
Όπως είναι γνωστό η Πέρδικα με τους 2.000 μόνι-
μους κατοίκους και τους καλοκαιρινούς μήνες 5.000-
6.000 μαζί με τους επισκέπτες στερείται ενός ιατρού 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε 24ωρη βάση. 
Πριν μερικά χρόνια είχε εξαγγελθεί η δημιουργία 
Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο χωριό 
μας με δύοΠαθολόγους, Παιδίατρο, εργαστήρια κ.α. 
Μάλιστα το είχαμε πανηγυρίσει με κύριο άρθρο στον 

ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗ. Όμως έμεινε μόνο στα χαρτιά. Σή-
μερα έρχεται μία γιατρός η κ. Διαμάντη ορισμένες 
ημέρες την βδομάδα κυρίως για συνταγογράφηση και 
ότι περιστατικό έχει κατά την παρουσία της στο ια-
τρείο του χωριού. Καταβάλλει φιλότιμες προσπάθει-
ες αλλά είναι υποχρεωμένη να κάνει εφημερίες στο 
ΚΥ Ηγουμενίτσας και μετά ακολουθεί ρεπό και έτσι 
εμείς μένουμε χωρίς γιατρό. Όλο το υπόλοιπο 24ωρο 
οι κάτοικοι και οι επισκέπτες είναι εγκαταλελειμμέ-
νοι στην τύχη τους. Θα πάνε το ΚΥ Μαργαριτίου ή 
στο Νοσοκομείο Φιλιατών που βρίσκεται σε απόστα-
ση 50-60 χιλ. και αν αντέξουν, γιατί  πρωτοβάθμια 
φροντίδα δεν υπάρχει στην Πέρδικα!! Ας σημειώ-
σουμε ότι η Ηγουμενίτσα- πρωτεύουσα του Νομού 
Θεσπρωτίας- είναι η μόνη πρωτεύουσα Νομού της 
Ελλάδας που δεν έχει Νοσοκομείο.
Συζητήσαμε με παράγοντες του τόπου όπως ο αντιπε-

ριφερειάρχης και φαρμακοποιός Νικόλαος ΚΑΤΣΙΟΣ 
που μας είπε ότι εδώ δεν νοιάζεται κανένας για το 
πρόβλημα. Ο Δήμαρχος Γιάννης ΛΩΛΟΣ είπε ότι θα 
κάνει πολιτική παρέμβαση για το θέμα, γιατί γραφει-
οκρατικά δεν βλέπει λύση. Θέσαμε και το θέμα στο 
Τοπικό Κυβερνητικό βουλευτή Μάριο ΚΑΤΣΗ μας 
υποσχέθηκε, αλλά τώρα με την πτώση της Κυβέρνη-
σης τι μπορούμε να περιμένουμε; Έχει χαθεί κόσμος 

αδίκως από εγκεφαλικά, εμφράγματα κ.α. 
μας είπε ο φαρμακοποιός Ν. ΚΑΤΣΙΟΣ που 
τρέχει σε κάθε περιστατικό. Ακόμη φιλότιμες 
προσπάθειες καταβάλλει και η υπάλληλος 
του αγροτικού μας ιατρείου Χρύσα ΝΤΑΓΚΑ 
αλλά δεν φτάνουν. Επιβάλλεται το Υπουρ-
γείο Υγείας να προκηρύξει μια τουλάχιστον 
θέση αγροτικού γιατρού αμέσως το επόμενο 
δίμηνο. Άλλωστε με βάση του μόνιμου πλη-
θυσμού δικαιούμαστε 2 αγροτικούς γιατρούς. 
Με βάση την απόφαση στις 3/10/2008 που 
υπόγραψαν 3 συναρμόδιοι Υπουργοί- και 
είναι ακόμη σε ισχύ- προβλέπονται 2 θέσεις 
παθολόγων, 1 θέση παιδίατρου, 1 θέση ΤΕ 
Νοσηλευτικής, 1 θέση ΤΕ Μαιευτικής και 21 

θέσεις βοηθών Νοσηλευτών.
Αναγνωρίζουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και πολ-
λοί γιατροί φεύγουν από την χώρα, πάντα όμως υπάρ-
χει έμψυχο δυναμικό στους νέους επιστήμονες να βο-
ηθήσουν, αρκεί να σταματήσουν οι περικοπές για την 
Υγεία κατ’ εντολή των Ευρωπαίων και μη, Δανειστών 
και πολιτικών παραγόντων.
Απ’ ότι μας ενημέρωσε ο κος Σπύρος ΜΕΜΟΣ συ-
ντονιστής του ΚΥ Ηγουμενίτσας - όπου υπάγεται το 
ΠΙ Πέρδικας - δεν προβλέπεται πια σε 24ωρη βάση 
γιατρός σε ΠΙ και το μόνο που μένει είναι να προ-
κηρυχθεί μια θέση ακόμη αγροτικού γιατρού για το 
ΠΙ Πέρδικας. Αρμοδιότητα γι’ αυτό έχει κυρίως η 6η 
ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 
Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα και 
το Υπουργείο Υγείας που θα κάνει την σχετική 
προκήρυξη.
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Η ηλεκτρονική έκδοση του 
Περδικιώτη θα είναι προσεχώς 

διαθέσιμη στο
www.perdikanews.com

Συνέχεια στη 2η σελ.

ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΙΚΑ 2015
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Έγιναν και φέτος -παρά την κρίση- πολιτιστικές εκδηλώσεις 
στην Πέρδικα, στο πιο ζωντανό και πολυπληθέστερο χωριό της 
Θεσπρωτίας. Τα πράγματα πριν δυο μήνες έδειχναν δύσκολα, 
αλλά χάριν της επιμονής και πίεσης της επιτροπής εκδηλώσεων 
πετύχαμε σε πρώτη φάση χρηματοδότηση από τον Δήμο και μετά 
από την Αντιπεριφέρεια Θεσπρωτίας. Αναλυτικά τα δρώμενα του 
φετινού καλοκαιριού περιελάμβαναν:

15/7/15: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΑΤΡΕΙΔΕΣ ΕΝ 
ΣΥΝΤΟΜΙΑ».
Από την Θεατρική ομάδα της Παραμυθιάς. Η παράσταση που 
έγινε στις 9:30 το βράδυ με κύριο συντονιστή τον Πολιτιστικό 
μας σύλλογο (Μ.Ε.Σ.ΠΕ.) δόθηκε στον συνεδριακό χώρο του 
χωριού και είχε μεγάλη επιτυχία και σαν περιεχόμενο αλλά και 
σαν προσέλευση κόσμου. Όμως ο ανύπαρκτος κλιματισμός του 
χώρου δεν επέτρεψε την άνετη παρακολούθηση.

27/7/15: ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ.
Η παράσταση έγινε από τις 10 το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο 
της πλατείας με οργανωτή ποιόν άλλο τον Αντώνη ΤΣΙΦΤΣΙΔΗ 
που με άλλα νέα παιδιά της Πέρδικας μας διασκέδασαν με ροκ, 
έντεχνο και λαϊκό τραγούδι μέχρι αργά. 
Πολλοί επισκέπτες που κάθονταν στα γύρω μαγαζιά αλλά και 
στα πεζούλια της πλατείας συμμετείχαν στους ρυθμούς των τρα-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Από Πολυδύναμο έγινε αδύναμο!!!

Πάντα θα μας πληγώνει …πάντα όμως!
Λένε πως όταν αναφέρεσαι συνεχώς σε 

κάτι είτε προφορικά, είτε γραπτά, τότε 
«εκούσια» εξωραΐζεις, εξυψώνεις, εξιδα-
νικεύεις αυτό, εκτός φυσικά ότι το «ανα-
δεικνύεις», κάτι που εκ των πραγμάτων 
δεν μπορεί να αποφευχθεί. Από την άλλη 
μπορεί να αναφέρεται κανείς σε κάτι επει-
δή αφενός δεν μπορεί να το αποδεχτεί και 
αφετέρου τον πληγώνει, προσδοκώντας 
ενδόμυχα ότι θα αλλάξει. 

Και μετά την απαραίτητη και όχι τόσο 
σαφή εισαγωγή, ας περάσουμε στο κυρί-
ως θέμα, το οποίο δεν είναι άλλο από την 
παραλία της Αγ. Παρασκευής. 

Η τελευταία μου σύντομη επίσκεψη 
στην εν λόγω παραλία χρονολογείται το 
2013, κοντολογίς τρία συναπτά έτη πριν. 
Όχι, δεν πήγα να «απολαύσω» το μπάνιο 
μου, πώς θα μπορούσα άλλωστε σε μια 
παραλία κορεσμένη, «άσχημη» και «απο-
κρουστική» κυρίως τον μήνα αιχμής, ήτοι 
τον Αύγουστο. Κάτι άλλο ήταν που με 
«τραβούσε» εκεί, ίσως να ήταν οι αναμνή-
σεις από τα παιδικά μου χρόνια, ίσως πάλι 
η φρούδα ελπίδα ότι κάτι διαφορετικό θα 
αντικρίσω, ίσως απλή περιέργεια. 

Η εικόνα που αντίκρισα και θα αντι-
κρίζω δυστυχώς όταν το επιχειρώ, είναι 

τουλάχιστον αποκρουστική, αποτρεπτική, 
απαράδεκτη. Με δυο λόγια  μια παραλία 
βορά στα νύχια αρπακτικών «επιχειρη-
ματιών», οι οποίοι κόπτονται δήθεν για 
τον τουρισμό. Από την άλλη σκέφτομαι 
ότι αυτή η παραλία θα μπορούσε να είναι 
το στολίδι όχι μόνο του χωριού μας, αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής, κάποιοι απο-
φάσισαν διαφορετικά όμως και κάποιοι 
άλλοι, πολλοί δυστυχώς, συναίνεσαν και 
εξακολουθούν να συναινούν στο «έγκλη-
μα» που συντελείται σε μια από τις πιο 

όμορφες (κάποτε) παραλίες 
όχι μόνο της περιοχής, αλλά 
και της Ελλάδας θα αποτολ-
μούσα να πω. 

Επειδή όμως όλα είναι 
θέμα προσέγγισης - οπτικής 
γωνίας, όλοι αυτοί οι οποίοι 
έβαλαν το χεράκι τους για 
να συμβεί αυτό που προ-
σβάλλει τόσο την αισθητι-
κή, όσο και τη νοημοσύνη 
μας, μπορεί και να «κόπτο-
νται» περισσότερο από τον 
γράφοντα -και όσους εν-
στερνίζονται τις απόψεις του 
για το «καλό της περιοχής, 

την ανάπτυξη και την ανάδειξη» αυτής, 
οπότε μικρή σημασία έχει το τι μέσα με-
τέρχονται -εξάλλου «ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα». 

Κατά συνέπεια, στοιχεία όπως η άναρ-
χη -ου μην και «παράνομη»- δόμηση,  η 
καταστροφή του περιβάλλοντος, το δάσος 
των ομπρελών που μας κρύβουν τη θά-
λασσα, οι στενοί και επικίνδυνοι δρόμοι, 
οι ανύπαρκτοι χώροι στάθμευσης, η μό-
λυνση της θάλασσας και τόσα άλλα, δεν 
πρέπει να μας προβληματίζουν ιδιαίτερα, 

από τη στιγμή που μέσω αυτών «αναδει-
κνύεται και προβάλλεται» η περιοχή. Συν 
τοις άλλοις αποτελούν  πηγή εσόδων για 
τον τόπο και θέσεις εργασίας -τι κι αν οι 
τελευταίες συνοδεύονται από συνθήκες 
γαλέρας… 

Έλα μου ντε που μας προβληματίζουν 
όμως, τόσο τον γράφοντα όσο και μερι-
κούς άλλους, λογικά σκεπτόμενους, για 
τους άλλους τους ιδιοτελώς και στενά 
σκεπτόμενους δεν μπορώ να κάνω κάτι. 

Σε όσους πάραυτα σπεύσουν να πουν 
ότι είναι σαφώς πάρα πολλοί αυτοί στους 
οποίους αρέσει το θέαμα της Αγ. Παρα-
σκευής, ένα έχω να πω: υπάρχουν επίσης 
εκατομμύρια μύγες που τρώνε σκατά, 
αυτό δεν καθιστά βεβαίως τα σκατά νό-
στιμα. 

Συντάκτης: Λάμπρος Σουλτάνης 
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ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
Αναλαμβάνουμε αγοροπωλησίες οικοπέδων, & 
πάσης φύσεως ακινήτων
Αναλαμβάνουμε την διαφήμηση και προώθηση 
των ενοικιαζομένων δωματίων σας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ  
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ
 Υπεύθυνος Γραφείου: Σαμοϊλης Ευάγγελος 

Τηλ: 26650-91167 - 26650 91764
6937 282989

Ε ΝΙΣΧΥ ΣΕΙΣ

Πως θα στέλνετε ενίσχυση για 
την εφημερίδα

1)	Mε	κατάθεση	στο	λογαριασμό	της	ALPHA	BANK	
225-002101-058743.	Πρώτο	όνομα	εμφανίζεται	
αυτό	 του	 προέδρου	 (Γαβριήλ	 Κωνσταντίνος)	
και	δεύτερο	της	ταμία	(Σωτηρίου	Ειρήνη).	Στην	
κατάθεση	να	αναφέρετε	το	όνομα	του	καταθέτη	
για	να	εκδίδονται	αποδείξεις	είσπραξης.

2)	Με	ταχυδρομική	επιταγή	στην	διεύθυνση:	Αδελ-
φότητα	Περδικιωτών	Θεσπρωτίας,	Παπαφλέσσα	
4,	Τ.Κ.	18122,	Κορυδαλλός	ή	Σωτηρίου	Ειρήνη,	
Πορφύρα	11,	Τ.Κ	11141	Αθήνα	

Ευχαριστούμε	όλους	όσους	μέχρι	τώρα	συμπαρα-
στέκονται	στο	έργο	μας	και	περιμένουμε	τη	βοή-
θεια	όλων	των	συγχωριανών	μας.	
Για	 όσους	 θέλουν	 και	 το	 ΙΒΑΝ	 του	 λογαριασμού	
μας,	 αυτό	 είναι:	 GR04-0140-1420-2250-0210-
1058-743 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ: 
• Ο Θωμάς ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Γιάννη και η 

Σοφία ΧΡΙΣΤΑΚΗ του Γεωργίου απέ-
κτησαν κορίτσι.

• Ο Αντρέας ΦΡΑΓΚΟΣ του Βαγγέλη και 
Ρένα ΒΑΚΑΛΗ του Πέτρου απέκτησαν 
κορίτσι.

• Ο Κωνσταντίνος ΦΟΥΣΕΚΗΣ του Βα-
σίλη και η Αικατερίνη ΣΟΥΛΤΑΝΗ του 
Παναγιώτη απέκτησαν κορίτσι.

Να τους ζήσουν καλότυχα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ο γιος του Ηλία 

ΚΑΛΟΥΔΗ και της Χρυσούλας ΒΩΤΗ
• ΔΟΜΝΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ η κόρη του 

Γιώργου ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ και της Πανα-
γιώτας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

• ΡΑΦΑΕΛΛΑ η κόρη του Άγγελου 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ και της Μαρίνας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

• ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο γιος του 
Γιώργου ΜΑΚΡΗ και της Αλεξάνδρας 
ΣΙΩΖΟΥ

• ΘΕΟΔΟΥΛΗ η κόρη του Γιώργου ΜΑ-
ΛΑΜΙΔΗ και της Βασιλικής ΚΟΤΣΑ-
ΜΠΑΣΙΔΟΥ

• ΠΑΥΛΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ η κόρη 
του Σταύρου ΝΤΟΝΗ και της Μαρίας 
ΜΕΤΣΙΟΥ

• 
Να τους ζήσουν και να είναι καλότυχα!

ΓΑΜΟΙ:
•	Ο	Θωμάς	ΔΟΥΚΑΣ	του	Σωτηρίου	και	η	Γλυ-
κερία	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ	του	Ηλία	παντρεύτηκαν	με	
Θρησκευτικό	Γάμο	στην	Πέρδικα.

•	ΒΕΡΠΗΣ	Δημήτρης	του	Σπύρου	και	ΜΠΙΣΤΙΟ-
ΛΗ	Χαρίκλεια	του	Χρήστου	(θρησκευτικός)

•	ΤΣΕΠΗΣ	Παναγιώτης	του	Διονυσίου	και	Μάι-
κο	Boss	του	Michael.

•	ΜΑΚΡΗΣ	 Γιώργος	 του	 Αλέκου	 και	 ΣΙΩΖΟΥ	
Αλεξάνδρα

Να ζήσουν ευτυχισμένοι

ΘΑΝΑΤΟΙ:
•	ΚΑΛΕ	 Περσεφόνη	 χήρα	 Γιάννη	 ετών	 89	
(Γιάννενα).

•	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Δημητράκης	του	Γεωρ-
γίου	ετών	84	(Πέρδικα).

•	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ	 Φώτης	 του	 Αναστάση	
ετών	79,	(Πέρδικα).

•	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	 Βασίλης	 	 ετών	 70	
σύζυγος	 της	 Σοφίας	 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ	 του	
Δημητρίου,	(Θεσσαλονίκη).

•	ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ	 Χαράλαμπος	 ετών	 88	 σύζυ-
γος	της	Αλίκης	ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ		του	Γεωρ-
γίου,	(Αθήνα).

•	ΔΑΝΑΙΝΑ	 Σπυριδούλα	 ετών	 47	 σύζυγος	
του	 Αχιλλέα	 ΠΕΤΣΗ	 του	 Κων/νου,	 (Ναύ-
πλιο).

•	ΚΑΡΙΜΑΛΗ	Μαρία	του	Ιωάννη	χήρα	Μανώ-
λη	ετών	95,	(Πέρδικα).

•	ΜΠΟΤΣΙΟΥ	 Παρασκευή	 του	 Απόστολου	
χήρα	Θεόδωρου	ετών	83,	(Πέρδικα).

•	ΤΣΕΠΗΣ	 Πέτρος	 του	 Γεωργίου	 ετών	 81,	
(Πέρδικα).

•	
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγε-

νείς των.
Σημ.: Τα περισσότερα κοπινωνικά τα βρίκα-

με μόνοι μας, βοήθησε και ο Παπα-Χρή-
στος και τον ευχαριστούμε. Ζητάμε συ-
γνώμη για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

• 50 ευρώ: ΙΛΒΑΝΙΔΟΥ- ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ 
Δέσποινα (ΗΠΑ), ΠΑΠΠΑΣ Παναγιώ-
της του Σωτήρη (Γερμανία), ΜΕΛΛΟΣ 
Κώστας του Βαγγέλη(Αθήνα), ΚΟΥ-
ΛΟΥΡΗΣ Γιάννης του Φάνη (Γερμα-
νία).

• 30ευρώ: ΜΑΡΡΑ-HAKER Χριστί-
να(Γερμανία).

• 25 ευρώ: ΙΑΚΩΒΟΥ Βασίλης (Γερμα-
νία).

• 20 δολάρια Αμερικής: ΤΣΕΒΗ-ΤΣΙΝΙ-
ΔΗ Τασία (ΗΠΑ).

• 15 ευρώ: ΦΥΝΤΑΚΗ-ΣΠΥΡΙΔΗ ΑΓΑ-
ΠΗ (Θεσσαλονίκη), ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΓ-
ΓΕΛΗΣ 15 ευρώ για τα ημερολόγια.

• 20 ευρώ: ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 
(Πρέβεζα)

• 10 ευρώ: ΜΩΚΟΣ Χρήστος του Ηλία 
(Γιάννενα), ΤΣΑΝΗΣ Κων/νος Πέρδι-
κα, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΡΑΠΗ Φρειδερίκη 
(Ηγουμενίτσα).

ΣΥΣΚΕΨΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

    Ευρεία σύσκεψη για τις εκδηλώσεις 
στην Πέρδικα πραγματοποιήθηκε στις 
30/6/15 στο χώρο συνεδριάσεων του 
Κοινοτικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία 
ανήκει στην Αδελφότητα Περδικιωτών 
που εντόπισε μια στασιμότητα και αδρά-
νεια για το θέμα. Σ’ αυτή μετείχαν όλο 
το Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο: ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΥ Αλέξης, ΙΛΒΑΝΙΔΗΣ Κώστας, 
ΚΩΣΤΑΣ Παναγιώτης, 

    Από την Αδελφότητα: ΓΑΒΡΙΗΛ Κώ-
στας, ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ειρήνη. Από τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο: ΒΕΝΕΤΗΣ Θανά-
σης, Λίτσα ΠΑΠΑΖΩΗ, ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  
Κώστας. Από τον Αθλητικό Σύλλογο 
«ΑΡΗΣ» ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Βαγγέλης. 
Από το Σύλλογο Γονέων η ΜΑΡΚΙΑ-
ΝΙΔΟΥ Ραχήλ. Από τους Εθελοντές ο 
ΜΥΛΩΝΑΣ Κώστας. Από ΠΑΝΗΠΕΙ-
ΡΩΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ο 
ΤΣΕΠΗΣ Παναγιώτης και ο τ. Πρόεδρος 
του «ΑΠΛΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ» ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 
Γιώργος.

   Μετά από εποικοδομητική διαλογική 
συζήτηση συγκροτήθηκε επιτροπή από 
τους ΚΩΣΤΑ Παναγιώτη, ΓΑΒΡΙΗΛ Κώ-
στα, ΒΕΝΕΤΗ Θανάση και ΓΙΑΝΝΑΚΟ 
Γιώργο με τον πρόεδρο του Κοινοτικού 
Συμβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Αλέξη να είναι 
πάντα συντονιστής της επιτροπής.

Αγαπητοί επισκέπτες του χωριού.
Αγαπητοί συγχωριανοί και ξενιτεμένα 

μας αδέρφια.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Αδελφότητας 

των Περδικιωτών σας απευθύνω έναν 
εγκάρδιο πατριωτικό χαιρετισμό. Το Αντά-
μωμα το ξεκίνησε πριν 14 χρόνια ο συγ-
χωριανός μας Νίκος Μήτσης ή Γκάλιτς ο 
οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα 
υγείας και νοσηλεύεται στη Γερμανία. Η 
σκέψη μας είναι κοντά του και ευχόμαστε 
ταχεία ανάρρωση.

Σκοπός του Ανταμώματος είναι να 
βρεθούν οι ξενιτεμένοι κοντά στα αγα-
πημένα πρόσωπα» τους φίλους και τους 
συγγενείς, να συζητήσουμε και να γλεντή-
σουμε μαζί τους, πριν πάρουν πάλι το δρό-
μο της επιστροφής στα ξένα της βιοπάλης. 
Εσείς που ζείτε στην ξενιτιά, μας κάνετε 
ιδιαίτερα υπερήφανους γιατί είσαστε πιο 
πατριώτες από εμάς που ζούμε στην Ελ-
λάδα αφού κρατάτε τις παραδόσεις και τα 
έθιμα της πατρίδας, αλλά και γιατί προκό-
βετε με τους κόπους σας. 

Η Αδελφότητα των Περδικιωτών της 
Αθήνας αγωνίζεται για τα προβλήματα 
του χωριού και βοηθάει στην άνοδο του 
βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου  των 
Περδικιωτών. Εκδίδει ανελλιπώς για 36 
χρόνια την εφημερίδα «ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ»  
η οποία διανέμεται δωρεάν στο χωριό και 
αποστέλλεται στους όπου γης χωριανούς 
και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 
μας. Ζητάμε την ηθική και οικονομική 
στήριξη όλων. 

Τα προβλήματα του χωριού είναι πολ-
λά.
• Η ύδρευση ιδιαίτερα τους καλοκαιρι-

νούς μήνες δεν είναι ικανοποιητική και 
παρά τις προσπάθειες του Τάκη και του 
Σπύρου έχουμε περιοχές που λόγω υψο-
μέτρου δεν έχουν νερό. Ας προσεχθεί 
αυτό κ. Δήμαρχε.

• Το Περιφερειακό μας Ιατρείο το οποίο 
από πολυδύναμο έγινε αδύναμο δεν έχει 
ουσιαστική συμβολή στην υγεία των κα-
τοίκων. Δεν υπάρχει αγροτικός γιατρός 
σε 24η βάση και τα επείγοντα περιστα-

Χαιρετισμός του Προέδρου της Αδελφότητας 
κ. Κ. Γαβριήλ στο Αντάμωμα των Περδικιω-

τών 17-8-2015 
τικά οδεύουν 60 χιλιόμετρα προς τους 
Φιλιάτες αφού η Ηγουμενίτσα είναι η 
μόνη πρωτεύουσα Νομού της Ελλάδας 
που στερείται Νοσοκομείου και ας εί-
χαμε τα τελευταία χρόνια δύο Θεσπρω-
τούς Υπουργούς Υγείας. Επιβάλλεται να 
προκηρυχτεί θέση αγροτικού γιατρού.

• Αλλά και στην τουριστική υποδομή 
υστερούμε αφού οι δρόμοι για τις παρα-
λίες έχουν τα χάλια τους. Ιδιαίτερα το 
σημείο της στροφής στη ΣΙΚΟΛΗ είναι 
επικίνδυνο και πρέπει άμεσα να γίνουν 
τα απαραίτητα τεχνικά έργα (περιφέ-
ρεια). Ευχαριστούμε τους επισκέπτες 
που επέλεξαν το χωριό μας για τις δι-
ακοπές τους και εκτός από τις ωραίες 
παραλίες μας που αρχίζουν από το Μέ-
γα-Ντράφι και τελειώνουν στο Πρά-
πα-Μάλι μπορούν να επισκεφθούν και 
άλλα αξιόλογα μέρη όπως το Δυμόκα-
στρο, το παλιό Μοναστήρι του Αϊ Θα-
νάση, αλλά και ότι έχει απομείνει από 
το πάρκο αναψυχής. 

Να παρακολουθήσετε το ηλιοβασίλε-
μα από το Παρατηρητήριο και να απο-
λαύσετε τα εξαιρετικά εδέσματα και τις 
υπηρεσίες των καταστημάτων του χωριού.

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Ηπεί-
ρου, την Π.Ε. Θεσπρωτίας και τον Δήμο 
Ηγουμενίτσας για την οικονομική ενίσχυ-
ση των εκδηλώσεων. Ευχαριστούμε και 
το χορευτικό της ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ. Ευχα-
ριστώ τους Περδικιώτες που βοήθησαν 
όλες αυτές τις μέρες, τους οποίους δεν 
θα αναφέρω ονομαστικά γιατί δεν θέλω 
να ξεχάσω κανέναν, αλλά ούτε και να πω 
κάποιο όνομα λάθος, όπως έγινε προχθές 
και ο πρόεδρος ζήταγε συγνώμη, καθώς 
πιστεύω ότι βοήθησαν από μεράκι προς το 
χωριό τους. Να είναι καλά και να βοηθούν 
όποτε η Πέρδικα τους έχει ανάγκη.

Στην αποψινή εκδήλωση ήρθε από την 
Αθήνα το μέλος της Αδελφότητας Άρης 
Θεοδώρου εγγονός του Άρη Κουλούρη,   
δεξιοτέχνης  του   κλαρίνου   και   θα   μας 
διασκεδάσει αφιλοκερδώς. Ευχόμαστε σε 
όλους καλή διασκέδαση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Καταστηματάρχες του χωριού προσέ-
φεραν για τις Πολιτιστικές μας εκδη-
λώσεις «ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΙΚΑ 2015».
• ΤΖΙΜΑΣ Παναγιώτης 50 ευρώ, ΠΑΠ-

ΠΑΣ Παύλος 40, ΙΛΒΑΝΙΔΗΣ Κώστας 
50, ΠΑΠΠΑΣ Γιάννης του Γεωργίου 65, 
ΜΑΚΡΗΣ Γιώργος 50, ΜΑΚΡΗΣ Κώ-
στας του Οδυσσέα 20, ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΣ 
Γρηγόρης 20, ΝΤΑΓΚΑΣ Νέστορας 20, 
και διάφοροι μικροπωλητές στη γιορτή 
λαδιού 45 . Σύλλογος ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ 
Θεσπρωτίας 30 €

• Όλα τα ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, 
ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, ΑΦΟΙ ΚΑΡΙ-
ΜΑΛΗ, ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗ 
και Φώτης ΝΤΑΓΚΑΣ προσφέρανε τα 
απαραίτητα ψωμιά για τα χορευτικά 
στο ΑΝΤΑΜΩΜΑ όπως και ο Γιώργος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Σπύρου τα απα-
ραίτητα ζαρζαβατικά για τις σαλάτες. 
Πρόσφεραν πατάτες ΜΩΚΟΣ Αλέξης 
(Βετούλι), ΚΑΝΤΑΣ Αθανάσιος (Κα-
βούρια) ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Θωμάς (Εστια-
τόριο)

• Από τα κρεοπωλεία του χωριού, ΓΚΟ-
ΓΚΑΣ Βαγγέλης έδωσε 100 σουβλάκια 
και ΦΩΤΙΟΥ – ΚΟΥΛΟΥΡΗ Αυγή έδω-
σε 100 λουκάνικα.

ΣΣ: Όσους τυχόν ξεχάσαμε να αναφέρου-
με θα τους γράψουμε στο επόμενο φύλλο 
του «Π».
Τους ευχαριστώ όλους.
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Συνέχεια από την 1η σελ.

Ο ΑΡΗΣ
ΦΕΤΟΣ	ΣΤΗ	Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

• Στη Β΄ κατη-
γορία της ΕΠΣ 
Θεσπρωτίας - 
δεν υπάρχει Γ΄- 
θα αγωνίζεται 
φέτος ο ΑΡΗΣ 
ΠΕΡΔΙΚΑΣ δι-
εκδικώντας την 
επάνοδό του 
στην Α΄ κατηγορία. Θα έχει αντιπά-
λους τις ομάδες: ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ, 
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΚΑΣ, 
ΑΟ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΑΟ ΜΑΖΑΡΑ-
ΚΙΑΣ, ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΑΣ. 
ΣΥΒΟΤΩΝ, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΣΑΓΙΑΔΑΣ.

• Στις εκλογές για όργανα της ΕΠΣ 
Θεσπρωτίας που έγιναν προ διμή-
νου εκλέχτηκαν: Πρόεδρος ΠΑΠ-
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Α΄ αντιπρόεδρος: 
ΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Β΄ Αντιπρόε-
δρος: ΓΚΑΡΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Γ. 
Γραμματέας: ΡΑΠΤΗΣ Σταύρος, με 
αναπληρωτή τον ΠΑΥΛΙΔΗ Αντώ-
νη, Ταμίας: ΝΤΟΥΚΑΣ Λεωνίδας με 
αναπληρωτή τον ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ 
Κώστα και μέλη τους: ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Σταύρο και ΤΖΩΡΤΖΗ Αποστόλη.

• Στις 12 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο αγώ-
νας του πρωταθλητή της ΕΠΣ ΘΥΑ-
ΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ και κυπελλούχου 
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

• Στις 23/8/15 έγινε Γεν. Συνέλευση 
στο χωριό για νέα Διοίκηση στον Άρη 
Πέρδικας και δόθηκε λύση ανάγκης 
με την εκλογή του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Βαγγέλη, ΜΠΑΛΛΑ Παναγιώτη, 
Παναγιώτη ΜΗΤΣΗ, Θύμιο ΠΑΠΑ-
ΠΑΣΧΟ, Πέτρο ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟ και 
Ευκλείδη ΝΤΑΓΚΑ που θα συκροτή-
θουν σε σώμα σε λίγες μέρες.

γουδιών.

2/8/15: ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ 
ΧΟΡΟΥ & ΚΑΡΑΤΕ
Την Κυριακή το βράδυ στο θέατρο του 
χωριού έγινε επίδειξη μοντέρνου χορού 
από την ομάδα των μικρών παιδιών που 
έχουν δασκάλα του χορού την Αντριάνα 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ από την Αγιά. Χό-
ρεψαν Λάτιν και άλλους χορούς και πή-
ραν το χειροκρότημα των παρευρισκο-
μένων. Αμέσως μετά η ομάδα ΚΑΡΑΤΕ 
Πέρδικας με υπεύθυνο τον Σωσίπατρο 
ΚΑΛΟΥΔΗ έκανε επίδειξη της τέχνης 
της αυτοάμυνας η οποία ήταν εντυπω-
σιακή. Παρουσίασαν τεχνικές ΚΑΡΑΤΕ 
που ακόμα και μικρά παιδιά ανταποκρί-
νονταν περίφημα.

7/8/15: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪ-
ΟΝΤΩΝ.
Από το απόγευμα της Παρασκευής μέ-
χρι αργά το βράδυ περιφερειακά της 
κεντρικής πλατείας της Πέρδικας εκθέ-
σανε τοπικά προϊόντα κάτοικοι του χω-
ριού. Λάδι, ελιές, μέλι, σαπούνια, αρω-
ματικά και άλλα φυτά, μαρμελάδες και 
άλλα προϊόντα των γυναικών του χω-
ριού. Περιορισμένοι φέτος παραγωγοί 
από γειτονικά χωριά. Οι επισκέπτες κυ-
ρίως επεξεργάζονταν τα προϊόντα στους 
πάγκους και αρκετοί κάνανε τις αγορές 
τους. Η έκθεση διατηρήθηκε και την 
επόμενη μέρα στη γιορτή του λαδιού.

8/8/15: ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ.
Όπως κάθε χρόνο στις 8 Αυγούστου γί-
νεται η γιορτή του λαδιού και της ελιάς 
στην Πέρδικα. Φέτος αποφασίστηκε να 
προηγηθεί ημερίδα για το λάδι από εξει-
δικευμένους γεωπόνους με διαλογική 
συζήτηση στο Συνεδριακό. Όμως η ακα-
ταλληλότητα του χώρου λόγω ελλείψε-
ως κλιματισμού (ποιός θα έμπαινε εκεί 
μέσα για συζήτηση) πραγματοποιήθηκε 
στο κέντρο της πλατείας σε ειδική εξέ-
δρα του Δήμου. Έτσι έγινε μια σύντομη 
αναφορά και ενημέρωση για την ελιά και 
το λάδι από τον Δ/ντή των Αγρ. Συνεται-
ρισμού Θεσπρωτίας Βασίλη ΠΑΡΟΛΑ 
και τον πρόεδρο γεωπόνων Θεσπρωτίας 
Βασίλη ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ. Καλωσόρισε 
τους καλεσμένους ο πρόεδρος της Τοπι-
κής Κοινότητας Αλέξης ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
και ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιάν-
νης ΛΩΛΟΣ, χαιρέτησαν οι βουλευτές 
Μάριος ΚΑΤΣΗΣ, και Βασίλης ΓΙΟ-
ΓΙΑΚΑΣ. Ο αντιπεριφερειάρχης για 
θέματα αγροτικά Ηπείρου συγχωριανός 
μας Νικόλας ΚΑΤΣΙΟΣ αναφέρθηκε σε 
σχετικά με την γιορτή θέματα. Την λαϊ-
κή βραδιά που ακολούθησε μας διασκέ-
δασε η ορχήστρα του συγχωριανού μας 
Λάμπρου ΓΟΓΟΛΟΥ που με μοντέρνα, 
παλιά και νέα λαϊκά αλλά και νησιώτικα 
σκόρπισε το κέφι μέχρι αργά το βράδυ. 
Μοιράστηκαν στους επισκέπτες περιο-

ρισμένα δυστυχώς μπουκαλάκια με λάδι 
(περίπου 300) αλλά είχαμε το πρόβλημα 
με τους Περδικιώτες που θέλανε να πά-
ρουν κι αυτοί. 
Την παρουσίαση έκανε η Φαίη ΑΛΕΞΙ-
ΟΥ.

11/8/15: ΣΑΛΠΑΡΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗ
Η βραδιά στο θέατρο «ΑΛΙΚΗ» του χω-
ριού που έγινε από τον πρωτεργάτη στα 
μουσικά δρώμενα της Πέρδικας Αντώνη 
ΤΣΙΦΤΣΙΔΗ ήταν ίσως η καλύτερη των 
φετινών εκδηλώσεων. Πράγματι εκείνο 
το βράδυ στο χώρο του θεάτρου δεν έπε-
φτε καρφίτσα, όλα τα παιδιά του χωριού 
που συμμετείχαν σε αυτή την περιήγηση 
που μας οδήγησε ο Αντώνης ξεκινώντας 
μισό αιώνα πριν και φτάνοντας μέχρι 
σήμερα. Με μουσική Μίκη ΘΕΟΔΩ-
ΡΑΚΗ, Μάνου ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, με Ρίτσο 
και Ελύτη έκαναν το ακροατήριο να 
συμμετέχει στους μουσικούς ρυθμούς. 
Τα παιδιά της Πέρδικας όταν θέλουν 
θαυματουργούν. 
(Σ.Σ. σε άλλο φύλλο θα ασχοληθούμε 
εκτενέστερα).

16/8/15: ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
Ξεκινώντας από τη Λούτσα και τερματί-
ζοντας στην Κεντρική Πλατεία του χω-
ριού γύρω στις 9μ.μ., 25 άτομα μικροί 
και μεγάλοι -κυρίως Περδικιώτες, της 
διασποράς- άντρες και γυναίκες κάνανε 
μια αρκετά αξιόλογη διαδρομή. Στους 
άντρες πρώτευσε ο Αναστάσιος ΜΠΑ-
ΛΑΣ και στις γυναίκες Μιχαέλα ΜΠΑ-
ΛΑ. Η οργάνωση ήταν κυρίως από τον 
ΜΕΣΠΕ.

17/8/15: ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΠΕΡΔΙΚΙΩ-
ΤΩΝ- ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η προγραμματισμένη όπως κάθε χρόνο 
γιορτή του ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ των απα-
νταχού Περδικιωτών στις 13/8/15 δεν 
έγινε εκείνο το βράδυ γιατί άνοιξαν οι 
ουρανοί μέσα στο κατακαλόκαιρο! Έτσι 
έγινε την Δευτέρα στις 17 Αυγούστου 
και ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί 
στο Θέατρο, έγινε στην πλατεία με την 
εξέδρα να είναι στημένη από τη γιορ-
τή του λαδιού. Ο πρόεδρος του χωριού 
Αλέξης ΕΤΑΓΓΕΛΟΥ καλωσόρισε τους 
παρευρεθέντες και ακολούθως ο Δήμαρ-
χος μας Γιάννης ΛΩΛΟΣ απεύθυνε χαι-
ρετισμό κάνοντας και μια σύντομη ανα-
φορά στα του χωριού. Στη συνέχεια 
χαιρέτησαν την εκδήλωση ο πρόεδρος 
της Αδελφότητας Περδικιωτών Κώ-
στας ΓΑΒΡΙΗΛ, ο αντιπεριφερειάρχης 
Νικόλας ΚΑΤΣΙΟΣ, ο εκπρόσωπος της 
Ομοσπονδίας Ηπειρωτών Ευρώπης 
Παναγιώτης ΤΣΕΠΗΣ, ο πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Πέρδικας 
Θανάσης ΒΕΝΕΤΗΣ και το μέλος της 
επιτροπής Πολιτιστικών εκδηλώσεων 
πρώην πρόεδρος ΑΠΛΟ 
Πέρδικας Γιώργος ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΟΣ. Η ομιλία του Θ. 
ΒΕΝΕΤΗ κατά τον γράφο-
ντα αλλά και των υπολοί-
πων της επιτροπής εκδη-
λώσεων ήταν εκτός τόπου 
και χρόνου. Χωρίς να έχει 
σχέση με το αντάμωμα που 
φανερώνει ένωση, μάζωξη, 
σύμπνοια, κατάφερε να δη-

μιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στους 
καλεσμένους (ιδιαίτερα στον Δήμαρχο  
από τον οποίο τα ακούσαμε δεόντως). 
Η ομιλία αυτή η οποία ήταν πράγματι 
εμπεριστατωμένη θα μπορούσε να γίνει 
σε έναν απολογισμό των Τοπικών αρ-
χόντων όπου θα υπήρχε και αντίλογος. 
Αργότερα ο Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ζήτησε 
συγγνώμη εκ μέρους της επιτροπής από 
τους καλεσμένους οι οποίοι όμως τότε 
είχαν εξαφανιστεί. Τα πράγματα ηρέμη-
σαν και η Δημοτική Ορχήστρα που ήρθε 
από τα Γιάννενα και με την συμμετοχή 
του κλαρινίστα χωριανού μας Άρη ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΥ (εγγονού του Άρη ΚΟΥΛΟΥ-
ΡΗ) μας διασκέδασε μέχρι τις 3 τα ξη-
μερώματα, με παραδοσιακά Ηπειρώτικα 
τραγούδια. Ο χορός- ιδιαίτερα από τους 
ξενιτεμένους- καλά κρατούσε σε δυο ή 
τρείς κύκλους. Νωρίτερα τα χορευτικά 
της ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ και των νέων της 
ΠΕΡΔΙΚΑΣ απέδωσαν χορούς της περι-
οχής. Άριστες εντυπώσεις- και αξίζουν 
πραγματικά συγχαρητήρια- άφησε η 
ομάδα των χορευτών της Πέρδικας που 
έστω για μια μέρα με πρωτοβουλία του 
Δημήτρη ΚΥΡΚΟΥ, και του Γιώργου 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ παρουσίασαν αυτούς 
τους ωραίους χορούς και καταχειροκρο-
τήθηκαν. Ευχόμαστε ανάλογη συνέχεια 
στα παιδιά. Την ίδια μέρα 17/8/15 είχε 
προγραμματιστεί η απονομή των βρα-
βείων και αναμνηστικών στους συμμε-
τέχοντες σε αθλητικές και άλλες εκδη-
λώσεις (100 περίπου) οπότε μέσα στην 
εκδήλωση, χρονικά δημιουργήθηκε 
πρόβλημα με εντάσεις και δικαιολογη-
μένα παράπονα. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα 
ο Πρόεδρος της Αδελφότητας με τον Γ. 
Γιαννάκο μοίρασαν τα σχετικά βραβεία 
και επαίνους στους συμμετέχοντες.
Την βραδιά παρουσίασε η Ανθή ΦΩ-
ΤΙΟΥ.
Μοναδική απουσία του Νίκου Μήτση 
ή Γκάλιτς που αντιμετωπίζει πρόβλημα 
υγείας και νοσηλεύεται με επιτυχία στην 
Γερμανία. Του χρόνου στο αντάμωμα 
θα είμαστε μαζί. Περαστικά του.
Πέρα απ’ τις εκδηλώσεις που αναφέρα-
με έγινε τουρνουά βόλεϊ και ποδοσφαί-
ρου στην παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ, 
αγώνες σκυταλοδρομίας αλλά και έκ-
θεση ζωγραφικής των χωριανών Τάκη 
ΚΩΣΤΑ και Αγγ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
ενώ δεν έγινε επίδειξη χορού ΖΟΥΜΠΑ 
στις 9/8/15.

Κ.Γ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ 

ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ 
(Επί του πιεστηρίου)

Από ότι πληροφορηθήκαμε μέχρι 
τώρα σε ΑΕΙ-ΤΕΙ εισάγονται τα κάτω-
θι παιδιά από την Πέρδικα. Ευχόμαστε 
σε αυτά καλή φοιτητική σταδιοδρομία 
και επαγγελματική αποκατάσταση.
ΛΩΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του Ιωάννη και 
της Γιολάντας Σεϊτανίδου στη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης 
ΠΑΠΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του Γεωργίου και 
της Μαρίας Δούκα στη σχολή Φυσι-
κής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 ΝΤΑΝΗ ΖΩΗ (Ψυχολογίας Ρεθύ-
μνου)
ΝΤΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Κωνσταντί-
νου και της Λίνας ( ΤΕΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕ-
ΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ)



4 
“Ο ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ”

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ & ΑΛΛΑ

Η γωνιά των ξενιτεμένων μας

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ

• Το νερό νεράκι είπαμε και φέτος το καλοκαίρι στο χωριό, ιδιαίτερα όσοι ήταν στις 
πάνω συνοικίες. Δυστυχώς το δίκτυο ύδρευσης είναι πεπαλαιομένο γι’ αυτό έχουμε 
και βλάβες.

• Οι ξαπλώστρες στις παραλίες, ιδιαίτερα σε Αρίλλα, Αγ. Παρασκευή δημιουργούν με-
γάλο πρόβλημα στους λουόμενους, αφού πιάνουν όλο το χώρο στην αμμουδιά και δεν 
έχει που να καθίσεις.

• Χωρίς τις υποτυπώδεις ντουζιέρες έμεινε φέτος η αξιολογότερη παραλία μας το ΚΑ-
ΡΑΒΟΣΤΑΣΙ που είχε και το πρόβλημα από την αλλαγή της κοίτης του ποταμού. Για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και με λίγα δρομολόγια είχαμε λεωφοριάκι για τις 
παραλίες.

• Ικανοποιητική κρίνεται για φέτος το καλοκαίρι η αποκομιδή των σκουπιδιών στην 
Πέρδικα, αν εξαιρέσει κανείς τον χώρο της πλατείας που καθαρίζεται από τους κατα-
στηματάρχες!!!

• Ο Δήμος- πριν τις εκδηλώσεις- έστειλε 8 άτομα από το πρόγραμμα των 5μηνων για να 
κάνουν τον καθαρισμό της πλατείας και τους δρόμους του χωριού.

• Ουδείς Περδικιώτης δεν ήταν στο πρόγραμμα για 5μηνη εργασία στο Δήμο Ηγουμε-
νίτσας και μας είπε ο Δήμαρχος αν είχαμε στο πρόγραμμα χωριανούς θα φροντίζανε 
αυτοί την καθαριότητα των χώρων της Πέρδικας. Αλήθεια δεν έχει ανέργους το χωριό 
μας;;;

• Το πρόβλημα στη στροφή για τις παραλίες στη θέση «ΣΙΚΟΛΗ» παραμένει άλυτο. Ο 
περιφερειάρχης Αλ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ που ήρθε στο χωριό για το ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ 
ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ στις 13/8/15 που δεν έγινε λόγω καιρού μας διαβεβαίωσε ότι θα το 
φτιάξει σύντομα. Είδωμεν!!!

• Πολύς κόσμος και φέτος το καλοκαίρι στο χωριό ιδιαίτερα Έλληνες συντόμου χρόνου 
διακοπών.

• Νέα παιδιά- όπως οι Αφοι ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Σπύρου  ασχολούνται συστηματικά με 
την γεωργία και παράγουν οπωροκηπευτικά αρίστης ποιότητας. Ας ακολουθήσουν το 
παράδειγμα και άλλοι νέοι του χωριού.

• Σε σούπερ μάρκετ της Πέρδικας επισκέπτης μιλάει στο κινητό σε κάποιον και του 
λέει: Είμαι σε ένα Σ.Μ. στα Σύβοτα!!! Στην Πέρδικα είσαι φίλε του είπαμε.

• Δεν μας φταίνε μόνο οι πράκτορες και τα Τουριστικά γραφεία των Συβότων που βά-
φτισαν Μ. Ντράφι, Αγία Παρασκευή και άλλες παραλίες στην Κοινότητά τους. Περδι-
κιώτης μαγαζάτορας της περιοχής στην κάρτα γράφει ΣΥΒΟΤΑ!!!

• Πολλοί μας είδαν, λίγοι μας πλησίασαν, σχετικά με την συνδρομή στον «ΠΕΡΔΙΚΙΩ-
ΤΗ». Θα σε ξαναδώ μας λέγανε στο χωριό, κι’ από κει πάν οι άλλοι!!

• Με τα οικόπεδα στη Βουνίστρα τι γίνεται; Αμέτρητες οι σιωπηρές παρατάσεις σε 
όσους δεν έχουν χτίσει ακόμη. Όχι όμως και rooms for rent από κάποιους επιτήδειους 
οι οποίοι «είδαν φως και μπήκαν».  Μήπως να επιληφθεί κάποιος του θέματος; 

• Δε λέμε,  καλές και ευπρόσδεκτες οι υπηρεσίες του εκ Πάργας γιατρού κ. Βασίλη 
Παππά στο χωριό μας,  ελλείψει μόνιμου ιατρού, μήπως όμως να εναρμονίζονταν με 
την οικονομική πραγματικότητα;;

• Ρεσιτάλ ποιοτικού κλαρίνου έδωσε και φέτος ο ταλαντούχος χωριανός μας νεαρός 
ΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ στο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ. Είναι γυιός της Νε-
κταρίας κόρης του Άρη ΚΟΥΛΟΥΡΗ από την Αρίλλα. Ήρθε από την Αθήνα και έπαιξε 
αφιλοκερδώς.

• Ερημιές κι αντάρες το Κοινοτικό μας Κατάστημα με μία υπάλληλο! Τους καλοκαιρι-
νούς μήνες να πασχίζει να τα κάνει όλα. Σωστά δίνονται οι άδειες στους υπαλλήλους, 
αλλά στείλτε και κάποιον από Ηγουμενίτσα να αναπληρώσει.

• Βαρεθήκαμε να το γράψουμε για το ημιτελές έργο στη «ΒΛΑΧΑ». Έχουν περάσει 
τρεις τετραετίες (ΠΑΚΟΣ-ΚΑΤΣΙΝΟΣ-ΛΩΛΟΣ) και παραμένει ατελείωτο, παρά τις 
κατά καιρούς εξαγγελίες.

• Πρόεδρε Αλέξη, φτιάξε το ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ γιατί χωρίς κλιματισμό-θέρμανση δεν μπο-
ρεί να γίνει εκδήλωση στο χώρο!

• Στο πρόσφατο Δημοψήφισμα η Πέρδικα ψήφισε όπως Πανελλαδικά: 61% ΟΧΙ και 
39% ΝΑΙ, όμως η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 47% των εγγεγραμμένων.

• Η γιορτή ΛΑΔΙΟΥ ΕΛΙΑΣ στην Πέρδικα δεσπόζει σε όλα σχεδόν τα site σαν πρότα-
ση, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση επιλογής για τις σημαντικότερες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις της ευρύτερης περιοχής.

• Περιορισμένες-λόγω κρίσης- οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο μας. Εκτός 
της Ηγουμενίτσας και της Πέρδικας ελάχιστες ήταν οι εκδηλώσεις σε άλλα χωριά 
του Δήμου. Τις αναπλήρωσαν κατά κάποιο τρόπο τα πανηγύρια.

• Σε βαθιά γεράματα έφυγε από τη ζωή ο Γουμενιτσιώτης  Γεράσιμος ΠΙΤΟΥΛΗΣ 
πατέρας του αντιπεριφερειάρχη Θωμά ΠΙΤΟΥΛΗ.

• Εκδήλωση για τα 71 χρόνια από την μάχη της Μενίνας έγινε στην Τοπ. Κοινότη-
τα σε ένα κλίμα τιμής, θύμησης και συγκίνησης στις 23/8/15.

• 400.000 ευρώ θα πάρει ο Δήμος Ηγουμενίτσας από το πρόγραμμα ύψους 100 
εκατ. που διανέμεται στους Δήμους της χώρας, για να αντιμετώπιση λειτουργι-
κών και άλλων αναγκών.

• Παραιτήθηκαν 3 μέλη της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ  Θεσπρωτίας μεταξύ αυτών και η συγ-
χωριανή μας Λίτσα ΠΑΠΑΖΩΗ.

• Τις διακοπές της στα ΣΥΒΟΤΑ έκανε η αντιπρόεδρος των ΣΚΟΠΙΩΝ Radmina 
Sheekerinska  μάλιστα από τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας χαρακτηρίστηκαν χλι-
δάτες!!!

• Ωραία γιορτή ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ –την κάνει κάθε χρόνο- έγινε στην ΣΑΓΙΑΔΑ Θε-
σπρωτίας στις 6/8/15 με πρωτοβουλία του συλλόγου τοπικών Ιχθυοκαλλιεργει-
τών και τη συμμετοχή του Δήμου Φιλιάτων και Πολιτιστικού Συλλόγου Σαγιά-
δας.

• Ο «Δρόμος του τσαγιού» είναι ένα κάλεσμα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 
που οργανώνει ο περιβαλλοντικός και ορειβατικός σύλλογος Παραμυθιάς για 
όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο μάζεμα του τσαγιού στο Γορίλλα, χωρίς 
βέβαια να το ξεριζώσουν!!!

• Τι γίνεται με την ανακύκλωση στο Δήμο Ηγουμενίτσας, ο αρμόδιος αντιδήμαρ-
χος ας μας ενημερώσει που βρίσκεται το θέμα; Η ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ πάντως έχει  
πρόγραμμα ανακύκλωσης σε λειτουργία.

• Στις 13 Ιουνίου στο θέατρο ΠΕΤΡΑΣ στην Πετρούπολη Αττικής έγινε το μεγάλο πα-
νηγύρι της Συνομοσπονδίας. Χωρίς χορευτικά συλλόγων, χορωδίες και πολλούς τρα-
γουδιστές, αλλά με παραδοσιακό καζάνι (φαγητό) και χορό ελεύθερο για όλους. (εί-
σοδος 5 ευρώ). Ορχήστρες του Στ. ΚΑΨΑΛΗ , του Κ. ΒΕΡΔΗ και τραγουδιστές τον 
Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ και την ΠΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Οργανωτής-ποιος άλλος- ο Αλέξης 
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ. Χαιρετισμό έκανε ο πρόεδρος της ΠΣΕ Γιώργος ΔΟΣΗΣ που τίμησε 
και τον ΣΤ. ΚΑΨΑΛΗ για την προσφορά του στην παράδοση της Ηπείρου.

 Συνδιοργανωτές ήταν οι Ηπειρώτικοι Σύλλογοι Δυτικής Αττικής.
• Πολυφωνικό καραβάνι οργανώθηκε και φέτος με την συμμετοχή της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩ-

ΤΙΚΗΣ Σ.Ε από 1 έως 11 Αυγούστου στην Ήπειρο. Είναι ο μακροβιότερος παραμε-
θόριος πολιτιστικός θεσμός της χώρας. Ταξίδεψε διαδοχικά από: Μεσούντα Άρτας, 
Γεφύρι Πλάκας, Βοβούσα Ιωαννίνων (Βάλια Κάλντα), Δρυμάδες, Πολυτσάνη, Πε-
ριβόλι, Άβδελλα Γρεβενών, στην Αλβανία από (Κακαβιά, Μπουλιαράτι Δρόβιανη, 
Φοινίκη, Βουθρωτό, επιστρέφοντας στην Ελλάδα (Σαγιάδα, Μουργκάνα, Δελβινάκι, 
Πολύδροσο, Βοϊδομάτη, Πάπιγκο, Κεντρικό και Ανατολικό Ζαγόρι κα.)

• Στις 23 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών στην Αθήνα (Κλεισθένους 15) 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωσε με θέμα: «Η συμβολή του ΕΜΠ στην 
Αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υπουρ-
γός Πολιτισμού Ν. Ξυδάκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Ι. Μπαλάφας, ο περιφε-
ρειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριμάνης και πολλοί εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και 
Αδελφοτήτων της Ηπείρου.

Άειντε Μάρω στο πηγάδι,  άειντε για νερό / Καρτερείτε αδερφούλες για να ζαλωθώ
Να ζαλώσω τη βαρέλα και το μαστραπά / Τ΄ είν΄ ο Γιάννος στο πηγάδι ο πλανόγιαννος
Που πλανεύει τα κορίτσια και τις έμορφες / Όπου πλάνεψε και μένα και με γέλασε… 

Πηγή: Ημερολόγιο 2010 Ν.Α. Θεσπρωτίας

Χαιρετισμός του Παν. ΤΣΕΠΗ εκπροσώπου της ΠΑΝΗΠΕΙ-
ΡΩΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ 
ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Αγαπητοί	συγχωριανοί,	φίλες	και	φίλοι,		εκ	μέρους	της	Ομοσπονδίας	Ηπειρω-
τών	Ευρώπης	θέλω	να	μεταφέρω	τους	θερμούς	χαιρετισμούς	του	Προέδρου	
Σπύρου	Κωσταδήμα.	
Αγαπητοί	συγχωριανοί	φίλες	και	φίλοι	το	χωριό	μας,	το	πολυπληθέστερο	στην	
Θεσπρωτία,		έχει	πολλά	προβλήματα	υποδομής,		ανάπτυξης	κι	αποδυνάμωσης	
του	 	προσωπικού	κοινότητας.	Τα	προβλήματα	κάθε	χρόνο	 τα	 ίδια	 κατά	 τους	
καλοκαιρινούς	μήνες:		δίκτυο	ύδρευσης		δρόμοι,	όπως	και	πολλά	άλλα	για		τα	
οποία	πρέπει	σύντομα	να	βρεθεί	λύση.	
Αγαπητοί	φίλοι	 ακούγοντας	 τον	Δήμαρχο	στην	ομιλία	 του,	πιστεύω	ότι	 μέσα	στην	 τετραετία	πολλά	
από	τα	χρόνια	προβλήματα	του	χωριού	θα	βρουν	τη	λύση	τους,	ο	Δήμαρχος	Γιάννης	Λώλος	και	όραμα	
έχει	και	θέληση	.Τελειώνοντας	θέλω	να	συγχαρώ	τους	διοργανωτές	της	εκδήλωσης	και	να	πω	στους	
επισκέπτες	μας	να	περάσουν	όμορφα	στην	ωραία	Πέρδικα	και	του	χρόνου	να	μας	ξανάρθουν.
Αγαπητοί	Περδικιώτες	θέλω	να	ευχαριστήσω	όλους	τους	καλεσμένους	που	μας	τίμησαν	με	την	πα-
ρουσία	 τους,	 τον	Αντιπεριφερειάρχη	Νίκο	Κάτσιο,	 τον	Δήμαρχο	 	Λώλο	Γιάννη	 και	 τον	Αντιδήμαρχο	
Σωτήρη	Μήτση.
Αγαπητοί	Περδικιώτες	θέλω	να	συγχαρώ	όλους	όσους	βοήθησαν	για	την	επιτυχία	αυτής	της	όμορφης	
βραδιάς	και	να	ευχηθώ	στον	φιλο	και	πρωτεργάτη	αυτής	της	εκδήλωσης		Νίκο	Μήτση	σύντομα	να	είναι	
και	πάλι	κοντά	μας	και	του	χρόνου	να	είναι	πάλι	ο	πυρήνας	αυτής	της	εκδήλωσης.
	Φίλες	και	φίλοι	επισκέπτες	της	Πέρδικας	θέλω	να	σας	ευχαριστήσω	όλους		εσάς	που	για	μια	ακόμη	
φορά	στο	15ο	Αντάμωμα	δώσατε	το	παρόν	 .	Να	είστε	καλά,	καλή	διασκέδαση	και	η	αγάπη	για	 την	
Ήπειρο,	η	αγάπη	για	την	Πέρδικα	πρέπει	να	μας	ενώνει.	
Σας	Ευχαριστώ	


