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ΕΚΔΟΣΗ
Προσφορά της οικογένειας:
1. Θωμά Νάκα
2. Γιώργου Νάκα
3. Αποστόλη Νάκα

Συντελεστές:
Επιμέλεια κειμένων
Ιωάννης Δέδες
Σχεδίαση - Σελιδοποίηση
Νικήτας Γκίκουρης
Σχεδίαση Εξωφύλλου
Διάνα Ποικιλίδου

Ευχαριστίες:
Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τα αρχεία
σας, που εμπλουτίζετε τις γνώσεις όλων μας και των επόμενων
γενιών με στοιχεία για το χωριό μας, τις Σχωριάδες.
Ευχαριστούμε τον Χριστόφορο Μπεντούλη, σημαντικό
παράγωντα στη διαμόρφωση του υλικού, ο οποίος μας εμπιστεύτηκε το αρχειακό υλικό που εκδίδουμε στον παρόντα
τόμο και συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία από τους Σχωριαδίτες των Τιράνων. Είναι άξιος συνεχιστής του έργου του
πατέρα του Δημήτριου Μπεντούλη.
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Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων της Εκκλησιαστικής
Εφοροεπιτροπής της Κοινότητας Σχωριάδων,
από 1912-1928.
Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων και Συμβολαίων
της Εκκλησιαστικής Εφοροεπιτροπής
της Κοινότητας Σχωριάδων, από 1939-1954.
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Βιβλίον Εκκλησιαστικόν Διαχειρίσεως αλευρόμυλων
και άλλων εκκλησιαστικών κτημάτων κοινότητας Σχωριάδων,
από 1939-1947
220
Κατάστιχον Πιστωτών Εκκλησίας Σχωριάδων,
αρχόμενον από 25 Φεβρουαρίου 1939
Από 1939-1946
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Λίγα λόγια για τον Εκδότη
Ο Θωμάς Νάκας γεννήθηκε το 1954
στο χωριό Σχωριάδες Πωγωνίου.
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στο
χωριό του, το οκτατάξιο στην Πολύτσανη
και τη Μεσαία Γεωπονική Σχολή στο Λιμπόχοβο.
Μέχρι το 1990 ήταν Ταξίαρχος* στον
Ενωμένο Συνεταιρισμό Πωγωνίου.
Μετά το ’90, ασχολήθηκε με πωλήσεις
βιβλίων ενώ το 2000 ίδρυσε τις εκδόσεις
ΟΡΑΜΑ που δραστηριοποιούνται στον ταξιδιωτικό τομέα με την έκδοση χαρτών και ταξιδιωτικών οδηγών για την Ελλάδα, την Κύπρο,
την Αλβανία και όλο τον κόσμο.
Μετά από μια δυναμική πορεία ανάπτυξης, μαζί με τα παιδιά του Γιώργο και Αποστόλη,
οι εκδόσεις ΟΡΑΜΑ ανήκουν πλέον στον όμιλο εταιρειών Nakas Group, όπου ανήκουν επίσης
οι Εκδόσεις NAKAS ROAD CARTOGRAPHY, ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΙΔΗΣ, ΦΩΤΗΣ
Ι., VEKTOR, ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ, τα ταξιδιωτικά βιβλιοπωλεία TRAVEL BOOKSTORE,
τα βιβλιοπωλεία ΝAKAS BOOK HOUSE, η έντυπη free-press και ηλεκτρονική εφημερίδα
{σελίδες} για βιβλιόφιλους, η εταιρεία παραγωγής τουριστικών αναμνηστικών ειδών HEART
Bit, η εταιρεία αυτοκόλλητων σήμανσης και πληροφόρησης i-SIMA και το εστιατόριο – ψητοπωλείο City Grill.
Το 2013 ίδρυσε τις εκδόσεις «Σχωριάδες» που ήταν ο μεγάλος, προσωπικός του στόχος
που αμέσως ξεκινά με το περιοδικό «Σχωριάδες Πωγωνίου» το οποίο εκδιδόταν υπό την επιμέλειά του για 8 τεύχη (2004 - 2005). Το περιοδικό επανεκδίδεται το 2013 με εκδότη
και υπεύθυνο έκδοσης τον Θωμά Νάκα και έκτοτε η πορεία του συνεχίζεται έως σήμερα.
Οι εκδόσεις συνεχίζουν με μία σειρά εγκυκλοπαιδικών τόμων με τίτλο «Συλλεκτικά αρχεία»,
που καταγράφουν την ιστορία, τις παραδόσεις και την πορεία των ανθρώπων των Σχωριάδων,
του ξεκομμένου Πωγωνίου, της Ηπείρου. Η δεύτερη σειρά βιβλίων των εκδόσεων Σχωριάδες
είναι η «Ηπειρωτική Παράδοση» που καταγράφει τα δημοτικά τραγούδια, τα ήθη και τα έθιμα
της Ηπείρου. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.schoriades.gr, η οποία
εμπλουτίζεται διαρκώς.
Τον τελευταίο καιρό έχει αφιερώσει πολύ χρόνο κι έχει προβεί σε μελέτες και δράσεις για
την ανάδειξη των Σχωριάδων, σε όλα τα επίπεδα.
* Υπεύθυνος Γεωργικής Ομάδας στον τότε Συνεταιρισμό Πωγωνίου.

5

Σημείωμα Εκδότη
Το χωριό Σχωριάδες στον χώρο και τον χρόνο από
επίσημα έγγραφα, κρατικά και προσωπικά αρχεία, χειρόγραφα,
καταγραφές, μαρτυρίες, βιβλία, φωτογραφίες
`Οι Σχωριάδες είναι ένα από τα επτά ελληνικά χωριά του ξεκομμένου Πωγωνίου, νοτιοανατολικά
της Αλβανίας, ανάμεσα στα βουνά Νεμέρτσικα, Μπουρέτο και Μακρύκαμπος. Βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων, έχοντας γύρω του τα υπόλοιπα χωριά του Πωγωνίου: Πολύτσανη, Σωπική, Τσιάτιστα, Μαυρόγερο, Σέλτση και Χλωμό. Βόρεια, συνορεύει με την επαρχία Ζαγοριάς.
Η ζωή και η ιστορία των Σχωριάδων συνδέονται με την ιστορία και τη ζωή του τόπου στις
διάφορες ιστορικές περιόδους ανάλογα τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις.
Οι κάτοικοι του τόπου, έχοντας κρατήσει τη γλώσσα, τις παραδόσεις και τη θρησκευτική
λατρεία ως θεμελιώδη σημεία αναφοράς της ύπαρξής τους σε δύσκολους καιρούς, ζουν με την
ελπίδα ότι οι αγώνες τους, οι κόποι τους για επιβίωση και πρόοδο σε όλα τα επίπεδα, οι ιστορίες, τα έθιμά τους, θα μείνουν ζωντανά και θα παραδοθούν στους επόμενους από εμάς αλλά
και στους επιστήμονες, ιστορικούς και μελετητές.
Η συλλογή, ταξινόμηση και έκδοση όλων των στοιχείων που αφορούν τις Σχωριάδες και την
ευρύτερη περιοχή του Πωγωνίου είναι ο στόχος και σκοπός μας για την έκδοση μίας, όσο το δυνατόν
πληρέστερης, σειράς βιβλίων που θα λειτουργούν ως αρχειοθήκη της ιστορίας, του πολιτισμού και
της πορείας της ιδιαίτερα ευαίσθητης αυτής περιοχής των Σχωριάδων και του Πωγωνίου.
Η διάταξη της ύλης γίνεται χρονολογικά αλλά και θεματικά, όταν το επιτρέπουν τα στοιχεία,
τα οποία ποικίλουν σε όγκο και θέμα ανάλογα τη διαθεσιμότητα, τον πλούτο των πηγών, την περίοδο, τις δυνατότητες της κάθε εποχής για καταγραφή και διατήρηση αρχείου. Το υλικό μπορεί
να είναι ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό, δημογραφικό, οικονομικό, λαογραφικό κ.α.
Ο κάθε τόμος έχει προδιαγραφές μεγέθους Α4 με όγκο σελίδων περί τις 250, ώστε τα παλαιά
αρχεία να παρουσιάζονται όσο το δυνατόν ευκρινέστερα (χειρόγραφα, φωτογραφίες κ.α.) χωρίς
να αλλοιώνεται η εικόνα τους κι έτσι να είναι εύχρηστα αλλά και χρήσιμα στον αναγνώστη και
τον μελετητή. Παράλληλα, μέρος του τόμου θα λειτουργεί ως φωτογραφικό λεύκωμα με λεζάντες
και πληροφορίες εφόσον αυτές υπάρχουν.
Όσοι διαθέτετε αρχειακό υλικό το οποίο αφορά το χωριό Σχωριάδες, την ευρύτερη περιοχή
του Πωγωνίου, την Ήπειρο και επιθυμείτε να το δημοσιεύσετε και να το κατοχυρώσετε μέσα
από αυτή τη σειρά βιβλίων των εκδόσεών μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις εκδόσεις
“Σχωριάδες”, στα παρακάτω στοιχεία:
Εκδόσεις Σχωριάδες
Θωμάς Νάκας
23ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος
19009 - Ραφήνα Αττικής
Τηλ. 22940-79816, info@schoriades.gr
Εμείς, σας εξασφαλίζουμε την άριστη διαχείριση των αρχείων σας και την έκδοσή τους με
αναφορά της πηγής αυτών κι εσείς εξασφαλίζετε τη διατήρησή τους στον χρόνο και την παράδοσή
τους στις επόμενες γενιές.
Με Τιμή,
Θωμάς Νάκας
Ο Εκδότης
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Εισαγωγή
Αυτός ο τόμος των «Συλλεκτικών αρχείων» περιλαμβάνει τέσσερις κώδικες των εφοροεπιτροπών του χωριού Σχωριάδες στις χρονικές περιόδους 1912 – 1928 και 1939 – 1954. Αυτά
τα αρχεία αποτελούν ιστορικά κειμήλια, τα οποία μας τα εμπιστεύτηκε προς έκδοση ο κ. Χριστόφορος Μπεντούλης, άξιος συνεχιστής του έργου του πατέρα του Δημητρίου Μπεντούλη,
εμπλουτίζοντας έτσι την ιστορική παρακαταθήκη που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Περιληπτικά παραθέτουμε παρακάτω τα σημαντικότερα γεγονότα που αφορούν το χωριό μας,
όπως αυτά καταγράφονται στους κώδικες, τις κατά καιρούς εφοροεπιτροπές που διοίκησαν και
φρόντισαν την διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων του χωριού, την χρήση του νομίσματος ανά τα
έτη ανάλογα με την ιστορική στιγμή που βρισκόταν το χωριό, καθώς και γενικότερα στοιχεία
για το περιεχόμενο των τεσσάρων κωδίκων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ
3 Μαΐου 1912 – χρήση χωραφιού Γ. Κατσάνου για δρόμο που έχει καταστραφεί.
20 Ιουλίου 1920 – δωρεά Αντώνη Μπεντούλη για επισκευή του ιερού ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
30 Ιουνίου 1913 – σύνταξη λίστας ανδρών για την συμμετοχή στον επικείμενο πόλεμο.
Απόφαση για μοίρασμα του δάσους της Πάρας δίκαια σε όλη την κοινότητα.
3 Οκτωβρίου 1914 – απόφαση για να φυτέψουν κληματαριές όλοι οι κάτοικοι του χωριού
στον Κάμπο.
17 Οκτωβρίου 1914 – απόφαση για μεταφορά του νεκροταφείου του χωριού στην Αγιά
Σωτήρα, σε ένα κτήμα που είχε κάνει δωρεά στην εκκλησία ο μακαρίτης Ιωάννης Ζ. Δάλλας.
24 Ιανουαρίου 1915 – κατάλογος στρατεύσιμων ανδρών.
24 Μαΐου 1915 – εκλογή του κ. Χρήστου Βαβάκου ως αντιπροσώπου στην Γενική Συνέλευση για την εκλογή βουλευτή της Περιφέρειας .
16 Φεβρουαρίου 1920 – εκλογή του κ. Απόστολου Καλύβα ως συμβούλου στο Διοικητικό
Συμβούλιο Πριμαρίας Πολύτσιανης.
22 Μαρτίου 1920 – ανάθεση της επισκευής της γέφυρας του Πασπάλη στον Λεωνίδα
Λώλη.
13 Μαΐου 1922 – απόφαση για πώληση άχρηστων εκκλησιαστικών κτημάτων με σκοπό
την εξασφάλιση πόρων για την επισκευή του αυλόγυρου της εκκλησίας.
12 Δεκεμβρίου 1939 – λαμβάνονται μέτρα για την συντήρηση των κοινοτικών ιδρυμάτων
που είναι σε άσχημη κατάσταση και την επισκευή δρόμων αν επιτρέπουν τα οικονομικά.
Στο σύνολό τους τα έγγραφα περιλαμβάνουν εκλογές εφοροεπιτροπών, ελεγκτικών επιτροπών, συμβόλαια των επιτροπών για ενοικίαση του κεντρικού καφενείου, των αλευρόμυλων της
εκκλησίας, δωρεές και ανταλλαγές κτημάτων από τους κατοίκους προς την εκκλησία. Είναι
έκδηλο το γεγονός της στενής σχέσης της διοίκησης του χωριού και της κοινότητας με την εκκλησία.
ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΣΧΩΡΙΑΔΕΣ
Από τα έγγραφα των κωδίκων παρατηρούμε ότι από το 1912 – 1916 χρησιμοποιούνται ως
νόμισμα οι χρυσές τουρκικές λίρες, τα γρόσια και οι δραχμές. Από το 1919 – 1927 γίνεται
χρήση νομισμάτων που ανήκουν στην Λατινική Νομισματική Ένωση (ιταλικές λιρέτες, φράγκα
κτλ). Η χρήση του Λεκ πρωτοεμφανίζεται το 1928 σε εναλλαγή με τουρκικές λίρες, δραχμές
και φράγκα, όπου από το 1946 και μετά εδραιώνεται η χρήση του αποκλειστικά.
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ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΩΡΙΑΔΩΝ
1912
Γ. Βαβάκος, Δημ. Πέτσας, Κ. Δ. Μούτσος, Γ. Β. Καλύβας, Δημοσθ. Χατζόγλου, Θεμιστοκλής Μπάντος – ταμίας. Με την αποχώρηση του τελευταίου αντικαθίσταται με τον κ. Δημοσθένη Χατζόγλου.
1913
Γ. Β. Βαβάκος, Κ. Δ. Μούτσος, Γ. Β. Καλύβας, Β. Πασπάλης, Δημοσθ. Χατζόγλου – ταμίας.
Μουχταροδημογέροντες
Δημήτρης Φώτος, Λάμπρο Δημήτρης, Νικόλαος Πασπάλης, Κώστα Κονόμος.
1914
Ιανουάριος
Χρ. Βαβάκος, Χρ. Καλύβας, Βασιλ. Μπέλλος, Σπύρος Λίτσης, Κωνστ. Βαβάκος, Δημοσθ.
Χατζόγλου, Βασιλ. Πασπάλης, Γεωργ. Βαβάκος, Κ. Μούτσος. Πρόεδρος: Παπά Κυριάκος.
Μουχταροδημογέροντες
Δημ. Φώτος, Ν. Ι. Πασπάλης, Κ. Οικονόμου, Χαρ. Δαλλές.
Νοέμβριος
Αναστάσιος Καλύβας, Ιωάννης Μούτσος, Γρηγόρης Λώλης, Αντώνιος Παπαχρηστίδης –
γραμματέας, Αλέξανδρος Τουλούμπας.
1915
Αναστάσιος Καλύβας, Ιωάννης Μούτσος, Χρ. Βαβάκος, Κ. Οικονόμου. Πρόεδρος: Οικονόμος Παπά Χρήστος.
1920
Χαράλαμπος Καραμήτρος – πρόεδρος, Απόστολος Καλύβας – ταμίας, Νικόλαος Πασπάλης
– γραμματέας, Σπυρίδων Λίτσης και Γεώργιος Λώλης – σύμβουλοι, Σπύρος Τσάνος – πάρεδρος.
Μετά την αναχώρηση του κ. Χαρ. Καραμήτρου για την Κωνσταντινούπολη στην θέση του προέδρου είναι ο κ. Σπυρίδων Λίτσης.
1923
Κωνσταντίνος Τουλούμπας, Γεώργιος Καλύβας, Χρήστος Καλύβας, Κων. Λίτσης, Αθανάσιος
Δάλλας, Χρ. Βαβάκος, Σπύρος Λίτσης, Ιωάννης Μούτσος.
1925
Απ. Τουλούμπας – πρόεδρος, Κων. Οικονόμου – ταμίας, Ιωάννης Ζώης – γραμματέας, Χρ.
Βαβάκος, Βασίλειος Σιούτης. Αποφασίζεται η συνεργασία με την Μουχταροδημογεροντία στην
λήψη των αποφάσεων για κοινοτικά ζητήματα.
Μουχταροδημογέροντες
Ιωάννης Μούτσος, Σωτήρης Ευαγγέλου, Κωνσταντίνος Λίτσης.
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Συλλογή Αρχείων

1927
Ιωάννης Καραγιάννης, Δ. Κ. Τουλούμπας, Δημοσθένης Χατζόγλου.
1928
Κ. Οικονόμος – ταμίας, Γ. Β. Καλύβας, Δημοσθένης Χατζόγλου, Δημ. Χαρ. Λώλης, Ιωάννης Ζώης – πάρεδρος.
1939
Παπά Κυριάκος – πρόεδρος, Χαράλαμπος Λίτσης – ταμίας, Βασίλειος Σιούτης – γραμματέας, Αθανάσιος Μίτσης και ο Χρήστος Μάνος – σύμβουλοι. Λόγω της αναχώρησης του κ.
Αθανασίου Ν. Μίτση για Αμερική την θέση του λαμβάνει ο κ. Αλέξανδρος Κάνας. Η κοινότητα
αποφασίζει ώστε η εκάστοτε εκκλησιαστική εφοροεπιτροπή να διαχειρίζεται και τα δυο ταμεία,
το εκκλησιαστικό και το κοινοτικό, για το καλό της κοινότητας.
Μετά την αναχώρηση του κ. Χαράλαμπου Λίτση το 1940 για την Αμερική, το ταμείο το
αναλαμβάνει ο κ. Αλέκος Κάνας. Το 1941 επειδή ο κ. Αλέκος Κάνας αποσύρεται για ατομική
εργασία, την θέση του ως ταμία την αναλαμβάνει για λίγο ο κ. Αντώνης Λώλης και έπειτα ο
κ. Χρήστος Μάνος.
1942
Β. Γ. Σιούτης – γραμματέας, Χρήστος Μάνος – ταμίας, Γρηγόρης Τσιώνης, Θωμάς Λώλης
και Χρήστος Βάγιος – σύμβουλοι.
1944
Β. Γ. Σιούτης – γραμματέας, Αθανάσιος Κατσάνος – ταμίας, Χρήστος Βάγιος, Δημήτρης
Τσιαούσης και Δημήτρης Κοντολώλης – σύμβουλοι.
1946
Ιωάννης Καλύβας – ταμίας, Βασίλειος Σιούτης – γραμματέας, Χρήστος Βάγιος και Αντώνης
Λώλης – σύμβουλοι.
Το 1946 βλέπουμε στα έγγραφα να υπογράφει και για πρώτη φορά η Λαϊκή Εξουσία Σχωριάδων: Βασίλης Λώλης και Κωνστάντω Μπάντου.
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Συλλογή Αρχείων

Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων
της Εκκλησιαστικής Εφοροεπιτροπής
της Κοινότητας Σχωριάδων,
από 1912-1928.

11

Συνεδρίαση 3η, όπου αποφασίζεται να προστεθεί κατά ένα γρόσι ανά ανδρόγυνο για την αρχιερατική επιχορήγηση. Σχωριάδες, 12 Μαρτίου 1912. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Γ.
Βαβάκολος, Δημήτρης Πέτσος, Κ. Δ. Μούτσος, Γ. Β. Καλύβας, Δημοσθ. Χατζόγλου, Θ.
Μπάντος.

Συνεδρίαση εφοροεπιτροπής 4η, όπου εγκρίνεται η παραλαβή των καθηκόντων του ταμία
από τον κ. Δημοσθένη Χατζόγλου στην θέση του αποχωρούντος κ. Θεμιστοκλέους Μπάντου.
Σχωριάδες, 4 Απριλίου 1912. Υπογράφουν τα μέλη: Δημητρ. …, Κ. Δ. Μούτσος, Γ. Βαβάκολος, ο παραδίδων Θ. Μπάντος και ο παραλαβών Δημοσθ. Χατζόγλου.
12
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Συνεδρίαση κοινότητος 5η.
Σ’ αυτή την συνεδρίαση λόγω
του γεγονότος ότι έχει καταστραφεί ένας πολυσύχναστος
δρόμος στην τοποθεσία Σεργιάνη (στην ακροποταμιά) η
εφοροεπιτροπή αποφασίζει
την χρήση του γειτονικού χωραφιού του Γεωργίου Βασιλείου Κατσάνου. Σχωριάδες,
3 Μαΐου 1912. Υπογράφουν
οι κάτοικοι: Κώτσος Χατζιόλος, Ιωάννης Βαβάκος, …
Καλύβας, Χρ. Χ. …., Α. Καλύβας, Χ. Μπαμπούρης, Χρ.
Μήτσης, Βασίλης Βαγγέλης,
Κώτσος …, Γω. Βαβάκολος,
Κ. Δ. Μούτσος, Χρήστος Καλύβας, Χρήστος Ζώης, Ευθύμης Γ. Βαβάκος, Σπύρος
Νικολής, … Καλύβας, Δημοσθ. Χατζόγλου, Θ. Μπάντος, Γ. Β. Καλύβας, … …,
Νικόλαος Πασπάλης, Δημήτρης ….

Δύο πληρωμές μαστόρων για εργασίες
επιδιόρθωσης των δυο αλευρόμυλων του
χωριού από τον εφοροταμία Δημοσθ. Χατζόγλου. Η πρώτη πληρωμή είναι στις 3
Ιουνίου 1912 στους μάστορες Ιωάννη
Λώλη και Κ. Λώλη και η δεύτερη στις 6
Αυγούστου του 1912 στον μάστορα Αθανάσιο Μπάντο.

13

Δωρεά του συγχωριανού Αντωνίου Π. Μπεντούλη ενός χρηματικού ποσού για εργασίες
επισκευής του ιερού ναού της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Σχωριάδες, 20 Ιουλίου 1912.
Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Γ. Β. Βαβάκολος, Κ. Δ.
Μούτσος, Γ. Β. Καλύβας, Δημοσθ. Χατζόγλου και ο δωρητής Αντώνης Π. Μπεντούλης.

Συνεδρίαση 6η. Στην συνεδρίαση αυτή εξετάζεται η αίτηση
του
συγχωριανού
Χαραλάμπους Οικονομίδη, ο
οποίος θέλει να χειροτονηθεί,
για ένα δάνειο. Σχωριάδες, 5
Φεβρουαρίου 1913. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Γ. Β.
Βαβάκολος, Κ. Δ. Μούτσος, Γ.
Β. Καλύβας, … …και ο ταμίας
Δημοσθένης Χατζόγλου.

Συνεδρίαση 7η όπου ζητούν
κάποιο ποσό χρημάτων από τον
πρώην ταμία της αδελφότητας
στην Κων/πόλη Χρ. Βαβάκου
για να πληρώσουν ενόψει της
γιορτής του Πάσχα το διδασκαλικό προσωπικό. Σχωριάδες,
13 Μαρτίου 1913. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Γ. Β.
Βαβάκολος, Κ. Δ. Μούτσος, Γ.
Β. Καλύβας, … …, και ο ταμίας Δημοσθένης Χατζόγλου.

14
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Ψήφισμα της κοινότητος Σχωριάδων σχετικά με την συμμετοχή στα όπλα λόγω επικείμενου πολέμου
της πατρίδος και οικονομικής στήριξης των οικογενειών των άπορων κληρωθέντων. Σχωριάδες, 30 Ιουνίου 1913. Η λίστα των ονομάτων όσων μπορούν να υπηρετήσουν: Νικόλαος Πετρίδης, Χρ. Βαβάκος,
Αλ. Χατζόγλους, Κων/νος Δαλλές, Δημήτριος Χ. Λώλης, Θεολόγος Δαλλές, Γιωρ. Γκαρέλας, Χρ. Α.
15

Καλύβας, Βασιλ. Πασπάλης, Χρ. Ι. Τσάνος, Σπύρος Ν. Τσάνος, Φιλ. Κ. Βαβάκος, Νικόλ.
Μούτσος, Κ. Σ. Λώλης, Κώστας Σαναβίτης, Χρ. Μίτσης, Γ. Α. Νάκας, Ματθαίος Ρέτζος, Ι.
Σάννης, Παπά Κυργιάκος, Λεωνίδ. Λώλης, Δημ. Ι. Λώλης, Βασίλ. Κόνης, Ιωάν. Ζώης, Κων/νος
Γ. Δαλλές, Στεφ. Βερούκας, Σωτ. Βαγγέλης, Κων/νος Κατσάνος, Σταυρ. Μπεντούλης, Χαραλ.
Μπεντούλης, Βασίλ. Φλεντζούρης, Χρ. Α. Μάνος, Ευάγγελος Γκίκα Σάνος, Αντώνης Καλύβας,
Γεωργ. Τέλιος, Δ. Χατζόγλους, Βασίλ. Μπέλλος.
16
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Έγγραφο δωρεάς ενός αγρού από την Αναστασία Μόσχου Παπαβασιλείου (Μπεζιάνη)
προς την ιερά εκκλησία των Σχωριάδων «Η Γέννηση της Θεοτόκου». Σχωριάδες, 22
Αυγούστου 1913.
17

Υπογράφουν: η δωρήτρια
Αναστασία Μόσχου Παπαβασιλείου και οι μάρτυρες
Δημοσθένης Χατζόγλους,
Γ. Β. Βαβάκολος, Κ. Δ.
Μούτσος. Ο εφημέριος
Παπά Χρήστος επικυρώνει
το γνήσιο των υπογραφών.

18
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Πρακτικό συνεδρίασης αρ. 13. Η κοινότητα αποφασίζει το δάσος στην θέση Πάρα να διανεμηθεί στα
σπίτια της κοινότητας εκτός εκείνων που δεν κατοικούνται πια. Αναθέτουν στον κ. Νικόλαο Πασπάλη
και τους βοηθούς του να κάνει την διανομή ευσυνείδητα. Υπογράφουν: Ιωάννης Β. Βαβάκος, Λάμπρος
Μπεντούλης, Σταύρος Μπεντούλης, …., Γ. Β. Βαβάκολος, Κ. Δ. Μούτσος, Δημοσθ. Χατζόγλου, Ν.
Δ. Μούτσος, … Καλύβας, Χ. Α. Μάνος, Χ. Μπαμπούρης, Χ. Νάκας, Χαρ. Βάγιος, Ιωάννης Καλύβας,
Βασίλειος Κατσάνος, Ν. Χ. Ζώης …
19

Πρακτικό συνεδρίασης αρ. 14. Η συνεδρίαση έγινε με σκοπό την εκλογή δια μυστικής ψηφοφορίας της νέας εφοροεπιτροπής που θα διαχειριζόταν τα θέματα για την νέα περίοδο. Επίσης
εξελέγη και ελεγκτική επιτροπή για τον τρόπο που έγινε η διαχείριση του ταμείου κατά την
προηγούμενη περίοδο. Σχωριάδες, 19 Ιανουαρίου 1914. Υπογράφουν: ο πρόεδρος Παπά Κυριάκος, ο γραμματέας Δημοσθ. Χατζόγλου.

20
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Πρακτικό συνεδρίασης αρ. 15. Αποφασίστηκε να στείλει επιστολή στον κ. Σπυρίδωνα … από την
Πολύτσιανη για την βοσκή 69 κεφαλών αιγοπροβάτων. Επίσης να φιλοξενεί και τροφοδοτεί κάθε
διερχόμενο από το χωριό, εξουσιοδοτεί τον κ. Χρήστο Βαβάκο να πληρώσει όλα τα προηγούμενα και
νέα έξοδα, η διορισθείσα πολιτοφυλακή πρέπει να φυλάει ώστε να μην γίνει καμιά ζημιά στους
αγρούς, να γράψει καθαρό κατάλογο των στρατευομένων. Σχωριάδες, 23 Μαρτίου 1914. Υπογράφουν: ιερέας Παπά Κυριάκος, κτλ

21

Επίσης στις 24 Μαρτίου 1914 αποφασίζεται ώστε να πληρωθούν τα δεδουλευμένα του δασκάλου και εξουσιοδοτούν γι΄ αυτό τον κ. Χρήστο Βαβάκο. Υπογράφουν: Γ. Β. Βαβάκολος,
Αθ. Χατζόγλου, Γρ. Τσαμπέρης, Κώτσιο Βαβάκος, Αντώνιος Χρ. Τσαμπέρης κτλ.
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Οι ιερείς: Οικον. Παπά Χρήστος, Παπά Κυριάκος, Μουχταροδημογέροντες: Δημ. Ζώτος, Ν. Ι.
Πασπάλης, Κ. Οικονόμης, Χαρ. Δαλλές, Οι εφοροεπίτροποι: Γ. Β. Βαβάκος, Κ. Δ. Μούτσος, Γ. Β.
Καλύβας, Δημ. Χατζόγλους, Οι κάτοικοι: Κ. Λώλης, Ν. Δ. Μούτσος, Χρ. Βαβάκος, Κ. Δαλλές,
Σπύρος Τσάνος, Βασίλ. Κόνης, Χρ. Τσάνος, Φ. Κ. Βαβάκος, Β. Φλεντζούρης, Χρ. Τσαμπέρης, Δ.
Χαρ. Λώλης, Ι. Καλύβας, Α. Τσαμπέρης, Ευάγγελος Γκίκας Σάνος, Α. Χατζόγλους.
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Συμβόλαιο του διδασκάλου κ. Βασιλείου Δέδε με την εφορεία του χωριού Σχωριάδες ώστε να διδάξει για
ένα έτος στα σχολεία του χωριού. Σχωριάδες, 20 Σεπτεμβρίου 1914.
Ανανέωση συμβολαίου με τον δάσκαλο κ. Βασίλειο Δέδε για ακόμα ένα σχολικό έτος, 1915 – 1916 όπου
τηρούνται οι όροι του παραπάνω συμβολαίου και έχει και μια αύξηση στο μισθό του από την εφορεία του
χωριού. Σχωριάδες, 19 Ιουλίου 1915. Υπογράφουν εκ μέρους της εφορείας: Αναστάσιος Α. Καλύβας, Ι.
Μούτσος, Χρ. Βαβάκος και ο δάσκαλος Βασίλειος Α. Δέδες.
24
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Συμβόλαιο της δασκάλας Αναστασίας Β. Λιάπη με την εφορεία Σχωριάδων που αναλαμβάνει να διδάξει για ένα έτος στα σχολεία Σχωριάδων. Σχωριάδες, 25 Σεπτεμβρίου 1914. Υπογράφει η ίδια.
Ανανέωση συμβολαίου με τους άνω όρους για ένα παραπάνω έτος (1915 – 1916) διδασκαλίας της
δασκάλας Αναστασίας Β. Λιάπη στα σχολεία των Σχωριάδων. Σχωριάδες, 19 Ιουλίου 1915. Υπογράφουν εκ μέρους της εφορείας οι κ. κ. Ιωάννης Μούτσος, Αναστάσιος Καλύβας, … και η δασκάλα.
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Πρακτικό συνεδρίασης κατά την οποία αναθέτουν στον κ. Νικόλαο Ι. Πασπάλη την δίκαιη
και αμερόληπτη διανομή του δάσους στην θέση Πάρα. Επίσης το μέρος στη θέση Γράβος θα
χρησιμοποιηθεί για ασβεστοκάμινο για τις ανάγκες της εκκλησίας. Το δάσος στην θέση Γκιδάτση και Βρωμονέρι μένει αδιανέμητο και εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία της κοινότητος.
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ΥΓ.1: Απαγορεύεται η πώληση σε άλλους, ξένους ή μη, εντός και εκτός χωριού. ΥΓ.2: Επειδή αδικήθηκαν μερικές οικογένειες θα λάβουν μερίδιο από το κοινοτικό Προσήλιο και Γράβο.
Υπογράφουν οι κάτοικοι: Αναστάσιος Καλύβας, Ιωάννης Μούτσος, Χρ. Βαβάκος, Γ. Β. Καλύβας,
Θ. Μπάντος, Γρ. Τσαμπέρης, Χ. Κύρκος, Γρ. Α. Μπάντος, Σπύρος Νικολής, Γρ. Α. Λώλης, Πανανής Τέλιος, Ν. Πασπάλης, Χρ. Μίτσης, Γ. Σιούτης κτλ.
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Πρακτικό συνεδρίασης
που αποφασίζεται να
φυτέψουν οι κάτοικοι
του χωριού κληματαριές
στην θέση Κάμπος.
Επίσης λαμβάνονται
μέτρα προστασίας από
τις βλάβες που μπορούν
να προκαλέσουν τα ζώα.
Σχωριάδες, 3 Οκτωβρίου 1914. Υπογράφουν οι κάτοικοι:
Λάμπρο Μπεντούλης,
Γ. Βαβάκολος, Αντώνιος Τσαμπέρης, …
Δαλλές, Χρήστος Κύρκος, Σπύρος Νικολής,
Αναστάσιος Καλύβας,
Γ. Β. Καλύβας, Ι.
Μούτσος, Δημ. Χατζόγλου, Θ. Μπάντος,
Γρηγ. Τσαμπέρης,
Χρήστος Μίτσης, Γ.
Σιούτης, Β. Σαναβίτης,
Πανανής Τέλιος, Γ. Α.
Μπάντος κτλ.
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Πλειστηριασμός για την ενοικίαση του εκκλησιαστικού καφενείου για ένα έτος, δηλ από
τη 1η Οκτωβρίου 1914 μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1915, βάση του οποίου αναλαμβάνει ο
Σπυρίδων Λίτσης με εγγυητή τον Γρηγόρη Λώλη. Σχωριάδες, 3 Οκτωβρίου 1914. Υπογράφουν: ο ενοικιαστής Σπυρίδων Λίτσης, ο εγγυητής Γρηγόρης Λώλης και οι εφοροεπίτροποι Αναστάσιος Καλύβας και Ι. Μούτσος.
29

Συμβόλαιο της εφοροεπιτροπής της κοινότητος Σχωριάδων με τον κ. Ευάγγελο Γκικσάνα για
την ενοικίαση ενός μαγαζιού στην θέση Γούβα με εγγυητή τον κ. Χαράλαμπο Βεζιάνη. Σχωριάδες, 1η Οκτωβρίου 1914. Υπογράφουν: οι μάρτυρες Δημοσθένης Χατζόγλου, Γ. Β. Βαβάκολος, Γ. Β. Καλύβας, ο εγγυητής Χ. Βεζιάνης, οι συμβαλλόμενοι Ευάγγελος Γκικσάνας,
Αναστάσιος Καλύβας.
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Πρακτικό συνεδρίασης όπου οι
κάτοικοι της κοινότητας Σχωριάδων αποφασίζουν με σκοπό
την φιλοξενία κυβερνητικών
υπαλλήλων και στρατιωτών να
εκλέξουν έναν αντιπρόσωπο
που θα αναλάβει αυτό το έργο
για ένα έτος. Ο αντιπρόσωπος
αυτός θα είναι ο κ. Χρήστο
Κύρκο με εγγυητή τον κ. Δημοσθένη Χατζόγλου. Σχωριάδες, 17 Οκτωβρίου 1914.
Υπογράφουν: Α. Παπαχρηστίδης, Σταύρος Μπεντούλης,
Λάμπρος Μπεντούλης, Γ. Σιούτης, Χρήστος Α. Μούτσος,
Αναστάσιος Καλύβας, Θ.
Μπάντος, Χρ. Βαβάκος, Χ.
Δαλλές κτλ.
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Πρακτικό συνεδρίασης κοινότητος Σχωριάδων όπου αποφασίζεται η χρήση ως νέου νεκροταφείου ο αγρός
στην θέση Αγία Σωτήρα, που ήταν δωρεά στην εκκλησία του μακαρίτη Ιωάννη Δαλλέ. Σχωριάδες, 17
Οκτωβρίου 1914. Υπογράφουν οι κάτοικοι: Γ. Βαβάκολος, Κ. Λίτσης, Α. Καραβότας, Θ. Μπάντος, Χρήστος Α. Μούτσος, Αντώνης Βαγγέλης, Χ. Βεζιάνης, Γρ. Τσαμπέρης, Αναστάσιος Καλύβας, Δημοσθένης
Χατζόγλου, Γ. Β. Καλύβας, Αντώνιος Τσαμπέρης, Γ. Σιούτης.
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Λίστα ονομάτων αρρένων κατοίκων του χωριού Σχωριάδων που έχουν γεννηθεί
από το 1862 και μετά. Σχωριάδες, 20 Απριλίου 1913.

33
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Υπογραφές: ο ιερατικός προϊστάμενος της εκκλησίας Οικονόμος Παπά Χρήστος, οι εφοροεπίτροποι
Γεώργιος Β. Βαβάκολος, Κωνσταντίνος Δ. Μούτσιος, Γεώργιος Β. Καλύβας, Δημοσθένης Α. Χατζόγλου, Βασίλειος Γ. Πασπάλης και οι μουχταροδημογέροντες: Δημήτρης Φώτος, Λάμπρο Δημήτρης,
Νικόλαος Πασπάλης, Κώστας Κονόμος.

Μεταβίβαση της ενοικίασης του καφενείου από τις 15 Οκτωβρίου 1914 στον κ. Χρήστο Κύρκο που
αναλαμβάνει το ενοίκιο με εγγυητή τον κ. Σπυρίδωνα Δαλλέ. Σχωριάδες, 17 Οκτωβρίου 1914. Υπογράφουν: ο ενοικιαστής Χρήστος Κύρκος, ο εγγυητής Σπυρίδων Δαλλές και οι έφοροι Χρ. Βαβάκος
και Αναστάσιος Καλύβας.
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Βασίλειο της Ελλάδος. Αντίγραφο πίνακα απογραφής των αρρένων κατοίκων παρόντων και μη της
κοινότητας Σχωριάδων βάσει του μητρώου της εκκλησίας και των ομολογιών γονέων και συγγενών των
εγγεγραμμένων.
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Πρόσκληση όλου του άρρενα πληθυσμού του χωριού από τα μέλη του συμβουλίου της κοινότητας Σχωριάδων μαζί με τον εκτελούντα την στρατολογία ανθυπολοχαγό κ. Λουτσάρη Ηλία.
Σχωριάδες, 24 Ιανουαρίου 1915. Υπογράφεται από τον αξιωματικό της στρατολογίας, τα
μέλη του Συμβουλίου: Οικονόμος Παπά Χρήστος, Κ. Οικονόμης, Χρ. Βαβάκος, Ι. Μούτσος,
Αναστάσιος Καλύβας, ο γραμματέας Βασίλης Κ. Τερζής. Το έγγραφο θεωρήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1915 στο Αργυρόκαστρο από τον Στρατιωτικό Διοικητή.
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Απογραφή αρρένων της κοινότητας Σχωριάδων ηλικίας άνω των 50 ετών.

41
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Συμβόλαιο της εφορείας των σχολών της κοινότητας Σχωριάδων με τον κ. Ιωάννη Β. Δάλλα, ο οποίος
αναλαμβάνει να εργαστεί ως βοηθός δάσκαλος για το σχολικό έτος 1915 – 1916. Σχωριάδες, 25
Σεπτεμβρίου 1915. Υπογράφουν: ο δάσκαλος Ιωάννης Β. Δάλλας και οι έφοροι: Χρ. Βαβάκος, Αναστάσιος Καλύβας, Ι. Μούτσος.
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Ενοικιαστήριο. Ο κ. Νικόλαος Ι. Πασπάλης ενοικιάζει από την εφορεία της κοινότητος Σχωριάδων για ένα έτος (μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 1916) το εκκλησιαστικό καφενείο στην θέση
Μεσοχώρι με εγγυητή τον κ. Κωνσταντίνο Βαβάκο. Σχωριάδες, 5 Σεπτεμβρίου 1915. Υπογράφουν: ο ενοικιαστής Νικόλαος Πασπάλης, ο εγγυητής Κων/νος Βαβάκος και οι εφοροεπίτροποι: Χρ. Βαβάκος, Αναστάσιος Καλύβας και Ι. Μούτσος.
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Ενοικιαστήριο. Ο κ. Ιωάννης Λώλης ενοικιάζει τους δυο αλευρόμυλους της κοινότητας από την
εφοροεπιτροπή με εγγυητή τον ανιψιό του κ. Αθανάσιο Λώλη. Σχωριάδες, 2 Οκτωβρίου 1916.
Υπογράφουν: ο ενοικιαστής Ιωάννης Λώλης και ο εγγυητής του Αθανάσιος Λώλης.
Πρακτικό, όπου διευθετούνται τα χρέη του ενοικιαστή των αλευρόμυλων που αρρώστησε από σοβαρή ασθένεια κ. Ιωάννη Λώλη και καλείται να τα πληρώσει ο εγγυητής του κ. Αθανάσιος Λώλης.
Σχωριάδες, 9 Ιουλίου 1917. Υπογράφουν οι έφοροι Χρ. Βαβάκος, Αναστάσιος Καλύβας.
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Πωλητήριο έγγραφο με το οποίο ο κ. Ιωάννης Β. Δάλλας πουλάει έναν αγρό στην θέση Τσιαφτινόκο στην ιερά εκκλησία της κοινότητος «Η Γέννηση της Θεοτόκου». Σχωριάδες, 11 Απριλίου 1917. Υπογράφουν: ο πωλητής Ιωάννης Β. Δάλλας και εφοροεπίτροποι Αναστάσιος
Καλύβας, Ιωάννης Μούτσος, Χρ. Βαβάκος.
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Εκλογική συνεδρίαση για ανάδειξη αντιπροσώπου, όπου συμμετέχουν 50 άνδρες με δικαίωμα ψήφου
και εξέλεξαν παμψηφεί τον κ. Χρήστο Βαβάκο, ο οποίος θα παραβρεθεί στην Γενική Συνέλευση προς
εκλογή βουλευτού της Περιφέρειας που θα γίνει στις 31 Μαΐου 1915. Σχωριάδες, 24 Μαΐου 1915.
Υπογράφουν οι εκλογείς: Χρήστος Ν. Ζώης, Κ. Δ. Μούτσος, Κωνσταντίνος Λώλης, Ν. Δ. Μούτσος,
Γρηγόρης Λώλης, Ιωάννης Αθ. Λώλης, Γ. Β. Βαβάκογλου, Αναστάσιος Καλύβας, Γ. Β. Καλύβας,
Σταύρο Μπεντούλης, Χαράλαμπος Μπεντούλης, Σωτήρης Βαγγέλης, Γεώργιος Χ. Λώλης, Νικόλαος Γ. Μπέλλος, Θ. Μπάντος, Κωνσταντίνος Λίτσης, Ιωάννης Καλύβας, Γεώργιος Αθ. Νάκας,
Κώστας Χατζιόλος, Αντώνης Βαγγέλης, Ευαγγ. Καλέμης, Παναγιώτης Ρέτζιος, Αντώνης Τσαμπέρης, Χαρ. Νάκας, Χρήστος Κύρκος, Ι. Μούτσος, Γ. Π. Σάννης, Γεώργιος Β. Κατσάνος, Χρήστος
Μίτσης, Χαράλαμπος Γ. Βεζιάνης, Κώτσιος Βαβάκος, Δημ. Κύρκος,
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Ενοικιαστήριο έγγραφο με το οποίο οι εφοροεπίτροποι της ιεράς εκκλησίας της κοινότητος Σχωριάδων
ενοικιάζουν για πέντε έτη έναν αγρό στην θέση Κάμπος και την ονομασία Πίπη, προς καλλιέργεια
στον συνδημότη Βασίλειο Τατσιλίκο. Σχωριάδες, 26 Οκτωβρίου 1915. Υπογράφουν: ο ενοικιαστής
Βασίλειος Τατσιλίκος και Ν. Καλύβας και η εφορεία.
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Ενοικιαστήριο έγγραφο με το οποίο ο κ. Κίτσιος Θανάτης ενοικιάζει για πέντε μήνες από την εφοροεπιτροπή τους δυο αλευρόμυλους της κοινότητος Σχωριάδων. Σχωριάδες, 1 Μαΐου 1919. Υπογράφει
ο επίτροπος Ι. Μούτσος. Εξοφλήθηκε το ποσόν του ενοικίου στις 30 Σεπτεμβρίου 1919.
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Μητρώο 1918 χωριού Σχωριάδες Πωγωνίου.
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Σύσκεψη εφοροεπιτροπής, όπου συζητήθηκε το θέμα του σπιτιού της μακαρίτισσας Δημ. Λίττενας το
γένος Κωνστ. Ζώη, το οποίο μέσω διαθήκης είχε πάει στον Γεώργιο Καλύβα. Επειδή παρουσιάστηκε
αγοραστής και ο Γ. Καλύβας ήθελε να το πουλήσει η εφοροεπιτροπή δεν συμφώνησε αλλά αποφάσισε να παραχωρήσει ένα ομόλογο στον Γεώργιο Καλύβα ώστε να το αφήσει στην ιδιοκτησία της εκκλησίας για να το πουλήσει αργότερα σε κάποιον χωριανό. Σχωριάδες, 19 Ιανουαρίου 1919.
Υπογράφουν εκ μέρους της εφοροεπιτροπής ο Χρ. Βαβάκος και Ι. Μούτσος.
61

Πρακτικό συνεδρίασης όπου οι συμμετέχοντες (27 κάτοικοι της κοινότητας) αποφασίζουν για την συμπλήρωση των μελών της εφοροεπιτροπής. Σχωριάδες, 19 Νοεμβρίου 1919. Υπογράφουν οι κάτοικοι: Χ.
Βαβάκος, Ι. Μούτσος, Κ. Μούτσος, … Παπαχρηστίδης, … Οικονόμου, … Λώλης, Χ. Καραμήτρος,
Πανανής Τέλιος, Ν. Βαγγέλης, Χ. Μπαμπούρης, Φ. Τσιαούσης, Γ. Αθ. Νάκας, Κ. Τσιαούσης, Δαλλές
Ιωάννης, Γρ. Λώλης, Γ. Μπάντος, Απ. Τσαμπέρης, Αλ. Κ. Τουλούμπας, Ιωάννης Μπαμπούρης, Χρ.
Λώλης, Αν. Καλύβας, Σ. Βερούκας, Κ. Πάλλης, Χρ. Κύρκος, + Οικονόμος Παπά Χρήστος κτλ.
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Πωλητήριο έγγραφο με το οποίο ο Γεώργιος Καλύβας πουλάει ένα σπίτι που έχει στην κατοχή του
ως κληρονομιά από την μακαρίτισσα Χάιδω Δημ. Λίττη το γένος Κ. Ζώη, στην εκκλησία «Η Γέννηση της Θεοτόκου». Σχωριάδες, 19 Ιανουαρίου 1919.
Με απόφαση και κοινή συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων πλευρών ακυρώνεται η άνω συμφωνία
πώλησης και επιστρέφεται η ιδιοκτησία στον προηγούμενο ιδιοκτήτη και τους κληρονόμους του.
Σχωριάδες, 5 Ιουλίου 1920.
63

. Πρακτικό συνεδρίασης όπου γίνεται η εκλογή του κ. Απόστολου Καλύβα για να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πριμαρίας Πολύτσιανης. Σχωριάδες, 16 Φεβρουαρίου 1920. Επιβεβαιώνει
το περιεχόμενο και πιστοποιεί το γνήσιο των υπογραφών ο πάρεδρος κ. Σπύρος Τσάνος. Υπογράφουν οι
κάτοικοι: Σωτ. Βαγγέλης, Ιωάννης Καλύβας, Κ. Βαβάκος, Γ. Α. Νάκας, Κ. Πάλλης, Απόστολος
Τσαμπέρης, Γεώργιος Χ. Λώλης, Χρ. Σ. Μπαμπούρης, Χ. Καραμήτρος, Γεώργιος Μ. Χατζόγλους,
Πανανής Τέλιος, Νικόλαος Πασπάλης, Λεωνίδας Λώλης, Νικόλαος Ζώης, Γ. Μπάντος, Ν. Τουλούμπας, … Καλύβας, Ιωάννης Δαλλές, Στέφανος Βερούκας κτλ.
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Πρακτικό συνεδρίασης
όπου οι κάτοικοι των
Σχωριάδων εκλέγουν
νέα εφοροεπιτροπή
λόγω του ότι η προηγούμενη αδυνατούσε να
πράξει τα δέοντα (λόγω
ασθενείας, θανάτου
κτλ). Έτσι εκλέγεται ως
ταμίας ο Απόστολος
Καλύβας, γραμματέας ο
Νικόλαος Πασπάλης,
πρόεδρος ο Χαράλαμπος
Καραμήτρος, σύμβουλοι
ο Σπυρίδων Λίτσης και
Γεώργιος Λώλης. Σχωριάδες, 16 Φεβρουαρίου
1920. Υπογράφουν οι
κάτοικοι: Λεωνίδας Καλύβας, Κων/νος Πάλλης, Γρηγόρης
Χατζόγλους, Γεώργιος
Λώλης, Νικόλαος Πασπάλης, Απόστολος
Τσαμπέρης, Χρήστος
Μπαμπούρης, Βασίλης
Κύρκος, Γεώργιος
Μπάντος, Βασίλειος Κ.
Παππαγιωτίδης, Γεώργιος Χατζόγλους, Νικόλαος Ζώης, Χρήστος
Καλύβας, Βασίλειος Γ.
Μπέλλος, Χρήστος Μίτσης, Κύρκο Δαλλές,
Νικόλαος Βαγγέλης,
Δημήτριος Λώλης, Χρήστος Τσάνος, Πανανής
Τέλιος, Ιωάννης Καραγιάννης, Γεώργιος Ρέτζιος, Γρηγόριος Λώλης,
Ιωάννης Δάλλας, Χρήστος Λώλης, Ιωάννης
Δαλλές, Απόστολος Καλύβας, Χαράλαμπος Καραμήτρος, Σπυρίδων Λίτσης, Κωνσταντίνος Λώλης, Γεώργιος Β. Κατσάνος. Για τον
Χαρ. Νάκα υπογράφει ο Γ. Μπάντος. Πιστοποιεί την πράξη ο πάρεδρος Σπυρίδων Τσάνος. Επικυρώνει το
γνήσιο των υπογραφών ο + Οικονόμος Παπά Χρήστος, ιερέας Παπά Κυριάκος. Επικυρώνει την πράξη αυτή
και η Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως στις 18 Φεβρουαρίου 1920.
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Συνεδρίαση Α’, στην οποία
γίνεται η παράδοση των λογαριασμών διαχείρισης του
ταμείου της εκκλησιαστικής
περιουσίας από τον πρώην
ταμία κ. Ιωάννη Μούτσο
στην νέα εφοροεπιτροπή.
Σχωριάδες, 26 Φεβρουαρίου
1920. Υπογράφουν ο παραδίδων κ. Ιωάννης Μούτσος και
οι εφοροεπίτροποι Χ. Καραμήτρος, Α. Καλύβας, Ν. Πασπάλης, Σ. Λίτσης, Γεώργιος
Λώλης. Επικυρώνει το γνήσιο
των υπογραφών ο Οικονόμος
Παπά Χρήστος.
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Συνεδρίαση Β’, όπου η εφοροεπιτροπή αναθέτει στον κ. Λεωνίδα Λώλη να επισκευάσει την Γέφυρα
του χωριού. Σχωριάδες, 22 Μαρτίου 1920. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι Χ. Καραμήτρος, Σ. Λίτσης, Α. Καλύβας, Ν. Πασπάλης και για τον Λεωνίδα Λώλη υπογράφει ο Σπύρος Τσάνης.
69

Συνεδρίαση Γ’, όπου η εφοροεπιτροπή ακυρώνει το συμβόλαιο ενοικίασης του ενός εκ των
αλευρόμυλων της κοινότητας με τον μυλωνά κ. Θεόδωρο Βιρβίλη επειδή αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και τον αναθέτει σε άλλον. Σχωριάδες, 7 Μαρτίου 1920. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Χ. Καραμήτρος, Α. Καλύβας, Νικόλαος Πασπάλης, Γεώργιος
Χ. Λώλης, Σπυρίδων Λίτσης.
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Συνεδρίαση Δ’, κατά την οποία η εφοροεπιτροπή ενοικιάζει για ένα χρόνο τους αλευρόμυλους της κοινότητας στον κ. Γεώργιο Γκαρέλα με εγγυητή τον κ. Χρ. Α. Καλύβα. Σχωριάδες, 7 Μαρτίου 1920. Υπογράφουν: οι εφοροεπίτροποι Χ. Καραμήτρος, Α. Καλύβας,
Γεώργιος Λώλης, Νικόλαος Πασπάλης, Σπυρίδων Λίτσης, ο εγγυητής Χρ. Α. Καλύβας, ο
μυλωνάς Γεώργιος Γκαρέλας.
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Συνεδρίαση Ε’, όπου αποφασίζεται η αντικατάσταση του προέδρου της κοινότητος λόγω της αποχώρησής του για Κωνσταντινούπολη από τον κ. Σπυρίδωνα Λίτση. Σχωριάδες, 12 Απριλίου 1920. Υπογράφουν: Χ. Καραμήτρος, Σπυρίδων Λίτσης, Νικόλαος Πασπάλης, Γεώργιος Λώλης, Α. Καλύβας.
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Πρακτικό συνεδρίασης όλης της κοινότητας Σχωριάδων όπου εξουσιοδοτείται η Μουχταροδημογεροντία να εισπράξει ένα ποσό για την τροφοδοσία των στρατιωτών και άλλων εξόδων
της κοινότητας. Σχωριάδες, 6 Μαΐου 1920. Υπογράφουν οι κάτοικοι: Κ. Παπαγιωτίδης, Κ.
Πάλλης, Γρηγόρης Λώλης, Γ. Βαβάκος, Κ. Βαβάκος, Σωτήρης Βαγγέλης, Στέφανος Βερούκας, Ιωάννης Καλύβας, Γ. Αθ. Νάκας, Δημήτρης Πετρίδης, Σπύρο Τσάνης κτλ. Επειδή
η πλειοψηφία της κοινότητας δεν αποδέχτηκε την άνω απόφαση αυτή ακυρώνεται.
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Πρακτικό συνέλευσης
της κοινότητας όπου
οι κάτοικοι εξουσιοδοτούν τα δυο αναγνωρισμένα σώματα της
κοινότητας, την εφοροεπιτροπή και το
Παρεδροσυμβούλιο
ώστε να νοικιάσουν το
λιβάδι της κοινότητος
πέρα του ποταμού,
που περιλαμβάνει το
Γκιδάτση και την Παροκαρυά. Σχωριάδες,
17 Μαΐου 1920.
Υπογράφουν οι κάτοικοι: Λεωνίδας Καλύβας, Ιωάννης
Καλύβας, Σπύρος
Τσάνης, Γεώργιος
Βαβάκος, Κων/νος
Παπαγιωτίδης, Σπύρο
Λίτσης, Κ. Λώλης,
Ιωάννης Χρ. Λώλης,
Φίλιππος Βαβάκος,
Χαράλαμπος Μπεντούλης, Νικόλαος
Βαγγέλης, Περικλής
Μίτσης, Ματθαίος
Χρ. Λώλης, Ιωάννης
Δάλλας, Α. Καλύβας,
Δημήτριος Μίτσης,
Βασίλης Βέλος, Αθανάσιος Δάλλας, Χρήστος Α. Καλύβας,
Κων/νος Οικονόμης,
Γεώργιος Λώλης, Χρ.
Βαβούρης, Χαράλαμπος Νάκας, Γρηγόρης
Χατζής, Απόστολος
Τσιαμπέρης, Πανανής Τέλιος, Νικόλαος
Πασπάλης.

74

Συλλογή Αρχείων

75

Συνεδρίαση Στ’ της εφοροεπιτροπής με σκοπό τον διορισμό του Παπά Κυριάκου ως βοηθού ιερέως.
Σχωριάδες, 10 Ιουνίου 1920. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Σπυρίδων Λίτσης, Α. Καλύβας, Νικόλαος Πασπάλης και οι ιερείς Οικονόμος Παπά Χρήστος, Παπά Κυριάκος.
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Συμβόλαιο του εφοροεπιτρόπου Ιωάννη Καλύβα για να εισπράξει το τρίτο των εκκλησιαστικών
αγρών. Παρατίθεται λίστα με τους αγρούς. Σχωριάδες, 22 Ιουνίου 1920. Υπογράφουν: ο Ιωάννης
Καλύβας και οι εφοροεπίτροποι Σπυρίδων Λίτσης, Α. Καλύβας, Νικόλαος Πασπάλης.
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80

Πρακτικό συνέλευσης της κοινότητας Σχωριάδων όπου οι κάτοικοι αποφασίζουν για το θέμα των εξόδων που έχει η κοινότητα καθώς και για την πληρωμή των κυβερνητικών υπαλλήλων ώστε να το αναλάβει η εφοροεπιτροπή. Σχωριάδες, 28 Ιουνίου 1920. Υπογράφουν οι κάτοικοι: Κ. Βαβάκος, Γρηγόρης
Λώλης, Α. Καλύβας, Γ. Καλύβας, Κ. Πάλλης, Ν. Αποστόλου, Κ. Χ. Παπαγιωτίδης, Ι. Μούτσος,
Ιωάννης Καλύβας, Γ. Βαβάκογλου, Κ. Χ. Τουλούμπας, Δ. Χατζής, Στέφανος Μπερούκας, Αποστόλης
Τσαμπέρης, Πανανής Τέλιος, Γεώργιος Χ. Λώλης, Σπύρος Τσάνος, Κ. Κατσάνος, Βασίλειος Γ.
Μπέλλος κτλ. Επειδή η πλειοψηφία των κατοίκων δεν αποδέχτηκε την άνω απόφαση αυτή ακυρώνεται.
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Ενοικιαστήριο έγγραφο με το οποίο ο κάτοικος Δημοσθένης Χατζόγλους ενοικιάζει από την εφοροεπιτροπή για τέσσερις μήνες το κτήριο του Παλαιού Παρθεναγωγείου. Σχωριάδες, 15 Ιουλίου 1920.
Υπογράφουν ο ενοικιαστής Δημοσθένης Χατζόγλους και ο εφοροεπίτροπος Α. Καλύβας.
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Ενοικίαση καφενείου από την εφοροεπιτροπή στον κύριο Γεώργιο Λώλη για ένα έτος του κεντρικού καφενείου της εκκλησίας «Η Γέννηση της Θεοτόκου». Σχωριάδες, 20 Σεπτεμβρίου
1920. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι Α. Καλύβας και ο Σπυρίδων Λίτσης και ο ενοικιαστής
Γεώργιος Χ. Λώλης.
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Πρακτικό συνεδρίασης για το ζήτημα του καθορισμού των εκκλησιαστικών κτημάτων όπου αποφασίστηκε:
α) σχετικά με έναν αγρό που είχε αφήσει η μακαρίτισσα Αναστασία Μάνου στον Γεώργιο Γκαρέλα του το
αγοράσανε και το εν λόγω κτήμα ανήκει πλέον στα εκκλησιαστικά κτήματα και β) ένα κτήμα που καλλιεργείται από τον Γεώργιο Καλύβα δηλώνουν ομοφώνως ότι ανήκει στον κ. Δημ. Λίτση. Σχωριάδες, 4 Οκτωβρίου 1920. Υπογράφουν οι κάτοικοι: Γ. Β. Βαβάκος, Κ. Βαβάκος, Ιωάννης Δάλλας, Γρηγόρης Λώλης,
Σπύρος Τσάνος, Ι. Καλύβας, Δημοσθ. Χατζόγλους, Σωτήρης Βαγγέλης, Κ. Ν. Βάγιος και οι εφοροεπίτροποι: Σπύρος Λίτσης, Α. Καλύβας, Γεώργιος Χ. Λώλης, Ν. Πασπάλης.
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Εγγυητικό έγγραφο στο οποίο ο κ. Κωνσταντίνος Πάλλης δηλώνει την μεταμέλεια του για την
εξύβριση της τιμής των συγχωριανών του Βασίλειου Μπέλου, Ιωάννου Ζώη και Δημοσθένη Χατζόγλου και είναι διατεθειμένος να πληρώσει κάποια αποζημίωση. Εγγυητής είναι ο έμπορας
από το Αργυρόκαστρο κ. Σωτήρης Γκίτης. Λιμπόχοβο, 3 – 16 Νοεμβρίου 1920. Υπογράφουν οι
μάρτυρες Α. Παπαχρηστίδης, Σωτήρης Βαγγέλης κτλ , ο εγγυητής Σωτήρης Γκίτης και ο Κωνσταντίνος Πάλλης. Βεβαιώνει το γνήσιο των υπογραφών ο πάρεδρος Σπύρος Τσάνος.
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Πρακτικό του Παρεδροσυμβουλίου της κοινότητας για τον διορισμό πραγματογνώμονα για τις ζημιές που είχαν γίνει σε αγρούς, στο δάσος και σε απαγορευμένα μέρη βοσκής. Ως τέτοιος διορίζεται ο
κ. Νικόλαος Ι. Πασπάλης. Σχωριάδες, 20 Ιανουαρίου 1921. Υπογράφουν οι κοινοτικοί σύμβουλοι
Σπύρος Λίτσης, Ι. Μούτσος, Σωτήρης Βαγγέλης και ο πάρεδρος Κ. Οικονόμης.
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Πρακτικό εκλογής νέας εκκλησιαστικής εφοροεπιτροπής από την ολομέλεια της κοινότητος Σχωριάδων
και ελέγχου των λογαριασμών της υπάρχουσας επιτροπής υπό την προεδρεία του Μητροπολιτικού
Εξάρχου Οικονόμου Σπυρίδωνος Δημητριάδη από το Χλωμό. Σχωριάδες, 7 Φεβρουαρίου 1921. Υπογράφουν: Χρήστος Π. Καλύβας, Κ. Βαβάκος, Χ. Καραμήτρος, Ιωάννης Ζώης, Χρ. Βαβάκος, Β.
Μπαμπούρης, Κ. Πάλλης, Γ. Α. Νάκας, Σωτήρης Βαγγέλης, Ν. Βαγγέλης, … Ρέτζιος, Απ. Τσαμπέ86
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ρης, Κ. Ν. Βάγιος, Βασίλειος Μίτσης, Χ. Μπαμπούρης, Π. Μίτσης, Βασ. Κύρκος, Ι. Καλύβας, Γ.
Β. Βαβάκος, Σπύρος Τσάνος, Αθανάσιος Δάλλας, Χαραλ. Νάκας, Θεοφάνης Δούρος, Χ. Μπεντούλης, Στεφ.
Βερούκας, Σπυρίδων Λίτσης, Πανανής Τέλιος, Α. Καλύβας, Γεωργ. Λώλης κτλ και ο πρόεδρος + Οικονόμος
Σπ. Δημητριάδης.
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Πρακτικό της ελεγκτικής επιτροπής για την διαχείριση του ταμείου από τον αποχωρούντα ταμία κ.
Α. Καλύβα υπό την προεδρεία του Μητροπολιτικού Εξάρχου πανοσιολογιότατου Οικονόμου Σπ. Δημητριάδη. Το πόρισμα της επιτροπής είναι ότι όλα τα βιβλία είναι σωστά με καθαρό περίσσευμα και
ο πρώην ταμίας τα παρέδωσε στην νέα εκλεγμένη επιτροπή. Σχωριάδες, 8 Φεβρουαρίου 1921. Υπογράφουν ο πρώην ταμίας Α. Καλύβας, η ελεγκτική επιτροπή: Χ. Καραμήτρος, Σωτήρης Βαγγέλης,
Ιωάννης Ζώης, Χ. Καλύβας, Κ. Βαβάκος, ο πρόεδρος Οικονόμος Σπ. Δημητριάδης.
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Συμβόλαιο με το οποίο η εφοροεπιτροπή της εκκλησίας των Σχωριάδων ενοικιάζει για έναν χρόνο
τους δυο αλευρόμυλους της εκκλησίας στον μυλωνά Κωνσταντίνο Ντόκο με εγγυητή τον κ. Ι. Μούτσο. Σχωριάδες, 14 Μαρτίου 1921. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Κ. Βαβάκος, Αθανάσιος Δάλλας, Χ. Καραμήτρος, Δημοσθ. Χατζόγλου, Σωτήρης Βαγγέλης ο εγγυητής Ι. Μούτσος και ο
ενοικιαστής Κων/νος Ντόκος.
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Πρακτικό της κοινότητος Σχωριάδων
που δίνει το δικαίωμα στην επιτροπή
να χρησιμοποιήσει κάποιο ποσό από
το εκκλησιαστικό ταμείο για τις
ανάγκες της κοινότητας. Σχωριάδες,
2 Μαΐου 1921. Υπογράφουν οι κάτοικοι: Γ. Β. Βαβάκος, Ι. Μούτσος,
Χ. Καραμήτρος, Κ. Βαβάκος, Κ. Δ.
Μούτσος, Μιχάλης Χατζής, Απ.
Τσαμπέρης, Χρ. Καλύβας, Γ. Β. Καλύβας, Χρ. Βαβάκος, Δημήτρης
Λώλης, Πανανής Ν. Τέλιος, Θεμιστοκλής Λώλης, Γεώργιος Κυριακόπουλος, Νίκος Πασπάλης, Βασιλ.
Κύρκος, … Ντόκος, Γεώργιος Χ.
Λώλης, Δημοσθ. Χατζόγλου κτλ.
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Πρακτικό συνέλευσης των κατοίκων της κοινότητος Σχωριάδων σχετικά με την φορολογία του αναγκαστικού κυβερνητικού δανείου. Παρουσιάζεται λίστα με τα ονόματα των κατοίκων και το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα κατά την κατανομή του δανείου. Σχωριάδες, 11 Μαΐου 1922. Υπογράφουν: Χ.
Καραμήτρος, Δημοσθ. Χατζόγλου, Σπύρος Λίτσης, Κ. Τουλούμπας, Χρ. Π. Καλύβας, Χρ. Βαβάκος,
Ι. Καλύβας, Κώστα Λώλης, Μιχάλης Χατζής, Αθανάσιος Δάλλας, Ι. Μούτσος, Δημήτριος Λώλης κτλ.
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Πρακτικό συνέλευσης των κατοίκων της
κοινότητος Σχωριάδων όπου εφαρμόζουν
μια εγκύκλιο της Κυβέρνησης σχετικά με
την πληρωμή φόρου από τους κατέχοντας
παραπάνω από κάποιο συγκεκριμένο
αριθμού ζώων για να τα βοσκήσουν στα
βοσκήσιμα μέρη της κοινότητος. Διορίζεται ο κ. Γεώργιος Γκαρέλας μαζί με τον
αγροφύλακα κ. Λεωνίδα Λώλη ώστε να
τηρούν την δέουσα τάξη. Σχωριάδες, 13
Μαΐου 1922. Υπογράφουν οι κάτοικοι:
Χ. Καραμήτρος, Αθανάσιος Δάλλας, Χρ.
Π. Καλύβας, Δημοσθ. Χατζόγλους, Γρ.
Λώλης, Μιχάλης Χατζής, Κ. Παπαγιωτίδης, Κώστα Λώλης, Χρ. Βαβάκος, Χαρ.
Νάκας, Κ. Πάλλης, Ι. Μούτσος, Σπ. Λίτσης, Α. Καλύβας, Χ. Καράσης, Δημήτριος Λώλης, Σπύρος Τσάνος, Κ.
Τουλούμπας, Πανανής Τέλιος, Κ. Μούτσος, Γεώργιος Χ. Λώλης κτλ.
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Πρακτικό συνέλευσης της
κοινότητας όπου λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
του εκκλησιαστικού ταμείου για επισκευές στον
αυλόγυρο και άλλους
εξωτερικούς χώρους της
εκκλησίας δίνει το δικαίωμα ώστε να πουλήσει
κάποια κτήματα. Σχωριάδες, 10 Μαΐου 1922.
Υπογράφουν οι κάτοικοι:
Γρ. Λώλης, Ι. Μούτσος,
Κ. Παπαγιωτίδης, Σ. Λίτσης, Χρ. Π. Καλύβας,
Σπύρο Τσάνος, Λάμπρο
Νάκας, Χρ. Βαβάκος, Ι.
Καλύβας, Δημήτριος
Λώλης, Α. Καλύβας, Ι.
Σ. Λώλης, Δημοσθ. Χατζόγλου, Μιχάλης Χατζής, Πανανής Τέλιος
κτλ.
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Πρακτικό συνέλευσης της κοινότητας
Σχωριάδων για να εκλέξει ελεγκτική επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τους λογαριασμούς της διαχείρισης από την νέα
εφοροεπιτροπή. Η ελεγκτική επιτροπή
αποτελείται από τους κ. κ. Κων/νου Τουλούμπα, Χρήστου Π. Καλύβα, Γρηγορίου
Λώλη, Κων/νου Παπαγιωτίδη και Νικολάου Πασπάλη. Σχωριάδες, 29 Μαΐου
1922. Υπογράφουν οι κάτοικοι: Ι. Μούτσος, Χρ. Π. Καλύβας, Θεμιστοκλής …,
Χρ. Βαβάκος, Δ. Λώλης, Α. Καλύβας, Μ.
Χ. Λώλης, Χρ. Μίτσης, Ι. Καλύβας, Κυριάκος Δούρος, Κ. Τουλούμπας, Κ. Πάλλης, Κ. Μούτσος, Κ. Λώλης, Ν.
Πασπάλης. Βεβαιώνει το γνήσιο των υπογραφών ο εφημέριος Παπά Κυριάκος.
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Συμβόλαιο της εφοροεπιτροπής με τον μυλωνά κ. Κωνσταντίνο Ντόκο για την ενοικίαση των δυο εκκλησιαστικών αλευρόμυλων για ένα έτος με εγγυητή τον κ. Δημοσθένη Χατζόγλου. Σχωριάδες, 14
Αυγούστου 1922. Υπογράφουν: ο ενοικιαστής Κωνσταντίνος Ντόκος, ο εγγυητής Δημοσθένης Χατζόγλου και οι εφοροεπίτροποι: Χ. Καραμήτρος, Σωτήρης Βαγγέλης, Δημοσθ. Χατζόγλου, Αθανάσιος Δάλλας. Στις 14 Ιανουαρίου 1923 γίνεται μια διορθωτική πράξη για το θέμα του ενοικίου.
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Ενοικιαστήριο έγγραφο με το οποίο η εφοροεπιτροπή ενοικιάζει για διάστημα ενός έτους το κεντρικό εκκλησιαστικό καφενείο στον κ. Γρηγόρη Απ. Λώλης. Σχωριάδες, 29 Σεπτεμβρίου 1922.
Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Χ. Καραμήτρος, Σωτήρης Βαγγέλης, Δημοσθ. Χατζόγλου.
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Πρακτικό συνέλευσης
των κατοίκων της κοινότητας Σχωριάδων για
εκλογή νέας εφοροεπιτροπής. Σχωριάδες, 26
Φεβρουαρίου 1923.
Υπογράφουν οι κάτοικοι:
Κ. Παπαγιωτίδης, Γρ.
Λώλης, Χρ. Π. Καλύβας, Χρ. Βαβάκος, Γ. Β.
Καλύβας, Σπύρος Λίτσης, Σωτήρης Ευαγγέλου, Δημοσθ.
Χατζόγλου, Ιωάννης
Δαλλές, Κωνστ. Λίτσης,
… Καλύβας, Αθ. Μπάντος, Χ. Καραμήτρος, Γ.
Νάκας, Γ. Κυριάκης,
Γεώργιος Λώλης, … Τσαμπέρης, Κυριάκος Δούρος, Κ. Πάλλης, Κ. Κατσάνος, Ι. Μούτσος, Αθ. Μίτσης, Χ.
Μπεντούλης, Ν. Πασπάλης, Ι. Ζώης, Β. Λίτσης, Ιωάννης Καλύβας, Αθανάσιος Νάκας, Σπύρος Τσάνης,
Χρήστος Α. Μπάντος, Μιχάλης Ι. Τζανέλης, Αθ. Λώλης, Χρ. Μπαμπούρης, Δ. Κ. Παπαγιωτίδης, Ιωάννης
Μπεντούλης, Αθανάσιος Δάλλας, Κ. Τουλούμπας κτλ.
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Πρακτικό συνέλευσης των κατοίκων με το οποίο
καθιστούν υπεύθυνη την νέα εφοροεπιτροπή ώστε
να εγκρίνει τις χορηγήσεις πιστώσεων, τα έξοδα για
τις ανάγκες της
κοινότητος. Σχωριάδες, 26 Φεβρουαρίου 1923.
Υπογράφουν οι
κάτοικοι: Κ. Παπαγιωτίδης, Γρ.
Λώλης, Χρ. Π.
Καλύβας, Χρ. Βαβάκος, Γ. Β. Καλύβας, Σπύρος
Λίτσης, Σωτήρης
Ευαγγέλου, Δημοσθ. Χατζόγλου,
Ιωάννης Δαλλές,
Κωνστ. Λίτσης, …
Καλύβας, Αθ.
Μπάντος, Χ. Καραμήτρος, Γ.
Νάκας, Γ. Κυριάκης, Γεώργιος
Λώλης, … Τσαμπέρης, Κυριάκος
Δούρος, Κ. Πάλλης, Κ. Κατσάνος,
Ι. Μούτσος, Αθ.
Μίτσης, Χ. Μπεντούλης, Ν. Πασπάλης, Ι. Ζώης,
Β. Λίτσης, Ιωάννης Καλύβας,
Αθανάσιος Νάκας,
Σπύρος Τσάνης,
Χρήστος Α.
Μπάντος, Μιχάλης Ι. Τζανέλης,
Αθ. Λώλης, Χρ.
Μπαμπούρης, Δ. Κ. Παπαγιωτίδης, Ιωάννης Μπεντούλης, Αθανάσιος Δάλλας, Πανανής Τέλιος, Κ. Τουλούμπας κτλ.
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Ενοικιαστήριο έγγραφο με το οποίο η εκκλησιαστική εφοροεπιτροπή της κοινότητας Σχωριάδων ενοικιάζει για ένα χρόνο το κεντρικό εκκλησιαστικό καφενείο στον κ. Νικόλαο Αντ. Βαγγέλη. Σχωριάδες, 4 Σεπτεμβρίου 1923. Υπογράφουν ο ενοικιαστής Νικόλαος Βαγγέλης και οι εφοροεπίτροποι:
Χρ. Π. Καλύβας, Κ. Τουλούμπας, Γ. Β. Καλύβας.
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Πρακτικό συνέλευσης της εκκλησιαστικής εφοροεπιτροπής που διορίζει τον κ. Κυριάκο Χρ.
Δούρο ως βοηθό του ιερέως αιδεσιμολογιώτατου Παπά Κυριάκου κατά την τέλεση των θείων
λειτουργιών. Ο διορισμός έχει διάρκεια ενός έτους. Σχωριάδες, 1 Ιανουαρίου 1924. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Χρ. Π. Καλύβας, Κ. Τουλούμπας, Γ. Β. Καλύβας και ο διορισθείς
Κυριάκος Χρ. Δούρος.
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Πρακτικό εκλογής εφοροεπιτροπής κοινότητας Σχωριάδων, όπου η κοινότητα υπό την προεδρεία του
εφημέριου Παπά Κυριάκου διεξήγαγε μυστική ψηφοφορία με συμμετοχή 45 κατοίκων. Ψήφους
έλαβαν οι κ. κ. Γεώργιος Καλύβας, Χρήστος Π. Καλύβας, Κωνσταντίνος Λίτσης, Αθανάσιος Δάλλας, Χρ. Βαβάκος, Σπ. Λίτσης, Ι. Μούτσος. Σχωριάδες, 26 Φεβρουαρίου 1923. Υπογράφουν οι κάτοικοι: Κ. Παπαγιωτίδης, Γ. Λώλης, Χρ. Π. Καλύβας, Χρ. Βαβάκος κτλ.
103
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Συμβόλαιο της επιτροπής των εκκλησιών της κοινότητος με το οποίο διορίζει τον κ. Πανανή Τέλιο ως
καντηλανάφτη για ένα έτος. Σχωριάδες, 1η Φεβρουαρίου 1924. Υπογράφουν οι επίτροποι: Χρ. Π.
Καλύβας, Κ. Τουλούμπας, Γ. Β. Καλύβας και ο καντηλανάφτης Πανανής Τέλιος.
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Συμβόλαιο της επιτροπής των εκκλησιών της κοινότητος Σχωριάδων με τον δάσκαλο Βασίλειο Λίτση
ώστε να διδάξει για ένα σχολικό έτος στις Σχωριάδες και να συνεργαστεί με τον συνάδερφό του που
είχε διοριστεί από την κυβέρνηση τον κ. Ι. Δάλλα. Σχωριάδες, 1 Σεπτεμβρίου 1923. Υπογράφουν: ο
δάσκαλος Βασίλειος Λίτσης και οι επίτροποι: Χ. Π. Καλύβας, Κ. Τουλούμπας, Γ. Β. Καλύβας.
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Πρακτικό συνέλευσης της επιτροπής εκκλησιών της κοινότητος Σχωριάδων κατά την οποία αποφασίζεται η διευθέτηση του χρέους των κ. κ. Χαραλάμπου και Χρήστου Δαλλέ και την διαγραφή των ονομάτων τους από τον κατάλογο των χρεωστών. Σχωριάδες, 4 Σεπτεμβρίου 1923. Υπογράφουν από την
επιτροπή ο Χ. Π. Καλύβας, Κ. Τουλούμπας και ο Γ. Β. Καλύβας.

107

Υπογραφές κατοίκων του χωριού.
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Ενοικιαστήριο έγγραφο με το οποίο η επιτροπή εκκλησιών της κοινότητος Σχωριάδων ενοικιάζει το
κατάστημα στην θέση Μεσοχωρίου του Κ. Παππά για ένα έτος στον κ. Πρόκο Κ. Φώτο με εγγυητή
τον φερέγγυο κ. Χρ. Π. Καλύβα. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Χρ. Π. Καλύβας, Κ. Τουλούμπας, Γ. Β. Καλύβας, ο εγγυητής Χρ. Π. Καλύβας. Ανανεώνεται το άνω συμβόλαιο για άλλο ένα έτος
με τους ίδιους όρους.
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Πρακτικό της εφοροεπιτροπής με το οποίο τα μέλη της δηλώνουν παραίτηση από την θέση τους και
εξηγούν και τους λόγους που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι που παίζουν μερικοί τσελιγκάδες και δεν είναι διατεθειμένοι να υποκύψουν στις απειλές και τις προσβολές των. Σχωριάδες, 18
Μαΐου 1923.
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Ενοικιαστήριο έγγραφο με το οποίο η επιτροπή των εκκλησιών της κοινότητος Σχωριάδων ενοικιάζει
για ένα έτος στον κ. Νικόλαο Πασπάλη το κεντρικό εκκλησιαστικό καφενείο με εγγυητή τον κ. Κων.
Οικονόμου. Σχωριάδες, 1η Οκτωβρίου 1924. Υπογράφουν: ο ενοικιαστής Νικόλαος Πασπάλης, ο εγγυητής Κων. Οικονόμου και οι εφοροεπίτροποι: Χρ. Π. Καλύβας, Κ. Τουλούμπας, Γ. Β. Καλύβας. Η
επιτροπή αποφασίζει να ενοικιάσει στον εγγυητή έναντι κάποιου ποσού το καφενείο μέχρι το τέλος του
άνω συμβολαίου.
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Πρακτικό συνέλευσης της κοινότητας υπό την προεδρεία του εφημέριου Παπά Κυριάκου για την
εκλογή ελεγκτικής επιτροπής η οποία θα εξετάσει τα
βιβλία του ταμείου της απερχόμενης εφοροεπιτροπής
και θα τα παραδώσει στην νέα επιτροπή. Σχωριάδες,
7 Δεκεμβρίου 1924. Υπογράφουν οι κάτοικοι: Χ.
Καραμήτρος, Σωτήρης Ευαγγέλου, Κ. Λίτσης, Κ.
Παπαγιωτίδης, Δημ. Χατζόγλου, Ιωάννης Μπεντούλης, Κ. Πάλλης, Ιωάννης Καλύβας, Γεώργιος Κ.
Κυριάκος, Σ. Λίτσης, Δημήτρης Λώλης, Στέφανος
Βερούκας, Αθ. Δάλλας, Ιωάννης Ζώης, Γεώργιος Χ.
Λώλης, Αποστ. Τσαμπέρης, Χαραλ. Μπεντούλης,
Δημήτρης Μήλιαρης κτλ. Ο εφημέριος Παπά Κυριάκος επιβεβαιώνει το γνήσιο των υπογραφών και το
περιεχόμενο.
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Συμβόλαιο της επιτροπής των εκκλησιών της κοινότητος Σχωριάδων με τον μυλωνά κ. Κωνσταντίνο
Ντόκο με το οποίο του ενοικιάζουν για ένα έτος τους δυο εκκλησιαστικούς αλευρόμυλους. Εγγυητής
είναι ο κ. Δημοσθένης Χατζόγλου. Σχωριάδες, 27 Νοεμβρίου 1924. Υπογράφουν: ο εγγυητής Δημ.
Χατζόγλου, ο μυλωνάς Κ. Ντόκος και οι εφοροεπίτροποι: Κ. Οικονόμου, Ιωάννης Ζώης, Βασίλειος Γ.
Σιούτης. Το συμβόλαιο ανανεώνεται για ένα ακόμα έτος.
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Πρακτικό Α’ συνεδριάσεως, όπου τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν να εκλέξουν πρόεδρο τον κ.
Απ. Τουλούμπα, ταμία τον κ. Κων. Οικονόμου και γραμματέα τον κ. Ι. Ζώη, καθώς και να συνεργαστούν σε κοινή συνεννόηση με την Μουχταροδημογεροντία. Σχωριάδες, 11 Ιανουαρίου 1925.
Υπογράφουν εκ μέρους της εφοροεπιτροπής: Απόστολος Χρήστου, Κ. Οικονόμος, Χρ. Βαβάκος,
Ιωάννης Ζώης, Βασίλειος Σιούτης και από την Μουχταροδημογεροντία: Βασίλειος …., Ι. Μούτσος, Σωτήριος Ευαγγέλου, …….. Αποφασίστηκε η ακύρωση του συμβολαίου του κοινοτικού καφενείου και η ενοικίαση μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 1925 στον ταμία κ. Κ. Οικονόμου.
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Πρακτικό μικτής συνεδρίασης όπου συζητήθηκε το ζήτημα του καντηλανάφτη και διόρισαν
τον κ. Γεώργιο Κυριάκο στην θέση του Πανανή Τέλιου. Σχωριάδες, 27 Ιανουαρίου 1925.
Υπογράφουν: Κ. Οικονόμος, Χρ. Βαβάκος, Β. Σιούτης, Ιωάννης Ζώης, Ι. Μούτσος, Σωτήρης
Ευαγγέλου, Βασίλειος ….
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Ενοικιαστήριο έγγραφο με το οποίο η επιτροπή εκκλησιών και σχολών της κοινότητος Σχωριάδων
ενοικιάζει για ένα χρόνο το κατάστημα στο Μεσοχώρι του Κ. Παππά στον κ. Πρόκο Κ. Φώτο με εγγυητή τον κ. Χρήστο Π. Καλύβα. Σχωριάδες, 1η Ιανουαρίου 1925. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι:
Κ. Οικονόμος, Ιωάννης Ζώης, Βασίλειος Γ. Σιούτης.
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Συμβόλαιο της εφοροεπιτροπής των εκκλησιών και σχολών της κοινότητας Σχωριάδων με τον
δάσκαλο κ. Βασίλειο Λίτση για να διδάξει για ένα σχολικό έτος στην κοινότητα. Σχωριάδες,
1 Σεπτεμβρίου 1924. Υπογράφουν εκ μέρους της επιτροπής: Κ. Οικονόμου, Ιωάννης Ζώης,
Βασίλειος Γ. Σιούτης και ο δάσκαλος Βασίλειος Σιούτης.
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Κοινοποίηση εφοροεπιτροπής κατά την οποία
παρουσιάζει έναν πίνακα
με τα ονόματα εκείνων
που έχουν αγοράσει φουσκί από την μάνδρα για
το τρέχον έτος, προς αποφυγή παρανοήσεων στην
κοινότητα. Σχωριάδες, 1
Μαρτίου 1925. Υπογράφουν εκ μέρους της εφοροεπιτροπής: Κων/νος
Οικονόμος, Β. Γ. Σιούτης, Ιωάννης Ζώης.
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Ενοικιαστήριο των δυο εκκλησιαστικών αλευρόμυλων για διάστημα ενός έτους στους κ. Αντώνη Λώλη και Χαράλαμπο Χρ. Μπεντούλη με εγγυητές τους κ. Ιωάννη Καραγιάννη και κ.
Δημήτρη Τουλούμπα. Σχωριάδες, 28 Δεκεμβρίου 1927. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι:
Ιωάννης Καραγιάννης, Δ. Κ. Τουλούμπας, Δημοσθ. Χατζόγλου, οι εγγυητές Ιωάννης Καραγιάννης και Δημήτρης Τουλούμπας και οι δυο ενοικιαστές Αντώνης Λώλης και Χαράλαμπος
Χρ. Μπεντούλης.
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Μετά από μυστική ψηφοφορία η κοινότητα αποφάσισε να διορίσει ως μυλωνάδες τους κ. κ.
Αντώνη Λώλη και Χαράλαμπο Μπεντούλη. Σχωριάδες, 11 Οκτωβρίου 1927. Υπογράφουν
οι δημογέροντες: Ι. Μούτσος, Χρ. Βαβάκος και ο πάρεδρος Ιωάννης Ζώης.

Πρακτικό εφοροεπιτροπής στο οποίο διευκρινίζεται ότι το
ενοίκιο που θα πληρώσουν οι δυο μυλωνάδες Αντώνης
Λώλης και Χαράλαμπος Μπεντούλης για τους αλευρόμυλους θα είναι 2000 οκάδες σιτηρά και όχι 2300 οκάδες
όπως λανθασμένα είχε γραφτεί σε άλλο πρακτικο. Σχωριάδες, 28 Δεκεμβρίου 1927. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι
Δ. Κ. Τουλούμπας, Ι. Καραγιάννης, Δημοσθ. Χατζόγλου.
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Πόρισμα ελεγκτικής επιτροπής σχετικά με την διαχείριση των λογαριασμών του ταμείου της κοινότητας. Τονίζεται ότι κατά την συνήθεια των προηγουμένων επιτροπών οφείλει να γίνει τριμηνιαίος
έλεγχος των βιβλίων του ταμείου. Οι ελεγκτές βρίσκουν μεγάλη κατάχρηση στο εκκλησιαστικό ταμείο. Γίνεται σύσταση η νέα επιτροπή να είναι προσεκτική στο να δίνει βερεσέδες και ειδικά στους
οφειλέτες. Σχωριάδες, 25 Ιουνίου 1928. Υπογράφουν οι ελεγκτές: Κων/νος Χρ. Παπαγιωτίδης,
Σωτήριος Ευαγγέλου, Νικόλαος Πασπάλης.
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Πρακτικό συνέλευσης της
κοινότητας Σχωριάδων
που αποφάσισαν σχετικά
με την μισθοδοσία του ιερέως Παπά Κυριάκου για
ένα έτος, από 21 Απριλίου 1928 μέχρι τις 26
Απριλίου 1929. Σχωριάδες, 29 Ιουλίου 1928.
Υπογράφουν οι κάτοικοι:
Ι. Μούτσος, Κ. Παπαγιωτίδης, Σ. Λίτσης, Κ.
Οικονόμος κτλ.
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Ενοικιαστήριο έγγραφο με το οποίο η εφοροεπιτροπή ενοικιάζει για ένα χρόνο το κεντρικό εκκλησιαστικό καφενείο στον κ. Αντώνη Λώλη. Σχωριάδες, 9 Σεπτεμβρίου 1928. Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Γ. Β. Καλύβας, Κ. Οικονόμος, Ν. Μπέλλος και ο ενοικιαστής Αντώνης Λώλης.
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Πρακτικό της εφοροεπιτροπής της κοινότητας Σχωριάδων όπου η επιτροπή παραλαμβάνει από τον κ.
Χρήστο Βαβάκο 4 ομολογίες καταθέσεων στην τράπεζα των Αθηνών και διάφορα γραμμάτια συγχωριανών. Σχωριάδες, 17 Οκτωβρίου 1928. Υπογράφουν ο ταμίας Κ. Οικονόμος, οι εφοροεπίτροποι: Κ.
Οικονόμος, Γ. Β. Καλύβας, Δημοσθ. Χατζόγλου. Πιστοποιούν τα παραπάνω: ο πάρεδρος Ιωάννης
Ζώης και οι σύμβουλοι Γ. Β. Καλύβας και Δημήτριος Χαρ. Λώλης.
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Διαθήκη του Μίτρο Λίτση που μοιράζει την περιουσία του στους δυο γιους του Χρήστο και
Μαργαρίτη. Σχωριάδες 12 Οκτωβρίου 1860. Υπογράφουν: Χρήστος Λίτσης, Παπά Γεώργιος, Παπά Ιωάννης σύγγελος, Παπά Χρήστος Κρουστάλης.
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Διαθήκη του Οικ. Παπά Μαργαρίτη που μοιράζει την περιουσία του στα παιδιά του Κωνσταντίνο
και Λαμπρινή, καθώς και στην πρεσβυτέρα του. Σχωριάδες, 2 Μαρτίου 1909. Υπογράφει ο Οικονόμος Παπά Μαργαρίτης.
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Εξοφλητικό ταμία με το οποίο ο Χρήστος Οικονόμου ως πληρεξούσιος της συζύγου του Βασιλικής
Χρήστου Χατζή και της Ελένης Αναστ. Καλύβα θεώρησε στην Κωνσταντινούπολη τον λογαριασμό με
τον κ. Στέφανο Αναστ. Καλύβα για τα αναλογούντα κληρονομικά από τον μακαρίτη Αναστάσιο Απ.
Καλύβα για κάποια κτήματα που βρίσκονται στην Πόλη. Κωνσταντινούπολη, 26 Απριλίου 1926.
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Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριάσεων
και Συμβολαίων της Εκκλησιαστικής
Εφοροεπιτροπής της Κοινότητας
Σχωριάδων, από 1939-1954.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ 1ον
Συνεδρίαση πρώτη
Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι της κοινότητος Σχωριάδων σήμερα την 22α
Φεβρουαρίου 1939 συνεδριάζοντας στο κοινοτικό
καφενείο αποφασίζουμε
να διορίσουμε ελεγκτική
επιτροπή απαρτιζόμενη
από τους κ. κ. Γρηγόρη
Λώλη, Σωτήριο Ευαγγέλου, Ιωάννη Ζώη και
Χρήστο Βάγιο με την εντολή να ελέγξουν τα εκκλησιαστικά βιβλία του
πρώην ταμία κ. Ιωάννου
Καλύβα και το πόρισμα
του ελέγχου να το ανακοινώσουν εγγράφως δια τοιχοκολλήσεως
στο
κοινοτικό καφενείο.
Μετά τον έλεγχο να παραδώσουν τα βιβλία στην
νέα εφοροεπιτροπή απαρτιζόμενη από τους κ.κ.
Χαράλαμπο Λίτση, Αθανάσιο Μήτση, Βασίλειο
Σιούτη και Χρήστο
Μάνο.
Προς επιβεβαίωση υπογράφουν οι κάτοικοι:
Δημοσθ. Χατζόλος, Λάμπρος Λίτσης, Νικόλαος
Μπάντος, Λεωνίδας Ρέτζιος, Χρ. Οικονόμης, Μάνθο Λώλης, Βασίλης …, Αθ. Μήτσης, Β. Γ. Σιούτης, Καλέμης, Πανανής Τέλιος,
Χρήστος Α. Μάνος, Κυρ. Χ. …, Χαραλ. Μπεντούλης, Σπύρο Τσάνος, Γρ. …, Ν. Πασπάλης, Σωτήριος
Ευαγγέλου, Κ. Πάλλης, … Μήλιας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ 2ον
Οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι του χωριού Σχωριάδες
κομούνας Πολύτσιανης διορισθέντες προ ημερών από
την κοινότητά μας ως εγκεκριμένη παρά της ιεράς
Μητρόπολης
εφοροεπιτροπή της εκκλησίας μας
αναλαμβάνουμε από σήμερα τα καθήκοντά μας ως
εξής:
Ο μεν Οικονόμος παπά Κυριάκος ως πρόεδρος, οι δε
κύριοι Χαράλαμπος Λίτσης
ως ταμίας, Βασίλειος Σιούτης γραμματέας, Χρήστος
Μάνος και Αθανάσιος Μήτσης ως μέλη.
Ελθόντες σήμερα στην οικία
του πρώην εφοροταμία κ.
Ιωάννη Καλύβα μαζί με τον
ίδιο ως γραμματέα παραλάβαμε ανεξέλεγκτα τα βιβλία
που είχε διαχειριστεί ο ίδιος,
για να τα παραδώσουμε
σύμφωνα με την προηγούμενη πράξη στην ελεγκτική
επιτροπή προς έλεγχο.
Παραλαμβάνουμε και τα
κάτωθι από τον προαναφερθέντα κ. Ιωάννη Καλύβα. Σιτάρι οκά 117, καλαμπόκι 133. Ζύγια τρία: δύο βρίσκονται στο αλευρόμυλο και
ένα στον κ. Νικόλαο Μπέλλο, μια ραπτομηχανή ποδός, πενήντα οκτώ γραμμάτια και διάφορα άλλα έγγραφα
στην τουρκική γλώσσα, καθώς και το Χουντουτλαμέν δηλαδή τα όρια της εξαγοράς της κοινότητας. Την σημαία
του καφενείου και πενήντα ένα και ¼ λεκ και την σφραγίδα.
Χρέος δε το βεργί του 1938, το όλο τρία ήμισυ εικοσόφραγκα. Παραλάβαμε και οκτώ κατάστιχα πρ. διαχ. μεθ’
ενός …..
Οι παραλαβόντες
+Οικονόμος Παπά Κυριάκος
Λάμπρος Λίτσης
Αθ. Μήτσης
Β. Γ. Σιούτης
Χρήστος Α. Μάνος

Ο παραδώσας
Ιωάννης Καλύβας

Σχωριάδες, 25 Φεβρουαρίου 1939
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ 3ον
Σήμερα στις 5 Μαρτίου 1939 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωριού Σχωριάδες κομούνας Πολύτσιανης, εν κοινή συνεδρίαση που έγινε στο κεντρικό καφενείο αποφασίζουμε ομοφώνως να χορηγήσουμε το δικαίωμα στην κατά καιρόν εκκλησιαστική επιτροπή και
πάρεδροσυμβούλους για να διαχειρίζεται πάντοτε το κοινοτικό ταμείο μαζί με το εκκλησιαστικό, κατά
το σύστημα που λειτουργούσε τα προηγούμενα έτη. Δηλαδή τα εισοδήματα τα προερχόμενα από ενοικιάσεις διαφόρων μερών όπου κρίνει καλόν, από ασβεστοκαμίνους και από οτιδήποτε άλλους πόρους
να τα διαχειρίζεται αυτή.
Συνάμα παραχωρούμε το δικαίωμα για να ενοικιάζει οποιοδήποτε μέρος κρίνει καλόν.
Σχωριάδες 5 Μαρτίου, 1939
Προσυπογράφουν
Οι κάτοικοι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Γρ. ...
Αθ. Μήτσης
Σωτήριος Ευαγγέλου
Χρήστος Α. Μάνος
Ιωάννης Ζώης
……..
Λάμπρος Λίτσης
Πανανής
Χρ. Οικονόμης
Β. Γ. Σιούτης
… Μήλιας
Νικόλαος Μπάντος
Κλη Πασπάλης

14.
Δημοσθ. Χατζόλος
15.
Αντώνιος ….
16.
Μάνθο Λώλης
17.
Κ. Πάλλης
18.
Σπύρος Μπερούκας
19.
Παν. Νότης
20.
Α. Βάγιος
21.
……
22.
Λεωνίδας Ρέτζιος
23.
Χρήστος …..
24.
……
Σπύρο Τσάνος
……

25.
…….
26.
…….
27.
Χαραλ. Μπεντούλης
28.
Νίκο Ντάλλας
29.
Κ. Βάγιος
30.
Χρ. ….
31.
Χρήστο Βάγιος
32.
Γεωρ. Χατζής
33.
Γρηγ. Τσιώνης
34.
Ν. Βαγγέλης
35.
Καλέμης
36.
Νικόλαος …..
Ιωάννης Ρέτζιος

Συνεχίζονται οι υπογραφές
Ν. Πασπάλης
Π. ……
Γ. Ρέτζιος
Χρ. ………

Χ. Καραγιάννης
Αθ. Κατσάνος
Κ. Κατσάνος
Βασίλειος Νάκας
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Λεκ Ιερέως
Βάπτιση
5
Ευχή σαραντισμού με όλα τα άλλα
5
Στέψη
10
Κηδεία - Σαράντα - Ρουσάλια στο χρόνο
15
Μνημόσυνο ανά άτομο
5
Αρτοκλασία ή συλλείτουργο
5
Ύψωμα στην εκκλησία
0,25
Αγιασμός κατ' οίκον
2
Ευχέλαιο κατ' οίκον
5
Τάφος άνοιγμα νέος μεγάλος
10
Τάφος άνοιγμα νέος μικρός
5
Τάφος άνοιγμα παλιός μεγάλος
7
Τάφος άνοιγμα παλιός μικρός
3
Εξωκλήσια Άγιος Μηνάς και Άγιος Νικόλαος 5
Εξωκλήσια όλα τα άλλα
3
Σχωριάδες, 10 Ιουνίου 1939
Η εφοροεπιτροπή
Υπογραφή: Οικονόμος Παπά Κυριάκος
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ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
χωραφιού Βασιλικής Β.
Ζώη
Η υπογεγραμμένη Βασιλική χήρα Βασιλείου Ζώη
το γένος Μάνου από το
χωριό Σχωριάδες κομούνας Πολύτσιανης έχω υπό
αδιαφιλονίκητο κατοχή
και κυριότητά μου ένα
κομμάτι χωράφι ξερικό
στην θέση «Άσχημο», που
συνορεύει με τον Φάνη
Κούση, την Κατερίνα
Βαγγέλη και με τον
Νάσιο Δαλλέσια, το οποίο
πουλάω σήμερα οικειοθελώς και απαραβιάστως
μπροστά τους και των
μαρτύρων κ. κ. Βασιλείου
Γ. Σιούτη, Αθανασίου Ν.
Μήτση και Χρήστου Α.
Μάνου στην ιερά εκκλησία της κοινότητός μας
«Η Γέννηση της Θεοτόκου». Το αντίτιμο της πώλησης το έλαβα ως εξής:
Ο μακαρίτης ο άντρας
μου Βασίλειος είχε λάβει
δια γραμματίου σε μετρητά πέντε (5) χρυσές
οθωμανικές λίρες από την
αδελφότητα που βρίσκεται
στην Κωνσταντινούπολη στις 8 Μαΐου 1911 και εκατό δέκα πέντε (115) λεκ οφείλω εγώ η ίδια από πολυελαίους (βλέπε σελίδα 45 βιβλίο βερεσεδίων). Από σήμερα και στο εξής το προαναφερόμενο χωράφι θα είναι
κτήμα αναφαίρετο της εκκλησίας και θα δικαιούται η κατά καιρόν επιτροπή να το διαχειρίζεται όπως νομίζει
καλύτερα.
Προσυπογράφω ενώπιον των κάτωθι εφοροεπιτρόπων
Σχωριάδες, 15 Οκτωβρίου 1939
Η πωλήτρια
Οι σύμβουλοι
Βασιλική Ζώη
Αθ. Μήτσης
Χρήστος Μάνος

Ο Γραμματέας
Β. Γ. Σιούτης

Ο πρόεδρος
+Οικονόμος Παπά Κυριάκος
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι του χωριού Σχωριάδες
κομούνας
Πολύτσιανης συνελθόντες
σήμερα 12 Δεκεμβρίου
στο κεντρικό καφενείο,
διορίζουμε ως μέλος και
σύμβουλο της εκκλησιαστικής επιτροπής τον
κύριο Αλέξανδρο Κάνα
από το ίδιο χωριό. Και
αυτό γίνεται λόγω της χηρεύουσας θέσης του κ.
Αθανασίου Ν. Μήτση, ο
οποίος αναχώρησε πριν
ένα μήνα για την Αμερική.
Σχωριάδες, 12 Δεκεμβρίου 1939.
Οι κάτοικοι

Τέλιος, Χ. Καραγιάννης, Ι. Κατσάνος, Φ. Μπάντος, Λάμπρο Λίτσης.
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Ν. Μπέλλος, Νικόλαος
Μπάντος, Καραμήτρος,
Μήλιας, Γρηγ. Τσιώνης,
Β. Γ. Σιούτης, Κατσάνος,
Ιωάννης Καλύβας, Χρήστος Α. Μάνος, Θεμιστοκλής Πασπάλης, Κ.
Πάλλης, Κ. Βάγιος, Ν.
Βαγγέλης, Γ. Β. Καλύβας, Ν. Πασπάλης, Α.
Τουλούμπας, Χρ. Οικονόμος, Κ. Πασπάλης,
Χρ. Βάγιος, Πανανής
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο
Πενταετές διοργανωτικό
πρόγραμμα
Δια της παρούσης πράξεως
οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι
του χωριού Σχωριάδες κομούνας Πολύτσιανης, σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου
αποφασίζουμε και εφαρμόζουμε τα κάτωθι:
1. Καθώς αναφέρει και
στην σελίδα 3 το τρίτο
Πρακτικό ότι τα κοινοτικά
έσοδα δηλαδή τα χρήματα
που προέρχονται από τα βοσκήσιμα καθώς και από
κάθε άλλη κοινοτική διαχείριση, από τις ασβεστοκαμίνους,
από
διάφορα
πρόστιμα και λοιπά να τα
διαχειρίζεται η εκάστοτε εκκλησιαστική επιτροπή και
όχι οι πάρεδροι.
2. Από τα παραπάνω έσοδα
ακόμα και η εκκλησιαστική
επιτροπή δεν θα δικαιούται
και δεν της επιτρέπουμε να
πληρώνει από αυτά ούτε κάποιον πάρεδρο ή αγροφύλακα ή κάποιον άλλο
κοινοτικό υπάλληλο εκτός
από τα τρία αλβανικά εικο-

σάφραγκα ετησίως για την πληρωμή του εφημέριου της κοινότητος.
3. Η παρούσα πράξη θα ισχύει για μια πενταετία, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου του 1940 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1944. Η παρούσα πράξη δύναται να παραταθεί και πέραν των πέντε ετών με την έγκριση της κοινότητος.
4. Το μέτρο αυτό ελήφθη με σκοπό την αναδιοργάνωση και περίσωση των ετοιμόρροπων και κακώς εχόντων κοινοτικών ιδρυμάτων, όπως της εκκλησίας, του σχολείου, των παρεκκλησιών, αμελικού (ξενώνα) και διαφόρων
άλλων τέτοιων. Καθώς και προς επισκευή δρόμων ακόμη αν υπάρχουν χρήματα.
5. Όλοι οι υπογεγραμμένοι διαβάσαμε, κατανοήσαμε το περιεχόμενο της παραπάνω πράξης και υποσχόμαστε
ότι εάν 29 από εμάς υπογράψουμε κατά την πενταετία αυτή σε άλλη πράξη που θα αντιτίθεται της παρούσης, η
υπογραφή αυτή θα θεωρηθεί άκυρη, σαν να μην υπήρχε ή σαν να βρισκόταν σε λευκό χαρτί. Η παρούσα πράξη
θα θεωρηθεί έγκυρη εάν φέρει τριάντα υπογραφές.
Σχωριάδες, 12 Δεκεμβρίου 1939.
Οι κάτοικοι: Ιωάννης Καλύβας, Θεμιστοκλής Πασπάλης, Λάμπρος Λίτσης, συνεχίζονται.
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Γιάννη Ρέτζιου για το
καφενείο
Ο υπογεγραμμένος
Γιάννης Ρέτζιος από
το χωριό Σχωριάδες
κομούνας Πολύτσιανης ενοικίασα σήμερα
παρά της υποφαινόμενης εκκλησιαστικής
επιτροπής το κεντρικό
καφενείο ως εξής:
1. Η ενοικίαση θα
ισχύει για ένα έτος
από τις 7 Ιανουαρίου
1940 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 1941.
2. Το ενοίκιο θα είναι
τέσσερα (4) αλβανικά
εικοσάφραγκα το έτος
και θα προπληρώνονται μηνιαίως ανά 33
½ λεκ. Για κάθε παραπάνω μέρα καθυστέρησης οφείλει να
πληρώσει ένα λεκ επιπλέον.
3. Ούτε η επιτροπή δικαιούται προ της λήξεως του συμβολαίου
να τον βγάλει έξω και ούτε αυτός δικαιούται να αφήσει το καφενείο. Εάν κάνει κάτι αντίθετα με αυτά την
ευθύνη φέρει ο εγγυητής του, ο κ. Αλέκος Κάνας.
4. Όλοι οι κυβερνητικοί φόροι καθώς και τα έργα καλλωπισμού αφορούν τον ενοικιαστή.
Σχωριάδες, 10 Ιανουαρίου 1940.
Η επιτροπή
Σύμβουλοι
Χρήστος Α. Μάνος
Αλεξ. Κ. Κάννας
Γραμματεύς
Β. Γ. Σιούτης
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Ο εγγυητής
Αλεξ. Κ Κάννας
Ο πρόεδρος
+Οικονόμος Παπά Κυριάκος

Ο ενοικιαστής
Ιωάννης Ρέτζιος
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Αναχωρώντας για Αμερική, ο ταμίας κος Χαράλαμπος Κ. Λίτσης παραδίδει σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου
1940 στην αίθουσα του σχολείου μας ενώπιον των υπογεγραμμένων παρεδροσυμβούλων και εφοροεπιτρόπων το ταμείο στον κύριο Αλέκο Κάνα.
Το ποσό είναι αυτό που φαίνεται στην σελίδα του Ταμείου που έγινε ο ισολογισμός, χίλια εννιακόσια
τριάντα οκτώ λεκ και εβδομήντα πέντε εκατοστά (1938,75 λεκ).
Ως σύμβουλο στην απουσία του κυρίου Λίτση οι κάτωθι προσλαμβάνουν τον κύριο Γρηγόρη Τσιώνη. Έγινε
και υπεγράφη. 24/2/1940
Ο παραδόσας
Λάμπρος Λίτσης

Ο παραλαβών
Αλέξ. Κ. Κάνας

Εφοροεπίτροποι και
παρεδροσύμβουλοι
Χρ. Οικονόμης
Γρηγόρης Τσιώνης
Χρήστος Βάγιος
Χρήστος Α. Μάνος

Ο Γραμματεάς
Β. Γ. Σιούτης
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Αφιέρωση περιουσίας του
Βασιλείου Οικονόμου Σιούτη στην εκκλησία
Οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι
του χωριού Σχωριάδες κομούνας Πολύτσιανης δια του παρόντος εγγράφου πιστοποιούμε
ότι σήμερα στις 26 Απριλίου
1940 και ημέρα που συνέπεσε
Μεγάλη Παρασκευή, βγαίνοντας από την ιερά εκκλησία όπου
τελέστηκε ο εσπερινός της αγίας
αυτής ημέρας εμφανίστηκε
μπροστά μας ο γηραιός κύριος
Ιωάννης Μούτσης, συγχωριανός
μας και πληρεξούσιος επί
πολλά έτη της περιουσίας του
μακαρίτου Βασιλείου Οικονόμου Σιούτη και μας δήλωσε εξ
ονόματός του τα παρακάτω:
Αξιότιμοι κύριοι,
Επειδή βρίσκεται υπό την επιτήρηση και την διαχείρισή μου
η αγροτική περιουσία του αειμνήστου Βασιλείου Οικονόμου
Σιούτη σύμφωνα με τους ιδιοχείρους του καταλόγους τους
οποίους κρατώ στα χέρια μου
και στο εξής μη δυνάμενος να
συνεχίσω την επιτήρηση της
προαναφερθείσας περιουσίας
λόγω γήρατος αποφασίζω από
σήμερα να την καταθέσω στην
εκκλησιαστική διαχείριση για
να εισπράξει τα τρίτα το εκκλησιαστικό ταμείο, θεωρούμενη
πια ως εκκλησιαστική περιουσία για να μην συμβούν πολλά άτοπα και χαθεί το προϊόν της περιουσίας αυτής.
Προσθέτω προς διαφώτιση των λεγομένων μου και τους ιδιοχείρους καταλόγους του θανόντος στην Κέρκυρα
νομίμου κληρονόμου της άνω περιουσίας αειμνήστου Βασιλείου Οικονόμου υιού του Παπά Αθανασίου Σιούτη
και παρακαλώ η εν λόγω περιουσία να καταγραφεί στο μητρώο της ιεράς εκκλησίας μας «Η Γέννηση της Θεοτόκου» και αν οποτεδήποτε στο μέλλον παρουσιαστεί κάποιος νόμιμος κληρονόμος της η εκάστοτε εν ενεργεία
εφοροεπιτροπή δύναται να συνεννοηθεί με αυτόν. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να κατέχει χωράφια Κουργιά, Καρυδιές κτλ όσα αφορούν την ακίνητη περιουσία του αειμνήστου Βασιλείου Οικονόμου Σιούτη υπό
καμία πρόφαση. Δηλώνω επίσης ότι από της περιουσίας αυτής ο αείμνηστος Βασίλειος Οικονόμου Σιούτης
πούλησε μέσω εμού ένα χωράφι ποτιστικό στις Σκουργιές καθώς δηλώνει και ο ίδιος στο ακόλουθο κατάλογο
του, στον κύριο Χαράλαμπο Καμπέρη κάτοικο Χλωμού και ένα άλλο χωράφι το λεγόμενο Λειβάδι στον κύριο
Χρήστο Τσάνο. Επίσης ένα άλλο στο Μαυρίκη στον κύριο Αθανάσιο Μπάντο, συγχωριανό μου, καθώς δηλώνουν τα πωλητήρια που κρατούν οι άνωθεν αγοραστές. Αυτά που μένουν στους καταλόγους είναι σώα και
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άθικτα περιουσία του Βασιλείου
Οικον. Σιούτη, η οποία όπως προαναφέρθηκε θα περιέλθει στην εκκλησιαστική διαχείριση του χωριού
μας Σχωριάδες.
Εξαιτίας της γεροντικής μου ηλικίας
και βλέποντας σωστά και προβλέποντας το μέλλον και φοβούμενος
μήπως ξαφνικά ο θάνατος κρούσει
την πόρτα μου (επειδή είναι αναπόφευκτος) για να βρεθώ εντάξει απέναντι των κοινωνικών μου
υποχρεώσεων, από σήμερα παραδίδω
την προαναφερθείσα περιουσία και
του ιδιόχειρους καταλόγους του μακαριστού στην εφοροεπιτροπή, η
οποία έχει το δικαίωμα της παραλαβής και της καταχωρήσεως της εν
λόγω περιουσίας στο εκκλησιαστικό
μητρώο.
Ονόματα και τοποθεσίες χωραφιών
της παραπάνω περιουσίας:
Πατούλια Πάρας – Παλιάμπελος –
Χαληκαριά – Κοκκινόχωμα – Λίμνη
Σωπικιώτικο – Γαλατσίδα – Μπαντέλι – Ρίζα – και ένα άλλο στη Ρίζα
– Μεσόραχι – Ψηλές – Σόχωρο το
μισό – Λεπάγια το μισό – Πηγαδιά
– Παλιόστανι – Ραμνίτσα – Ψηλοπήγαδο – Νταβέλη – Ανήλιο - Παλιόραγγο – Γούβες Καργιότοπος. Ο
κατάλογος των χωραφιών θα φυλάγεται στα αρχεία της εκκλησίας,
όπου φυλάσσονται τα διάφορα
γραμμάτια.
Προσυπογράφω ενώπιον των κάτωθι
συγχωριανών μας
Σχωριάδες, 26 Απριλίου του 1940.
Ο παραδίδων και αφιερώσας:
Ιωάννης Δ. Μούτσιος
Ο πρόεδρος της εφοροεπιτροπής:
+ Οικονόμος Παπά Κυριάκος
Οι κάτοικοι:
Καλέμης, Αθ. Κατσάνος, Γρ. Λώλης, Α. Καραγιάννης, Ν. Μπέλλος, Γάκης Κυριάκος, Χρήστος Μήτσης, Λ.
Καραμήτρος, Μιχάλης Χ., Δημοσθ. Χατζόλου, Χρήστο Βάγιος, Χαράλαμπος Μπεντούλης, Ιωάννης Καλύβας,
Ν. Πασπάλης, Κωνσταντίνος Ντόκος, Ιωάννης Ρέτζιος, Χρήστος Μάνος, Παντελής Νότης, Νικόλαος Κατσάνος,
Νικόλαος Μπάντος, Αντώνης Λώλης, Αλεξ. Κάνας, Πανανής Τέλειος, Βασίλειος Κύρκος, Γεωργ. Δαλλές,
Θωμάς Λώλης κτλ.
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ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΙΕΡΕΩΣ
Οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι του χωριού
Σχωριάδες κομούνας Πολύτσιανης βγαίνοντας σήμερα στις 15 Αυγούστου 1940
από την ιερά εκκλησία διορίζουμε ως εφημέριο της κοινότητάς μας τον αιδεσιμότατο
παπά Κυριάκο από το ίδιο χωριό υπό τους
παρακάτω όρους:
1. Είναι υποχρεωμένος να επιτελεί τα καθήκοντά του και τα ιερά μυστήρια σύμφωνα
με τους κανόνες της Ορθόδοξης Ανατολικής
Εκκλησίας.
2. Το παρόν συμβόλαιο θα ισχύει για μια
πενταετία, δηλαδή από την πρώτη Ιανουαρίου 1941 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1945.
3. Ο μισθός του ορίστηκε εκατό είκοσι
πέντε (125) λεκ μηνιαίως.
4. Θα πληρώνεται από το εκκλησιαστικό ή
το κοινοτικό ταμείο, χωρίς να έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους κατοίκους
άλλο μισθό, εκτός από τα τυχερά του μόνο
αν τα κανονίσει η εκάστοτε επιτροπή.
5. Εάν ένας από τα δυο μέρη είτε αλλάξει
γνώμη για την παρούσα πράξη, είτε παραβεί έναν από τους παραπάνω όρους χωρίς
δικαιολογημένη αιτία, θα δώσει στον άλλον
δέκα (10) αλβανικά εικοσάφραγκα.
6. Προς εξόφληση του μισθού του για το
έτος 1940 σύμφωνα με την έγκριση της
κοινότητας θα πληρωθεί μέχρι τέλους του
έτους τριακόσια δώδεκα λεκ. Και αυτό διότι
μέχρι στιγμής πληρωνόταν από τους κατοίκους, όπου 26 σπίτια δεν δύνανται να πληρώσουν τα 12 λεκ που τους αναλογούν.
Σχωριάδες, 15 Αυγούστου 1940.
Ο παραδεχθείς και αναλαβών ιερέας
+ Οικονόμος Παπά Κυριάκος
Οι υπογραφές:
Λ. Καραμήτρος, Α. Κατσάνος, Θεμιστοκλής Πασπάλης, Γρ. Τσιώνης, Σωτήριος
Ευαγγέλου, Λ. Βαγγέλης, Καλέμης, Β. Γ. Σιούτης, Δημοσθ. Χατζόλου, Ν. Μπέλλος, Α. Κ. Κάνας, Σπύρο Τσόνης,
Κώστας Κατσάνος, Γ. Μπάντος, Χαράλαμπος Μπεντούλης, Κ. Χ. Πασπάλης, Απόστολος Μήλιας, Χρήστος Βάγιος,
Χρ. Μάνος, Κ. Βάγιος, Γιώργος Λώλης, Ν. Πασπάλης, Αντώνης Λώλης, Χρ. Οικονόμης.
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ν. ΤΣΕΛΕΜΕΓΓΟΥ
Οι υπογεγραμμένοι εφοροεπίτροποι της εκκλησίας της κοινότητος Σχωριάδων της
κομούνας Πολύτσιανης, ενοικιάζουμε σήμερα στον κ.
Νίκο Τσελεμέγγο, κρεοπώλη
από το Χλωμό, το κατάστημα
της εκκλησίας κάτω από τον
κοιτώνα των δασκάλων στο
σχολείο, υπό τους παρακάτω
όρους:
1. Το ενοίκιο ορίστηκε στα 60
λεκ το έτος.
2. Το παρόν συμβόλαιο ισχύει
για ένα έτος μόνο, δηλαδή
από τις 17 Αυγούστου 1940
μέχρι τις 16 Αυγούστου
1941.
3. Όταν λήξει η προθεσμία
του συμβολαίου οφείλει να
παραδώσει το κατάστημα στην
εκάστοτε επιτροπή, αλλιώς
για κάθε παραπάνω ημέρα θα
πληρώνει ανά ένα λεκ.
4. Δεν έχει δικαίωμα ούτε να
υπενοικιάσει το μαγαζί, ούτε
και να το μετατρέψει σε καφενείο διότι υποβιβάζεται η αξία
του άλλου καφενείου. Στην
αντίθετη περίπτωση αυτομάτως ακυρώνεται το παρόν συμ-

βόλαιο και θα γίνει έξωση.
5. Όποια έργα επισκευής και καλλωπισμού πράξει αυτός στο κατάστημα θα είναι εις βάρος του ενοικιαστή και
τίποτα απ΄ αυτά δεν θα αναγνωρίσει η επιτροπή. Το συμβόλαιο έγινε εις διπλούν και προσυπογράφηκε στις 17
Αυγούστου 1940.
Οι εφοροεπίτροποι
Β. Γ. Σιούτης
Αλέξ. Κ. Κάνας

Ο ενοικιαστής
Νικόλαος Στ. Τσελεμέγγος
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
Ο υπογεγραμμένος
Αθανάσιος Βέης κάτοικος του χωριού
Σχωριάδες ενοικίασα
σήμερα από την εκκλησιαστική εφοροεπιτροπή το κεντρικό
εκκλησιαστικό καφενείο υπό τους παρακάτω όρους:
1. Η ενοικίαση ισχύει
για ένα μόνο έτος δηλαδή από τις 7 Ιανουαρίου 1941 μέχρι
τις 6 Ιανουαρίου
1942. Το ενοίκιο ορίστηκε δυο χιλιάδες
δραχμές.
2. Τα μηνιαία προπληρώνονται. Τα έργα
καλλωπισμού και οτιδήποτε άλλες επισκευές αφορούν τον
ενοικιαστή και όχι την
εκκλησία καθώς και οι
διάφοροι επαγγελματικοί
κυβερνητικοί
φόροι.
3. Με την λήξη της
άνω προθεσμίας ενοικίασης οφείλει ο ενοικιαστής να παραδώσει το καφενείο στην εκάστοτε εφοροεπιστροπή. Στην αντίθετη περίπτωση είναι
υποχρεωμένος να πληρώσει για κάθε παραπάνω ημέρα δέκα πέντε δραχμές.
4. Προς ασφάλεια και εμπιστοσύνη της εφοροεπιτροπής ότι θα τηρηθούν και θα εκτελεστούν όλοι οι παραπάνω
όροι από τον ενοικιαστή, λαμβάνεται ως εγγυητής ο κος Δημήτριος Κοντολώλης.
Σχωριάδες, 5 Ιανουαρίου 1941
Ο ενοικιαστής
Θάνος Βέης
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Δημ. Κοντολώλης
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΩΝ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΟΝ
ΓΙΑΝΝΗ ΡΕΤΖΙΟ
Οι υπογεγραμμένοι εφοροεπίτροποι της κοινότητος Σχωριάδων ενοικιάζουμε σήμερα στις
10 Φεβρουαρίου 1941 τα δυο καταστήματα
του Λάμπρου Παπά στον κ. Γιάννη Ρέτζιο,
συγχωριανό μας ως εξής:
1. Tο παρόν συμβόλαιο ισχύει για ένα έτος
δηλαδή από τις 10 Φεβρουαρίου 1941 μέχρι
τις 9 Φεβρουαρίου 1942.
2. Η μηνιαία μίσθωση ορίστηκε σαράντα δυο
(42) δραχμές, δηλαδή ετησίως πεντακόσιες
(500) δραχμές.
3. Με την λήξη της παραπάνω προθεσμίας
πρέπει να παραδώσει τα δυο καταστήματα
στην εκάστοτε εφοροεπιτροπή. Για κάθε παραπάνω μέρα θα πληρώνει πέντε (5) δραχμές.
4. Οτιδήποτε έργα καλλωπισμού και άλλων
διορθώσεων αφορούν τον ενοικιαστή. Μόνο τα
έργα στέγης και τοίχων αφορούν την εκκλησία.
5. Απαγορεύεται να μετατρέψει τα καταστήματα σε καφενείο, δηλαδή δεν του επιτρέπουμε να έχει χαρτοπαίγνια, να πουλάει ρακί,
καφέ και τσάι διότι βλάπτουν τα συμφέροντα
και υποβιβάζουν με αυτό τον τρόπο την αξία
του κεντρικού καφενείου.
6. Όποια από τα δυο μέρη παραβεί έναν από
τους παραπάνω όρους το παρόν συμβόλαιο θα
ακυρώνεται αυτομάτως και θα πληρώνει στον
άλλον το ποσό των 200 ευρώ.
Το παρόν έγγραφο έγινε εις διπλούν και υπεγράφη και από τις δυο ενδιαφερόμενες πλευρές.
Σχωριάδες, 10 Φεβρουαρίου 1941.
Υπό τους παραπάνω όρους ενοικιάζονται στον ίδιον για ένα άλλο έτος, δηλαδή από τις 10 Φεβρουαρίου 1942 μέχρι
τις 9 Φεβρουαρίου 1943. Το ποσό του ενοικίου ορίστηκε εκατό πενήντα δραχμές (150) ετησίως.
Σχωριάδες, 15 Μαρτίου 1942
Οι εφοροεπίτροποι
Β. Γ. Σιούτης
Χρήστος Α. Μάνος
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΑ κ.
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΟΥ
Σήμερα στις 15 Ιουνίου
1941 ημέρα Κυριακή εξαιτίας της αναχώρησης του
ταμία κ. Αλέκο Κάνα για
ατομική εργασία παραδίδει
την ταμειακή διαχείριση
στον συγχωριανό μας κ.
Χρήστο Μάνο καθώς και
τις οκτακόσιες χιλιάδες
πεντακόσια σαράντα πέντε
και μισό (8545 ½ ) δραχμές, όπως είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο του
ταμείου στην σελίδα 54.
Σχωριάδες, 15 Ιουνίου
1941
Ο πρόεδρος
Ο αναχωρών
Ο παραλαβών
Οι σύμβουλοι

λιάδες εννιακόσια δέκα εννέα (6919) δραχμές.
Ο αναχωρών
Ο παραλαβών
Αλέξανδρος Κάνας
Αντώνιος Λώλης

Μετά την αίτηση της κοινότητος παραλαμβάνει το ταμείο ο κ. Αντώνης Λώλης
και όχι το ποσό των δραχμών που αναφέρεται παραπάνω, διότι έκανε λάθος
στο μέτρημα ο πρώην ταμίας κ. Κάνας, αλλά έξι χιΟ Γραμματεύς
Β. Γ. Σιούτης

Ο πρόεδρος
+Οικονόμος Παπά Κυριάκος

Σήμερα στις 18 Δεκεμβρίου 1941 ημέρα Πέμπτη και ώρα 4 μ.μ. στο σπίτι του γραμματέως της εκκλησιαστικής
εφοροεπιτροπής ήρθε ο κ. Αντώνης Κ. Λώλης και παρέδωσε το παραπάνω ποσό (6919) δραχμές στον εφοροταμία
κ. Χρήστο Μάνο.
Σχωριάδες, 18 Δεκεμβρίου 1941
Ο παραδίδων
Ο παραλαβών
Αντώνης Λώλης
Χρήστος Α. Μάνος

Ο Γραμματεύς
Β. Γ. Σιούτης
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΜΠΟΥ
Οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι του χωριού Σχωριάδες κομούνας Πολύτσιανης συνελθόντες σήμερα στις 14
Σεπτεμβρίου στο κεντρικό καφενείο
της κοινότητάς μας αποφασίζουμε
και εφαρμόζουμε την απαγόρευση
της βοσκής του κάμπου από τα τσελεγκάδικα ζώα, απ’ τα χωριανικά και
απ’ τα βόδια. Οποιοσδήποτε συλληφθεί στο κάμπο θα πληρώσει σαν
πρόστιμο πέντε λεκ το κεφάλι για τα
αιγοπρόβατα. Η απαγόρευση του
κάμπου θα ισχύει από το μάσιμο
(μάζεμα) μέχρι του σπαρμού.
Το κόπρισμα απαγορεύεται από το
μάσιμο του καλαμποκιού μέχρι
πρώτη Μαρτίου. Μετά την ημερομηνία αυτή επιτρέπεται το κόπρισμα με
την έγκριση και την απόφαση της
κοινότητας. Ο παραβάτης θα πληρώνει όπως παραπάνω πέντε λεκ πρόστιμο. Οι βλάχοι στο κουβάλημα του
κάμπου απαγορεύεται να βόσκουν,
παρά μόνο να φορτώσουν και να φεύγουν. Αλλιώς θα πληρώνουν πρόστιμο ανά είκοσι πέντε (25) για κάθε
ζώο.
Σχωριάδες, 14 Σεπτεμβρίου 1941
Οι κάτοικοι
Β. Νάκας, Χαράλαμπος Μπεντούλης, Δ. Μούτσης, Ιωάννης Ρέτζιος,
Β. Γ. Σιούτης, Καραγιαννής, Μαν.
Λώλης, Αντώνης Λώλης, Α. Κατσάνος, Δ. Κοντολώλης, Πανανής Τέλιος, Κ. Πάλλης, Απόστολος
Μήλιας, Ν. Βαγγέλης, Νικόλαος
Μπάντος, Ιωάννης Καλύβας
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
Ο υπογεγραμμένος Θεμιστοκλής Πασπάλης από το χωριό Σχωριάδες της κομούνας Πολύτσιανης ενοικίασα σήμερα από την εκκλησιαστική εφοροεπιτροπή το κεντρικό καφενείο υπό τους εξής όρους:
1. Το παρόν συμβόλαιο ισχύει για ένα και μόνο έτος δηλαδή από τις 7 Ιανουαρίου 1942 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου
1943.
2. Το ενοίκιο ορίστηκε στα οκτακόσια είκοσι πέντε (825) λεκ. και θα πληρώνεται μηνιαίως. Για κάθε μέρα καθυστερήσεως του ενοικίου θα πληρώνει το διπλό ενοίκιο.
3. Έργα καλλωπισμού και διάφορες άλλες επισκευές, καθώς και οι διάφοροι κυβερνητικοί και δημαρχιακοί
φόροι ανήκουν στον ενοικιαστή και όχι στην εκκλησία.
4. Με την λήξη της παραπάνω προθεσμίας οφείλει ο ενοικιαστής να παραδώσει το καφενείο στην εκάστοτε εφοροεπιτροπή, αλλιώς υποχρεούται να πληρώνει για κάθε παραπάνω μέρα πέντε (5) λεκ.
5. Παραδίνονται στον καφετζή πέντε τραπέζια, έντεκα καρέκλες, μια τζαμόπορτα, μια θερμάστρα από τσίγκο με
τους σωλήνες της και τα παράθυρα, όλα εντάξει.
6. Προς ασφάλεια και εμπιστοσύνη της εφοροεπιτροπής ότι θα τηρηθούν οι παραπάνω όροι γίνεται εγγυητής ο
κ. Β. Γ. Σιούτης.
Ο ενοικιαστής
Ο εγγυητής
Οι εφοροεπίτροποι
Θεμιστοκλής Πασπάλης
Β. Γ. Σιούτης
Β. Γ. Σιούτης
Γρηγ. Τσιώνης
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ΒΛΕΠΕ
ΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 48, 49, 54, 55
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑ ΛΩΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 1942
Οι υποφαινόμενοι εφοροεπίτροποι της κοινότητας Σχωριάδων
της κομούνας Πολύτσιανης συνελθόντες σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα
2:00 μ.μ. ενοικιάζουμε τους δυο
αλευρόμυλους της ιεράς εκκλησίας «Γέννηση της Θεοτόκου»
στον μυλωνά κ. Νικόλαο Λώλη
με αξιόχρεο εγγυητή τον κ. Γρηγόρη Λώλη από το ίδιο χωριό της
άνω κομούνας υπό τους εξής
όρους:
1. Η ενοικίαση σύμφωνα με τους
κανονισμούς της ιεράς Μητροπόλεως έγινε για ένα μόνο έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου
1942 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους.
2. Η ενοικίαση έγινε με πλειστηριασμό στο οποίο έλαβαν μέρος οι
κ. κ. Μήτρο Μπερούκας από το
χωριό Χλωμό, ο οποίος προσέφερε δυο χιλιάδες εκατό οκάδες,
ο κ. Βάϊος Μάντζιος από την Πολύτσιανη προσέφερε δυο χιλιάδες
οκάδες, ο Χρήστος Γγαρέλας από
τις Σχωριάδες προσέφερε δυο χιλιάδες διακόσιες οκάδες και ο Νικόλαος Λώλης στον οποίο και καταχωρήθηκε δυο χιλιάδες διακόσιες
πενήντα (2250) οκάδες.
3. Το ενοίκιο θα δίνεται κατά το συνήθη σύστημα: τα δυο τρίτα αραβοσίτου και το εν τρίο σιτάρι. Δηλαδή
αραβόσιτος χίλια πεντακόσια οκάδες και σιτάρι επτακόσιες πενήντα οκάδες. Ο μυλωνάς οφείλει κάθε
μήνα να εξοφλεί το ανάλογο ποσό. Για κάθε παραπάνω ημέρα καθυστέρησης είναι υποχρεωμένος να
δίνει στην εκκλησία ανά μια οκά επιπλέον του αναλογούντος ενοικίου.
4. Το δίκαιο του ορίστηκε το τέσσερα της εκατό σε οτιδήποτε αλεστεί. Εάν αποδειχτεί ότι καταχράστηκε
και πήρε επιπλέον του δίκαιου του θα δίνει τα διπλά σε αυτόν που καταχράστηκε.
5. Όλα τα έξοδα των επιδιορθώσεων δηλαδή αυλάκια, δέση, αγιάρια, χάραγμα και διάφορα άλλα θα
είναι εις βάρος του μυλωνά. Εκτός των διαφόρων σιδηρικών και άλλων υλικών ανταλλάξιμων των μύλων
αν παραστεί ανάγκη τα οποία ανήκουν στην εκκλησία.
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6. Απαγορεύεται στον μυλωνά
να πουλήσει τα σιτηρά σε άλλη
κοινότητα παρά μόνο στην κοινότητα στην οποία ανήκουν οι
μύλοι. Επίσης του απαγορεύεται να υπενοικιάζει και να επιτρέπει
σε
άλλους
δικαιολογούμενος ότι τους έχει
υπαλλήλους να εκμεταλλεύονται και να διαχειρίζονται τους
μύλους, παρά μόνο οφείλει και
είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται και να διαχειρίζεται ο
ίδιος εκτός κι αν ω μη γένοιτο
αρρωστήσει.
7. Με την λήξη του παρόντος
συμβολαίου και αρνούμενου
του μυλωνά να παραδώσει τους
αλευρόμυλους στην εκάστοτε
επιτροπή είναι υποχρεωμένος
να δίνει για κάθε παραπάνω
ημέρα καθυστέρησης εκτός
του αναλογούντος δικαίου
αλλά και πέντε οκάδες σίτου
επιπλέον ημερησίως.
8. Στην περίπτωση που κάποια
άτομα δυσαρεστηθούν από τον
μυλωνά και πάνε να αλέσουν
σε άλλους μύλους, ο μυλωνάς
δεν δικαιολογείται να καθυστερήσει ούτε οκά από την εκκλησία. Αυτά θα είναι εις
βάρος του και η εκκλησία δεν
φέρει καμία ευθύνη.
9. Το έγγραφο αυτό έγινε εις
διπλούν, διαβάστηκε και υπογράφτηκε από τα δυο ενδιαφερόμενα μέρη. Εγγυητής του ότι θα σεβαστεί, θα
τηρήσει και θα εφαρμόσει τους παραπάνω όρους είναι ο κ. Γρηγόρης Λώλης.
Σχωριάδες, 14 Δεκεμβρίου 1941
Ο μυλωνάς
Νικόλαος Κ. Λώλης

Ο εγγυητής
Γρ. Λώλης

Οι εφοροεπίτροποι
Χρήστος Α. Μάνος
Γρηγόρης Τσιώνης
Β. Γ. Σιούτης

Εφημέριος
+ Οικονόμος Παπά Κυριάκος
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εφόσον μας γνωστοποιήθηκε προ
ημερών δια της τοιχοκόλλησης σχετικά με τον διορισμό της ελεγκτικής
των εκκλησιαστικών βιβλίων επιτροπής, προσήλθαμε σήμερα στις 5
Ιουλίου ημέρα Κυριακή στην αίθουσα του σχολείου της κοινότητός
μας οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι
του χωριού Σχωριάδες και κομούνας Πολύτσιανης διορίζουμε δια
βοής αυτήν απαρτιζόμενη από τους
κ. Θωμά Λώλη, Γρηγόριο Μούτσιον και Σωτήρη Ευαγγέλου.
Παρακαλούνται οι κύριοι αυτοί να
παραλάβουν τα εκκλησιαστικά βιβλία και να τα ελέγξουν με καθαρή
συνείδηση. Το πόρισμα του ελέγχου
να το τοιχοκολλήσουν στο καφενείο
προς ενημέρωση όλου του κοινού.
Θα θεωρήσουν τους λογαριασμούς
από τις 25 Φεβρουαρίου 1939
μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή αυτούς που βρίσκονται στο βιβλίο του
ταμείου από την πρώτη σελίδα
μέχρι την 71η και από την σελίδα
284 του ίδιου βιβλίου μέχρι την σελίδα 300. Λογαριασμούς που είναι
σε λεκ ή σε δραχμές, τους εκκλησιαστικούς και τους κοινοτικούς τα
οποία διαχειρίστηκαν καθ’ όλο το
διάστημα αυτό οι ταμείς κ.κ. Χαράλαμπος Λίτσης, Αλέκος Κάνας
και Χρήστος Μάνος. Γραμματέας
ήταν πάντα ο κ. Βασίλειος Γ. Σιούτης και σύμβουλοι οι κ. κ. Αθανάσιος Μήτσης και Γρηγόριος
Τσιώνης.
Σχωριάδες, 5 Ιουλίου 1942

Οι κάτοικοι
Γ. Δαλλές, Ιωάννης Ρέτζιος, Χ. Μπεντούλης, Σπύρος Τσόνης, Αθ. Ευαγγέλου,Θεμιστοκλής Πασπάλης, Νικόλαος Μπάντος, Μάνθο Λώλης, Αθανάσιος Μανής, Ι. Καλύβας, Δ. Κοντολώλης, Πανανής Τέλιος, Β. Πασπάλης
Επιβεβαιώνω το περιεχόμενο και το γνήσιο των υπογραφών
Ο εφημέριος Οικονόμος Παπά Κυριάκος
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ΠΟΡΙΣΜΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι κάτοικοι του χωριού Σχωριάδες κ. κ.
Σωτήριος Ευαγγέλου, Γρηγόριος
Μούτσιος και Θωμάς Λώλης εκλεγέντες με την απόφαση της κοινότητος με ημερομηνία 5 Ιουλίου
1942 (πίσω σελ. 40) για να ελέγξουν τους εκκλησιαστικούς και κοινοτικούς
λογαριασμούς
της
κοινότητός μας που τους είχαν διαχειριστεί ως ταμίες οι κ. κ. Χαραλ.
Λίτσης, Αλέκος Κάνας και Χρήστος Μάνος με γραμματέα πάντοτε
τον κ. Βασίλειο Σιούτη και μελών
των κ. κ. Αθαν. Μήτση και Γρηγ.
Τσιώνη, ελέγξαμε και εξετάσαμε
τους λογαριασμούς από την πρώτη
σελίδα μέχρι την 71η και από την
σελίδα 284 μέχρι την σελίδα 300
του βιβλίου του ταμείου, σε λεκ και
σε δραχμές καθώς και τους λογαριασμούς που βρίσκονται στο βιβλίο διαχείρισης του αλευρόμυλου
από την πρώτη σελίδα μέχρι την
σελίδα 47. Επίσης και τους λογαριασμούς που βρίσκονται στο βιβλίο χρεωφειλετών.
α) Στο βιβλίο του ταμείου υπό την
διαχείριση του κ. Χαραλ. Λίτση
και γραμματέως του κ. Β. Σιούτη
βρέθηκε ένα λάθος στην σελίδα 16,
εξ απροσεξίας κατά την άθροιση
και έλλειμα εκατό (100) λεκ, όπου η ελεγκτική επιτροπή θεώρησε εύλογο να χρεωθεί ο κ. Χαρ. Λίτσης.
β) Η ελεγκτική επιτροπή βλέποντας ότι πολλά από τα βερεσέδια είναι δυνατόν να εισπραχθούν συνιστά στην εκκλησιαστική επιτροπή να εισπράξει τα εις χρήμα και είδος (λάδι, σίτος, κλπ) κατά καιρούς οφειλόμενα ποσά.
γ) Εγκρίνουμε τα δάνεια εις είδος και τα βοηθήματα που παρασχέθηκαν σε διάφορες φτωχές οικογένειες και συνιστούμε σ’ αυτούς να συνεχιστούν αυτά σ’ αυτούς που τα επιστρέφουν και δεν χρωστούν παλιά χρέη.
δ) Επίσης αναγνωρίζουμε τα έργα που έχουν γίνει επί των ημερών τους, δηλαδή τα εξής:
1) Δρόμος Πάρας – Τζέλου – Μύλου και Χαλικιού 2) Τοίχος γέφυρας Μιτσούρκου για να διασωθεί από καταστροφή 3) Τοίχος στην βρύση Μιτσούρκου και σπάσιμο βράχου στην ίδια θέση 4) Γύρισμα ολόκληρου και νέα
πλάκα του Άη Θανάση, Άη Νικόλα, Αγίας Σωτήρας και μέρος του τοίχου 5) Στέγη του καλυβιού Γρίβα, 2 μαγαζιά Γούβας, μαγαζιού Γιάννη Ρέτζιου με αρκετή νέα ξυλεία και το πρόσωπο με νέους τοίχους. 6) Αποχωρητήριο
με βόθρο 7) Αμελικό (ξενώνας) με νέο γύρισμα 8) Σκάλα καφενείου 9) Καθάρισμα κεφαλόβρυσων στο Πηγάδι
και την Τζιάφο και μεγέθυνση αποθήκης νερού του τελευταίου 10) Ανακαίνιση των δυο αλευρόμυλων με νέες
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πέτρες και νέα ξυλεία 11) Όσον αφορά την κατασκευή των τεσσάρων ξύλινων καθισμάτων στην
αγορά μας το θεωρούμε ως μη αναγκαίο έργο
συνιστούμε στην επιτροπή να αποφεύγει τα δευτερεύουσας σημασίας έργα.
ε) Το ποσό που δαπανήθηκε για τους τσέλιγκες
που ανέρχεται στα είκοσι εικοσάφραγκα δεν θεωρείται κατακριτέο διότι δαπανήθηκε με τη συγκατάθεση του κοινού.
στ) Η σημερινή οικονομική κατάσταση του ταμείου παρουσιάζεται ως εξής:
Μετρητά στο
ταμείο
Οικοδομήσιμη ύλη ...
Τσαμπέρη
Οφειλόμενα
δια γραμματίου στον
προκάτοχο
ταμία κ. Αλ.
Κάνα
Λάθος άθροισμα από Χαρ.
Λίτση
Σύνολο

Δραχμές

Λεκ

7523.50

867.30
800

2840.50

982.50

10364

100
2749.80

Επομένως λαμβάνοντας υπόψη την πενιχρή οικονομική κατάσταση την οποία βρίσκεται το εκκλησιαστικό ταμείο που παραδόθηκε από τον
προηγούμενο ταμία και γραμματέα κ. Ιωάννη
Καλύβα και τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες
κατά την περίοδο της διαχείρισής τους, εγκωμιάζοντας τον ζήλο με τον οποίο εργάστηκαν κατά
το τριετές αυτό διάστημα απευθύνουμε προς αυτούς τόσο εκ μέρους της κοινότητος όσο και από
μέρους μας τα θερμά μας ευχαριστήρια. Συνιστούμε και παρακαλούμε να συνεχίσουν το ευεργετικό και κοινωφελές αυτό έργο για το καλό και
την ευημερία της χώρας μας.
Σχωριάδες, 25 Ιουλίου 1942
Ο πρόεδρος
+ Οικονόμος Παπά Κυριάκος
Η ελεγκτική επιτροπή
Σωτήριος Ευαγγέλου
Γρηγόρης Μούτσιος
Θωμάς Λώλης
162

Συλλογή Αρχείων

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αφού γνωστοποιήθηκε στο
αξιότιμο κοινό για τον διορισμό
της εκκλησιαστικής εφοροεπιτροπής προ 15 ημερών ακόμη
και δια τοιχοκόλλησης, σήμερα
στις 6 Σεπτεμβρίου και μέρα
Κυριακή προ μεσημβρίας συνέρχεται το κοινό ευχαριστώντας και παρακαλώντας με μια
φωνή ανέθεσε και πάλι στον
πρώην γραμματέα κ. Βασίλειο
Σιούτη να συνεχίσει τα καθήκοντά του καθώς ήθελε να παραιτηθεί, ως ταμίας και πάλι ο
κ. Χρήστος Μάνος, συμβούλους και συνεργάτες αυτών διορίζουμε τους κ.κ. Γρηγόρη
Τσιώνη, Θωμά Λώλη και Χρήστο Βάγιο.
Παρακαλούνται να εργαστούν
άοκνα και ευσυνείδητα όπως
και πρώτα κατά την διάρκεια
της τριετούς και πλέον θητείας
τους, διότι τα καθήκοντα αυτά
που τους αναθέτουμε είναι σημαντικά και ιερά. Τους παρακαλούμε και μάλλον τους
απαγορεύουμε να δίνουν με πίστωση σε άτομα που χρωστούν,
διότι αρκετά ποσά έχουν δοθεί
μέχρι σήμερα από τους προκατόχους και μάλιστα στους αιώνιους
βερεσιτζίδες
της
εκκλησίας.
Τα άτοπα αυτά παρακαλούμε να σταματήσουν πλέον. Να επιδιώξουν να γίνουν έργα που να ωφελούν τους πάντες
και όχι να δίνουν και να τρώνε λίγοι και μερικοί επιτήδειοι.
Σχωριάδες, 6 Σεπτεμβρίου 1942
Οι κάτοικοι
Δημοσθ. Χατζόλος, Γρηγ. Χ. Λώλης, Αθ. Κατσάνος, Πανανής Τέλιος, Αντώνης Λώλης, Κ. Πάλλης, Ν. Βαγγέλης, Α. Λώλης, Νικόλαος Μπάντος, Χρ. Οικονόμης, Β. Μήλιας, Θεμιστοκλής Πασπάλης, Καλέμης, Ι. Καλύβας, Γ. Μπάντος, Ν. Μπέλλος, Α. Τσάνος.
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
1943
Ο υπογεγραμμένος Θεμιστοκλής Πασπάλης, κάτοικος του χωριού Σχωριάδων
κομούνας
Πολύτσιανης
ενοικίασα σήμερα στις 13
Δεκεμβρίου το εκκλησιαστικό καφενείο υπό τους
εξής όρους:
1. Το παρόν συμβόλαιο
ισχύει για ένα και μόνο έτος
δηλαδή από τις 7 Ιανουαρίου του 1943 μέχρι τις 20
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Το ενοίκιο ορίστηκε δια
πλειοδοσίας χίλια εκατό είκοσι πέντε (1125) λεκ ετησίως. Εκτός από τα τρία
ενοίκια που ελήφθησαν σαν
προπληρωμή τα υπόλοιπα
θα δίνονται μηνιαίως.
3. Το άσπρισμα του καφενείου θα γίνει με τα έξοδα
του ενοικιαστή.
4. Όλοι οι κυβερνητικοί
φόροι ανήκουν στον ενοικιαστή, όπως και οποιοδήποτε
άλλο
έργο
καλλωπισμού.
5. Ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει
στην εκάστοτε επιτροπή
στην κατάσταση που το παρέλαβε. Δηλαδή με την τζαμόπορτα με όλα τα τζάμια εντάξει, με πέντε τραπέζια, με έντεκα καρέκλες και με μια σιδερένια θερμάστρα με
τους σωλήνες της.
6. Με την λήξη της παραπάνω προθεσμίας είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το κατάστημα στην εκάστοτε
εφοροεπιτροπή. Σε αντίθετη περίπτωση θα πληρώνει για κάθε παραπάνω μέρα καθυστέρησης ανά πέντε (5)
λεκ.
7. Για να τηρηθούν από τον ενοικιαστή οι παραπάνω όροι ως εγγυητής θα είναι ο κ. Βασίλειος Σιούτης.
Το παρόν συμβόλαιο έγινε εις διπλούν, διαβάστηκε και συνυπογράφηκε και από τα δυο ενδιαφερόμενα
μέρη.
Ο Γραμματέας
Ο εγγυητής
Ο ενοικιαστής
Β. Γ. Σιούτης
Β. Γ. Σιούτης
Θεμιστοκλής Πασπάλης
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ΑΦΙΕΡΩΣΗ
ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΣΠΑΛΗ
Η υποφαινόμενη Αθηνά
Οικονόμου Παπαχαραλάμπους από το χωριό Σχωριάδες
και
κομούνα
Πολύτσιανης έχω υπό
αναμφισβήτητη κατοχή και
κυριότητά μου από πατρική
κληρονομιά έναν αγρό στην
θέση Γούβες Κονόμου
πέραν του ποταμού και
πλησίον της γέφυρας που
συνορεύει με το ποτάμι, με
ένα χωράφι της εκκλησίας,
με δρόμο στο άνω μέρος
και με την Αναστασία την
σύζυγο του Σωτηρίου
Ευαγγέλου σήμερα στις 24
Ιανουαρίου και ημέρα Κυριακή αφού κάλεσα στο
σπίτι μου τους κ. κ. Χρήστο
Μάνο, Χρήστο Βάγιο,
Γρηγόρη Τσιώνη, Βασίλειο
Σιούτη, ως εκκλησιαστικούς εφοροεπιτρόπους και
παρουσία του εφημερίου
της κοινότητάς μας Οικονόμου Παπά Κυριάκου, οικειοθελώς
και
απαραβιάστως αφιερώνω
τον παραπάνω αγρό και ότι
μου αναλογεί στην Γούβα
άνωθεν και κάτωθεν, στην
ιερά μας εκκλησία «Γέννηση της Θεοτόκου» υπό
τον όρο η εκκλησία να αναλάβει για ένα χρόνο από την ημέρα της κηδείας της μακαρίτισσας μητέρας μου, όλα
τα έξοδα των ψαλμωδιών. Από σήμερα και στο εξής θα είναι αναφαίρετο κτήμα της εκκλησίας, δικό μου και
των κληρονόμων μου και θα το διαχειρίζεται η εκάστοτε εκκλησιαστική εφοροεπιτροπή κατά βούληση.
Προσυπογράφω ενώπιον των κάτωθι μαρτύρων
Σχωριάδες, 24 Ιανουαρίου 1943
Η αφιερούσα: Αθηνά Οικονόμου
Οι εφοροεπίτροποι: Χρήστος Α. Μάνος, Β. Γ. Σιούτης, Θ. Λώλης, Γρηγ. Τσιώνης
Επιβεβαιώνω το περιεχόμενο και το γνήσιο των παραπάνω υπογραφών
Ο εφημέριος: + Οικονόμος Πάπα Κυριάκος
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΥΛΩΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΩΛΗ
Οι υποφαινόμενοι εφοροεπίτροποι της κοινότητος Σχωριάδων
και κομούνας Πολύτσιανης διορίζουμε σαν μυλωνά, δηλαδή ως
ενοικιαστή των δυο αλευρόμυλων της ιεράς εκκλησίας «Γέννηση της Θεοτόκου» τον
συγχωριανό μας κ. Νικόλαο
Λώλη υπό τους παρακάτω
όρους:
1. Η ενοικίαση σύμφωνα με
τους κανονισμούς της ιεράς
Μητρόπολης ισχύει για ένα
μόνο έτος, δηλαδή από την 1η
Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1943.
2. Το ενοίκιο θα δίνεται κατά
το συνήθη σύστημα δηλαδή τα
δύο τρίτα σε αραβόσιτο και το
ένα τρίτο σε σιτάρι. Το ενοίκιο
ορίστηκε στις χίλιες επτακόσιες
(1700) οκάδες ετησίως και θα
δίνεται μηνιαίως ενενήντα τέσσερις οκάδες αραβοσίτου και
σαράντα επτά οκάδες σίτου.
Περαιτέρω θα δίνει και δέκα
τέσσερις οκάδες αραβοσίτου και
επτά οκάδες σίτου μηνιαίως,
ποσά που προέρχονται από υπολειπόμενο χρέος του προηγούμενου έτους 1942 (βλέπε
σελίδα βιβλίου αλευρόμυλων).
Θα δώσει λοιπόν ανά μήνα συνολικά εκατό οκτώ οκάδες αραβόσιτο και πενήντα τέσσερις
οκάδες σιτάρι. Οφείλει ο μυλωνάς να δίνει τακτικά το ενοίκιο. Για κάθε μέρα καθυστέρησης είναι υποχρεωμένος να δίνει μία οκά επιπλέον
του αναλογούντος ενοικίου.
3. Το δίκαιόν του ορίστηκε στο 3% για κάθε είδος που θα αλέθει. Στην περίπτωση που αποδειχτεί ότι καταχράστηκε κάτι είναι υποχρεωμένος να δίνει το διπλό ποσό από αυτό που καταχράστηκε.
4. Όλα τα έξοδα των επιδιορθώσεων δηλαδή τα αυλάκια, δέση, αγιάρια, χάραγμα και διάφορα άλλα έξοδα θα
επιβαρύνουν τον μυλωνά, εκτός από τα διάφορα σιδηρικά και άλλα ανταλλάξιμων υλικών των μύλων αν υπάρξει
ανάγκη, τα οποία ανήκουν στην εκκλησία.
5. Απαγορεύεται ο μυλωνάς να πουλάει σιτηρά σε άλλη κοινότητα παρά μόνο σε εκείνη στην οποία ανήκουν
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οι μύλοι. Επίσης δεν δικαιούται να υπενοικιάζει τους αλευρόμυλους
σε κάποιον άλλο χωρίς
την έγκριση της εφοροεπιτροπής.
6. Με την λήξη του παρόντος συμβολαίου και
στην περίπτωση που ο
μυλωνάς αργήσει να
παραδώσει τους αλευρόμυλους στην εκάστοτε
εφοροεπιτροπή είναι
υποχρεωμένος να δίνει
για κάθε παραπάνω
μέρα
καθυστέρησης
εκτός του αναλογούντα
δικαίου, επιπλέον πέντε
οκάδες σιτηρά ημερησίως.
7. Στην περίπτωση που
κάποια άτομα δυσαρεστηθούν από τον μυλωνά και δεν αλέσουν
στους δικούς μας αλευρόμυλους δεν δικαιολογείται ο μυλωνάς να
καθυστερήσει ούτε οκά
από την εκκλησία. Αυτά
πάντα θα επιβαρύνουν
τον ίδιο και η εκκλησία

δεν φέρει καμία ευθύνη.
8. Το παρόν συμβόλαιο έγινε εις διπλούν, διαβάστηκε, έγινε δεκτό και υπογράφηκε και από τις δυο ενδιαφέρουσες
πλευρές.
9. Για να σεβαστεί και να τηρήσει όλους τους παραπάνω όρους παραχωρεί ως αξιόχρεο εγγυητή τον κ.
Σχωριάδες, 2 Φεβρουαρίου 1943
Ο μυλωνάς
Νικόλαος Κ. Λώλης

Οι εφοροεπίτροποι
Χρήστος Α. Μάνος
Β. Γ. Σιούτης
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Μερίδα του βλέπε στην σελίδα
αλευρόμυλων 60 – 61
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΥΛΩΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΑΡΕΛΑ
Οι υποφαινόμενοι εφοροεπίτροποι της εκκλησίας Σχωριάδων
κομούνας Πολύτσιανης διορίζουμε σαν μυλωνά, δηλαδή σαν
ενοικιαστή των δυο αλευρόμυλων της ιεράς εκκλησίας τον κ.
Χρήστο Γκαρέλα τον συγχωριανό μας υπό τους κάτωθι
όρους:
1. Η ενοικίαση ισχύει για ένα
και μόνο έτος, δηλαδή από τις
4 Μαρτίου 1943 μέχρι τις 3
Μαρτίου 1944.
2. Το ενοίκιο θα δίνεται μηνιαίως κατά το συνήθη σύστημα,
τα δυο τρίτα σε αραβόσιτο και
ένα τρίτο σε σιτάρι. Το συνολικό ποσό του ενοικίου ορίστηκε
ετησίως
χίλιες
επτακόσιες (1700) οκάδες.
3. Το ενοίκιο ορίστηκε στο 3%
για κάθε είδος που θα αλέθει.
Αν αποδειχτεί ότι καταχράστηκε κάτι θα δίνει το διπλό
ποσό από αυτό που καταχράστηκε.
4. Όλα τα έξοδα των επιδιορθώσεων δηλαδή τα αυλάκια,
δέση, αγιάρια, χάραγμα και
διάφορα άλλα έξοδα θα επιβαρύνουν τον μυλωνά, εκτός από τα διάφορα σιδηρικά και άλλα ανταλλάξιμων
υλικών των μύλων αν υπάρξει ανάγκη, τα οποία ανήκουν στην εκκλησία.
5. Απαγορεύεται ο μυλωνάς να πουλάει σιτηρά σε άλλη κοινότητα παρά μόνο σε εκείνη στην οποία ανήκουν
οι μύλοι. Επίσης δεν δικαιούται να υπενοικιάζει τους αλευρόμυλους σε κάποιον άλλο χωρίς την έγκριση της
εφοροεπιτροπής.
6. Με την λήξη του παρόντος συμβολαίου και στην περίπτωση που ο μυλωνάς αργήσει να παραδώσει τους
αλευρόμυλους στην εκάστοτε εφοροεπιτροπή είναι υποχρεωμένος να δίνει για κάθε παραπάνω μέρα καθυστέρησης εκτός του αναλογούντα δικαίου, επιπλέον πέντε οκάδες σιτηρά ημερησίως.
7. Στην περίπτωση που κάποια άτομα δυσαρεστηθούν από τον μυλωνά και δεν αλέσουν στους δικούς μας αλευρόμυλους δεν δικαιολογείται ο μυλωνάς να καθυστερήσει ούτε οκά από την εκκλησία. Αυτά πάντα θα επιβαρύνουν τον ίδιο και η εκκλησία δεν φέρει καμία ευθύνη.
8. Το ενοίκιο θα δίνεται κάθε 30 του μηνός διαφορετικά θα παραδίνεται το κλειδί στους παρακάτω εγγυητές.
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9. Για να σεβαστεί και να τηρήσει όλους τους παραπάνω όρους παραχωρεί ως αξιόπιστους εγγυητές
τους παρακάτω κυρίους.
10. Το παρόν συμβόλαιο έγινε εις διπλούν, διαβάστηκε, έγινε δεκτό και υπογράφηκε και από τις δυο
ενδιαφέρουσες πλευρές.
Σχωριάδες, 3 Μαρτίου 1943
Ο μυλωνάς
Χρήστος Γκαρέλας

Οι εγγυητές
Δημοσθ. Χατζόλος
Κ. Πάλλης
......
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗΣ ΜΠΑΝΤΟΥ ΜΕ
ΤΟ ΑΓΡΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΣ ΜΠΑΝΤΟΥ
Οι υποφαινόμενοι εφοροεπίτροποι της κοινότητας Σχωριάδων
κομούνας Πολύτσιανης συνελθόντες σήμερα στις 14 Ιουνίου
στο σπίτι του συγχωριανού μας
κ. Αποστόλου Τουλούμπα για
να ανταλλάξουμε το οικόπεδο το
αφιερωμένο από την Χαριτίνη
Μπάντου μέσω της Χριστίνας
Ν. Ζώη στην ιερά εκκλησία μας
«Η Γέννηση της Θεοτόκου», οικόπεδο (κήπος) το οποίο συνορεύει με το σπίτι του Θωμά
Μπεζιάνη, με την αυλή της
Κωνστάντως χήρας Αλεξάνδρου
Μπάντου, με το σπίτι του Βασίλη Λώλη και με το σπίτι της
Μαρίας Παπαχρήστου, με έναν
αγρό που βρίσκεται στην θέση
Πάρα και ονομαζόμενο Κρανιά,
που συνορεύει την Χρυσάνθη
Νικολάου Λώλη, με τον Αντώνη
Καλύβα, με το δρόμο και με
τους Χατζολαίους, οικειοθελώς
και απαραβιάστως το οποίο κατέχει η κα. Κωνστάντω χήρα
Αλεξάνδρου Μπάντου κληρονομιά από την μητέρα της ανταλλάσσει με το προαναφερθέντα
οικόπεδο. Από σήμερα και στο
εξής το οικόπεδο θα θεωρείται
αναφαίρετο κτήμα της κυρίας
Κωνστάντως Αλ. Μπάντου, ενώ
ο αγρός αναφαίρετο κτήμα της
ιεράς εκκλησίας μας, και θα τα
διαχειρίζονται όπως θέλουν τα
δυο μέρη. Το παρόν έγγραφο έγινε εις διπλούν. Σχωριάδες, 14 Ιουνίου 1943
Οι εφοροεπίτροποι
Η ανταλλάσσουσα
Η αντιπρόσωπος της αφιερούσας το
Β. Γ. Σιούτης
Κωνστάντω Μπάντου
οικόπεδο
Γρηγ. Τσιώνης
Χριστίνα Ζώη
Θωμάς Λώλης
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ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΑΓΡΟΥ ΣΤΟ
ΑΝΕΜΟΛΙΘΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΗ
Η υποφαινόμενη Χριστίνα Ν.
Ζώη από το χωριό Σχωριάδες
κομούνας Πολύτσιανης και
επαρχίας Αργυροκάστρου χριστιανή ορθόδοξη και Αλβανή
υπήκοος έχω από πατρική κληρονομιά υπό αδιαμφισβήτητη
κατοχή και κυριότητά μου ένα
κομμάτι ξερικού αγρού στην
θέση που ονομάζεται Ανεμόλιθρο, στις Σχωριάδες, το οποίο
αφιερώνω σήμερα οικειοθελώς
και απαραβιάστως στην ιερά
εκκλησία της κοινότητός μας
«Η Γέννηση της Θεοτόκου». Η
παρούσα πράξη έγινε στο σπίτι
μου ενώπιον των παρακάτω
εφοροεπιτρόπων της εκκλησίας: κ. κ. Χρήστο Μάνο,
Θωμά Λώλη, Γρηγορίου
Τσιώνη, Χρήστου Βάγιου και
Βασιλείου Σιούτη, παρουσία
και του εφημέριου μας Παπά
Κυριάκου.
Ο προαναφερθέν αγρός συνορεύει με κ. κ. Αλέξη Μπάντενα, Γρηγόριο Τσιώνη και την
Ράχη.
Από σήμερα και στο εξής ο παραπάνω αγρός θα είναι αναφαίρετο κτήμα της ιεράς μας εκκλησίας που θα τον διαχειρίζεται όπως θέλει.
Σχωριάδες, 27 Ιουνίου 1943
Η αφιερούσα
Χριστίνα Ζώη

Οι εφοροεπίτροποι
Β. Γ. Σιούτης
Γρηγ. Τσιώνης
Χρήστος Βάγιος
Θωμάς Λώλης
Επιβεβαιώνω το περιεχόμενο και το γνήσιο της υπογραφής
+Οικονόμος Παπά Κυριάκος
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ΔΑΝΕΙΟ 31 ½ ΟΚΑΔΩΝ ΣΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Ο υπογεγραμμένος Σωτήριος Ευαγγέλου κάτοικος του χωριού Σχωριάδων επαρχίας Λιμποχόβου δανείστηκα από το γραφείο αλληλεγγύης για την πυροπαθή κόρη μου Φώτω, τριάντα μία
και μισό οκάδες σίτου προς σποράν, τα οποία υπόσχομαι χωρίς δικαιολογίες να επιστρέψω
στην εκάστοτε εκκλησιαστική επιτροπή στις 15 Αυγούστου 1944.
Προσυπογράφω παρακάτω
Σχωριάδες, 12 Οκτωβρίου 1943
Ο λαβών
Σωτήριος Ευαγγέλου

Οι μάρτυρες
Γρηγ. Τσιώνης
Β. Γ. Σιούτης

Το παραπάνω δάνειο εξοφλήθηκε από τον γαμπρό του Σωτήρη, που ονομάζεται Βάγιος Κονίνης από την Βλαχοψηλοτέρα. Δηλαδή το εξόφλησε με εργασίες που έκανε στον Άγιο Μηνά,
Άγιος Νικόλαο Πάρας και Θεοτόκον, στις 10 Οκτωβρίου 1944.
Β. Γ. Σιούτης
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ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΤΣΕΛΑ
Η υπογεγραμμένη Αναστασία χήρα
Χρήστου Καραματσέλα από το χωριό
Σχωριάδες της επαρχίας Αργυροκάστρου
έχω υπό αδιαμφισβήτητη κατοχή και κυριότητά μου από κληρονομιάς από την
κόρη μου, δηλαδή από την πεθαμένη
κόρη μου Αφροδίτη Δημητρίου Λώλη τα
παρακάτω χωράφια, σήμερα στις 15 Νοεμβρίου κάλεσα στο σπίτι μου τους κ. κ.
εκκλησιαστικούς εφοροεπιτρόπους Χρήστο Μάνο, Χρήστο Βάγιο, Βασίλειο Σιούτη, Γρηγόρη Τσιώνη και Θωμά Λώλη
και οικειοθελώς και απαραβίαστα αφιέρωσα τα παρακάτω χωράφια στην ιερά
εκκλησία μας «Η Γέννηση της Θεοτόκου». Αυτό το κάνω στην μνήμη της πεθαμένης κόρης μου, το όνομα της οποίας
παρακαλώ την εφοροεπιτροπή και το
αναθέτω ως βάρος στις συνειδήσεις τους
να το κατατάξουν στον κατάλογο των
άλλων δωρητών και αφιερωτών προς μνημόνευση.
Από σήμερα και στο εξής τα παρακάτω
κτήματα θα είναι αναφαίρετα κτήματα
της ιεράς εκκλησίας μας και θα τα διαχειρίζονται οι εκάστοτε εφοροεπίτροποι
κατά βούληση.
Τα ονόματα και τα όρια των χωραφιών
είναι τα παρακάτω:
1. Άη Μηνάς στην Πάρα, 2 κομμάτια. Όρια με Γάκη Λώλαινα και με Κωνστάντω Λώλη.
2. Σκάλα με Χάιδω Κατσάνο, με Κωνστάντω Λώλη και με Γάκη Λώλαινα.
3. Ούλτσα, ένα κομμάτι, με Χρήστο Λώλαινα και Κωνστάντω Λώλη.
4. Θεοτόκος με βακούφι, με Χάιδω Λώλη και Κωνστάντω Λώλη.
5. Ρίζα με Κώστα Λίτσαινα και Γάκη Λώλαινα.
6. Παπαγιάνοβα με Γάκη Λώλαινα και Κώστα Λώλαινα.
7. Μελισσόπετρα και Γάκη Νάκα και Χάιδω Λώλη.
8. Τζέλο χωράφι και δέντρα, Κωνστάντω Λώλη και Γάκη Λώλαινα.
Σχωριάδες, 15.11.1943
Η αφιερούσα των άνωθεν: Αναστασία Καραμάτσου
Οι εφοροεπίτροποι: Χρήστος Μάνος, Βασίλειος Γ. Σιούτης, Θωμάς Λώλης, Γρηγόρης Τσιώνης
+ Οικονόμος Παπά Κυριάκος
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΧΑΡΙΤΙΝΗΣ
ΜΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΓΡΟ ΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΣ ΜΠΑΝΤΟΥ
Οι υποφαινόμενοι εφοροεπίτροποι
της κοινότητας Σχωριάδων κομούνας
Πολύτσιανης συνελθόντες σήμερα
στις 14 Ιουνίου στο σπίτι του συγχωριανού μας κ. Αποστόλου Τουλούμπα για να ανταλλάξουμε το
οικόπεδο το αφιερωμένο από την Χαριτίνη Μπάντου μέσω της Χριστίνας
Ν. Ζώη στην ιερά εκκλησία μας «Η
Γέννηση της Θεοτόκου», οικόπεδο
(κήπος) το οποίο συνορεύει με το
σπίτι του Θωμά Μπεζιάνη, με την
αυλή της Κωνστάντως χήρας Αλεξάνδρου Μπάντου, με το σπίτι του
Βασίλη Λώλη και με το σπίτι της
Μαρίας Παπαχρήστου, με έναν
αγρό που βρίσκεται στην θέση Πάρα
και ονομαζόμενο Κρανιά, που συνορεύει την Χρυσάνθη Νικολάου
Λώλη, με τον Αντώνη Καλύβα, με το
δρόμο και με τους Χατζολαίους, οικειοθελώς και απαραβιάστως το
οποίο κατέχει η κα. Κωνστάντω χήρα
Αλεξάνδρου Μπάντου κληρονομιά
από την μητέρα της ανταλλάσσει με
το προαναφερθέντα οικόπεδο. Από
σήμερα και στο εξής το οικόπεδο θα
θεωρείται αναφαίρετο κτήμα της κυρίας Κωνστάντως Αλ. Μπάντου, ενώ
ο αγρός αναφαίρετο κτήμα της ιεράς
εκκλησίας μας, και θα τα διαχειρίζονται όπως θέλουν τα δυο μέρη. Το
παρόν έγγραφο έγινε εις διπλούν.
Σχωριάδες, 14 Ιουνίου 1943
Οι εφοροεπίτροποι: Β. Γ. Σιούτης
Γρηγ.Τσιώνης Θωμάς Λώλης
Η ανταλλάσσουσα: Κωνστάντω
Μπάντου
Η αντιπρόσωπος της αφιερούσας το
οικόπεδο: Χριστίνα Ζώη
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΤΟΥ
ΡΕΖΒΑΝΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
Οι υπογεγραμμένοι εφοροεπίτροποι της κοινότητάς μας δια της παρούσης πράξης μας δηλώνουμε ότι η άνω Καρυδιά που βρίσκεται στον
Άγιο Μηνά στου Ρεζβάνη και στην κορυφή του
αγρού του κ. Χαράλαμπου Καραμήτρου είναι
κτήμα της ιεράς εκκλησίας μας «Η Γέννηση της
Θεοτόκου», καθώς ομολόγησαν μπροστά μας οι
παρακάτω συγχωριανές μας μάρτυρες. Δηλαδή
πρώτη η Αικατερίνη Βαγγέλη ομολογεί ότι περνώντας από κει με την μητέρα της, την συμβούλεψε να μην κόψει ξύλα και ούτε καρύδια να
παίρνει από εκείνη την καρυδιά, διότι είναι βακούφικη και είναι αμαρτία. Δεύτερη μάρτυρας
η Ευθυμία σύζυγος Χρήστου Βάγιου και η Βασιλική χήρα Κωνσταντίνου Βάγιου, και οι δυο
συννυφάδες ομολογούν ότι όταν περνούσαν από
κει με την πεθερά τους την Νικόλα Βάγιαινα
και ήθελε μια από τις νυφάδες (η Ευθυμία Χρ.
Βάγιου) να κόψει την καρυδιά με το ζυγό, δεν
της το επέτρεψε η πεθερά της, αλλά την επίπληξε και της είπε να μην κόψει αυτή την καρυδιά, διότι είναι της εκκλησίας και θα σκάσει
το βόδι στο ζευγάρι.
Ο κ. Χαράλαμπος Καραμήτρος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι κτήμα του αυτή η καρυδιά, δεν
κατόρθωσε να παρουσιάσει κανέναν ένορκο μάρτυρα στο λαϊκό δικαστήριο όπου ενήγαγε της εκκλησία, ούτε και ο ίδιος δέχτηκε να ορκιστεί.
Ούτε και οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι είναι του κ. Καραμήτρου ορκίστηκαν ενώπιον του λαϊκού δικαστηρίου όπου
κλήθηκαν. Από τις αποδείξεις και τους μάρτυρες
αποδεικνύεται ότι η καρυδιά είναι κτήμα της εκκλησίας και όχι του κ. Χαράλαμπου Καραμήτρου. Η παρούσα πράξη έγινε ώστε να
χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται, για οποιοδήποτε εποχή και χρονολογία.
Σχωριάδες, στις 1943.
Οι εφοροεπίτροποι
Οι μάρτυρες που ομολόγησαν
Επιβεβαιώνω το γνήσιο των άνω υπογραφών
καθώς και το περιεχόμενο.
Ο εφημέριος της κοινότητος
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΟΡΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι του χωριού Σχωριάδες που διορίστηκαν στις 13 Αυγούστου ως εφοροεπίτροποι από το αξιότιμο κοινό δια βοής σε συνεδρίαση που έγινε στον αυλόγυρο αναλάβαμε τα ιερά
καθήκοντα ως εξής:
Ο Βασίλειος Γ. Σιούτης ως γραμματέας, ο Αθανάσιος Κατσάνος ως ταμίας, ο Χρήστος Βάγιος, ο Δημήτρης Τσιαούσης και ο Δημήτρης Κοντολώλης ως σύμβουλοι.
Ο πρώην ταμίας Βασίλειος Σιούτης παρέδωσε στον νέο ταμία κ. Αθανάσιο Κατσάνο τρεις χιλιάδες
τριακόσια τριάντα (3330) λεκ και μισό χρυσό αλβανικό εικοσάφραγκο. Προσυπογράφουν (βλέπε σελίδα ταμείου 145).
14 Αυγούστου 1944
Ο ταμίας που παρέλαβε
Ο ταμίας που παρέδωσε
Αθανάσιος Κατσάνος
Β. Γ. Σιούτης
Ο σύμβουλος
Χρήστος Βάγιος
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΥΛΩΝΑ
ΤΑΚΗ ΝΤΟΚΟΥ ΑΠΟ 26
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1945
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1946
Οι υπογεγραμμένοι εφοροεπίτροποι της ιεράς εκκλησίας
«Η Γέννηση της Θεοτόκου»
της κοινότητος Σχωριάδες του
Πωγωνίου συνερχόμενοι σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου
στο προαύλιο της ιεράς εκκλησίας μας ενοικιάζουμε
τους δυο αλευρόμυλους της
ιεράς εκκλησίας μας στον
συγχωριανό μας Τάκη Ντόκο
υπό τους παρακάτω όρους:
1. Η ενοικίαση ισχύει για
ένα και μόνο έτος, δηλαδή
από τις 26 Οκτωβρίου 1945
μέχρι τις 25 Οκτωβρίου του
1946.
2. Το ενοίκιο ορίστηκε χίλιες
πεντακόσιες (1500) οκάδες
ετησίως. Από αυτά τα 2/3 θα
δοθούν σε καλαμπόκι και το
1/3 σε σιτάρι.
3. Το ενοίκιο θα δίνεται κάθε
μήνα προκαταβολικά και θα
παραδίδεται από τον μυλωνά
στην αποθήκη της εκκλησίας
και όχι στο μύλο όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
4. Το δίκαιο του ορίστηκε το
3% για κάθε είδος που θα
αλέθει. Εάν αποδειχτεί ότι
καταχράστηκε κάτι θα πλη-

ρώσει το διπλό ποσό από αυτό που καταχράστηκε.
5. Όλα τα έξοδα των επιδιορθώσεων δηλαδή αυλάκια, δέση, αγιάρια, χαράγματα και διάφορα άλλα θα γίνονται
από τον μυλωνά οι εργασίες αυτές. Εκτός από τα διάφορα σιδηρικά και άλλα ανταλλάξιμα υλικά αν υπάρξει
ανάγκη ανήκουν στην εκκλησία.
6. Ο μυλωνάς απαγορεύεται να πουλάει σιτηρά σε ξένους παρά μόνο στους χωριανούς.
7. Επίσης δεν δικαιούται να υπενοικιάζει τους αλευρόμυλους και να αφήνει κάποιον άλλον στην θέση του
χωρίς κάποια σοβαρή και δικαιολογημένη αιτία. Αυτά θα γίνουν με την συγκατάθεση και συνεννόηση της επιτροπής.
8. Με την λήξη του παρόντος συμβολαίου και στην περίπτωση που αργήσει ο μυλωνάς να παραδώσει τους
αλευρόμυλους στην εκάστοτε επιτροπή είναι υποχρεωμένος να δώσει για κάθε παραπάνω μέρα καθυστέρησης
πέραν του αναλογούντος ενοικίου και πέντε οκάδες σιτηρών επιπλέον ημερησίως.
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9. Σε περίπτωση που κάποιοι δυσαρεστηθούν με τον
μυλωνά, δηλαδή για κάποιο λόγο δεν έρθουν στους
δικούς μας αλευρόμυλους
καθώς και αν δεν έρθει
έστω και ένα φόρτωμα από
άλλα χωριά ν’ αλέσει τότε
δεν δικαιολογείται ο μυλωνάς να καθυστερήσει ούτε
οκά από το ενοίκιο και αυτά
πάντα θα είναι εις βάρος
του. Η εκκλησία δεν φέρει
καμία ευθύνη.
10. Σε περίπτωση που ο
μυλωνάς παραβεί έστω και
έναν από τους παραπάνω
όρους θα του γίνεται έξωση
αυθημερόν.
11. Το παρόν έγγραφο
έγινε εις διπλούν, διαβάστηκε καθαρά, έγινε αποδεκτό και υπογράφηκε και
από τα δυο ενδιαφερόμενα
μέρη.
Σχωριάδες, 11 Οκτωβρίου
1945
Οι εφοροεπίτροποι: Β. Γ.
Σιούτης, Χρήστος Βάγιος,
Αθ. Κατσάνος.
Ο μυλωνάς: Δημήτριος
Ντόκος
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΖΕΛΟΥ ΣΤΟΝ
ΜΑΝΘΟ ΚΑΡΕΤΣΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΧΛΩΜΟ
Οι υποφαινόμενοι επίτροποι της κοινότητος Σχωριάδων του Πωγωνίου ενοικιάζουμε σήμερα στον Μάνθο Καρέτσο από
το χωριό Χλωμό ως χειμερινή βοσκή για
τα αιγοπρόβατά του το προσήλιο Χατζόλου και Τζέλο, δηλαδή μέρη πέρα του ποταμού, στο δάσος υπό τους παρακάτω
όρους:
1. Το παρόν συμβόλαιο ισχύει από σήμερα μέχρι τις 14 Απριλίου.
2. Το ενοίκιο ορίστηκε στις 20 εικοσάφραγκα Αλβανικά, τα οποία ελήφθησαν
από τον προαναφερθέντα σε μετρητά.
3. Ο αριθμός των ζώων τα οποία θα βοσκήσουν στα άνω μέρη ορίστηκε μέχρι
130 κεφάλια αιγοπρόβατα.
4. Ο ενοικιαστής απαγορεύεται να υπενοικιάσει τα παραπάνω μέρη, ούτε να βοσκήσει πέρα των ορίων που καθορίστηκαν,
ούτε περισσότερα των 130 του επιτρέπεται να βοσκήσει.
5. Εάν συλληφθεί ο ενοικιαστής να βόσκει πέρα των ορίων θα πληρώσει δέκα
λεκ ανά κεφάλι.
6. Απαγορεύεται η κοινοτική επιτροπή να
ενοικιάσει και σε κάποιον άλλον τα άνω
μέρη.
7. Επιτρέπεται στα κοινοτικά ζώα και τα
τσελιγκάδικα να βόσκουν στα άνω μέρη.
8. Εάν υπάρχει κακοκαιρία επιτρέπουμε
στον ενοικιαστή να κατεβαίνει και κάτω
απ’ το Κοκκινόζη.
9. Το παρόν έγγραφο έγινε εις διπλούν,
διαβάστηκε καθαρά, έγινε αποδεκτό και
υπογράφηκε από τα δυο ενδιαφερόμενα
μέρη.
Η κοινοτική επιτροπή
Γάκης Κυριάκος
Αντώνης Λώλης
Α. Μήλιας
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Η εκκλησιαστική επιτροπή
Γάκης Κυριάκος
Β. Γ. Σιούτης
Μ. Κοντολώλης

Σχωριάδες, 13 Ιανουαρίου 1945
Ο ενοικιαστής
Μ. Καρέτσος
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΜΥΛΩΝΑ
ΠΗΛΙΟ ΛΩΛΗ ΕΤΟΥΣ 1945
Οι υπογεγραμμένοι εφοροεπίτροποι
της ιεράς εκκλησίας «Η Γέννηση
της Θεοτόκου» της κοινότητος Σχωριάδων του Πωγωνίου συνερχόμενοι
σήμερα στην 1η Φεβρουαρίου στο
γραφείο της τμηματικής επιτροπής
έθεσαν εις πλειοδοσία τους δυο
αλευρόμυλους της ιεράς εκκλησίας
μας, στην οποία ο μεγαλύτερος
πλειοδότης ήταν ο συγχωριανός μας
κ. Πήλιος Λώλης με τον οποίο συνάπτει συμβόλαιο η εκκλησιαστική
επιτροπή υπό τους παρακάτω όρους:
1. Η ενοικίαση ισχύει για ένα και
μόνο έτος δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
2. Το ενοίκιο θα δίνεται προκαταβολικά κάθε μήνα, δηλαδή τον Φεβρουάριο – Μάρτιο και Απρίλιο.
Ενώ τον Μάιο – Ιούνιο και Ιούλιο
θα δίνεται και πάλι προκαταβολικά
αλλά κατά το ήμισυ, το οποίο θα
συμπληρωθεί τους επόμενους τρεις
μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο.
3. Συνολικό ποσό για όλο το έτος
πλειοδοτήθηκε στις δυο χιλιάδες
εκατό πενήντα (2150).
4. Το δίκαιον του ορίστηκε στις 3%
για κάθε είδος που θα αλέθει. Εάν
αποδειχτεί ότι καταχράστηκε κάτι
από αυτά θα πληρώσει το διπλάσιο
ποσό από αυτό που καταχράστηκε.
5. Όλα τα έξοδα των επιδιορθώσεων
δηλαδή αυλάκια, δέση, αγιάρια, χάραγμα και διάφορα άλλα θα είναι
εις βάρος του μυλωνά. Εκτός των
διαφόρων σιδηρικών και άλλων υλικών ανταλλάξιμων των μύλων αν παραστεί ανάγκη τα οποία ανήκουν στην
εκκλησία.
6. Απαγορεύεται στον μυλωνά να πουλήσει τα σιτηρά σε ξένους παρά μόνο στους χωριανούς μας.
7. Επίσης δεν έχει το δικαίωμα να υπενοικιάζει τους αλευρόμυλους και ούτε να αφήνει κάποιον άλλον χωρίς κάποιον σοβαρό λόγο. Αυτά θα γίνονται σε συνεννόηση και με την συγκατάθεση της εφοροεπιτροπής.
8. Με την λήξη του παρόντος συμβολαίου και στην περίπτωση που αργήσει ο μυλωνάς να παραδώσει τους αλευρόμυλους στην εκάστοτε επιτροπή είναι υποχρεωμένος να δώσει για κάθε παραπάνω μέρα καθυστέρησης πέραν
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του αναλογούντος ενοικίου και πέντε
οκάδες σιτηρών επιπλέον ημερησίως.
9. Σε περίπτωση που κάποιοι δυσαρεστηθούν με τον μυλωνά, δηλαδή για κάποιο λόγο δεν έρθουν στους δικούς μας
αλευρόμυλους καθώς και αν δεν έρθει
έστω και ένα φόρτωμα από άλλα χωριά
ν’ αλέσει τότε δεν δικαιολογείται ο μυλωνάς να καθυστερήσει ούτε οκά από το
ενοίκιο και αυτά πάντα θα είναι εις
βάρος του. Η εκκλησία δεν φέρει καμία
ευθύνη.
10. Το ενοίκιο θα παραδίνεται στην
αποθήκη της εκκλησίας από τον μυλωνά
και όχι στο μύλο όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
11. Η πλειοδοσία, η ψηφοφορία ή η
ανανέωση του παρόντος συμβολαίου στον
ίδιο θα ξεκινάει στις 6 και θα λήγει στις
12 Δεκεμβρίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
θα δίνεται περιθώριο στον παρόντα και
στον επόμενο μυλωνά να κανονίσουν την
πορεία τους. Ο μεν πρώτος για την παράδοση και ο δεύτερος για την παραλαβή.
12. Σε περίπτωση που ο μυλωνάς παραβεί έστω και έναν από τους παραπάνω
όρους θα του γίνεται έξωση αυθημερόν.
13. Ότι θα τηρήσει όλους τους παραπάνω όρους ο μυλωνάς το ζήτησαν και οι
πέντε εγγυητές τους οποίους και παρουσίασε. Αυτοί είναι: οι κ. κ. Γρηγ.
Λώλης, Λεωνίδας Καλέμης, Κωνσταντίνος Πάλλης, Δημήτριος Ζώης και Δημήτριος Τσιαούσης.
14. Το παρόν έγγραφο έγινε εις διπλούν, διαβάστηκε καθαρά, έγινε αποδεκτό και υπογράφηκε και από τα δυο
ενδιαφερόμενα μέρη.
Σχωριάδες, 1η Φεβρουαρίου 1945
Οι εφοροεπίτροποι: Β. Γ. Σιούτης,
Γάκης Κυριάκος, Δ. Τσιαούσης, Α. Κατσάνος
Ο μυλωνάς: Σπυρίδων Λώλης
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ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ
Η υποφαινόμενη Μαρία χήρα του
Αθανασίου Νταλέ το γένος Τσιαμπέρη από το χωριό Σχωριάδες του
Πωγωνίου, της υποδιοίκησης Λιμποχόβου, έχοντας σώας τας φρένας και
υγιές μυαλό κάλεσα σήμερα στις 19
Φεβρουαρίου στο σπίτι που μένω του
μακαρίτη Νικ. Πετρίδη την εκκλησιαστική επιτροπή, δηλαδή τους κ. κ.
Χρήστο Βάγιο, Δημήτριο Τσιαούση,
Βασίλειο Σιούτη, Γάκη Κυριάκο και
τον Οικονόμο Παπά Κυριάκο και
πούλησα ενώπιον αυτών οικειοθελώς
και απαραβίαστα έναν ξερικό αγρό το
οποίο είναι υπό την αδιαμφισβήτητη
κατοχή και κυριότητά μου και βρίσκεται στην θέση Μελισσόπετρα με
όλα τα δέντρα που περιέχει, καρποφόρα και άκαρπα, στην ιερά εκκλησία της κοινότητός μας «Η Γέννηση
της Θεοτόκου» υπό τους παρακάτω
όρους:
Αναλαμβάνει η εφοροεπιτροπή να
μου παράσχει όλα τα έξοδα της κηδείας μου, σαρανταημέρου, Ρουσαλιών και το ετήσιο μνημόσυνο.
Τα όρια του προαναφερθέντος χωραφιού είναι τα εξής: Φάνη Νίτσαινα,
Στόλη Τουλούμπα και με Ράχη.
Από σήμερα και στο εξής το άνω χωράφι θα είναι αναφαίρετο κτήμα της
ιεράς εκκλησίας μας «Η Γέννηση της
Θεοτόκου» και έχει δικαίωμα η εκάστοτε εφοροεπιτροπή να το διαχειρί-

ζεται όπως θα ήθελε.
Σε κανέναν από τους κληρονόμους μου δεν επιτρέπω από σήμερα να έχει απαίτηση και να διεκδικεί το άνω χωράφι. Αφήνω την κατάρα μου σε όποιον τολμήσει να ακυρώσει την παρούσα πράξη μου.
Προσυπογράφω ενώπιον των κάτωθι συγχωριανών μου, αξιόπιστων και μη εξαιρουμένων του νόμου εκκλησιαστικών εφοροεπιτρόπων.
Σχωριάδες, 19 Φεβρουαρίου 1945
Η πωλήτρια
Μαρία Νταλέ

Η εφοροεπιτροπή
Δημ. Τσιαούσης
Α. Κατσάνος
Β. Γ. Σιούτης
Επιβεβαιώνω το άνω περιεχόμενο και το γνήσιο των υπογραφών
+ Οικονόμος Παπά Κυριάκος
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΛΩΝΑ

ΜΥ-

Οι υποφαινόμενοι εφοροεπίτροποι της ιεράς εκκλησίας «Η Γέννηση της
Θεοτόκου» της κοινότητας
Σχωριάδων
Πωγωνίου
ενοικιάζουμε τους δυο
αλευρόμυλους της ιεράς
εκκλησίας μας στον συγχωριανό μας Τάκη Ντόκο
υπό τους παρακάτω όρους:
1. Η ενοικίαση ισχύει για
ένα και μόνο έτος, δηλαδή
από την 1η Ιανουαρίου
1945 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Το ενοίκιο θα δίνεται
μηνιαίως κατά το συνήθη
σύστημα, τα δυο τρίτα σε
αραβόσιτο και το ένα τρίτο
σε σιτάρι.
3. Συνολικό ποσό για όλο
το έτος ορίζεται το 3% (χίλιες επτακόσιες οκάδες
σίτου).
4. Το δίκαιον του ορίστηκε
το 3% για κάθε είδος που
θα αλέθει. Εάν αποδειχτεί
ότι καταχράστηκε θα πληρώσει το διπλό ποσό από
αυτό που καταχράστηκε.
5. Όλα τα έξοδα των επιδιορθώσεων δηλαδή αυλάκια, δέση, αγιάρια, χαράγματα και διάφορα άλλα θα γίνονται με έξοδα του ενοικιαστή
οι εργασίες αυτές. Εκτός από τα διάφορα σιδηρικά και άλλα ανταλλάξιμα υλικά όποτε υπάρξει ανάγκη επιβαρύνουν την εκκλησία.
6. Απαγορεύεται στον μυλωνά να πουλάει σιτηρά σε ξένους παρά μόνο στους χωριανούς.
7. Επίσης δεν έχει το δικαίωμα να υπενοικιάζει τους αλευρόμυλους και ούτε να αφήνει κάποιον άλλον χωρίς κάποιον σοβαρό λόγο. Αυτά θα γίνονται σε συνεννόηση και με την συγκατάθεση της εφοροεπιτροπής.
8. Με την λήξη του παρόντος συμβολαίου και στην περίπτωση που αργήσει ο μυλωνάς να παραδώσει τους αλευρόμυλους στην εκάστοτε επιτροπή είναι υποχρεωμένος να δώσει για κάθε παραπάνω μέρα καθυστέρησης πέραν
του αναλογούντος ενοικίου και πέντε οκάδες σιτηρών επιπλέον ημερησίως.
9. Σε περίπτωση που κάποιοι δυσαρεστηθούν με τον μυλωνά, δηλαδή για κάποιο λόγο δεν έρθουν στους δικούς
μας αλευρόμυλους καθώς και αν δεν έρθει έστω και ένα φόρτωμα από άλλα χωριά ν’ αλέσει τότε δεν δικαιολογείται ο μυλωνάς να καθυστερήσει ούτε οκά από το ενοίκιο και αυτά πάντα θα είναι εις βάρος του. Η εκκλησία
δεν φέρει καμία ευθύνη.
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10. Το ενοίκιο θα εξοφλείται στις 30 του
κάθε μήνα και θα παραδίνεται στην αποθήκη της εκκλησίας
και όχι στο μύλο όπως
γινόταν μέχρι σήμερα.
11. Εάν ο μυλωνάς
παραβεί έναν από τους
πάνω όρους θα του
αφαιρείται την ίδια
μέρα το κλειδί.
12. Το παρόν έγγραφο
έγινε εις διπλούν μπροστά σε όλο το κοινό,
διαβάστηκε καθαρά,
έγινε αποδεκτό και
υπογράφηκε από τα
δυο
ενδιαφερόμενα
μέρη.
Σχωριάδες, 31 Δεκεμβρίου 1944.
Οι εφοροεπίτροποι
Ο ενοικιαστής
13. Υ.Γ. Ο διορισμένος
δια ψηφοφορίας κ.
Τάκης Ντόκος είναι
υποχρεωμένος να δώσει
και εκατό είκοσι έξι
(126) οκάδες αρβαοσίτου υπόλοιπο από το 1942, δέκα οκάδες δάνειο του 1944 και εξήντα τρεις (63) οκάδες σίτου υπόλοιπο και αυτό
του 1942. Δηλαδή συνολικά μαζί με τις έναντι 1700 οκάδες είναι 1900 οκάδες.
14. Μηνιαίως αναλογεί πενήντα οκτώ και μισό οκάδες σίτου και εκατό επτά οκάδες αραβοσίτου. Ο ενδέκατος
όρος ισχύει και για τον 13ο και τον 14ο όρο.
Σχωριάδες, 31 Δεκεμβρίου 1944
Οι εφοροεπίτροποι
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Ο ενοικιαστής
Δημήτρης Ντόκος
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ΔΩΡΗΤΗΡΙΟ
ΕΓΓΡΑΦΟ
ΚΛΟΚΗΣ
ΑΠΟ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΕΜΗ
Η υποφαινόμενη Ελένη χήρα
Ευαγγέλου Καλέμη από το χωριό
Σχωριάδες του Πωγωνίου, έχω υπό
αδιαμφησβήτητη κατοχή και κυριότητά μου, από τον πρώην μακαρίτη
σύζυγό μου Αντώνη Καλέμη ως
κληρονομιά ένα χωράφι ξερικό
στην θέση που ονομάζεται Κλοκή,
το οποίο συνορεύει με την Χρυσάνθη Β. Νάκα, με τον Χαράλαμπο Μπεντούλη, με τον
Νικόλαο Τσιαμπέρη και την Κωνστάντω Α. Τσιαμπέρη, το δωρίζω
σήμερα οικειοθελώς και απαραβίαστα ενώπιον των κάτωθι εφοροεπιτρόπων και του εφημέριου της
κοινότητάς μας, στην ιερά εκκλησία μας «Η Γέννηση της Θεοτόκου». Από σήμερα εξουσιοδοτώ την
εκκλησιαστική εφοροεπιτροπή και
την εκάστοτε εφοροεπιτροπή να κατέχει και να διαχειρίζεται το προαναφερθέντα
χωράφι
όπως
βούλεται. Εγώ και οι κληρονόμοι
μου παύουμε να έχουμε δικαιώματα για το άνω χωράφι.
Παρακάλεσα και ανέθεσα, με τύψη
της συνειδήσεως των εφοροεπιτρόπων, ώστε να καταχωρήσουν ορισμένα ονόματα πεθαμένων στον
κατάλογο των άλλων δωρητών και
αφιερωτών για να μνημονεύονται
από τους εκάστοτε ιερείς. Γι’ αυτό
συντάχθηκε το παρόν δωρητήριο, διαβάστηκε καθαρά και το ακούσαμε με προσοχή εγώ και όλοι οι παρευρισκόμενοι εφοροεπίτροποι και ο εφημέριος.
Σχωριάδες, 9 Μαρτίου 1946
Η δωρήτρια
Οι μάρτυρες
Κατ’ εντολή της αγράμματης
μητέρας μου υπογράφω ο υιός της
Ι. Καλέμης
Επιβεβαιώνω το περιεχόμενο και το γνήσιο των άνω υπογραφών
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗΣ ΣΙΓΓΕΡ
Η υποφαινόμενη Σουλτάνα Φύση από το χωριό Σχωριάδες του Πωγωνίου ενοικιάζω από την εκκλησιαστική επιτροπή την ραπτομηχανή της εκκλησίας Σίγγερ υπό τους παρακάτω όρους:
1. Το παρόν συμβόλαιο ισχύει για ένα έτος, δηλαδή από την 1η Απριλίου μέχρι την 31 Μαρτίου του 1947.
2. Το ενοίκιο ορίστηκε ... λεκ το έτος.
3. Εάν κάποιος άλλος κάτοικος χρειαστεί την ραπτομηχανή θα δίνεται χωρίς αντίρρηση. Επίσης οποιαδήποτε
στιγμή απαιτήσει η εφοροεπιτροπή είμαι υποχρεωμένη να την παραδώσω χωρίς να δυστροπήσω, όπως την πρώτη
φορά και ούτε θα της υπεξαιρέσω κάποιο εργαλείο, αλλά θα την παραδώσω κομπλέ, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μηχάνημα της ακόμη και το βελόνι της, όπως την παρέλαβα. Προσυπογράφω ενώπιον των κάτωθι συγχωριανών μου εφοροεπιτρόπων.
Σχωριάδες, 6 Απριλίου 1946
Η εφοροεπιτροπή
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΥΛΩΝΑ
Οι υποφαινόμενοι εφοροεπίτροποι
της ιεράς εκκλησίας «Η Γέννηση
της Θεοτόκου» της κοινότητος
Σχωριάδων του Πωγωνίου ενοικιάζουμε τους δυο αλευρόμυλους
της ιεράς εκκλησίας μας στον
συγχωριανό μας Αθανάσιο Βαγγέλη υπό τους παρακάτω όρους:
1. Η ενοικίαση ισχύει για ένα και
μόνο έτος, δηλαδή από τις 26
Οκτωβρίου 1946 μέχρι τις 25
Οκτωβρίου 1947.
2. Το ενοίκιο ορίστηκε στις χίλιες
επτακόσιες (1700) το έτος και τα
2/3 θα δοθούν σε καλαμπόκι και
το 1/3 σε σιτάρι.
3. Το ενοίκιο θα δίνεται κάθε
μήνα προκαταβολικά και θα παραδίδεται από τον μυλωνά στην
αποθήκη της εκκλησίας.
4. Το δίκαιο του ορίστηκε στο 4%
για κάθε είδος που θα αλέθει.
Εάν αποδειχτεί ότι καταχράστηκε
κάτι θα πληρώσει το διπλό ποσό
απ’ ότι καταχράστηκε.
5. Όλα τα έξοδα των επιδιορθώσεων δηλαδή αυλάκια, δέση,
αγιάρια, χαράγματα και διάφορα
άλλα θα γίνονται με έξοδα του
ενοικιαστή οι εργασίες αυτές.
Εκτός από τα διάφορα σιδηρικά
και άλλα ανταλλάξιμα υλικά
όποτε υπάρξει ανάγκη επιβαρύνουν την εκκλησία.
6. Αυτός δεν έχει το δικαίωμα να υπενοικιάζει τους αλευρόμυλους και ούτε να αφήνει κάποιον άλλον
στην θέση του χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο. Αυτά θα γίνονται σε συνεννόηση και με την συγκατάθεση της
εφοροεπιτροπής.
7. Με την λήξη του παρόντος συμβολαίου και στην περίπτωση που αργήσει ο μυλωνάς να παραδώσει
τους αλευρόμυλους στην εκάστοτε επιτροπή είναι υποχρεωμένος να δώσει για κάθε παραπάνω μέρα καθυστέρησης πέραν του αναλογούντος ενοικίου και πέντε οκάδες σιτηρών επιπλέον ημερησίως.
8. Σε περίπτωση που κάποιοι δυσαρεστηθούν με τον μυλωνά, δηλαδή για κάποιο λόγο δεν έρθουν στους
δικούς μας αλευρόμυλους καθώς και αν δεν έρθει έστω και ένα φόρτωμα από άλλα χωριά ν’ αλέσει τότε
δεν δικαιολογείται ο μυλωνάς να καθυστερήσει ούτε οκά από το ενοίκιο και αυτά πάντα θα είναι εις βάρος
του. Η εκκλησία δεν φέρει καμία ευθύνη.
9. Εάν ο μυλωνάς παραβεί έστω και έναν από τους παραπάνω όρους θα του γίνει έξωση αυθημερόν.
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10. Το παρόν έγγραφο έγινε εις διπλούν, διαβάστηκε καθαρά, έγινε αποδεκτό και υπογράφηκε από τα
δυο ενδιαφερόμενα μέρη.
Σχωριάδες, 10 Οκτωβρίου 1946
Ο μυλωνάς
Αθανάσιος Ευαγγέλου

Η κοινοτική επιτροπή
Βασίλης Λώλης

Η εκκλησιαστική επιτροπή
Β. Γ. Σιούτης
Χ. Βάγιος
Επειδή στρατολογήθηκε ο κ. Αθανάσιος Βαγγέλης διορίζεται ως μυλωνάς ο συγχωριανός μας κ. Βασίλειος Λώλης, ο οποίος δέχεται να εργαστεί με τους παραπάνω 10 όρους. Επίσης αναλαμβάνει να εξοφλήσει και το υπόλοιπο που απέμεινε από τον Αθανάσιο Βαγγέλη. Προσυπογράφουμε οι κάτωθι.
Σχωριάδες 30 Ιανουαρίου 1947
Η εκκλησιαστική επιτροπή
Β. Γ. Σιούτης
Αντώνης Λώλης

Ο μυλωνάς
Β. Λώλης
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αφού γνωστοποιήθηκε προ εβδομάδος στο αξιότιμο κοινό δια τοιχοκόλλησης στο κοινοτικό καφενείο ο
διορισμός της εκκλησιαστικής επιτροπής και του εκκλησιαστικού και κοινοτικού ταμία, συνερχόμενο το
κοινό στην ιερά εκκλησία μας «Η Γέννηση της Θεοτόκου», σήμερα στις 17 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή
και ώρα 2 μ. μ. διορίζουμε δια βοής εκκλησιαστικό ταμία τον συγχωριανό μας κ. Ιωάννη Καλύβα, ως
γραμματέα τον κ. Βασίλειο Σιούτη και συμβούλους τους κ. κ. Χρήστο Βάγιο και Αντώνιο Λώλη.
Τους παρακαλούμε να αναλάβουν και να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους ευσυνείδητα και άοκνα.
Σχωριάδες, 17 Νοεμβρίου 1946
Ο γραμματέας
Ο ταμίας
Οι σύμβουλοι
Β. Γ. Σιούτης
Ιωάννης Καλύβας
Χρήστος Βάγιος
Αντώνης Λώλης
Επιβεβαιώνω το περιεχόμενο και το γνήσιο των υπογραφών
+ Οικονόμος Παπά Κυριάκος
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΠΕΡΟΥΚΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
1946
Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του
χωριού Σχωριάδες του Πωγωνίου, συνερχόμενοι στην ιερά εκκλησία μας «Η Γέννηση της
Θεοτόκου» σήμερα στις 17 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή και
ώρα 2 μ. μ. διορίζουμε ως αγροφύλακα τον συγχωριανό μας
Στέφανο Μπερούκα, ο οποίος
έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
Ως υποψήφιοι παρουσιάστηκαν
τέσσερις: ο Βασίλειος Νάκας, ο
οποίος έλαβε έντεκα ψήφους, ο
Γιάννης Ρέτζιος με έντεκα ψήφους, ο Χρήστος Καραγιάννης
είκοσι επτά ψήφους και ο Στέφανος Μπερούκας που είχε
πλειοψηφία με είκοσι εννιά ψήφους. Οι όροι του συμβολαίου
είναι οι εξής:
1. Είναι υποχρεωμένος να φυλάξει όλο τον τόπο κατά το συνήθη σύστημα, δηλαδή σπαρτά,
δέντρα και το δάσος.
2. Το παρόν συμβόλαιο ισχύει
για ένα τετράμηνο, δηλαδή από
τις 25 Νοεμβρίου του τρέχοντος
έτους μέχρι τις 25 Μαρτίου του
1947.
3. Ο μισθός του ορίστηκε στα
40 Αλβανικά φράγκα το μήνα
και θα τα εισπράττει από τα σπί-

τια στο τέλος κάθε μήνα από όσα λεκ αναλογεί σε κάθε σπίτι.
4. Τα σύλληπτρά του ορίστηκαν για τους χωριανούς ένα Αλβανικό φράγκο και για τους ξένους δυο Αλβανικά
φράγκα. Για τα χονδρά ζώα από το χωριό είκοσι κιντάρκα, ενώ για τα μικρά ζώα από το χωριό δέκα κιντάρκα.
Για τα ξένα ζώα θα είναι το διπλό ποσό απ’ όσο παίρνει για τα ζώα του χωριού.
5. Τα σύλληπτρα από τις συλλαμβανόμενες στάνες θα τα κανονίζει η εκάστοτε επιτροπή του χωριού.
6. Τα σύλληπτρα αυτά θα ορίζονται για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά και για τρίτη φορά και θα διπλασιάζονται
και τριπλασιάζονται.
7. Τις ζημιές που θα γίνουν, εάν δεν κατορθώσει να υποδείξει αυτόν που έκανε την ζημιά, είναι υποχρεωμένος
να τις πληρώνει ο αγροφύλακας.
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8. Εάν δεν εργαστεί και δεν εκτελέσει τους παραπάνω όρους και παραβεί έστω και έναν απ’ αυτούς θα παύεται των καθηκόντων του.
9. Το παρόν έγγραφο έγινε εις διπλούν, διαβάστηκε καθαρά, έγινε αποδεκτό και υπογράφηκε
από τις δυο ενδιαφερόμενες πλευρές.
Σχωριάδες, 17 Νοεμβρίου 1946
Η λαϊκή εξουσία Σχωριάδων
Βασίλης Λώλης
Κωνστάντω Μπάντου
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Ο αγροφύλακας
Στέφανος Μπερούκας
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ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΟ

ΕΓ-

Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι
του χωριού Σχωριάδες του
Πωγωνίου, ο Λεωνίδας Ρίζος,
η σύζυγος αυτού Φλωρεντία
και η πεθερά του Ευφροσύνη
Φιλίππη Λώλη, σήμερα στις
Δεκεμβρίου ημέρα …. και
ώρα … προσκληθήκαμε στην
ιερά εκκλησία μας «Η Γέννηση της Θεοτόκου» από την
εκκλησιαστική επιτροπή του
χωριού μας και δώσαμε προφορική και γραπτή υπόσχεση
ότι θα επιστρέψουμε χωρίς
δικαιολογίες και προφάσεις
στην πρώτη ζήτηση, στο κοινό
και στην εκκλησιαστική επιτροπή όλο το λιθάρι, τους κεσέδες μαύρους και άσπρους,
τα οποία πήραμε από το καμένο σχολείο και περιτοιχίσαμε το προαύλιο του
μαγαζιού μας απέναντι από
το πηγάδι, απ’ τις τρεις πλευρές καθώς και το καλντερίμι
που διέρχεται το νερό. Επίσης
και τα καπάκια τα οποία πήραμε άλλα από το σχολείο,
άλλα από την σκάλα του καφενείου και άλλα από διάφορα μέρη της αγοράς μας
και μερικά εξ αυτών τα στρώσαμε μπροστά από το μαγαζί,
άλλα τα βάλαμε πάνω στους
τοίχους του προαύλιου και

άλλα θαμμένα όρθια στο πηγάδι.
Τα πήραμε όλα αυτά εξ ανάγκης, διότι λόγω των πολλών βροχών και πλημμυρών, πήραν τα πολλά νερά και ο
λάκκος τα δικά μας λιθάρια.
Προσυπογράφουμε ενώπιον των κάτωθι υπογεγραμμένων εκκλησιαστικών επιτρόπων: κ . κ. Ιωάννη Καλύβα,
Χρ. Βάγιο, Αντώνη Λώλη και Βασίλη Σιούτη. Το κοινό και η εκάστοτε εκκλησιαστική επιτροπή έχει το δικαίωμα
χωρίς να μας ρωτήσουν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να πάρουν τα προαναφερθέντα.
Οι υποσχόμενοι
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΠΟΥΛΑΣ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΝΤΟΛΩΛΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΟΥ 1946
Οι υποφαινόμενες επιτροπές της
κοινότητος Σχωριάδων, εκκλησιαστική και διάφορες άλλες,
εξουσίας και μετώπου και ο εισαγγελέας της ίδιας κοινότητας
σήμερα την 1η Δεκεμβρίου
ημέρα Κυριακή και ώρα 2 μ. μ.
στο κοινοτικό γραφείο καλέσαμε
τον κ. Δημήτριο Κοντολώλη από
την Σωπική και ενοικιάσαμε σε
εκείνον την Παροπούλα ως χειμερινή βοσκή υπό τους παρακάτω
όρους:
1. Το παρόν συμβόλαιο ισχύει
από σήμερα και μέχρι τις 25
Μαρτίου 1947 κατά το συνήθη
σύστημα. Αλλά επειδή έχουμε
ανάγκη όλο το χρηματικό ποσό
για να εξοφλήσουμε την ανοικοδόμηση του σχολείου, το οποίο
μας το έδωσε πρόθυμα, χωρίς
καμία αντίρρηση, όπου σύμφωνα
με τον νόμο είχε το δικαίωμα να
μας το δίνει σε δόσεις, του δόθηκε παράταση πέντε ημερών
μέχρι την 1η Απριλίου του ίδιου
έτους.
2. Του απαγορεύεται να υπενοικιάσει το παραπάνω μέρος σε κάποιον άλλον και ούτε δικαιούται
να παίρνει ξένα αιγοπρόβατα

παρά μόνο τα δικά του.
3. Θα βόσκει τα ζώα μόνο στα γνωστά όρια της Παροπούλας και όχι έξω από αυτά. Εάν συλληφθεί έξω
από τα όρια θα τιμωρείται από τους επιτρόπους και του εισαγγελέως και θα δίνει σύλληπτρα σε όποιον
τον συλλάβει καθώς και πρόστιμα στο κοινοτικό και εκκλησιαστικό ταμείο.
4. Το ενοίκιο ορίστηκε για όλη την χειμερινή περίοδο 16 νέα Αλβανικά εικοσάφραγκα, τα οποία και
προκατάβαλε αυθημερόν στην ταμία κ. Κωνστάντω Α. Μπάντου. Αυτά βρίσκονται στην σελίδα 7 του
κοινοτικού ταμείου.
….συνέχεια
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Βιβλίον Εκκλησιαστικόν
Διαχειρίσεως αλευρόμυλων
και άλλων εκκλησιαστικών κτημάτων
κοινότητας Σχωριάδων
από 1939-1947
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Βιβλίο εκκλησιαστικό, διαχείρισης αλευρομύλων της κοινότητας Σχωριάδων. Η διαχείριση ξεκινάει από τις 25
Φεβρουαρίου 1939 επί Χαραλάμπου Λίτση ταμία, Βασιλείου Σιούτη γραμματέως, Αθανασίου Μίτση, Χρήστου
Μάνου μελών και προέδρου Οικονόμου Παπά Κυριάκου. Στο βιβλίο αυτό θα γίνει η διαχείριση και των άλλων
εκκλησιαστικών κτημάτων.
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Συμβόλαιο εφοροεπιτροπής της κοινότητος Σχωριάδων, με το οποίο ενοικιάζει δυο καταστήματα
της Λάμπρος Μπεζιάνη που είναι στην κατοχή της εκκλησίας και τα οποία μέχρι πρόσφατα τα
ενοικίαζε ο Κλης Πασπάλης, στον Βασίλη Κύρκο για ένα έτος. Σχωριάδες, 1η Ιουλίου 1940.
Υπογράφουν οι εφοροεπίτροποι: Αλέξ. Κάνας, Β. Γ. Σιούτης και ο ενοικιαστής Βασίλειος Κύρκος. Σελ.26
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Κατάστιχον Πιστωτών Εκκλησίας
Σχωριάδων, αρχόμενον
από 25 Φεβρουαρίου 1939.
Από 1939-1946
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Κατάστιχο πιστωτών εκκλησίας Σχωριάδων το οποίο ξεκινάει από τις 25 Φεβρουαρίου 1939 επί διαχείρισης των κ. κ. Χαραλάμπου Λίτση – Αθανασίου Μίτση – Χρήστου Μάνου – Βασιλείου Σιούτη.
Η μεταφορά στο παρόντα βιβλίο από τα παλαιότερα βιβλία, από το 1912 μέχρι το 1939, όλων των χρεωφειλετών έγινε από τον γραμματέα Βασίλειο Γ. Σιούτη. Αυτό το έργο εγκωμιάζεται διότι αποτέλεσε
οδηγός για όλους τους εκάστοτε επιτρόπους για να μην δώσουν δάνεια και διάφορα άλλα είδη βερεσέ σε
όσους οφείλουν και σε όσους δεν είναι σε θέση και σε όσους δεν έχουν διάθεση να πληρώνουν χρέη.
Σχωριάδες, 25 Ιουλίου 1942.
Ο πρόεδρος
Οι ελεγκτές της 5ης Ιουλίου 1942
+ Οικονόμος Πάπα Κυριάκος
Θωμάς Λώλης
Γρηγόρης Μούτσιος
Σωτήριος Ευαγγέλου
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