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Η ηλεκτρονική έκδοση του 
Περδικιώτη θα είναι προσεχώς 

διαθέσιμη στο
www.perdikanews.com

Εκ βαθέων, ή εξ’ απαλών ονύχων;
Είναι μέρες τώρα που γράφω- σβήνω, 
λες και δεν θέλουν οι άτιμες οι λέξεις να 
μπουν σε μια σειρά, να «αυτονομηθούν» 
κάπως, δίνοντας σχήμα και μορφή στις 
σκέψεις μου, παρατείνοντας κατ΄ αυτό 
τον τρόπο περαιτέρω την ανησυχία μου. 
Είναι σαν να μου χει δώσει ο αρχισυ-
ντάκτης μια deadline για να γράψω ένα 
θέμα και εγώ να κοιτάω απλά το κενό, 
προσπαθώντας να τιθασεύσω λέξεις, συ-
ναισθήματα και χρόνο. Το θέμα δεν είναι 
άλλο από την Αδελφότητα και τη συνέχι-
ση ή μη της λειτουργίας της. Πως φτάσα-
με όμως έως εδώ και γιατί αναγκάζομαι 
να γράφω αυτές τις γραμμές; Η αλήθεια 
είναι ότι με άλλες προσδοκίες και άλλα 
όνειρα ξεκίνησε αυτό το όμορφο ταξίδι 
της εμπλοκής μου (μας) στα τεκταινόμε-
να της Αδελφότητας μας κάποια χρόνια 
πριν και αλλού φαίνεται να καταλήγει, 
καθώς οι οιωνοί μόνο αίσιοι δεν είναι. 
Ομολογώ πως μόνο αισιόδοξος δεν είμαι, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τα παρα-
τήσω κιόλας, θα κάνω ότι περνάει από 

το χέρι μου και καλώ και τους άλλους να 
κάνουν το ίδιο για να περισώσουμε ό,τι 
μπορούμε. Αρνούμαι να αποδεχτώ ότι 
αυτό εδώ θα είναι το τελευταίο κείμενο 
(και τι κείμενο) που γράφω για την εφη-
μερίδα της Αδελφότητας. Από την άλλη 
όμως είμαι προετοιμασμένος και για αυτό. 
Αναζητώντας τα αίτια της πιθανής ου μην 
και βέβαιης αναστολής της λειτουργίας 
της Αδελφότητας θα εστίαζα στα κάτωθι: 
χρόνος, έλλειψη νέων ιδεών οι οποίες και 
θα προσέλκυαν και άλλα μέλη στην Αδελ-
φότητα, αδυναμία έμπνευσης και συντο-
νισμού, τετριμμένος τρόπος λειτουργίας 
της Αδελφότητας, έλλειψη πόρων, σημεία 
των καιρών. κ.λπ. Δεν επιθυμώ να υπει-
σέλθω και να αναλύσω το καθένα από τα 
παραπάνω ξεχωριστά, καθώς θεωρώ ότι 
όποιος μπορεί να διαβάσει πίσω από τις 
λέξεις θα καταλάβει τι εννοώ. Υπόσχομαι 
να το κάνω στο επόμενο φύλο του Περδι-
κώτη. Αν υπάρξει τέτοιο θα σημαίνει ότι 
η Αδελφότητα θα έχει πάρει μικρή παρά-
ταση μεν, παραμένοντας διασωληνωμένη 

δε. Ειρήσθω εν παρόδω η έκδοση της εφημερίδας συ-
νιστά τη μοναδική δραστηριότητα τη δεδομένη 
χρονική στιγμή. Αν είναι λοιπόν να υπάρχου-
με για να εκδίδουμε μια εφημερίδα κάθε 
3-4 μήνες, καλύτερα να διαλυθούμε ησύ-
χως. Εν κατακλείδι λοιπόν και επειδή 
τα πολλά λόγια είναι φτώχεια κάνω 
έκκληση σε όσους ενδιαφέρονται: 
Κάντε μας την τιμή να παραβρεθείτε 
στη συνάντηση της 18ης Ιουνίου (σε 
σημείο που αναγράφεται πιο κάτω)
για να μας παρακινήσετε, ταρακουνή-
σετε, παραινέσετε να μας υποδείξετε 
και να μας (τους) πλαισιώσετε στο νέο 
Δ.Σ, καθώς εκτός απροόπτου θα υπάρ-
ξουν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τέ-
τοιου, εφόσον εξακολουθούμε να υφιστάμεθα 
φυσικά. Κάθε πρόταση θα τύχει της δέουσας προσο-
χής, ακόμη και αν δεν είναι μέσω της φυσικής σας παρουσίας. Η μαζικότητα ή μη της 
συμμετοχής σας θα κρίνει πολλά. Ένα είναι πάντως σίγουρο: δεν θα πλήξουμε. Τελικά 
υπήρξα ανακόλουθος ως προς τον τίτλο καθώς το κείμενο δεν ήταν ούτε εκ βαθέων, αλλά 
ούτε εξ΄ απαλών ονύχων, κάπου στη μέση ίσως; 

Σύνταξη- επιμέλεια- φωτογραφία: Λ. Σουλτάνης 

Γαλάζια σημαία για το Καραβοστάσι

Welcome to the Club
Το Καραβοστάσι, μια από τις πιο όμορφες παραλίες της περιοχής, όχι 
μόνο κατά την άποψη του γράφοντος, αλλά και πολλών άλλων έπρε-
πε να περιμένει το σωτήριον έτος 2017 για να περάσει και αυτό στο 
«κλειστό» μέχρι πρότινος Club των παραλιών με γαλάζια σημαία.

Τα χρόνια περνούσαν, πάντα κάτι συνέβαινε όμως και το Καραβοστάσι δεν συμπερι-
λαμβάνονταν στις παραλίες με γαλάζια σημαία, τη στιγμή που κάποιες άλλες λιγότερο 
όμορφες παραλίες της περιοχής (υποκειμενική η άποψη) τύγχαναν αυτής της διάκρισης. 
Προφανώς αυτές πληρούσαν τις αυστηρές ποιοτικές – και όχι μόνο- προδιαγραφές και 
το Καραβοστάσι όχι, εκτός και αν μου διαφεύγει κάτι. Όποιος έχει αμφιβολίες για την 
πληθώρα και την αυστηρότητα των κριτηρίων ας κάνει τον κόπο να επισκεφτεί το site 
της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης eepf.gr για να διαπιστώσει ιδίοις όμμα-
σι την πληθώρα των κριτηρίων που απαιτούνται για την απονομή της γαλάζιας σημαίας, 
προδιαγραφές τις οποίες πληροί πλέον και το Καραβοστάσι! 
Η «Γαλάζια Σημαία» συνιστά ένα διεθνές σύμβολο ποιότητας σε περισσότερες από 50 
χώρες και απονέμεται σε οργανωμένες ακτές, που πληρούν αυστηρές ποιοτικές προδια-
γραφές. Μια από αυτές τις ακτές είναι πλέον και το Καραβοστάσι Ας φροντίσουν λοιπόν 
οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό να «επωφεληθούν» σε βάθος χρόνου από την προβολή 
της παραλίας (όχι ότι την έχει και ιδιαίτερη ανάγκη εδώ που λέμε) και της περιοχής γε-
νικότερα και όχι καιροσκοπικά όπως συμβαίνει συνήθως. Με αφορμή την βράβευση της 
παραλίας Καραβοστάσι ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας Κωνσταντίνος 
Ιλβανίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όσους κατά τη γνώμη του συνέβαλλαν στην 
απόκτηση της γαλάζιας σημαίας. 
Σύνταξη- επιμέλεια- φωτογραφία: Λ. Σουλτάνης 

Το ‘’Πανηπειρώτικο Πανηγύ-
ρι 2017’’, της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας Ελλάδος, θα γί-
νει το Σάββατο 24 Ιουνίου, ώρα 
21.00’, στο γήπεδο της πρώην 
αμερικανικής αεροπορικής βά-
σης του Ελληνικού, στη Λεωφόρο 
Βουλιαγμένης, δίπλα στο ΜΕ-
ΤΡΟ Ελληνικού. Πλούσια δώρα 
στη λαχειοφόρο αγορά που θα δι-
οργανωθεί.

Είσοδος ελεύθερη

ΟΙ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΡΙΩΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
(ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 39 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ «ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ») 

ΚΕΡΝΑΜΕ ΚΑΦΕ, ΤΣΙΠΟΥΡΟ, ΟΥΖΟ κ.α. ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΩΡΑ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ.

Πανηπειρώτικο Πανηγύρι 2017

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗ «ΦΟΥΣΤΑ 
ΜΠΛΟΥΖΑ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΑΤΑΛΑΝΤΑΝΣ»

Δεύτερη εμφάνιση η φετινή για τη 
θεατρική ομάδα Πέρδικας «Ατάλα-
ντανς» και η επιτυχία ακόμα μεγα-
λύτερη. Και για φέτος το έργο ήταν 
μια φαρσοκωμωδία των Θανάση 
Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα. 
Αυτή τη φορά ήταν το «Φούστα 
Μπλούζα», ένα ράπισμα στην ομο-
φοβία και την ηθικολογία, σε σκη-
νοθεσία Θανάση Βενέτη και Χρύ-
σας Ντάγκα. Το συνεδριακό κέντρο 

Συνέχεια στη 3η σελ
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“Ο ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ”

Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του 
Δήμου (Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο 
, Οικονομική Επιτροπή) της διενέργειας 
διαγωνισμών ( προχείρων, τακτικών και 
διεθνών ) στα πλαίσια της κείμενης νο-
μοθεσίας και την εκτέλεση των σχετικών 
αποφάσεων των ως άνω οργάνων. 
Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς κα-
ταλόγους, τις αποφάσεις, επιβολής προ-
στίμων, Κ.Ο.Κ., τελών κοινοχρήστων χώ-
ρων, καθαριότητος και διαφημίσεων, ως 
και τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 2 του Π.Δ. 80/2016. 
Κατά τόπον αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Μαρ-
γαριτίου.
Απόστολος Τζώρτζης
Ο κ. Απόστολος Τζώρτζης έχει την ευθύνη 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιό-
τητας Ζωής και του μεταβιβάζονται οι κά-
τωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:  
• Την ευθύνη Θεμάτων του Τμήματος Πε-
ριβάλλοντος , πρασίνου , ποιότητας ζωής 
και Πολιτικής Προστασίας. 
• Την ευθύνη Θεμάτων του Τμήματος Κα-
θαριότητας και Ανακύκλωσης και Πρασί-
νου. 
• Την Ευθύνη θεμάτων αδέσποτων ζώων. 
Κατά τόπον αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Παρα-
ποτάμου.
Δημήτριος Πάκος
Ο κ. Δημήτριος Πάκος έχει την ευθύνη 
θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πρόνοιας, και του μεταβιβά-
ζονται οι κάτωθι καθ΄ ύλη αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη Θεμάτων του Κοινωνικής 
Πολιτικής, Κοινωνικής πρόνοιας και Πο-
λιτικών Ισότητας. 
• Την ευθύνη Θεμάτων Δημόσιας Υγείας. 
• Την ευθύνη θεμάτων ΑΜΕΑ. 
Στον εν λόγω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται 
επίσης:
Η ευθύνη θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού  και Νέας Γενιάς. 
Η ευθύνη δράσεων εθελοντισμού.
Οι κατά τόπον αρμοδιότητες της Δ.Κ. 
Πέρδικας.

Πηγή: site Δήμου Ηγουμενίτσας

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

Πως θα στείλετε ενισχύσεις…
Mε κατάθεση στο λογαριασμό της ALPHA BANK 225-002101-058743. Πρώτο όνο-
μα 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.
Επειδή από τις καταθέσεις του εξωτερικού παρατηρούνται κρατήσεις 3 ευρώ 
από την Τράπεζα, σας δίνουμε επιπλέον στοιχεία για την κατάθεση της ενίσχυσης 
προς την Αδελφότητα: ALPHABANGBIC: CRBAGRAA, IBAN: GR 63 0140 
2250 2250 02101058 743.

Από 10 €: ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Πέρ-
δικα)
Από 15 €: ΚΑΚΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (Αθή-
να)
Από 20 €: ΝΟΥΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Γιάννε-
να), ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Αθήνα), ΜΑΚΡΗ 
– ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (Γιάννενα), ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Λειβα-
διά), ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΡΑΠΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 
(Ηγουμενίτσα), ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
του Θεοδώρου (Γερμανία), ΜΠΛΕΤΣΑ – ΚΑ-
ΠΙΤΣΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Αθήνα), ΚΑΡΙΜΑ-
ΛΗΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αθήνα), ΚΑΡΙΜΑΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(Αθήνα).
Από 30 €: ΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γερμα-
νία), ΡΕΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (Πέρδικα)
Από 40 €: ΚΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Αθήνα)
Από 50 €: WOLFGANG και ELENIKALL 
(Μήτση) (Γερμανία)
Από 100 €: HEINZMICHAEL και 
EVAGELIALEMBKE (Βασιλά) (Γερμανία), 
RAKKASFILIPPOS (ΗΠΑ).

Γεννήσεις
 Ο Παύλος ΠΑΠΠΑΣ και η Βασιλική 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΜΑΝΩΛΑΚΗ απέκτη-
σαν αγόρι.

 Ο Χρήστος ΤΣΑΝΤΟΣ και η Ευαγγελία 
ΚΑΤΣΙΩΤΗ απέκτησαν αγόρι.

Να τους ζήσουν, καλότυχα.  

Βαπτίσεις 
  ΗΛΙΑΝΝΑ η κόρη του Νικόλαου Λιά-

λιου και της Αθανασίας Καούκη.
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο γυιός του Γεώργιου 

Κώστα και της Βάϊας Νασιοπούλου.
Να ζήσουν και να χαίρονται το όνομά τους.

Γάμοι 
  ΛΙΑΛΙΟΣ Νικόλαος του Κωνσταντί-

νου και της Παναγιώτας- ΚΑΟΥΚΗ 
Αθανασία του Ηλία και της Ελένης.

  ΚΩΣΤΑΣ Γιώργος του Δημητρίου και 
της Βικτώριας- ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Βάϊα 
του Νικολάου και της Γεωργίας.

Να ζήσουν και με καλούς απογόνους.

Θάνατοι
  ΜΠΑΚΑΛΗΣ Σπυρίδων του Χαρίση, 

ετών 76, σύζυγος Μαρίας Βούλγαρη
 ΤΣΕΠΗ Σπυριδούλα του Κωνσταντίνου,  

ετών 88, χήρα Λεωνίδα (Λία)
 ΣΙΑΣΗ Αγγελική του Σταμάτη (χήρα 

Μιχαήλ Σιάση), ετών 91
  ΣΑΜΟΪΛΗ Αγγελική του Νικολάου 

σύζυγος Ιωάννη (κουρέα) ετών 84
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειές τους ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

• Η Ιωάννα Σωτηροπούλου του Θανάση 
και της Αλίκης (κόρης Λευτ. Λαμπρίδη) 
πέτυχε στη Σχολή Οργάνωσης και Διοί-
κησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
(Θεσσαλονίκη).

• Ο Φίλιππος Φεσνερ- Λαμπρίδης του 
Γιούργκεν και της Σοφίας (κόρης Λευτ. 
Λαμπρίδη) πέτυχε στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Ερλάγκεν της Νυ-
ρεμβέργης (Γερμανία).

ΝΕΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
• Η ΟΛΓΑ κόρη του Χρήστου και της 

Σοφίας ΝΤΑΦΛΟΥ πήρε το πτυχίο του 
τμήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και ορκίστηκε στις 
25/5/17. Ο παππούς  της Δήμος ΝΤΑ-
ΦΛΟΣ καμαρώνει την εγγονή και εμείς 
της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Το Σάββατο 3/6/17 στον 
χώρο του Θεάτρου έγινε 
γιορταστική εκδήλωση 
των χορευτικών τμημά-
των με την ευκαιρία της 
λήξης των μαθημάτων 
για την φετινή περίοδο 
με χοροδιδάσκαλο τον 
Αλ.ΓΙΑΝΝΑΚΟ. Δόθη-
κε το ραντεβού για τις 
εκδηλώσεις του καλο-
καιριού στην ΠΕΡΔΙ-
ΚΑ.

Μιχαήλ Γκίκας
Ο κ. Μιχαήλ Γκίκας έχει την ευθύνη της 
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και του 
μεταβιβάζονται οι κάτωθι καθ’ ύλην αρ-
μοδιότητες: 
• Την ευθύνη Θεμάτων του Τμήματος 
Επίβλεψης Έργων. 
• Την ευθύνη Θεμάτων του Τμήματος 
Επισκευών και κυκλοφοριακών θεμάτων. 
• Την ευθύνη συντήρησης χώρων πρά-
σινου, των αλσών των πλατειών και των 
κοινοχρήστων χώρων. 
Έχει επίσης την ευθύνη Θεμάτων γραφεί-
ου στήριξης του πρωτογενή τομέα. 
Επιπλέον ο Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Μι-
χάλης ορίζεται και Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής.
Κωνσταντίνος Τσουμάνης
Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουμάνης έχει την 
ευθύνη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας 
(Δόμησης) και του μεταβιβάζονται οι 
κάτωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητες : • Την 
ευθύνη θεμάτων του τμήματος έκδοσης 
οικοδομικών αδειών και ΓΟΚ. 
• Την ευθύνη θεμάτων του τμήματος 
ελέγχου κατασκευών.
• Την ευθύνη θεμάτων του τμήματος πο-
λεοδομικών σχεδίων. 
•Την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που 
άπτονται της σύνθεσης και λειτουργίας 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Επιπλέον έχει την ευθύνη θεμάτων κατα-
γραφής, αξιοποίησης της Δημοτικής περι-
ουσίας. 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Κατά τόπον αντιδήμαρχο της Δ.Ε. Ηγου-
μενίτσας.
Σωτήριος Μήτσης
Ο κ. Σωτήριος Μήτσης έχει την ευθύνη 
της Διεύθυνσης Διοικητικού, εξαιρουμέ-
νων των θεμάτων προσωπικού καθώς και 
την ευθύνη του τμήματος εμπορικών δρα-
στηριοτήτων και του μεταβιβάζονται οι 
κάτωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 
• Την ευθύνη θεμάτων του τμήματος Δη-
μοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και 
Αλλοδαπών 
• Την ευθύνη θεμάτων του τμήματος Αν-
θρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέ-
ριμνας. 
• Την ευθύνη για την εφαρμογή κανονιστι-
κών αποφάσεων και ειδικότερα τις αρμοδι-
ότητες σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία 
της πόλης, του τμήματος αδειοδοτήσεων 
και εμπορικών δραστηριοτήτων. 
• Την υπογραφή των αποφάσεων αδειοδό-
τησης εμπορικών δραστηριοτήτων και κα-
ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
οριστικής σφράγισης, αποσφράγισης και 
οριστικής αφαίρεσης αδειών υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος . 
Την Ευθύνη θεμάτων προώθησης απασχό-
λησης , επενδύσεων και τουρισμού . 
Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Συβότων
Παναγιώτα Σούρλα
Η κ. Παναγιώτα Σούρλα έχει την ευθύνη 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και της μεταβιβάζονται οι κάτωθι καθ’ 
ύλην αρμοδιότητες : 
• Την διοίκηση – παρακολούθηση και γε-
νικά τον έλεγχο όλων της οικονομικής λει-
τουργίας του Δήμου. 
• Την ευθύνη για όλα τα ζητήματα που 
άπτονται της λειτουργίας της οικονομικής 
επιτροπής. 
• Την εποπτεία, ευθύνη ως και τον έλεγχο 
όλων των τμημάτων της Δ/νσης οικονομι-
κών υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα 
του Τμήματος Προϋπολογισμού, Οικονο-
μικής Διαχείρισης και ταμείου, του Τμή-
ματος Λογιστηρίου, Προμηθειών, Δημο-
πρασιών και Διαχείρισης Υλικού. 

Εκδήλωση για τη λήξη των μαθημάτων των χορευτικών
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όπου παίχτηκε γέμισε ασφυκτικά πριν την 
ώρα έναρξης τόσο την Κυριακή 14, όσο 
και την Πέμπτη 18 Μαΐου και η πίεση του 
κόσμου για μια τρίτη παράσταση ανάγκα-
σε τους συντελεστές να δώσουν και τρίτη 
παράσταση τη Δευτέρα 29 Μαΐου. 
Έπαιξαν (με σειρά εμφάνισης): Αριστέα 
Κουλούρη (Φανή), Φίλιππος Βούλγαρης 
(Μανώλης), Βασιλική Λαμπρίδου (Λαρί-
σα), Αντώνης Βούλγαρης (Κώστας), Έλλη 
Παπαπάσχου (Μαίρη), Λίτσα Παπαζώη 
(Μπέτη), Ραχήλ Μαρκιανίδου (Φλορί-
ντα), Βαγγέλης Μώκος (Σακίρα) και Μι-
χάλης Κοντός (κος Θαλασσινός) 
Σκηνικά: Ρέα Κόχυλα, Κατερίνα Βέρμπη 
Ήχοι: Νίκολας Χαρίτος 
Αφίσα: Δημήτρης Μυλωνάς 
Η ομάδα ευχαριστεί θερμά για την πολύτι-
μη βοήθειά τους, τους Χρυσάνθη Λαλλά, 
Θεόδωρο Μώκο, Δέσποινα Παπαπάσχου, 
Μπόνα Γκόγκα, Ιουστίνα Κουλούρη, τον 

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗ «ΦΟΥΣΤΑ 
ΜΠΛΟΥΖΑ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΑΤΑΛΑΝΤΑΝΣ»

Γιώργο Μαλαμίδη για τη βιντεοσκόπηση 
της παράστασης καθώς και την ταβέρνα 
«Καμίνι» στην ομώνυμη παραλία για το 
γεύμα που πρόσφερε στους συντελεστές.

Σ.Σ: Οι Ατάλαντανς μόνο ατάλαντοι ή μή-
πως αταλάντευτοι δεν αποδείχτηκαν τε-
λικά στην πράξη (αν ερμηνεύω σωστά το 
όνομα της θεατρικής ομάδας, αν όχι ζητώ 
συγγνώμη) αν κρίνει κανείς από την προ-
σέλευση του κόσμου στις παραστάσεις 
και την πληθώρα των εγκωμιαστικών σχο-
λίων που απέσπασαν. Εκ μέρους του Δ.Σ. 
της Αδελφότητας εκφράζω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια για την προσπάθεια στην 
ομάδα. Εμείς ως Αδελφότητα θα είμαστε 
πάντα εδώ για να επικροτούμε και να προ-
βάλλουμε τέτοιου είδους προσπάθειες και 
όχι μόνο τα αρνητικά για τα οποία έχουμε 
κατηγορηθεί ουκ ολίγες φορές! 

Κείμενο: Θανάσης Βενέτης 
Επιμέλεια & Σ.Σ: Λ. Σουλτάνης 

Μετά από μια πετυχημένη πορεία στο 
πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας την πε-
ρίοδο 2016-2017 και στην κανονική πο-
ρεία ήρθε πρώτος – με διαφορά – και στα 
playoff πήρε την πρωτιά και μαζί με την 
ομάδα της ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ θα αγωνίζεται 
πλέον στη Α1 κατηγορία. Η προσπάθεια 
είναι συλλογική. Ο πρόεδρος Νικ. ΜΗ-
ΛΙΩΝΗΣ με το Δ.Σ. του ΑΡΗ το πήραν 
ζεστά φέτος το θέμα της ανόδου. Ο άξι-
ος προπονητής Γιωρ. ΙΑΚΩΒΟΥ, οι συ-
ντονιστές Ευαγ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και Ντ. 
ΝΤΟΥΓΙΑΣ αλλά και όλο το team των 
παιχτών βοήθησαν στην επιτυχία. Ευχή 
μας του χρόνου να πάρουν την 1η θέση 
και στη μεγάλη κατηγορία Θεσπρωτίας 
και άνοδο στην Γ’ Εθνική.

Η βαθμολογία στα PLAYOFF:
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 42
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 34
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 26

Α.Ε. ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ 16
ΑΤΡ. Δ. ΣΑΓΙΑΔΑΣ 16
Α.Σ. ΣΥΒΟΤΩΝ 16
Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑ 14
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ  9

Πρωταθλητής στην Α1 κατηγορία ΕΠΣ 
Θεσπρωτίας αναδείχθηκε ο ΑΣΤΕΡΑΣ 
Παραποτάμου που ανεβαίνει στην Γ’ 
Εθνική κατηγορία. Κυπελούχος για φέτος 
είναι ο ΘΥΑΜΗΣ Καστρίου.

Ο επόπτης του τελικού Κυπέλλου Ελ-
λάδος ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Γιώργος ΚΑΛΦΟ-
ΓΛΟΥ, που έκανε λάθος με τη μη υπόδει-
ξη του offside είναι από τη Νέα Σελευκεια 
(Ντούσκο) Ηγουμενίτσας και ο διαιτητής 
του ίδιου αγώνα Γιώργος ΚΟΜΙΝΗΣ από 
το Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας. Ο Γ. Καλ-
φόγλου με σχετική του επιστολή στον 
τύπο ζητάει συγνώμη από τους φίλους της 
ΑΕΚ και παραιτήθηκε από τη διαιτησία.

Την Κυριακή το απόγευμα μετά το τέλος του αγώνα με τον ΑΟ Μαζαρακιάς η Πέρδικα 
πραγματοποίησε την φιέστα της κατάκτησης του πρωταθλήματος και της ανόδου μαζί 
με τον ΑΟΜ στην Α1 Θεσπρωτίας. H Φωτό είναι από το thesprotiaball 

Aπονομή πρωταθλήματος στον Άρη Πέρδικας

Ο ΑΡΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣΘΕΣ-
ΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α1

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΗ-ΘΑΝΑΣΗ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 2 
Μαΐου 2017, γιορτή του Αγίου Αθανασί-
ου,  έγινε το πανηγύρι στην Ιερά Μονή 
στην Πέρδικα. Ο προαύλειος και ο περι-
βάλλων χώρος έχουν ανακαινιστεί με δα-
πάνες συγχωριανών μας από τη Γερμανία. 
Αλλά και ο παπά- Χρήστος Τζιοβάρας 
με τη βοήθεια του συνταξιούχου παπά- 
Νότη Σπυρίδη και του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου φρόντισαν να ομορφήνουν 
τον χώρο και ο Άγιος ήταν πραγματικό 
κόσμημα. Την παραμονή που έγινε η πε-
ριφορά της εικόνας του Αγίου Αθανασίου 
ήταν Πρωτομαγιά και είχε πολλούς προ-
σκηνητές. Είχε ουρά στο προσκύνημα 
της εικόνας και στο άναμα του κεριού. 
Ακολούθησαν την περιφορά περισσότερα 
από 1500 άτομα Πέρδικιώτες αλλά και 
από άλλα μέρη της περιοχής Αγιά, Πάρ-
γα, Σύβοτα, Παραμυθιά. Διακρίναμε τον 

Δήμαρχο Ηγουμενίτσας Γιάννη Λώλο, 
τον πρώην υπουργό Αντώνη Μπέζα και 
τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Πάκο. Την 
επόμενη αφού εψάλλει η Θεία Λειτουργία 
και έγινε το κήρυγμα από εκπρόσωπο της 
Μητρόπολης Παραμυθιάς όλοι ξεχύθηκαν 
στο καταπράσινο τοπίο και διασκέδασαν 
με τους ήχους του κλαρίνου και της πα-
ραδοσιακής μουσικής. Τα χορευτικά της 
Πέρδικας με τις παραδοσιακές τους στο-
λές, τρία τον αριθμό –μικρά, μεγαλύτερα 
και μεγάλα – απόδωσαν υπέροχα τους χο-
ρούς που έχουν μάθει από τον ακούραστο 
χοροδιδάσκαλο Αλέκο Γιαννακό. Η ορχή-
στρα ήταν πολύ ωραία και την επιμελήθη-
κε ο συγχωριανός μας τραγουδιστής Γιώρ-
γος Κουλούρης. Όλοι απόλαυσαν, εκτός 
της μουσικής και του χορού, τα ωραία 
εδέσματα που έψηναν επαγγελματίες χω-
ριανοί. Όμως η μέρα ήταν εργάσιμη και ο 

κόσμος αφού έκανε και τα σχετικά ψώνια 
στους πλανόδιους μικροπωλητές έφυγε 
σχετικά νωρίς. Βλέπετε φέτος δεν έπεσε 
η γιορτή του Αγίου μέσα στο Πάσχα. Δια-
κρίναμε- με κίνδυνο πάντα να ξεχάσουμε 
κάποιους- τους βουλευτές του νομού μας 
Μάριο Κάτση (ΣΥΡΙΖΑ) και Βασίλη Γιό-
γιακα (Ν.Δ.), τον Δήμαρχο Γιάννη Λώλο, 
τους αντιδημάρχους Σωτήρη Μήτση, Δη-
μήτρη Πάκο και Μιχάλη Γκίκα κ.α.

• Ωραίο πανηγύρι έγινε και στις 
23/4/17 στο χωριό, ημέρα του Πο-
λιούχου Πέρδικας Αγίου Γεωργίου 
με πρωτοβουλία του νεοεκλεγέντος 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Πέρδικας και άλ-
λων φορέων του χωριού.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΚΟΣ ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗ-
ΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ

Ο τέως πρόεδρος της Κοινότητας Πέρδικας και νυν Δημο-
τικός σύμβουλος του Δήμου μας (Ηγουμενίτσα) Δημήτρης 
Πάκος ορίστηκε από τον Δήμαρχο Γιάννη ΛΩΛΟ αντιδήμαρ-
χος με πολλές αρμοδιότητες για τη διετία 2017-2019. Ανα-
λαμβάνει και επίσημα υπεύθυνος αντιδήμαρχος της Τοπικής 
Κοινότητας Πέρδικας. Σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε 
μαζί του – στο Κοινοτικό Κατάστημα – διακρίναμε τη θέλη-
ση του να πετύχει στο δύσκολο έργο του. Είναι έμπειρος – 
αφού διατέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας για μια τετραετία 
– γνωρίζει, όσο κανείς, τα προβλήματα του χωριού και στο 
μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Βέβαια 
οι συγκυρίες όπως η κρίση και η έλλειψη κρατικής επιχο-
ρήγησης είναι αρνητικοί παράγοντες στην πρόοδο και την 
ανάπτυξη του τόπου. Όμως τα θέματα της καθημερινότητας 
του πολίτη, μπορούν να προσεχθούνκαι με μικρό κόστος να 
έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής στην Πέρδικα και θέματα όπως το Ιατρείο του χωριού, 
η ύδρευση, η καθαριότητα του χωριού και των ακτών, ο φωτισμός, οι λακούβες είναι 
μερικά που εκτός των άλλων δίνουν τον καθρέφτη της Πέρδικας προς τα έξω. Ιδιαίτερα 
η ανάπτυξη και η προβολή μας στα θέματα τουρισμού είναι αναγκαία και απαραίτητη. 
Δεν θα υποδείξουμε εμείς τι ενέργειες θα κάνει, ξέρει μόνος του ο Δημήτρης. Εμάς θα 
μας έχει συμπαραστάτες και βοηθούς στο πραγματικά δύσκολο έργο του και πιστεύουμε 
ότι όλοι οι χωριανοί θα τον βοηθήσουν. Του ευχόμαστε καλή δύναμη και ευόδωση των 
προσπαθειών του.

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣ-
ΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ» 
όπως προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές 
είναι:
Πρόεδρος: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ
Αντιπρόεδρος: ΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ταμίας: ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γραμματέας: ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
Μέλος: ΜΗΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μέλος: ΠΑΜΠΟΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
Μέλος: ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ευχόμαστε καλή δύναμη στο Νέο συμβούλιο 
και ελπίζουμε σε συνεργασία.

Νέος πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Πέρδικας

Νέος πρόεδρος της Τοπικής Κοι-
νότητας Πέρδικας ο ΙΛΒΑΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ελευθερί-
ου.
Με τις πρόσφατες αλλαγές που 
έγιναν στον Δήμο μας (Ηγουμενί-
τσα) τοποθετήθηκε στη θέση του 
Αλέξανδρου Ευαγγέλου πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας 
ο Κώστας Ελευθ. Ιλβανίδης. Μαζί 
με τον Παναγιώτη Κώστα, οι τρεις 
αποτελούν το νέο Συμβούλιο του 
χωριού για τη διετία 2017-2019. 
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο 
τους.

Συνέχεια από την 1η σελ.



4 
“Ο ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ”

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ & ΑΛΛΑ

Η γωνιά των ξενιτεμένων μας

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Βερολίνο: Το Κέντρο Νέου Ελληνισμού
λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας

• Με την καθιερωμένη λαμπρότητα έγιναν και φέτος οι γιορτές του Σουλίου από 
26-28 Μαΐου όπου παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προ-
κόπης ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. Οι γιορτές καθιερώθηκαν με πρωτοβουλία το 1961 του 
τότε Μητροπολίτη Παραμυθιάς ΤΙΤΟΥ (Ματθαιάκη) αλλά και του ιστορικού συγ-
γραφέα Βασίλη ΚΡΑΨΙΤΗ από την Παραμυθιά.

• Μεγάλο πρόβλημα στην Αγροτική Ανάπτυξη της Ηπείρου – αλλά και γενικότε-
ρα – δημιουργούν οι δασικοί χάρτες, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος 
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ στην σύσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγε-
λο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Εν τω μεταξύ, εκκρεμούν 280 αιτήσεις νέων αγροτών για την 
Ήπειρο με ποσό επιδότησης 6 εκατ. ευρώ. Θα γίνει νέα προκήρυξη ανέφερε ο κ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με αύξηση της χρηματοδότησης κατά 10%. 

• Νέα Διοίκηση στην Ομοσπονδία ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ. Πρόεδρος αναδείχθηκε από 
τις πρόσφατες εκλογές ο Αλέξης ΤΣΕΚΑΣ που διαδέχεται την Ζωή ΔΡΟΥΓΚΑ. 
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο της πιο δραστήριας Ομοσπονδίας που έχει η 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Σ.Ε.».

• Νέα – κατ’όνομα – και η Διοίκηση των Παραμυθιωτών της Αθήνας με τον δικηγό-
ρο Γιώργο ΖΑΡΑΝΙΚΑ και πάλι στο τιμόνι της Ένωσης Παραμυθιωτών. Τα μέλη 
μπορεί να μην μετέχουν στις συνελεύσεις – ήταν μόλις 30 στην πρόσφατη Γενική 
Συνέλευση – αλλά είναι κοντά στο σύλλογο σε συνεστιάσεις, κοπή της πίττας και 
άλλες εκδηλώσεις.

• Με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών (κ. Σπίρτζη) ο πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Θεσπρωτίας Αλέκος ΠΑΣΧΟΣ εξηγεί τους σοβαρούς λόγους που επι-
βάλλουν τη βελτίωση του οδικού άξονα Ηγουμενίτσας – Πρεβεζας και ζητά την 
υλοποίηση του έργου μιας και η περιφέρεια Ηπείρου δεν έχει τη σχετική δυνατότη-
τα.

• Με θέμα «Η εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό» έγινε εκδήλωση στις 
3/5/17 στην Ηγουμενίτσα όπου διακεκριμένοι καθηγητές και στελέχη του τουριστι-
κού τομέα και της Πληροφορικής ανέπτυξαν θέματα εφαρμογής των ηλεκτρονικών 
μέσων σε ότι αφορά τον Τουρισμό. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής κ. Δ. 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ.

• Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο «Thomson Spirit» κατέφθασε στο λιμάνι της Ηγουμε-
νίτσας -  το πρώτο για την φετινή περίοδο – με 1215 επιβάτες, στις 16/5/17 και είναι 
αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του Προέδρου του ΟΛΗΓ Α.Ε. κ. Ανδρέα ΝΤΑΗ. 
Περιμένουμε και άλλα για την καλοκαιρινή περίοδο.

• Χωρίς οφθαλμίατρο έμεινε πάλι το Νοσοκομείο Φιλιατών. Μέχρι να ξεκινήσει μας 
τελείωσε. Υπέβαλε την παραίτησή του στην διοίκηση του Νοσοκομείου που προ-
σπάθησε μα τον μεταπείσει. Τώρα πρέπει να αναζητηθεί από τους σχετικούς πίνα-
κες νέος οφθαλμίατρος.

• Υπογράφηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας κ. ΣΤΑΘΑΚΗ οι συμβάσεις μίσθω-
σης για τις χερσαίες έρευνες υδρογονανθράκων (πετρελαίου) στις περιοχές Άρ-
τας- Πρέβεζας. Θα ακολουθήσουν παρόμοιες ενέργειες για την περιοχή του Ιονίου 
Πελάγους (Βορειο-Δυτικά).

• Η Περιφέρεια Ηπείρου μετείχε και φέτος στην έκθεση «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ» που 
έγινε στο Περιστέρι Αττικής στις 18-21 Μαϊου 2017. Συμμετοχή είχαν με προϊόντα 
και παραγωγοί από τους Νομούε Ιωαννίνων, Άρτας και Πρεβέζης. Μόνο οι Θε-
σπρωτοί ήταν απόντες!!! Όπως και πέρσυ!!!

• Μεγάλο πλήγμα για αδυναμία προστασίας της φέτας του προϊόντος με ονομασία 
προέλευσης. Αυτό και άλλα τονίστηκαν στην ημερίδα που έγινε πρόσφατα στην 
Παραμυθιά με την συμμετοχή και της Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Το Δημοτικό συμβούλιο Ηγ/τσας στην συνεδρίαση του στις 15/5/17 εξέδωσε ψηφί-
σματα διαμαρτυρίας τόσο για την υποβοήθηση του ΤΕΠ (επείγοντα περιστατικά) 
Ηγουμενίτσας όσο και για την υποστελέχωση με ιατρικό προσωπικό του Κέντρου 
Υγείας Μαργαριτίου.

• Αλβανοί μπαίνοντας λαθραία από τη γειτονική χώρα, όχι μόνο μαζεύουν αλλά και 
ξεριζώνουν αρωματικά φυτά στη παραμεθόρια περιοχή των νομών Θεσπρωτίας 
και Ιωαννίνων. Τα φορτώνουν σε τσουβάλια στα μουλάρια τους και τα πάνε μέσα. 
Πρόσφατα συνελήφθη κάποιος από τις Ελληνικές αρχές της παραμεθορίου.

• Οι αρχαιολογικοί χώροι της Θεσπρωτίας δεν έχουν φύλακες με αποτέλεσμα όποιος 
θέλει να τους επισκεφθεί να συναντά κλειδωμένες εισόδους, όπως η Αρχαία Γι-
τάνη. Αλλά και το δικό μας Δυμόκαστρο δεν έχει εύκολη πρόσβαση. Τι κάνει το 
Υπουργείο Πολιτισμού;

• Ξεκίνησε το μεγάλο έργο της αποχέτευσης στο χωριό που θα συμπεριλάβει ΣΥ-
ΒΟΤΑ και ΠΛΑΤΑΡΙΑ καταλήγοντας στην «ΓΩΝΙΑ» Ηγουμενίτσας. Η ανάδοχη 
εταιρεία ΚΟΚΚΙΝΟΥ με τον εργολάβο κ. Σαρακατσάνο θα ολοκληρώσουν το έργο 
σε 48 μήνες ή και λιγότερο.

• Από τους υπεύθυνους του αποχετευτικού έργου συνίσταται στους Περδικιώτες 
που μπροστά από το δρόμο τους θα περάσει ο αγωγός αποχέτευσης να υποδείξουν 
στους τεχνικούς την πλησιέστερη θέση του βόθρου τους ώστε να γίνει σωστότερα 
και οικονομικότερα η σύνδεση.

• Σύσκεψη έγινε πρόσφατα στην Κοινότητα με συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλό-
γου και του Τοπικού Συμβουλίου για τις επικείμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
καλοκαιριού (Γιορτή λαδιού, Αντάμωμα κ.α.).

• Φαίνεται ότι οι «φερμένοι» στο χωριό δείχνουν μεγαλύτερο ζήλο και δραστηριό-
τητα για τα κοινά της Πέρδικας από εμάς τους γηγενείς. Η νέα διοίκηση του πολι-
τιστικού συλλόγου (ΜΕΣΠΕ) έχει πρόεδρο και αντιπρόεδρο, κεφαλή δηλαδή, τους 
ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ Ραχήλ (από Ν. Σελεύκεια) και ΝΑΤΣΙΟ Θεόδωρο (από Άρτα) 
που έχουν δώσει δείγματα δραστηριοτήτων πολύ πιο πριν.

• Το νερό- νεράκι θα πούμε και φέτος το καλοκαίρι. Ήδη έχουμε διακοπές και βλάβες 
στην ύδρευση. Ας το φροντίσουν οι αρμόδιοι όσο είναι νωρίς και ιδιαίτερα η ΔΕΥ-
ΑΗ που μας στέλνει λογαριασμούς φωτιά!!!

• Με την ευκαιρία έχουν έρθει οι λογαριασμοί ύδρευσης στην Κοινότητα που πληρώ-
νονται ορισμένες μέρες και ώρες της εβδομάδας. Τηλ: 2665091282 ή 2665097025 
(ΚΕΠ). Αλλά και στο Δήμο Ηγουμενίτσας ή στην Τράπεζα μπορούν να εξοφλη-
θούν.

• Διαμαρτύρονται οι Περδικιώτες, οι Μαργαριτιώτες και όχι μόνο στην υπηρεσία 
Υδρευσης του Δήμου μας για χρέωση στο λογαριασμό «τέλος αποχέτευσης όμβρι-
ων υδάτων» ενώ εμείς δεν έχουμε τέτοια διευκόλυνση!!! Η απόφαση πάρθηκε από 
την ΔΕΥΑΗ με αριθμό 9/2016.

• Ενέργειες γίνονται στην Πέρδικα από την Κοινότητα και το Ιατρείο (Χρύσα Ντά-
γκα) για να μας παραχωρηθεί απινιδωτής. Αποτάθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς 
και στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ). Ο Αντρέας ΝΤΑΗΣ (ΟΛΗΓ) 
βλέπει θετικά το θέμα και μάλλον θα μας τον παραχωρήσει.

• Άρχισε δειλά –δειλά η τουριστική περίοδος στο χωριό μας. Ιδιαίτερα τα Σαββα-
τοκύριακα και τις γιορτές έχουμε κόσμο σε Αρίλλα, Καραβοστάσι και Αγία Παρα-
σκευή. Αρκετούς ξένους (Γερμανούς) αλλά και Βορειοελλαδίτες.

• Λιγότερο από 4,5 ώρες είναι τώρα η διαδρομή Αθήνα- Πέρδικα μετά την παραχώ-
ρηση των τμημάτων της ΙΟΝΙΑΣ οδού αλλά και την ολοκλήρψση του αυτοκινητο-
δρόμου ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ. Τα διόδια όμως τραβάνε τον ανήφορο. Άλλο ένα 
ξεφύτρωσε στο Αγρίνιο με 3,5 ευρώ.

• Εκτός από το ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ στο χωριό μας γαλάζια σημαία πήρε το ΔΡΕΠΑΝΟ 
Ηγ/τσας και ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ Συβότων.

• Το Σάββατο 3/6/17 στον χώρο του Θεάτρου έγινε γιορταστική εκδήλωση των χο-
ρευτικών τμημάτων με την ευκαιρία της λήξης των μαθημάτων για την φετινή πε-
ρίοδο με χοροδιδάσκαλο τον Αλ.ΓΙΑΝΝΑΚΟ. Δόθηκε το ραντεβού για τις εκδηλώ-
σεις του καλοκαιριού στην ΠΕΡΔΙΚΑ.

• Με ενέργειες που γίνονται απ’ τον νέο Αντιδήμαρχο κ. Δ. Πάκο, ζητείται η υλοποί-
ηση του παγωμένου θέματος ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ. Eίναι ανα-
γκαίο για το χωριό μας.

• Με την πιθανή εξασφάλιση του απινιδοτή στην Πέρδικα θα χρειαστεί κάποιοι κά-
τοικοι να γνωρίζουν τον χειρισμό του. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν σεμι-
νάριο καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (πρώτων βοηθειών) ας έρθουν σε επαφή με 
το ιατρείο μας (Χρύσα Ντάγκα). 

• Ένα σύγχρονο οδοντιατρείο άνοιξε στην Πέρδικα. Το ανοίξαν οι οδοντίατροι απ’ 
την Ηγουμενίτσα Δέσποινα Κάτσινου και Γιώργος Κάτσινος. Είναι το δεύτερο οδο-
ντιατρείο στο χωριό.

• Μεγάλο Πανηπειρωτικό πανηγύρι διοργανώνει η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος 
(ΠΣΕ) στις 24/6/17, Σάββατο βράδυ ώρα 9.00 μέχρι πρωίας στο χώρο του πρώην αεροδρο-
μίου του Ελληνικού κοντά στη στάση του ΜΕΤΡΟ (Ελληνικό). Ένα πλούσιο μουσικοχορευ-
τικό θέαμα με ποτά και μεζέδες. Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Περιμένουμε Ηπειρώτες και 
φίλους της Ηπείρου.

• Ψήφισμα για την μόλυνση του ποταμού ΚΑΛΑΜΑ εξέδωσε η ΠΣΕ γιατί εξακολουθεί η 
υποβάθμιση και η ανεξέλεκτη βοθροποίηση του από τα λύμματα της βιομηχανικής ζώνης και 
της πόλεως των Ιωαννίνων «Τάφρος Λίστας».

• Στις 28/6/17 στην μεγάλη αίθουσα της ΠΣΕ (Κλεισθένους 15, 7ος όροφος) θα πραγματοποι-
ηθεί εκδήλωση σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαμά με θέμα «ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩ-
ΤΙΚΗ ΦΥΣΗ» του Βασίλη Λάππα.

• Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2/4/17 στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών (Κλεισθένους 
15) η ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση με πάρα πολλούς εκπροσώπους Αδερφοτήτων, Συλλό-
γων και Ομοσπονδιών. Υπερψηφίστηκαν τόσο ο Διοικητικός όσο και ο Οικονομικός απολο-
γισμός. Επεκράτησε όμως μια τεχνιτή ένταση από ορισμένους και αυτό δεν τιμά εμάς τους 
Ηπειρώτες.

• Παρουσιάστηκαν στο χώρο της ΠΣΕ πολλά βιβλία Ηπειρωτών συγγραφέων κυρίως ιστορι-
κά- λαογραφικά όπως του Δ. Μήτση, του Μ. Μαγκλάρα, του Β. Αυδίκου του Π. Μπάρκα κ.α.

• Στις 12/6/17 στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών ώρα 6μ.μ. γίνεται εκδήλωση με διακεκρι-
μένους ομιλητές με θέμα «Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία στη σύγχρονη 
εποχή» θέμα επίκαιρο και ενδιαφέρον που πρέπει όλοι να παρακολουθήσουν.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Κώστας Γαβρόγλου στο Κέντρο Νέου Ελληνισμού 

του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βερολίνου.

• Θυμίζουμε ότι από 27-29 Ιουλίου 2017 θα 
γίνει το Δ’ Παγκόσμιο Συνέδριο Ηπειρωτών 
εξωτερικού στην Πρέβεζα και τελεί υπό την 
αιγίδα του προέδρου της Ελληνικής Δημο-
κρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

• Ο Θεσπρωτός Βασίλης  Δοκόπουλος εκλέ-
χτηκε πρόεδρος της Ηπειρωτικής  Κοινότη-
τας  ΝΤΑΧΑΟΥ ΚΑΡΛΦΕΛΝΤ στις εκλο-
γές που έγιναν 2/4/17 στις άλλες θέσεις του 
συμβουλίου: αντιπρόεδρος Άγγελος Βέρ-
μπης, γραμματέας Ελευθερία Τασοβάλη , 
ταμίας Γιώργος Γίτσας και μέλη Βαγγέλης 
Ντούμας  και Σπύρος Τζίμας.

• Ο συγχωριανός μας πρωτοπρεσβύτερος πα-
τήρ Γεώργιος Μάνος (γιός  του Ευάγγελου 
και της Ευδοξίας) χοροστάτησε στην δοξο-
λογία των Ηπειρωτών του Αμβούργου στις 
25/2/17 για την επέτειο απελευθέρωσης των 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

• Έντονα δραστηριοποιείται ο πρόεδρος  των 
Ηπειρωτών του ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ Δημήτρης 
ΝΤΟΚΟΣ (που περιστοιχίζεται και από 
Περδικιώτες στο Δ.Σ.) σε θέματα ηπειρωτι-
κής  ιστορίας και παράδοσης.

• Οι Ηπειρώτες της Γερμανίας συμπαραστέ-
κονται ηθικά και υλικά στον ΕΛΕΠΑΠ Ιω-
αννίνων. Αυτό διαπιστώνεται από την εκδή-
λωση της 5/5/17 που έγινε εκεί.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Νέου Ελληνισμού 
και Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο 
Freie Universität του Βερολίνου, Μίλτος Πεχλι-
βάνος, ανέφερε: «Το Κέντρο Νέου Ελληνισμού 
λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των 
δύο χωρών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του στη 
δημόσια σφαίρα και με στόχο την ενίσχυση της 
συνεργασίας αυτής, καλεί τους δύο υπουργούς 
να ανταλλάξουν απόψεις στο φάσμα της εκπαί-
δευσης».
Το Κέντρο Νέου Ελληνισμού του Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου του Βερολίνου, αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλά-
δα και τη Γερμανία σε μορφωτικό και εκπαιδευ-
τικό επίπεδο, στο πλαίσιο της προοπτικής της 
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.


