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Η ηλεκτρονική έκδοση του 
Περδικιώτη θα είναι προσε-

χώς διαθέσιμη στο
www.perdikanews.com

Λύση ή διά(λυση);
Το πρώτο φαντάζει και είναι δύσκολο, το δεύτερο είναι σαφώς πιο εύ-
κολο και άκοπο. Τι θα επιλέξουμε; Aπάντηση δεν δόθηκε πάντως για 
μία ακόμη φορά, σε κανένα εκ των ανωτέρω ερωτημάτων, παρά τις 
όποιες προσπάθειες καταβλήθηκαν στην ετήσια συνέλευση, η οποία 
είχε εκτός των άλλων και αυτό το σκοπό
Η συνέλευση- κοπή πίτας- αρχαιρεσίες 
της Αδελφότητας έγινε λοιπόν το Σάββα-
το 28 Ιανουαρίου, εγώ όμως εδέησα να 
ασχοληθώ μόλις πρόσφατα με αυτή λόγω 
φόρτου εργασιών αφενός και λόγω της 
γενικότερης απογοήτευσης αφετέρου, ως 
απόρροια βεβαίως της εικόνας που αντί-
κρισα - αντικρίσαμε.
Μια χούφτα στην κυριολεξία άνθρωποι 
παρόντες να αναρωτιόμαστε για πολλο-
στή φορά τι δεν πάει καλά, τι κάνουμε εν 
πάσει περιπτώσει λάθος και η Αδελφότη-
τα είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Προς 
τούτο μοιράστηκαν και σχετικά ερωτημα-
τολόγια στους παρευρισκόμενους. Αναζη-
τήσαμε λοιπόν ερεθίσματα – προτάσεις, 
παραινέσεις, κριτική και γιατί όχι υποδεί-
ξεις μέσω της συμπλήρωσης των ερωτη-
ματολογίων από τους λιγοστούς παρόντες, 
σε μια προσπάθεια να περισώσουμε ότι 
μπορούμε, ήτοι να διατηρήσουμε εν ζωή 
της Αδελφότητα. 
Αυτό που παρουσιάζει τεράστιο ενδια-
φέρον σε ότι αφορά στις απαντήσεις που 
δόθηκαν, αν αι το δείγμα δεν είναι αντι-
προσωπευτικό λόγω της μικρής παρουσί-
ας του κόσμου, είναι το γεγονός ότι όλοι 
έβαλαν σταυρό στην σχετική ερώτηση 
περί αναγκαιότητας σύσφιξης των σχέσε-
ων της Αδελφότητας με το χωριό. Σύσφι-
ξη των σχέσεων όμως πως; Για το ταγκό 
χρειάζονται ως γνωστόν δύο!
Η εν λόγω προτίμηση συνιστά έκπληξη 
πρώτου μεγέθους για μένα, καθώς είχα 

και εξακολουθώ να έχω την εντύπωση 
ότι η πλειοψηφία των συγχωριανών 
μας στην Πέρδικα όχι μόνο δεν επιθυ-
μεί την σύσφιξη των σχέσεων με την 
Αδελφότητα, αλλά δεν θα ενοχλούνταν 
και ιδιαίτερα αν αυτή διαλύονταν στα 
εξ ων συνετέθη. Το εν λόγω συμπέρα-
σμα κάθε άλλο παρά αυθαίρετο μπορεί 
να χαρακτηρισθεί, καθώς έχουν υπάρξει 
κατά καιρούς ενδείξεις (όχι αποχρώσες) 
και πράξεις που επιβεβαιώνουν αυτό. Ο 
γράφων έχει άλλωστε λοιδορηθεί (ευτυ-
χώς μόνο αυτό) για τις ενέργειες του και 
το θάρρος της γνώμης του, καθώς αυτά 
αντιβαίνουν στο καλό του χωριού και 
στην «προβολή» αυτού. Με παντελώς 
έωλα επιχειρήματα εννοείται. 
Σύμφωνα με την άποψη των περισσοτέ-
ρων συγχωριανών μας λοιπόν: 
1) Εμείς οι «Αθηναίοι» δεν πρέπει να 
έχουμε άποψη για τα τεκταινόμενα στο 
χωριό, καθώς δεν ζούμε εκεί (?).
2) Εμείς οι «Αθηναίοι» δεν γίνεται με 
την ψήφο μας να καθορίζουμε το βιοτι-
κό επίπεδο των συγχωριανών μας στην 
Πέρδικα, αφού πάλι δεν ζούμε εκεί. Μή-
πως να μην πηγαίναμε να ψηφίσουμε 
κιόλας, λέω εγώ τώρα. Θα ήταν κι αυτό 
μια κάποια λύσις…
3) Εμείς οι «Αθηναίοι» μπορούμε να 
έχουμε άποψη για το χωριό, αρκεί αυτή 
να μένει μεταξύ μας, καθώς αν δημοσι-
οποιηθεί και δεν αρέσει θα «βλάψει» το 
χωριό. Συνέχεια στη σελ. 2

4) Εμείς οι «Αθηναίοι» μπορούμε να 
έχουμε άποψη για το χωριό, αρκεί αυτή 
να είναι θετική. Τα αρνητικά δεν πρέπει 
να προβάλλονται, καθώς συνιστούν δυ-
σφήμιση για το χωριό και αντίκεινται 
στην «προβολή» αυτού. Όταν προβάλ-
λουμε τα θετικά ήμαστε αρεστοί. Αυτό 
είναι το ζητούμενο όμως; Εννοείται πως 
όχι, καθώς μόνο μέσω – και κυρίως – 
των αρνητικών μπορεί να επέλθει βελτί-
ωση, εφόσον υπάρχει βεβαίως η βούλη-

ση προς τούτο! 
Εκεί στο χωριό έχουν μάλλον επιλε-
κτική μνήμη, καθώς λησμονούν ότι 
η προβολή και η ανάδειξη (σκόπιμα 
χωρίς εισαγωγικά αυτή τη φορά) του 
χωριού οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό 
και στην Αδελφότητα. Τώρα βέβαια η 
«προβολή» του χωριού έχει περάσει σε 
άλλη διάσταση έχοντας ανατεθεί στα 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2017 ΠΕΡΔΙΚΑ
Πετυχημένο θεωρήθηκε και το φετινό καρναβάλι στην Πέρδικα με συμμετοχή πλήθους 
καρναβαλιστών αλλά με σχετική μικρότερη-από άλλα χρόνια-παρουσία κόσμου. Ήρθαν 
και οι βουλευτές μας Μ. Κάτσης, Β. 
Γιόγακας, ο Δήμαρχος Γ. Λώλος, ο τ. 
Υπουργός Αν. Μπέζας, ο πρόεδρος 
του Δημ. Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 
Δ. Μαρτίνης κ.α.
Η Καθαρά Δευτέρα στο ΚΑΡΑ-
ΒΟΣΤΑΣΙ ήταν υπέροχη. Πολύ 
καλό καιρό, χαρταετούς και φασο-
λάδα, λαγάνα, χαλβά κ.α. νηστίσιμα 
προσφέρθηκαν σε Περδικιώτες αλλά 
και επισκέπτες από την γύρω περιο-
χή. Δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο 
από τα αυτοκίνητα ενώ δούλεψαν τα 
μαγαζιά της παραλίας που άνοιξαν.

‘‘ Πίτα του Ηπειρώτη 2017’’
Μήνυμα ανάτασης και νέας περιόδου για την ηπειρώτικη απο-

δημία και την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος.
‘’H Πίτα του Ηπειρώτη σήμερα μια πα-
νηγυρική εκδήλωση, ένας καθιερωμένος 
θεσμός, ένα Ηπειρωτικό 
αντάμωμα που το συνθέ-
τουν και το προσδιορίζουν 
ο χορός και η κίνηση, το 
τραγούδι και τα ηχοχρώμα-
τα του γενέθλιου τόπου μας 
που λειτουργούν όλα μαζί 
ως στοιχεία του λαϊκού μας 
πολιτισμού. Η οργανωμένη 
Ηπειρωτική αποδημία με τις 
αδελφότητες, τους συλλό-
γους και τις ενώσεις της, τα 
πολυφωνικά, τις χορωδίες, 
τις κομπανίες και τους χο-
ρευτικούς ομίλους της, που 
συρρέουν από κάθε γωνία της πατρίδας 
μας για να δώσουν το δικό τους παρόν και 
να αναδείξουν τον πολιτισμό μας και τη 
δύναμή μας και να δώσουν την ευκαιρία 
τόσο σε εμάς όσο και στους απανταχού 
της χώρας και της διασποράς Ηπειρώτες 
να γευθούν το κάλος και την ομορφιά της 
πατρίδας και το βάθος του λαϊκού μας 
πολιτισμού. Οι Ηπειρώτες τολμούν και 
μπορούν να στέλνουν εγερτήρια μηνύμα-
τα και τεκμήρια συλλογικής έκφρασης, 

δημιουργίας και αγώνα, τόσο σημαντικά 
και απαραίτητα στους δύσκολους καιρούς 

μας. Η Πίτα του Ηπειρώτη ένας φραγμός 
στην αλλοτρίωση, μια έπαλξη αντίστασης 
στην αμφισβήτηση του κύρους των Ελλή-
νων’’. έτσι ξεκίνησε το χαιρετισμό του ο 
Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομο-
σπονδίας Ελλάδας Γιώργος Δόσης, πέμπο-
ντας ανάγλυφα το εγερτήριο μήνυμα της 
«Πίτας του Ηπειρώτη 2017», την Κυρια-
κή 12 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ.

Το χορευτικό της Πέρδικας έξω από το ΣΕΦ λίγο πριν
αποδόσει ηπειρώτικους χορούς

Απόσπασμα από το Δ, Τ. της Π.Σ.Ε.
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“Ο ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ”

Ο “ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ”
Κωδικός Εντύπου 4217
Τρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Περδικιωτών
Θεσπρωτίας “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”.
Παπαφλέσσα 4  181 22 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Συνέκδοση - Συνεκτύπωση:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
e-mail: kgavriil@hotmail.com
Εκδότης-Διευθυντής: ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΣΤΑΣ - Πρόεδρος της Αδελφότητας
Ηλεκτρονική Σελιδοσύνθεση: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ (daskalak2001@yahoo.gr)

Ενισχύσεις: Σωτηρίου Ειρήνη - Πορφυρά 11.  Τ.Κ. 111 41
Ενυπόγραφα άρθρα και εργασίες που δημοσιεύονται στην εφημερίδα, δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τη γνώμη
της εφημερίδας. Η εφημερίδα δεν φέρει ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί το περιεχόμενο των διαφημίσεων.

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

Βοηθήστε οικονομικά 
την εφημερίδα που 

λόγω κρίσης
αντιμετωπίζει

δυσκολία στην έκδοση

Πως θα στέλνετε ενίσχυση 
για την εφημερίδα
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 αποδεί-
ξεις είσπραξης.

στιβαρά χέρια των επαϊόντων με ορα-
τά τα αποτελέσματα. Μπορούμε λοιπόν 
να κοιμάστε ήσυχοι και να μην τους 
ενοχλούμε φυσικά, καθώς τείνουμε να 
γίνουμε «κακό σπυρί στον κώλο τους». 
Κατά την άποψη τους εννοείται! 
Και μετά το κλείσιμο της μακροσκελούς 
(θα μπορούσε να είναι και πιο μακρο-
σκελής ακόμη) - πλην όμως αναγκαίας 
παρένθεσης- επιστρέφουμε στο θέμα 
μας, ήτοι στη συνέλευση της Αδελφό-
τητας.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο είχαμε την 
κοπή της πίτας μας, την ανάγνωση του 
προϋπολογισμού, όχι όμως και αρχαιρεσί-
ες λόγω έλλειψης απαρτίας. Δοθείσης της 
ευκαιρίας είχαμε και μια «δημιουργική» 
ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών 
σε «καφενειακό» επίπεδο και τίποτε άλλο 
εκτός από κάποιες μεμονωμένες παρα-
τηρήσεις. Πέραν τούτου ουδέν ουσιώδες 
συνήφθη- συζητήθηκε- προτάθηκε. Ήμα-
σταν όμως σε κάθε περίπτωση «μια ωραία 
ατμόσφαιρα» τι κι αν δεν βρέθηκε λύση, τι 
κι αν δεν υπήρξε έστω μια ουσιώδης πρό-
ταση, τι κι αν η προσέλευση του κόσμου 
ήταν ισχνότατη. 
Πως προσδοκούμε όμως από τον κόσμο 
να προσέλθει για να μας συμπαρασταθεί, 
όταν από το ίδιο το Δ.Σ παρίστανται 4 
από τα 7 μέλη, σε μια εκδήλωση που είχε 
προαναγγελθεί πολύ καιρό πριν; Αντιλαμ-
βάνομαι τις αντικειμενικές δυσκολίες….
πλην όμως. Μήπως ήρθε καιρός να ανα-
λάβουμε τις ευθύνες μας; Πρώτα από όλα 
εμείς που απαρτίζουμε το Δ.Σ.
Αφού συμβεί αυτό, έχουμε καιρό και για 
τα υπόλοιπα. Τροφή για σκέψη, με την 
επικεφαλίδα να είναι πάντα επίκαιρη. Δυ-
στυχώς!
Σε ότι αφορά στις αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη νέου Δ.Σ της Αδελφότητας, αυ-
τές θα πραγματοποιηθούν εντός τριμήνου 
και ενδεχομένως εκτός Αθηνών (εύστοχη 
πρόταση του συγχωριανού μας κ. Πά-
μπολλα) σε κάποια εκ των εκδρομών μας, 
μιας και εκεί μαζευόμαστε περισσότεροι 
(?). Στις εν λόγω αρχαιρεσίες ο γράφων 
υπάρχει πιθανότητα να μην είναι καν υπο-
ψήφιος. Δεν νομίζω άλλωστε ότι θα λείψω 
από κάποιον-κάποιους, τουναντίον μάλι-
στα, καθώς θεωρώ ότι αρκετοί θα χαρούν 
με αυτό. Ουδείς αναντικατάστατος βεβαί-
ως! 
Όπως και να έχει πάντως η Αδελφότητα 
δεν πρέπει και δεν θα διαλυθεί σε πεί-
σμα κάποιων.
Αυτά προς το παρόν.
………..Συνεχίζεται 

Σύνταξη- Επιμέλεια: Λ. Σουλτάνης 

ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Για την ιστορία αναφέρουμε ποιοι βρέθηκαν στις 28-1-17 στην κοπή της πί-
τας και την Γεν. Συνέλευση των Περδικιωτών της Αθήνας: Κυριάκος Ξανθό-
πουλος, Κώστας Γαβριήλ, Αρχοντούλα Γαβριήλ, Βαγγέλλης Λαλλάς, Βαγγέ-
λης Φράγκος, Δημήτρης Φράγκος μετά της συζύγου του, Πηγή-Παπαρούνα 
Σοφία, Σταύρος Παπαρούνας μετά της κόρης του Σοφίας, Σωτήρης Παππάς, 
Γιώργος Ευαγγγέλου, Νικόλαος Πάμπολας, Λάμπρος Σουλτάνης, Βασίλης 

Καρτέρης και Θεοφάνης Φλώρος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
• Ο ΘΑΝΟΣ Χρήστος και η ΤΑΓΓΑ Θε-

οδώρα απέκτησαν κορίτσι.
• Ο ΚΥΡΚΟΣ Δημήτρης και η ΠΕΤΣΗ 

Κυριακή απέκτησαν κορίτσι
Να τους ζήσουν και να είναι καλότυχα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ:
• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο γιός του Χρήστου 

ΘΑΝΟΥ και της Θεοδώρας ΤΑΓΓΑ.
Να ζήσει και να χαίρεται το όνομά του.

ΓΑΜΟΙ:
• Ο ΣΑΓΙΑΚΟΣ Δρακούλης του Δημη-

τρίου και της Άννας και η ΓΑΒΡΙΗΛ 
Ελισάβετ του Κωνσταντίνου και της 
Αρχοντούλας παντρεύτηκαν με πολιτι-
κό γάμο στην Αθήνα.

Να ζήσουν και με καλούς απογόνους.

ΘΑΝΑΤΟΙ:
• ΠΑΜΠΟΛΑΣ Παναγιώτης του Βασι-

λείου ετών 63 (Πέρδικα).
• ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Γεώργιος του Πέτρου 

ετών 88 (Πέρδικα)
• ΤΣΙΑΜΗΣ Νικόλαος του Ευθυμίου 

ετών 70 (Πέρδικα).
• ΛΙΑΛΙΟΣ Γεώργιος του Νικολάου 

ετών 65 (Πέρδικα).
• ΓΚΙΩΚΑΣ Αντώνης του Γεωργίου 

ετών 27 (Γερμανία).
• ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΥ Πολυξένη του Νι-

κολάου ετών 65 (Αθήνα)
• ΜΗΤΡΗ - ΤΖΕΜΗ Γεωργία ετών 87 

(Αθήνα) (Δασκάλα στο χωριό μας τη 
δεκαετία του ‘50) 

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

• Ο συγχωριανός μας ΠΑΠΑΠΑΣ-
ΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Βασιλείου 
έλαβε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύ-
νης, χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος από 
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πα-
ραμυθιάς κ.κ. ΤΙΤΟ στην ιερά Μονή 
Αγίας Παρασκευής ΠΟΥΝΤΑΣ την 
5η-2-2017 και υπηρετεί στον Ιερό 
Ναό Ευαγγελίστριας Ηγουμενίτσας. 
Τυγχάνει ο νέος διάκονος πνευματικό 
παιδί του πατέρα ΜΕΘΟΔΙΟΥ Ηγού-
μενου της Ιεράς Μονής Γηρομερίου 
Φιλιατών.

• Την ίδια ημερομηνία και στον ίδιο χώρο τιμήθηκε ο παππα-ΝΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ 
από τον Μητροπολίτη μας κ.κ. ΤΙΤΟ με το οφίτσιο του ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ για 
την άξια και μακροχρόνια προσφορά στα εκκλησιαστικά δρώμενα.

Λύση ή διά(λυση);
Συνέχεια από την 1η σελ.

Ο νέος διάκονος και ο Πρωτοπρεσβύτερος Παπα-
Νότης

Διοικητικός Απολογισμός (διετίας)
19/12/2014 - 28/01/2017

Εκδώσαμε κανονικά τον «ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗ» παρά το μεγάλο κόστος και τις σχετικά
μικρές οικονομικές ενισχύσεις.
Προβάλαμε μέσω της εφημερίδας τα προβλήματα της Πέρδικας αλλά και ενισχύσαμε 
την τουριστική της προβολή.
Οργανώσαμε εκδρομές με συμβολικό τίμημα και δωρεάν συμμετοχή μαθητών- φοιτη-
τών: την 1/11/2015 σε Δελφούς- Αράχωβα- Λειβαδιά και 6/11/2016 σε Αρχαία Μαντι-
νεία- Σπήλαιο Κάψια- Βαλτεσινίκο.
Κάναμε, με έξοδα της Αδελφότητας, την παιδική γιορτή τον Δεκέμβρη του 2015 με 
απογοητευτική συμμετοχή παιδιών. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε στέκι των Περ-
δικιωτών της Αθήνας στο Αιγάλεω, αλλά η προσπάθεια αυτή ατόνησε.
Είχαμε ενεργό συμμετοχή στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο χωριό (Αντάμωμα Περδι-
κιωτών, γιορτή λαδιού). Είχαμε επαφές- κατά το δυνατόν- με την τοπική αυτοδιοίκηση 
της Πέρδικας, με  πολιτικούς και άλλους φορείς.
Τα τελευταία χρόνια δεν καταφέραμε να οργανώσουμε χοροεσπερίδα στην Αθήνα - με 
το φόβο της αποτυχίας - και έτσι τα οικονομικά της Αδελφότητας είναι πενιχρά (ας το 
δούμε αυτό το θέμα όλοι οι χωριανοί).
Ζητάμε από τους Περδικιώτες της Αθήνας - που δεν είναι λίγοι- να ενεργοποιηθούν 
καινά συμμετάσχουν. (Διοικ. Συμβούλιο κ.α.)

Οικονομικός Απολογισμός
        ΕΣΟΔΑ   ΕΞΟΔΑ
Συνδρομές μελών 1295 Εφημερίδα (συνολικά) 3642
Εξωτερικού 1940 Εκτύπωση 1700
Εσωτερικού 280 Αποστολή εξωτερικό 927
Χωριού 100 Αποστολή εσωτερικού 855
  Διαφημίσεις 80 
  Γραφική ύλη 160 
  Παιδικές γιορτές 470    
  Εκδρομές 66    
  Ημερολόγιο 47    
  Ενοικίαση αίθουσας και συνδρομές Πανηπειρωτικής 170

Αθήνα 28/01/2017
To Δ.Σ.

Υπόλοιπο ταμείου 641 €

Από 10 ευρώ: ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
(Αθήνα) 
Από 15 ευρώ: ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
(Αθήνα)
Από 20 ευρώ: ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΣΟΦΙΑ 
(Αθήνα) , ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
(Αθήνα), ΖΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Πέρδι-
κα), ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  (Πρέβε-
ζα) , ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙ-

ΚΗ (Αθήνα), ΠΗΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Βόλος), 
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ – ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ (Κέρκυρα),  ΛΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕ-
ΛΗΣ (Αθήνα)
Από 25 ευρώ: ΛΙΑΛΙΟΥ- ΣΤΑΘΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΔΑΦΝΗ (Θεσσαλονίκη) 
Από 30 ευρώ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του 
Θεοδώρου ( Γερμανία), ΔΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗ-
ΡΙΟΣ (Πέρδικα) 
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 “Ο ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ”

Service and Performance

Πάκος Παναγιώτης
Τηλ.:26650 91525 Πέρδικα Θεσπρωτίας Κιν: 693 25 79 378

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Που χόρεψε στην «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» στο ΣΕΦ στις 12/2/17

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Λαδουκάκη Κωνσταντίνα
Μήτση Κωνσταντίνα
Πάμπολα Μαρία
Γόγολου Δέσποινα
Λαλλά-Μώκου Λαμπρινή
Μαρκιανίδου Ραχήλ
Δούκα Μαρία
Λαμπρίδου Βασιλική

Τζάκου Κωνσταντίνα
Ντάγκα Άννα
Γόγολου Χρυσούλα
Κατσούλη Άννα
Χρηστάκη Σοφία
Σταύρου Ελένη
Τσέπη Ευτυχία

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Των Εμπόρων και ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων 

δωματίων της Πέρδικας.
Στις 19/2/17 έγινε η επαναληπτική και τελική Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου και ψήφισαν 
τελικά 27 μέλη αναδεικνύοντας 
την ΝΕΑ (κατ’ όνομα μόνο , για-
τί είναι η παλιά) Διοίκηση.
• Πρόεδρος: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΗΣ
• Αντιπρόεδρος: ΜΑΛΑΜΙ-

ΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• Γραμματέας: ΠΑΠΠΑΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ του Γιάννη
• Ταμίας: ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
• Μέλος: ΜΠΙΣΤΙΩΛΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας ο 
ΑΡΗΣ  Πέρδικας αφού πήρε την πρωτιά 
στην κανονική διάρκεια του πρωταθλή-
ματος της Β΄ Κατηγορίας ΕΠΣ Θεσπρωτί-
ας, ξεκίνησε με νίκη για τα πλέϊ-οφ. Έτσι 
υπάρχει γενική αισιοδοξία ότι θα ανέβει 
στην Α΄ Κατηγορία.
Για το κύπελλο της ΕΠΣ αφού απέκλει-
σε τον Ατρόμητο Σαγιάδας με 5-1, τον 
ΠΑΣ Λαδοχωρίου με 3-0 και στον πρώτο 
ημιτελικό κέρδισε τον Θύαμι Καστρίου 
με 1-0 αποκλείστηκε στον επαναληπτικό 
στην παράταση με 0-2 (0-1 στην κανονι-
κή διάρκεια) στο Καστρί Ηγουμενίτσας. Η 
ομάδα σ’αυτόν τον αγώνα έπαιξε με τους 
: Ντούγια, Λαλλά, Μουτσά, Στ. Καρίμα-
λη, Κουρούτη, Λαχανίδη, Μώκο, Φωτί-
ου(43΄Γκόγκα), Δ. Καρίμαλη, Θ. Καρίμα-
λη και Κουλούρη.
Νέος προπονητής της ομάδας-από τα μέσα 
του Γενάρη- είναι ο Γιώργος ΙΑΚΩΒΟΥ 
από την Αγιά.
Για το πρωτάθλημα έφερε τα εξής αποτε-
λέσματα:
ΑΡΗΣ- ΣΑΓΙΑΔΑ  7-0
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ- ΑΡΗΣ  0-5
ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑ- ΑΡΗΣ  1-3
ΑΡΗΣ-ΠΛΑΤΑΡΙΑ  6-3
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ- ΑΡΗΣ  2-3
ΣΥΒΟΤΑ- ΑΡΗΣ  2-4
ΑΡΗΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ  3-0

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 33
ΠΛΑΤΑΡΙΑ  28
ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑ  23
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ  16
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ  16
ΣΥΒΟΤΑ  16
ΣΑΓΙΑΔΑ  8
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ  6
Στα πλέϊ-οφ ο ΑΡΗΣ πήγε με +5 βαθ-
μούς και μετά τη νίκη 2-0 επί της ΠΛΑ-
ΤΑΡΙΑΣ είναι πρώτος με 8 βαθμούς.
• Στον τελικό του κυπέλλου Θεσπρωτί-

ας θα αναμετρηθούν ο ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣ-
ΤΡΙΟΥ με τη ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ (που 
απέκλεισε τον ΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ).

• Την ετήσια χοροεσπερίδα του έκα-
νε ο ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ στις 25/2/17 
στην ταβέρνα του χωριού «ΟΝΕΙΡΩΝ 
ΓΕΥΣΕΙΣ» (ΦΩΤΙΟΥ) με πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και με μεγά-
λη συμμετοχή χωριανών και φίλων.

Ο ΑΡΗΣ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΗΣ- ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ  2-3
ΣΑΓΙΑΔΑ-ΑΡΗΣ  1-0
ΑΡΗΣ-ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑ  4-0
Πέτυχε συνολικά 11 νίκες και ηττήθηκε 2 
φορές, σημείωσε 49 τέρματα και δέχτηκε 
11.

Με ικανοποιητική προσέλευση Περδικιω-
τών και κοντοχωριανών συνεχίστηκε επι-
τυχώς το έθιμο των ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ στο 
λιμάνι της Αρίλλας παρ’ όλο το κρύο και 
την κρίση. Ο κόσμος προσπάθησε να ξεχά-
σει τα προβλήματα του και το άγχος. Τέσ-

σερα παιδιά βουτήξανε στα παγωμένα νερά 
να πιάσουνε το σταυρό, τον οποίο επάξια 
έπιασε ο Κων/νος ΤΣΕΠΗΣ ο οποίος συνέ-
χισε και εφέτος το έθιμο του Αγιασμού σε 
όλα τα σπίτια και καταστήματα του χωριού 
και σε ανθρώπους ανήμπορους που δεν 
βρέθηκαν στην τελετή των ΘΕΟΦΑΝΕΙ-
ΩΝ.  Με την βοήθεια της εκκλησίας και 
των συγχωριανών έγινε το ΚΑΖΑΝΙ με την 
βραστή προβατίνα. Η οικογένεια του Μι-
χάλη ΛΙΑΓΚΟΥ βοήθησε με ικανοποίηση 
και χαρά να γίνει η σούπα νοστιμότατη και 
πλήθος κόσμου δοκίμασε το ζεστό φαγη-
τό μέσα στο τσουχτερό κρύο με συνοδεία 
άφθονο τσίπουρο και κρασί. Ευχαριστούμε 
τους συγχωριανούς που άλλος λίγο, άλλος 
πολύ βοηθήσανε και εφέτος στην θρησκευ-
τική τελετή των  ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ.
Ευχαριστούμε όλους και ζητούμε συγνώμη 
αν κάποιον ξεχάσαμε.
Το παππά Χρήστο την εκκλησία μας για 
την πρωτοβολία κάθε χρόνο και την βοή-
θειά του.
Ευχαριστούμε τα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
ΤΣΑΝΤΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ
ΦΟΥΡΝΟΙ: ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗ-ΚΑΡΙ-
ΜΑΛΗ-ΤΑΓΚΑ
ΛΙΟΤΡΙΒΙ Γιώργου ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ, τον 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ για το ΚΑΖΑΝΙ, τον 
Γιώργο ΚΟΧΥΛΑ και Θόδωρο ΓΟΓΟΛΟ 
για τα φλόγιστρα. Τα μαγαζιά ΜΥΘΟΣ - 
ΠΙΑΤΣΑ για το κρασί και τσίπουρο, τον 

Γιώργο ΒΟΥΛΓΑΡΗ για το κρασί. Μπο-
λάκια-ποτήρια, χαρτοπετσέτες κάθε χρόνο 
από τους «ΒΛΑΧΟΥΣ».
Αριστούλα ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ για το τσί-
πουρο, Γιάννης ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ τσίπουρο, 
Θανάσης ΦΩΤΙΟΥ 1 γίδα, Αντώνης ΚΑΙ-

ΣΑΡΗΣ 1 προβατίνα, 
Γρηγόρης ΜΠΙΣΤΙ-
ΩΛΗΣ 1 προβατίνα.

18 ΓΕΝΑΡΗ μεγάλη 
μέρα εορτής του πο-
λιούχου του χωριού 
μας και της ευρύτε-
ρης περιοχής ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Το 
κρύο και η βροχή 
δεν εμπόδισαν τους 
θρησκευόμενους να 
παρεβρεθούν στην 
λειτουργία. Πλήθος 

κόσμου και από άλλα χωριά ΑΓΙΑ- ΑΝ-
ΘΟΥΣΑ- ΚΑΡΤΕΡΙ- ΣΥΒΟΤΑ ,έρχονται 
κάθε χρόνο να τιμήσουνε τον Άγιο  και να 
ανάψουν ένα κεράκι στην εικόνα του Αγί-
ου.
Το καζάνι με το βραστό ζέστανε και εφέ-
τος αρκετό κόσμο που αψήφησε το κρύο. 
Για τη νοστιμιά του μερίμνησε ο Μιχά-
λης ΛΙΑΓΚΟΣ με την οικογένειά του. Το 
κρέας προσφέρανε ο Γιάννης ΜΠΑΪΛΑΣ 
ΓΙΔΑ, Θανάσης ΦΩΤΙΟΥ 1 γίδα, Θεοδο-
σίου Γιάννης 1 γίδα από την ΑΓΙΑ, Νό-
της ΠΑΜΠΟΛΑΣ 1 αγριογούρουνο ψητό 
(Καραβοστάσι), Βαγγέλης ΓΚΟΓΚΑΣ 
Μοσχάρι, Γιώργος ΓΟΓΟΛΟΣ αγριογού-
ρουνο, ο Λεωνίδας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
«ΨΗΤΟΠΕΝΙΕΣ» πρόσφερε τα μπολά-
κια, κουταλάκια, ποτήρια για το βραστό, 
τσίπουρο και κρασί προσφέρανε διάφορα 
μαγαζιά. Για το στήσιμο και την οργάνω-
ση βοήθησαν ο Μιχάλης ΛΙΑΓΚΟΣ και ο 
Σπύρος ΓΚΡΙΝΙΑΣ.
Ευχαριστούμε τους Φούρνους: ΤΑΓΚΑ, 
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗ, ΚΑΡΙΜΑΛΗ και 
ΓΙΑΝΝΑΚΟ.
Το ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ του ΤΣΑΝΤΟΥ  
για τις 4 μπουκάλες γκάζι και τον παππά 
Χρήστο. Μεγάλη η βοήθεια της εκκλησίας 
και αυτή την μεγάλη ημέρα.

Επιμέλεια: ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Φωτογραφία: ΜΩΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τα Θεοφάνεια και η γιορτή του Αγίου Αθανασίου 
στην Πέρδικα

Αρίλλα: Τα πλούσια εδέσματα και το ποτό στα Θεοφάνεια

Αποχετευτικό παραλιακής ζώνης Θεσπρωτίας
Παρουσία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας 
κ. Ιωάννη Λώλου υπογράφηκε σήμερα 
από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ και Αντιδή-
μαρχο Ηγουμενίτσας κ. Σωτήριο Μήτση 
στα γραφεία της ΔΕΥ-
ΑΗ, η σύμβαση για το 
έργο με τίτλο «Έργα 
συλλογής, μεταφοράς, 
επεξεργασίας και διά-
θεσης λυμάτων για την 
εξυπηρέτηση των οικι-
σμών Συβότων, Πλα-
ταριάς, Πέρδικας, και 
Αρίλλα Δήμου Ηγου-
μενίτσας» με την ανά-
δοχο εταιρεία ΚΟΚΚΙ-
ΝΟΣ ΑΤΕΕ. 

Με εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, 
ύψους 37εκ ευρώ, το έργο θα καλύψει τις 
αποχετευτικές ανάγκες του παραθαλάσσι-
ου μετώπου του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δή-
μαρχος προχώρησε στην ακόλουθη δήλω-
ση:
Σήμερα υπογράφηκε η κατασκευή ενός 
πολύ σημαντικού έργου για το Δήμο μας 
το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 
μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών 
των πλέον τουριστικών περιοχών του Δή-
μου. 
Θα δώσει προστιθέμενη αξία και θα ανα-
βαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της ευρύτερη περιοχή ενώ παράλληλα θα 
θωρακίσει το οικιστικό περιβάλλον τουρι-
στικών περιοχών όπως είναι τα Σύβοτα, η 
Πέρδικα και η Πλαταριά. 
Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω 
όσους σχεδίασαν και ενέταξαν το εν λόγω 
έργο για χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ 
και κυρίως τον Περιφερειάρχη και τη Δια-
χειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
για τη σύνταξη της μελέτης. Επίσης θέλω 
να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τους υπηρε-
σιακού παράγοντες της ΔΕΥΑΗ αλλά και 
τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές για τη 
συμβολή τους στην ένταξη του έργου στο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης. 
Καλώ τέλος την ΔΕΥΑΗ ως επιβλέπουσα 

αρχή του έργου, να παραμείνει αυστηρά 
προσηλωμένη στα προβλεπόμενα από τις 
μελέτες τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και 
στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης προ-

κειμένου να παραδοθεί ένα κατασκευα-
στικά και λειτουργικά άρτιο έργο. 
Ακολούθως ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ δή-
λωσε: 
Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα καθώς 
υπογράψαμε τη σύμβαση για την κατα-
σκευή του μεγαλύτερου εν εξελίξει απο-
χετευτικού έργου στη χώρα μας. Το έργο 
αυτό πρόκειται να αναβαθμίσει περιβαλ-
λοντικά ολόκληρη την παράκτια περιοχή 
του Δήμου, προσδίδοντας της σημαντικές 
υπεραξίες. 
Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στην 
επίτευξη αυτού του έργου, τις προηγού-
μενες Δημοτικές αρχές, την Περιφέρεια 
Ηπείρου και τη Διαχειριστική Αρχή κα-
θώς και τους υπηρεσιακού παράγοντες 
της ΔΕΥΑΗ που χάρη στις ενέργειες τους 
οδηγηθήκαμε σήμερα σ αυτό το αποτέλε-
σμα. 
Ένα έργο με προϋπολογισμό περίπου 37 
εκατομμύρια ευρώ και με ορίζοντα απο-
περάτωσης τους 44 μήνες συμπεριλαμβα-
νομένης και τις δοκιμαστικής λειτουργίας. 
Δεσμεύομαι προσωπικά ότι ως πρόεδρος 
της ΔΕΥΑΗ θα πράξω ότι είναι απαραίτη-
το για ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα 
με τη μελέτη και εντός του προκαθορισμέ-
νου χρονοδιαγράμματος.

Δελτίο τύπου Δήμου Ηγουμενίτσας
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αλλά και προϊόντα που θα διατίθενται 
προς πώληση. Τίτλος της έκθεσης: 
GRIECHENLAND FESTIVAL.

• Θετική η απήχηση της ηπειρώτικης 
συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση 
«Reisen- Ταξίδια» που έγινε στο Αμ-
βούργο και είναι η μεγαλύτερη έκθε-
ση τουρισμού της Βόρειας Γερμανίας. 
(ΦΩΤ: 21/2/17)

• Την Ηπειρώτικη Κοινότητα Μονάχου 
βράβευσε φέτος η ΠΑΝΗ-
ΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣ-
ΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ στην 
Πίτα του Ηπειρώτη 12-2-17. 
Το βραβείο παρέλαβε ο πρό-
εδρος του συλλόγου Νικό-
λαος ΣΤΑΜΑΤΗΣ.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ & ΑΛΛΑ

Η γωνιά των ξενιτεμένων μας ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ

• Η σχετικά φτωχή σοδειά ελαιολάδου τελείωσε στην Πέρδικα και τώρα αρχί-
ζουν εργασίες λιπάσματα, κλαδέματα κ.α. Όμως οι αγροτικοί δρόμοι έχουν τα 
χάλια τους. Φωνάζουμε αλλά ο Δήμος και περιφέρεια δε βοηθάνε.

• Με 37 παιδιά έχει μείνει το Γυμνάσιο του χωριού. Όσο πάνε και λιγοστεύουν. 
Το Δημοτικό Σχολείο έχει 75 μαθητές, με 9 στην πρώτη και 16 στην έκτη τάξη.

• Μεγάλη δυσκολία στην μάζωξη των μελών έχουν πια όλοι οι σύλλογοι. Οι 
έμποροι και ενοικιαστές δωματίων Πέρδικας μετά βίας εκλέξανε τη «Νέα» Δι-
οίκηση.

• Αλλά και στην Αδελφότητα τα ίδια, δεν καταφέραμε να κάνουμε Γεν. Συνέλευ-
ση και δόθηκε κάποια παράταση στο υπάρχον ΔΣ για οργάνωση νέας συγκέ-
ντρωσης. Ίδωμεν!!!

• Από τον Οικονομικό απολογισμό του ταμείου της Αδελφότητας για τη διετία 
2014-2016 διαπιστώσαμε ότι από το χωριό είχαμε 100 ευρώ ενισχύσεις!!! Κι 
αυτές κυρίως από πρώην μέλη της (Θωμάς Βενέτης, Γιώργος Καρίμαλης). Ας 
σημειωθεί ότι χρόνια τώρα στέλνεται ΔΩΡΕΑΝ η εφημερίδα για όλους τους 
κατοίκους του χωριού. Αναρωτήθηκε κανείς για το κόστος έκδοσής της;

• Από έργα στο χωριό ούτε πέτρα!!! Όλοι μιλάνε για το μεγάλο έργο της αποχέ-
τευσης που αρχίζει και θα ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια.

• Υποβλήθηκε στο Δήμο Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) το υπόμνημα διαμαρτυρίας 
κατοίκων της Πέρδικας με υπογραφές για την υψηλή τιμή χρέωσης του λογα-
ριασμού νερού στο χωριό. Αναμένεται απάντηση.

• Με σεμνότητα και λεβεντιά αποδώσανε τους χορούς στην «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙ-
ΡΩΤΗ» τα κορίτσια του χορευτικού της Πέρδικας που καταχειροκροτήθηκαν. 
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες αλλά και στον ακούραστο χοροδιδάσκαλο τους 
Αλέξανδρο Γιαννακό. Στόχος τώρα το χορευτικό μας να συμμετάσχει σε εκ-
δηλώσεις Ηπειρώτικων Συλλόγων του Εξωτερικού (ιδιαίτερα Γερμανία όπως 
Μπίλεφερ. Βούπερταλ κ.α).

• Με πρωτοβουλία του αεικίνητου παπά-Χρήστου εφημέριου του χωριού γίνο-
νται έργα εξωραϊσμού του περιβάλλοντος χώρου του Αη-Νικόλα (Νικολάκι).

• Στις 21/2/1913 κατά την απελευθέρωση της Ηπείρου ο πληθυσμός της Πέρδι-
κας (Αρπίτσα το τότε όνομα του χωριού μας, σλάβικης πιθανόν προέλευσης)  
ανέρχονταν σε 1918 κατοίκους εκ των οποίων 689 άρρενες και 1229 θήλεις.

• Μεγάλες αντιδράσεις και ανησυχία έχει προκαλέσει σε όλους μας ιδιαίτερα στους 
Ηπειρώτες η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σ. Φάμελλου για ανάρτη-
ση Δασικών χαρτών.

• Με μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν οι τετραήμερες εκδηλώ-
σεις στα Γιάννενα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2017» με αφορμή την επέτειο απελευθέρωσης 
της Ηπείρου 21-2-1913.

• Μεγάλη η δραστηριότητα των Αστυνομικών και Λιμενικών Υπηρεσιών Ηπείρου 
το τελευταίο διάστημα. Πιάσανε 383 κιλά χασίς αλλά και άλλες ποσότητες ναρκω-
τικών ουσιών που κυρίως προέρχονται από την γειτονική Αλβανία.

• Εκλογές για Νέα Διοικητικά Συμβούλια κάνουν αυτό τον καιρό οι Αδελφότητες 
της Θεσπρωτίας, μόνο που τα συμβούλια παραμένουν τα ίδια!!! Τόσο η Σέλλιανη 
όσο και το «Ηρωϊκό Σούλι» «βγάλανε» την ίδια Διοίκηση.

• Ημερίδα για εναλλακτικές μεθόδους συγκομιδής και μεταφοράς ελαιοκάρπου ορ-
γάνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας-Πρέβεζας-Ένωσης Αγροτών στις 
31/1/17 στο ΠΑΝΘΕΟΝ στην Ηουμενίτσα.

• Δόθηκαν δύο μεγάλα τμήματα της ΙΟΝΙΑΣ οδού ΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στην κυ-
κλοφορία που συντομεύουν κατά πολύ τον χρόνο των διερχομένων αυτοκινήτων. 
Θα δοθούν σύντομα και τμήματα της ΟΛΥΜΠΙΑΣ οδού ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 
και πιστεύεται από πλευράς Υπουργείου ότι το ΠΑΣΧΑ θα κυκλοφορούμε άνετα 
στους νέους αυτοκινητόδρομους.

• Ουδείς Θεσπρωτός Δήμαρχος δεν ήρθε φέτος στην Πίτα του Ηπειρώτη στο ΣΕΦ. 
Παρών ο περιφερειάρχης Αλ. Καχριμάνης με το επιτελείο του.

• 110 αντικείμενα μεγάλης αξίας βρέθηκαν σε 9 αρχαίους τάφους στη ΓΛΟΥΤΣΑ 
Φιλιατών.

• Με ποσό 465.000 ευρώ ενισχύεται το Εμπορευματικό Κέντρο Θεσπρωτίας από 
την περιφέρεια Ηπείρου.

• Τον προβληματισμό του εξέφρασε ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριμάνης 
σχετικά με την ουσιαστική συμμετοχή της περιφέρειας στην αναστήλωση της 
ιστορικής Γέφυρας της ΠΛΑΚΑΣ.

• Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας και με ελεύθερη είσοδο μέχρι 8 Μαϊου 
γίνεται η περιήγηση των Βυζαντινών μνημείων (εικόνων) της Θεσπρωτίας και με 
ενέργειες της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς.

• 12 κρουαζιερόπλοια για τη φετινή τουριστική περίοδο θα έρθουν σε ΣΥΒΟΤΑ και 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Στην Πρέβεζα θα γίνει το Δ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(27-29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017)
Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος 
του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Ηπειρωτών εξωτερικού Χρυ-
σόστομος ΔΗΜΟΥ, φέτος το 
καλοκαίρι στις 27, 28 και 29 
Ιουλίου θα γίνει στην Πρέβε-
ζα το Παγκόσμιο Ηπειρώτικο 
Συνέδριο το οποίο παρακο-
λουθούν τόσο παράγοντες της 
πολιτείας όσο και Ηπειρώτες 
της διασποράς και όχι μόνο. 
Λεπτομέρειες θα δοθούν στο 
προσεχές χρονικό διάστημα 
από τον υπεύθυνο Τύπου και 
Επικοινωνίας συγχωριανό μας 
δάσκαλο Σπύρο ΚΩΣΤΑΔΗ-
ΜΑ. 

• Η ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ Ηπείρου μετέχει σε 
πολλές εκθέσεις στην Γερμανία αλλά 
και σε άλλες χώρες της Ευρώπης:

• Στο Ντύσελντροφ που διοργανώνεται 
από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου με 
πρωτοβουλία του Ελληνικού Προξε-
νείου σε μια από τις πολυσύχναστες 
πλατείες της πόλης, θα προβληθούν 
ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί 

Φωτό από παλιότερο συνέδριο

Η Αγάπη για την Πέρδικα
πρέπει να μας ενώνει,

να μας καθοδηγεί
και να μας εμπνέει!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος με ομόφωνη απόφασή 
του στη τακτική συνεδρίαση της 28 Φεβρουαρίου 2017 και σύμφωνα με τα άρθρα 9,10,11 
και 12 του καταστατικού της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος καλεί τους αντιπρο-
σώπους των σωματείων – μελών της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Μαρτίου 
2017 και ώρα 9π.μ, στην αίθουσα Συνελεύσεων του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, 
(Κλεισθένους 15, 7ος όροφος), (Ώρα προσέλευσης αντιπροσώπων για την απαρτία 8.30 π.μ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός δράσης του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε., 2. Προγραμματισμός δράσης επόμενου έτους, 3. 
Οικονομικός απολογισμός, 4. Προϋπολογισμός επόμενου έτους, 5. Έκθεση Ελεγκτικής Επι-
τροπής
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπομένη από το καταστατικό απαρτία η Γενική Συ-
νέλευση άνευ άλλης πρόσκλησης θα επαναληφθεί την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 την ίδια ώρα 
και στον ίδιο χώρο.
Προσοχή: Προς αποφυγήν ταλαιπωρίας και επειδή είναι βέβαιο ότι στην πρώτη συνέλευση 
ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ καλούνται τα μέλη να έρθουν την ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΚΑΙ 
ΩΡΑ 9 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο αίθουσα συνελεύσεων του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΠΕΙ-
ΡΩΤΩΝ, (Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, τηλ.210-3243822),

(Ώρα προσέλευσης αντιπροσώπων για την απαρτία 8.30 π.μ.)
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς Για το Διοικητικό Συμβούλιο
        Ο Πρόεδρος: Γιώργος Δόσης,                         Ο Γεν. Γραμματέας: Κώστας Γαβριήλ

Ειδική ενημερωτική εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, για τους δα-
σικούς χάρτες, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών.
Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας ανακοινώθηκε ότι μετά την θε-
ώρηση και την με αριθμ. 18113/10-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΙΞΛΟΡ1Γ-ΝΧΠ) απόφαση της Δ/νσης Δα-
σών Ιωαννίνων στις 10-02-2017, αναρτήθηκαν στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών 
χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ, οι δασικοί χάρτες όλων των Προκαποδιστριακών 
ΟΤΑ των Δήμων, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πω-
γωνίου, Ιωαννιτών (πλην των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά του Δήμου Ιωαννι-
τών) και Πρέβεζας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων.
Οι ανωτέρω δασικοί χάρτες είναι προσβάσιμοι για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 
ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. www.
ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr).
Η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη ξεκίνησε την Παρα-
σκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνε-
ται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ, με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.Καλούμε τους ενδιαφερόμενους και όποιους άλλους επιθυμούν, 
να προσέλθουν για ενημέρωση τους και απαντήσεις σε θέματα που τους απασχολούν σχετικά 
με τους δασικούς χάρτες.

Εξαιρετικά επείγον


