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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.
Πρώτος, ο Χριστόφορος Μπεντούλης, σημαντικός παράγων στην διαμόρφωση του υλικού, ο οποίος συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία από τους Σχωριαδίτες των Τιράνων. Είναι
άξιος συνεχιστής του έργου του πατέρα του Δημήτριου
Μπεντούλη.
Μετά, ο Γιάννης Τσαμπέρης, που μας έδωσε, εκτός από
το αρχείο του, το σπάνιο χειρόγραφο του Κώστα Μπεκιάρη.
Του ευχόμαστε χρόνια πολλά και γρήγορη ανάρρωση.
Ο Δημήτρης Ζώης, μας έστειλε φωτογραφίες και γραπτές
τις αναμνήσεις του οι οποίες δημοσιεύονται στο περιοδικό
“Σχωριάδες Πωγωνίου”-τεύχος 15-16, ενώ φωτογραφίες
του αρχείου του προβάλλονται σε αυτόν τον τόμο.
Ο αείμνηστος Νάτσης Μπόλος, από το 2004 μας είχε
εμπιστευτεί το αρχείο του που τώρα ήρθε η στιγμή να το
αξιοποιήσουμε.
Ο Κώστας Κωστούλας, άξιος εκδότης, για πολλά χρόνια, της εφημερίδας “Φωνή του Πωγωνίου” αλλά και της
σειράς βιβλίων “Πωγωνίσια Βιβιοθήκη” όπου μας τα παραδίδει να τα αξιοποιήσουμε. Είναι μία ανεξάντλητη
πηγή γνώσεων για τις επόμενες γενιές.
Το μεγάλο αρχείο του αείμνηστου Αθανάσιου Κιτσώνα,
το οποίο μας παρέδωσε ο Κώστας Κωστούλας, έχουμε στη
διάθεσή μας και θα το αξιοποιήσουμε στο μέλλον.
Ο Γιάννης Δέδες φρόντισε για τις μεταφράσεις από την
αλβανική στην ελληνική γλώσσα.

Συντελεστές:
Επιμέλεια κειμένων
Σοφία Πολίτου - Βερβέρη
Σχεδίαση - Σελιδοποίηση
Πελαγία Μπάκα
Σοφία Πολίτου - Βερβέρη
Σχεδίαση Εξωφύλλου
Διάνα Ποικιλίδου
Εξωτερικοί συνεργάτες
Μετάφραση κειμένων από
την αλβανική γλώσσα:
Γιάννης Δέδες

Βιβλιογραφία:
1. Αρχείο Αδελφότητας Σχωριαδιτών
“Η Γέννηση της Θεοτόκου”
2. Αρχείο Αδελφότητας Σχωριαδιτών Αμερικής
3. Αρχείο Δημήτρη Μπεντούλη
4. Αρχείο Γιάννη Τσαμπέρη
5. Αρχείο Θωμά Νάκα
6. Φωτογραφίες: Συλλογή από αρχεία πολλών Σχωριαδιτών, οι οποίοι έχουν εμπιστευθεί τις φωτογραφίες
τους σε μας για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους.
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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 μία δυναμική πορεία ανάπτυξης, μαζί με τα παιδιά
του Γιώργο και Αποστόλη, οι εκδόσεις ΟΡΑΜΑ ανήκουν
πλέον στον όμιλο εταιρειών Nakas Group, ο οποίος έχει σήμερα πολλές εταιρείες καθώς και την αλυσίδα βιβλιοπωλείων
Nakas Book Bazaar.
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
επιμέλεια 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 που καταγράφουν την ιστορία, τις παραδόσεις και την πορεία των ανθρώπων των Σχωριάδων, του ξεκομμένου Πωγωνίου, της Ηπείρου.
Παράλληλα, έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.schoriades.gr, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς.
Το τελευταίο καιρό, έχει αφιερώσει πολύ χρόνο, σκέψη κι έχει προβεί σε δράσεις για την ανάδειξη των Σχωριάδων, σε όλα τα επίπεδα.
* Υπεύθυνος Γεωργικής Ομάδας στον τότε Συνεταιρισμό Πωγωνίου.
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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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Καταστατικά της
Αδελφότητας Σχωριαδιτών
“Η Γέννηση της Θεοτόκου”

Στην ενότητα θα βρείτε:
• Αντίγραφο

Καταστατικού της Αδελφότητας

Σχωριαδιτών του 1927
• Δακτυλογραφημένο

Αντίγραφο Καταστατικού
της Αδελφότητας Σχωριαδιτών του 1927

• Το

καταστατικό του Συνδέσμου Σχωριαδιτών

της Αμερικής, “Οι Διόσκουροι” του 1928
• Το

καταστατικό της Αδελφότητας Σχωριαδιτών

“Η Γέννηση της Θεοτόκου” του 1938
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Αντίγραφο Καταστατικού της Αδελφότητας των Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου», με ημερομηνία πρωτοτύπου 4 Μαΐου 1937.
Σε όλα τα καταστατικά της Αδελφότητας αναδεικνύεται η αλληλεγγύη και συμπαράσταση προς την
κοινότητα και τους ανθρώπους της.
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Δακτυλογραφημένο αντίγραφο Καταστατικού της Αδελφότητας των Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου»,
με ημερομηνία πρωτοτύπου 4 Μαΐου 1937. Το συγκεκριμένο δεν είναι θεωρημένο.
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Το καταστατικό του Συνδέσμου «Οι Διόσκουροι», των Σχωριάδων, του 1928, συνταγμένο από τους «ξενίτες»
Σχωριαδίτες της Αμερικής.
Το όνομα «Διόσκουροι» έχει προέλευση τους Διόσκουρους, τους δίδυμους γιους του θεού Δία,
Κάστωρ και Πολυδεύκη, όπου κατά μία εκδοχή το χωριό οφείλει το όνομά του σε αυτούς.

Άποψη του χωριού του σχολείου, όταν αυτό ήταν διώροφο και πριν καεί από
τους Γερμανούς. Στο δρόμο, περνάει γαμήλια πομπή
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Η κατοικία της οικογένειας Ζώη ακριβώς πάνω από τον τοίχο,
στου Γεωργάκου, που σήμερα είναι αυλή του Νίκου Μπέλου
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Οι Σχωριάδες μετά τον εμπρησμό. Διακρίνονται ερείπια, ό,τι άφησαν πίσω
τους οι Γερμανοί
27

Προπολεμική φωτογραφία των Σχωριάδων. Διακρίνονται το διώροφο σχολείο
αριστερά, η εκκλησία στο κέντρο και κατοικίες στο κέντρο και δεξιά
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Άποψη του χωριού, προπολεμικά
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Οι Σχωριάδες τη δεκαετία του ‘30
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Φωτογραφία των Σχωριάδων
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Πανοραμική φωτογραφία των Σχωριάδων
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Ακριβές αντίγραφο τους πρώτου καταστατικού της Αδελφότητας Σχωριαδιτών “Η Γέννηση της
Θεοτόκου”, όταν αυτή ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1769. Εδώ, είναι εγκεκριμένο από
το Πρωτοδικείο Αθηνών (υπ.αρ. 11307/37 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών) και τυπωμένο από
την Αδελφότητα Σχωριαδιτών, το 1938.
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Οι Σχωριάδες και
η Αδελφότητα Σχωριαδιτών
“Η Γέννηση της Θεοτόκου”
μέσα από παλαιές δημοσιεύσεις
Στην ενότητα θα βρείτε:
• Απόσπασμα από το ετήσιο εγκυκλοπαιδικό
ημερολόγιο “Πελασγού” του 1936
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Το ετήσιο εγκυκλοπαιδικό ημερολόγιο “Πελασγού” παρουσιάζει, στην έκδοση του 1936, το χωριό Σχωριάδες και την Αδελφότητα Σχωριαδιτών “Η Γέννηση της Θεοτόκου”, μέσω συνοπτικής ιστορικής αναδρομής
από το 1769, έτος ίδρυσης της Αδελφότητας από τους ξενίτες της Κωνσταντινούπολης έως και το 1936.

Οι Σχωριάδες, μεταπολεμικά, κατά την περίοδο της ανοικοδόμησης
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Οι Σχωριάδες πριν τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
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Σχωριαδίτες που εγκαταστάθηκαν στην Αμερική
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Σχωριαδίτες εγκατεστημένοι στην Αμερική
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Φωτογραφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, το οποίο θα συναντήσουμε στα πρακτικά Δ.Σ. της εποχής. Τόσο ο Χ. Καλύβας όσο και ο Γ. Καραγιάννης, από τις
διοικητικές τους θέσεις, έδρασαν με μεγάλο ζήλο για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη
δράση της Αδελφότητας.

Η πρωτότυπη φωτογραφία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας
Σχωριαδιτών, “Η Γέννηση της Θεοτόκου”, στην Αθήνα, προπολεμικά
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Φωτογραφία από συγκέντρωση της Αδελφότητας Σχωριαδιτών στην Αθήνα

Φωτογραφία από συγκέντρωση της Αδελφότητας Σχωριαδιτών στην Αμερική
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Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων
Αδελφότητας Σχωριαδιτών
1934-1978
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Ιδρυτικό
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Σχωριαδίτες, συνελθόντες σήμερα στα Γραφεία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Αθηνών κου Ν. Καλύβα και εξετάζοντες την ανάγκη της αμοιβαίας αλληλοϋποστήριξης
των εχόντων ανάγκη συμπατριωτών, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτοί, αποφασίζουμε όπως ιδρύσουμε Αδελφότητα υπό του τίτλου «Αδελφότης των εν Ελλάδι και απανταχού Σχωριαδιτών» με καθαρά
φιλανθρωπικό σκοπό.
Εξελέγη πενταμελής Διοίκηση από τους κ.κ. Νικ. Καλύβα ως Προέδρου, Γεωργ. Καραγιάννη ως
Γεν. Γραμματέα, Αντ. Μπέλλου ως Ταμία, και των Αντ. Καλύβα, Παν. Λώλη και Βασ. Καλέμη ως
Συμβούλων.
Σε αυτούς δόθηκε η εντολή να εγγράψουν όλους τους συγχωριανούς, να καταρτίσουν το Καταστατικό
και καλέσουν εντός μηνός σε συγκέντρωση όλα τα εγγραφόμενα μέλη, για να εγκριθεί το Καταστατικό
και ληφθούν διάφορες αποφάσεις.
Δικαίωμα εγγραφής ορίζεται το ποσό των εικοσιπέντε δρ. 25, και μηνιαία εισφορά το ποσό των πέντε
δρ. 5 δραχμών.
Αθήνα 10-7-1934
Οι Ιδρυτές:
Θεμιστ. Μπάντος, Ευθύμ. Βαβάκος, Γεώργ. Καραγιάννης, Αντ. Μπέλλος, Παν. Λώλης,
Ελευθ........., Γεώργ. Παπαγεωργίου, Ε. Τσαμπέρης, Δ. Μπέλλος, Αντ. Καλύβας, Δ. Ζώης, Νικ. Χ.
Καλύβας, Κωστ. Παπαγεωργίου, Φ. Καλύβας, Βασ. Καλέμης Νικόλ. Καλύβας.
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση 1-8-1934
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, συνεκάλεσε τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1-81934 στο ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου.
Κατέστησε γνωστό σε αυτά του καταρτισμού των άρθρων του Καταστατικού της Αδελφότητας, εκπονημένων παρά του Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Καραγιάννη, τα οποία, αναγνωσθέντα, και συζητηθέντα
εξονυχιστικά και άρθρον ψηφίστηκαν.
Ανατέθηκε, έπειτα, στην Προσωρινή Επιτροπή, να φροντίσει για την έγκριση του Καταστατικού
παρά του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήνα 1 Αυγούστου 1934
Ο Πρόεδρος
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Ο Γεν. Γραμματεύς
Γ. Καραγιάννης
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Γενική Συνέλευση 16 Ιουνίου 1935
Συνήλθαν σήμερα στο ξενοδοχείο «Κύπρος», τα μέλη της Αδελφότητας με θέματα:
1ον Λογοδοσία Προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής
2ον Εκλογή Οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγμένης Επιτροπής
Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Επιτροπής κ. Φ. Καλύβας, ανέδειξε τα του έργου της Επιτροπής, συνιστώντας, εκ τον καταρτισμό και έγκριση του Καταστατικού από το Πρωτοδικείου Αθηνών, και την
εγγραφή όσο το δυνατόν περισσοτέρων συγχωριανών ως μελών.
Ακολούθησε ο Ταμίας κ. Αντ. Μπέλλος, όπου ανέλυσε την οικονομική κατάσταση της Αδελφότητας,
η οποία παρουσιάζει σήμερα έλλειμμα Δρ. Εξακοσίων εξήκοντα εννέα Δρ. 669.
Μετά εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκ των κ.κ. Νικ. Χρ. Καλύβα ως Προέδρου, και Δ. Παπαγιωτίδη, Δ. Ζώη ως μελών, η οποία θα διενεργήσει την εκλογή του Οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Η συνέλευση απεφάσισε όπως ορίσει αυτή τη σύνθεση των προσώπων που θα απαρτίσουν το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού συμβουλεύθηκε τον Ταμία, περί της θέσης των μελών έναντι των προς
την Αδελφότητα οικονομικών υποχρεώσεών τους, προέβη στην ψηφοφορία.
Παρόντες ήταν 16 επί 21 τακτικών μελών. Ψήφισαν άπαντες με αποτελέσματα συγκεντρωθέντα:
Πρόεδρος: Χαρ. Καλύβας, Ταμίας Αντώνης Μπέλλος, Γεν. Γραμματεύς: Γεώργιος Καραγιάννης, παμψηφεί.
Σύμβουλοι: Χαρ. Πασπαλίδης, Φώτιος Τσαούσης, Σοφοκλής Καλύβας, Δημήτρης Παπαγιωτίδης με πλειοψηφία.
Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι: Πέτρος Καραμήτρος, Κωσταντίνος Μπεκιάρης.
Εξελεγκτική Επιτροπή: με πλειοψηφία Νικ. Χρ. Καλύβας, Ευάγγελος Μπέλλος, Σ. Τσαμπέρης,
Αναπληρωματικός Β. Τσαμπέρης.
Μετά την ψηφοφορία έγινε πρόχειρος έρανος, που απέδωσε το ποσόν των τριακοσίων εβδομήντα πέντε «375»
δρ. που απαιτούταν για την αγορά 4 Εκκλησιαστικών Βιβλίων προς χρήση στην Εκκλησία του χωρίου μας.
Το ως άνω ποσό παραδόθηκε στον κ. Ε. Μπέλλο αναχωρούντα εντός των ημερών για Σχωριάδες, για να
προβεί στην αγορά των εν λόγω Εκκλησιαστικών Βιβλίων, να τα μεταφέρει και τα παραδώσει όπου πρέπει.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματεύς
Γ. Καραγιάννης
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση 6 Οκτωβρίου 1935
Συνήλθαν σήμερα τα μέλη της Αδελφότητας εκτάκτως στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών, οδός Χαλκοκονδύλη 17 με θέματα:
1ον Απολογισμό Εορτής 2ον Ανακοινώσεις επί της επιστολής από τις Σχωριάδες αναφορικά με την
παλαιά της Αδελφότητας κατάθεση στο Υποκατάστημα της Τράπεζας Αθηνών στην Κωνσταντινούπολη.
Μετά την πιστοποίηση της νομίμου απαρτίας δίνει τον λόγο στον κ. Γ. Καραγιάννη Γενικό Γραμματέα.
Ο κ. Καραγιάννης αναπτύσσει κατ’ αρχάς τα της οικονομικής διαχείρισης της Εορτής, αναλυτικά το λογιστικό μέρος αυτής και κατόπιν εισερχόμενος σε λεπτομέρειες λέει ότι οι εισπράξεις από μεν τα εισιτήρια
των 50δρχ. ανήλθαν σε
δρ.
5.850
των 25 δρχ. ανήλθαν σε
δρ.
350
6.200
Λαχεία 699
3.053
Κονκάρδες
270
Δηλαδή οι εισπράξεις ανήλθον εις δρχ.
9.523
Οι δαπάνες για τρόφιμα, τυπογραφείο, εκκλησιαστικά όργανα, κλπ, είναι δρ. 5.893. Άρα απομένει
υπέρ της Αδελφότητας καθαρό κέρδος
δρ. 3.630.
Το σημείο αυτό της αγόρευσης του Γενικού Γραμματέα υποδέχτηκε η Συνέλευση με ζωηρό ενθουσιασμό.
Ο κος Καραγιάννης ευχαρίστησε όλους τους συμβάλλοντες οπουδήποτε στην επιτυχία, τα μέλη της
Δ. Ε. Κυρίων και Κυριών και μέλη, προσέθεσε δε ότι η γιορτή αυτή προσκόμισε στην Αδελφότητα
εκτός της οικονομικής απόδοσης και μια μεγάλη ηθική νίκη, γιατί μέσω της επιτυχίας της εισέβαλλε
την Αδελφότητά μας και γενικότερα τις Σχωριάδςς στην Ηπειρωτική κοινή γνώμη και συνείδηση.
Εκ μέρους της Συνέλευσης λαμβάνοντες τον λόγο συνεχάρησαν το Δ.Σ. για το έργο του ο κ. Κ. Μπεκιάρης, ο κ. Χ. Πασπαλίδης και ο κ. Ε. Μπέλλος.
Μετά ταύτα ο Γενικός Γραμματέας παραδίδει τον Απολογισμό της γιορτής με όλα τα Δικαιολογητικά
και τιμολόγια στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκπροσωπουμένων των κ. Ε. Μπέλλου και Σ. Τσαμπέρη.
Μετά από πεντάλεπτη διακοπή, τον λόγο λαμβάνει πάλι ο κ. Καραγιάννης για το β’ θέμα της ημερ.
διάτάξης. Αναπτύσσει το ιστορικόν της κατάθεσης στην Κωνσταντινούπολη από το 1907 έως το 1911,
χρονικό διάστημα κατά το οποίο κατετέθησαν στο εκεί Υποκατάστημα Τράπεζας Αθηνών, σε 4 καταθέσεις συνολικά Λίρες Τουρκίας Χρυσές 552, οι οποίες εντόκως σήμερα ανέρχονται στο σεβαστό ποσό
των Λίρες Τουρκίας Χρυσές 869,36.
Διαβάζει επιστολή ληφθείσα από τις Σχωριάδες, με την οποία συγχαίρουν την ίδρυση της Αδελφότητας
και λένε ότι τάσσονται παρά το πλευρό μας. Επί τη ευκαιρία μας μιλούν περί της εν λόγω κατάθεσης,
και λένε να μας αποστείλουν ό,τι είδους πληρεξούσιο μας χρειάζεται για να αναλάβουμε την κατάθεση
αν αποδίδεται εις χρυσό (με σημερινή τιμή, δρ 750.000 περίπου) ή να ανανεώσουμε την κατάθεση
αν πληρώνεται στην τρέχουσα τιμή της χάρτινης Τουρκικής Λίρας (δρ. 65.000 περίπου).
Αναφέρει κατόπιν ο Γενικός Γραμματέας όλες τις ενέργειες του με την Τράπεζα, τις δυσκολίες που συνάντησε και την άρνηση της Τράπεζας να αναγνωρίσει στις Σχωριάδες την κυριότητα του εν λόγω ποσού.
Πως κατόρθωσε ο κ. Καραγιάννης να αποσπάσει παρά την Τράπεζα ένα ανεπίσημο μεν σημείωμα, πάντως όμως στοιχείο προερχόμενο παρά της υπηρεσίας της Τράπεζας, στο οποίο εμφαίνονται οι αριθμοί
των γραμματίων καταθέσεων, συμφωνούντες απολύτους με τους αριθμούς που στάλθηκαν συνημμένα
με την επιστολή των Σχωριάδων.
Μετά την επίδειξη του εν λόγω στοιχείου η Τράπεζα διατείνεται ότι και πάλι οι Σχωριάδες δεν είναι ο κύριος του εν λόγω ποσού αλλά ένα Κωνσταντινουπολίτικο Σωματείο το «Γενέθλιο της Θεοτόκου» του Μεγάλου Μπακάλ – Κιόι. Μπροστά στην εμφανή πλέον κακοπιστία της Τράπεζας, εκπροσωπούμενης εν
προκειμένω από τον κ. Ρούβαλη, ανωτέρου υπαλλήλου της, Ηπειρώτη ατυχώς, αναγκάσθηκε ο κ. Καραγιάννης να δηλώσει στην Τράπεζα ότι θα γράψει η Αδελφότητα στις Σχωριάδες να αποστείλουν εκεί αυτούσια τα Γραμμάτια Καταθέσεων, για να αποδειχθεί ότι τα ποσά αυτά δεν έχουν καμίαν σχέση με το
«Γενέθλιο της Θεοτόκου» του Μεγάλου Μπακάλ – Κιόι, αλλά έχουν κατατεθεί από γνήσιους Σχωριαδίτες
και ανήκουν συμφώνως με το Καταστατικό που έχουμε στα χέρια μας της παλαιάς Αδελφότητας από του
1905, στην εκκλησία και το Σχολείο Σχωριάδων.
Κατόπιν όλων των εκτεθειμένων λεπτομερειών παραπάνω, η Συνέλευση ομοφώνως, εξουσιοδότησε το
Δ.Σ. όπως γράψει το ταχύτερο στο Συμβούλιο Κοινότητας Σχωριάδων και να ζητήσει την αποστολή
των εν λόγω Γραμματίων, προς ρύθμιση και του από τόσων ετών εκκρεμούντος αυτού ζητήματος.
Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος έλυσε τη Συνεδρίαση
Ο Πρόεδρος
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση 28 Νοεμβρίου 1936
Κατόπιν αίτησης προς τον Πρόεδρο υπογεγραμμένης σύμφωνα με το Κατασταστικό υπό ικανοποιητικού αριθμού μελών, συγκάλεσε αυτός Γενική των Μελών Συνέλευση με θέμα την τακτοποίηση της
ανωμαλίας που προέκυψε από την παραίτηση του Γεν. Γραμματέα κ. Γεωργίου Καραγιάννη, επίσης
συζήτηση της υπόθεσης καταθέσεως Τρ. Αθηνών.
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης γίνεται συζήτηση επί της σκοπιμότητας της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος απαντώντας είπε ότι η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης τους επιβάλλεται από το
Καταστατικό, και το έκανε αφού μάταια αγωνίστηκε να διευθετήσει τη διαφορά μεταξύ του Γενικού Γραμματέα κ. Καραγιάννη και των συμβούλων κ.κ. Σ. Καλύβα και Δ. Παπαγιωτίδου, των δευτέρων υπαινισσόμενων ότι ο κ. Καραγιάννης προέβαινε κατά καιρούς σε ενέργειες κατ’ απόλυτη πρωτοβουλία δικτατορικώς,
χωρίς να λαμβάνει τη γνώμη τους. Οι παρατηρήσεις αυτές προκάλεσαν την παραίτηση.
Και αφού, εξακολούθησε ο κ. Πρόεδρος, η διαφορά δε στάθηκε δυνατόν να τακτοποιηθεί ενδοσυμβουλιακά,
δεδομένου ότι έμεναν εκκρεμή ζητήματα ουσιωδέστατα, με συμβούλιο εν διαιρέσει, νόμισε ότι μόνο η Γενική
Συνέλευση των Μελών έχει τη δυνατότητα όντως να τα ρυθμίσει. Έτσι και δέχτηκε την αίτηση.
Αμέσως μετά ο λόγος δίνεται στον κ. Καραγιάννη να εκθέσει στην Συνέλευση τους λόγους της παραίτησής του και την εμμονή σε αυτήν.
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Ο κ. Καραγιάννης λαβών του λόγου, λέει ότι όντως πολλές ενέργειές του φέρουν τον χαρακτήρα, που
οι διαφωνούντες σύμβουλοι του απέδωσαν. Αλλά οι ενέργειες αυτές είχαν αντικειμενικό σκοπό το καλό
και μόνο της Αδελφότητας και ετέθησαν σε εφαρμογή όταν μεγάλες, της Αδελφότητας, ανάγκες το
επέβαλαν, όπως π.χ. κατά τις παραμονές του γεύματος της Αδελφότητας, όπου παρουσιάστηκε άνεμος
δυσπιστίας και απογοήτευσης αλλά και μεγάλης ενδοσωματειακής αντίδρασης, τότε αναγκάστηκε να
προβεί προς στιγμήν στον διορισμό Επιτροπής Διοργάνωσης Κυριών και Δεσποινίδων όπου συμπεριλήφθησαν οι κυρίες και οι θυγατέρες των αντιδρώντων, της δε ιδέας αυτής είχε τεθεί αντίθετος κατά
τη διάρκεια συμβουλίου ο κ. Σ. Καλύβας και Δ. Παπαγιωτίδης. Την ενέργεια όμως αυτήν ενέκρινε
απολύτως ο κ. Πρόεδρος όπου σπεύδοντας και ο ίδιος συντέλεσε στην επιτυχία. Και όντως η ενέργεια
αυτή τελεσφόρησε γιατί όλοι οι αντιδρώντες προσήλθαν στο γεύμα που σημείωσε τόση επιτυχία.
Άλλη αυτόβουλη ενέργεια ήταν οι κονκάρδες κατά την Πανήγυρη και έναντι των οποίων είχαν ταχθεί
οι ως άνω συνάδελφοι. Την ημέρα όμως εκείνη επιτοπίως κατόπιν της μεγάλης συγκέντρωσης και σε
συνεννόηση με τους κ. Πρόεδρο και Α. Μπέλλο, χρησιμοποιήσαμε λευκές κάρτες που τις σφραγίσαμε
και χρησιμοποιήθηκαν με απόδοση Δρ. 270 αφού πλέον είχαν τελειώσει οι κονκάρδες και είχαν όλοι
ομολογήσει ότι όντως επιβάλλονταν.
Άλλη αυτόβουλη ενέργεια, η, μεγάλης επιτυχίας, διεξαγωγή με την Τράπεζα Αθηνών όπου συνεννοήθηκε, και όλοι οι συγχωριανοί αναγνώρισαν, και όπως φαίνεται από τα Πρακτικά άλλων Συνεδριάσεων, γιατί χάρη στο σημείωμα που απέσπασε από την υπηρεσία της Τράπεζας, δύναται η
Αδελφότητα να παρουσιάσει την Τράπεζα ως πλαστογράφο. Επειδή λοιπόν οι ως άνω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν χωρίς την έγκριση και των εν λόγω κυρίων αυτοί δυσφόρησαν.
Αλλά ο κ. Καραγιάννης λέει ότι τον μεν κ. Σ. Καλύβα που εργάζεται στον Πειραιά δεν έχει τη δυνατότητα να βλέπει καθημερινά, τον δε Παπαγιωτίδη, εργαζόμενο σε ξενοδοχείο ως καμαριέρης, δεν
επιτρέπεται να ενοχλεί καθημερινά.
Ο κ. Καραγιάννης, με τις ενέργειές του αυτές ανέμενε να τον συγχαρούν, αφού αποδείχθηκαν τόσο
αποτελεσματικές. Στηρίχτηκε άλλωστε και στη μακρά του σωματειακή πείρα και στην απόλυτη έγκριση του Προέδρου και στον αντικειμενικό σκοπό που απέβλεπε δηλαδή την πρόοδο της Αδελφότητας, νόμιζε λοιπόν και νομίζει ότι σε τέτοιες περιστάσεις επιβάλλεται να παραμερίζει κανείς τα
εμπόδια άλλως θα φυτοζωήσει, θα μαραθεί.
Και ρωτά τη Συνέλευση, η οποία και άκουσε την απολογία του αν τον κατακρίνει για τα πεπραγμένα
του ή τον κρίνει άξιον της θέσης και εμπιστοσύνης και επί 2 έτη συνεχώς τον τιμούν. Τότε η Συνέλευση,
ομόφωνα, είπε άξιος.
Μετά τούτο ο κ. Καραγιάννης, είπε πως ανακαλεί την παραίτησή του. Ευχαριστεί τη Γεν. Συνέλευση,
γιατί για μία ακόμα φορά τον τίμησε με την εμπιστοσύνη της, τους συναδέλφους του Δ.Α. με τον κ.
Πρόεδρο επί κεφαλής διότι ασμένως πάντοτε εγκολπώνονταν τις απόψεις του, για δε τους κ.κ. Δημ.
Παπαγιωτίδη και Σοφ. Καλύβαν δεν διατηρεί καμία μνησικακία. Κατόπιν τούτου οι κ.κ. Σ. Καλύβας
και Δ. Παπαγιωτίδης εγερθέντες έσφιξαν το χέρι του κ. Καραγιάννη ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν και το ζήτημα έληξε.
Μετά τη διευθέτηση, η Συνέλευση προχώρησε στο Β’ θέμα της ημερήσιας διάταξης. Για την υπόθεση
της Τράπεζας. Αφού αναπτύχθηκαν διάφορες απόψεις ανατέθηκε στο Δ.Σ. να αποφανθεί σε διαφόρους
δικηγόρους και να αναθέσει την υπόθεση στον κατάλληλο.
Ο κ. Πρόεδρος παρουσίασε και τα αποσταλμένα από τις Σχωριάδες Γραμμάτια Καταθέσεων παρά
της Τράπεζας Αθηνών Κωνσταντινούπολης καθώς και χρεωστικού Ομόλογου προς την τότε Αδελφότητα, και ήδη η Αδελφότητα, πάνοπλη, θα προχωρήσει στην διεκδίκηση του δικαίου της.
Μετά ταύτα έγινε η διανομή των Λαχείων της Πρωτοχρονιάς, παραγγέλθηκαν 500 αποδόθηκαν 520
και διενεμήθησαν παρά του κ. Προέδρου εις τους παρόντας, και αμέσως κατόπιν έλυσε τη Συνεδρία.
Αθήνα, Ξενοδοχείο «Κύπρος», 28-11-1935
Ο Πρόεδρος
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση 25 Μαΐου 1936
Κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθε σήμερα η Συνέλευση της Αδελφότητας με
αποκλειστικό σκοπό τη διάλυση του υφιστάμενου ήδη σωματείου με τον τίτλο «Αδελφότης των εν Ελλάδι
και απανταχού Σχωριαδιτών» και ακολούθως τη μεταφορά της Έδρας της και πάλι στην Κωνσταντινούπολη υφιστάμενης Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου» στην Αθήνα.
Ο κ. Πρόεδρος λαμβάνων τον λόγο λέει ότι επιβάλλεται όπως γίνουν δεκτά αυτά παρά της Συνέλευσης
αφ’ ενός μεν διότι το Νέο Σωματείο μας θα απολαμβάνει μεγαλύτερου κύρους, θεωρούμενο ως εξακολούθηση του εν Κωνσταντινούπολη υφισταμένου, αφ’ ετέρου δε διότι αυτό θεωρούμενο ως μεταγενέστερου του εν Κωνσταντινούπολή υφιστάμενου θα δύναται να διεκδικήσει πάντα τα δικαιώματα τα οποία
απέκτησε εκείνο, όπου ουσιαστικά βρισκόταν και δραστηριοποιούνταν στην Κωνσταντινούπολη πριν
ακόμη διωχτούμε εμείς οι Σχωριαδίτες από αυτή.
Ακολούθως, λαμβάνουν και άλλοι τον λόγο τασσόμενοι άπαντες προς τη γνώμη την υπό του Προέδρου
εκτεθείσα.
Ενεργείται ψηφοφορία από την οποία εξάγεται ότι η Συνέλευση αποδέχεται παμψηφεί (ψήφοι 19) την
κατάργηση της υφιστάμενης Αδελφότητας μα και τη μεταφορά της έδρας της στην Κωνσταντινούπολη,
της από παλιά υφιστάμενης «Αδελφότητας Σχωριαδιτών Η Γέννηση της Θεοτόκου».
Ανατίθεται, ακολούθως, υπό της Συνέλευσης η φροντίδα για τα περαιτέρω στον υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίζεται, επίσης, όπως ανατεθεί η σύνταξη της έγκρισης του νέου καταστατικού
στον Δικηγόρο κο Χανιώτη.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος λύει τη Συνέλευση.
Αθήνα 25 Μαϊου, 1936
Ο Πρόεδρος
Χ.Καλύβας
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση 7 Ιουνίου 1936
Στην πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν στο Ξενοδοχείο η «Κύπρος» τα μέλη της
Αδελφότητας στην ετήσια Γενική Συνέλευση με θέματα: τη λογοδοσία του παλαιού και την εκλογή
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τη λήψη αποφάσεων για την περιουσία, της από παλαιά στην
Κωνσταντινούπολη Αδελφότητας και τη δεξαμενή Σχωριάδων.
Εισάγει τη Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη, με την παρουσία 17 μελών, ο κ. Πρόεδρος, ο οποίος
τονίζοντας λίγο τα πεπραγμένα του Δ.Σ. επαφίεται την περαιτέρω λεπτομερή έκθεση των πεπραγμένων στον κ. Γενικό Γραμματέα.
Αυτός, λαμβάνοντας τον λόγο αναφέρεται αφ’ ενός μεν και κυρίως στις ενέργειες του Συμβουλίου
όσον αφορά το ζήτημα της περιουσίας της Αδελφότητας στην Κωνσταντινούπολη, αφ’ ετέρου δε, ζητεί
την έγκριση της Συνέλευσης για το διατεθέν ποσό των 15 εικοσοφράγκων προς κατασκευή δεξαμενής
στις Σχωριάδες, η δε συνέλευση εγκρίνει αυτό ομόφωνα. Λέει, επίσης, για την επιτυχία που σημείωσε
το λαχείο της Πρωτοχρονιάς.
Μετ’ αυτού, λαμβάνει τον λόγο ο κ. Αντώνιος Μπέλλος και αναπτύσσει σε πλάτος τα διάφορα έσοδα
και έξοδα της παρελθούσης χρήσης, τονίζοντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξιέπαινο γιατί
μετά τόσα βοηθήματα τα οποία πραγματοποίησε (δεξαμενή, άποροι κτλ.) εξακολουθεί και περίσσευμα
να παρουσιάζει ακόμη.
Πράγματι, δε, το Συμβούλιο επευφημείται για τα όσα έπραξε και εγκρίνεται ομόφωνα η Λογοδοσία
του Συμβουλίου.
Ακολούθως, προκειμένου του θέματος των αρχαιρεσιών ο κ. Ν.Χ. Καλύβας προτείνει όπως παραμείνει
το Δ.Σ. ως έχει αλλά η πρόταση δε γίνεται δεκτή και ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου
Συμβουλίου. Από τις αρχαιρεσίες προκύπτει το κάτωθι αποτέλεσμα:
Πρόεδρος ο κ. Χαρ. Καλύβας
Ταμίας ο κ. Αντώνιος Μπέλλος
Γενικός Γραμματέας ο κ. Γ. Καραγιάννης
Σύμβουλοι οι κ.κ. Σοφ. Καλύβας, Δ. Παπαγιωτίδης, Ευθ. Βαβάκος και Μ. Καλύβας
Εξελεγκτική Επιτροπή: Ευάγγελος Μπέλλος, Στέφανος Μπάντος και Στέφανος Τσαμπέρης, άπαντες
με σχετική πλειοψηφία.
Αναπληρωματικοί: Προέδρου Μ. Καλύβας, Ταμία Ε. Βαβάκος, Γεν.Γραμματέα Σ.Τσαμπέρης, Αν.
Καλύβας, Συμβούλων: Μ.Καλύβας, Φ.Τσαούσης, Αν.Καλύβας και Εξελεγκτικής Επιτροπής
Χαρ.Κάννας, Χαρ. Μπέλλος.
Ακολούθως μη αποδεχθέντος την εκλογή του κ. Καραγιάννη ως Γενικού Γραμματέα, προτείνεται
στον πρώτο επιλαχόντα ο οποίος και πάλι αρνείται προκειμένου να μην κλειστεί η πόρτα για τον κ.
Καραγιάννη να επανέλθει.
Το ζήτημα μένει σε εκκρεμότητα, λύθηκε δε από το Συμβούλιο που συνήλθε την επομένη Πέμπτη
11 Ιουνίου το οποίο αποδεχόμενο την αίτηση παραίτησης του κ. Καραγιάννη αποτείνεται προς τον
α’ επιλαχόντα κ. Στέφανο Τσαμπέρη ο οποίος και αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία.
Παράβλεψη: Σημειωτέον ότι κατά τη Συνέλευση της 7ης Ιουνίου αναγνώστηκε η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής όπου μέσα από αυτήν αποφαίνεται ότι κατά ουσία μεν ουδεμία ανωμαλία βρίσκει,
κακίζει όμως το Συμβούλιο γιατί οι πληρωμές και αποδείξεις δεν είναι παρ’ αυτού εγκεκριμένες και
υπογεγραμμένες παρά του Προέδρου του Ταμείου.
Επίσης, λόγου γενομένου παρά της Εξελεγκτικής Επιτροπής περί απώλειας ορισμένου αριθμού λαχείων
ο κ. Ταμίας και το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζουν ότι αυτά καταστράφηκαν παρουσία πάντων των
μελών του Συμβουλίου.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 1936
Ο Πρόεδρος
Χ.Καλύβας
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση 1 Νοεμβρίου 1936
Μη γενομένης απαρτίας αναβάλλεται η Συνέλευση για την επόμενη Κυριακή 8 Νοεμβρίου.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 1936
Ο Πρόεδρος
Χ.Καλύβας

Ο Γεν. Γραμματέας
Στέφανος Τσαμπέρης

Εξωτερική πόρτα του Παναγιώτη Τσαούση

Εξωτερική πόρτα της οικογένειας Σιούτη

Ο Τζάφος
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση 8 Νοεμβρίου 1936
Κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. συνήλθε η Γενική Συνέλευση των μελών της Αδελφότητας με σκοπό
κυρίως την εξέταση του ζητήματος περί διορισμού ιατρού στην κοινότητα Σχωριάδων και την ανακοίνωση άλλων θεμάτων προς τη Συνέλευση.
Χαρ. Καλύβας (Πρόεδρος): Αναφέρεται της απαραίτητης ιατρικής επίσκεψης στις Σχωριάδες, επικαλούμενος ως δικαιολογητικά πρόσφατους θανάτους στις Σχωριάδες, που οφείλονταν στην έλλειψη του ιατρού.
Πάντα τα μέλη συμφωνούν ομόφωνα ότι πράγματι ο διορισμός ιατρού είναι η μεγαλύτερη έλλειψη του
χωριού και ότι επομένως θα πρέπει αυτό να είναι το σημαντικότερο των μελημάτων της Αδελφότητας,
αλλά και ότι εκείνο που μας εμποδίζει να προβούμε στην ανωτέρα ενέργεια είναι το οικονομικό πρόβλημα.
Μετά από πολλούς διαπληκτισμούς και διχογνωμίες μεταξύ των μελών, λαμβάνει τον λόγο ο κ. Αντώνιος
Μπέλλος (Ταμίας) ο οποίος και αυτός ομολογεί ότι ο ιατρός είναι απαραίτητος, και κάνοντας ανάλυση
του προϋπολογισμού του νέου έτους αποφαίνεται μετά βεβαιότητας ότι τα μέλλοντα έσοδα θα είναι αρκετά
για την πληρωμή ιατρού αλλά κανένα άλλο έργο δε δύναται να κάνει η Αδελφότητα, για αυτό υπεραμύνεται της αναβολής του ζητήματος του ιατρού μέχρι τουλάχιστον της αποπεράτωσης του μπεντιού.
Τη γνώμη αυτή υποστήριξε και ο Γενικός Γραμματέας «πόσο περισσότερο γιατί δεν είμαστε νομιμοποιημένο σωματείο και επομένως δεν μπορούμε να ενεργήσουμε πράξεις που αποσκοπούν σε μελλοντικές
ενέργειες εκ μέρους της Αδελφότητας γιατί δε γνωρίζουμε αν το Καταστατικό το υποβαλλόμενο στο
Πρωτοδικείο θα εγκριθεί ή όχι από αυτούς». Ακολούθως, η πρόταση περί αναβολής γίνεται δεκτή.
Ακολούθως γίνεται δεκτή η πρόταση περί διορισμού του κ. Μούτσου και εκπροσώπου της Αδελφότητας από την Αμερική και ακολούθως η Συνέλευση λύεται.
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 1936
Ο Πρόεδρος
Χ.Καλύβας
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση 27 Μαΐου 1946
Στην Αθήνα, σήμερα την 27η μηνός Μαΐου 1946 και ώρα 2.30 μ.μ., συνήλθε σε κοινή Συνεδρίαση
στο κέντρο «Βιολέτα» που βρίσκεται επί της οδού Σόλωνος, η Αδελφότης Σχωριαδιτών προς ανάδειξη
νέας Διοίκησης.
Συνελθόντα όλα τα μέλη της άνω αδελφότητας εξέλεξαν ως προσωρινό Πρόεδρο διά βοής τον κο Κωνσταντίνο Μπεκιάρη, ο οποίος λαμβάνοντας τον λόγο ευχαρίστησε τα μέλη της Αδελφότητας, πρόσθεσε
ότι η νέα διοίκηση η οποία πρόκειται να εκλεγεί, οφείλει να εργαστεί και να αποδώσει μεγαλύτερους καρπούς από εκείνους τους οποίους η τέως διοίκηση παρουσίασε.
Πάραυτα, έλαβε τον λόγο ο κ. Σοφοκλής Καλύβας, Σύμβουλος της παλαιάς διοίκησης, και εξέθεσε
τα της κατάστασης της πατρίδας μας.
Μετά ταύτα, έλαβαν τον λόγο πολλά μέλη της Αδελφότητας οι οποίοι τόνισαν τη σοβαρότητα με την
οποία πρέπει η νέα διοίκηση να εργαστεί καθώς επίσης για τον τόπο που πρέπει να διενεργηθούν οι
αρχαιρεσίες για την εκλογή της νέας διοίκησης.
Μετά ταύτα, διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες, θέτοντας υποψηφιότητα δεκατέσσεριες εκ των οποίων εξελέγη
η νέα διοίκηση αποτελούμενη από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία ως Πρόεδρος της Αδελφότητας εξελέγη
ο κ. Αντώνιος Μπέλλος με ψήφους 20 έναντι δώδεκα (12), ως Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κος Ιωάννης Βαβάκος
με ψήφους δεκαέξι (16) έναντι δώδεκα (12), ως Γενικός Γραμματεύς εξελέγη ο κ. Ιωάννης Τσαμπέρης με
ψήφους δεκαεννιά (19) έναντι δεκαέξι (16), ως Ταμίας εξελέγη ο κ. Στέφανος Μπάντος με ψήφους δεκαεπτά (17) έναντι δεκτριών (13), ως σύμβουλοι της αδελφότητας εξελέγησαν οι κάτωθι κατά σειρά:
Σοφοκλής Καλύβας με ψήφους 17
Βασίλειος Καλέμης με ψήφους 14
Φώτιος Τσαούσης με ψήφους 12
Δημήτριος Παπαγιωτίδης με ψήφους 7
Ως εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι κάτωθι κατά σειρά:
Δημήτριος Ζώης με ψήφους 19
Βασίλειος Τσαμπέρης με ψήφους 16 και
Δημήτριος Μπέλλος με ψήφους 7
Και επίτιμα μέλη της αδελφότητας εξελέγησαν διά βοής οι κ. Κωνσταντίνος Μπεκιάρης και Νικόλαος Καλύβας.
Μετά ταύτα τερματίστηκαν οι αρχαιρεσίες με τα ως άνω αποτελέσματα.
Αθήνα, 27 Μαΐου 1946
Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Μπέλλος

Άποψη της δυτική πλευράς εης εκκλησίας, περίπου το 1972,
πριν αυτή κατεδαφιστεί
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Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Τσιαμπέρης
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15 Ιουλίου 1946
Στην Αθήνα, σήμερα, την 15η Ιουλίου 1946 και ώρα 10ην πρωινή, συνήλθε σε κοινή συνεδρίαση
στο καφενείο «Πολύτσανη», Μπουμπουλίνας 20, η Αδελφότης Σχωριαδιτών με σκοπό κυρίως την
εξέταση του ζητήματος του ετήσιου γεύματος της Αδελφότητος.
Εισερχομένης της συνέλευσης, παρόντων 35 μελών, λαμβάνει τον λόγο ο κ. Πρόεδρος ο οποίος τονίζοντας εν ολίγοις τα πεπραγμένα του Δ.Σ., επαφίεται την περαιτέρω λεπτομερή έκθεση στον κύριο
Γενικό Γραμματέα. Αυτός, λαβών τον λόγο, αναφέρεται αφ’ ενός μεν στις ενέργειες του Συμβουλίου,
αφ’ ετέρου δε ζητεί την έγκριση της συνέλευσης για τον εορτασμό της 8ης Σεπτεμβρίου (γιορτή Γέννησης της Θεοτόκου), η δε συνέλευση εγκρίνει αυτό ομόφωνα.
Μετ’ αυτού, λαμβάνει το λόγο ο κ. Βασίλειος Καλέμης και αναπτύσσει σε πλάτος πολλά άρθρα του
καταστατικού τα οποία χρειάζονται μετατροπής. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τη μετατροπή
του άρθρου περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου (δηλαδή ο Πρόεδρος της Αδελφότητας θα βγαίνει από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. και όχι από τη Γενική Συνέλευση).
Η Συνέλευση λύνεται.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 1946
Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Μπέλλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Τσιαμπέρης
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11 Δεκεμβρίου 1949
Στην Αθήνα, σήμερα, την 11η μηνός Δεκεμβρίου 1949, ημέρα Κυριακή και ώρα 4 μ.μ., συνελθούσα
στα γραφεία της Κ.Ε.Β.Α., η Αδελφότης Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου» με θέμα λογοδοσία
της πρώην Διοίκησης και αρχαιρεσίες.
Αρχικά, λαμβάνει το λόγο ο κ. Πρόεδρος Αντώνιος Μπέλλος, ο οποίος μας ανέπτυξε με λεπτομέρειες
τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γενομένης πρότασης εκ μέρους του κ. Σοφοκλή Καλύβα, ελήφθη απόφαση της Γ.Σ. όπως η μηνιαία
εισφορά εκάστου μέλους της Αδελφότητας ορισθεί σε «δρχ. 5.000», πέντε χιλιάδες.
Ακολούθως, ορίστηκε εφορευτική επιτροπή η οποία απαρτιζόταν από τους κ.κ. Γρηγόριο Λώλη και Αριστοτέλη Καραγιάννη, έγιναν αρχαιρεσίες μετά το πέρας των οποίων, γενομένης διαλογής, προέκυψαν
τα κάτωθι αποτελέσματα.
Τακτικοί σύμβουλοι εξελέγησαν οι κάτωθι:
1.Φώτιος Τσαούσης, 2.Χαράλαμπος Καλύβας, 3.Βασίλειος Καλέμης, 4.Δημήτριος Τσαούσης, 5.Σοφοκλής Καλύβας, 6. Αντώνιος Καλύβας, 7. Κωνσταντίνος Λώλης,
Αναπληρωματικοί: 1. Στέφανος Τσαμπέρης, 2.Δημήτριος Βάγιος, 3.Δημήτριος Μπέλλος,
Εξελεγκτική δε επιτροπή οι κ.κ. 1.Απόστολος Λώλης, 2.Κωνσταντίνος Μπέλλος, 3.Γεώργιος Τσαούσης.
Ο Πρόεδρος, κος Χαράλαμπος Καλύβας, ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, βάσει του καταστατικού.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 1953
Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Καλύβας
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Τα Μέλη

Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Λώλης
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Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 8 Μαρτίου 1953
Στην Αθήνα, σήμερα, συνελθόντα τα μέλη της Αδελφότητας στα γραφεία της Κ.Ε.Β.Α., οδός
Σταδίου 38 σε γενική συνέλευση και με απαρτία 16 παρευρισκομένων, εντάξει ταμειακής,
μελών προέβησαν σε έγκριση των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης των οποίων και
απαλλάσσουν πάσης υποχρέωσης και σε ανάδειξη διά βοής του νέου Δ.Σ. της Αδελφότητας
εκ των παρακάτω συγχωριανών:
1. Χαράλαμπος Καλύβας ως Πρόεδρος
2. Φώτιος Τσαούσης
3. Στέφανος Τσαμπέρης
4. Κωνσταντίνος Λώλης
5. Αριστοτέλης Καραγιάννης
6. Θεοφάνης Τσαούσης
7. Απόστολος Λώλης
Αναπληρωματικοί δε
1. Κωνσταντίνος Τσαμπέρης
2. Σοφοκλής Καλύβας
3. Κωνσταντίνος Μπέλλος
Και εξελεγκτική επιτροπή
1. Αντώνιος Καλύβας
2. Αναστάσιος Βάγιος
Η συνέλευση αναθέτει στο νέο Δ.Σ. την τακτοποίηση της σειράς των γραμματίων είσπραξης
που βρίσκονται στα χέρια, αναχωρούντων στο εξωτερικό, μελών της Αδελφότητας και της σημείωσης της σχετικής μνείας στα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης του νέου Δ.Σ..
Η συνέλευση εφιστά όλως ιδιαιτέρως την προσοχή στο νέο Δ.Σ. όπως φροντίσει για την τακτική είσπραξη των μηνιαίων συνδρομών των μελών. Ευχαριστεί, δε, ιδιαίτερα τον συγχωριανό
Αναστάσιο Βάγιο ο οποίος χωρίς καμία αμοιβή προσφέρθηκε να διεκπεραιώνει την εργασία
αυτή τακτικά.
Η συνεδρίαση λύεται.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 1953
Τα Μέλη
1. Φώτιος Τσαούσης
3. Σοφοκλής Καλύβας
5. Κωνσταντίνος Λώλης
7. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
9. Βασίλειος Τσαμπέρης
11. Παντελής Παππάς
13. Απόστολος Λώλης
15. Αναστάσιος Βάγιος
17. Κωνσταντίνος Μπέλλος
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2.Χαράλαμπος Καλύβας
4.
6. Αντώνιος Καλύβας
8. Αριστοτέλης Καραγιάννης
10. Ευθύμιος Λώλης
12. Γρηγόριος Μπεκιάρης
14. Στέφανος Τσαμπέρης
16. Κωνσταντίνος Τσαμπέρης
18. Παναγιώτης Καραγιάννης
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Άποψη της εκκλησίας

Η Βοντίτσα
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Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 31 Μαρτίου 1957
Συνήλθαν σήμερα 31 Μαρτίου 1957, ημέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσημβρινή, σε Γενική Συνέλευση τα μέλη της Αδελφότητας στην Αίθουσα της Κ.Ε.Β.Η., οδός Τσόρτσιλ αριθ……., με θέμα
ημερήσιας διάταξης:
Αποχώρηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας και εκλογή νέου τοιούτου.
Προσήλθαν και παρίστανται στη Συνέλευση οι συγχωριανοί Χαράλαμπος Καλύβας, Σοφοκλής Καλύβας, Βασίλης Καλέμης, Αντώνιος Μπέλλος, Ευάγγελος Μπέλλος, Δημήτριος Μπέλλος, Κώστας
Στάτης, Γεώργιος Καραγιάννης, Αντώνιος Καλύβας, Κωνσταντίνος Μπέλλος, Μιχάλης Καλύβας,
Αθανάσιος Παπαγιώργης, Βασίλειος Δημ. Τσαμπέρης, Στέφανος Μήτσης, Παναγιώτης Λώλης και
Στέφανος Τσαμπέρης.
Γενομένης απαρτίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγχωριανός Χαράλαμπος Καλύβας
λέει ότι δυστυχώς η απερχόμενη Διοίκηση, εκ του λόγου κυρίως ότι από των πρώτων ημερών της συγκρότησης και άρχισε να διαρρέει ένεκα της αναχώρησης μελών της στην Αμερική, δεν έχει να παρουσιάσει σημαντική δράση.
Προσθέτει ότι ήδη για το μέλλον παρά την επιθυμία του, αδυνατεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα
του Προέδρου λόγω των πολλαπλών ιδιωτικών ασχολιών του προς εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης και
υποβάλλει την παραίτηση της Διοίκησης, ενεργώντας κατά εξουσιοδότηση και των λοιπών μελών αυτής.
Κατόπιν τούτου, γενομένης αποδεκτής της παραίτησης, διεξάγεται ψηφοφορία προς ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται δε, ομόφωνα, από τη Συνέλευση, οι παρακάτω συγχωριανοί:
1.Μπέλλος Αντώνιος, 2.Καραγιάννης Βασίλειος, 3.Καλέμης Βασίλειος, 4. Καλύβας Αντώνιος,
5. Καλύβας Σοφοκλής, 6.Στάτης Κωνσταντίνος, 7.Μήτσης Στέφανος
Επίσης, εκλέγονται ως αναπληρωματικοί οι:
1. Μπέλλος Κωνσταντίνος, 2.Παπαγιώργης Αθανάσιος
Και ως εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται οι συγχωριανοί:
1. Παπαγιωτίδης Δημήτριος και 2.Μπέλλος Ευάγγελος
Ακολούθως, έλαβαν τον λόγο πολλοί συγχωριανοί και συνεχάρησαν τη νέα Διοίκηση, εκφράζοντας,
δε, την ευχή όπως έως σήμερα η Αδελφότητα δραστηριοποιήθηκε με τέτοιον τρόπο ώστε με τη συγκέντρωση των μελών να κατορθώσει έστω την ψυχική επαφή μέσω των αναμνήσεων μεταξύ των δεινοπαθούντων, στη σκλαβωμένη πατρίδα, συγχωριανών μέχρι της περιπόθητης απελευθέρωσης από
τα δεσμά του μισητού τυραννίσκου.
Μετά από αυτά, η Συνέλευση λύεται.
Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Καλύβας

Το γεφύρι του Πασπάλη, η “πασαρέλα”
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Τα Μέλη
Μ.Τσαμπέρης
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Πρακτικό Σύσκεψης Μελών Αδελφότητας Σχωριαδιτών 23 Μαρτίου 1959
Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, μέλη της Αδελφότητας, σήμερα, 23 Μαρτίου 1959 στο εστιατόριο
του συμπατριώτη κου Βασίλειου Καλέμη, κατόπιν κλήσης και, προς τον σκοπό ανασυγκρότησης της
αδρανούσης Αδελφότητάς μας, και διαπιστώνοντας μετά λύπης τη μη προσέλευση των περισσοτέρων
συγχωριανών, προήλθαμε σε συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εκ των συγχωριανών, 1ον Αντώνιο Καλύβα, 2ον Στέφανο Τσαμπέρη και Δημήτρη Βάγιο.
Στην επιτροπή αυτή αναθέσαμε όπως έλθει σε επαφή με άπαντα τα μέλη της Αδελφότητας όσο είναι
δυνατόν το ταχύτερο σε συγκέντρωση με τους αυτούς σκοπούς.
Αθήνα 23-3-1959
(Οι συνελθόντες) Η ως άνω ημερομηνία νέας συνόδου της Αδελφότητας ορίστηκε από την επιτροπή
για την 29/3/1959, 4.00 μ.μ.
Έλαβαν γνώση και παρόντες είναι με υπογραφή της στον πρόχειρο Πρακτικό.
1.
3.
5.

Αντώνιος Καλύβας,
Στέφανος Τσαμπέρης
Δημήτριος Βάγιας

2.
4.
6.

Χαράλαμπος Καλύβας
Σοφοκλής Καλύβας
Βασίλειος Καλέμης
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Πρώτο Πρακτικό Συνέλευσης Μελών Αδελφότητας Σχωριαδιτών 29 Μαρτίου 1959
Στις 29 Μαρτίου 1959 και εντός του καταστήματος εστιατορίου συγχωριανού Βασίλειου Καλέμη,
εισήλθαμε για πρώτη συνέλευση, προ μιας τριμελούς επιτροπής, όπου είχε πάρει απόφαση να ειδοποιήσει όλα τα μέλη της Αδελφότητας όπως προσέλθουν, στην ως άνω ημερομηνία, για να εκλέξουν
Νέο Συμβούλιο.
Αλλά, λόγω μη πολλών προσελθόντων, και για να μη θεωρηθούμε μη απαρτία, αποφασίσαμε όπως
ορίσουμε δεύτερη στις 12 Απριλίου 1959 και σύμφωνα με το Καταστατικό και όπως προσέλθουν
περισσότερα μέλη και ορισθεί για τις 12 Απριλίου 1959.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 1959
Η Επιτροπή
Δημήτρης Βάγιος

86

Συλλογή Αρχείων

87

13ον Πρακτικό Συνέλευσης 12 Απριλίου 1959
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μέλη της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, συνελθόντες σήμερα 12 Απριλίου
1959 στο εστιατόριο του συμπατριώτη μας Μ.Β.Καλέμη για δεύτερη φορά ως προς τον σκοπό ανασυγκρότησης της αδρανούσης Αδελφότητάς μας προβήκαμε σύμφωνα του Καταστατικού σε εκλογή
Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέξαμε διά βοής μέλη του Συμβουλίου τους εξής:
Αντώνιος Μπέλλος
Σοφοκλής Καλύβας
Βασίλειος Καλέμης
Χρήστος Μπεκιάρης
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Στέφανος Τσαμπέρης
Δημήτριος Βάγιος
Ευάγγελος Μπέλλος
Ιωάννης Μπ……….
Αντώνιος Καλύβας
Ελήφθη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση όπως ορισθεί ως επίτιμος Πρόεδρος για την Αδελφότητα
ο Σεβάσμιος Κωνσταντίνος Μπεκιάρης.
Εκλεγέντες δια το Διοικητικό Συμβούλιο:
Αντώνιος Μπέλλος
Σοφοκλής Καλύβας
Δημήτριος Βάγιος
Βασίλειος Καλέμης
Στέφανος Τσαμπέρης
Κωνσταντίνος Κυριάκος
Αντώνος Καλύβας
Αναπληρωματικοί:
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Χρήστος Μπεκιάρης
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Ευάγγελος Μπέλλος
Ιωάννης Βαβάκος
Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην εκλογή του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αντιπροέδρου και Ταμία.
Πρόεδρος: Σοφοκλής Καλύβας
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Καλέμης
Γενικός Γραμματέας: Στέφανος Τσαμπέρης
Ταμίας: Δημήτριος Βάγιος
Ο Πρόεδρος
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Αντιπρόεδρος Γεν.Γραμματέας

Ταμίας
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Γενική Συνέλευση Αδελφότητας Σχωριαδιτών 8ης Σεπτεμβρίου 1961
Συνήλθαν σήμερα σε Γενική Συνέλευση τα μέλη της Αδελφότητας Σχωριαδιτών και συντελεσθείσης
απαρτίας προέβησαν στην έγκριση των πεπραγμένων της διοίκησης και στη συνέχεια στην ανάδειξη
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως κατωτέρω:
Σοφοκλής Καλύβας, Πρόεδρος
Στέφανος Τσαμπέρης, Γραμματέας
Δημήτριος Βάγιος, Ταμίας
Και μέλη: Αντώνιος Μπέλλος και Αντώνιος Καλύβας
Αναπληρωματικοί, δε, οι: Χαράλαμπος Καλύβας, Κωνσταντίνος Μπέλλος και Αθανάσιος Μπέλλος
και Εξελεγκτική Επιτροπή: Βασίλειος Καλέμης και Ιωάννης Βαβάκος.
Μετά ταύτα η Συνεδρίαση λύεται.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου, 1961
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας
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Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Αδελφότητας Σχωριαδιτών 14 Σεπτεμβρίου 1963
Σήμερα, την 14η Σεπτεμβρίου 1963, συνελθόντα τα μέλη της Αδελφότητας σε Γενική Συνέλευση
και συντελεσθείσης απαρτίας από τα μέλη που έχουν τακτοποιήσεις τις ταμιακές τους υποχρεώσεις,
αποφασίστηκαν τα κάτωθι.
Την επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Συνέλευσης. Στη συνέχεια ο κ. Β.Καλέμης προτείνει όπως διοργανωθεί η πανήγυρη της Αδελφότητας την 8η Σεπτεμβρίου ημέρα Γέννησης της Θεοτόκου κατά το επόμενο έτος 1964 για πανδήμου τελετής. Η πρόταση υποστηρίζεται και από τον κο
Δημήτριο Βάγιο και ψηφίζεται.
Στη συνεχεία ο Πρόεδρος της Αδελφότητας ενημέρωσε τα μέλη για την δράση της Αδελφότητας και
προέβη στη διενέργεια εκλογής με μυστική ψηφοφορία και εξελέγησαν οι κάτωθι:
1.Σοφοκλής Καλύβας, 2.Στέφανος Τσαμπέρης, 3.Δημήτριος Βάγιος, 4.Αντώνιος Μπέλλος, 5.Βασίλης Τσιαμπέρης, 6 Δημήτριος Παπαγιωτίδης και 7.Αντώνιος Καλύβας
Αναπληρωματικοί: Ευάγγελος Μπέλλος και Ιωάννης Βαβάκος
Εξελεγκτική Επιτροπή: Χρήστος Μπεκιάρης και Κ. Παπαγεωργίου.
Μετά ταύτα, το νέο Δ.Σ. προέβη στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.
Πρόεδρος: Σοφοκλής Καλύβας, Αντιπρόεδρος: Βασίλης Καλέμης
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Βάγιος, Ταμίας: Στέφανος Τσαμπέρης
Ο Πρόεδρος
90

Ο Γενικός Γραμματέας
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Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 15 Σεπτεμβρίου 1965
Στην Αθήνα, σήμερα, την 15η Σεπτεμβρίου 1965 συνήλθαν τα μέλη της Αδελφότητας Σχωριαδιτών
στη Γενική Συνέλευση στο εστιατόριο του συμπατριώτη Βασιλείου Καλέμη υπό την προεδρεία του
Προέδρου Σοφοκλή Καλύβα και συντελεσθείσης απαρτίας, ο Γενικός Γραμματέας ανάγνωσε τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης τα οποία και επικυρώνονται.
Μετά ταύτα, λαμβάνοντας τον λόγο, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η πανήγυρη της τελευταίας χρονιάς είχε
μεγάλη επιτυχία και ότι θα έπρεπε μια τέτοια κίνηση να συνεχιστεί.
Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος προέβη στον διορισμό επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών και ο κος Χαρ.
Καλύβας ζήτησε τον λόγο και είπε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εργάστηκε με πίστη και πρότεινε να
παραμείνει το ίδιο για μία ακόμη διετία. Ο κος Στέφανος Τσαμπέρης δευτερολόγησε και η πρόταση
ψηφίστηκε από τους πάντες. Λύση της Συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Σοφοκλής Καλύβας
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Συνεδρίαση 20ης Σεπτεμβρίου 1969
Στην Αθήνα, και στο εστιατόριο του συμπατριώτη Βασιλείου Καλέμη συνήλθαν τα μέλη της Αδελφότητας Σχωριαδιτών στην τακτική Γενική Συνέλευση και γενομένης απαρτίας έλαβε χώρα η συνεδρίαση
υπό την Προεδρία του συμπατριώτη Προέδρου κ. Σοφοκλή Καλύβα.
Ο γραμματεύς Δημήτριος Βάγιος ανέγνωσε τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης τα οποία επικυρώθηκαν παμψηφεί.
Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος μίλησε για τη δράση της Αδελφότητας και για την επικοινωνία την οποία έχει
το Διοικητικό Συμβούλιο με την Αδελφότητα Σχωριαδιτών της Αμερικής για την ενημέρωση σχετικά με
την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο χωριό μας Σχωριάδες.
Ο κ. Δημήτριος Παπαγιωτίδης προτείνει να διοργανωθεί μια συνεστίαση για να έχει η Αδελφότης μερικά έσοδα και η πρόταση υιοθετήθηκε από τον κο Ιωάννη Βαβάκο.
Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας προτείνει την ενέργεια αρχαιρεσιών δια την ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Από τις αρχαιρεσίες προκύπτει το κάτωθι αποτέλεσμα:
Πρόεδρος, Ιωάννης Βαβάκος, Αντιπρόεδρος, Στέφανος Μπάντος, Γενικός, Γραμματέας Μην. Βαβάκος
Ταμίας, Σοφοκλής Καλύβας
Και σύμβουλοι, Ευθύμιος Λώλης, Μεν.Μπάντος και Ευάγγελος Μπέλλος
Αναπληρωματικοί, Στέφανος Τσαμπέρης και......
Λύση της Συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος
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Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Αδελφότητας Σχωριαδιτών 16ης Νοεμβρίου 1971
Στην Αθήνα, σήμερα, την 16η Νοεμβρίου 1971, ημέρα Τρίτη και ώρα 6η μ.μ., συνήλθε η Αδελφότητα Σχωριαδιτών στο, επί της οδού Λυκούργου, εστιατόριο του κ. Βασιλείου Καλέμη, σε συνεδρίαση υπό την προεδρία
του Προέδρου της Αδελφότητας κου Ιωάννη Βαβάκου.
Γενομένης απαρτίας ο Πρόεδρος ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προβεί στην ανάγνωση των πρακτικών
της τελευταίας συνεδρίασης τα οποία και εγκρίνονται παμψηφεί.
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στα δημοσιεύματα του τύπου, επί ευκαιρία άφιξης του Αλβανού Πρεσβευτή και
στα οποία περιλαμβάνεται ανακοίνωση εξ’ αρμόδιας πηγής ότι η Ελλάς επιθυμεί διεύρυνση και φιλικών σχέσεων με την Αλβανία, δεδομένου ότι η Ελλάς δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις έναντι της Αλβανίας, εκφράζει
την ανησυχία του και ζητεί να σταλεί υπόμνημα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο.
Ο κος Στέφανος Τσαμπέρης δευτερώνει την πρόταση η οποία ψηφίζεται.
Ο κ. Β. Καλέμης επευφημεί το Δ.Σ. για όσα έπραξε και προτείνει να παραμείνει ως έχει. Την πρόταση επανέλαβε ο κος Στέφανος Μήτσης και ψηφίζεται από πάντες τους παρευρισκόμενους.
Μην υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας
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Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Αδελφότητας Σχωριαδιτών 19ης Νοεμβρίου 1974
Στην Αθήνα, σήμερα, την δεκάτη εννάτη (19η ) του μηνός Νοεμβρίου 1974, ημέρα Τρίτη και ώρα 6η
μ.μ., συνήλθε η Αδελφότητα Σχωριαδιτών στο, επί της οδού Λυκούργου, εστιατόριο του συμπατριώτη κ.
Βασιλείου Καλέμη, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής και γενομένης απαρτίας άρχεται η Συνεδρίαση
με την ανάγωνση των πρακτικών της τελευταίας Συνεδρίασης τα οποία επικυρώνονται παμψηφεί.
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας μίλησε γενικώς για την επελθούσα πολιτική κατάσταση στο χωριό μας
και ιδιαίτερα στο εκκλησιαστικό ζήτημα και υπέδειξε αναμονή μέχρι να επικοινωνήσουμε με αρμόδιους.
Στη συνέχεια, η Συνεδρίαση προέβη σύμφωνα με το καταστατικό σε εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
και εκλέχτηκαν διά βοής ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο ο Ιωάννης Τσαμπέρης Πρόεδρος, Ιωάννης Βαβάκος Αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Λώλης Γενικός Γραμματέας, Δημήτρης Λώλης Ταμίας και Ηλίας
Λώλης, Κωνσταντίνος Μπέλλος και Μηνάς Βαβάκος σύμβουλοι. Αναπληρωματικοί εξελέγησαν ο Πέτρος
Λώλης και Στέφανος Μπάντος.
Μετά ταύτα, λύεται η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

94

Ο Γενικός Γραμματέας

Συλλογή Αρχείων

Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Αδελφότητας Σχωριαδιτών 23ης Δεκεμβρίου 1976
Στην Αθήνα, σήμερα, την εικοστή τρίτη (23η ) Δεκεμβρίου 1976, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 μ.μ.
συνήλθε η Αδελφότης Σχωριαδιτών σε τακτική Συνέλευση στο εστιατόριο του αειμνήστου συμπατριώτη
Βασίλειου Καλέμη στον οδό Λυκούργου 9.
Η συνεδρίαση έγινε υπό την προεδρεία του Προέδρου Ιωάννη Τσαμπέρη και γενομένης απαρτίας άρχεται η συνεδρίαση με την ανάγνωση των πρακτικών, της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και
ψηφίστηκαν παμψηφεί.
Λαβών τον λόγο, ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Βαβάκος πρότεινε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Θεοτόκου
την 8η Σεπτεμβρίου 1977 με θεία λειτουργία και εκδρομή και πρότεινε να προτιμηθεί το κέντρο του
«Τέλη» στην Πεντέλη.
Η πρόταση επαναλήφθηκε από τον Κωνσταντίνο Μπέλλο και ψηφίζεται.
Προκειμένου για την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Μηνάς Βαβάκος πρότεινε να παραμείνει το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο και η πρόταση ψηφίστηκε από τους πάντες.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας
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Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Αδελφότητας Σχωριαδιτών 19ης Ιανουαρίου 1978
Στην Αθήνα, σήμερα, την δεκάτη εννάτη (19η ) Ιανουαρίου 1978, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 μ.μ. συνήλθε
η Αδελφότης Σχωριαδιτών στο επί της οδού Λυκούργου 9 εστιατόριο του αειμνήστου συμπατριώτη Βασίλειου
Καλέμη, η συνεδρίαση έγινε υπό την προεδρεία του Προέδρου Ιωάννη Τσαμπέρη και γενομένης απαρτίας
άρχεται η συνεδρία με την ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίας.
Μετά ταύτα, ο ταμίας της Αδελφότητος αναφέρθηκε στην εκδρομή που έλαβε χώρα στο κέντρο
«Τέλη» στην Πεντέλη, η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και πρότεινε να επαναληφθεί κατά το
έτος 1979 και η πρόταση επικυρώθηκε παμψηφεί.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος απευθυνόμενος προς όλους είπε να προβεί η συνέλευση στην
εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κος Ηλίας Λώλης λαβών τον λόγο είπε ότι το παρών Δ.Σ. πέτυχε στη θητεία του και πρότεινε να
παραμείνει το ίδιο για μία ακόμη διετία. Η πρόταση επαναλήφθηκε από τον κ. Στέφανο Μπάντο
και ψηφίζεται παρά πάντων.
Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος έλυσε τη Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
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Ανάλεκτα Αντίγραφα
από το Αρχείο της
Αδελφότητας Σχωριαδιτών
1947-1990
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Δακτυλογραφημένο αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, με αναφερόμενη ημερομηνία πρωτοτύπου 8/6/1947. Το Πωγώνι αναφέρεται «υπόδουλο»
και διακρίνουμε την ελπίδα και την ευχή των Σχωριαδιτών να το δουν ελεύθερο.
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Δακτυλογραφημένο αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, με αναφερόμενη ημερομηνία πρωτοτύπου 12/4/1959. Η συνάντηση αφορά την ανασυγκρότηση της αδρανούς Αδελφότητας και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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Δακτυλογραφημένο αντίγραφο Έκτακτου Συμβουλίου της Αδελφότητας Σχωριαδιτών, με αναφερόμενη ημερομηνία πρωτοτύπου 26/4/1959. Η συνεδρίαση αφορά
τον αιφνίδιο θάνατο του συγχωριανού καθηγητή κου Κωνσταντίνου Μπεκιάρη, σε
τροχαίο δυστύχημα. Μια σημαντική απώλεια για τις Σχωριάδες.
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Αντίγραφο επιστολής της Αδελφότητας Σχωριαδιτών «Η Γέννηση της Θεοτόκου», με ημερομηνία 21/8/1981. Αφορά πρόσκληση όλων των Σχωριαδιτών προς ανασυγκρότηση της
Αδελφότητας, με βάση τα παλαιά πρότυπα. Για την επίτευξη της συνάθροισης των Σχωριαδιτών, διοργανώνεται εκδήλωση για να εορταστεί η κεντρική εκκλησία του χωριού, η Γέννηση
της Θεοτόκου, από την οποία πήρε και το όνομά της η Αδελφότητα Σχωριαδιτών.
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Πρακτικά
Διοικητικού Συμβουλίου
Αδελφότητας Σχωριαδιτών
1935-1959

102

Συλλογή Αρχείων

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 26 Ιουνίου 1935
Σήμερα 26 Ιουνίου 1935, συνελθόντες στο καφενείο της πλατείας Κάνιγγος, το τέως προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και το νέο εκλεγέν αυτό οριστικό, προβήκαμε στη μεταβίβαση όλων των περιουσιακών
στοιχείων της Αδελφότητας στη Νέα Διοικούσα Αρχή, συνισταμένων σε:
Ταμείον
Καταστατικά
Προσκλήσεις Συνελεύσεων
Ψηφοδέλτια
Διπλότυπα εισπράξεων

Έλλειμμα
Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια

Δρ. 669
60
950
125
4

Όλα σε καλή κατάσταση, γι’ αυτό και υπογράφτηκε το παρόν.
Αθήνα 26 Ιουνίου 1935
Οι Παραδίδοντες
Πρόεδρος
Ταμίας Αντώνιος Μπέλλος
Γεν. Γραμματέας Καραγιάννης
Σύμβουλος

Οι Παραλαμβάνοντες
Πρόεδρος Χαρ. Καλύβας
Ταμίας Αντώνιος Μπέλλος
Γεν. Γραμματέας Καραγιάννης
Σύμβουλος Φώτιος Τσαούσης

Μετά την παραλαβή των ως άνω στοιχείων, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, παρέμειναν συσκεπτόμενα επί της δυνατότητας της πραγματοποίησης της καθιερωμένης άλλοτε γιορτής μετά γεύματος
στην επέτειο της Αδελφότητας. Τελικά, αποφασίστηκε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. να μελετήσει την
κατάσταση και εκφέρει τη γνώμη του, στην προσεχή Συνέλευση του συγκλειομένου Δ.Σ.
26-6-35
Ο Πρόεδρος
Χ. Καλύβας

Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης
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Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 10 Αυγούστου 1935
Την 10η Αυγούστου συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο, στο κατάστημα, επί της οδού Λιοσίων, του κ.
Καραγιάννη προς σύσκεψη επί του ζητήματος της γιορτής της Αδελφότητας. Ανταλλάχτηκαν διάφορες
σκέψεις. Στη συνέχεια προβήκαμε στην εκλογή Διοργανωτικής Επιτροπής αποτελούσης από τους κ.κ.
Ευθύμιο Βαβάκο, Βασίλειο Καλέμη, Παναγιώτη Λόλη, Δημήτρη Ζώη, οι οποίοι σε συνεργασία με το
Διοικητικό Συμβούλιο θέλουν να ασχοληθούν με τον καθορισμό των λεπτομερειών της γιορτής.
Τελικά, αποφασίστηκε όπως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοργανωτικής Επιτροπής
μεριμνήσουν για το κατάλληλο κέντρο και τις λοιπές σχετικές με το γεύμα λεπτομέρειες. Ο Γενικός
Γραμματέας ανέλαβε την κοινοποίηση της εκλογής στους ενδιαφερόμενους.
Αθήνα 10-8-1935
Ο Πρόεδρος
Χ. Καλύβας
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Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης
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Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου 30 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου 1935
Κατόπιν αλλεπάλληλων συσκέψεων από του κ. Καραγιάννη, των μελών του Δ.Σ. και της Δ.Ε., αποφασίστηκε και έγινε η επιλογή του κέντρου «Άνοιξις» στο.........υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας του Ψυχικού.
Επίσης αποφασίστηκε να συμπληρωθεί η Δ.Ε. από κυρίες και δεσποινίδες προεδρευόμενων από την κα
Ταρώ Καλύβα, καθώς και οι παραγγελίες εισιτηρίων των 50 δρχ. για τους μεγάλους και 25 για τους μικρούς. Στη μικρή σχετικώς τιμή των εισιτηρίων προβήκαμε κατόπιν των διαβεβαιώσεων του κ. Καλέμη
ότι όλη η δαπάνη δε θα υπερβεί κατ’ άτομο τις 41-42 δρχ.
Επικράτησε η γνώμη ότι για φέτος επιβάλλονται μικρές τιμές εισιτηρίων για λόγους καθαρά διαφημιστικούς. Εάν, δε, παρ’ ελπίδα, η γιορτή απέδιδε ζημιά, αυτή να καλυφθεί από τα ίδια τα μέλη του
Δ.Σ.. Αποφασίστηκε, ομοίως, να προσληφθεί η ομάδα Ματζή ως οργανοπαίκτες, 4 όργανα αντί μόνον
100 δρχ. αμοιβή.
Ανατέθηκε η φροντίδα για την προμήθεια των τροφίμων στους κους Χαρ. Καλύβα και Ε. Βαβάκο.
Του δε ψησίματος αυτών στον κο Β. Καλέμη. Το σερβίρισμα κατά το γεύμα θα αναλάβουν μέλη του Δ.Σ.
ή Δ.Ε.. Λαχεία και κονκάρδες θα αναλάβουν τα μέλη Δ.Ε. κυριών και δεσποινίδων. Τιμή λαχείων δρχ. 5.
Αθήνα 30-8, 5-9-1935
Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης
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Συνέλευση 7 Νοεμβρίου 1935 για το λαχείο της Πρωτοχρονιάς
Την 7η Νοεμβρίου συνήλθαν τα μέλη του Δ.Ε. στο καφενείο κ. Παπαγιωτίδου σε σύσκεψη με θέμα
το Λαχείο της Πρωτοχρονιάς. Μετά από ανταλλαγές διαφόρων απόψεων, αποφασίστηκε η πραγματοποίησή του.
Επί της ευκαιρίας, εγκρίθηκε, προηγουμένως δοθέν βοήθημα, παρά του Προέδρου κ. Καλύβα, 200
δρχ. στον συγχωριανό μας Γεώργιο Παπαγεωργίου.
Έγιναν, όμως, συστάσεις όπως στο μέλλον αποφεύγονται αυτόβουλες ενέργειες και παρέχονται βοηθήματα μόνο κατόπιν αιτήσεων του ενδιαφερομένου και απόφασης του Δ.Σ.
Ο κ. Σοφοκλής Καλύβας, ένας από τους συμβούλους, κάκισε ενέργεια των λοιπών μελών του Δ.Σ. για την
τελευταία πρόσκληση Γεν. Συν., για την οποία άλλωστε και ο ίδιος δεν είχε προσέλθει στον Πειραιά, αν και
είχε λάβει τη σχετική πρόσκληση. Κατά την άποψή του έπρεπε να προηγηθεί Συνέλευση Δ.Σ. και Δ.Ε.. Το
ιστορικό της εν λόγω πρόσκλησης ως και πως αναπτύχθηκε, έχει ως εξής:
Μετά τη γιορτή της Αδελφότητας, ο Γεν. Γραμματέας κ. Καραγιάννης, είχε αναλάβει την τακτοποίηση
των στοιχείων και κατόπιν επανειλημμένων συνεργασιών με τους κ.κ. Χαρ. Καλύβα, Αντώνιο Μπέλλο,
Φώτιο Τσαούση, που έχουν αναμειχθεί στην οικονομική διαχείριση της γιορτής, για να ετοιμάσει τον απολογισμό της, τον οποίον θα ανακοίνωνε στη Συνέλευση των μελών επί των συγκαλεσμένων.
Στο μεταξύ, είχε μεσολαβήσει και το ζήτημα της κατάθεσης της Αδελφότητας την οποίαν, ως γνωστόν, η
Τράπεζα Αθηνών θέλει να κατακρατήσει. Για την εν λόγω υπόθεση, τα σχετικά με της τράπεζας τις προθέσεις
είχε αναλάβει να διευκρινίσει ο κ. Καραγιάννης. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, των σχετικών ενεργειών, καθώς
και του απολογισμού της γιορτής επρόκειτο το Δ.Σ. διά του Γεν. Γραμμ. να γνωρίσει στα μέλη.
Ως γνωστόν, τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας δεν είναι περισσότερα των 23. Μέλη, δε, του Δ.Σ. και
της Δ.Ε. ήταν περί τους 15. Νόμισε, λοιπόν, ο Γραμματέας ότι ήταν περιττή ταλαιπωρία η ανακοίνωση
των ίδιων πραγμάτων άπαξ ενώπιον των 15 ατόμων που αποτελούσαν το Δ.Σ. και την Δ.Ε. και εκ δευτέρου,
ενώπιον των ίδιων 15 και των ετέρων 8, που δεν έτυχε να είναι μέλη των δύο Επιτροπών.
Αφού εισηγήθηκε και στον Πρόεδρο, ο οποίος και αποδέχθηκε την πρόταση τη σύγκληση απευθείας
Γενικής Συνέλευσης των μελών, όπως λέχτηκε παραπάνω, να ανακοινώνονταν ο απολογισμός του Γεύματος και τα της υπόθεσης της κατάθεσης Τράπεζας Αθηνών.
Αυτή, λοιπόν την ενέργεια ο κος Σοφοκλής Καλύβας κάκισε ζωηρώς, ως αντικανονική και παράτυπη.
Συνέστησε, από εδώ και πέρα, να αποφεύγονται παρόμοιες ενέργειες χωρίς τη συγκατάθεση της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο δε κος Δ. Παπαγιωτίδης υπέδειξε για τα ανωτέρω να αναγραφούν στα Πρακτικά.
Μετά ταύτα, η συνεδρίαση λύθηκε με τη βεβαιότητα της παραίτησης του Γεν. Γραμματέα, ως θιγόμενου
απ’ ευθείας, λόγω του ότι αυτός ήταν ο εισηγητής της σχετικής πρότασης.
Αθήνα 8-11-1935
(Τακτοποίηση στη Γενική Συνέλευση, βλέπε πρακτικά Γ.Σ.)
Ο Πρόεδρος

Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης
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Συμβούλιο 22 Νοεμβρίου 1935 Λόγω παραίτησης Γενικού Γραμματέα
Παρόντος του Προέδρου Χαρ. Καλύβα. Ταμία Αντ. Μπέλλου, Συμβούλων Φώτιου Τσαούση, Σοφοκλή Καλύβα, Δημήτριου Παπαγιωτίδου, αποφασίσαμε και στάλθηκε εντολή στον κο Γενικό Γραμματέα όπως ανακαλέσει την παραίτησή του μη γενομένης δεκτής παρά της Συνέλευσης.
Λάβαμε επιστολή των κων Βασιλείου, Βασιλείου …….. και Βασιλείου ………………………………
……, οι οποίοι είναι μέλη της Αδελφότητας και απέστειλα τη συνδρομή τους.
………………………………………………..……, για το νέο έτος 1936.
Αθήνα 22-11-1935
(Τακτοποίηση στη Γενική Συνέλευση, βλέπε πρακτικά Γ.Σ.)
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας
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Τα Μέλη

Ταμίας
Αντ. Μπέλλος
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Συμβούλιο 22 Δεκεμβρίου 1935
Συνήλθαν σήμερα στου κου Χ. Καλύβα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αρχικά, διευθέτησαν προκληθείσα οξεία διαφορά μεταξύ των κ.κ. Αντώνιου Μπέλλου αφ’ ενός και Δημητρίου Παπαγιωτίδου αφ’ ετέρου. Ο δε κος Μπέλλος ανακάλεσε προφορικά δοθείσα παραίτηση του.
Μετά από αυτά αποφασίστηκε να κρατηθούν ανά 10 Λαχεία Πρωτοχρονιάς για τους κ.κ. Χρ. Βαβάκο,
Δρ. Βαβάκο, Δημ. Βαβάκο στα Τίρανα, 10 για τον κ. Ε. Μπέλλο στους Αγίους Σαράντα, 5 για τον
κ, Ν. Ζώη στο Ηράκλειο Κρήτης.
Να εκτυπωθούν 100 ευχητήρια δελτάρια για το νέο έτος και να σταλούν στους χωριανούς του εξωτερικού και επιστολή με τις ευχές της Αδελφότητας στον Παπακυριάκο, ιερέα Σχωριάδων, για να την
αναγνώσει στην εκκλησία.
Να γίνουν οι σχετικές ετοιμασίες για την Λαχειοφόρο αγορά. Εγκρίθηκε πρόταση του κ. Καραγιάννη
ώστε κατά τη Λαχειοφόρο κλήρωση η γιορτή να πάρει Ηπειρώτικο χαρακτήρα για να ποικιλθεί η συγκέντρωση. Να καταβληθεί σε …………. ώστε να βρεθεί και κατάλληλη αίθουσα.
Ανατέθηκε στον κ. Χ. Καλύβα, Δημήτρη Παπαγιωτίδη, Γεώργιο Καραγιάννη να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό και να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα στο αμέσως προσεχές Συμβούλιο εντός της εβδομάδας.
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας

Οι Σύμβουλοι

Ταμίας

Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης
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Συμβούλιο 8 Ιανουαρίου 1936
Συνήλθαν σήμερα τα μέλη του Δ.Σ. παρά του κου Χ. Καλύβα, αναφορικά με την επιλογή του κέντρου
για την γιορτή. Μεταξύ διαφόρων, προκρίθηκε το «Κυβέλεια», τέρμα την Πατησίων, το οποίο και
ενοικιάστηκε αντί του ποσού των 250 δρχ. Εγκρίθηκε όπως προσφέρουν εκ μέρους της Αδελφότητας
στους προσελθόντες αναψυκτικά, επιτράπηκε δε και η είσοδος χωρίς εισιτήριο, αλλά με ατομικές
προσκλήσεις, εγκρίθηκε επίσης ως σκόπιμο όπως προσέλθει, χωρίς αμοιβή, ορχήστρα εξ’ εγχωρίων
οργάνων, που να της επιτρέπεται να λαμβάνει φιλοδωρήματα από τους πανηγυριώτες.
Ανατέθηκε στον κο Καραγιάννη να προσφωνήσει κατάλληλα τους συγκεντρωμένους και η ώρα λήξης
της γιορτής να κανονιστεί επιτόπου από τον κο Πρόεδρο.
Εγκρίθηκε η χορήγηση βοηθημάτων στον αναξιοπαθούντα συγχωριανό Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου
δρχ. 150 (εκατόν πενήντα) και τον παρά των Σχωριάδων συγχωριανό Νικόλαο Ευαγγέλου δρχ. 350
(τριακόσιες πενήντα).
Επίσης, καθορίστηκε ημέρα κλήρωσης του Λαχείου η 19η Ιανουαρίου.
Αθήνα 8 Ιανουαρίου 1936
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας
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Ταμίας

Οι Σύμβουλοι

Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης
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Συμβούλιο 26 Ιανουαρίου 1936
Συνήλθαν σήμερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε σύσκεψη στο ξενοδοχείο «Κύπρος», με
θέμα τον χορό της Αδελφότητας.
Εκ μέρους του κου Προέδρου υποστηρίχτηκε η πραγματοποίησή του, την ιδέα ακολούθησαν ο κ. Δημήτρης
Παπαγιωτίδης και ο κ. Γ. Καραγιάννης, αντέκρουσαν δε οι κ. Χαρ. Πασιδαλίδης, Αντώνιος Μπέλλος, Σοφοκλής Καλύβας.
Μετά μακράν δε ανάπτυξη των εκατέρωθεν απόψεων αποφασίστηκε για φέτος να μη δοθεί χορός.
Αθήνα 26 Ιανουαρίου 1936
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας

Ταμίας

Οι Σύμβουλοι

Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης

Άποψη του χωριού, μεταπολεμικά. Διακρίνεται το κτίριο του
σχολείου το οποίο έχει, τώρα, μόνο τον όροφο του Δημοτικού
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Σύσκεψη Διοικητικού Συμβουλίου 2 Φεβρουαρίου 1936
Συνήλθαν σήμερα παρά του κ. Χ. Καλύβα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άκουσαν την
εξής πρόταση του κ. Καραγιάννη: Για τις φετινές Αποκριές, αντί χορού να πραγματοποιήσουμε την
τελευταία Κυριακή της Αποκριάς τη «Σχωριαδίτικη Βραδιά» σε μία ταβέρνα αριστοκρατική, στην
οποία θα δώσουμε εντελώς ηπειρωτικό χαρακτήρα. Θα προσκληθούν άπαντες οι Σχωριαδίτες καθώς
και άλλοι Ηπειρώτες φίλοι των Σχωριάδων, να περάσουμε την τελευταία Κυριακή των Αποκριών σε
μια ατμόσφαιρα εντελώς ηπειρωτική με κοστούμια, χορούς, τραγούδια, όργανα εντελώς ηπειρωτικά.
Οι προσερχόμενοι ήταν εφοδιασμένοι με ατομικές προσκλήσεις εκδιδόμενες απευθείας από τον Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα κληρωθεί και Λαχείο.
Την πρόταση αυτή, ασμένως αποδέχτηκαν άπαντες και ανέλαβαν όλοι για το κατάλληλο κέντρο.
Αθήνα 26 Ιανουαρίου 1936
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας
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Ταμίας

Οι Σύμβουλοι

Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης
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Σύσκεψη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 9 Φεβρουαρίου 1936
Συνελθόντες σήμερα στο καφενείο κάτωθεν του ξενοδοχείου «Κύπρος», ακούσαμε τον κ. Πρόεδρο να
αναγγέλλει τον θάνατον της Αθηνάς Καλύβα, κόρης του μέλους της Αδελφότητας κ. Νικολάου Καλύβα.
Λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:
Να παρακολουθήσει την κηδεία άπαν το Διοικητικό Συμβούλιο.
Να κατατεθεί στέφανος εκ μέρους της Αδελφότητας .
Να ματαιωθεί για φέτος ο χορός είτε οποιαδήποτε εκδήλωση απόκριας λόγω πένθους της Αδελφότητας.
Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 1936
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας

Ταμίας

Οι Σύμβουλοι

Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης

Το σκέμπι του Νάκα στο Λιμποσέτσι. Ψηλά,
διακρίνεται ο Παναγιώτης Σιούτης
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Σύσκεψη Διοικητικού Συμβουλίου 15 Μαρτίου 1936
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν σήμερα στο ξενοδοχείο «Κύπρος», και συζήτησαν επί
του ζητήματος της κατασκευής, στις Σχωριάδες, της δεξαμενής «Μπεντιού», της παρά πάντων αναγνωρισθείσας ως τόσο χρήσιμης για το χωριό. Αποφασίστηκε η οπωσδήποτε κατασκευή του για φέτος.
Επειδή στον κ. Β. Σιούτη, αναχωρούντα για τις Σχωριάδες, είχε δοθεί προφορική εντολή όπως μεταβαίνων εκεί και συνεννοούμενος με τους αρμόδιους, μας αποστείλει έναν προϋπολογισμό του έργου,
επειδή όμως μέχρι στιγμής δεν είχαμε σχετική απάντηση, αποφασίστηκε όπως γράψουμε στις Σχωριάδες υπό αυτό το πνεύμα, για να επισπεύσουν από τη μεριά τους την αποστολή αυτού του προϋπολογισμού της δαπάνης για να κανονίσουμε κι εμείς εντεύθεν τις ενέργειές μας.
Αποφασίστηκε ωσαύτως να γράψουμε και στους συγχωριανούς της Αμερικής για την απόφαση της
Αδελφότητας όπου για τον σκοπό αυτόν θέλει να διαθέσει άπαν το ποσό του Ταμείου της καθώς επίσης
θέλει να διενεργήσει μεταξύ των ενταύθα χωριανών έρανο για τον ως άνω σκοπό και να ζητήσουμε και
την ενίσχυση και εκείνων, βλέπε συνέχεια κάτω.
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας

Ταμίας

Οι Σύμβουλοι

Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης

Συμπληρωματικό Σύσκεψης 15 Μαρτίου 1936
Συζητήθηκε, επίσης, και το ζήτημα του δικηγόρου για την τακτοποίηση της απαίτησης από την Τράπεζα Αθηνών. Υποστηρίχτηκε να δοθεί η όλη υπόθεση σε έναν δικηγόρο ο οποίος και να τη φέρει σε
πέρας. Έκαστος από τους κ.κ. Συμβούλους πρότεινε και από έναν δικηγόρο. Λόγω της λεπτής φύσης
της υπόθεσης, έγινε πρόταση να δοθεί η υπόθεση σε δύο διαφορετικούς και ικανούς δικηγόρους.
Τελικά, αποφασίστηκε να χωριστεί η υπόθεση σε δύο:
Α. Στην αναγνώριση και νομιμοποίηση της Αδελφότητας ως δικαιούχων και
Β. στη διεκδίκηση της απάντησης από την Τράπεζα Αθηνών.
Και για μεν την πρώτη περίπτωση να δοθεί η υπόθεση σε έναν δικηγόρο της κοινής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για δε τη διεκδίκηση και τον προς την Τράπεζα δικαστικό αγώνα, να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση σε ποιον νομικό να δοθεί.
Κατόπιν κοινής συγκατάθεσης, η α. περίπτωση αναγνώρισης και νομιμοποίησης ως δικαιούχου της
Αδελφότητας να δοθεί στον δικηγόρο του Προέδρου κ. Χ. Καλύβα, κ. Χανιώτη.
Μετά λύθηκε η σύσκεψη.
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας

Ταμίας

Οι Σύμβουλοι

Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης
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Σύσκεψη Διοικητικού Συμβουλίου 1 Απριλίου 1936
Συνήλθαν σήμερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως έκτακτη σύσκεψη παρά του Προέδρου κ.
Χαρ. Καλύβα κατόπιν της αποσταλμένης επιστολής από τις Σχωριάδες αναφορικά με την κατασκευή
του Μπεντιού, μέσω της οποίας μας γνωρίζουν ότι εκεί αποφάσισαν την κατασκευή του Μπεντιού
και ότι εξέλεξαν και ειδική Επιτροπή για να ασχοληθεί με αυτό και ζητούν την ενίσχυση της Αδελφότητας για την αποπεράτωση του έργου. Μας γνωρίζουν, επίσης, ότι έγραψαν και στους χωριανούς
της Αμερικής ζητώντας ενίσχυση και από εκείνους.
Κατόπιν της επιστολής αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε εύλογο να σταματήσει κάθε πρωτοβουλία και ενέργεια και να περιμένει τον κο Ευάγγελο Μπέλλο να έρθει από τις Σχωριάδες για τον
ακριβή κατατοπισμό.
Αποφασίστηκε όπως δοθεί βοήθημα για τις ημέρες τους Πάσχα στον αναξιοπαθούντα συγχωριανό
Γρηγόρη Μπεκιάρη, με 150 δρχ. Για τον θάνατο του Σπύρου Μπάντου αποφασίστηκε να κατατεθεί
στέφανος και να παρακολουθήσει το Δ.Σ..
Αθήνα 1 Απριλίου 1936
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας
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Ταμίας

Οι Σύμβουλοι

Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης
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Συμβούλιο 7 Μαΐου 1936
Συνήλθαν σήμερα παρά του Προέδρου κ. χ. Καλύβα με θέμα την κατασκευή του Μπεντιού στο χωριό.
Ο κ. Μπέλλος μας ανάγνωσε επιστολή ληφθείσα από Αμερική (ημ/νία 16-4) μέσω της οποίας μας
γνωρίζουν ότι τους στάλθηκε επιστολή από τις Σχωριάδες από την εκεί συσταθείσα επιτροπή για την
κατασκευή της δεξαμενής κτλ., και ότι με την επιστολή αυτή προκλήθηκε σύγχυση και δυσαρέσκεια
μεταξύ των εκεί συγχωριανών και ζητούν των γνώμη της Αδελφότητας.
Στη σημερινή σύσκεψη, κληθέντες παρευρέθηκαν και οι ελθόντες από τις Σχωριάδες κ.κ. Ευάγγελος
Μπέλλος και Δημήτρης Ζώης. Του πρώτου, συντάκτη των εν λόγω επιστολών από τις Σχωριάδες, για
να δώσουν σχετικές εξηγήσεις με τις κρατούντες αντιλήψεις εκεί. Τέλος, αναγνωρίστηκε ότι δημιουργήθηκε μια παρανόηση αδίκως η οποία και διευθετήθηκε.
Αποφασίστηκε δε να σταλεί υπ’ ευθύνη του Δ.Σ. για το επείγον του ζητήματος στις Σχωριάδες επτά (7)
χρυσά ως πρώτη δόση της Αδελφότητας από τα 15 που έχουν ζητηθεί, μέχρι έγκρισης του σχετικού
κονδυλίου παρά της Γενικής Συνέλευσης όπως ορίζει το Καταστατικό.
Σύμφωνα με τις προφορικές πληροφορίες των κ.κ. Μπέλλου και Ζώη, η όλη δαπάνη υπολογίστηκε ως εξής:
Για σκάψιμο
Χρυσά 3,25
Για τοιχοποιία
Χρυσά 9
100 σάκοι τσιμέντου και μεταφορικά
Χρυσά 18
Για τσιμεντοποίηση
Χρυσά 8
____________
38,25
Πρόκειται για περίπου 40 χρυσά, από αυτά περίπου τα 15 χρυσά θα αποδοθούν στην επί τούτου κατασκευαστική ασβεσταριά, τα δε υπόλοιπα να συμπληρώσει η Αδελφότητας της Αθήνας και οι χωριανοί
της Αμερικής. Η κατασκευαζόμενη δεξαμενή θα έχει βάθος 2 ½ μέτρα και πλάτος 5, μήκος 17.
Λήφθηκε απόφαση να γράψουμε στην Αμερική για τις απόψεις της Αδελφότητας και την απόφαση
να συμμετάσχει στο έργο με συνεισφορά 15 χρυσών και να εξηγήσει τα της παρανόησης με τους χωριανούς στις Σχωριάδες.
Ανακοινώθηκε δωρεά υπέρ της μνήμης του θανούντος Σπύρου Μπάντου, παρά τους πατρός του κ.
Θεμ. Μπάντου, και δόθηκε εντολή στον Γενικό Γραμματέα να ευχαριστήσει εγγράφως τον δωρητή
και να δημοσιεύσει τη δωρεά μέσω του «Ηπειρωτικού Μέλλοντος».
Μετρήθηκαν στον κ. Σοφοκλή Καλύβα το αντίτιμο των 7 χρυσών και του ανατέθηκε να φροντίσει
για την αποστολή τους στις Σχωριάδες.
Αποφασίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να μη γίνει κατά τον Ιούλιο μήνα, αλλά να συντμηθούν οι προθεσμίες και να γίνουν εντός, αν είναι δυνατόν, του τρέχοντος μήνα και του Μαΐου, η ημερομηνία αφήνεται να κανονισθεί στην προσεχή σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου και τελευταία.
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας

Ταμίας

Οι Σύμβουλοι

Το περήφανο βουνό μας, η πανέμορφη Νεμέρτσικα
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Γεν. Γραμματέας
Γ. Καραγιάννης
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Συμβούλιο 24 Μαΐου 1936
Συνήλθαμε σήμερα στου κ. Χ.Καλύβα και ακούσαμε τον συνάδελφο κ. Σοφ. Καλύβα να αναπτύσσει τις
απόψεις του δικηγόρου Παπαθανασόπουλου, ο οποίος είχε αρχικά συναντηθεί με τον κ. Παπαγιωτίδη
και μετά με τον κ. χ. Καλύβα, αργότερα, κατόπιν έγκρισης και των λοιπών μελών του Δ.Σ., όπου η υπόθεση απάντησης της Τράπεζας Αθηνών, ανατέθηκε ως γνωστόν στον κ. Χανιώτη, μη δε ακολουθεί την
πρέπουσα οδό. Οι απόψεις του κ. Παπαθανασίου εν προκειμένω είναι να γίνει μεταφορά της Αδελφότητας
της Κωνσταντινούπολης στην Αθήνα και μετέπειτα συγχώνευση με την ενταύθα εδρεύουσα Αδελφότητα
και τότε πλέον να χωρίσει το Σωματείο στον αγώνα προς την Τράπεζα και δε θα ήταν άσκοπο κατά τον
Σ. Καλύβα να αναθέταμε την υπόθεση σε αυτόν τον δικηγόρο.
Την πρόταση αυτή ανέκρουσε ο κ. Πρόεδρος που είπε ότι δεν είναι ποσώς λογικό να αφαιρέσουμε την
υπόθεση από τον κ. Χανιώτη εφόσον δεν ακολουθεί εσφαλμένη οδό. Είμαστε, άλλωστε, υποχρεωμένοι
στην προκειμένη περίπτωση να αμείψουμε τον κ. Χανιώτη και να επιβαρυνθεί η Αδελφότητα με δύο
αμοιβές. Μετά από ικανή συζήτηση ο κ. Καραγιάννης πρότεινε τα εξής: Δεδομένου ότι το νυν Δ.Σ. είναι
πλέον υπό παραίτηση, να μη λάβουμε καμία απόφαση για ένα τόσο ζωτικό ζήτημα αλλά να το φέρουμε
στη Γενική Συνέλευση της μεθεπόμενης εβδομάδας, και μεταξύ μας μετά του μέλλοντος να εκλεγεί νέο
Συμβούλιο, να αποφασισθεί ευγενική των συγχωριανών απόφαση αν θα μείνει η υπόθεση ή θα ανατεθεί
σε άλλον. Την πρόταση αυτή αποδέχτηκαν όλοι. Τελικά, αποφασίστηκε η Γενική των μελών Συνέλευση
να γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου.
Ο Ταμίας

Ο Γεν. Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Οι Σύμβουλοι
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Πρακτικό Δ.Σ. 11 Ιουνίου 194(5;)
Σήμερα, 11 Ιουνίου συνελθόντες στο κέντρο «Βιολέτα» τα μέλη του Δ.Α. με θέμα την αποστολή επιστολών και άπαντα τα μέλη της Αδελφότητας που βρίσκονται και στο εξωτερικό, με σκοπό τη γνωστοποίηση των ενεργειών της Αδελφότητας.
Κατόπιν της ανταλλαγής διαφόρων απόψεων, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση.
Επί τη ευκαιρία, εγκρίθηκε, προηγουμένως, δοθέν βοήθημα, από το ταμείο της Αδελφότητας, δρχ.
3.000 στον συγχωριανό μας Παναγιώτη Τέλιο.
Καθώς και η επίδοση στον ως άνω συγχωριανό μας παρακλητικής επιστολής προς την κοινότητα Σχωριάδων για την επαναπρόσληψή του στην πρότερη υπηρεσία του.
Έγιναν, όμως, συστάσεις όπως στο μέλλον να αποφεύγονται τέτοιου είδους ενέργειες, δηλαδή παροχή
βοηθημάτων δεδομένου ότι η Αδελφότητα βρίσκεται στο πρώτο βήμα της ανασυγκρότησής της.
Ο Πρόεδρος
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Ο Αντιπρόεδρος

Ο Ταμίας

Οι Σύμβουλοι

Ο Γ. Γραμματέας
Τσιαμπέρης

Συλλογή Αρχείων

Συμβούλιο 10 Ιουλίου 1945
Συνήλθαμε σήμερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο κέντρο «Βιολέτα» κ. Μ.Μπάντου σε σύσκεψη με θέμα την υπογραφή και ταχυδρόμηση των επιστολών στα μέλη της Αδελφότητας τα ευρισκόμενα στο εξωτερικό.
Επί της ευκαιρίας της συνέλευσης, ο Πρόεδρος κ. Α. Μπέλλος ανέφερε και υποστήριξε το
θέμα περί χορού της Αδελφότητας, την ιδέα ακολούθησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και αποφασίστηκε η εκλογή κέντρου.
10-7-45
Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Ταμίας

Οι Σύμβουλοι Ο Γ. Γραμματέας
Τσιαμπέρης
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Πρακτικόν 1ον Αθήνα 12-12-1949
Συνελθόντες σήμερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην οικία του κου Σοφοκλή Καλύβα σε
σύσκεψη με θέμα την ενσωμάτωση του Συμβουλίου και κατόπιν γενομένης ψηφοφορίας εξελέγησαν
ως Πρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Χαράλαμπος Καλύβας, ως αντιπρόεδρος ο κ. Βασίλειος Καλέμης, Γεν.
Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος Λώλης, Ταμίας ο κ. Φώτιος Τσαούσης.
Σύμβουλοι οι κ.κ. Σοφοκλής Καλύβας, Αντώνιος Καλύβας, Δημήτριος Τσαούσης.
Μην υπάρχοντας άλλα θέματα προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.
10-7-45
Ο Πρόεδρος
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Τα Μέλη
Κ. Λώλης

Ο Γ. Γραμματέας
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Συμβούλιο 19ης Μαΐου 1950 ώρα 8.30 μ.μ.
Συνελθόντες σήμερα την 19η Μαΐου 1950 σε σύσκεψη τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας μας στην επί
της οδού Σόλωνος αρ. 21, ταβέρνα «Νέα Βιολέτα», με θέμα το γεύμα που θα δοθεί.
Και κατόπιν ανταλλαγής γνωμών ενός εκάστου, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις σε ομοφωνία όλων.
1ον Ορίστηκε η ημερομηνία του γεύματος η 11η του μηνός Ιουνίου ημέρα Κυριακή στο κέντρο «Χαραυγή», στην Παλαιά Πεντέλη, του Β. Κωστούλα.
2ον Τιμή συμμετοχής ορίστηκε 18.000, δέκα οκτώ χιλιάδες κατ’ άτομο.
3ον Καταρτίστηκε μια επιτροπή η οποία αποτελείται από διάφορες δεσποινίδες και κυρίες.
Και τέλος, λήφθηκε απόφαση για την εκτύπωση των Δελτίων Συμμετοχής.
Και λύεται η Συνεδρίαση των 11ην ώρα μ.μ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Ταμίας
Φ. Τσαούσης

Το Συμβούλιο
Κ. Λώλης
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Συμβούλιο 5-7-50
Συνελθόντα τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας μας σήμερα στο Μαρούσι και στον οικία του κ. Φώτιου Τσαούση, συμφώνησαν και ενέκριναν τα έξοδα και τα έσοδα από την γιορτή των οποίαν δώσαμε
την 11.6.50 στον κέντρο «Χαραυγή» του κ. Β. Κωστούλα, και υπογράψαμε το πρακτικό του εγκρίνοντας τη διαχείριση και διάθεση των χρημάτων. Από το γεύμα αποκομίστηκαν οφέλη στον ταμείο
της Αδελφότητας του ποσού των 174.525 δραχμές.
Μαρούσι 5 Ιουλίου 1950
Ο Πρόεδρος
Χ. Καλύβας
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Ο Ταμίας
Φ. Τσαούσης

Ο Γ. Γραμματέας
Κ. Λώλης

Οι Συμβούλοι
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Συμβούλιο 14-1-1953
Συνελθόντα σήμερα τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας μας στον επί της οδού Αθηνάς 54, Αθήνα,
παρόντων των κάτωθι συμβούλων 1) Καλύβας Χαράλαμπος 2) Καλέμης Βασίλειος 3) Καλύβας Σοφοκλής 4) Τσαούσης Φώτιος 5) Λώλης Κωνσταντίνος 6) Καλύβας Αντώνιος, βρισκόμενοι σε απαρτία
άρχεται η συζήτηση.
Ως μόνο θέμα συζήτησης είναι ένα 1., το οποίο αφορά την οργάνωση από την Αδελφότητάς μας, μιας
χοροεσπερίδας.
1. Τον λόγο λαμβάνει ο κ. Καλύβας Χαράλαμπος, ο οποίος μας εκθέτει τις απόψεις του και κατόπιν
συζήτησης αποφασίσαμε να δοθεί η χοροεσπερίδα στην προαναφερόμενη διεύθυνση όπου και το κέντρο
«Αθήναιον» του συγχωριανού κ. Β.Καλέμη, ο οποίος πρόθυμα δέχτηκε να μας παραχωρήσει τη σάλα
του καταστήματός του.
Ως ημερομηνία ορίστηκε η 7η Φεβρουαρίου 1953, ημέρα Σάββατο και από ώρες 10.30 μ.μ. μέχρι πρωίας.
2. Τρόπος κατά τον οποίο θα ειδοποιούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν ορίστηκε η εκτύπωση προσκλήσεων, οι οποίες θα αντιστοιχούν προς 10.000 χιλιάδες κατ’ άτομο, οι οποίες θα διανεμηθούν εκ
των προτέρων.
Κατόπιν η συνεδρίαση λύεται.
Στην Αθήνα την 14-1-1953
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας

Τα Μέλη
Φ. Τσαούση
Β. Καλέμης
Σοφ. Καλύβας

Ο Γ. Γραμματέας
Κ. Λώλης
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Συμβούλιο 2ης Μαρτίου 1953
Συνελθόντα σήμερα τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας μας
στον επί της οδού Αθηνάς 54, εστιατόριο «Αθήναιον» παρόντων των κάτωθι 1) Χαράλαμπου Καλύβα, Σοφοκλή, Καλύβα, Φωτίου Τσαούση, Βασίλη Καλέμη και Κωνσταντίνου
Λώλη με κυρίως θέμα τον ισολογισμό του δοθέντος χορού
της 7ης Φεβρουαρίου 1953.
Τεθέντος υπ’ όψιν των κ.κ Συμβούλων, η απόδειξη των γενικών δαπανών εκ του ποσού του ενός εκατομμυρίου διακοσίων
πενήντα έξι χιλιάδων (1.256.000) και έτερον αποδεικτικό
είσπραξης ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων
(1.622.000), προέκυψε σε όφελος της Αδελφότητας το ποσό
των τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων 366.000, τεθέν στην
κρίση των συμβούλων και συμφωνησάντων επί του ανωτέρου
πρακτικού λύεται η συνεδρίαση.
Στην Αθήνα τη 2 Μαρτίου 1953.
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας
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Τα Μέλη
Φ. Τσαούση
Σοφ. Καλύβας

Ο Γ. Γραμματέας
Κ. Λώλης
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Συμβούλιο 4ης Μαρτίου 1953
Συνελθόντα σήμερα την 4η του μηνός Μαρτίου 1953, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7η εσπερινή στο κατάστημα του κ. Β.Καλέμη, οδός Αθηνάς αρ. 54. Παρόντων των κ.κ. Χαράλαμπου Καλύβα, Σοφοκλή
Καλύβα, Βασίλη Καλέμη, Φώτιου Τσαούση, Κωνσταντίνου Λώλη, έχοντες απαρτία, αρχίζει η συζήτηση, τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος ο οποίος προτείνει όπως συγκληθεί γενική συνέλευση προς ανάδειξη κατά του καταστατικού νέας Διοίκησης και η πρόταση εγκρίθηκε από όλους τους συμβούλους.
Αθήνα 4-3-1953
Ο Πρόεδρος
Χαρ. Καλύβας

Τα Μέλη
Φ. Τσαούση
Σοφ. Καλύβας

Ο Γ. Γραμματέας
Κ. Λώλης

Το χωριό μετά τον εμπρησμό από τους Γερμανούς
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Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Αδελφότητας 26 Απριλίου 1959 έπειτα από τρεις συσκέψεις και
Συνέλευση γραμμένη στον Μεγάλο Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων
Συνήλθε σήμερα 26 Απριλίου 1959 σε πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας
εκτάκτως και λόγω του θανάτου και του συγχωριανού καθηγητή Κωνσταντίνου Μπεκιάρη. Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος αυτού Σοφοκλής Καλύβας
ανήγγειλε τον αιφνίδιο θάνατο κατόπιν αυτοκινητιστικού δυστυχήματος του διαπρεπούς και θερμού
συμπατριώτη Κωνσταντίνου Μπεκιάρη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθύτατή του λύπη για τη σκληρή απώλεια του μεταστάντος
και εκφράζει ομόφωνα πρόταση του κ. Προέδρου, όπως:
1. Παρόν κατά την κηδεία σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Να εκφωνηθεί αποχαιρετιστήριος λόγος επί αυτού του θανάτου.
3. Να κατατεθεί στέφανος, δαπάνες Αδελφότητας, επί του τάφου του εκλιπόντος εντίμου Προέδρου
της Αδελφότητας.
Κατόπιν λύεται η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
Σοφ. Καλύβας
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Ο Γ. Γραμματέας
Στ. Τσαμπέρης

Τα Μέλη
Αν. Μπέλλος
Δημ. Βάγιας
Αν. Καλύβας

Συλλογή Αρχείων

Ταμείο
Αδελφότητας Σχωριαδιτών
1935-1959

Οι σελίδες του “Ταμείου” έχουν κοπεί σκόπιμα, για λόγους αισθητικής και οικονομίας. Τα στοιχεία αναφέρονται όλα ακριβώς όπως
είναι γραμμένα από τους Ταμίες της Αδελφότητας Σχωριαδιτών,
“Η Γέννηση της Θεοτόκου”.
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Σοφοκλής Καλύβας
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 15

Αντώνιος Μπέλος
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Συνδρομή Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, δρχ. 20
- Σύνολο, δρχ. 35

Δημήτριος Βάγιος
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 15
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Βασίλειος Τσαμπέρης
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 15

Κωνσταντίνος Μπεκιάρης
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 15

Αντώνιος Καλύβας
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 15

Κωνσταντίνος ........................
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 15
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Βασίλειος Καλέμης
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 15

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 15

Κωνσταντίνος Οικονόμου
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 15

Παντελής Παπάς
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 15
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Βασίλειος Ευθ. Τσαμπέρης
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου, δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 15

Eυάγγελος Μπέλος
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
-Διά Συνδρομές Μάιος, Ιούνιος (πιθανόν έως Αύγουστος), δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 35

Στέφανος Τσαμπέρης
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Διά Συνδρομές Μάιος, Ιούνιος (πιθανόν έως Αύγουστος), δρχ. 5
- Σύνολο, δρχ. 35

Δημήτριος Μπέλος
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
-Διά Συνδρομές Απριλίου, Μαϊου, δρχ.10
- Σύνολο, δρχ. 20
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Αθανάσιος Μπέλλος
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Διά Συνδρομές Απριλίου - Μαϊου, δρχ.105
- Σύνολο, δρχ. 20

Ιωάννης Βαβάκος
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου - Μαϊου, δρχ.10
- Σύνολο, δρχ. 20

Καραγιάννης
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου - Μαϊου, δρχ.10
- Σύνολο, δρχ. 20

Στέφανος Μπάντος
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου - Οκτωβρίου, δρχ.40
- Σύνολο, δρχ. 50
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Νικ. Παπαγιωτίδης
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Συνδρομή Απριλίου - Μαϊου, δρχ.10
- Σύνολο, δρχ. 20

Χρ. Τσαμπέρης
- Διά εγγραφής στην Αδελφότητα, δρχ. 10
- Διά Συνδρομής του 1959, δρχ. 45
- Διά Συνδρομής του 1960, δρχ. 30
- Σύνολο, δρχ. 85

Η εκκλησία κατεδαφισμένη. Ο άδειος αυλόγυρός της έγινε το προαύλιο του σχολείου
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Από το Αρχείο του
Δημήτρη Μπεντούλη
(1914-1996)
Στην ενότητα θα βρείτε:
• Βιογραφικό του Δημήτρη Μπεντούλη
• Χρονογραφία της Ηπείρου υπό Π.Α.Π, Αθήναι

1856, Τόμος Β’
• Πληθυσμός

Πωγωνίου, 1964

• Καταγραφή

διδασκάλων και Ιερέων των Σχωριάδων, από παλαιά έγγραφα, κατά τον 19ο 20ο αιώνα

• Πληροφορίες,

από πηγές, για συμβάντα στις
Σχωριάδες, κατά τον 19ο-20ο αιώνα

• Δακτυλογραφημένες

χειρόγραφες πληροφορίες
από το αρχείο του Δημήτρη Μπεντούλη με χρονολογική σειρά

• Ανάλεκτα

για τις Σχωριάδες και τους Σχωριαδίτες του Κωνσταντίνου Σιούτη από Δρόβιανη,
μέσα από το αρχείο του Δημήτρη Μπεντούλη

• Ανάλεκτα

για τις Σχωριάδες και τους Σχωριαδίτες του Χαρ. Ρεμπέλα από Κόνιτσα, μέσα από το
αρχείο του Δημήτρη Μπεντούλη

• Σημειώσεις

και επιγραφές σχετικά με το χωριό
Σχωριάδες, χειρόγραφο τετράδιο του Δημήτρη
Μπεντούλη

• Επίσημα

έγγραφα, Σφραγίδες, Αποκόμματα
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Δημήτρης Μπεντούλης (1914- 1996)
Ο Δημήτρης Μπεντούλης γεννήθηκε στις Σχωριάδες το 1914.
Τελειώνοντας το εξατάξιο σχολείο στο χωριό, φοίτησε σε γυμνάσιο στην Αθήνα, με επιτυχία και διακρίσεις. Με υποτροφία από
την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας σπούδασε στη Ρουμανία,
θεολογία. Τελείωσε τις σπουδές του το 1934, ενώ ειδικεύτηκε
στη βυζαντινή μουσική, όπου από φοιτητής έδινε μαθήματα βυζαντινής μουσικής στο Εθνικό Ορθόδοξο Σεμινάριο «Ο Απόστολος Παύλος» και σχημάτισε και βυζαντινή χορωδία.
1934: Σχημάτισε και διεύθυνε τη βυζαντινή χορωδία του
καθεδρικού ναού του Πόγραδετς.
1935: Εργάστηκε ως καθηγητής θρησκευτικών στο Πόγραδετς, διορίστηκε διευθυντής του Εθνικού Ορθόδοξου
Σεμιναρίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας έως το 1945. Το
πολιτικό καθεστώς της εποχής κατήργησε το σεμινάριο.
1935-1967: Με ένα μικρό διάστημα διακοπής, σχημάτισε
και διεύθυνε τη βυζαντινή Μεικτή Εθνική Χορωδία του καθεδρικού ναού του Ευαγγελισμού στα Τίρανα. Την αναδιοργάνωσε το 1991, με την πτώση του καθεστώτος Χότζα.
1936-1939: Διετέλεσε αρχισυντάκτης του περιοδικού της Εκκλησίας “Predikimi” (Κήρυγμα).
1936: Μαζί με τον Γιώργη Παπαηλία, ίδρυσαν τη βιβλιοθήκη “Predikimi” και εκδώσαν πολλά βιβλία.
1938: Σχημάτισε και διεύθυνε τη βυζαντινή χορωδία του καθεδρικού ναού του Δυρραχίου.
1939-1945: Διευθύνων του περιοδικού “Jeta Kristiane” (Χριστιανική ζωή). Οι μεταφράσεις του
εγκρίνονται από την Ιερά Σύνοδο της ΟΑΕΑ και χρησιμοποιούνται από τον ορθόδοξο κλήρο.
1941: Παντρεύτηκε την συγχωριανή του Αρετή Καραμήτρο (Μπεζάνη) κι έκαναν τρία παιδιά, τον
Χριστόφορο, τη Μάρθα και τον Σπύρο.
1945: Με την αλλαγή πολιτικού καθεστώτος εργάστηκε ως βοηθός γραμματέας στην Αρχιεπισκοπή,
ως δάσκαλος ιστορίας στο γυμνάσιο Τιράνων και Δυρραχίου.
1947: Εργάστηκε ως εισηγητής σχεδίου και στατιστικής στη Διεύθυνση Κρατικοποιημένων Μηχανικών Επιχειρήσεων.
1948: Εργάστηκε ως επικεφαλής του τμήματος σχεδίου του πρώτου μηχανικού εργοστασίου στα Τίρανα,
έως τη συνταξιοδότησή του, και διακρίθηκε ως ένας από τους αξιολογότερους οικονομολόγος της χώρας.
1948-1967: Εκλέχτηκε μέλος τους Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ορθόδοξης Κοινότητας των
Τιράνων.
1950: Εκλέχτηκε αντιπρόσωπος των Τιράνων και της Αναπλήρωσης του Πωγωνίου στο Τρίτο Συνέδριο της ΟΑΕΑ.
1958-1965: Μέλος της Επιτροπής για την εξέταση και τη διόρθωση του «Βιβλίου των Ιερών Ακολουθιών» και του «Οκτόωχου».
1991-1996: Εκλέχτηκε μέλος τους Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ορθόδοξης Κοινότητας των Τιράνων.
1992-1996: Επικεφαλής της Επιτροπής για τη διόρθωση των λειτουργικών βιβλίων.
Υπήρξε πρωτοψάλτης για 50 περίπου χρόνια του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού, στα Τίρανα.
Είχε δραστηριοποιηθεί στον Οίκο του Πολιτισμού στα Τίρανα, με πολλές συμμετοχές σε διαγωνισμούς,
διακρίσεις και βραβεία. Είχε εκδώσει πολλά θρησκευτικά και ιστορικά βιβλία ως συγγραφέας και συνεργάτης, άρθρα σε περιοδικά, μεταφράσεις ποικίλης ύλης κ.α..
Για τη δραστηριότητά του στο θεολογικό πεδίο, το παιδαγωγικό, το μουσικό, το λογοτεχνικό, το μεταφραστικό και το οικονομικό, έχει παρασημοφορηθεί από το Λαϊκό Κοινοβούλιο με το Μετάλλιο της
Εργασίας και με Παράσημα Εργασίας της δεύτερης και τρίτης τάξης. Το 1995, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τον τίμησε με τον υψηλό τίτλο του «Άρχοντος Διδασκάλου της Εκκλησίας».
Ο Δήμος των Τιράνων, τον τίμησε συμπεριλαμβάνοντας το όνομά του στην ομάδα διανοούμενων που
έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της πρωτεύουσας, ονομάζοντας έναν δρόμο της πόλης με το όνομά του.
Απεβίωσε την 16η Ιανουαρίου 1996.
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Χρονογραφία της Ηπείρου υπό Π.Α.Π,
Αθήναι 1856, Τόμος Β’
Σελίδα 366: Στατιστικός πίνακας της Ηπείρου (1854)
-Σκουργιάδες: οίκοι 70. Στέφαν, 91,
γλώσσα ελληνική. Μουαντζέλ
-Πολίτζανη (Πολιτειανή): οίκοι 90. Στέφ. 104
-Φλωμόν και Χλωμόν: οίκοι 80. Στεφ. 101
-Σωπικοί (Αισωπικοί): οίκοι 200. Στεφ. 240
-Μαυρόγερον: οίκοι 15. Στεφ. 23, ιδιόκτητα
-Τσιάτιστα: οίκοι 40. Στεφ. 44, εθνικόν
-Σέλτση: οίκοι 50. Στεφ. 60, ελεύθερον

Περιφέρεια Πωγωνίου
Χωριά
Πληθ.
Πληθ. Σύνολο
Ελλήνων Αλβανών
Πολύτσανη 1.650
- 1.650
Σχωριάδες
560
560
Σωπική
1.630
- 1.630
Τσιάτιστα
487
487
Χλωμό
760
760
Μαυρόγερο
98
98
Γεν. Σύνολο

5.185

5.185
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Ανάλεκτα για τις Σχωριάδες και τους Σχωριαδίτες από το αρχείο του Δημήτρη Μπεντούλη
-Καταγραφή διδασκάλων και Ιερέων των Σχωριάδων, από παλαιά έγγραφα, κατά τον 19ο - 20ο αιώνα
-Πληροφορίες, από πηγές, για συμβάντα στις Σχωριάδες, κατά τον 19ο - 20ο αιώνα (πρωτότυπα και
αποδελτιωμένα)

Διδάσκαλοι στο χωριό (από διάφορες σημειώσεις στα εκκλησιαστικά βιβλία)
27/10/1828: Δημητριάδης Μαργαρίτης, διδάσκαλος
26/1/1831: Γεώργιος Νικολάου, διδάσκαλος από χώρα Νεγάδες
1/9/1840: Παπα – Δημήτριος, διδάσκαλος χώρας Σχωριάδων
Διδάσκαλοι στο χωριό (από διάφορες άλλες πηγές)
1860: Από το 1860 και εντεύθεν Ελληνικό Σχολείο (Λαμπρίδης, Πωγωνικά, σελ. 47).
1864: Διδάσκαλος στις Σχωριάδες, Β.Κ. Τσιμόπουλος (Ν.Ι.Μυστακίδης, σελ.2445)
1865: Διδάσκαλος στο Χλωμό, ο Παπα – Μαργαρίτης (Ν.Ι.Μυστ. σελ. 1688)
1870: Διδάσκαλος Β.Κ. Τσιμόπουλος, Παπα – Μαργαρίτης (Ν.Ι.Μυστ.)
1873-74: Σχολή ελληνο-αλληλοδιδακτικής. Μαθητές 70. Μισθός 4.000 γρ.
1878: Ο Ελληνοδιδάσκαλος Βασίλειος από το νησί των Ιωαννίνων
1878-1884: Διδάσκαλος Χαρ. Οικονομίδης (Ν.Ι.Μυστ.)
1879: Συνεστήθη υφαντήριον εν Σχωριάδες (Ν.Ι.Μυστ.)
1881: Διδάσκαλος Αθανάσιος Κώστα Ζήσης (Ν.Ι.Μυστ.)
1886: Διδάσκαλος Ευάγγ. Κρασάς (Ν.Ι.Μυστ.)
142

Συλλογή Αρχείων

1887: Διδάσκαλος Χρ. Παπάς από Γράψη και διδάσκαλος Μπάτζης από Τεργαχιάτες (Ν.Ι.Μυστ.)
1890: Διδάσκαλος Σπύρος από Παλαιά Άρτα (Ν.Ι.Μυστ.)
1898: Δημοτικό 1, Ελληνικό 1, Μαθητές 60. Διδάσκαλοι 2. Δαπάνες γρ. 1000 (Το Δέλβινο, σελ. 344)
1899: Διδάσκαλος Σάββας (Ν.Ι.Μυστ.)
1900: Εξετάσεις, διδάσκαλος Σάββας Πέσης από Δοξάτι (Ν.Ι.Μυστ.)
1902: Διδάσκαλος Β. Διακόνου (Ν.Ι.Μυστ.)
1903: Διδάσκαλος Χ. Οικονομίδης (Ν.Ι.Μυστ.)
1904: Διδάσκαλος Χρ. Παπαγεωργίου (Ν.Ι.Μυστ.)
26/3/1913: Η εφοροεπιτροπή αποτείνεται προς τον Ταμία της Αδελφότητας Σχωριαδιτών για να της χορηγήσει 15 λίρες τούρκικες για τους μισθούς των διδασκάλων, γιατί το κοινοτικό ταμείο αδυνατούσε να
πληρώσει (Κώδιξ Νο1, σελ. 132-10)
23/3/1914: Άπασα η κοινότητα, σύμφωνα με τη διαταγή της Αυτόνομης Κυβέρνησης και των περιστάσεων, αποφασίζει να κλείσει το σχολείο (Κώδιξ Νο1, σελ, 111-113).
20/9/1914: Συμβόλαιο μεταξύ εφορείας και του Βασιλείου Α. Δέδε από την Σέλτση, δημοδιδάσκαλου,
για το σχολικό έτος 1914-1915 αντί 42 λιρών χρυσών, κατοικίας και καυσίμου ύλης. Το συμβόλαιο
επαναλήφθηκε και για το σχολικό έτος 1915-1916 (Κώδιξ Νο1, Σελ. 134).
25/9/1914: Συμβόλαιο μεταξύ εφορείας και της Αναστασίας Β. Λιάπη από την Πολύτσανη, διδασκάλισσας, για το σχολικό έτος 1914-1915, αντί 33 λιρών χρυσών, κατοικίας και καυσίμου ύλης. Το συμβόλαιο επαναλήφθηκε για το σχολικό έτος 1915-1916 (Κώδιξ Νο1, σελ. 140).

24/9/1915: Συμβόλαιο μεταξύ εφορείας και δημοδιδάσκαλου Ιωάννη Ντάλλα, ως βοηθού δασκάλου για το έτος 19151916, και ως ψάλτη, αντί ετησίου μισθού 400 δραχμών. Να
συνεργάζεται με τον διδάσκαλο Β. Δέδε.
1/9/1923: Ο κ. Βασίλειος Λίτσης διορίζεται διδάσκαλος για
το σχολικό έτος 1923-1924 αντί μισθού 800 οκ. Αραβοσίτου
και 400 οκ. σίτου, για συνεργασία με τον, υπό της κυβέρνησης διορισθέντα συνάδελφόν του, Ιωάννη Ντάλλα. Οφείλει
να ψάλλει (Κώδιξ Νο1, σελ. 97 – 153).
1/9/1924: Επαναλαμβάνεται ο διορισμός του κ. Β. Λίτση,
για το σχολικό έτος 1924-1925, αντί 1000 οκ. Αραβοσίτου
και 800 οκ. Σίτου (Κώδιξ Νο1, σελ. 109-167). Να συνεργαστεί με τον συνάδελφό του, Ι. Ντάλλα.
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Αντώνιος Παπαχρήστου
1900: Διδάσκαλος στην Πολύτσανη (Ν.Ι.Μυστ.
σελ. 1697)
1901: Διδάσκαλος στη Δέη (Ν.Ι.Μυστ. σελ.1985)
1902: Διδάσκαλος στη Δέη (Ν.Ι.Μυστ. σελ. 1986)
1903: Διδάσκαλος στο Κάτω Λαμπόβο (Ν.Ι.Μυστ.
σελ. 1405)
1904: Διδάσκαλος στη Δέη (Ν.Ι.Μυστ. σελ. 1987)
1905-1906: Διδάσκαλος στη Σχολή Αργυροκάστρου (Δέλβινο, σελ. 296)
1907: Διδάσκαλος στη Σχολή Αργυροκάστρου
(Ν.Ι.Μυστ. σελ. 2930)

Iωάννης Ντάλλας
1897 – 1900: Διδάσκαλος στη Διπαλίτσα και
επιστάτης της Μολυβδοσκέπαστης (Ν.Ι.Μυστ.
σελ. 1512).
24/9/1915: Συμβόλαιο μεταξύ εφορείας και
δημοδιδάσκαλου Ιωάννη Ντάλλα ως βοηθού διδασκάλου για το έτος 1915-1916 και ως
ψάλτη, αντί ετήσιου μισθού 400 δρχ.. Να συνεργάζεται με τον συνάδελφό του Β. Δέδε.

Οι γονείς του Γιάννη Ντάλλα
Βασίλειος Ντάλλας και Κωνστάντω Ντάλλα από
την Διαραβίνα.
Τη δεύτερη γυναίκα ο Γιάννης Ντάλλας την είχε
από Δοξάτες και την πήρε με πρόταση ενός συντρόφου του δασκάλου από τους Δοξάτες.
Οι γονείς του Γιάννη Ντάλλα ήταν στην Πόλη
μποσταντζήδες και σε καλή κατάσταση και ο ίδιος
στην Πόλη σπούδασε. Ήταν μοναχοπαίδι.
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Χαρ. Οικονομίδης, 9 Ιουλίου 1906
Ν.Μ. σελ. 1044. Διδάσκαλος στο Αργυρόκαστρο
1902: Οικ. Παπα – Χρήστος αρχ. Επίτροπος των
Σχωριάδων, μέλος του ιερατικού συμβουλίου μητροπόλεως.

Παλαιά καταγραμμένα συμβάντα
των Σχωριάδων
Ν.Γ.Μυστακίδης Σελίς 239
1884, Ιούλιος: Αρχ.Επιτρ. Δελβίνου, Παπά
Μαργαρίτης από Σχουργιάδες
Σελίς 247
1883, Ιουλίου 20 διορίσθη αρχ, επιτρ. ο εκ Σχουργιάδες οικ. Παπά Μαργαρίτης, εκάθησε ένα έτος
σχεδόν ένεκα ασθενείας.
Σελίς 269
1874, 3 Σεπτεμβρίου: Στο βουνό Βανίστης χτύπησαν
τον Β. Σιούπη εκ Βανίστης, του πήραν 8 σφαχτά.

Για το σχολειό της Άνω Λεσινίτσας, ίδε Ν.Γ.
Μυστακίδης, σελ. 574

1865: Παπα – Μαργαρίτης διδάσκαλος στο
Χλωμό (Ν.Ι.Μυστ. σελ. 1688)
1901-1902: Διάκο Βασίλης από τις Σχωριάδες
(Ν.Ι.Μυστακίδης, σελ. 2005)
1868: Μαργαρίτης Χρηστίδης από Σχωριάδες,
διδάσκαλος στο Αργυρόκαστρο
1895, Σεπτέμβριος: Διευθυντής Ιωάννης Οικονόμου από Σχουριάδες
1896 διδ. Αντώνιος Οικονόμου
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Παπα – Χαράλαμπος Οικονομίδης
1878-1884: Διδάσκαλος Χ. Οικονομίδης, ο οποίος
ήταν και στο Κάτω Λάμποβο, στη Μίγκουλη, Βησάτη κ.τ.λ. (Ν.Ι.Μυστακίδης)
1899-1900: Διδάσκαλος στην κεντρική Σχολή
Δρόβιανης (Το Δέλβινο, σελ. 323)
1901-1902: Διδάσκαλος στην Κεντρική Σχολή Δρόβιανης (Ν.Ι.Μυστακίδης) και (Το Δέλβινο σελ. 323)
1903: Διδάσκαλος στο χωριό (Ν.Ι.Μυστακίδης)
1913: Χειροτονήθηκε διάκονος στην Άνω Λεσινίτσα
και ιερέας στην Κάτω Λεσινίτσα (Ν.Ι.Μυστακίδης)
5/2/1913: Παίρνει από το ταμείο της Εκκλησίας
5 λίρες επειδή πρόκειται να προσχωρήσει στον
κλήρο (Κώδιξ, σελ. 131-9)

Παπα – Μαργαρίτης Λίτσης
25/10/1864: Χειροτονήθηκε ιερέας στον
Άγιο Παντελεήμονα. Χρημάτισε στην
Κωνσταντινούπολη και Δελβίνο, Αρχιερατικός Επίτροπος (Ν.Ι.Μυστακίδης)
1865: Εφημέριος στο χωριό και διδάσκαλος (Ν.Ι.Μυστακίδης)
1866-1872: Διδάσκαλος και εφημέριος
στη Σέλτση (Ν.Ι.Μυστακίδης, σελ. 1557)
1873-1881: Εφημέριος στον Γαλατά της
Κωνσταντινούπολης (Ν.Ι.Μυστακίδης)
1883: Οικ. Παπα – Μαργαρίτης
1900: Οικ. Παπα – Μαργαρίτης

Από τη διαθήκη του Μήτρο Λίτση,
12/10/186;
O Μήτρο Λίτσης είχε τρία παιδιά: Τον
Χρήστο, τον Μαργαρίτη και τον Θανάση
και δύο κορίτσια: την Ελένη και Αικατερίνη.
Ο Χρήστος ήταν αγράμματος. Τη διαθήκη
την έχει γραμμένη ο Μαργαρίτης σε καθαρή γλώσσα και ορθογραφημένη.

146

Συλλογή Αρχείων

-Νικ. Τσιγαράς: Συγγραφέας (171, Ι)
-Χαρ. Ι. Δάλλας, ιατρός, ο πρώτος ανακινήσας το θέμα αποκατάστασης της μνήμης του
Θανάση Βάγια (39, ΙΙ).
-Μιχ. Μάνος, ιατρός στο Δέλβινο (231, ΙΙ).
-Κλέφτες που βγήκαν στα βουνά ψηλά στα
κορφοβούνια και που επέσυραν τη λαϊκή συμπάθεια διότι καταδιώκονταν από τα αποσπάσματα που ήταν και εχθροί του λαού, είναι
μια σειρά παλικαριών που η λαϊκή μούσα
τραγούδησε την παλικαριά τους. Μεταξύ
αυτών και ο Νταβέλης (βλ. Χαρ. Ρεμπέλας,
«Κονιτσιώτικα», Αθήνα 1953) (σελ. 93, ΙΙ).
(Γύρω στα 1854).

-Από το Μετοχασάναϊ του Τεπελενίου, ο Ντερβίς Πασάς, πρακτικός γιατρός. Αυτόν κάλεσαν
στις Σχωριάδες να δει τον βαριά άρρωστο πλούσιο Χατζή – Μόσχο. Δυστυχώς, η ιατρική σοφία
δεν ωφέλησε τον ασθενή σε τίποτα (σελ. 107)
-Στις Σχωριάδες του Πωγωνίου φοριόταν φορεσιά παραπλήσια με αυτή του Δελβίνου (σελ.
180, Τόμος Ι)
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Δακτυλογραφημένες όλες οι χειρόγραφες πληροφορίες από το αρχείο του Δημήτρη Μπεντούλη, με χρονολογική σειρά
Διδάσκαλοι στο χωριό (από διάφορες σημειώσεις στα εκκλησιαστικά βιβλία)
27/10/1828: Δημητριάδης Μαργαρίτης, διδάσκαλος
26/1/1831: Γεώργιος Νικολάου, διδάσκαλος από χώρα Νεγάδες
1/9/1840: Παπα – Δημήτριος, διδάσκαλος χώρας Σχωριάδων
Διδάσκαλοι στο χωριό (από διάφορες άλλες πηγές)
1860: Από το 1860 και εντεύθεν Ελληνικό Σχολείο (Λαμπρίδης, Πωγωνικά, σελ. 47).
1864: Διδάσκαλος στις Σχωριάδες, Β.Κ. Τσιμόπουλος (Ν.Ι.Μυστακίδης, σελ.2445)
1865: Διδάσκαλος στο Χλωμό, ο Παπα – Μαργαρίτης (Ν.Ι.Μυστ. σελ. 1688)
1868: Μαργαρίτης Χρηστίδης από Σχωριάδες, διδάσκαλος στο Αργυρόκαστρο
1870: Διδάσκαλος Β.Κ. Τσιμόπουλος, Παπα – Μαργαρίτης (Ν.Ι.Μυστ.)
1873-74: Σχολή ελληνο-αλληλοδιδακτικής. Μαθητές 70. Μισθός 4.000 γρ.
1878: Ο Ελληνοδιδάσκαλος Βασίλειος από το νησί των Ιωαννίνων
1878-1884: Διδάσκαλος Χαρ. Οικονομίδης (Ν.Ι.Μυστ.)
1881: Διδάσκαλος Αθανάσιος Κώστα Ζήσης (Ν.Ι.Μυστ.)
1886: Διδάσκαλος Ευάγγ. Κρασάς (Ν.Ι.Μυστ.)
1887: Διδάσκαλος Χρ. Παπάς από Γράψη και διδάσκαλος Μπάτζης από Τεργαχιάτες (Ν.Ι.Μυστ.)
1890: Διδάσκαλος Σπύρος από Παλαιά Άρτα (Ν.Ι.Μυστ.)
9/1895: Διευθυντής Ιωάννης Οικονόμου από Σχωριάδες
1896: Διδάσκαλος Αντώνιος Οικονόμου
1898: Δημοτικό 1, Ελληνικό 1, Μαθητές 60. Διδάσκαλοι 2. Δαπάνες γρ. 1000 (Το Δέλβινο, σελ. 344)
1899: Διδάσκαλος Σάββας (Ν.Ι.Μυστ.)
1900: Εξετάσεις, διδάσκαλος Σάββας Πέσης από Δοξάτι (Ν.Ι.Μυστ.)
1901-1902: Διάκο Βασίλης από Σχωριάδες (Ν.Γ.Μυστακίδης σ.2005)
1902: Διδάσκαλος Β. Διακόνου (Ν.Ι.Μυστ.)
1903: Διδάσκαλος Χ. Οικονομίδης (Ν.Ι.Μυστ.)
1904: Διδάσκαλος Χρ. Παπαγεωργίου (Ν.Ι.Μυστ.)
26/3/1913: Η εφοροεπιτροπή αποτείνεται προς τον Ταμία της Αδελφότητας Σχωριαδιτών για να
της χορηγήσει 15 λίρες τούρκικες για τους μισθούς των διδασκάλων, γιατί το κοινοτικό ταμείο αδυνατούσε να πληρώσει (Κώδιξ Νο1, σελ. 132-10)
23/3/1914: Άπασα η κοινότητα, σύμφωνα με τη διαταγή της Αυτόνομης Κυβέρνησης και των περιστάσεων, αποφασίζει να κλείσει το σχολείο (Κώδιξ Νο1, σελ, 111-113).
20/9/1914: Συμβόλαιο μεταξύ εφορείας και του Βασιλείου Α. Δέδε από την Σέλτση, δημοδιδάσκαλου, για το σχολικό έτος 1914-1915 αντί 42 λιρών χρυσών, κατοικίας και καυσίμου ύλης. Το συμβόλαιο επαναλήφθηκε και για το σχολικό έτος 1915-1916 (Κώδιξ Νο1, Σελ. 134).
25/9/1914: Συμβόλαιο μεταξύ εφορείας και της Αναστασίας Β. Λιάπη από την Πολύτσανη, διδασκάλισσας, για το σχολικό έτος 1914-1915, αντί 33 λιρών χρυσών, κατοικίας και καυσίμου ύλης. Το συμβόλαιο επαναλήφθηκε για το σχολικό έτος 1915-1916 (Κώδιξ Νο1, σελ. 140).
24/9/1915: Συμβόλαιο μεταξύ εφορείας και δημοδιδάσκαλου Ιωάννη Ντάλλα, ως βοηθού δασκάλου
για το έτος 1915-1916, και ως ψάλτη, αντί ετησίου μισθού 400 δραχμών. Να συνεργάζεται με τον διδάσκαλο Β. Δέδε.
1/9/1923: Ο κ. Βασίλειος Λίτσης διορίζεται διδάσκαλος για το σχολικό έτος 1923-1924 αντί μισθού
800 οκ. αραβοσίτου και 400 οκ, σίτου, για συνεργασία με τον, υπό της κυβέρνσηςη διορισθέντα συνάδελφόν του, Ιωάννη Ντάλλα. Οφείλει να ψάλλει (Κώδιξ Νο1, σελ. 97 – 153).
1/9/1924: Επαναλαμβάνεται ο διορισμός του κ. Β. Λίτση, για το σχολικό έτος 1924-1925, αντί 1000 οκ.
Αραβοσίτου και 800 οκ. Σίτου (Κώδιξ Νο1, σελ. 109-167). Να συνεργαστεί με τον συνάδελφό του, Ι. Ντάλλα.
Αντώνιος Παπαχρήστου
1900: Διδάσκαλος στην Πολύτσανη (Ν.Ι.Μυστ. σελ. 1697)
1901: Διδάσκαλος στη Δέη (Ν.Ι.Μυστ. σελ.1985)
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1902: Διδάσκαλος στη Δέη (Ν.Ι.Μυστ. σελ. 1986)
1903: Διδάσκαλος στο Κάτω Λαμπόβο (Ν.Ι.Μυστ. σελ. 1405)
1904: Διδάσκαλος στη Δέη (Ν.Ι.Μυστ. σελ. 1987)
1905-1906: Διδάσκαλος στη Σχολή Αργυροκάστρου (Δέλβινο, σελ. 296)
1907: Διδάσκαλος στη Σχολή Αργυροκάστρου (Ν.Ι.Μυστ. σελ. 2930)
Ιωάννης Ντάλλας
1897 – 1900: Διδάσκαλος στη Διπαλίτσα και επιστάτης της Μολυβδοσκέπαστης (Ν.Ι.Μυστ. σελ. 1512).
24/9/1915: Συμβόλαιο μεταξύ εφορείας και δημοδιδάσκαλου Ιωάννη Ντάλλα ως βοηθού διδασκάλου
για το έτος 1915-1916 και ως ψάλτη, αντί ετήσιου μισθού 400 δρχ.. Να συνεργάζεται με τον συνάδελφό του Β. Δέδε.
Οι γονείς του Γιάννη Ντάλλα
Βασίλειος Ντάλλας και Κωνστάντω Ντάλλα από την Διαραβίνα.
Τη δεύτερη γυναίκα ο Γιάννης Ντάλλας την είχε από Δοξάτες και την πήρε με πρόταση ενός συντρόφου
του δασκάλου από τους Δοξάτες.
Οι γονείς του Γιάννη Ντάλλα ήταν στην Πόλη μποσταντζήδες και σε καλή κατάσταση και ο ίδιος
στην Πόλη σπούδασε. Ήταν μοναχοπαίδι.

Ιερείς και Επίτροποι στις Σχωριάδες
1865: Εφημέριος στο χωριό και διδάσκαλος, Παπα – Μαργαρίτης (Ν.Ι.Μυστ.)
20/7/1883: Διορίστηκε Αρχ. Επίτροπος, ο Παπα – Μαργαρίτης από τις Σχωριάδες. Κάθισε ένα έτος
σχεδόν εξαιτίας ασθένειας.
7/1884: Αρχ. Επίτροπος Δελβίνου, Παπα – Μαργαρίτης από Σχωριάδες (Ν.Γ.Μυστακίδης σελ.239)
1901-1902: Διάκο Βασίλης από τις Σχωριάδες (Ν.Ι.Μυστακίδης, σελ. 2005)
Παπα – Μαργαρίτης Λίτσης
25/10/1864: Χειροτονήθηκε ιερέας στον Άγιο Παντελεήμονα. Χρημάτισε στην Κωνσταντινούπολη
και Δελβίνο, Αρχιερατικός Επίτροπος (Ν.Ι.Μυστακίδης)
1865: Εφημέριος στο χωριό και διδάσκαλος (Ν.Ι.Μυστακίδης)
1866-1872: Διδάσκαλος και εφημέριος στη Σέλτση (Ν.Ι.Μυστακίδης, σελ. 1557)
1873-1881: Εφημέριος στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης (Ν.Ι.Μυστακίδης)
1883: Οικ. Παπα – Μαργαρίτης
1900: Οικ. Παπα – Μαργαρίτης
Από τη διαθήκη του Μήτρο Λίτση, 12/10/186;
O Μήτρο Λίτσης είχε τρία παιδιά: Τον Χρήστο, τον Μαργαρίτη και τον Θανάση και δύο κορίτσια:
την Ελένη και Αικατερίνη. Ο Χρήστος ήταν αγράμματος. Τη διαθήκη την έχει γραμμένη ο Μαργαρίτης σε καθαρή γλώσσα και ορθογραφημένη.
Παπα – Χαράλαμπος Οικονομίδης
1878-1884: Διδάσκαλος Χ. Οικονομίδης, ο οποίος ήταν και στο Κάτω Λάμποβο, στη Μίγκουλη,
Βησάτη κ.τ.λ. (Ν.Ι.Μυστακίδης)
1899-1900: Διδάσκαλος στην κεντρική Σχολή Δρόβιανης (Το Δέλβινο, σελ. 323)
1901-1902: Διδάσκαλος στην Κεντρική Σχολή Δρόβιανης (Ν.Ι.Μυστακίδης) και (Το Δέλβινο σελ. 323)
1903: Διδάσκαλος στο χωριό (Ν.Ι.Μυστακίδης)
1913: Χειροτονήθηκε διάκονος στην Άνω Λεσινίτσα και ιερέας στην Κάτω Λεσινίτσα (Ν.Ι.Μυστακίδης)
5/2/1913: Παίρνει από το ταμείο της Εκκλησίας 5 λίρες επειδή πρόκειται να προσχωρήσει στον
κλήρο (Κώδιξ, σελ. 131-9)
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Ανάλεκτα για τις Σχωριάδες και τους Σχωριαδίτες του Κωνσταντίνου Σιούτη από Δρόβιανη,
μέσα από το αρχείο του Δημήτρη Μπεντούλη
Το επώνυμο «Μπούμπας»
Ο Πέτρος Μπούμπας ζωγραφίζει με τους μεσελέδες το Αργυρόκαστρο, μεσελέδες από τον πατέρα
του Πάνο Μπούμπα, ακόμα και τον πάππο του Σπύρο Μπούμπα, δηλαδή μεσελέδες διακοσίων ετών
(σελ. 3, Τόμος Α)
Ο Πάνος Μπούμπας είχε εμπορικό υφασμάτων (σελ. 55, Τόμος Α).
Ο Πάνο Μπούμπας και ο γιος του Πέτρος Μπούμπας, έμπορος με συναλλαγές στα Γιάννενα και τη
Θεσσαλονίκη (Προσωπικότητες Χριστιανοί. Σελ. 57, Τόμος Α).
Κωνσταντίνος Σιούτης από Δρόβιανη (162, ΙΙ).
Ανάλεκτα για τις Σχωριάδες και τους Σχωριαδίτες του Χαρ. Ρεμπέλα από Κόνιτσα, μέσα
από το αρχείο του Δημήτρη Μπεντούλη
-Νικ. Τσιγαράς: Συγγραφέας (171, Ι)
-Χαρ. Ι. Δάλλας, ιατρός, ο πρώτος ανακινήσας το θέμα αποκατάστασης της μνήμης του Θανάση Βάγια
(39, ΙΙ).
-Μιχ. Μάνος, ιατρός στο Δέλβινο (231, ΙΙ).
-Κλέφτες που βγήκαν στα βουνά ψηλά στα κορφοβούνια και που επέσυραν τη λαϊκή συμπάθεια διότι
καταδιώκονταν από τα αποσπάσματα που ήταν και εχθροί του λαού, είναι μια σειρά παλικαριών που η
λαϊκή μούσα τραγούδησε την παλικαριά τους. Μεταξύ αυτών και ο Νταβέλης (βλ. Χαρ. Ρεμπέλας,
«Κονιτσιώτικα», Αθήνα 1953) (σελ. 93, ΙΙ). (Γύρω στα 1854).
-Από το Μετοχασάναϊ του Τεπελενίου, ο Ντερβίς Πασάς, πρακτικός γιατρός. Αυτόν κάλεσαν στις
Σχωριάδες να δει τον βαριά άρρωστο πλούσιο Χατζή - Μόσχο. Δυστυχώς, η ιατρική σοφία δεν ωφέλησε τον ασθενή σε τίποτα (σελ. 107)
-Στις Σχωριάδες του Πωγωνίου φοριόταν φορεσιά παραπλήσια με αυτή του Δελβίνου (σελ. 180, Τόμος Ι)

Ο φωτογράφος Τέλης Ρέτζος ποζάρει με φόντο τις χιονισμένες
Σχωριάδες, δεκαετία ‘60
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Σημειώσεις και επιγραφές σχετικά με το χωριό Σχωριάδες
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Μερικές διευκρινίσεις
Τα ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με το χωριό Σχωριάδες που έχουν καταγραφεί με χρονολογική σειρά σ’
αυτό το τετράδιο, έχουν συλλεχθεί από μένα κυρίως σε αυτές τις περιπτώσεις:
1. Στις 3 Αυγούστου 1936 πήγαινα για διακοπές στο χωριό. Πέρασα από την πρώην Μητρόπολη Αργυροκάστρου.
Πάνω στο τραπέζι στο επισκοπικό γραφείο είδα ένα σαν βιβλίο πολύ χοντρό, δεμένο και με τα αρχικά Ν. Γ. Μ.
Ήταν ένα χειρόγραφο.Ο αριθμός της τελευταίας σελίδας ήταν 2821. Περιλάμβανε διάφορες ιστορικές σημειώσεις
για όλες τις περιοχές (πόλεις, χωριά, τόπους) της Ηπείρουσυμπεριλαμβάνοντας και την Αλβανία, κυρίως εκείνη
του Νότου. Οι σημειώσεις έχουν γραφτεί χωρίς κάποιο κριτήριο και χωρίς να προσδιορίζεται η πηγή τους.
Από τις πληροφορίες που μου έδωσε ο τότε πρωτοσύγκελος, ο πατήρ Φώτης Ζήσης, το χειρόγραφο είχε γραφτεί
από τον Ν. Γ. Μυστακίδη από την Δρόβιανη, εκπαιδευτικός, ο οποίος για μια χρονική περίοδο υπήρξε και επιθεωρητής των εκκλησιών και των μοναστηριών της Μητροπόλεως Αργυροκάστρου. Η οικογένεια των Μυστακιδαίων ήταν γνωστή, διότι απ’ αυτήν έχουν βγει πολλά διακεκριμένα πρόσωπα στον ιστορικό τομέα.
Σ’ αυτό το χειρόγραφο, λοιπόν, βρήκα πολλά στοιχεία και για το χωριό Σχωριάδες. Τα αντέγραψα όλα, ανεξαρτήτως της σημασίας που είχαν ή όχι, καθώς και των πηγών τους. Σκεπτόμουν πως αυτά σε πιο βολικούς καιρούς,
να τα εξακρίβωνα με τα στοιχεία των καταλόγων του χωριού και της Εκκλησίας, που βρίσκονταν στο χωριό. Αυτό,
δυστυχώς, δεν κατάφερα να το κατορθώσω. Από την άλλη πλευρά, κατά την διάρκεια του Εθνικού - Απελευθερωτικού Πολέμου και μετά το κάψιμο του χωριού τον Ιανουάριο του 1944 από τους γερμανομπαλίστες (γερμανούς και τους συνεργάτες τους, τα μέλη του Εθνικού Μετώπου), οι κατάλογοι του χωριού, καθώς και εκείνοι της
Εκκλησίας εξαφανίστηκαν από ανθρώπους, που ως φαίνεται δεν καταλάβαιναν την αξία τους για την ιστορία του
χωριού. Οπότε, τα στοιχεία του Ν. Μυστακίδη για το χωριό, αντιγραμμένα από μένα, παραμένουν σαν πηγή
για την ζωή του χωριού μας.
2. Τον Αύγουστο του 1956 πήγα ξανά στο χωριό, αλλά αυτή την φορά ως διορισμένος από το Ινστιτούτο των
Επιστημών, νυν Ινστιτούτο της Ιστορίας – Τμήμα του Μεσαίωνα για να γίνει μια επισκόπηση της κατάστασης
των πολιτιστικών μνημείων, κυρίως των εκκλησιών και των μοναστηριών, όλης της περιοχής του Πωγωνίου
και να παρουσιάσω μια αναφορά στο Ινστιτούτο, καθήκον το οποίο ετέλεσα.
Επί τη ευκαιρία, εκτός από τα στοιχεία που χρειαζόμουν για την αναφορά, ειδικά για το χωριό μας, συνέλεξα
όλες τις επιγραφές και τις ημερομηνίες που βρίσκονταν στις εκκλησίες και τους χώρους λατρείας, καθώς και
όλα τα είδη σημειώσεων που είχαν γίνει από διάφορα άτομα του χωριού στα εξώφυλλα των βιβλίων των εκκλησιών μαζί με την τοπωνυμία του χωριού. Όλα αυτά αποτελούν την δεύτερη τεκμηριωμένη πηγή για την
ιστορία του χωριού.
3. Η τρίτη πηγή αποτελείται από τα στοιχεία που έχω αποσπάσει και σημειώσει από την ανάγνωση κάποιου βιβλίου, που αναφερόταν ανάμεσα στα άλλα και σε κάποιο γεγονός που είχε λάβει μέρος στο χωριό μας, φυσικά
σπάνια αυτά, αλλά συνάμα πολύ σημαντικά για την ιστορία του χωριού.
Ολόκληρο αυτό το υλικό, λοιπόν, το μετέφερα σ’ αυτό το τετράδιο, με σκοπό ώστε εμπλουτισμένο συνεχώς με
νέα στοιχεία και δεδομένα, να συμβάλλει έστω και λίγο στην σύνταξη του ιστορικού του χωριού μας.

Τίρανα, 1η Ιουλίου 1980

Ο συλλέκτης
Δημήτριος Μπεντούλης εκ Σχωριάδων

(Μετάφραση κειμένου εισαγωγής από την αλβανική στην ελληνική γλώσσα
Μετάφραση - Επιμέλεια: Γιάννης Δέδες)
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(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστακίδη, σελ. 1559)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστακίδη, σελ. 1559)
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Βλέπε:

Βλέπε:

Επιγραφή στην κύρια είσοδο στην κεντρική εκκλησία του χωριού. Βλέπε και:

στο μοναστήρι της Σπηλαίας, σημείωση.
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(βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1126)

(βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικήδη, σελ. 1559)

(Βλέπε το Μηναίο του μηνός Οκτωβρίου, έκδοση του 1815 της κεντρικής εκκλησίας
του χωριού, όπου βρίσκεται η παραπάνω επιγραφή).

(Επιγραφή πάνω σε μια λειψανοθήκη στην κεντρική εκκλησία του χωριού).
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(Επιγραφή στην εικόνα του Αγίου Μηνά στην δεξιά είσοδο του ιερού βήματος
στην κεντρική εκκλησία του χωριού)

(Σημείωση σε ένα Μηναίο του μηνός Ιουνίου, έκδοση του 1775, στην
κεντρική εκκλησία του χωριού)

(Επιγραφή στην εικόνα του Αγίου Αθανασίου, στο παρεκκλήσι
του Αγίου Αθανασίου του χωριού)

(Ημερομηνία επάνω στην είσοδο του παρεκκλησίου του Αγίου Αθανασίου του χωριού)
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Επιγραφή στην εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής στην
κεντρική εκκλησία του χωριού στον δεξί τοίχο

(Ημερομηνία στο εικονοστάσιο και στον επισκοπικό θρόνο στην κεντρική εκκλησία
του χωριού, σκαλιστά)

(Σημείωση σε ένα Τριώδιο, έκδοση του 1793, της κεντρικής εκκλησίας)

(Πάνω στην εικόνα των Ταξιαρχών δεξιά στην είσοδο του ιερού στην κεντρική
εκκλησία του χωριού)

(Σημείωση σε ένα Μηναίο του μηνός Σεπτεμβρίου, έκδοση του 1820, της κεντρικής εκκλησίας του χωριού)
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(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Πάνω σε ένα ξύλινο σκαλιστό αρτοφόριο στο ιερό της κεντρικής εκκλησίας του χωριού)

(Επιγραφή στην εικόνα «Γλυκοφιλούσα» στο παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος)

(Επιγραφή σε μια εικόνα του Χριστού στον νάρθηκα της κεντρικής εκκλησίας του χωριού)
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(Επιγραφή σε μια εικόνα του Χριστού στο παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Επιγραφή σε μια εικόνα του Χριστού στην κεντρική εκκλησία του χωριού)

(Επιγραφή σε μια αψίδα της Αναστάσεως στον νάρθηκα της κεντρικής
εκκλησίας του χωριού)
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(Ημερομηνία στο εικονοστάσιο του παρεκκλησίου της Αγίας Τριάδος)

(Επιγραφή στην εικόνα του Αγίου Τρύφωνα στην κεντρική εκκλησία του χωριού)

(Επιγραφή στην εικόνα του Χριστού Ελεήμονος στον
νάρθηκα της κεντρικής εκκλησίας του χωριού)

(Επιγραφή στο κάτω μέρος της Ωραίας Πύλης του παρεκκλησίου της Αγίας Τριάδος)
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(Επιγραφή στην εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνα στο δεύτερο προσκυνητάρι της κεντρικής
εκκλησίας του χωριού)

(Σημείωση σε ένα Μηναίο του μηνός Σεπτεμβρίου, έκδοση του 1798, της κεντρικής
εκκλησίας του χωριού)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 2446)
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Βλέπε:

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Σημείωση σε ένα εξώφυλλο βιβλίου της κεντρικής εκκλησίας του χωριού)

(Και αυτή η σημείωση βρίσκεται στο παραπάνω εξώφυλλο)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1557))

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)
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(Σημείωση σε ένα Μηναίο του μηνός Μαΐου, έκδοση του 1817,
της κεντρικής εκκλησίας του χωριού)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Επιγραφή σε μια εικόνα των Ταξιαρχών στο παρεκκλήσι του Αγίου Αθανασίου)

(Επιγραφή στην εικόνα των Αρχαγγέλων στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου)

(Επιγραφή στην εικόνα της Αγίας Ευφημίας στην κεντρική εκκλησία)
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(Επιγραφή στην εικόνα της Παναγίας στον νάρθηκα της κεντρικής
εκκλησίας του χωριού)

166

Συλλογή Αρχείων

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Σημείωση σε ένα Μηναίο του μηνός Μαΐου, έκδοση
του 1755, της κεντρικής εκκλησίας του χωριού)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)
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(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)
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(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)
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(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1512)

(Βλέπε: «Το Δέλβινο» του Βασίλη Μπαρά, σελίδα 344 )

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Βλέπε: «Το Δέλβινο» του Βασίλη Μπαρά, σελίδα 323)
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(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1697)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1985)

(Βλέπε: «Το Δέλβινο» του Βασίλη Μπαρά, σελίδα 323)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)
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(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1986)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1405)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Επιγραφή σε μερικές εικόνες στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στο νεκροταφείο)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1559)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1987)
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(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1414)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 2930)

(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558)

(Επιγραφή σε μια εικόνα στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στην Πάρα)

(Επιγραφή σε μια εικόνα στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στην Πάρα)
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(Επιγραφή σε μια εικόνα στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου στην Πάρα)

Άλλα:

Ο Ν. Γ. Μυστακίδης στις χρονολογικές του σημειώσεις, σχετικά με το
χωριό Σχωριάδες έχει και τα παρακάτω:

1. Τοπωνύμια

2. Για την προέλευση του ονόματος του χωριού
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(Βλέπε: Χρονολογικές σημειώσεις του Ν.Γ. Μυστικίδη, σελ. 1558 - 1559)
Ο Βασίλης Μπαράστο βιβλίο του «Το Δέλβινο», το οποίο έχει εκδοθεί
στην Αθήνα στις …, έχει και αυτό το στοιχείο:

Ο Γιάννης Λαμπρινίδης στο βιβλίο του «Ηπειρωτικά ιστορικά μελετήματα.
Ε. Πωγωνιακά» Αθήναι, 1889 έχει και τα παρακάτω για το χωριό Σχωριάδες:
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Ο Σ. Π. Αραβαντινός στο έργο του «Ιστορία Αλή Πασά», Αθήναι 1895,
στην λίστα των οφικίων του Αλή Πασά αναφέρει και το χωριό «Σκοργιάδες»
(Βλέπε: σελίδα 601-602)

Άποψη από την Ούλτσα
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Άποψη της χιονισμένης Νεμέρτσικας, από το χωριό
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Επίσημα έγγραφα
Σφραγίδες Αποκόμματα
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Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας
Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας
Αναπληρώτρια Επισκοπή
Επαρχίας Πωγωνίου

Δημογεροντία του
χωριού Σχωριάδες

Ιερός Ναός
Η Γέννηση της Θεοτόκου
Σχωριάδες
178
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Άδεια γάμου, με ημερομηνία 1/12/1934, που είχε εκδοθεί από τη Μητρόπολη Αργυροκάστρου
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Ετήσια κάρτα συγχωριανού για ετήσια χοροεσπερίδα
Σχωριαδιτών στην Αμερική

Οι πέντε από τις επτά, είναι Σχωριαδίτισσες

Επαγγελματική κάρτα του ιερέα Χαράλαμπου (Χαρίλαου) Οικονόμου, από το Λιμπόχοβο. Για τον
παπα - Χαράλαμπο έχουμε γράψει και στο περιοδικό “Σχωριάδες Πωγωνίου” αρ.6, Μάιος - Ιούνιος
2005. Μια τελευταία είδηση για τον παπα - Χαράλαμπο: Ο πατέρας μου, Αποστόλης Νάκας, ο οποίος
δούλευε στο Λιμπόχοβο την περίοδο 1954 - 1966, στις αρχές του 1960 παρέλαβε από μία γυναίκα
που ήταν νεωκόρος, τα οστά του πάτερ Χαράλαμπου, τα έφερε στις Σχωριάδες, στην ξαδέρφη του Χρυσάνθη Νάκα όπου έκανε τα απαραίτητα και τα τοποθέτησε στο μελικό, που ήταν το οστεοφυλάκιο.
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Δρόμος στα Τίρανα με το όνομα του Δημήτρη Μπεντούλη

Όταν οι πολίτες δάνειζαν στο κράτος. Αλβανικά
γραμμάτια των 50 λεκ που αφορούσαν στα χρηματικά
ποσά που οι πολίτες δάνειζαν στο κράτος, τη δεκαετία
του ‘40. Η αποπληρωμή τους γινόταν με την ίδια διαδικασία του γνωστού κρατικού λαχείου, γινόταν κλήρωση των αριθμών και οι κάτοχοί τους έπαιρναν πίσω
τα χρήματά τους

Βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Αλβανίας προς τον Θεμιστοκλή Κώστα Λώλη, για τη
συμμετοχή του στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα ενάντια των ναζι-φασιστών, ως Παρτιζάνος
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Από τα αρχεία του
Γιάννη Τσαμπέρη
Στην ενότητα θα βρείτε:
• Βιογραφικό Γιάννη Τσαμπέρη
• Παλαιότερο βιογραφικό του Γιάννη Τσαμπέρη
• Το χωριό Σχωριάδες, η Αδελφότης Σχωριαδιτών
και οι απανταχού Σχωριαδίτες
• Αναμνήσεις του Γιάννη Τσαμπέρη, ποίημα
• Ο γέρος, ποίημα
• Το παράπονο του γέρου, ποίημα
• Άτιτλα ποιήματα
• Στο αγαπημένο μου χωριό Σχωριάδες, ποίημα
• Οικογένειες Σχωριαδιτών στην Αθήνα
• Οικογένειες Σχωριαδιτών στην Αμερική
• Διατελέσαντες Πρόεδροι Αδελφότητας Σχωριαδιτών στην Αθήνα
• Δακτυλογραφημένη ραδιοφωνική συνέντευξη
του Γιάννη Τσαμπέρη
• Επιστολή Επιτροπής Βορειοηπειρωτικού
Αγώνα προς τον Γιάννη Τσαμπέρη
• Επιστολή του Γενικού Προξένου, στην Αμερική,
προς τον Γιάννη Τσαμπερη
• Πληθυσμιακά στοιχεία Ελληνισμού της Αλβανίας
• Λίγα λόγια για τον Κώστα Μπεκιάρη
• Χειρόγραφο του θεατρικού έργου “Η εξομολόγηση της Τάσως του Πρωτόπαπα”, του Κ. Μπεκιάρη
• Δακτυλογραφημένο το θεατρικό έργο του Κ. Μπεκιάρη “Η εξομολόγηση της Τάσως του Πρωτόπαπα”
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Ιωάννης Τσαμπέρης
Ο Ιωάννης Τσαμπέρης, σημαντική προσωπικότητα του χωριού μας,
γεννήθηκε το 1921 στις Σχωριάδες Πωγωνίου Βορείου Ηπείρου.
Πατέρας του ήταν ο Χρήστος Τσαμπέρης του Αντωνίου, μητέρα του
η Ουρανία Λώλη του Δημητρίου. Είχε δύο αδελφές, την Μαριάνθη,
η οποία παντρεύτηκε τον Δημήτρη Ζωή στην Αμερική κι απέκτησαν
έναν γιο τον Θεόδωρο, και την Ολυμπία, η οποία παντρεύτηκε τον
Μιχάλη Ζαπίτη, Κύπριο μετανάστη της Αμερικής, και απέκτησαν
δύο παιδιά. Ο ίδιος παντρεύτηκε τη Ριρίκα Μανωλέσου, στη Νέα
Υόρκη κι απέκτησαν μία κόρη, την Ουρανία.
Τελείωσε το δημοτικό σχολείο στις Σχωριάδες και συνέχισε τις σπουδές του στο Γυμνάσιο Πωγωνιανής. Από την Πωγωνιανή, μετέβηκε
στον Πειραιά, όπου αποφοίτησε αριστούχος από την Ιωνίδειο Σχολή.
Πέρασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
στο τμήμα Χημείας. Φοίτησε τρία χρόνια στην Ελλάδα και κατόπιν με υποτροφία και ανταλλαγή φοιτητών από
τις Η.Π.Α., πήγε στην Αμερική το 1947, όπου συνέχισε τις σπουδές του στο Queens College, Columbia University παίρνοντας το πτυχίο του Χημικού. Συνέχισε τις σπουδές του, και πάλι με υποτροφία, στο New York
University, αποκτώντας το πτυχίο του Οικονομολόγου, όπου κι έκανε λαμπρή καριέρα στο αντικείμενο αυτό.
Εκτός των άλλων, ίδρυσε τον ταξιδιωτικό οργανισμό «Apollo Travel Service» όπου και πέτυχε να γίνει ένας
από τους καλύτερους ταξιδιωτικούς πράκτορες της Νέας Υόρκης.
Στην Αμερική, δραστηριοποιήθηκε έντονα για την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου και υπήρξε μεγάλος
αγωνιστής σε όλες τις ενέργειες που αφορούσαν το καλό του χωριού, των Σχωριάδων. Φοιτητής ακόμα, ίδρυσε,
στη Νέα Υόρκη, την «Πανηπειρωτική Νεολαία», της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας και
ανέπτυξε έντονη δράση. Το 1954 εξελέγη Πρόεδρος του «Πύρρου», όπου ηγήθηκε έως και Αντιπρόσωπος
αυτού σε όλα τα Πανηπειρωτικά Συνέδρια.
Στην Αμερική ενεργοποίησε την «Αδελφότητα Σχωριαδιτών», της οποίας υπήρξε και Πρόεδρος. Στη ξενιτιά, δημιούργησε χορευτικό όμιλο και τον εξόπλισε με παραδοσιακές ενδυμασίες και μουσικά όργανα.
Το 1974, επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά όχι ακόμα στις Σχωριάδες, τα σύνορα συνέχιζαν να είναι κλειστά.
Με τον ερχομό του στην πατρίδα, ενεργοποίησε και κράτησε ζωντανή την «Αδελφότητα».
Το 1992, γυρίζει στο χωριό, μετά από 52 χρόνια, και μαζί με τη γερόντισσα Μαρία - Ελένη Καλέμη, ενεργοποιούν όλους τους Σχωριαδίτες, αλλά
κυρίως της Αμερικής, ώστε να ξαναχτιστεί η γκρεμισμένη εκκλησία του χωριού, η «Γέννηση της Θεοτόκου». Ο
στόχος επετεύχθη, τα χρήματα μαζεύτηκαν και η εκκλησία ανεγέρθηκε. Η
περίοδος όπου ηγήθηκε της «Αδελφότητας» μαζί με τη γερόντισσα Μαρία Ελένη Καλέμη (1992-2000) στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.
Το 2000, παρέδωσε την «Αδελφότητα» στους νεότερους, ενώ πάντα ο
ρόλος του ήταν συμβουλευτικός και
βοήθησε ιδιαίτερα με τις γνωριμίες
του σε όλο τον κόσμο.
Ακόμα και τώρα, παραμένει ακμαίος
και ενεργητικός, οι πόνοι του σώματος
δεν τον πτοούν, συνεχίζει να οδηγεί το
αυτοκίνητό του και δεν σταματάει να Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος. Ο Γ. Τσαμπέρης, σε εθνική γιορτή,
για κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη
ονειρεύεται για τις Σχωριάδες.
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Ποίημα του Γιάννη Τσαμπέρη,
δημοσιευμένο στην τοπική εφημερίδα “Κηφισιά”, το 2007

Tου γέρου το παράπονο
Στου γηροκομείου την αυλή
πάνω σ’ ένα παγκάκι,
κάθεται ολομόναχο
θλιμμένο γεροντάκι.

Ζήτησε απ’ το αγόρι του
να πάει ο καημένος
θυμάται τι τ’ απάντησε
και είναι φαρμακωμένος.

Σκέφτεται όσα έκανε
όλα αυτά τα χρόνια
και βλέπει πως κατάντησε
σ’ αυτή την καταφρόνια.

Πατέρα πολλά μας έκανες
και σε ευχαριστούμε
μα είναι δύσκολα εδώ
με γέροντες να ζούμε.

Ευτυχισμένοι ζούσανε
αυτός κι η φαμελιά του
η όμορφή γυναίκα του
τα τρία τα παιδιά του.

Ο γέρος τους απάντησε
να ‘χετε την ευχή μου
κι εγώ θα εύρω μια γωνιά
στο άλλο το παιδί μου.

Αυτός και η γυναίκα του
δεν χόρταιναν δουλειά
θέλανε τα παιδιά τους
να ζήσουνε καλά.

Μα όταν το ανέφερε
στην κόρη του μιαμέρα
εκείνη του απάντησε
δε γίνεται πατέρα.

Γι’ αυτό και τα μορφώσανε
απ’ το υστέρημά τους
καμάρωναν που γίνονταν
σπουδαία τα παιδιά τους.

Σπίτι μεγάλο έχουμε
η κόρη καμαρώνει
μα όσα μέτρα μείνανε
τα κάναμε σαλόνι.

Κουράγιο βρε γυναίκα μου
ώσπου να μεγαλώσουν
είναι παιδιά πολύ καλά
θα μας τ’ ανταποδώσουν.

Πόσο ο γέρος λαχταρά
να ‘ναι με τα παιδιά του
να ‘χει τα εγγονάκια του
πάνω στα γόνατά του.

Τα δυο σπουδάσανε
και στην Αμερική
κάνανε οικογένεια
και μείνανε εκεί.

Αυτή η σκέψη η γλυκιά
το γέρο αποκοιμίζει
του ιδρύματος η ερημιά
όμως τον τριγυρίζει.

Από τη στεναχώρια τους
πριν κλείσει ένας χρόνος
πεθαίνει η γυναίκα του
και μένει ο γέρος μόνος.

Ο γέρος εκοιμήθηκε
με πρόσωπο θλιμμένο
την άλλη μέρα το πρωί
τον βρήκαν πεθαμένο.
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Oικογένειες Σχωριαδιτών στην Αθήνα
1. Βασίλειος Καλέμης
2. Παναγιώτης Λώλης
3. Χαράλαμπος Καλύβας
4. Σοφοκλής Καλύβας
5. Φίλιππος Καλύβας
6. Στέφανος Μπάντος
7. Νικόλαος Καλύβας
8. Αντώνης Καλύβας
9. Αντώνης Μπέλλος
10. Στέφανος Τσαμπέρης
11. Γιάννης Τσαμπέρης
12. Βασίλειος Ε. Τσαμπέρης
13. Βασίλειος Δ. Τσαμπέρης
14. Γεώργιος Παπαγιώργης
15. Γρηγόρης Μπεκιάρης
16. Γεώργιος Καραγιάννης
17. Ιωάννης Βαβάκος
18. Μηνάς Βαβάκος
19. Αθανάσιος Μπέλλος
20. Ευάγγελος Μπέλλος
21. Δημήτριος Μπέλλος
22. Μενέλαος Μπάντος
23. Ευθύμιος Λώλης
24. Ηλίας Λώλης
25. Πέτρος Λώλης
26. Βασίλειος Ρέτζιος
27. Κωνσταντίνος Πασπάλης

Κατάλογος Σχωριαδίτικων οικογενειών στην Αθήνα, από το αρχείο του Γιάννη Τσαμπέρη.
Αν διαθέτετε στοιχεία των οικογενειών αυτών, παρακαλούμε επικοινωνείστε με τις εκδόσεις “Σχωριάδες”
ώστε να αξιοποιηθεί κάθε σχετική πληροφορία.
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Σχωριαδίτικες οικογένειες στην Αμερική

Κώστας Λώλης
Δημήτριος Βάγιος, Νέα Υόρκη
Όλγα Βάγιου, Νέα Υόρκη
Αναστάσιος Βάγιος, Νέα Υόρκη
Χρήστος Βάγιος
Αθανάσιος Κουτσουμπίνας
Φώτης Κατσάνος
Παναγιώτης Μillias
Χρήστος Millias
Θεοφάνης Millias
Θεολόγος Νταλλές
Χαρίλαος Νταλλές
Χρήστος Κύρκος
Αλέξανδρος Τουλούμπας
Δημήτριος Τουλούμπας
Χρήστος Τουλούμπας
Κωνσταντίνος Τουλούμπας
Βασίλειος Καλύβας
Χαράλαμπος Καλύβας
Κωνσταντίνος Στάτης Οικονόμου
Αλέκος Κάνας
Θωμάς Καλύβας
Ηλίας Καλύβας
Φίλιππος Καλύβας
Αλέξανδρος Καλύβας
Χαράλαμπος Λίτσης
Ιωάννης Λίτσης
Βασίλειος Χατζόλος
Γρηγόρης Χατζόλος
Αθανάσιος Μπεκιάρης
Γεώργιος Μπάντος
Λεωνίδας Καλύβας
Βασίλειος Μούτσος
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Μανώλης Λίτσης
Κωνσταντίνος Σαναβίτης
Χριστόφορος Πασπάλης
Βασίλειος Καράσης
Αντώνιος Καράσης
Κωνσταντίνος Καράσης
Απόστολος Δ. Λώλης
Απόστολος Α. Λώλης
Χρίστος Τσαμπέρης
Χαράλαμπος Τσαμπέρης
Ιωάννης Τσαμπέρης
Ανδρέας Τσαμπέρης
Κωνσταντίνος Τσαμπέρης
Ιωάννης Καραγιάννης
Χρήστος Τσαούσης
Φώτης Τσαούσης
Γεώργιος Τσαούσης
Δημήτριος Τσαούσης
Βασίλειος Ευαγγέλου
Αλέξανδρος Ευαγγέλου
Ηλίας Ευαγγέλου
Σπύρος Μπερούκας
Νικόλαος Γκέλης
Βασίλειος Κόνης
Θεοφάνης Κόνης
Βασίλειος Κόνης
Χρήστος Κόνης
Γεώργιος Χατζόλος

Κατάλογος Σχωριαδίτικων οικογενειών στην Αμερική, από το αρχείο του Γιάννη Τσαμπέρη.
Αν διαθέτε στοιχεία των οικογενειών αυτών, παρακαλούμε επικοινωνείστε με τις εκδόσεις “Σχωριάδες”
ώστε να αξιοποιηθεί κάθε σχετική πληροφορία.
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Διατελέσαντες Πρόεδροι Αδελφότητος
Σχωριαδιτών Αθηνών

1. Χαράλαμπος Καλύβας
2. Αντώνης Μπέλλος
3. Βασίλειος Καλέμης
4. Φώτης Τσαούσης
5. Γεώργιος Καραγιάννης
6. Σοφοκλής Καλύβας
7. Στέφανος Τσαμπέρης
8. Γιάννης Βαβάκος
9. Γιάννης Τσαμπέρης
10.Ηγουμένη Μαρία-Ελένη Καλέμη
11. Λεωνίδας Γκίκας
12. Θωμάς Νάκας
13. Κώστας Παντάζος

Από το αρχείο του Γιάννη Τσαμπέρη

193

Ραδιοφωνική συνέντευξη του Γιάννη Τσαμπέρη στον Δημήτρη Δαβαλά (Ραδιοφωνικός σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων), ως Πρόεδρος του Εθνικού Βορειοηπειρωτικού συλλόγου “Ο Πύρρος” της Νέας
Υόρκης Αμερικής. Η συνέντευξη αφορά το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα και τις ενέργειες του συλλόγου
κατά την περίοδο ‘60 - ‘70
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Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Βορειοηπειρωτικού Αγώνα στον
Γιάννη Τσαμπέρη, από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ.κ. Σεραφείμ, Αρχηγού του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα
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Συγχαρητήρια επιστολή του Έλληνα Γενικού Προξένου στην Αμερική
το 1972, κου Μπιλιμάτση Ι., με αφορμή δημοσίευση άρθρου του
Γιάννη Τσαμπέρη σχετικά με την Ελληνοτουρκική φιλία
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Χάρτης Εθνογραφικός της Βορείου Ηπείρου, του Γενικού Επιτελείου Ελληνικού Στρατού - 1913,
με έτος έκδοσης το 1919
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Πολύτιμο χειρόγραφο του Κώστα
Μπεκιάρη που μας παρέδωσε
ο Γιάννης Τσαμπέρης
Κωνσταντίνος Μπεκιάρης
Ο Σχωριαδίτης Κωνσταντίνος Μπεκιάρης ήταν καθηγητής Θεολογίας. Προσωπικότητα με κύρος, έθρεφε
μεγάλου σεβασμού τόσο στο χωριό, όσο και στον εκπαιδευτικό κύκλο της εποχής του, του οποίου ήταν
συμμέτοχος.
Η «Αδελφότητα Σχωριαδιτών» τον τίμησε με τον τίτλο του επίτιμου μέλους της Αδελφότητας και η
πορεία του θα ήταν, σίγουρα, ακόμα πιο μεγάλη και ένδοξη αν το νήμα της ζωής του δεν κοβόταν αιφνίδια
εξαιτίας ενός τροχαίου δυστυχήματος, το 1959, σύμφωνα με τα πρακτικά της Αδελφότητας (βλ. Πρακτικά Δ.Σ. Αδελφότητας Σχωριαδιτών 26/4/1959, σελ. 146, 157). Το Δ.Σ. χαρακτηρίζει τον συγχωριανό τους καθηγητή Κωνσταντίνο Μπεκιάρη, διαπρεπή και θερμό συμπατριώτη.
Ο Κωνσταντίνος Μπεκιάρης, αποδημώντας, άφησε κληρονομιά στον Σύνδεσμο Πωγωνισίων, στα χωριά του
ξεκομμένου Πωγωνίου (Σωπική, Σχωριάδες, Πολύτσανη, Σέλτση, Χλωμό, Μαυρόγερο, Τσιάτιστα, Οψάδα)
μία έκταση γης ώστε να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν, ποικιλοτρόπως, τις ανάγκες
των Πωγωνισίων, αλλά παράλληλα μέσα από εκεί θα προβάλλεται η ιστορία και η παράδοση του χωριού
και θα εξελιχθεί σε έναν ζωντανό οργανισμό δράσεων, υποστήριξης και ανάπτυξης του Πωγωνίου και των
κατοίκων τους.
Μετά από πενήντα περίπου χρόνια δικαστικής διαμάχης με το Δημόσιο, τελικά το 2014 ο Σύνδεσμος Πωγωνισίων κέρδισε και τώρα είναι στην ευχέρειά μας να αξιοποιήσουμε, με τον καλύτερο τρόπο, την έκταση αυτή.
Δυστυχώς, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τον επιφανή αυτόν άντρα, είναι ελάχιστα και
πραγματικά του αξίζει να μνημονευθεί και να τιμηθεί περισσότερο από αυτήν τη μικρή παράγραφο.
Ένα ακόμα στοιχείο, ένα ακόμα δώρο που μας άφησε ο Κώστας Μπεκιάρης είναι η μεγαλοπρεπής
εικόνα της Παναγίας που στολίζει τη μεγάλη εκκλησία του χωριού, την εκκλησία της Γέννησης της Θεοτόκου. Εκείνος φρόντισε
να έρθει η εικόνα από την Κωνσταντινούπολη στις Σχωριάδες και
τότε, όλο το χωριό την τίμησε με λειτουργία και πανήγυρη. Έκτοτε,
η εικόνα αυτή πήρε το όνομα «Η Παναγία του Μπεκιάρη».
Οι εκδόσεις «Σχωριάδες» αναζητούν διαρκώς στοιχεία σχετικά με
τον καθηγητή Κώστα Μπεκιάρη, ανατρέχοντας σε Δημόσιες Υπηρεσίες αλλά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.
Παρακαλούμε, όσοι από εσάς έχετε στην κατοχή σας στοιχεία σχετικά με τον Κωνσταντίνο Μπεκιάρη, να έρθετε σε επαφή με τις εκδόσεις «Σχωριάδες», ώστε να συμπληρώσουμε όλοι μαζί, κομμάτι
– κομμάτι την ιστορία της ζωής του συγχωριανού καθηγητή μας.
Αν, πάλι, γνωρίζετε άτομα που έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία
σχετικά με τον Κωνσταντίνο Μπεκιάρη, ενημερώστε τους για
την προσπάθειά μας και προσκαλέστε τους να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας.
Τα στοιχεία που συλλέγονται, επεξεργάζονται με τις καλύτερες
μεθόδους, δημοσιεύονται πάντα με τα στοιχεία της πηγής από την
οποία προήλθαν και επιστρέφονται, σε άριστη κατάσταση, εφόσον Η “Παναγία του Μπεκιάρη” κοζητηθεί, στον κάτοχό τους.
σμεί την εκκλησία των Σχωριάδων
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Χειρόγραφο θεατρικό έργο του Σχωριαδίτη καθηγητή Θεολογίας Κωνσταντίνου Μπεκιάρη, με ημερομηνία τη 18η Σεπτεμβρίου 1958, δακτυλογραφημένο από τον Γιάννη Τσαμπέρη.
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Δακτυλογραφημένο, από τον Γιάννη Τσαμπέρη, το θεατρικό έργο του Κώστα Μπεκιάρη
“Η εξομολόγηση της Τάσως του Πρωτόπαππα¨, που γράφτηκε το 1958.
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