκεμβρίου 1995, όπου παρόλη τη μεγάλη 
του ηλικία έψαλε θαυμάσια, όπως τότε που 
ήταν νέος.

Με την έλευση της δημοκρατίας υπήρξε 
ένας από τους πρωτεργάτες για την αναστή-
λωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και να ανοί-
ξουν οι εκκλησίες και δραστηριοποιήθηκε 
ξανά στο βασικό του επάγγελμα, αυτό του 
θεολόγου και του ειδήμονα της βυζαντινής 
μουσικής (καθηγητής στη θεολογική ακαδη-
μία και πρωτοψάλτης και ιεροκήρυκας στην 
εκκλησία).

Ήταν δραστήριος υποστηρικτής και κύριος 
βοηθός τους Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου. Η 
ευρεία του δραστηριότητα συμπεριλάμβανε το 
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θεολογικό πεδίο, το παιδαγωγικό, το μουσι-
κό, το λογοτεχνικό, αυτό της μετάφρασης και 
της οικονομίας. Απεβίωσε στις 16 Ιανουαρίου 
1996.

Πρέπει να τονίσουμε πως ήταν ένας άν-
θρωπος συνδεμένος με το χωριό του και πε-
ρηφανευόταν για την καταγωγή του, αλλά δεν 
ξεχώριζε ποτέ από το χωριό του και την αγά-
πη του για το Πωγώνι και τους Πωγωνίσιους, 
το οποίο θεωρούσε ως αυθεντικό κέντρο της 
ανάπτυξης του ελληνικού πολιτισμού, ιδιαι-
τέρως αυτό το στοιχείο το καλλιεργούσε, όχι 
μόνο στην οικογένειά του αλλά σε κάθε συγ-
χωριανό και πατριώτη.

Δεν μπορούσε να σταθεί χωρίς να επι-
σκέπτεται, κατά καιρούς το χωριό του, διότι 
εκεί ένιωθε την ικανοποίηση του τόπου και 
των συζητήσεων με τους χωριανούς και 
μπορούμε να πούμε πως ανανεωνόταν από 
τις αναμνήσεις.

Έχει βοηθήσει με ό,τι ήταν δυνατόν και διά 
των γνωριμιών πολλούς ανθρώπους, αλλά 
ιδιαίτερα τους συμπατριώτες του στη λύση 
των προβλημάτων και των εγνοιών τους. Ανα-
φέρουμε πως και αυτοί τον έχουν εκτιμήσει 
και σεβαστεί με πολλή αγάπη.

Είχε την πιο ιδιαίτερη χαρά να ζήσει την 
επαναλειτουργία της Εκκλησίας και την εδραί-
ωση της θρησκευτικής ελευθερίας και να ‘ναι 
δίπλα στον Αρχιεπίσκοπό μας, Αναστάσιο, 
στην αναστήλωσή της, διότι γι’ αυτό είχε μελε-
τήσει και εργαστεί για όλη του τη ζωή. Παρόλη 
τη μεγάλη ηλικία και τα προβλήματα υγείας 
που είχε, αυτός αναγεννήθηκε και εργαζόταν 
με μια απρόβλεπτη νεανική ορμή.

Ο Δημήτρης Μπεντούλης ήταν άνθρωπος 
πολυσχιδής, ερευνητής και ειδικός στον τομέα 
όχι μόνο της θεολογίας και του οικονομικού 
σχεδιασμού, αλλά και στον χώρο της ιστορίας. 
Συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Ιστορίας και 
έγραψε αριθμό μελετών. Για εμάς όμως μεγά-
λης σημασίας είναι οι μελέτες του γύρω από 
το ιστορικό του χωριού και της περιοχής μας.

Συγκέντρωσε και μελέτησε επίσης έγγρα-
φα των εκκλησιών μας, τοπωνυμίες, μαρτυρί-
ες των ηλικιωμένων, τραγούδια και παροιμίες 
του χωριού κ.τ.λ.

Για όλα αυτά και πολλά άλλα, λέει ο κα-
θηγητής από το χωριό μας, Ηλίας Τέλιος, μας 
οδηγούν στην εκτίμηση ότι ο Μπεντούλης 
υπήρξε ο πιο διακεκριμένος συγχωριανός μας 
των τελευταίων δεκαετιών.

Εμείς οι Σχωριαδίτες αισθανόμαστε υπερή-
φανοι για τον συγχωριανό μας Δημήτρη Μπε-
ντούλη, τον μεγάλο θεολόγο της Ορθοδοξίας 
της Αλβανίας, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντι-
κό ρόλο, για την ενδυνάμωση της Ορθόδοξης 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας. Την 
προσφορά του αυτή εξήρε και ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α’, ο οποίος τον 
τίμησε με τον τίτλο «Άρχων Διδάσκαλος της 
Εκκλησίας».

Στο μεταξύ, ο δήμος των Τιράνων, για το 
μεγάλο του έργο  σε όλους τους τομείς, τον 
τίμησε τελευταίως, συμπεριλαμβάνοντας το 
όνομά του στην ομάδα των διανοούμενων, 
που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της πρω-
τεύουσας, καθώς και ενός δρόμου της πόλης, 
που έδωσαν το όνομά του.

Για όλα αυτά και πολλά άλλα, εμείς οι Σχω-
ριαδίτες πρέπει να είμαστε περήφανοι που ο 
Δημήτρης Μπεντούλης γεννήθηκε, πήρε τα 
πρώτα μαθήματα και μεγάλωσε στις Σχωριά-
δες, εργάστηκε για τη γενέτειρά του και την 
τίμησε με το λαμπρό του έργο.

Με σεβασμό,

Λευτέρης Λώλης
16/8/2017
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«Να γνωρίσουμε τους κορυφαί-
ους της αλβανικής κτηνιατρικής»

Εκείνος ανήκει σ’ εκείνη την σοφή γενιά 
που ήξερε να χτίζει ακριβώς συνδετικές γέφυ-
ρες με το πνευματικό και επαγγελματικό σώμα 
γενεών ολόκληρων κτηνιάτρων μέχρι το σή-
μερα. Καθετί καλό που κληρονομήσαμε πέ-
ρασε με επιτυχία την δοκιμασία της χρονικής 
απόστασης. Το έργο του Βαβάκου έχει έναν 
τέλειο συνδυασμό μεταξύ εκείνου του αυθε-
ντικού αλβανικού στοιχείου και του εναρμο-
νισμού με την ευρωπαϊκή αστική νοοτροπία. 
Μια τέτοια προσωπικότητα, μεταφέρει σ’ εμάς, 
τον λόγιο, διαυγή και ευαίσθητο μελετητή, τον 
θιασώτη υψηλών ιδανικών, τον εκλεκτό επι-
στήμονα. Το περιεχόμενο των μελετών του 
σε εντυπωσιάζει με το όραμα και την ουσιώ-
δη εξέταση, οι οποίες κατά περίεργο τρόπο 
διαφυλάττουν μέχρι σήμερον τις ίδιες αξίες. 
Υπάρχουν πολλοί τομείς της ζωής, της γνώσης 
και της επιστήμηςόπου αυτοί οι πρωτοπόροι 
εμφανίστηκαν πρώτοι, όπου έγινε ένα συνταί-
ριασμα της ευγενικής καταγωγής, του ειδικού 
ταμπεραμέντου καθώς και της ανάγκης του 
έθνους για τις προσωπικότητές του. Η ευρεία 
μόρφωσή του συχνά έχει εκπλήξει και σοφούς 
του ευρωπαϊκού βεληνεκούς. Ο καθηγητής 

Βαβάκος μας μεταδίδει ένα μήνυμα, σαν βά-
ρος μιας διακεκριμένης προσωπικότητας, για 
πνευματική και επιστημονική συνέχεια και συ-
νέπεια, για να δούμε και να ερμηνεύσουμε με 
σοβαρότητα το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα 
η αλβανική κτηνιατρική. Εγώ είμαι υπέρμαχος 
στο να τιμούμε τους πραγματικούς επιστήμο-
νες, εκείνους τους διανοούμενους που μετα-
δίδουν σημαντικά μηνύματα, χωρίς εντυπω-
σιασμούς και επιβολή, αλλά με ανεπιτήδευτη 
προσέγγιση και χωρίς εντάσεις που δεν λεί-
πουν και σήμερα.

Η ζωή, το έργο και η αξιολόγηση 
των ευρωπαϊκών επιστημονικών 
ιδρυμάτων

Οι έρευνες και οι μελέτες τις οποίες ο 
καθηγητής Βαβάκος έχει κάνει στον τομέα 
της κτηνιατρικής, είναι τόσο ευρεία και καρ-
ποφόρα, που τον κάνουν εκείνον, έναν από 
τους πιο διακεκριμένους εκπροσώπους της 
αλβανικής επιστήμης, άξιος να είναι από τους 
πρώτους καθηγητές της. Ο Βαβάκος αποτελεί 
έναν από τους εννέα διακεκριμένους εκπρο-
σώπους της αλβανικής επιστήμης και πολιτι-
σμού. Εκείνος έχει την θέση που του αρμόζει 
δίπλα στους κορυφαίους όπως: Xhuvani, Noli, 
Cabej, Gjecovi, Gjadri, Gashi, Ashta, Frasheri. 
Για πάνω από 30 χρόνια (1934 – 1965) τέλε-
σε διευθυντής του κτηνιατρικού εργαστηρίου 
(1934), του Κρατικού Βακτηριολογικού Κτη-
νιατρικού Ινστιτούτου (1938) κι έπειτα του 
Βακτηριολογικού Κτηνιατρικού Εργαστηρίου. 
Εκείνος εργάστηκε ακούραστα για την ανύ-
ψωση αυτού του σημαντικού επιστημονικού 
ιδρύματος της χώρας μας, δημιουργώντας 
ένα γερό θεμέλιο πάνω στο οποίο στο μέλλον 
θα ανεγειρόταν το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών 
Ερευνών, ένα από τα ιδρύματα με μεγαλύτε-
ρο κύρος στην χώρα, με διεθνή αναγνώριση 
σε πολλά μέρη του κόσμου. Ο καθηγητής Βα-
βάκος γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου 1908. Στο 
σχολείο διακρινόταν για την ευφυΐα και την 
μελετηρή του φύση. Οι σύγχρονοί του φοιτη-
τές διηγούνται για την δυνατή του μνήμη, την 
ικανότητα της παρατήρησης και τον τρόπου 
που μάθαινε. Στο Τορίνο κι έπειτα για ειδι-
κότητα στο Μιλάνο (βακτηριολογία) όχι μόνο 
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αρίστευε στα μαθήματα, αλλά είχε κάνει και 
τα πρώτα του βήματα σαν επιστήμονας. Το 
γεγονός αυτό είχε αποσπάσει την προσοχή 
του ακαδημαϊκού σώματος και για να τον ξε-
χωρίσουν από τους άλλους τον φώναζαν «ο 
αλβανός». Στο τέλος των σπουδών του, στην 
παρουσίαση του διπλωματικού του θέματος 
εμφανίστηκε σαν πραγματικός επιστήμοναςα-
ποσπώντας την προσοχή της πρυτανείας και 
των επιστημονικών κύκλων του πανεπιστη-
μίου. Αυτός ήταν και ο λόγος που ήδη πριν 
ολοκληρώσει τις σπουδές του, του προτάθη-
κε η θέση του βοηθού καθηγητή στην έδρα 
της κτηνιατρικής εμπειρογνωμοσύνης του 
πανεπιστημίου του Μιλάνο. Εκείνος διέγνωσε 
έναν μεγάλο αριθμό λοιμώξεων που θέριζαν 
την κτηνοτροφία εκείνων των χρόνων, αλλά 
μερικές εκ των οποίων ήταν και ζωονόσοι. 
Έτσι ο καθηγητής Βαβάκος διέγνωσε νόσους 
όπως: η εντεροτοξιναιμία των προβάτων, την 
βρουκέλλωση, την φυματίωση, την ανεμο-
βλογιά, την μόρβα, την χολέρα και τον τύφο 
των πτηνών και πολλές άλλες. Ο καθηγητής 
Βαβάκος όμως δεν αρκέστηκε μόνο στην δι-
άγνωση, αλλά επιζητούσε και την πραγμάτω-
ση του στόχου του εργαστηρίου που εκείνος 
διηύθυνε, την παραγωγή των μέσων καταπο-
λέμησής των. Και γι’ αυτό εκείνος εργαζόταν 
παράλληλα τόσο για την διάγνωση, όσο και για 
την παραγωγή ανοσοπαρασκευασμάτων για 
την πρόληψη των ζώων. Ο καθηγητής Βαβά-
κος εργάστηκε και παρασκεύασε τα εμβόλια 
ενάντια στον: άνθρακα, την εντεροτοξιναιμία, 
την αγαλαξία, τον παρατύφο των προβάτων 
κτλ τα οποία αποδείχτηκαν πολύ αποτελεσμα-
τικά στην πράξη. Οι προαναφερθείσες ασθέ-
νειες σταμάτησαν την βλαπτική τους ορμή με 
την ακούραστη και ευφυή εργασία του καθη-
γητού Βαβάκου. Η μορφή του καθηγητού Βα-
βάκου, αυτού του επιφανούς επιστήμονα, δεν 
είναι τυχαίο που αναφέρεται σε μια από τις πιο 
σημαντικές συνθήκες (Basset),όπου τονίζεται 
ότι: «η παρασκευή του εμβολίου του άνθρα-
κος είναι μια από τις πιο πρωτότυπες λύσεις 
και έχει αξία εν γένει». Εκείνος συμμετείχε 
σε μερικά διεθνή συνέδρια όπως: στην Πο-
λωνία, στην Γερμανία, στην Ουγγαρία κτλ. Σε 
ένα επιστημονικό συνέδριο στην Βαρσοβία, ο 
διευθύνων των εργασιών τόνισε πως στο συ-
νέδριο συμμετέχει ο καθηγητής Βαβάκος «με 
μεγάλη και βαθιά γνώση». Σ’ αυτά τα συνέ-

δρια εκείνος παρουσίασε μελέτες, πορίσματα 
και κατορθώματα της αλβανικής κτηνιατρικής 
επιστήμης. Μερικά από τα συνέδρια τα διηύ-
θυνε και ο ίδιος ο καθηγητής Βαβάκος. Στην 
επιστημονική του δράση, το σημαντικότερο 
μέρος λαμβάνουν οι έρευνες στον τομέα της 
ανοσοβιολογίας, στην παρασκευή των κτηνι-
ατρικών βιοπαρασκευασμάτων. Ένα από τα 
πιο εκπληκτικά κατορθώματα του Βαβάκου, 
που ανέδειξε την ιδιαίτερη επιστημονική του 
διαίσθηση, ήταν η Παρασκευή του εμβολί-
ου του άνθρακος του τύπου «MAZUKI». Οι 
εργασίες για αυτό το εμβόλιο είχαν απήχη-
ση στο εξωτερικό. Ο καθηγητής Laclanche 
καθ’ υπόδειξη του διευθυντή του Ινστιτούτου 
«Pasteur» Ramon, έγραψε μια επιστολή στο 
Ινστιτούτο των Επιστημών εκείνης της επο-
χής, όπου αυτές τις εργασίες της χαρακτηρίζει 
ως «travailles excellent originalis» (εκπληκτι-
κές αυθεντικές εργασίες). Και καρπός αυτής 
της δουλειάς, αυτής της απαραίτητης σύνδε-
σης, ήταν η Παρασκευή του εμβολίου του πα-
ρατύφου των προβάτων, μια εργασία τελείως 
πρωτότυπη δική του, για το οποίο ο καθηγη-
τής Maninger στην Βουδαπέστη, αξιολογώ-
ντας αυτήν την μελέτη του λέει: Μελέτησα με 
προσοχή ότι έχετε καταφέρει σε συνθήκες ερ-
γαστηρίου καθώς και τις απόψεις σας σχετικά 
με την εφαρμογή στην πράξη του εμβολίου 
σας. Είμαι πεπεισμένος για την επιτυχία σας 
και σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής στην πράξη αυ-
τού του εμβολίου». Η ευρεία του μόρφωση, 
η επιστημονική μέθοδος της μελέτης, η σε-
μνότητα και η δραστηριότητά του στην πράξη, 
η λύση με υπευθυνότητα πολλών σύνθετων 
κτηνιατρικών θεμάτων, η εκπαίδευση μιας 
ομάδας μελετητών και επιστημόνων, οι οποίοι 
και μετά τον θάνατό του πήγαν παραπέρα το 
έργο του, μετατρέποντας έτσι το εργαστήριο 
σε ένα σημαντικό επιστημονικό ίδρυμα, ήταν 
μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτής της προ-
σωπικότητας της αλβανικής κτηνιατρικής επι-
στήμης. Για την εκτεταμένη και επί πολλά έτη 
συμβολή του, oΒαβάκοw έλαβε τον τίτλο του  
«Καθηγητή», ενώ το 1978 (μετά θάνατον) του 
απενεμήθη ο τίτλος του «Επιφανούς εργάτη 
της Επιστήμης και της Τεχνικής». 

Δρ. Αγκίμ Νέλαϊ
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Η Βιολέττα Βαβάκου για τον πατέρα της και την εκδήλωση

Στο όνομα της οικογένειας ευχαριστού-
με τους ανθρώπους που πήραν την πρωτο-
βουλία και διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση 
αφιερωμένη στον βίο και το έργο του πατέρα 
μας, Δημητρίου Βαβάκου. Ο πατέρας μεγάλω-
σε σ’ αυτά τα μέρη, απ’ όπου συνεχώς έχουν 
βγει διακεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν 
υπηρετήσει με αφοσίωση και επαγγελματισμό 
την περιοχή και την χώρα γενικότερα. Η αγά-
πη του για τις Σχωριάδες και την Πολύτσανη 
οδήγησε στην δημιουργία της οικογένειας του 
Δημητρίου Βαβάκου, αγάπη η οποία μεταδό-
θηκε και στα τρία παιδιά του, τον Κίτσο, την 
Βασιλική και την Βιολέτα.

Δια μέσου της προτομής που αποκαλύπτε-
ται σήμερα, στις Σχωριάδες επιστρέφει αιώνια 
ο υιός τους, ο οποίος ήταν πάντοτε υπερήφα-
νος για την καταγωγή του και ταυτοχρόνως 
τιμάται και η οικογένειά του.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες 
σ’ αυτή την εκδήλωση. Τιμή και ευγνωμοσύ-
νη σε όλους τους κατοίκους των Σχωριάδων 
Πωγωνίου. 

Στα περιεχόμενα του επιστημονικού αλβανικού περιοδικού του 1943, βλέπουμε τη συμμε-
τοχή δύο αδερφών, ο καθένας με το θέμα του: Ο Dr. Γρηγόρης Βαβάκος, αδελφός του Δημήτρη 
Βαβάκου, γράφει προτάσεις για τη βελτίωση της βιοτεχνίας γάλακτος στη Νομαρχία Αργυροκά-
στρου. 

Ο Dr. Δημήτρης Βαβάκος γράφει για τη γαγγρενική μαστίτιδα των προβάτων και των γιδιών 
στην Αλβανία. 

Αυτό δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της επιστήμης 
στην κτηνοτροφία και τη γεωργία.

Η νεκρολογία για τον Δημή-
τριο Βαβάκο, όπως δημοσιεύ-

θηκε στις αλβανικές
εφημερίδες
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O Χριστόφορος Μπεντούλης 
για τον πατέρα του
και την εκδήλωση

Αγαπητοί συμμετέχοντες σ’ αυτήν εδώ 
την συνάντηση!

Αγαπητοί συγχωριανοί!
 
Δεν θα μιλήσω πολύ, διότι ό,τι έπρεπε 

ειπώθηκε. Είμαι βαθιά συγκινημένος με 
ότι συνέβη σήμερα. Μαζί έχουμε συναντη-
θεί κατά καιρούς εδώ στο χωριό και έχου-
με συζητήσει. Επίσης εσείς έχετε γνωρίσει 

καλύτερα τον πατέρα μου, διότι εκείνος 
ερχόταν συχνά εδώ και καθόταν μαζί σας.
Θα σας αναφέρω έναν παλιό του λόγο:

«Να σας ειπώ ευχαριστώ είναι πράγ-
μα σύνηθες, να σας ειπώ ότι προσθέσατε 
εις τον επίλογο της ζωής μου μία ακόμη 
σελίδα, μάλιστα, είναι πράγμα αυτόδηλον. 
Να σας ειπώ ότι με συνεκίνησε βαθύτατα 
η σημερινή εκδήλωση αναγνωρίσεως της 
εργασίας μου, είναι πράγμα καταφανές.

Περιορίζομαι λοιπόν, προπίνων υπέρ 
της ευτυχίας πασών και πάντων, να σας 
παρακαλέσω να με τοποθετήσετε εις μίαν 
πεύκην της μνήμης σας, όχι κοντά εις αυ-

τήν που κατοικεί η λησμονιά».
Έτσι λοιπόν, εσείς την εκ-

πληρώσατε αυτήν την επι-
θυμία του. Όχι μόνο δεν τον 
λησμονήσατε, αλλά τον το-
ποθετήσατε «Εκείνον» στο 
κέντρο του χωριού, δηλαδή 
ανάμεσά σας.

Σας ευχαριστώ πολύ!

35



Παραδοσιακό Πανηγύρι
στο χωριό Χλωμό

Με μεγάλη επιτυ-
χία πραγματοποιήθηκε 
παραδοσιακό πανηγύ-
ρι στις 14 Αυγούστου 
2017 στο Χλωμό Πω-
γωνίου. Την πρωτο-
βουλία και διοργάνωση 
της εκδήλωσης είχαν η 
εκκλησιαστική επιτρο-

πή του χωριού, σε συ-
νεργασία με τον πολιτι-

στικό σύλλογο Χλωμιωτών «Η Αγία Παρασκευή» 
και την Κοινότητα του χωριού. 

Όλοι οι φορείς, οι συγχωριανοί και φίλοι βο-
ήθησαν και συνέβαλαν ο καθένας ξεχωριστά και 
με τις δικές του δυνάμεις για την οργάνωση του 
πανηγυριού που για πρώτη φορά φέτος ελάμβα-
νε χώρα υπό την αιγίδα της Εκκλησίας του χω-
ριού της «Αγίας Παρασκευής». 

Το παραδοσιακό πανηγύρι για τον εορτασμό 
της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου πραγ-
ματοποιήθηκε με σκοπό τα έσοδα της εκδήλω-
σης να διατεθούν για την ανακατασκευή της στέ-
γης της εκκλησίας, που τα τελευταία ιδίως χρόνια 
έχει υποστεί σημαντικές ζημίες και φθορές. 

Η Αγία Παρασκευή, ιδρύθηκε το έτος 1857, 
αποτελεί ένα ιστορικό και αρχιτεκτονικό αρι-
στούργημα, ένα πολιτιστικό κειμήλιο απαράμιλ-
λης ομορφιάς, ένα σπάνιο οικοδόμημα άψογης 
αρχιτεκτονικής, που κουβαλά αιώνες ιστορίας 
και πολιτισμού. Ένα σύμβολο για την θρησκεία 
και την πίστη μας στον Θεό, που πρέπει όχι μόνο 
να διατηρήσουμε αλλά και να αναδείξουμε και 
κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές!

Προς τον σκοπό αυτό όλο το χωριό, όλοι οι 
φίλοι, όλοι οι Πωγωνίσιοι αλλά και οι φορείς της 
τοπικής κοινωνίας μας έγιναν ένα σώμα, μία γρο-
θιά ενωμένη για την διοργάνωση και προετοιμα-
σίες του πανηγυριού. 

Οι νοικοκυρές του χωριού προσέφεραν αφι-
λοκερδώς σπιτικές λιχουδιές, παραδοσιακούς 
μεζέδες, φαγητά και πίτες, όλοι οι χωριανοί ο 
καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο ήταν 
σε ετοιμότητα για την κάλυψη των αναγκών της 

εκδήλωσης. Πολλοί οι χορηγοί που έλαβαν την 
πρωτοβουλία να συνδράμουν στην προσπάθειά 
μας αυτή. Συγκεκριμένα: Ο Χλωμιώτης επιχειρη-
ματίας Κώστας Μπεζιάνης, προσέφερε δωρεάν 
αναψυκτικά, ο επιχειρηματίας Κώστας Σωτήρης 
με καταγωγή από την περιοχή της Δρόπολης 
έκανε δωρεά ένα επαγγελματικό ψυγείο, η Βού-
λα Αποστολοπούλου από τα Ιωάννινα, ο εκλιπών 
σύζυγος της οποίας κατάγονταν από το χωριό του 
Λαμπόβου Ζάππα, προσέφερε χαρτικά και πλα-
στικά είδη για την εκδήλωση. Ο Βασίλης Σιώρης, 
κάλυψε τις δαπάνες για αγορά χρωμάτων για τον 
καλλωπισμό της εκκλησίας, η Ελένη Μπάτζιου 
με καταγωγή από την Σωπική και το Χλωμό προ-
σέφερε τρόφιμα για την εκδήλωση, ο Κώστας 
Τάγαρης και Χρήστος Πάλλης, κάλυψαν τα έξοδα 
διαφήμισης της εκδήλωσης στον ραδιοφωνικό 
σταθμό ‘’ράδιο ήπειρος’’, ο Γρηγόρης Κότος κά-
λυψε τις δαπάνες για την μεταφορά του ιερά του 
Πωγωνίου προς το χωριό μας προς τον σκοπό 
να τελέσει θεία λειτουργία τις άγιες ημέρες του 
Δεκαπενταύγουστου. Ο Βασίλης Καρφιάς προ-
σέφερε δωρεάν εργασία για την εγκατάσταση 
φωτισμού στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, 
ο Βασίλης Ράφτης προσέφερε τις λάμπες για τον 
φωτισμό της εκκλησίας, ο Λάμπης Μέτσιος και 
ο Αντώνης Ράφτης προσέφεραν γεννήτριες για 
τις ανάγκες της ορχήστρας, ο Νίκος Μπεζιάνης 
προσέφερε χρήματα, ο Αποστόλης Μήλιας προ-
σέφερε δωρεάν το διαφημιστικό πανό που τοι-
χοκολλήθηκε κατά την είσοδο του χωριού και ο 
Γιώργος Βλάχος προσέφερε το ποσό των 50.000 
αλβανικών λεκ. Για την λαχειοφόρο αγορά ο Ζέ-
νος Μελέκης προσέφερε πέντε (5) κιλά κρέας, 
καθώς και το χρηματικό ποσό των 10.000 λεκ, ο 
κ. Μπιρμπίλης προσέφερε ένα κατσίκι και ο Λε-
βέντης Νικόλας ένα αρνί. 

Σημαντική ήταν η βοήθεια του Προέδρου του 
Συλλόγου Χλωμιωτών, Κώστα Κατσαβάρα, κα-
θώς επίσης και της Δικηγόρου Αθηνάς Πάλλη, η 

Σπύρος Πάλλης 
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οποία ανέλαβε την παρουσίαση της εκδήλωσης. 
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Διαχει-

ριστής του Πωγωνίου κ. Αθανάσιος Νάκας, ο εκ-
δότης και επιχειρηματίας Θωμάς Νάκας, ο οποίος 
προσέφερε στο ταμείο της Εκκλησίας το αξιόλογο 
ποσό των 200 ΕΥΡΩ, καθώς και οι επιχειρηματίες 
Κώστας Σωτήρης και Σιαμέτ Φερούνης. 

Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, το πανηγύρι 
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, πλήθος κόσμου 
κατέκλυσε το χωριό, ο προαύλιος χώρος της εκ-
κλησίας κατάμεστος, πολλοί φίλοι κατέφθασαν 
και από τα γύρω γειτονικά χωριά του Πωγωνίου. 
Το πανηγύρι ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα, το 
γλέντι άναψε και όλο το χωριό γλεντούσε μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες με το παραδοσιακό 
συγκρότημα του χωριού μας, στο κλαρίνο ο Μιλ-
τιάδης Οικονόμου και Σπύρος Πάλλης, στο τρα-
γούδι ο Λεωνίδας Γκίκας, στο ντέφι ο Χρήστος 
Ράφτης και στο αρμόνιο Ορέστης Σέλφος. Επίσης 
ακούστηκαν οι φιλοξενούμενοι Β. Σκιαδάς με το 
κλαρίνο και η τραγουδίστρια Α. Κώτσια.

Όλα κύλησαν ομαλά, με άρτια οργάνωση και 
άψογο συντονισμό.

 Η Πίστη στο Θεό ένωσε όλους τους Χλωμιώ-
τες, με ομοψυχία, ομαδική δουλειά και συλλογι-
κό πνεύμα, απέδειξαν ότι η αγάπη για τον τόπο 
μας πρέπει να είναι το κοινό σύνθημά μας και 

τότε σίγουρα μπορούμε να καταφέρουμε πολλά!  
Με πλήρη διαφάνεια η επιτροπή έκανε τον 

απολογισμό της εκδήλωσης με καθαρά έσοδα 
2.600 ΕΥΡΩ.  Ένα αξιόλογο ποσό που θα διατε-
θεί για την ανακατασκευή της στέγης της Εκ-
κλησίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί 
την ερχόμενη άνοιξη. 

Ευχόμαστε η φλόγα της πρωτοβουλίας αυ-
τής να παραμείνει αναμμένη και για τα επόμενα 
χρόνια, το πανηγύρι αυτό να καθιερωθεί ως θε-
σμός και όλοι μαζί και του χρόνου να δουλέψου-
με ξανά ομαδικά, οργανωμένα, διορθώνοντας 
τυχόν αστοχίες ή λάθη της φετινής εκδήλωσης. 
Είναι χρέος όλων μας να αναδείξουμε τις τοπικές 
παραδόσεις μας, τον πολιτισμό, την θρησκεία και 
την πίστη μας στο Θεό και οι Χλωμιώτες απέδει-
ξαν πως μπορούν. 

Καλή αντάμωση στο χωριό μας καλή αντά-
μωση στην Εκκλησία μας! 

Ιωάννινα, 5 Οκτωβρίου 2017
Εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής

Σπύρος Πάλλης 
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Η Γέννηση της Θεοτόκου
8 Σεπτεμβρίου

Όπως κάθε χρόνο η εκκλησία του χωριού γιόρτασε με επιτυχία τη Γέννηση της Θεοτόκου. 
Όλο το χωριό ήταν στην λειτουργία. Είχαν έρθει όπως, κάνουν πάντα, η Αδελφή Καλλινίκη μαζί 
με δυο ακόμα Αδελφές. Μόνο η Γερόντισσα έλειπε λόγω υποχρεώσεων. Το μεσημέρι απολαύ-
σαμε το καθιερωμένο τραπέζι για όλο το χωριό, με ψάρι - προσφορά της Γερόντισσας.
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14 Σεπτεμβρίου
Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Συνεπείς στο ραντεβού μας στην Ούλτσα, σύσ-
σωμο το χωριό, αλλά και με επισκέπτες από την 
όμορφη Πολύτσανη, συγκεντρωθήκαμε στον με-
γάλο σταυρό, στην κορυφή του υψώματος, ανά-
ψαμε και καθίσαμε για φαγοπότι. Από δίπλα το μι-
κρό εκκλησάκι καμάρωνε τη μάζωξη. Θα έρθει η 
σειρά του και θα το γιορτάσουμε κι αυτό. Τα έργα 
συνεχίζονται.
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Έργα στο Πάρκο Νεολαίας
Η δημιουργία του Πάρκου Νεολαίας ήταν 

μια απόφαση που ψηφίστηκε πριν από δύο 
– τρία χρόνια, από τους νέους του χωριού. 
Η θέλησή τους να ομορφύνουν και να ανα-
πτύξουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης σε 
αυτό, τους οδήγησαν στην ιδέα αυτός ο χώ-
ρος να αποκτήσεις ποικίλους χώρους άθλη-
σης, αναψυκτήριο και παιδική χαρά, μικρές 
συστάδες πράσινου με παγκάκια κ.α.

Φέτος την άνοιξη ξεκίνησε το έργο με 
την περίφραξη του χώρου της Αγίας Σωτή-
ρας, δαπάνη του ταμείου της Νεολαίας και τη 
αφιλοκερδή εργασία των εργατών του δήμου 
και των υπολοίπων εργατών, που δουλεύουν 
στις Σχωριάδες, τους οποίους ονοματίζουμε:

- Ράκη Χασιώτης
- Γιώργος Μπάντος
- Χρήστος Πρωτόπαππας
- Βασίλης Ντόντης
- Αγκίμ Μπάρδη
- Ραμαζάν Μπάρδη
- Αριάν Μπάρδη
- Ιλίρ…………….

Την ίδια χρονική περίοδο, κατά σύμπτω-
ση, στη Ραφήνα πωλούνταν ο πλήρης εξο-
πλισμός ενός γηπέδου 5Χ5. Τα παιδιά της 
νεολαίας, μόλις το αντιλήφθηκαν, έσπευσαν 
για την ανεύρεση του απαιτούμενου χρημα-
τικού ποσού για την αγορά και τη μεταφορά 
του εν λόγω εξοπλισμού, στις Σχωριάδες. Τα 
χρήματα ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν 
συλλογικά. Τότε, ευαισθητοποιημένοι πάντα 
για το χωριό τους, τα αδέρφια Γιώργος και 
Αποστόλης Νάκας ανέλαβαν την αγορά, τη 
μεταφορά και την κατασκευή εξολοκλήρου 
αυτού του έργου.

Η οργάνωση και αποστολή του εξοπλι-
σμού ήταν δύσκολη λόγω του όγκου και του 
βάρους. Η διαδρομή ξεκίνησε με τρεις νταλί-
κες από τη Ραφήνα μέχρι το τελωνείο. Μετά 
5-6 φορτηγά από Σωφράτικα για Σχωριάδες. 

Οι δυσκολίες όμως δεν τελείωσαν εκεί. 
Για τη διαμόρφωση του χώρου χρειάζονταν 
πολλή δουλειά, την κατασκευή ενός ισχυρού 
τοιχίου περιμετρικά, ισοπέδωμα του ανισό-
πεδου εδάφους και περίφραξη. Έπειτα από 

εντατική δουλειά δημιουργήθηκε ένας χώρος 
πολύ καλός, τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά.

Την άνοιξη του 2018 το έργο θα ολοκληρω-
θεί με την τοποθέτηση του χλοοτάπητα κι έτσι 
το ερχόμενο καλοκαίρι όλα τα παιδιά θα παί-
ζουν μπάλα κάθε μέρα. Ποιος ξέρει; Μπορεί να 
οργανώσουν και τουρνουά ποδοσφαίρου!

Ο χώρος του Πάρκου της Νεολαίας, εκτός 
του γηπέδου, θα γεμίσει με δέντρα, με παιδι-
κή χαρά, με κυλικείο, με γήπεδο μπάσκετ και 
βόλεϊ κ.α.

Τώρα είδαμε μόνο την αρχή κι αυτή είναι 
τόσο εντυπωσιακή! Περιμένουμε κι άλλες 
προσφορές, για την υλοποίηση όλων των 
προγραμματισμένων έργων στο Πάρκο.
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Ύστερα από μία πολύ όμορφη  χρονιά 
με την επιτυχημένη διοργάνωση  διαφό-
ρων δρώμενων όπως την εκδρομή μας, το 
πρωτομαγιάτικο γλέντι, το πικνίκ στο χω-
ριό και τη βραδιά προβολής ταινίας στον 
προαύλιο χώρο της εκκλησίας, το μόνο 
που θα μπορούσαμε να επιθυμούμε είναι 
μία νέα, εξίσου επιτυχημένη χρονιά. Έτσι 
λοιπόν όπως κάθε χρόνο και φέτος πραγ-
ματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες εκλογές 
της Νεολαίας Σχωριάδων αφενός  για την 
ανάδειξη του νέου πενταμελούς και αφε-
τέρου για μια ομαδική συζήτηση και απο-
λογισμό για την χρονιά που πέρασε. Το νέο 
πενταμελές διαμορφώνεται ως εξής:

- Πρόεδρος: Ευγενία Μέγγου
- Αντιπρόεδρος: Ευθύμιος Νάκας
- Β΄ Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Ποστόλ
- Γραμματέας:  Αποστόλης Μήλιας
- Ταμίας: Δημήτρης Μήλιας
- Μέλη: Ιωάννα Μήλια, Θανάσης Νταλλές

Κύριος στόχος και της φετινής χρόνι-
ας θα είναι η δημιουργία προδιαγραφών 
για την ένωση, συνάντηση και ουσιαστική 
επαφή μεταξύ τόσο των συγχωριανών όσο 
και των φίλων. Ίδιας βαρύτητας για εμάς 
αποτελεί η προσπάθεια για την ανεύρε-
ση πόρων, ώστε να δούμε το μεγαλύτερο 
έργο της Νεολαίας, δηλαδή το πάρκο μας, 
να υλοποιείται. Γι αυτόν τον λόγο έχουμε 
σκοπό να διοργανώσουμε διάφορες εκδη-
λώσεις  και συναντήσεις μέσα στη νέα μας 
χρονιά και να βρούμε καινούργιους τρό-
πους να εξελίξουμε την πορεία του συλλό-
γου μας.

Με εκτίμηση,
Νεολαία Σχωριάδων

Εκλογές Νεολαίας
Σχωριάδων 2017
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Μια παιδική χαρά 
για τα παιδιά μας

Επιτέλους, μετά από μια μεγάλη και πολυετή προ-
σπάθεια, προκειμένου να βρεθεί έστω και μεταχειρι-
σμένο το υλικό για τη δημιουργία μιας παιδικής χα-
ράς, ήρθε η ώρα για τις Σχωριάδες να αποκτήσουν 
τον δικό τους χώρο για τη διασκέδαση των παιδιών. 
Μετά τις απαραίτητες επισκευές, προσαρμόσαμε και 
φτιάξαμε μια παιδική χαρά, την οποία χάρηκαν τα 
παιδιά, οι γονείς αλλά και οι πιο μεγάλοι. Αυτό θα το 
διαπιστώσετε και στις φωτογραφίες.
Ένα πολύ μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον δήμαρχο Ραφή-
νας – Πικερμίου, κύριο Βαγγέλη Μπουρνούς, για τη 
στήριξή του στην υλοποίηση αυτού του έργου.
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Οι Σχωριάδες 
από ψηλά
Η τεχνολογία μας πάει ψηλά! Απολαύστε το χωριό μας μέσα από μια σειρά αεροφωτογραφιών 
και ταξιδέψτε στον τόπο σαν να πετούσατε από επάνω του. Θυμηθείτε κάθε γωνιά και κάθε 
δρομάκι, το σπίτι σας, τον μαχαλά σας, τα σπίτια των φίλων και των συγγενών, τα χωράφια, 
το ποτάμι και την εξοχή. Καλή πτήση!
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Ο δάσκαλος Χριστόφορος Μπέλλος 

Από τον Πέτρο Μεϊντή

Ο Χριστόφορος Μπέλλος ήταν δάσκαλος στο 
δημοτικό σχολείο Σχωριάδων, εγώ όμως δεν τον 
είχα προλάβει δάσκαλό μου. Την περίοδο που 
εκείνος ήρθε στο χωριό του, μετά από μερικά έτη 
εργασίας ως δάσκαλος στην Δρόπολη, εγώ είχα 
περάσει στον ανώτερο κύκλο σπουδών του οχτά-
χρονου σχολείου. 

Ήταν ψηλός και λεπτός και ποτέ δεν είχε πε-
ριττά κιλά. Το περπάτημά του ήταν γρήγορο, σχε-
δόν νευρικό. Όταν περπατούσε, συχνά έβαζε το 
ένα χέρι κάτω από τη μασχάλη του. Στη μνήμη 
μου έχει τυπωθεί να είναι ντυμένος πάντα με μια 
καπαρντίνα ή ένα αδιάβροχο, αναλόγως του και-
ρού. Φλεγματικός τύπος, πάντα εν δράσει. 

Όταν ήμουν παιδί, πήγαινα συχνά στο σπίτι 
του για να πάρω τα αρνάκια και τα κατσικάκια να 
βοσκήσουν, έναντι κάποιας αμοιβής. Τα βοσκού-
σα όλο το καλοκαίρι και με τα λεφτά που μας έδι-
νε στα τέλη Αυγούστου αγόραζα βιβλία, τετράδια 
και ρούχα για το σχολείο. 

Δεν ξέρω πώς συνέβη μια φορά και η μητέρα 
του, η θεία Τζίμενα, με κάλεσε να μπω στο σπίτι, 
το παλιό. Μόλις μπήκα την προσοχή μου τράβη-
ξαν μερικές μεγάλες φωτογραφίες κρεμασμένες 
στον τοίχο. Νόμιζα πως ήταν το Πολιτικό Γραφείο 
της εποχής. Αλλά ένα γνωστό πορτρέτο με έκανε 
να αλλάξω γνώμη. Ήταν το γνωστό πορτρέτο του 
συγγραφέα Πέτρο Μάρκο. Εκείνο το στρογγυ-
λό και μελαμψό πρόσωπο, εκείνα τα μακριά και 
σγουρά μαλλιά που ήταν ανακατεμένα, εκείνο το 
τσιγάρο πάντα στο χείλος. Δεν γινόταν να μη γνώ-
ριζα τον συγγραφέα του βιβλίου «Η σπηλιά των 
πειρατών». Ήταν εκεί και ο Αλέξ Τσάτση, ο Κολ 

Γιακόβα, ο Στέργιο Σπάσσε κτλ. Ο δάσκαλος είχε 
πολλά βιβλία στο σπίτι. 

Τις οικογένειες εκείνης της γειτονιάς τις ήξερα 
καλά από μικρό παιδί. Ο πατέρας μου ήταν βο-
σκός στο συλλογικό κοπάδι εκείνης της γειτονιάς. 
Ήταν μεγάλη χαρά για εμένα όταν στις ημέρες 
των θρησκευτικών εορτών γέμιζα τα καλαθάκια 
με γλυκά και φρούτα. Δεν μπορώ να ξεχάσω τις 
λαγγίτες, το παραδοσιακό αυτό γλύκισμα. Φυσικά 
και η θεία Τζίμενα -έτσι τη φωνάζαμε σύμφωνα 
με το έθιμο του χωριού, όπου τις γυναίκες τις 
αποκαλούσαν με το όνομα του συζύγου τους- 
μας έδινε πολλά πράγματα. Δεν θα την ξεχάσω 
ποτέ αυτήν τη γυναίκα, η οποία παρόλο που ήταν 
σε μεγάλη ηλικία, δεν είχε χάσει τη γοητεία της. 
Ήταν ντυμένη πάντα με φινέτσα. Ψηλή, λεπτή, με 
λευκό πρόσωποκαι έντονα ροδαλά ζυγωματικά. 
Αυτά της τα χαρακτηριστικά την έκαναν να μη 
μοιάζει με μια κοινή χωρική, αλλά με μια κυρία. 
Στη φαντασία μας γινόταν ακόμα πιο αινιγματική, 
όταν μάθαμε πως στα νιάτα της ήταν στα Γιάννε-
να και στην Αθήνα. Έκανε τις ενέσεις στο χωριό 
και το σπίτι της ήταν σαν ένα μικρό φαρμακείο, 
όπου πήγαιναν όλοι όσοι είχαν ανάγκη για κάποια 
ασπιρίνη κτλ. Πέθανε στο Ηράκλειο της Κρήτης, 
πλήρης ημερών όπως λένε και οι Έλληνες. Σε αυ-
τήν τη γυναίκα, η οποία πέθανε σε μεγάλη ηλικία, 
ταιριάζει ο χαρακτηρισμός «οι γριές της ζωής» 
τον οποίο χρησιμοποιεί ο Ισμαήλ Κανταρέ για τις 
ηρωίδες του βιβλίου του «Το χρονικό της πέτρι-
νης πόλης». 

Ο δάσκαλος Φόρης, όπως τον φώναζαν στο 
χωριό, ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε το 
χωριό του, ένας σύμβουλος με ιδέες και διά-
θεση να το βοηθήσει. Θυμάμαι τον αγώνα που 
έκανε εκείνος μαζί με άλλους, για την έναρξη 
του οχταετούς κύκλου σπουδών στο χωριό, τις 
προσπάθειες του για την πολιτιστική εστία, για 
τον καθαρισμό των δρόμων του χωριού. Έπαιξε 
επίσης μεγάλο ρόλο το καλοκαίρι του 1972, στην 
οργάνωση της εθελοντικής εργασίας για το υδρα-
γωγείο, τη γεφυρούλα κ.τ.λ. Γι’ αυτά συνέβαλαν 
και οι Σχωριαδίτες που βρίσκονταν ανά την Αλβα-
νία. Αυτές τις πρωτοβουλίες και τις αλλαγές στο 
χωριό τις παρουσίαζε σε πολλά άρθρα που δη-
μοσιεύτηκαν στην τοπική εφημερίδα «Pararoja». 
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Ένα όνειρό του ήταν η ανέγερση ενός «εμπορικού 
κέντρου», απ’ το οποίο όσο υλοποιήθηκε, έγινε 
χάρη στη δική του προσπάθεια. 

Ήταν ειρηνικός και είχε την τάση να δίνει δί-
καιη λύση στις μικρές διαφορές και συγκρούσεις 
που τυχόν δημιουργούνταν στο χωριό. Ήταν τόσο 
δεμένος με τα θέματα του χωριού, που οι λαϊκοί 
ποιητές του είχαν γράψει ένα μικρό δίστιχο, όπου 
του έλεγαν: «Φόρη Μπέλλο, Φόρη Μπέλλο θα κά-
νουμε το χωριό μοντέλο!» Αυτό είχε να κάνει με 
ένα κομματικό κίνημα της εποχής, για να αλλά-
ξουν όψη τα χωριά. Ήταν η εποχή των δημοσίων 
λουτρών, των υδραγωγείων και των αυτοκινητι-
κών δρόμων ανάμεσα στα χωριά. 

Μαζί -αφού εγώ πήγα στο Νίβαν για σπου-
δές- συζητούσαμε διάφορα θέματα και τρέφα-
με αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Στη 
μνήμη μου θα μείνει ανεξίτηλο αυτό το γεγονός: 
Ήταν Ιούλιος του 1976. Ήμουν ακόμα φοιτητής. 
Δεν θυμάμαι γιατί εκείνη την ημέρα είχα πάει στην 
Πολύτσανη και γυρνούσα μόνος κάτω από έναν 
καυτό ήλιο. Μπροστά μου προχωρούσε με γοργό 
βήμα, όπως κι εγώ, ένας άνδρας. Τον αναγνώρι-
σα από το περπάτημα και τη σιλουέτα του. Ήταν ο 
δάσκαλος Φόρης. Όπως κάναμε όλοι, πριν ανε-
βούμε την ανηφόρα της Ούλτσας, κάθισε στη σκιά 
της καρυδιάς, στις πέτρες τις οποίες κάποιος πριν 
πολλά χρόνια τις είχε βάλει σκοπίμως. 

«Σε είδα, γι’ αυτό σε περίμενα» μου είπε. «Πέ-
ρασε καιρός που δεν έχω δει να έχεις γράψει κάτι. 
Έχεις καλή πένα! Ή φοβήθηκες από εκείνο που 
συνέβη στον Νάσιο Μεϊντή; Εσύ δεν έχεις να κά-
νεις με εκείνη την υπόθεση. Εσείς είστε πιο Έλ-
ληνες από εμάς τους ντόπιους». Για μια στιγμή, 
γύρισε με ορμή, διότι τέτοιος τύπος ήταν, προς 
το όρος Νεμέρτσικα και με το χέρι να δείχνει την 
κορυφή του Πάπιγκου μου λέει: 

«Ξέρεις προς τα πού πέφτει το χωριό σας; 
Βλέπεις εκείνη την πλευρά του βουνού, που 
κατεβαίνει απότομα προς την ελληνική γη; Εκεί 
βρίσκεται η Μετζιτιέ, το Κεφαλόβρυσο. Από εκεί-
νο το χωριό φύγατε εσείς». Ακούγοντάς τον με 
προσοχή μου ‘ρθε ο ουρανός σφοντύλι. Θεέ μου, 
είπα από μέσα μου, τι να ’ναι αυτό, προβοκάτσια!; 
Εκείνα τα χρόνια οι Σχωριάδες είχαν μετατραπεί 
σε ένα χωριό όπου η ασφάλεια του κράτους κυ-

νηγούσε μάγισσες. Τον κοίταξα προσεκτικά στο 
πρόσωπο και στα μάτια. Σαν να ήθελα να δω το 
κακό και την πονηριά εκεί. Αλλά τίποτα τέτοιο δεν 
έδειχναν τα μάτια του δασκάλου. Ανεβαίνοντας 
σιωπηλά την ανηφόρα, ο καθένας βυθισμένος στο 
δικό του κόσμο σκέψεων, εγώ ξέχασα εκείνο που 
είχε ειπωθεί λίγα λεπτά πριν. Και δεν το θυμήθη-
κα ποτέ, μέχρι τη στιγμή που άνοιξαν τα σύνορα… 

Εσύ ήσουν για εμένα πολύ τίμιος και πολύ 
ειλικρινής, αλησμόνητε δάσκαλε Φόρη Μπέλλο! 
Μετά τα προβλήματα υγείας που είχε, έμεινε για 
πολύ καιρό και στη Ραφήνα. Συναντιόμασταν συ-
χνά στο κέντρο της πόλης και συζητούσαμε για 
διάφορα θέματα. Χαιρόταν και αισθανόταν περή-
φανος που ο Πασκάλ Μίλο, ο υπουργός των εξω-
τερικών της Αλβανίας εκείνη την περίοδο, ήταν ο 
σύζυγος της Άννας, της ανιψιάς του. Σε ένα από 
τα μνημόσυνα πήγα και ήπια έναν καφέ στη μνή-
μη του. 

Πέτρος Μεϊντής

Προετοιμασία για το μάθημα
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Χριστόφορος Μπέλλος, 
Ξανθίππη Μπέλλου, την 

ημέρα του γάμου τους

Πάντα δραστήριος και οργανωτής στα τοπικά φεστιβάλ παραδοσιακών 

χορών και τραγουδιών

Στις Σχωριάδες μαζί με τους συ-

νάδελφούς του. Στην επάνω σειρά, 

τρίτος δεξιά ο Χριστόφορος 

Μπέλλος.

Κάτω: Κώστας Μπέλλος, Θεοφάνης 

Καραγιάννης, Ηρακλής Κασάπης, 

Αλεξάνδρα Μπέλλου, Γρηγόρης

Φοτσίρος, Λευτέρης Λώλης. 
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Με τη γερόντισσα Ελένη-Μαρία Καλέμη σε παραδοσιακό τραπέζι, μαζί 

με Σχωριαδίτες και άλλους Πωγωνίσιους

Οικογενειακή φωτογραφία 

της οικογένειας Μπέλλου. 

Στο κέντρο η μητέρα Σουλ-

τάνα Μπέλλου, δεξιά ο γιος 

της Χριστόφορος και η κόρη 

της, Θεοδώρα, αριστερά ο 

γιος της Κώστας και η νύφη 

της, Αλεξάνδρα. Αριστερά 

και δεξιά τα εγγόνια Άννα, 

Σιλβάνα και Αντώνης.
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Θωμάς Λώλης 
ο αξέχαστος δάσκαλος

Ο Θωμάς Λώλης πέθανε στις 27 Δεκεμβρίου 2016, 
σε ηλικία 103 ετών, και κηδεύτηκε στις Σχωριάδες. 
Ήταν φωτεινό παράδειγμα δασκάλου που εκπαί-
δευσε πολλές γενιές. Αξιοσημείωτη είναι επίσης 
η μεγάλη του προσφορά στα κοινωνικά του τόπου 
του και την εκκλησία.

Ο δάσκαλος Θωμάς Λώλης

Στις 27 Δεκεμβρίου 2016 έφυγε από τη 
ζωή, αλλά όχι από τις καρδιές μας, σε ηλικιά 
104 χρόνων ένας από τους μεγάλους παλιούς 
ελληνοδιδάσκαλους του τόπου μας, στους 
οποίους οφείλουμε τη διατήρηση της ταυτό-
τητάς μας.

Ο Θωμάς Λώλης γεννήθηκε στο χωριό 
Σχωριάδες το 1912. Τελείωσε το δημοτικό 
σχολείο του χωριού του και στη συνέχεια 
εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύ-
πτου, όπου η οικογένειά του διατηρούσε αλυ-
σίδα αρτοποιείων. Εκεί αποφοίτησε από το 
Αβερώφειο γυμνάσιο. Μετεκπαιδεύτηκε στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων, όπου και 
απέκτησε το δίπλωμα εκπαιδευτικού. Υπηρέ-
τησε με ζήλο και αφοσίωση το λειτούργημα 
του δάσκαλου σε διάφορα μέρη, όπως στα 
χωριά Κουλουρίτσα και Αλίκο του Βούρκου, 
στις Σχωριάδες και Μαυρόγυρο όπως και 
στο σχολαρχείο της Σωπικής. Επίσης υπήρξε 
ο πρωτεργάτης στο άνοιγμα του εφτατάξιου 
σχολείου της Πολύτσανης. 

Σε καθημερινή βάση ήταν το άτομο που 
συνόδευε τους μαθητές από τις Σχωριάδες 
στη δίωρη αυτή διαδρομή. Το 1969, με το 
άνοιγμα του οχτατάξιου σχολείου στις Σχω-
ριάδες, παραιτείται του δικαιώματος της συ-
νταξιοδότησης και επιστρέφει κοντά στους 
μαθητές του. 

Για περισσότερο από έναν αιώνα υπήρξε η 
ενσάρκωση της ιστορίας του τόπου μας. Γνώ-
ρισε δύο παγκόσμιους πολέμους και έζησε 
μοναρχικά, απολυταρχικά και δημοκρατικά 
συστήματα εξουσίας. Βίωσε και επέζησε, με 
μερικούς μήνες φυλάκισης, από τη λαίλα-
πα της δίωξης των ελληνοδιδασκάλων που 
εξαπέλυσε το ενβερικό σύστημα την περίο-
δο 1945-1946, κληρονομώντας με αυτόν τον 
τρόπο το «προνόμιο» να είναι υπό τη διαρκή 
επιτήρηση των οργάνων του καθεστώτος για 
μεγάλο μέρος της ζωής του. Τα δεινά αυτά 
υπέστησαν επίσης και πολλοί συνάδελφοι του 
από το Πωγώνι όπως οι Θύμιος Γκίκας, Μηνάς 
Πάρας, Δημήτρης Τσελεμέγκος, Αθανάσιος 
Τέρπος και διάφοροι άλλοι. 

Σοφός, σεμνός και ταπεινός –δίκαιος και 
επιβλητικός– πότε λιγομίλητος και πότε χεί-
μαρρος λόγου, δίδαξε Γλώσσα, Μαθηματικά 
και Ιστορία. Δίδαξε ήθος και ανθρώπινες αξί-
ες, πατρίδα και θρησκεία και, πάνω απ’ όλα, 
ελληνική σοφία και παιδεία.

Ήξερε να τιμά τους πάντες. Φτωχούς και 
πλούσιους, μικρούς και μεγάλους, χριστιανούς 
και μουσουλμάνους, Έλληνες και Αλβανούς. 
Ήξερε να τιμάει τον Άνθρωπο. Πέρασαν από τα 
χέρια του χιλιάδες μαθητές οι οποίοι μόνο θαυ-
μασμό, ευγνωμοσύνη και απόλυτο σεβασμό 
θρέφαν προς το πρόσωπό του. Συνεργάστηκαν 
μαζί του δεκάδες νεότεροι δάσκαλοι για τους 
οποίους ήταν πάντα ο μεγάλος δάσκαλος και 
μέντοράς τους. Απ’ όπου και αν πέρασε άφησε 
βαθιά χαραγμένα τα ίχνη του υψηλού επαγγελ-
ματισμού του. Ακόμα και στα βαθιά γεράματα 
δεν έπαψε ούτε για μια στιγμή να ασχολείται με 
τα κοινά και τα διοικητικά του χωριού του με 
υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης και συνέπειας. Η 
άποψη και η γνώμη του δάσκαλου Θωμά ήταν 
πάντα απαραίτητη και καθοριστική στην επίλυ-
ση οποιουδήποτε προβλήματος. 

Ο Θωμάς Λώλης διαβάζοντας
στο μπαλκόνι του
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Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα δυσα-
ναπλήρωτο κενό. Τα λόγια μας είναι λίγα και 
φτωχά για να αποδώσουμε το μεγαλείο της 
τεράστιας πνευματικής και κοινωνικής προ-
σφοράς που μας άφησε παρακαταθήκη. 

Άλκης Νταλές

Πορτρέτα ανθρώπων όπως τους 
γνώρισα εγώ – Θωμάς Λώλης, ο 

δάσκαλος της ελληνικής
γλώσσας

Αυτές τις ημέρες απεβίωσε, στην ηλικία 
των 104 ετών, ο δάσκαλός μου των ελληνι-
κών στο οχτάχρονο σχολείο, ο Θωμάς Λώλης, 
ο μπάσιο Θωμάς, όπως των φώναζαν όλοι. 

Η πρώτη ανάμνηση που έχω γι’ αυτόν σχε-
τίζεται με το ταχυδρομείο ή καλύτερα με τον 
ταχυδρόμο του Πωγωνίου, ο οποίος μία φορά 
την εβδομάδα περνούσε από χωριό σε χω-
ριό και μοίραζε τα γράμματα. Το θυμάμαι σαν 
τώρα, όταν τελείωνε η διανομή της αλληλο-
γραφίας, τον μπάσιο Θωμά τον αποσπούσαν με 
τη σειρά οι γριές του χωριού, οι οποίες είχαν 
παιδιά ή συγγενείς μετανάστες, κυρίως στην 
Αμερική ή την Ελλάδα, για να τους διαβάσει τα 
γράμματα. Τις θυμάμαι πολύ καλά εκείνες τις 
μικρόσωμες γριές από τα χρόνια που βάραι-
ναν τους ώμους των, με τα πρόσωπα γεμάτα 
ρυτίδες, με τα χέρια κρυμμένα κάτω από την 
ποδιά, όπου έσφιγγαν ανάμεσά τους τα γράμ-
ματα, μέσα σε εκείνον τονωραίο φάκελο, με 
τις μπλε ή κόκκινες γραμμές στο πλάι και τα 
όμορφα γραμματόσημα. Εκεί μάθαμε την λέξη 
«airmail», η οποία ήταν τυπωμένη πάνω στον 
φάκελο. Δύο πράγματα ήταν αυτά που έκαναν 
«τις γριές της ζωής», όπως λέει ο Ισμαήλ Κα-
νταρέ στο βιβλίο του «Το χρονικό της πέτρινης 
πόλης», ώστε τα γράμματα να τους τα διάβαζε 
ο δάσκαλος των ελληνικών: 

Το πρώτο ήταν η προσωπικότητά του, το 
κύρος και η σοβαρότητα που είχε σαν άνθρω-
πος, καθώς και τυφλή εμπιστοσύνη τους πως 
κανένας άλλος δεν θα μάθαινε τι ήταν γραμ-
μένο σ’ αυτά τα μακρινά γράμματα, τα γεμάτα 

νοσταλγία, εκτός από αυτές και τον δάσκαλο. 
Δεύτερον, ο δάσκαλοςήταν βαθύς γνώστης 
της ελληνικής γλώσσας, με σπουδές στην 
Αθήνα και την Ηλιούπολη της Αιγύπτου. 

Όταν ήμασταν στο δημοτικό τον χαιρετού-
σαμε με το σκεπτικό πως θα τον είχαμε και 
δάσκαλο στις ανώτερες τάξεις. Και εκείνη η 
μέρα έφτασε. Μας δίδασκε ελληνική γλώσσα 
και ανάγνωση, που το λέγαμε «Λογοτεχνικά 
αναγνώσματα». Παρόλο που ήταν στα έτη 
πλησίον της συνταξιοδότησής του ήταν πολύ 
απαιτητικός και στα αναγνώσματα πολύ δημι-
ουργικός, όταν ανέλυε τα διηγήματα. 

Δεν χτυπούσε ποτέ. Περνούσε τον θυμό 
του με ένα χαμόγελο… Αλλά εγώ ήμουν από 
εκείνους τους μαθητές, ίσως από τους λίγους, 
όπου στην πέμπτη τάξη, την ώρα της ανάγνω-
σης έφαγα ένα σπρώξιμο. Με είχε δει το από-
γευμα στους δρόμους του χωριού. Μου έριξε 
μια ματιά με νόημα. Την επόμενη μέρα με ση-
κώνει στο μάθημα. Εγώ διάβασα το κείμενο 
και το διηγήθηκα πολύ καλά. Με διέταξε να 
πάω στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου και 
να διαβάσω ένα διήγημα που δεν το είχαμε 
κάνει ακόμα. Και εκείνο το διάβασα σαν το 
μάθημα της ημέρας. 

«Σήκω πάνω» μου είπε. Και ξαφνικά τον 
διαπέρασε ένας ανεξήγητος θυμός. «Στον 
διάολο να πας! Το ίδιο διαβάζεις και το διήγη-
μα που δεν το έχουμε περάσει». Και ο σοφός 
δάσκαλος κατάλαβε πως από την επιθυμία για 
διάβασμα εγώ τα είχα διαβάσει όλα τα κείμενα 
από πριν. 

Θυμάμαι όταν πηγαίναμε στην Πολύτσανη, 
στις ανώτερες τάξεις του οχτάχρονου σχο-
λείου. Είχαμε τον μπάσιο Θωμά σαν ρολόι. 
Βγαίναμε στην Ούλτσα και ξέραμε, από το 
χιλιόμετρο που βρισκόταν εκείνος, αν είχαμε 
αργήσει ή όχι για το σχολείο. Πολλές φορές 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα ήταν εκείνος 
που μας επέστρεφε πίσω, λόγω του χιονιού. 
Ο ίδιος ποτέ δεν έλειπε. Τον είχαμε σαν γονιό 
και μεγάλο στήριγμα. Εμείς κάναμε μια ώρα 
δρόμο στο χιόνι και στη βροχή. Συχνά πηγαί-
ναμε μούσκεμα και παγωμένοι από το κρύο. 
Ο δάσκαλος, αφού περνούσε από την αίθου-
σα του παιδαγωγικού συμβουλίου, έμπαινε 
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στις τάξεις. Οι φίλοι μας από την Πολύτσανη, 
παρόλο που μας έβλεπαν βρεγμένους και πα-
γωμένους, περικύκλωναν τις σόμπες και δεν 
άφηναν καμία θέση για μας. Εκείνος το ήξε-
ρε αυτό και ερχόταν και μας έβρισκε θέση. 
Θύμωνε με τους ντόπιους μαθητές, αλλά δεν 
έμπαινε σε συζήτηση μαζί τους.

Μια μέρα μας φώναξε ο δάσκαλος της Γε-
ωγραφίας και μας λέει: «Ακούστε παιδιά, μια 
από τις κατσίκες μου έχει σπάσει το πόδι της 
και θέλω να μου φέρετε από ένα δεμάτι από 
φύλλα ο καθένας σας». Το ‘πε ο δάσκαλος και 
για εμάς ήταν νόμος. Για μερικά συνεχόμενα 
πρωινά, κάποιοι από εμάς, μαζί με τις σχολι-
κές τσάντες μεταφέραμε για την Πολύτσανη 
και το δεμάτι. Για να μη γίνει αντιληπτό, έβγαι-
ναν η γυναίκα και ο γιος του δασκάλου και 
έπαιρναν τα δεμάτια στις αποθήκες του συνε-
ταιρισμού. Δεν θυμάμαι από ποιον το έμαθε 
ο δάσκαλος Θωμάς. Ποτέ δεν τον είχαμε δει 
τόσο αγανακτισμένο. «Αν σας ξαναδώ άλλη 
φορά με δεμάτια, θα σας σπάσω τα χέρια!» 
Έτσι γλιτώσαμε και από αυτήν την αγγαρεία. 

Ήταν αριστοτέχνης στη λογοτεχνική ανά-
λυση. Ένα από τα μαθήματα που θυμάμαι ακό-
μα και σήμερα ήταν η ανάλυση του ποιήματος 
του Πάνο Τσούκα για το χωριό του, τη Σωπι-
κή. Χρησιμοποιώντας ως προσωποποιημένο 
σύμβολο τον πλάτανο του χωριού, ο ποιητής 
μιλούσε για την ελληνική μειονότητα. Την 
ανάλυση αυτών των στίχων τη θυμόμουν και 
κατά την διάρκεια των δικών μου διδακτικών 
ωρών ως δάσκαλος. 

Δεν θα το ξεχάσω, όταν ένα πρωινό κάλε-
σε εμένα και τον Κίτο Μίχο και με δυσκολία 
μας ανακοίνωσε: «Από τη Δευτέρα δεν είναι 
υποχρεωτικό για εσάς τους δυο να παρακο-
λουθήσετε το μάθημα των ελληνικών». Εμάς 
μας έπεσε σαν βόμβα αυτή η είδηση. Προς τι 
τέτοια διάκριση!; Μας είπαν πως τα ελληνικά 
ήταν μόνο για τους Έλληνες της μειονότητας 
και όχι για τους Βλάχους. Ήταν το έτος 1969, 
μια χρονιά μετά την επαναστατικοποίηση του 
σχολείου. Φυσικά, αυτό δεν μας έβλαψε στη 
γνώση των ελληνικών, διότι εμείς είχαμε πε-
ρίπου οχτώ χρόνια που είχαμε κάνει ελληνικά. 

Κι εγώ, ίσως και από αντίδραση, τότε διάβαζα 
πολλή ελληνική λογοτεχνία. 

Ήμουν μαθητής της πέμπτης ή έκτης τά-
ξης, όταν ο δάσκαλος έκανε τον γάμο του 
μεγάλου του γιου. Όπως όλοι οι συνομήλικοί 
μου κι εγώ τριγυρνούσα πέριξ του γάμου. Κά-
ποια στιγμή άκουσα κάποιον που με φώναζε. 
Ήταν ο δάσκαλος των ελληνικών, ο πατέρας 
του γαμπρού. 

«Έλα εδώ» μου λέει. Εγώ θυμήθηκα το 
σπρώξιμο και πήγα να φύγω. «Μη φοβάσαι» 
μου είπε με ήπιο τόνο φωνής. Έβαλε το χέρι 
στην τσέπη και τον είδα να βγάζει ένα χαρτο-
νόμισμα των 100 λεκ.  «Πάρ’ το και πήγαινε 
να μου φέρεις το μουλάρι να φορτώσουμε 
την προίκα της νύφης». Εγώ σάστισα. Εκατό 
λεκ! Κι έγινα καπνός… 

Ήταν δεινός φίλαθλος της ομάδας του 
Luftëtari. Επί τη ευκαιρία του γεγονότος ότι ο 
γιος του ζούσε με την οικογένειά του στο Αρ-
γυρόκαστρο, πήγαινε να τους επισκεφτεί και 
παρακολουθούσε και τους αγώνες. Αυτός ο 
άνθρωπος άνοιγε συζήτηση με κάποιον άλλο 
μόνο για το ποδόσφαιρο. 

Σοφός όπως ήταν και γεμάτος με 
εμπειρία ζωής, δεν εμπιστευόταν σε κανέ-
ναν τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Αυτό το 
κείμενο είναι ένα μνημόσυνο για εκείνον. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα του σε σκεπάζει, 
αλησμόνητε δάσκαλε!

Πέτρος Μεϊντής
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Ένας δάσκαλος όχι μόνο για 
γράμματα, αλλά για τα σημαντικό-
τερα μαθήματα ζωής

Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, 
ανεξάρτητα την ηλικία του, είναι πάντα μια με-
γάλη απώλεια για την οικογένεια και τον κοι-
νωνικό του περίγυρο.

Όμως, υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν 
έντονα τα ίχνη τους με τα έργα τους, όπως 
ο Θωμάς Λώλης, ο οποίος σημάδεψε τη ζωή 
μας, το χωριό και την ιστορία του τόπου, τρεις 
γενιές ανθρώπων. 

Υπήρξε δάσκαλος του πατέρα μου, ξεκι-
νώντας την καριέρα του ως εκπαιδευτικός 
τη δεκαετία του ’30, και συνέχισε να είναι 
δάσκαλος έως τη δεκαετία του ’60 και πολύ 
παραπάνω. Με την αφοσίωση προς την ελλη-
νική παιδεία δίδαξε πολλούς Σχωριαδίτες και 
τους εμφύσησε την αγάπη για τα γράμματα, 
τη γνώση, τον ελληνικό πολιτισμό, κάνοντας 
ισχυρότερες τις γέφυρες με τους προγόνους 
και την πατρίδα.

Τον θυμάμαι σε στιγμιότυπα εκτός σχολεί-
ου, όταν ο ρόλος του δασκάλου ξεκουραζόταν 
σε κάποιο συρτάρι μέχρι να έρθει πάλι η στιγ-
μή να μπει μέσα σε μια τάξη για να μεταδώσει 
τις γνώσεις, τις αξίες, το ήθος του. Κάθε κα-
λοκαίρι εργαζόταν στον κάμπο ως ποτιστής. 
Συχνά έπαιρνε το γαϊδουράκι του και πήγαινε 
κι έκοβε ξύλα για το σπίτι του. Τον θυμάμαι 

Αριστερά ο μαθητής Αποστόλης Νάκας, δεξιά ο 
δάσκαλος Θωμάς Λώλης

πάντα λιγομίλητο, αυτό που λέμε «λίγα και 
καλά», και η κάθε του κουβέντα είχε ιδιαίτερη 
βαρύτητα. Όμως σαν τον πετύχαινες σε συζή-
τηση για τα ποδοσφαιρικά, τότε ο δάσκαλος 
Θωμάς μετατρεπόταν σε έναν λαλίστατο και 
ορμητικό φίλαθλο που μιλούσε με πάθος για 
το αγαπημένο του άθλημα.

Αν άκουγες στον δρόμο ένα μελωδικό 
μουρμουρητό, ένα γλυκόλαλο «…μμμμμ…» 
με ρυθμό, τότε ήσουν σίγουρος ότι περνά ο 
Θωμάς Λώλης, που συνήθιζε να σιγομουρ-
μουρίζει τις αγαπημένες του μουσικές μελω-
δίες, αφήνοντας τον στίχο απ’ έξω.

Όλα τα χωριατόπουλα, μας έπαιρνε από 
την 5η έως την 8η τάξη, και περπατούσαμε 
για το οχτατάξιο σχολείο της Πολύτσιανης. 
Μαζευόμασταν 30 – 40 παιδιά, και όλοι μαζί, 
δάσκαλος και μαθητές, διανύαμε αυτήν τη δι-
αδρομή, με πάσα καιρό, κρύο, βροχή, χιόνια, 
ζέστη. Στον Μεγαλάκκο, ο δάσκαλος μας περ-
νούσε έναν έναν στην πλάτη και συνεχίζαμε…

Οι γονείς μας ένιωθαν ασφάλεια, ξέρο-
ντας ότι ο Θωμάς Λώλης μας έχει στην επο-
πτεία του, μας προσέχει, μας διδάσκει. Γι’ 
αυτό και όλοι τον αποκαλούσαν και Μπάσιο 
Θωμά, αξιώνοντάς τον έτσι άτυπα με έναν 
τίτλο τιμής που συνήθιζαν οι χωριανοί να 
δίνουν σε έναν άνθρωπο που ξεχωρίζει κι 
έχει κύρος.

Αιωνία του η μνήμη και αξέχαστα τα 
έργα του.

Να έχουμε όλοι την ευχή του.
Θωμάς Νάκας

Ο Θωμάς Λώλης με τη σύζυγό του Ελένη, στην 
αυλή του σπιτιού τους
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Φάνης Μήλιας
Η ζωή μου όλη

Ο Φάνης Μήλιας είναι ένας ξενιτεμένος 
Σχωριαδίτης στην Αμερική, ο οποίος δραπέ-
τευσε από την Αλβανία το 1949. Είναι ένας 
άξιος, φλογερός πατριώτης. Σε προηγούμε-
να τεύχη του περιοδικού έχουμε φιλοξενήσει 
κείμενά του, όπου γράφει για τη νοσταλγία 
που έχει για το χωριό του.

Ο ίδιος κατάφερε να το επισκεφθεί το 
1991 κι ελπίζει να ξανάρθει, παρά τα 87 του 
χρόνια.

Αυτήν τη φορά μας έστειλε τις αναμνήσεις 
του από το χωριό και μας παρακάλεσε να τα 
μεταφράσουμε και στην αγγλική γλώσσα, για 
να μπορούν να τα διαβάσουν και τα εγγόνια 
και τα δισέγγονά του. Εμείς, πάντα καλοπρο-
αίρετοι, ικανοποιήσαμε κατ’ εξαίρεση την 
επιθυμία του.

Ευχόμαστε στον Φάνη Μήλια να επισκε-
φθεί και πάλι το χωριό, να τον φιλοξενήσου-
με και να ζήσει πολλά και καλά χρόνια. 

Ο Φάνης και η Ιφιγένεια Μήλια
Steve and Ifigeneia Milias

Ονομάζομαι Φάνης Μήλιας και θέλω να 
γράψω για τα 18 χρόνια που έζησα στις Σχω-
ριάδες, το αξέχαστο χωριό μου. 

Γεννήθηκα στις 25 Μαΐου 1931, ο πατέ-
ρας μου ήταν ο Χρήστος Μήλιας και η μη-
τέρα μου η Ευθυμία. Ο πατέρας μου έφυγε 
από το χωριό το 1926 όταν ο παππούς μου, 
Θεολόγος Νταλές, ο πατέρας της μάνας μου, 
τον πήρε στην Αμερική. Στην πρώτη αναχώ-
ρηση άφησε τη μάνα μου και τον αδερφό μου 
στο χωριό, ο οποίος ήταν τότε 10 χρόνων. 
Επέστρεψε στο χωριό το 1929 και κάθισε μέ-
χρι το 1931. Εγώ γεννήθηκα τη χρονιά που 
ξενιτεύτηκε για δεύτερη φορά. Όταν έφυγε 
ήμουν δύο μηνών. Πριν αποχωριστεί την οι-
κογένειά του, είπε της μάνας μου πως «μόλις 
ο Νότης γίνει 18 χρόνων, θα τον πάρω και 
αυτόν στην Αμερική και μόλις μπορέσω θα 
πάρω κι εσάς».

Όταν πήγε στην Αμερική, μας έστελνε 15 
δολάρια τον μήνα και τα καταφέρναμε, η μάνα 
και τα δύο παιδιά, πολύ ωραία. Το 1939 πήρε 
και τον αδελφό μου στην Αμερική. Μείναμε 
εγώ και η μάνα. Το 1940 ξεκίνησε ο πόλεμος 
κι έκλεισε ο δρόμος για την Αμερική. Εμείς τα 
καταφέραμε για τρεις μήνες ακόμα, μετά μεί-
ναμε χωρίς χρήματα. Η μάνα μου άρχισε να 
πουλάει ό,τι είχαμε, ακόμα και το δαχτυλίδι 
της, για να πάρουμε να φάμε. Πολλές φορές 
κοιμόμασταν νηστικοί ή περνούσαμε με ένα 
κομμάτι ψωμί κι ένα κρεμμύδι. 

Ο πόλεμος συνέχιζε, ήρθαν οι Ιταλοί και 
στρατός έμεινε στο χωριό και μαγείρευαν στη 
Σωτήρα για τον στρατό. Κάθε μέρα πήγαινα 
με την καραβάνα και ό,τι έμενε από το φαγητό 
τους το έδιναν εμένα και τρώγαμε καλά. Αυτό 
συνεχίστηκε μέχρι που ο ελληνικός στρατός 
πήρε τους Ιταλούς στο κυνήγι, από το Καλ-
πάκι μέχρι το Τεπελένι. Το αρχηγείο του ελλη-
νικού στρατού στήθηκε στο σπίτι μου κι εγώ 
πάλι με την καραβάνα. Τρώγαμε όπως ο ελ-
ληνικός στρατός νόστιμη φασολάδα.

Όταν ο ελληνικός στρατός οπισθοχώρησε 
και άρχισαν οι Παρτιζάνοι με τους Γερμανούς, 
οι Ιταλοί και οι Γερμανοί μας βομβάρδισαν με 
τα αεροπλάνα. Εμείς περνούσαμε την ημέρα 
στις σπηλιές, πότε στο Μιτσούρκο, πότε στη 
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Γινεκάτα. Μετά, ήρθαν πάλι οι Ιταλοί και θα 
εισέβαλαν στην Ελλάδα.  Γινόταν χαμός. Τότε 
ήρθαν και οι Γερμανοί στο χωριό, πήραν ό,τι 
βρήκαν, μάζευαν τους άνδρες και του έστελ-
ναν στη Γερμανία. Μας φόβισαν τόσο πολύ!

Στο μεταξύ, στην Αλβανία άρχισε εμφύ-
λιος πόλεμος με τους Παρτιζάνους και τους 
Μπαλίστες. Οι τελευταίοι ήταν με τους Γερ-
μανούς. Τότε οι Γερμανοί κυνηγούσαν τους 
αντάρτες, γι’ αυτό και ξαναήρθαν στον χω-
ριό. Εμείς φύγαμε για τις σπηλιές στη Γινε-
κάτα. Την τρίτη φορά που ήρθαν έκαψαν το 
χωριό. Εμείς είχαμε κρυφτεί και πάλι στις 
σπηλιές. Όταν επιστρέψαμε δεν βρήκαμε το 
σπίτι όρθιο. Μαζί με τα υπόλοιπα σπίτια που 
είχαν κάψει, έκαψαν και το δικό μας κι εγώ 
με τη μάνα μείναμε στον δρόμο με ό,τι φο-
ρούσαμε. Τώρα τι θα κάναμε; Η μάνα άρχι-
σε να κλαίει, εγώ τρομαγμένος σκεφτόμουν 
πού θα πάμε. Ευτυχώς τότε ένας γείτονας 
που δεν του είχαν κάψει το σπίτι, μας λυπή-
θηκε και μου είπε: «Φάνη, άκουσέ με. Θέλεις 
να έρθεις στο σπίτι μου, εσύ και η μάνα σου; 
Εσύ να βοηθήσεις τον γιο μου με τα πρόβα-
τα και η μάνα σου θα κάνει τις δουλειές μαζί 
με τη γυναίκα μου. Στο σπίτι θα είστε σαν την 
οικογένειά μου, εγώ θα σα φροντίσω με ό,τι 
χρειαστείτε».

Δεν φαντάζεται κανείς τη χαρά μου και για 
εμένα και για τη μάνα μου. Δεν θα πεινάγα-
με τώρα πια. Αυτός ο γείτονας ήταν ο Μήτε 
Μεντής, ο σωτήρας μου. Μας είχε όπως είχε 

τα παιδιά του. Εγώ με τα παιδιά του ήμασταν 
σαν αδέρφια, με τον Νάσιο, τον Πήλιο, τον 
Μιχάλη, τον Στόλη. Αν υπήρχε Θεός ήταν μαζί 
μου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτόν τον άνθρω-
πο, που μου στάθηκε σαν δεύτερος πατέρας.  

Στο σπίτι του Μήτε καθίσαμε έναν χρόνο, 
μετά πήγαμε στο σπίτι του Στόλη Μήλια. Αυ-
τός είχε φτιάξει ένα σπίτι στη Σωτήρα, μεταξύ 
του δικού του μέρους και του πατέρα μου, γι’ 
αυτό κι εγώ, όταν έφυγε ο θείος μου, αμέ-
σως πήγα στο σπίτι, αφού ήταν χτισμένο στου 
Μήλια. Όταν φύγαμε από το σπίτι του Μήλια, 
εγώ άρχισαν να κάνω διάφορα θελήματα. 
Την ίδια περίοδο ήρθαν οι Εγγλέζοι και βοή-
θησαν τους Παρτιζάνους, που τα αεροπλάνα 
έριχναν τρόφιμα και πολεμοφόδια. Εμένα με 
έστελναν με έναν φακό, να πάω στην Πολύ-
τσανη, να το δώσω στους αντάρτες, για να 
ξέρουν τα αεροπλάνα που θα ρίξουν τα εφό-
δια τη νύχτα. Κάθε φορά μου έδιναν μία λίρα, 
μας βοηθούσαν να έχουμε πετρέλαιο για τη 
λάμπα, λίγη ζάχαρη, λίγο τυρί φέτα και αλεύ-
ρι να φτιάχνει ψωμί η μάνα μου. 

Έκανα ό,τι δουλειές υπήρχαν και περιμέ-
ναμε πότε θα ανοίξει ο δρόμος από την Αμε-
ρική, για να μάθουμε νέα του πατέρα. Είχα 
φτάσει 15 χρόνων, δυνατός και μπορούσαν 
να βοηθώ και τη μάνα μου, που ήταν άρ-
ρωστη, να έχει να φάει καλά. Στο μεταξύ, ο 
πόλεμος τελείωσε και ο Χότζας ήταν τώρα 
ο Πρόεδρος της Αλβανίας, με το κομμουνι-
στικό κόμμα. Αν και δεν πήγα σχολείο, για-
τί δούλευα στα πρόβατα και όλες τις άλλες 
δουλειές, τώρα ήμουν ένας από τους νέους 
του χωριού κι έγινα Πρόεδρος της Νεολαίας. 
Στο χωριό όταν είχαμε συγκέντρωση, ερχό-
ταν ο γενικός πρόεδρος της νεολαίας από το 
Αργυρόκαστρο και μαθαίναμε πόσο καλά θα 
είμαστε με την κυβέρνηση του Χότζα.

Στο χωριό μας οι Γερμανοί σκότωσαν 11 
Παρτιζάνους κι εμείς τους θάψαμε όλους 
σε έναν τάφο. Για εμάς ήταν ήρωες, τους 
βάζαμε λουλούδια, τους τιμούσαμε κάθε 
χρόνο. Η κυβέρνηση του Χότζα έφτιαξε ένα 
νέο κοιμητήριο στο Λιμπόχοβο και ήθελα να 
μεταφέρουν όλους τους νεκρούς εκεί. Μου 
έστειλαν μια διαταγή, να ανοίξουμε το μνή-
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μα, που ήταν οι 11 Παρτιζάνοι, και να τους 
μεταφέρουμε στο Λιμπόχοβο. Εμείς, η νεο-
λαία αναλάβαμε αυτή τη μεταφορά. Γεμίσαμε 
δύο σάκους με τα οστά των νεκρών και πήρα 
το μουλάρι του Μήτσιο Πασπάλη και τα πήγα 
στο νέο νεκροταφείο. Εκεί τους στολίσαμε με 
λουλούδια και σημαίες και ο Νάσιος Ζώης, 
από τις Σχωριάδες, με σύστησε σε πολλούς 
από το κεντρικό συμβούλιο της περιοχής Αρ-
γυροκάστρου. Τώρα, όλοι με ήξεραν ως «Ο 
πρόεδρος, Φάνης Μήλιας».

Στις Σχωριάδες είχα μια παρέα, που τρα-
γουδούσαμε, χορεύαμε, καθαρίζαμε τους 
δρόμους. Όταν το πηγάδι στο χωριό ήταν 
κλεισμένο με άμμο, εμείς το ανοίξαμε για να 
παίρνουν νερό. Στην περιφέρεια Αργυροκά-
στρου χρειάζονταν νέους και νέες να πάνε 
στο Δυρράχιο, να ανοίξουν δρόμο μέχρι τα 

Τίρανα. Μου έστειλαν μήνυμα να πάρω εθε-
λοντές για δύο μήνες, να πάμε να δουλέψου-
με εκεί. Αποφάσισα να πάρω την παρέα μου 
και να πάμε. Από τις Σχωριάδες μαζευτήκαμε 
6 παιδιά: ο Νότης Σιώτης, ο Αντώνης Βάγιος, 
ο Φόρης Μπέλλος, ο Αντώνης Κούκουρας, ο 
Φώτης Μήλιας κι εγώ, ο Φάνης.  Πήγαμε στο 
Αργυρόκαστρο και από εκεί μας έβαλαν στο 
λεωφορείο για το Δυρράχιο. Μαζί μας ήταν 
και τρία κορίτσια από το χωριό Χλωμό. Μόνο 
εθελοντές από το Πωγώνι. Συνολικά, ήταν 6 
άτομα η δική μου ομάδα, 3 κορίτσια από το 
Χλωμό, 120 από τη Δερόπολη. 

Όταν γυρίσαμε από το Δυρράχιο ήμουν 
σχεδόν 16 χρόνων, Στην Πολύτσανη σχη-
μάτισαν την «Κομούνα του Πωγωνίου» και 
πρόεδρο τον Γιώτη Πάνο και γραμματέα τον 
Νάσιο Βόλο από τον Χλωμό. 

Σε έναν χρόνο θα με έπαιρναν φαντάρο. 
Τότε ήταν που λάβαμε ένα γράμμα από τον 
πατέρα με 100 δολάρια μέσα. Και αυτός και ο 
αδερφός μου ήταν καλά και ρωτούσε αν μπο-
ρούμε να φύγουμε για Αμερική. Του έγραψα 
ότι είναι πολύ δύσκολο και να μη μου γράφει 
γι’ αυτό.

Τότε σκέφτηκα να γίνω αστυνομικός για 
το Πωγώνι. Κι έγινα εθελοντής αστυνομικός 
για τον πρόεδρο Γιώτη Πάνο και τον γραμ-
ματέα τον Νάτση Μπόλο, ενώ παράλληλα να 
είμαι μέλος της νεολαίας. Ο Νάσιος Ζώης που 
δούλευε για το Κόμμα, μου έστειλε ένα γράμ-
μα να πάω στο Λιμπόχοβο να τον ανταμώσω. 
Ήθελε να μου προτείνει κάτι κι εγώ πήγα και 
καθίσαμε στο καφενείο και μου λέει: «Φάνη, 
εσύ δουλεύεις καλά με τη νεολαία κι εγώ σε 
καμαρώνω που είσαι από το χωριό μου. Γνω-
ρίζεσαι με πολλούς, γι’ αυτό θα σου κάνω μια 
πρόταση και αυτό είναι μυστικό και δεν θέλω 
να ξέρει κανείς. Χρειάζομαι έναν από τη νε-
ολαία του Πωγωνίου, να πάει στη Ρωσία για 
δύο μήνες. Εκεί θα σε μάθουν πολλά πράγ-
ματα για τη νεολαία. Όταν θα επιστρέψεις, 
θα πάρεις μέρος να διαφωτίσεις τη νεολαία 
του Πωγωνίου. Αυτό θα κάνεις, θέλω να μου 
πεις αν είσαι έτοιμος να μπεις στο Κομουνι-
στικό Κόμμα και από εκεί θα έχεις την καλύ-
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τερη θέση στο κόμμα. Αν μου πεις το «ναι» θα 
φύγει από εδώ στις 15 Αυγούστου. Αυτό δεν 
το ξέρει κανένας, είναι πρόταση δική μου. Το 
σκέφτηκα και λέω γιατί όχι;»

Του είπα για τη μάνα μου, ότι θα μείνει μόνη, 
και αυτός μου είπε: «εγώ θα την προσέχω».

«Ναι, θα είμαι έτοιμος, όποτε θέλεις» 
απάντησα και δεν το αποκάλυψα σε κανέναν. 
Σκεπτόμουν όμως πώς θα το πω στη μάνα 
μου. Εγώ ήμουν στην αστυνομία και έτοιμος 
να βγω στις 15 Αυγούστου για Ρωσία. 

Στις 25 Μαΐου που γινόμουν 18 χρόνων, το 
βράδυ είχαμε συγκέντρωση μέχρις τις 11:00 η 
ώρα το βράδυ. Όταν τελειώσαμε και πήγα στο 
σπίτι, άνοιξα την πόρτα και είδα δύο άντρες στο 
τζάκι και τη μάνα μου να φτιάχνει τηγανίτες. «Τι 
γίνεται εδώ;» ρωτάω και η μάνα μού απαντά να 
μη φοβάμαι τα παιδιά, ήταν δικά μας και να κά-
τσω κάτω μαζί τους. Ένας από αυτούς με κοι-
τάει και λέει: «Φάνη, ήρθαμε να σας πάρουμε, 
είμαστε από την Ελλάδα». 

Τότε γνώρισα τον έναν. Ήταν ο Ηλίας Μπί-
μης. Τον χαιρέτησα, αγκαλιαστήκαμε και άρχισε 
να μου λέει: «Φάνη, ο πατέρας σου έστειλε χρή-
ματα στον θείο σου, τον Στόλη Μήλια κι αυτός 
μας πλήρωσε να έρθουμε να σε πάρουμε στην 
Ελλάδα. Τι λες, θα έρθεις;»

«Ναι, ναι! Πότε θα φύγουμε;» τον ρωτάω με 
ανυπομονησία. Τότε ο άλλος άντρας μου λέει:

«Εμείς θα σας πάρουμε, αλλά εσύ θα μας 
κάνεις πρώτα μια χάρη. Αύριο θα πας στη 
Σωπική και θα δώσεις αυτό το γράμμα με μια 
φωτογραφία σε ένα κορίτσι, τη Μερόπη, για 
να σε ακολουθήσει». Αυτός ήταν ο αδερφός 
της κι έγραφε στη Μερόπη να με ακολουθή-
σει κι ότι αυτός θα την περίμενε εκεί που θα 
την πήγαινα.

«Ναι, αυτό μπορώ να το κάνω. Αστυνό-
μος είμαι, θα την πάρω θέλει δεν θέλει».

Την επομένη μέρα πήγα και τη βρήκα 
μόνη στο σπίτι, της έδωσα το γράμμα και 
αυτή χάρηκε που είδε τη φωτογραφία του 
αδερφού της. Με ρώτησε αν μπορεί να πάει 
να το πει της μάνας. Της είπα: «Όχι, θα έρ-
θεις τώρα συνοδεία, να μην καταλάβει κανέ-
νας». Κι έτσι την πήρα συνοδεία στο χωριό, 

στο σπίτι μου, όπου κάθισε όλη την ημέρα, 
περιμένοντας να νυχτώσει.  Κατά τις 7:00 πή-
ραμε μια μπουκάλα νερό, μια κουλούρα που 
έφτιαξε η μάνα μου, ένα κομμάτι φέτα, εγώ 
το τουφέκι, το αστυνομικό καπέλο και κατε-
βήκαμε στη βρύση, στη Βοδίτσα. Εκεί, μόλις 
κατεβήκαμε στο δέντρο ακούσαμε μια φωνή. 
Ήταν ο Γόλης Τσόνης με το γομάρι του. Ερχό-
ταν για το χωριό. Κρυφτήκαμε πίσω από το 
δέντρο, γιατί αν μας έβλεπε ήμασταν χαμένοι. 
Ο Θεός τον λυπήθηκε, γιατί ήμουν έτοιμος να 
τον σκοτώσω. Αυτός ήταν μέλος στο Κόμμα 
και δεν θα τη γλιτώναμε. Ευτυχώς, έφυγε κι 
εμείς κατεβήκαμε στην εκκλησία της Θεο-
τόκου. Εκεί η μάνα μου έφερε το εικόνισμα 
από το σπίτι και το βάλαμε στην εκκλησία και 
μείναμε εκεί μέχρι που ήρθαν και μας πή-
ραν τα παιδιά. Όλη τη νύχτα περπατούσαμε, 
βρεθήκαμε σε ένα μέρος στο βουνό κι εκεί 
περιμέναμε. Όταν βγήκε ο ήλιος κρυφτήκα-
με σε κάτι δέντρα κουρασμένοι κι αμέσως 
κοιμηθήκαμε. Όταν νύχτωσε πάλι, αρχίσαμε 
και πάλι να περπατάμε, μέχρι που βρήκαμε 
κάτι μικρά δέντρα και πάλι κουρασμένοι προ-
σπαθήσαμε να κοιμηθούμε. Εκεί ήμασταν 
ακόμα εντός συνόρων, κοντά σε ένα χωριό. 
Ακούγαμε φωνές. Ρώτησα τον Ηλία πότε θα 
παραδοθούμε. «Όχι ακόμα εδώ, το έχουν οι 
αντάρτες». Ο στρατός ήταν κάτω σε ένα χω-
ριό που το έλεγαν Κεράσοβο. 

Ήταν κάπου μιάμιση ώρα το πρωί, σταμα-
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Φάνης Μήλιας, 1950 
Steve Milias, 1950

τήσαμε και τα παιδιά μου λένε: «Φάνη πάρε 
τις γυναίκες και ανέβα αυτή τη ράχη κι εκεί 
θα βρείτε τον στρατό. Εμείς θα πάμε σε άλλο 
μέρος. Να μην τους πείτε ότι εμείς σας φέρα-
με. Να τους πεις ότι εσύ ήρθες μόνος σου από 
την Αλβανία και είσαι Ηπειρώτης από το Πω-
γώνι, από το χωριό Σχωριάδες. Τίποτε άλλο».

Αυτό κι έγινε. Μόλις ανεβήκαμε πάνω 
στη ράχη, ακούσαμε μια φωνή από το ύψω-
μα: «Σταματήσατε αυτού!» και δύο στρατι-
ώτες ήρθαν και μας πήραν. Μου αφαίρεσαν 
το τουφέκι και μας είπαν να τους ακολου-
θήσουμε. Το ταξίδι κράτησε τρεις μέρες και 
τρεις νύχτες. Λυπήθηκα τη μάνα μου, που 
δεν μπορούσε πια, ήταν πολύ κουρασμένη. 
Τώρα, που πια δεν φοβόμασταν μη μας πιά-
σουν οι αντάρτες, καθίσαμε σε αυτό το χωριό 
με τον στρατό τέσσερις μέρες, μέχρι να έρθει 
η φάλαγγα.

Μας πήγαν στα Γιάννενα, εκεί μας παρέ-
λαβε ο θείος μου ο Στόλης Μήλιας. Την επό-
μενη μέρα μας έστειλε ο πατέρας μου 150 
δολάρια, να πάρουμε ρούχα, αυτά που φο-

ρούσαμε είχαν τα χάλια τους. 
Η ταλαιπωρία μας τελείωσε, ήρθαμε στον 

παράδεισο. Εδώ είχαν να φας, να πάρεις ό,τι 
θέλεις. Μείναμε στα Γιάννενα δύο μήνες, πε-
ριμένοντας τα χαρτιά για την Αμερική. Μετά 
πήγαμε στην Αθήνα και ετοιμάσαμε τα διαβα-
τήρια. Της μάνας μου το διαβατήριο ήταν αλ-
λοδαπό, το δικό μου αμερικανικό, γιατί όταν 
γεννήθηκαν ο πατέρας μου ήταν αμερικανός 
κι εγώ εγγεγραμμένος στην Ουάσιγκτον.  

Από την Αθήνα φύγαμε στις 2 Οκτωβρίου 
με το καράβι το «Νέα Ελλάς» και μετά από 15 
ημέρες στη θάλασσα φτάσαμε στη Νέα Υόρ-
κη στις 17 Οκτωβρίου. Το 1949 γνώρισα τον 
πατέρα μου, που με είχε αφήσει δύο μηνών. 
Μαζί με τον πατέρα μου μας υποδέχτηκαν ο 
παππούς μου με τον αδερφό μου και ο θείος 
μου, ο Χαρίλαος. 

Στη Νέα Υόρκη μείναμε 10 ημέρες, μετά με 
το τρένο πήγαμε στην Καλιφόρνια. Μας πήρε 
5 μέρες να φτάσουμε. Ο πατέρας μου δούλευε 
σε ένα εργοστάσιο, εγώ πήγα στο νυχτερινό 
σχολείο να μάθω τα αγγλικά, μετά από έναν 
μήνα έπιασα δουλειά σε ένα υαλουργείο που 
έφτιαχναν γυαλί και ό,τι είδος μπουκάλες, πο-
τήρια και πολλά άλλα. Εγώ ήμουν βοηθός και 
βάζαμε τα γυαλικά στα χαρτόνια. Εκεί, μετά 
από έναν χρόνο έμαθα  όλες τις δουλειές που 
υπήρχαν στο εργοστάσιο. 

Όταν άρχισε ο πόλεμος της Αμερικής με 
τη Νότιο Κορέα, το 1952, με πήρανε στρα-
τιώτη. Πάλι πόλεμος. Μας εκπαίδευσαν για 
6 εβδομάδες κι εμένα με έστειλαν άλλες 6 
εβδομάδες στη Νέα Υόρκη και ήμουν τυχε-
ρός, γιατί ήμουν από την Αλβανία και μιλού-
σα αρβανίτικα και ελληνικά και μ’ έστειλαν σε 
δουλειά στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το καλύτε-
ρο σχολείο για εμένα. Έμαθα τόσα πράγμα-
τα μέσα σε δύο χρόνια, με μια υπηρεσία που 
χρειαζόταν να πάμε στη Γερμανία, στην Τουρ-
κία, στην Ελλάδα. Εκπαιδεύαμε αυτούς που 
ήθελαν να πάνε εθελοντές στρατιώτες, στον 
πόλεμο της Κορέας. 

Η τύχη μου χαμογέλασε και πάλι. Μετά 
από 2 χρόνια, πήρα το απολυτήριο κι επέ-
στρεψα στη δουλειά που ήμουν και παλιά. 
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Προόδευσα κι έγινα προϊστάμενος. Εδώ, όταν 
είσαι καλός εργάτης μπορείς να προοδεύσεις. 
Σε αυτήν την εργασία δούλεψα 35 χρόνια.

Όταν ήρθα στα Γιάννενα ήταν η νονά μου 
εκεί κι εγώ πήγαινα συνέχεια στο σπίτι της. 
Εκεί βρήκα ένα κορίτσι, που το γνώριζα από 
6 χρόνων. Ήταν η κόρη του παπά Κουτσο-
μπίνα και εγγονή της νονάς μου. Την έλεγαν 
Ιφιγένεια και τότε ήταν 15 χρόνων. Γίναμε 
φιλαράκια και ήμασταν μαζί για δύο μήνες. 
Εγώ την έβαλα στο μάτι, καλό κορίτσι και 
πολύ όμορφο. 

Όταν πήγα στην Αμερική και με πήραν 
στρατιώτη, άρχισα αλληλογραφία μαζί της. 
Αυτό κράτησε δύο χρόνια. Τελείωσα τον 
στρατό και τη σκεφτόμουν. Αποφάσισα να 
της γράψω αν θέλει να έρθει στην Αμερική 
και πως τώρα ήρθε η ώρα να παντρευτούμε. 
Μου απάντησε «ναι», αλλά έπρεπε να ρωτή-
σει τον πατέρα μου. Έγραψα στον πατέρα της 
κι εκείνος μου απάντησε αμέσως «ναι, παιδί 
μου, με την ευχή μου» και το 1955 πήγα στα 
Γιάννενα, την παντρεύτηκα και ήρθαμε πάλι 
στην Καλιφόρνια μαζί. Από τότε μέχρι τώρα 
είμαστε μαζί, είμαστε καλά και ευτυχισμένοι 
με δύο γιους, μια κόρη και εφτά εγγόνια.

Το 1991 ήρθα στην Αλβανία, μετά από 42 
χρόνια. Ήρθα στο αγαπημένο μου χωριό, τις 
Σχωριάδες. Χάρηκα κι έκλαψα που δεν ήταν 
η εκκλησία εκεί, το καμάρι του χωριού μας. 
Όμως οι Σχωριαδίτες είναι περήφανοι και με 
όλους όσους έμειναν στην Αλβανία και την 
Ελλάδα και με εμάς από εδώ, την Αμερική, 
την ξαναχτίσαμε, πολύ ωραία. Γι΄αυτό θα 
προσπαθήσω να έρθω να τη χαρώ από κοντά. 
Εύχομαι του χρόνου να έρθω, εύχομαι να εί-
μαι καλά. Τώρα πάω στα 87, πρώτα ο Θεός.

Διαβάζω και βλέπω τα καλά και ωραία 
πράγματα που κάνετε. Οι Σχωριάδες είναι ένα 
στολίδι του Πωγωνίου. Σας ευχαριστώ που 
μας κάνετε περήφανους Σχωριαδίτες.

Με αγάπη και με χαρά, σας ξανα-
λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα 
αυτά τα έργα που βλέπω να γίνονται 
στο χωριό μας, στο περιοδικό. 

Με αγάπη στον Θωμά Νάκα και 
σε όλους τους Σχωριαδίτες όπου κι 
αν είναι.

Φάνης Μήλιας
από την Καλιφόρνια, Η.Π.Α.

Στο Τεπελένι το 1991, με την Έλλη και τη Βερό-
νικα (της Κωνστάντω Μήλια τα κορίτσια) 

At Tepelena - 1991, with Elli and Veronica, the 
daughters of Konstando Milia. 

Η οικογένειά μου: Βασίλης, εγώ, Ιφιγένεια, Στεφανία, Χρήστος
My family: Vasilis, Fanis, Ifigeneia, Stefany and Christos.

67



Για τις Σχωριάδες

Στην Ήπειρο είναι ένα χωριό
Όπου το λέν’ Σχωριάδες

Που έχει κορίτσια όμορφα
Και άντρες λεβεντάδες.

Σχωριάδες όμορφο χωριό 
Κι αν είμαι εδώ στα ξένα
Με όλα αυτά που πέρασα
Πάντα νοσταλγώ εσένα.

Ένα τραγούδι που
τραγουδούσαμε με το ΕΑΜ

Ο Παύλος είναι γάιδαρος και ο Ζέρβας το 
σαμάρι

Να ανεβαίνει ο Μάρκος μας να πάνε στο 
σεργιάνι,

Γεια σου, βρε Μάρκο, γεια σου, κι εσύ και τα 
παιδιά σου.

Άλλα:

Για εσένα πατρίδα μας Ελλάδα βάλαμε τα 
άρματα ξανά

Τη λευτεριά μας για να βρούμε σκίζουμε 
δάση και βουνά.

__
Κάνε κουράγιο, ψηλά το κεφάλι, όμορφες 

μέρες θα έρθουνε πάλι.
__

Η καρδιά μου η φτωχική, μια ζωή υπομένει
Μιλάω με γλώσσα στοργική, ποτέ διαβολε-

μένη.
__

Άμα ξεπέσει ο άνθρωπος από την κακή του 
γνώση,

Το χέρι της βοήθειας κανείς δεν θα του 
δώσει.

Φάνης Μήλιας

For the village of Schoriades

In Epirus there is a village
That is called Schoriades
Where the girls are pretty
And the men are dashing.

Schoriades beautiful village
Even though I am here in foreign lands

With all those that I passed
I will always fell nostalgic about you

A song that we sang with EAM

Pavlos is a donkey and Zervas the 
packsaddle 

So Markos to get up and to go to the 
promenade

Hello, Marko, hello to you and to your 
children.

Other

For you Greece our fatherland we put the 
armature again

In order to find our freedom we tear forests 
and mountains

Be courageous, keep your head up cause 
beautiful days will come again

My poor heart, endures during my whole 
life

I speak with affectionate language, never 
venomous

If a man degradate from his bad knowledge
No one will give him a hand of help.

Fanis Milias
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Steve Milias
My life

My name is Fanis Milias and I want to 
share the story of my unforgettable village 
Schoriades, where I lived for the first 18 
years of my life. 

I was born on May 25th, 1931. My father’s 
name was Christos Milias and my mother’s 
Efthymia. My father left the village for the 
first time in 1926, when my grandfather, 
Theologos Dales, my mother’s father, took 
him to America.

He left my mother and my brother back 
at the village, who at that time was only ten 
years old. My father returned to the village 3 
years later and stayed there until 1931. I was 
born the year he left for America for the sec-
ond time. I was two months old when he de-
parted. Before leaving his family, he told my 
mother that “as soon as Notis (my brother) 
turns 18 years old, I will come and take him 
to America with me, and as soon as I can, I 
will come for you as well”.

While in America, my father send us 15$ 
each month which was a great help and 

made our living comfortable enough. In 
1939 he took my eldest brother to America 
while my mother and I stayed back. 

In 1940, World War II started and the 
road to America had closed for good. We 
got by for the first three months, but every-
thing started going downhill afterwards. My 
mother sold everything, even here precious 
rings in order to buy food. There were days 
that all we had to eat was a piece of bread 
and an onion, and many nights when we 
went to bed unfed.

As the war continued, Italian army troop-
ers came to settled in our village. They set 
their kitchen at sotiria area which was great 
because I took my billycan and filled it with 
their leftovers every day.... at least we had 
something to eat. This lasted until the Greek 
army chased the Italians away, from Kalpaki 
to Tepeleni. They settled the Greek army 
headquarters in our house, so there went 
me again with my billycan. 

As the Greek army retreated and the 
Partisans started fighting 
the Germans, the Italians 
and the Germans bombed 
us with their airplanes. 
We fled to take cover in 
the caves. Some days 
were spent in the caves of 
Mitchurko and others in 
Yenekata. The Italians in-
truded Greece once again. 
It was chaos. The Ger-
mans came to our village, 
took all they found, gath-
ered the men and sent 
them to Germany. They 
frightened us so much!

Meanwhile, a civil war 
between the Partisans 
and the Ballists who were 
cooperating with the Ger-

mans had begun in Albania. The Germans 
My children, Vasilis and Christos with me

Τα παιδιά μου, ο Βασίλης, ο Χρήστος κι εγώ

Η αφήγηση ζωής του Φάνη Μήλια, μεταφρασμένη και στην αγγλική γλώσσα
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chased the guerrillas away, and so they came 
back to the village. We fled for the caves in 
Yenekata. They burned the village the third 
time they came. When we returned to the 
village we found nothing but ashes. Every-
thing was burned to the ground. We were left 
with nothing but our clothes. What would we 
do now? My mother started to cry and I was 
scared. Where would we go? Fortunately, 
one of our neighbors whose house was not 
burned, felt pity for us and said: “Fani, would 
you like to come and stay at my house with 
your mother? You can help my son with the 
sheep and your mother will help my wife 
with the chores. I will treat you like family, I 
will take care of all your needs”. I cannot de-
scribe the joy I felt! We wouldn’t starve any-
more. My neighbors name was Mite Medis, 
my savior. He treated us like his children. His 
children Nasios, Pelios, Michalis and Stolis 
were like brothers to me. If there was a God, 
he was watching over me. I will never forget 
that man, who was like a second father to 
me.

We stayed at Mite’s house for a year. We 
later moved to Stolis Milias house. He had 
built a house at Sotira, between his and my 
father’s place, that’s why when my uncle left, 
I went immediately to the house, because it 
was built at Milia’s place. When we left Milia’s 
house, I started to run errands for him. At 
the same time the British came and helped 
the Partisans by throwing food and muni-
tions from their airplanes.They sent me with 
a flashlight to Politsani to give it to the guer-
rillas, so the planes would know where to 
throw the supplies at night. Each time they 
gave me a pound. That helped us buy oil for 
the lamp, a little bit of sugar, a small amount 
of feta cheese and some flour so my mother 
would bake bread.

I did all sort of jobs while waiting for the 
road to America to open so we could hear 
news from my father. I was 15 years old by 
then, strong, and helped my mother, who 
was now sick, to eat better. Meanwhile, the 
war was over, and Hojza (Hoxha) was now 
the President of Albania, with the Commu-
nist Party. Although I did not go to school, 
because I was working as a shepherd and 
did some other jobs on the side, I was one 
of the youngest people in the village and be-
came President of the Youth Club. Whenever 
we held a meeting at the village, the general 
president of the youth club from Gjirokastra 
would join us. He would tell us how things 
would improve with Hojza (Hoxha) govern-
ment.

The Germans killed 11 Partisans in our 
village and we buried them all in the same 
tomb. They were our heroes. We placed flow-
ers and honored their memory every year. 

The Hojza (Hoxha) government build a 
new cemetery in Libochov. They wanted to 
move all the desist there. They ordered me 
to go and open the 11 Partisans tomb and 
move them to Libochov. We filled the de-
sist into two sacks. I loaded them on Mitsio 
Paspali’s mule and took them to the new 
cemetery. There we honored them by plac-

My daughter and I, 1974 
Η κόρη μου κι εγώ, 1974
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ing flowers and flags.  Nasios Zois, from the 
Schoriades, introduced me to many mem-
bers of the central council of the Gjirokas-
tra region. Now, everyone knew me as “The 
President, Fanis Milias”.

In Schoriades my friends and I sang, 
danced and cleaned the streets together. 
When the village well was covered with 
sand, we would go and open it so the vil-
lager’s could get water. 

The district of Gjirokastra asked for 
young men and women to go to Durres in 
order to built a road until Tirana. I decided 
to take my friends and go. Six people includ-
ing myself went. The other five were: Notis 
Siotis, Antonis Vagios, Foris Bellos, Antonis 
Koukouras and Fotis Milias. We first went to 
Gjirokastra where we took a bus to Durres. 
Three girls from Hllomo village came with 
us. Only volunteers from Pogoni. In total, 
there were 6 people from my team, 3 girls 
from Hllomo, and 120 from Deropoli.

I was nearly 16 when we returned from 
Durres. They had formed the “Commune of 
Pogon” in Politsani, and the president was 
Giotti Panos and secretary was Natsi Bolos 
from Hllomo.

I had to serve in the army the following 
year. It was then that we received a letter 
from my father with 100$ in it. He and my 
brother were fine and asked if we could leave 
for America. I replied by telling him that it 
was very difficult for us to do so and to stop 
writing about the subject.

It was then that the thought of becoming 
a police officer in Pogoni region hit me. So I 
volunteered as a police officer for President 
Gioti Panos and Secretary Natsi Bolo, while 
being a member of the youth club. Nasios 
Zoi, who worked for the Party, sent me a 
letter telling me to meet him in Libochov. He 
had a proposition for me. I went, and we sat 
in the café and he said: “Fani, your work with 
the youth club is great and I’m proud that 
you are from my village. You know a lot of 
people. I have a suggestion to make but it’s a 

secret and I don’t want anyone else to know. 
I need a person from Pogoni’s youth club to 
go to Russia for a couple of months. You will 
get taught about the youth club and when 
you get back, you will enlighten the youth 
club of Pogoni. That’s what you’re going to 
do.  I want you to tell me if you’re ready to 
enter the Communist Party. If you decide to 
say “yes” you will leave on August 15th . No 
one knows about this.”

My concern was about my mother and 
that she would be left by herself, but he re-
assured me by telling me that he would take 
care of her.

“Yes, I’ll be ready to go whenever you 
want,” I answered and did not reveal the 
secret to anyone. But how was I to tell my 
mother? I was in the police and ready to go 
to Russia on August 15th.

On May 25th, the day I became 18 years 
of age, we had a meeting until 11:00 p.m. 
When we finished and I got home, I saw two 
men sitting at the fireplace and my mother in 
the kitchen making pancakes. “What’s going 
on?” I asked. My mother replied by telling me 
not to be afraid of them. They came to help 
us and asked me to join them. One of them 
turned to me and said: “Fani, we came to get 
you, we came from Greece”.

Then I recognized one of them. It was 
Elias Bimis. I greeted him, we embraced 
and he began telling me: “Fani, your father 
sent money to your uncle, Stoli Milia and he 
in return paid us to come and bring you to 
Greece. Will you come?”

“Yes Yes! When do we leave? “I ask him 
impatiently. At that moment the second man 
turned to me and said: “We’ll take you, but 
you’ll have to do us a favor first. I want you 
to go to Sopic village tomorrow and give this 
letter along with a photo to a girl named 
Meropi. She is to follow you back here. “The 
second man was her brother and he wrote 
to Meropi stating that she was to follow me 
back to the village where he would be wait-
ing for us.
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“Yes, I’ll do it. I am a policeman, I will take 
her wether she wants or not”.

I went the next day and found her alone at 
home, I gave her the letter and she got excit-
ed seeing her brother’s photo. She asked me 
if she could go to tell her mother. I said: “No, 
no one must find out”.  So I took her to my 
house at the village, where she sat waiting 
to get dark. At 7:00 we took a bottle of water, 
a bread roll made by my mother, a piece of 
feta cheese, my rifle, my police hat and we 
went to the fountain, in Voditsa. As soon as 
we got to the tree, we heard a voice. It was 
Golis Tsonis with his donkey. He was coming 
to the village. We hid behind the tree, afraid 
of being seeing. God had mercy on him, 
because I was about to kill him. He was a 
member of the Party and that meant trouble. 
Fortunately, he left and we headed to Vir-
gin Mary’s church. My mother had brought 
an icon from the house and placed it in the 
church to keep us safe. We stayed there until 
the two men came to take us. We walked all 
night. At dawn, we hid behind some trees and 
slept. We were exhausted.  When it got dark 
we started walking again. We walked and 
walk all night and slept behind some small 

trees we found on our way. We 
hadn’t passed the boarder yet, 
but we were near a village. We 
heard voices. I asked Ilias if we 
would surrender. “Not yet, the 
guerrillas have taken over the 
village”. The army was in a vil-
lage called Kerasovo.

It was half past one in the 
morning, when we stopped. 
“Fani, take the women and go 
up this hill. You will find the 
army there. We will continue 
and go elsewhere. Don’t tell 
them anything about us. Tell 
them that you came from Al-
bania, from Epirus, from the 

village Schoriades in Pogoni. 
Nothing else”.

That’s exactly what happened. As soon 
as we hiked up the hill, we heard two sol-
diers ordering us to stop! They took my rifle 
and told us to follow them. The trip lasted 
three days and three nights. I felt pity for my 
mother, who was too tired to continue. Now 
that we were safe from the guerrillas, we 
stayed in the army’s village for the next four 
days until the phalanx came.

They took us to Ioannina, where my un-
cle Stolis Milias took us in. My father sent 
us 150$, the next day so we could buy new 
clothes because the ones we were wearing 
were shabby.

Our suffering had ended, we had come to 
paradise. There was plenty to eat. You ate 
whatever your heart desired. We stayed in 
Ioannina for about two months, until our pa-
pers to America got ready. Then we left for 
Athens to prepare our passports. My mother 
had a foreign passport, mine was American, 
because when I was born my father was 
already an American citizen so I was regis-
tered in Washington.

We left Athens on October 2nd on a ship 
named “Nea Hellas” and after 15 days of 
travel we arrived in New York city on Octo-

At the company that I worked for 35 years 
Στην εταιρεία που δούλευα 35 χρόνια
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ber 17th. 
In 1949 I met my father, who had left 

when I was just two months old. My father, 
grandfather, brother and my uncle Charilaos 
welcomed us.

We spent 10 days in New York, then we 
took the train to California. It took us 5 days 
to get there. My father worked in a factory 
and I went to night school in order to learn 
English. After a month I got a job at a glass-
house, where they were making glasses and 
all types of bottles. I worked as an assistant 
and my job was to place the glasses in the 
cardboard boxes. After a year I had learned 
all the positions in the factory.

When America’s war with South Korea 
began in 1952, the army enrolled me. War 
again. They trained us for six weeks, and they 
sent me for another six weeks to New York. I 
was lucky, because I was from Albania and I 
spoke English and Greek so they sent me to 
work in Europe. I learned so many things the 
following two years. Our service was needed 
in Germany, Turkey and Greece. Our job was 
to trained those who wanted to volunteer as 
soldiers in the Korean War.

Luck stuck me once again. After 2 years, 
I got my military discharge papers and re-
turned to my job at the glasshouse. I was 
granted a promotion. See, you pro-
gress when you’re a good worker. I’ve 
worked here for the last 35 years.

When we arrived at Ioannina, I went 
to my godmother’s house. There was a 
girl I knew ever since she was six. She 
was the daughter of the priest Kout-
sovina and my godmother’s grand-
daughter. Her name was Ifigeneia 
and she was 15 years old. We became 
friends. I liked her, she was a nice and 
very beautiful girl.

When I went to America and to the 
army, I started writing letters to her. 
This kept on going for about 2 years. I 
finished the army and all I could think 
was her. So I decided to ask her if she was 

willing to come and join me in America and 
that it was a good time to get married. She 
answered “yes,” but she had to ask her fa-
ther first. I wrote to him and he immediately 
answered by saying “yes, my child, you have 
my blessing” so in 1955, I went to Ioannina, 
married her and returned to California to-
gether. We’ve been together ever since. We 
are well and happy with two sons, a daugh-
ter and seven grandchildren.

In 1991 I came back to Albania after 
42 years. I returned to my beloved village, 
Schoriades. I was so happy and so sad at the 
same time... not seeing our beloved church, 
the pride of our village brought tears to my 
eyes. Schoriadites are very proud people and 
so we united in rebuilding the church. Scho-
riadites from Albania, Greece and even from 
America helped and I hope, god speed, that 
I will be able to come visit again next year.  

Schoriades is the gem of Pogoni. Thank 
you for making us proud.

With love and joy, I thank you all for the 
progress that is being done in my village.

Lots of love to Thomas Nakas and to all 
the Schoriadites wherever they are.

Fanis Milias
From California, USA

Fanis Milias, Ifigeneia Milia 
Φάνης Μήλιας, Ιφιγένεια Μήλια
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O Παντελής Γκιώκας
από την Πολύτσιανη

Ο Παντελής Γκιώκας από την Πολύτσιανη είναι ένας καλός 
φίλος και πολύ επίμονος στο να συναντιόμαστε και να ανταλλάσ-
σουμε απόψεις και αρχεία. Έμενε και εργαζόταν ως αρχιτέκτονας 
στην Αυλώνα, εργασία που συνέχισε και στην Αθήνα για πολλά 
χρόνια. Τώρα είναι συνταξιούχος.

Μας έδωσε τις παρακάτω σχωριαδίτικες φωτογραφίες. Πα-
ρακαλούμε όποιος γνωρίζει λεπτομέρειες για τις φωτογραφίες 
αυτές, να επικοινωνήσει μαζί μας.

1936, Ο γάμος της Τσίγιας του 
Πασπάλη

1945, Ο γάμος της Πάτρας 
του Κονόμου

Παντελής Γκιώκας
Αρχιτέκτων
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1948, Όλγα Τέρπου, ΚωνστάντωΧατζόλου, Ξανθίππη Ζιώτου, Ελένη Κονόμου και λοίποι 

Οι Σχωριαδίτες στην Ντόλιανη
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Κώτσιος Τέλιος,
ένας δημιουργικός και
ενεργός Σωπικιώτης

Μια μέρα του Οκτώβρη του 2016, μετά 
από πολλές προσκλήσεις, επισκέφτηκα το 
σπίτι του Κώτσιου Τέλιου, από τη Σωπική. Ο 
Κώτσιος Τέλιος, όπως είχα ακούσει γι’ αυ-
τόν αλλά και όπως τον έχω γνωρίσει, ήταν 
και είναι ένα ανήσυχο και δυναμικό μυαλό, 
με πολλές εφευρέσεις στο ενεργητικό του 
και μεγάλη προσφορά στο χωριό του, την 
εκκλησία και τους συνανθρώπους του.

Πίνοντας ένα τσιπουράκι στο μπαλκόνι 
του και αγναντεύοντας από την αυλή του 
τη Σωπική, ενθουσιάστηκα από το τοπίο 
και ευχαριστήθηκα την παραμονή μου 
εκεί. Περισσότερο όμως ευχαριστήθηκα 
από τις κουβέντες του, τις ενθυμήσεις και 
τις ιστορίες του.

Ακόμα και στις μέρες μας, που η ηλικία 
του ξεπερνάει τα 80 χρόνια, έχει έγνοια 
την πρόοδο του χωριού του. Ενδιαφέρε-
ται για την εκκλησία της Σωπικής, για τις 
προσπάθειες που γίνονται για την αναστή-
λωση και την ανακαίνισή της, αλλά και για 
τα υπόλοιπα ξωκλήσια, τα οποία καταρρέ-

ουν, καθώς δεν ενδιαφέρονται όσο πρέπει 
οι συγχωριανοί.

Τον καθησύχασα, με αυτά που ήξε-
ρα, λέγοντάς του ότι για την εκκλησία της 
Σωπικής ενδιαφέρεται προσωπικά ο Αρ-
χιεπίσκοπος κ.κ. Αναστάσιος, επίσης ο 
σύλλογος Σωπικής Αμερικής, που μαζί με 
τον συγχωριανό σας, κύριο Μόντι Ντόκο, 
έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη, ίσως και 

την ανάθεση του έργου, με την 
επίβλεψη της Μητρόπολης Αργυ-
ροκάστρου. Εκτός από αυτό, του 
είπα πως και στη Σωπική, όπως 
και στα άλλα χωριά, με προσφορές 
συγχωριανών έχουν ανακαινιστεί 
πολλά ξωκλήσια και σίγουρα θα 
φτιαχτούν και τα υπόλοιπα.

Μου έδωσε οικογενειακές φωτογρα-
φίες, τις οποίες δημοσιεύουμε, ενώ μου 
έδειξε και τις εφευρέσεις του. Μια εί-
ναι ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο, το 
οποίο το κατασκεύασε μόνος του. Μια 
άλλη είναι ένα ηλεκτρικό πριόνι για το 
κόψιμο των ξύλων, που το κατασκεύασε 
χρόνια πριν, όταν όλοι εμείς κόβαμε ξύλα 
με το χειροπρίονο.

Με αυτές τις λίγες αράδες δεν μπορείς 
να περιγράψεις, τη ζωή, την αξία και τη 
συνεισφορά του κάθε ανθρώπου μέσα στα 
80 χρόνια ζωής. Πάντως, εγώ έφυγα ικα-
νοποιημένος από τη συνάντηση αυτή. Μου 
έδωσε πολλά από τα έγγραφα που διαθέτει 
στο προσωπικό του αρχείο, τα οποία έχουν 
επεξεργαστεί και με τη σειρά τους θα δη-
μοσιευθούν στα «Συλλεκτικά Αρχεία» για 
να τα έχουν στη διάθεσή τους όλοι.

Του εύχομαι χρόνια πολλά, καλά και 
δημιουργικά.

Θωμάς Νάκας

Κώτσιος Τέλιος

Ήδη αυτήν την στιγμή που 
δημοσιεύουμε, το έργο της 
εκκλησίας της Σωπικής έχει 
ολοκληρωθεί.
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Από τις πρώτες λειτουργίες στην 
εκκλησία της Κοίμησης της Θε-

οτόκου στη Σωπική, με τον παπά 
Φάνη από την Πωγωνιανή

Παλιά οικογενειακή φωτογραφία της οικογένει-
ας Τέλιου

Ο Κώτσιος Τέλιος με τη γυναίκα του και τα παι-
διά του, σε παλαιότερη φωτογραφία

Ο Κώτσιος Τέλιος με τις εφευρέσεις του: το ηλεκτρικό πριόνι και το μονόκαννο κυνηγετικό όπλο
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H Χαρίκλεια Μπεντούλη

Η Σχωριαδίτισσα, Χαρίκλεια Μπεντού-
λη, γράφει για το περιοδικό, τις αναμνή-
σεις της από το χωριό.

Οι Σχωριάδες
Συνήθιζα να πηγαίνω συχνά όταν 

ήμουν μικρή… αργότερα…όχι πια και το 
λέω με μεγάλη μου λύπη.Τα τελευταία 
χρόνια όμως χάρη στη θεία μου Σοφία 
Μπεντούλη – Κονόμη, η οποία με έκανε 
να επιστρέψω ακριβώς εκεί από όπου 
κατάγομαι, επισκέπτομαι και πάλι το 
όμορφο χωριό μας, τις Σχωριάδες. 

Oι Σχωριάδες είναι κοντά στα σύνορα 
με την Ελλάδα,είναι ένα μικρό χωριό μεν 
αλλά πολύ πλούσιο. Γεμάτο με καλούς 
ανθρώπους και πράσινα τοπία. Κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού και των διαφό-
ρων εορτών, το χωριό γεμίζει με νέους.
Τότε επικρατεί ζωντάνια, όλοι χορεύουν 
και τραγουδούν, ενώ δεν λείπει και το 
νόστιμο σπιτικό φαγητό. Φαίνεται πως 
το χωριό θα είναι έτσι για πάντα. Όμως 
σαν φτάσει ο Σεπτέμβριος, όλοι σιγά σι-
γάαπομακρύνονται. Μένουν μόνο λίγοι 
γηραιότεροι. Πόσο άσχημα νιώθεις όταν 
βλέπεις αυτήν την εικόνα του χωριού, τη 

χειμωνιάτικη. Δείχνει τόσο φτωχό και με 
τόσο λίγους ανθρώπους. Εκείνους τους 
γέρους που θα ξεχειμωνιάσουν εκεί, λοι-
πόν, τους βλέπεις με δάκρυα στα μάτια να 
κοιτούν τον δρόμο της επιστροφής των 
νεότερων. 

Δεν γίνεται να λησμονηθούν οι ρίζες, 
δεν λησμονείται το ποιος είσαι. Αχ, πόσο 
υπερήφανη είμαι για το επώνυμο που 
έχω. Είναι κάτι παραπάνω από ένα επίθε-
το, είναι μια ιστορία, είναι μια οικογένεια, 
είναι η δική μου οικογένεια.

Τώρα, μετά τον χαμό της θείας, δεν 
επισκέπτομαι τόσο συχνά αυτό το μέρος, 
αλλά η ψυχή μου είναι εκεί.

Κοιτάζοντας φωτογραφίες χαίρομαι 
και χαμογελώ επειδή βλέπω ευτυχι-
σμένους ανθρώπους, την ανθισμένη 
φύση, τα ψηλά βουνά και λέω πόσο τυ-
χερή είμαι.

Θυμάμαι την πλατεία του χωριού, την 
εκκλησία, τα βουνά να σμίγουν το ένα με 
το άλλο και τα λουλούδια ανάμεσά τους. 

Πώς να ξεχάσει κανείς το κρύο νερό…
Μοιράζομαι λοιπόν μαζί σας, αγαπη-

τοί αναγνώστες, κάποιες από τις φωτο-
γραφίες μου.

Μην ξεχάσετε ποτέ από πού είστε, 
ποιοι είστε και από πού προέρχονται οι 

προγονοί μας… μην ξεχά-
σετε τον τόπο, τη φύση και 
τους ανθρώπους που ζουν 
ακόμα εκεί.

Προσπαθήστε να ανυ-
ψώσετε το όνομα Σχωριά-
δες…Αυτό ζητά μόνο να 
μην ξεχαστεί….

Χαρίκλεια Μπεντούλη

για τις Σχωριάδες
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Μπροστά στην κεντρική εκκλησία μετά από λειτουργία. Διακρίνονται από αριστερά, εκτός των άλ-
λων, η Χρυσάνθη Καραγιάννη, Γιώργος Καραγιάννης, Κώστας Κονόμος, Σοφία Κονόμου και άλλοι

Από αριστερά η Χαρίκλεια Μπεντούλη με τη 
Σοφία Κονόμου, τη Χρυσάνθη Καραγιάννη και 

τον Γιώργο Καραγιάννη

Η Χαρίκλεια Μπεντούλη με τη γερόντισσα 
Ελένη-Μαρία Καλέμη
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Η Σουλτάνα Μπέλλου 

Η Σουλτάνα Μπέλλου δεν ξεχνά τις Σχω-
ριάδες, το χωριό της, και κάθε τόσο φροντί-
ζει να επικοινωνεί με τους συγχωριανούς 
της, μέσω του περιοδικού.

16 Αυγούστου, 2016

Βρίσκομαι στο χωριό πάνω από 12 χρόνια 
και σε μια τέτοια γιορτή, όπως η φετινή, που 
έχει το χωριό μας ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. 

για τις σχωριαδίτικες οικογένειες
Είδα πολλούς πατριώτες, αγνώριστους, και 
ρωτούσα ποιανού είναι τα παιδιά, οι νυφά-
δες, τα μικρούλια εγγονάκια. Τέτοιο γλέντι 
δεν έχω δει εδώ και 50 χρόνια στον τόπο μας.

Τα παλιά χρόνια κάναμε χαρές και γιορτές, 
καλές χοροεσπερίδες, ήταν πολλά τα ήθη και 
έθιμα, που θυμάμαι, του χωριού μας. Ο Νί-
δας Γκίκας τόσο καλός τραγουδιστής, δεν 
σταματούσε το τραγούδι, ακούραστος, με 
τέτοια ωραία γλυκιά φωνή σήκωνε απεθα-
μένους. Ο Γόρης Μπάντος, τόσο καλό παιδί 
και όμορφο, αυτός βαρούσε πολύ καλά το 
κλαρίνο. Εύχομαι υγεία να έχουν τα παιδιά, 
την ευχή μου μαζί με τα παιδάκια τους και τις 
οικογένειές τους.

Πολλά έργα έγιναν στο χωριό μας. Περ-
πάτησα όλο το χωριό αλλά και έξω από αυτό, 
περπάτησα στα ξωκλήσια, τα καμάρωσα. 
Αξέχαστα μου είναι όλα όσα είδα. Τα παιδιά 
του χωριού έχουν κάνει ωραία σπίτια, ομόρ-
φυνε το χωριό μας. Υγεία να έχουν όλοι.

Σας φιλώ όλους,
Τάνα Μπέλλου

Οικογένειες του χωριού Σχωριάδες
Η Σουλτάνα Μπέλλου, σε αυτήν την ηλικία που είναι, θυμάται ονόματα οικογενειών που 

γνώριζε από μικρή μέχρι και τώρα, και τα καταγράφει. Πολλές από αυτές τις οικογένειες 
έχουν ξεχαστεί και πολλές δεν υπάρχουν πια.

1. Γάκης Τσάνος
2. Γιώτης Τσιάβος
3. Τζίμος Κάνας
4. Κόλιας Μπάντος
5. Γάκης Κυριάκος
6. Βασίλης Πασπάλης
7. Γιάννης Τσιαμπέρης
8. Μαριγώ Μήτση
9. Φρόσω Καλύβα
10. Καλλιόπη Καλύβα
11. Κλης Πασπάλης
12. Νικόλας Πασπάλης

13. Χρήστος Βάγιος
14. Λάμπρος Βάγιος
15. Μαρία Νταλέ
16. Αντώνης Νταλές
17. Φρόσω Νταλέ
18. Γρηγόρης Χατζιόλος
19. Ελένη Μπέλλου
20. Τάκης Ντόκος
21. Λεωνίδας Καλέμης
22. Μάνθος Κοντολώλης
23. Νάσιο Μήτσαινα
24. Μπέικο
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25. Δημήτρης Μεντής Μίτες
26. Μπεκιάρης
27. Θύμιος Λούκας
28. Φίλιππος Ντούρος
29. Ντάντα Νίτσιου
30. Κίτσιος Τσάνος
31. Κώτσιος Πασπάλης
32. Αντώνης Καλύβας
33. Τσιόφος Καλύβας
34. Κυρίτσης
35. Μάκο Βασίλω
36. Φλεντζούρο
37. Βασίλης Χατζιόλος
38. Κόλιας Βαγγέλης
39. Κόλιας Πέτσιος
40. Σουλτάνα Φίση
41. Βασίλης Κίρκος
42. Αλέκος Κάνας
43. Στόλης Τσάνος
44. Βασίλης Σιούτης
45. Κόλιας Λώλης
46. Κίτσιος Κονόμος
47. Γάκης Ντάλλας
48. Κότσιος Μπαμπούρης
49. Μαρίκα Τουλούμπα
50. Τουλούμπας, παππούς Κωστάκη
51. Στόλης Μήλιας
52. Κώτσιος Μήλιας
53. Πανανής Τέλιος
54. Τσίγια Τέλιου Κοντωλώλη
55. Δημοσθένης
56. Γάκης Χατζιόλος
57. Λεωνίδας Ρίζος
58. Σουλτάνα Μπεντούλη του Φάνη
59. Στόλης Μπεντούλης
60. Θωμάς Λώλης
61. Αντώνης Λώλης
62. Τσίγια Σαναβίτη
63. Μάνθος Ρέτζιος
64. Νάσιος Κατσάνος
65. Χάιδω Κατσάνου

66. Κώστας Πάντος
67. Λάμπρος Μπεζιάνης
68. Κώτσιος Πάλλης
69. Νάσιος Βαγγέλης
70. Λάμπρος Βαγγέλης
71. Μπερούκας
72. Βαγγέλης Τέλιος
73. ΜάκοΝίτσο
74. Γιάννης Γκάτζιας
75. Γιώργος Καραγιάννης
76. ΚόλιαςΖώης
77. Βαβάκου
78. Γκαντίνο
79. Αντώνης Λώλης
80. Βασίλης Λώλης
81. Κοστάντο Μπάντου
82. Γόλης Μήτσης
83. Καρματσέλο
84. Νάκος Σάνης
85. Ελένη Φούκη
86. Παπά Κυριάκος
87. Βαβάκου Λαμπρινή 
88. Λάμπρος Μπεντούλης
89. Κόλιας Μπέλλος
90. Γιάννης Ρέτζιος
91. Πάντος Λώλης
92. Σπύρος Λώλης
93. Κόλιας Μπέλλος
94. Βασίλης Νάκας
95. Στόλης Νάκας
96. Γάκης Μπάντος
97. Νάσιος Μπέης
98. Λεωνίδας Γκίκας
99. Στόλης Ντάλλας
100. Γκουτζιουμπίνα

Στα παλιά σπίτια κατοικούν και νέα παιδιά, 
οι απόγονοι Σχωριαδίτες. Στο χωριό ζουν αρ-
μονικά, εδώ και πολλές δεκαετίες, οικογένει-
ες με βλαχική καταγωγή. 
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Οικογενειακές φωτογραφίες 
από τη Σουλτάνα Μπέλλου

Τάνα Μπέλλου, Ανδρέας Μπέλλος, 
Κωνσταντίνα 

Στην Αμερική μαζεύοντας κεράσια. Διακρίνο-
νται: Χριστόφορος Πασπάλης, Σουλτάνα Μπέλ-
λου, Τάκης Γιανόρος -ο Πολυτσανίτης άνδρας 

της Αθηνάς, κόρης του Λάμπρο Λίτση- και 
Ανδρέας Μπέλλος.

Έπαινος στη Σουλτάνα Πασπάλη - Μπέλλου το 
1951, μαθήτρια τότε του οχτάχρονου σχολεί-
ου στην Πολύτσανη. Υπογράφει ο αείμνηστος 

δάσκαλος, Θωμάς Λώλης.

Η Σουλτάνα Μπέλλου με παραδοσιακή φορεσιά

Θωμάς Τέλιος, Ανδρέας Μπέλλος,
Δημήτρης Γκατζιούρης

Βασιλική Πασπάλη, Ελένη Μπέλλου, Αρετή 
Λώλη - πρώτη ξαδέρφη του Θωμά Λώλη
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Νικόλας Πασπάλης- παππούς, Πηνελόπη Πα-
σπάλη - γιαγιά, Βασιλική Πασπάλη - μάνα, Τσό-
φοςΠασπάλης - αδερφός, Αγγελική Πασπάλη, 

ΚληςΠασπάλης, Φρόσω Σιούτη (ντάντα), Ελένη 
Πασπάλη - μωρό του Κλη, Νάσος Πασπάλης - 

αδερφός, Τάνα Μπέλλου παιδάκι. Βασιλική Πασπάλη

Αρετή Γκογκόνη – 
Λώλη

Λάμπρος Μπέλλος Ανδρέας Μπέλλος Ευφροσύνη Σαναβίτη – 
Λώλη

Μήτσιος Βάγιος, Ελένη Μπέλλου, Λάμπρος 
Μπέλλος, Ανδρέας Μπέλλος

Χριστόφορος Πασπάλης
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Φωτογραφίες από 
τη Βασιλική Τέλιου - Γκαλάτση

Η Βασιλική Γκαλάτση – Τέλιου, κόρη του Βάγιου Τέλιου και της Όλγας Λώλη -πα-
ντρεμένη στα Τίρανα με τον Θόδωρο Γκαλάτση- μένει στην Αθήνα μαζί και με τα δύο της 
παιδιά, τον Γιώργο και τον Γιάννη. Μας έστειλε οικογενειακές φωτογραφίες, που αξίζει 
να τις δημοσιεύσουμε. 

Βασιλική Λώλη ή Σπυρολώ-
λαινα, γιαγιά της Βασιλικής 

Γκαλάτση – Τέλιου

Βάγιος Τέλιος, Βασίλης Βαγγέλης, στρατιώτες

Ο πατέρας της, Βάγιος Τέλιος

Βάγιος Τέλιος, Ελευ-
θερία Τέλιου, Ηλίας 

Τέλιος

Κόλλιας Παππάς

Βάγιος Τέλιος

Περίπου 1967, όταν ο πατέρας της, Βάγιος Τέλι-
ος, ήταν στρατιώτης στο Τσαγιούπι. Διακρίνονται 

από πάνω αριστερά: Κίτσιος Τσάνος, Κώτσιος 
Μπέης, Κώστας Μπάντος, Μίχο Μεϊντής, ……., 

Βάγιος Τέλιος, Κώτσιος Μπελάς, Θοδωρής Τσιά-
νος, Νάκο Μεϊντής, Βασίλης Βαγγέλης, Βασίλης 

Μεϊντής.
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Οι γονείς της, Βάγιος και Όλγα Τέλιου

Ο Φάνης Μπε-
ρούκας με τον 
Βάγιο Τέλιο στο 
χωριό Σχωριά-
δες

Η Βασιλίκα με τη γιαγιά και τη μητέρα της, σε 
βαθιά γεράματα, στο μοναστήρι

85



Τα καλούδια μας 

Ο Σωτηράκης και η μπερούτσα
Ο Σωτηράκης βρήκε και την μπερούτσα 

και τον κλούτσο και την μπούκλα, μόνο το 
κοπάδι του λείπει. Όποιος γνωρίζει αν πω-
λείται κοπάδι, να επικοινωνήσει με τον ίδιο.
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Οι ευχάριστες στιγμές στο χωριό

87



88

Γάλλοι τουρίστες με τα άλογα, για περιήγηση στο Πωγώνι.

Ο Σπύρος Μαντάς, ένας ακούραστος ερευνητής 

όλων των πέτρινων γεφυριών στην Ήπειρο και τη 

Βόρειο Ήπειρο, πέρασε φέτος και από το χωριό 

μας, μαζί με την παρέα του, και κατέγραψε το 

γεφύρι του Μιτσούρκου. Η φωτογραφία είναι στο 

σπίτι του Σωκράτη Λούκα, την ώρα που συζητούν 

και απολαμβάνουν τον απογευματινό καφέ.
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Τοπία

Φωτογραφία από αεροπλάνο, την ώρα που περνάει πάνω από τη Νεμέρτσκα. Διακρίνονται το Πω-
γώνι και τη Δερόπολη, οι πλαγιές και οι κοιλάδες της περιοχής

Τα ηλιοβασιλέματα στο Πωγώνι έχουν το δικό τους χρώμα, τη δική τους αρμονία και ομορφιά
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Περίπατοι 
στα Τίρανα

Συνάντηση με τον συγχωριανό μας, Πύρρο Θώμο και τη σύζυγό του, το γένους Βαβάκου

Διευθύνσεις στα Τίρανα που τιμούν Πωγωνίσιους 
και Σχωριαδίτες

Στο Εθνικό Μουσείο Τιράνων, υπάρχει ένα τμήμα 
από το εικονοστάσι της Σωπικής
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Παλιές φωτογραφίες
αναμνήσεις ζωής
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Φωτογραφία από τον Νάκο Μεντή, από ένα γάμο στο χωριό, μπροστά στην εκκλησίακαι 
το καμπαναριό.  Διακρίνονται από αριστερά: πρώτος ο Σταύρος Μπάντος, ο Τσιώτα 
Θύμιος, ο Βασίλης Μεντής, ο Ράκο Μεντής,..., ο Αντώνης Βαγγέλης, ο Λάμπρος Ντά-
λες, ο Λευτέρης Λώλης, ο Φόρης Μπέλλος, ο Λάκης Καραγιάννης, ο Νάσιος Ντάλες, ο 
Πάντος Τέλιος, ο Κώτσιος Χατζόλος

Αριστείδης Γκίκας

Πάντος Λώλης με φορεσιά βόρειας 
Αλβανίας

Δοξία Φούκη (Μπόμπαϊ) και Λεωνίδας Μπόμπαϊ

Λαμπρινή και Νάσιος Μπέης

Αλεξάνδρα και Νάσιος Πασπάλης
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Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Αναγγελίες,Κοινωνικά

Σε συνέχεια της συλλογής αρχείων, με τη συμπλήρωση του εικοστού τεύχους του περιοδικού «Σχωριάδες 
Πωγωνίου», εκδώσαμε τον δεύτερο συλλεκτικό τόμο, που περιέχει τα τεύχη 10 – 20.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη τους με τον τόμο, αυτό, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους του περιοδικού, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σελίδα 2.

Επειδή δεν γίνεται να είμαστε πανταχού παρόντες, σας παρακαλούμε να γράψετε και να μας στείλετε να 
δημοσιεύσουμε τις ευχάριστες στιγμές σας. Να χαρούμε όλοι μαζί την πρόοδο και τη ζωή των Σχωριαδιτών, 
όπου αυτοί κι αν βρίσκονται. Ό,τι μας στέλνετε θα δημοσιεύεται. 

Ο Πέτρος Νάκο Μεϊντής προέβη σε χρηματική προσφορά για την ανακαίνιση και αναπαλαίωση του παρα-
δοσιακού πηγαδιού. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Περιμένουμε με ανυπομονησία την ολοκλήρωση 
του έργου.

Συλλεκτικός τόμος του περιοδικού Σχωριάδες Πωγωνίου

Νέες προσφορές
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γάμοι - βαπτίσεις, κηδείες - μνημόσυνα, ευχαριστήρια

Σελ. 17, στον κατάλογο των οικογενειών για τις οικονομικές υποχρεώσεις του αποχετευτικού δικτύου, 
αντί για Φωτείνω Κονόμη, που είναι το πατρικό της όνομα, αντικαθίσταται από το όνομα Φωτείνω Μπι-
σμπίκη.
Σελ. 24, στον κατάλογο με τα ονόματα των γυναικών που μαγείρεψαν στο πανηγύρι του Δεκαπενταύγου-
στου, προσθέτουμε και το όνομα της κυρίας Βασιλικής Πασπάλη.

Παραλείψεις από το προηγούμενο διπλό τεύχος 22-23

Κηδείες

• 12/12/2016, απεβίωσε ο Κήτσιος Ντάλας και κηδεύτηκε στα Τίρανα.

• 27/12/2016, απεβίωσε ο Θωμάς Λώλης και κηδεύτηκε στις Σχωριάδες.

• 11/1/2017, απεβίωσε στην Πρέβεζα ο Αριστείδης Ιασονίδης, από την Πολύτσιανη, που ήταν δάσκαλος στις 

Σχωριάδες. Κηδεύτηκε στην Πολύτσιανη.

• 16/2/2017, απεβίωσε η Αντιγόνη Αηδόνη (Κυριάκου) στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Αθήνα.

• 7/9/2017, απεβίωσε ο Νίκος Λίνας από την Πολύτσιανη, γαμπρός και κάτοικος Σχωριάδων, κηδεύτηκε στην 

Πολύτσιανη.
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Γάμος
Θύμιου Νάκα

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 τελέ-

στηκε ο γάμος του Θύμιους Νάκα με 

τη Μαρία Καζάζη, στον Ιερό Ναό 

Αγίου Ανδρέα, στον Άγιο Ανδρέα 

Ανατολικής Αττικής. Να ζήσουν, να 

τους χαιρόμαστε!

Γάμος
Κώστα Καραγιάννη

Στις 20 Μαΐου τελέστηκε ο γάμος 
του Κώστα Καραγιάννη με τη Βα-
σιλική Γκούρλια, στον Ιερό Ναό 
Αγίου Ιωάννη, στην Καλαμαριά

Θεσσαλονίκης.

Γάμοι



Στης Νεμέρτσκας την πλαγιά,
στέκεται και χαιρετά,

το χωριό μας, οι Σχωριάδες
που θα ζουν παντοτινά.

Θ.Ν.


