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Η ηλεκτρονική έκδοση του 
Περδικιώτη θα είναι προσεχώς 

διαθέσιμη στο
www.perdikanews.com

Συνέχεια στη 3η σελ

Πιάσαμε… 13άρι ή μήπως πιάσαμε πάτο;
Είναι στραβός ο γιαλός, ή μήπως αρμενίζουμε στραβά; 
Πολλά τα ερωτήματα, λίγες και δύσκολες οι απαντήσεις.

…όχι δεν αναφέρομαι στο γνωστό στοιχηματι-
κό παιχνίδι (για να γυρίσουμε στο πρώτο σκέ-
λος της επικεφαλίδας) καθώς αγνοώ αν αυτό 
υφίσταται, ή αν έχει αντικατασταθεί από τα 
ξενόφερτα τζόκερ, λότο κ.λπ. Άσε δε που δεν 
επρόκειτο καν περί στοιχήματος. Καιρό όμως 
να ξεδιαλύνω το όποιο μυστήριο μπαίνοντας 
στην ουσία του θέματος. Αναφέρομαι στον 
αριθμό όσων συμμετείχαν στην τελευταία συ-
νάντηση της Αδελφότητας. Ναι καλά διαβάσα-

τε δεν πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, 
του δαίμονα του τυπογραφείου, ή λοιπών άλ-
λων δαιμόνων- δαιμονίων κ.λπ. Το ερώτημα 
που τίθεται και το οποίο θα προσπαθήσω να 
αναλύσω- απαντήσω πιο κάτω είναι: ποσότη-
τα, ή ποιότητα; Είναι βεβαίως γνωστό ότι ουκ 
εν τω πολλώ το ευ, είναι και στην περίπτωση 
μας όμως έτσι τα πράγματα, ή θα αναγκαστώ 
να αναθεωρήσω την άποψη μου για το ανωτέ-
ρω του οποίου και τυγχάνω θιασώτης;
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως: 
Την Κυριακή 18 του Ιούνη και στις 11 η ώρα 
ήταν προγραμματισμένη να γίνει η συνέλευση- 
συγκέντρωση της Αδελφότητας σε καφενείο 
του Περιστερίου. Λίγο η βροχή, λίγο η ασυ-
νέπεια που μας χαρακτηρίζει ως λαό μαζευτή-
καμε περί την 12ην μεσημβρινή 13 συνολικά 
άνθρωποι στο εν λόγω καφενείο. Μετά τις 

σχετικές ερωτήσεις ενημερωτικού χαρακτήρα 
για τα τεκταινόμενα στο χωριό, υπήρξε πληθώ-
ρα προτάσεων η οποία μετετράπη εν συνεχεία 
-βοηθούντος και του τσίπουρου-σε καταιγισμό 
προτάσεων από τους παρευρισκόμενους. Στα-
χυολογώντας τις αξίζει να σταθεί κανείς στην 
ανάγκη τόνωσης του κοινωνικού χαρακτήρα 
της Αδελφότητας, στην ανάληψη περισσοτέ-
ρων πρωτοβουλιών, στην διοργάνωση μιας 
συνάντησης το καλοκαίρι (Αύγουστο) στο 

χωριό- μια συνάντηση που 
δεν έγινε εντέλει για πολ-
λούς και διάφορους λόγους- 
στην ανάγκη εξεύρεσης 
νέων καινοτόμων λύσεων οι 
οποίες και θα προσέλκυαν 
τους νέους, οι περισσότεροι 
των οποίων αγνοούν την 
ύπαρξη της Αδελφότητας 
με δική μας φυσικά ευθύνη, 
στη δημιουργία σελίδας στο 
facebook με στόχο αυτό που 
αναφέρθη προηγουμένως 
και την ευαισθητοποίηση 
μας σε κοινωνικού ενδιαφέ-
ροντος θέματα σε ότι αφορά 
στους συγχωριανούς μας. Η 
ανωτέρω υπήρξε μια άκρως 
εποικοδομητική συνάντηση-

συζήτηση παρά την ισχνή συμμετοχή απαντώ-
ντας επί της ουσίας καταφατικά στο ερώτημα 
πως ου εκ του εν τω πολλώ τω ευ. Αυτό που 
μένει να δούμε είναι αν οι ανωτέρω προτάσεις 
και όσες μου διαφεύγουν ενδεχομένως μετου-
σιωθούν σε πράξεις, γιατί εδώ που τα λέμε 
προτάσεις υπήρξαν και κατά το παρελθόν, στις 
πράξεις χωλαίνουμε κύριοι. Οψόμεθα!
Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης είχαμε 
και δύο νέες προσθήκες στο Δ.Σ, αυτές της Φι-
λιώς Κουλούρη και του Γεώργιου Καρατόλιου, 
οι οποίοι αντικατέστησαν τους αποχωρούντες, 
για διαφορετικό λόγο ο καθένας, Σάκη Ντού-
για και Ειρήνη Καρίμαλη. Με αυτά και με αυτά 
η ώρα πέρασε και αρχίσαμε να αποχωρούμε 

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΟΙ ΦΕΤΕΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ

Το φετεινό καλοκαίρι ήταν πλούσιο σε εκ-
δηλώσεις αλλά και επισκέπτες-τουρίστες. Η 
γιορτή του λαδιού, το Αντάμωμα, οι εκθέσεις 
και η παρουσίαση τοπικών προϊόντων αγροτών 
της Πέρδικας και της γύρω περιοχής έδωσαν 
μια ωραιότερη μορφή στα “ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΙΚΑ 
2017”. Νωρίς, αρχές Ιουλίου έγινε σύσκεψη 
στην κοινότητα με συμμετοχή του Αντιδημάρ-
χου Δ.Πάκου, του Προέδρου της Κοινότητας 
Κ. Ιλβανίδη, της Προέδρου του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ρ. Μαρκιανίδου, του Προέδρου της 
Αδελφότητας Κ. Γαβριήλ, του Γραμματέα του 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτε-
ρικού Σ. Κωσταδήμα και του Νίκου Μήτση 
(Γκάλιτς) και έγινε έγκαιρα προγραμματισμός 
των εκδηλώσεων.
Έτσι, στις 6 Αυγούστου είχαμε έκθεση αγρο-
τικών προϊόντων παραγωγών της Θεσπρωτίας 
και στις 7 Αυγούστου των Περδικιωτών αγρο-
τών (με λάδι, ελιές, σαπούνι, λαχανικά, φρού-
τα κ.α.).
Την Τρίτη 8 Αυγούστου και από τις 9 το βρά-
δυ άρχισε η Λαϊκή Βραδιά για τη γιορτή του 
λαδιού. Αρχικά, χαιρετισμούς απεύθυναν οι 
πρόεδροι Κοινότητας, Αδελφότητας, Πολι-
τιστικού Συλλόγου, Εμπορικού Συλλόγου, 
ο Αντιδήμαρχος και οι 2 Βουλευτές της Θε-
σπρωτίας.
Παραβρέθηκαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
Γιάννης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Ιωαννίνων), Μά-
ριος ΚΑΤΣΗΣ (Θεσπρωτίας) και ο Βουλευτής 
της Ν.Δ. Βασίλης ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ (Θεσπρωτίας). 
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιάννης ΛΩΛΟΣ, 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δο-
νάτος ΜΑΡΤΙΝΗΣ, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι και άλλοι. Η πλατεία του χωριού 
που έγινε η εκδήλωση ήταν γεμάτη και η μου-
σική από το συγκρότημα του Σ. Παυλίδη κά-
λυπτε κάθε γούστο (Δημοτική μουσική, λαϊκά 
κ.α.).
Λαϊκούς χορούς απέδωσε το γυναικείο χορευ-
τικό του Πολιτιστικού Συλλόγου της Πέρδικας 
με χοροδιδάσκαλο τον Αλ. Γιαννακό.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου Π. Κώ-
στας αναφέρθηκε στο ιστορικό του ξεκινήμα-
τος της γιορτής λαδιού αλλά και τη σημασία 
της. Ο κόσμος γλέντησε μέχρι αργά είτε χο-
ρεύοντας είτε απολαμβάνοντας τα ποτά και 
τους μεζέδες από τα γύρω μαγαζιά.
Την Κυριακή 13 Αυγούστου και από τις 9 το 
βράδυ στο χώρο του ανοιχτού Θεάτρου Πέρδι-
κας έγινε το καθιερωμένο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ 
ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ. Ψυχή του ανταμώματος ο 
ΓΚΑΛΙΤΣ (Ν. Μήτσης) που είχε φροντίσει 

από μέρες για τους χορηγούς αλλά και τους 
εθελοντές ώστε να μη λήψει τίποτα. Η οργα-
νωτική επιτροπή φρόντισε για την μουσική 
και τα υπόλοιπα. Έτσι είχαμε μια Δημοτική 
βραδιά με ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει 
το Ηπειρώτικο Τραγούδι. Μας διασκέδασαν ο 
Σάββας ΣΙΑΤΡΑΣ και ο Γιώργος ΚΟΥΡΤΗΣ 
με τον νεαρό ταλαντούχο στο κλαρίνο Τάσσο 
και τους άλλους οργανοπαίχτες.
Αρχικά καλωσόρισε τους παρευρισκομένους 

ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΚΩΣΤΑΣ ΙΛΒΑ-
ΝΙΔΗΣ, ακολούθως ο Πρόεδρος της Αδελφό-
τητας και Γ.Γραμματέας της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩ-
ΤΙΚΗΣ Σ.Ε. ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ μετέφερε 
τον χαιρετισμό των Ηπειρώτων της Αθήνας 
,αναφέρθηκε στα προβλήματα του χωριού και 
ιδιαίτερα την ύδρευση καλώντας τον Δήμαρ-
χο να αιτιολογήσει το υψηλό κόστος.Χαιρε-
τισμούς απευθήναν ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΤΣΙΟΣ 
(Περ.Σύμβουλος) εκ μέρους περιφερειάρχη 
Ηπείρου ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ, οι Βουλεύτες 
Θεσπρώτιας  ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ του ΣΥΡΙΖΑ 
και ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ της Ν.Δ. Ο Δή-
μαρχος Ηγουμενίτσας και Πρόεδρος της ΠΕΔ 
Ηπείρου ΓΙΑΝΝΗΣ  ΛΩΛΟΣ αναφέρθηκε στο 
μεγάλο έργο της αποχέτευσης που ξεκίνησε 
και περιλαμβάνειτην παραλιακή ζώνη ΠΕΡΔΙ-
ΚΑ- ΣΥΒΟΤΑ- ΠΛΑΤΑΡΙΑ  σε εξωραιστικά 
έργα που έγιναν στο χωριό μας και αναφερό-
μενος στο κόστος ύδρευσης είπε ότι κοστίζει η 
άντληση από τα σημεία γεώτρησης μέχρι την 
κατανάλωση.   Ακολούθησαν τα χορεύτικα της 
ΠΕΡΔΙΚΑΣ, του ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ και του 
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ που αποδόσαν χορούς Ηπει-
ρώτικους αλλά και απ’ όλη την Ελλάδα και 
καταχειροκροτήθηκαν. Αρχισε αμέσως μετά 
η ελεύθερη πρόσβαση στις πίττες ,τα χιλιάδες 
σουβλάκια ,τα λουκάνικα, το κρασί που ,έρεε 
άφθονο και άλλα εδέσματα που είχε φροντίσει 
με μεράκι ο ΓΚΑΛΙΤΣ με την παρέα του.  Οι 
χωριανοί και ιδιαίτερα οι ξενιτεμένοι χόρεψαν 
με την ψυχή τους.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Αδελφότητας, στις 
15/10/17 προγραμματίζεται εκδρομή ημερή-
σια με πούλμαν στην Ορεινή Κορινθία, μόλις 
μια ανάσα από την Αθήνα. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει:
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΥΜ-

ΦΑΛΙΑΣ: Ένα μουσείο του Πολιτ. Οργα-
νισμού του Ομίλου Πειραιώς που παρου-
σιάζει την πανίδα και χλωρίδα της λίμνης. 
Ο μύθος λέει ότι τεράστια τρομακτικά 
πτηνά με ψηλά πόδια και σιδερένιες φτε-
ρούγες έτρωγαν ζώα και μικρά παιδιά. Οι 
Στυμφαλίδες όρνιθες που αφάνισε ο ΗΡΑ-

ΕΚΔΡΟΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10/17 ΣΕ ΣΤΥΜ-
ΦΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΛΗΣ με τα φαρμακερά βέλη.
 ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 14ου αιώνα 

στη λίμνη ΔΟΞΑ μέσα σε καταπράσινο 
περιβάλλον σε υψόμετρο 1100 μέτρα και 
ιερά μνημεία.

 Θα δούμε τα όρη ΖΗΡΕΙΑ (Κυλλήνη), 
τη ΓΚΟΥΡΑ κ.α. Θα πάρουμε τα νόστι-
μα όσπρια της περιοχής φασόλια, φακές, 
φάβα αλλά και καρύδια και μέλι.

Δηλώστε συμμετοχή ως την Πέμπτη 
12/10/17 στα τηλέφωνα Κ. Γαβριήλ 
(2104955050 ή 6937136294), Λ. Σουλ-
τάνης (2108826209 ή 6971956948), 
Γ. Ευαγγέλου (2103422340), Β.Καρ-
τέρης (6972179590), Λ. Γιαννακός 
(2109564068), Φ. Καρατόλιο-Κουλούρη 
(2109238742).

Η αναχώρηση θα γίνει το πρωί της Κυριακής 
15 Οκτωβρίου και ώρα 8.00 από το γνωστό 
σημείο κοντά στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ του 
Αγ. Αντωνίου στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Ειδοποιήστε 
και άλλους χωριανούς ή φίλους, θα περάσου-
με καλά.

Πανηπειρώτικο Πανηγύρι 2017
Το «Πανηπειρώτικο Πανηγύρι 2017» 
που διοργάνωσε η Πανηπειρωτική Συνο-
μοσπονδία Ελλάδας, με τους Συλλόγους 
Ηπειρωτών Νοτιανατολικής Αθήνας και 
Ανατολικής Αττικής, το Σάββατο 24 Ιου-
νίου 2017, στο γήπεδο του Baseball, στην 
πρώην αμερικάνικη αεροπορική βάση του 
Ελληνικού, έκανε και φέτος τη μεγάλη δι-
αφορά!
Τη μεγάλη διαφορά σε μαζικότητα, με 
τη συμμετοχή πάνω από 
2.500 ξενιτεμένων Ηπει-
ρωτών και φίλων της 
Ηπείρου Τη μεγάλη δι-
αφορά σε σχέση με την 
ίδια την προετοιμασία 
και τη διοργάνωση της 
βραδιάς, φέτος η συμ-
μετοχή των Ηπειρώτι-
κων Συλλόγων από την 
Αργυρούπολη, με πρω-
ταγωνιστή τον ακατά-
βλητο Πρόεδρο Γιώργο 

Κωτσαντή, που πήρε ως προσωπική του 
υπόθεση το γλέντι αυτό και τα έδωσε στη 
κυριολεξία όλα, την Γλυφάδα, το Ελλη-
νικό, την Ηλιούπολη, το Βύρωνα, τη Νέα 
Σμύρνη και το Παλιό Φάληρο, την Καλλι-
θέα, τον Άγιο Δημήτριο, τη Λαυρεωτική, 
την Παιανία, το Κορωπί, τη Βούλα-Βάρη-
Βουλιαγμένη, την Παλλήνη, τη Νέα Μά-
κρη-Ραφήνα-Μαραθώνα, τα Γλυκά Νερά.

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ
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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
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Ε ΝΙΣΧΥ ΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ

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 αυτό της 
Σωτηρίου Ειρήνης. Στην κατάθεση να αναφέρετε το όνομα του καταθέτη για να εκ-
δίδονται 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.

             Γεννήσεις
 Ο Χρήστος ΠΑΛΑΓΚΟΣ και η Αγγε-

λική ΠΑΜΠΟΛΛΑ απέκτησαν αγόρι  
στις 5/5 /17 στη μαιευτική κλινική του 
Αττικού Νοσοκομείου.

 Ο Απόστολος ΒΑΖΟΥΚΗΣ και η Ελέ-
νη ΖΑΡΚΑΔΗ (κόρη του Σπύρο - Ζαρ-
κάδη) απέκτησαν κορίτσι.

Να ζήσουν και να είναι καλότυχα 

               Βαφτίσεις
• ΜΑΡΙΑ η κόρη του Βαγγέλη και της  

Φλωρεντίνας Κόχυλα (Αγ. Παρα-
σκευή) 

• ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ η κόρη του Ανδρέα Μπίχ-
μαν και της Αθηνάς Σιάση (Αγ. Αθανά-
σιος). 

• ΜΑΡΙΑ η κόρη του Αλέξανδρου Χρι-
στάκη και της Βερένα Κριστίν (Αγ. 
Αθανάσιος).

• ΓΙΩΡΓΟΣ ο γιος του Σταύρου Παππά 
και της Βασιλικής Μπέλλου (Αγ. Πα-
ρασκευή). 

• ΜΑΡΙΑ η κόρη του Αναστάσιου Βα-
φειάδη και της Ζαρίκας Τζίμα (Αγ. Γε-
ώργιος). 

• ΔΑΦΝΗ η κόρη του Βασίλη Λιάγκου 
και της Ανν- Σοφί- Μαρφέν Λορ Ριο-
φλάτ (Αγ. Παρασκευή).

• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο γιος του Βασίλη Ανα-
στασίου και της Αικατερίνης Κουντού-
ρη (Αγ. Παρασκευή).

• ΘΕΟΧΑΡΗΣ ο γιος του Σταύρου Καρ-
βούνη και της Φωτεινής Παππά (Αγ. 
Αθανάσιος). 

• ΦΙΛΙΠΠΟΣ ο γιος του Βαγγέλη Μπάλ-
λα και της Χριστιάνας Νάτση 

• ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΕ –ΕΛΠΙΝΙΚΗ η κόρη 
του Κωνσταντίνου Τσαγκαλίδη και της 
Μοντ Ρακτόν.

• ΕΛΕΟΝΩΡΑ  η κόρη του Γεώργιου Σ. 
Αναστασίου και της Ελένης Φύσσα. 

Να ζήσουν καλότυχα και να χαίρονται το 
όνομα τους! 

               Γάμοι 
 ΚΟΧΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ζαχαρία 

και της  Ελένης – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ του Μιχάλη  και της Αικατε-
ρίνης  (Αη Γιάννης 27/5/117). 

 ΣΙΩΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  του Βασίλη και  
της Μαρίας και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣ-
ΠΟΙΝΑ του Δημητρίου (Αη- Γιάννης 
24/5/17).

 ΠΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Βασίλη και 
της  Ελένης – ΡΕΠΙΣ Μάγια παντρεύ-
τηκαν σε ορθόδοξη εκκλησία στο Ντί-
σελντορφ και το γλέντι έγινε στο Έσ-
σεν (2/9/17). 

 ΚΙΟΪΛΟΓΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ  του Γιώρ-
γου και της Ανδρονίκης – ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΣΟΦΙΑ του Κώστα και της  Αρχοντού-
λας παντρεύτηκαν στον Αη  Θανάση 
της Πέρδικας και το γλέντι έγινε σε 
παραλιακό κέντρο στο Καραβοστάσι 
(2/9/17). 

 ΠΑΛΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Πανα-
γιώτη και της Βασιλικής –ΠΑΜΠΟΛ-
ΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικόλαου και της 

Αναστασίας παντρεύτηκαν με πολιτικό 
γάμο στις 22/2/17 στο Ίλιον Αττικής. 

 ΙΛΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του Ελευθερί-
ου και της Δεσποινας – ΠΑΠΑΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Μιχαήλ και της 
Κωνσταντίνας παντρεύτηκαν με πολιτι-
κό γάμο στην Πέρδικα.

	ΜΩΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου 
και της Αγγελικής – ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΜΑ-
ΡΙΑ του Γεωργίου και της Ευγενείας 
παντρεύτηκαν στο ναό Κοίμησης της 
Θεοτόκου στο Κορωπί Αττικής.

	ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΣΤΑΣ του Δημη-
τρίου – ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του 
Νικολάου παντρεύτηκαν στις 8/7/17 
στον Αϊ- Θανάση.

	ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χρή-
στου (γιος του εφημέριου του χωριού 
μας) – Ευτυχία ΛΙΟΝΤΟΥ ΠΑΡΑΣ-
ΚΕΥΗ του Θωμά και της Θεοδώρας 
παντρεύτηκαν στον Αγ. Κωνσταντίνο 
Πολυνερίου στις 19/8/17. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι και καλούς απογό-
νους!

             Θάνατοι 

 ΓΟΓΟΛΟΥ Ελένη, ετών 77 (σύζυ-
γος Ιωάννη Γόγολου) απεβίωσε στις 
13/6/17.

 ΦΩΤΙΟΥ Σπυρίδων, ετών 21, γιος του 
Κώστα Αναστ. Φωτίου. 

 ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ελένη του Κων/νου, 
ετών 83 σύζυγος Παναγιώτη Καρβού-
νη.

	ΜΠΛΕΤΣΑ- ΜΠΕΗ Λίτσα, ετών 76, 
κόρη του Βασιλείου Μπλέτσα, απεβίω-
σε στις Η.Π.Α.

 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Σταμάτης, ετών 62, γιός 
του Γιώργου Καριμαλάκη. 

Τα θερμά μας συλληπτήρια στους συγγενείς 

Σ.Σ: Για τα κοινωνικά τα περισσότερα μας τα 
δίνει ο εφημέριος του χωριού Χρήστος Τζιο-
βάρας, τον οποίο και ευχαριστούμε για αυτό. 
Για τα άλλα από ότι μαθαίνουμε και πιθανόν να 
υπάρχουν και λάθη τα οποία δεν είναι σκόπιμα. 

ΣΧΟΟΑΠ  ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΣΧΟΟΑΠ της 
Πέρδικας. Το Τοπικό Συμβούλιο Πέρδικας, 
με απόφαση του έκανε αποδεκτή την Β2 τελι-
κή πρόταση και παρέπεμψε το θέμα στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, δια μέσου του αρμοδίου 
Αντιδημάρχου Πάκου Δημήτριου. Ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος σε συνεργασία με τις υπηρεσίες 
του Δήμου, τους Αντιδημάρχους κ. Τσουμάνη 
Κωνσταντίνο και Γκίκα Μιχαήλ και   σε συ-
νεννόηση με την εποπτεύουσα υπηρεσία της 
Περιφέρειας έκαναν επιμέρους διορθώσεις.  
Με τον τρόπο αυτό ικανοποιήθηκαν ζητήματα 
δημοτών όπως αυτά είχαν καταγραφεί με σχε-
τικές ενστάσεις τους από το 2010. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ηγουμενίτσας με σχετική απόφαση 
γνωμοδότησε θετικά και – με τις βελτιωμένες 
προτάσεις- παρέπεμψε το θέμα στην εποπτεύ-
ουσα υπηρεσία. Με την ευχή η αρμόδια υπη-
ρεσία να κάνει αποδεκτές τις προτάσεις αυτές 
συμπεριλήφθησαν στις αποφάσεις του Τοπι-
κού Συμβουλίου Πέρδικας και του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, το ΣΧΟΟΑΠ Πέρ-
δικας αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους 
και να πάρει ΦΕΚ. Από την αρχή ο Δήμαρχος 
Ηγουμενίτσας αξιολόγησε την σημασία του 
ΣΧΟΟΑΠ ως προϋπόθεση με την αναπτυξιακή 
πορεία της Πέρδικας και έδωσε σαφής εντολές 
για την ολοκλήρωση του χωρίς όμως να υπάρ-
ξουν αδικίες εις βάρος των δημοτών.

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ξεκίνησε η διαδικασία με αντικατάσταση των 
κουφωμάτων στο Πνευματικό Κέντρο. Οι σχε-
τικές πιστώσεις έχουν ψηφιστεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου και σε λίγες ημέ-
ρες το Πνευματικό Κέντρο θα αλλάξει όψη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Έστω και με αργούς ρυθμούς αποκαθίσταται 
το πρόβλημα υδροδότησης σε επιμέρους γειτο-
νιές. Χρειάστηκε εντονότατη παρέμβαση προς 
την ΔΕΗ για να επιληφθεί με αποτελεσματικό 
τρόπο. Είναι κρίμα η ποσότητα του νερού να 
είναι τεράστια και να υπάρχει πρόβλημα . Ευ-
τυχώς που από το 2008 έχει καλυφθεί η παρά-
κτια ζώνη, τα ξενοδοχεία και ο Αρίλλας διότι 
το πρόβλημα θα ήταν εντονότερο. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ
Την υπόσχεση του, προς τον αρμόδιο Αντιδή-
μαρχο Πάκο Δημήτριο έδωσε ο Πρόεδρος του 
ΟΛΗΓ κ. Νταής Ανδρέας για δωρεά εξωτερι-
κού απινιδωτή στο ιατρείο Πέρδικας.

ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Εκ νέου έφερε στην επικαιρότητα το θέμα του 
πολυδύναμου ιατρείου ο Αντιδήμαρχος Πάκος  
Δημήτριος. Σε συνάντησης που είχε με τον δι-
οικητή της 6ης ΥΠΕ και του διοικητή του Νο-
σοκομείου Φιλιατών, του παρέδωσε το σχετικό 
ΦΕΚ και ζήτησε την άμεση υλοποίηση του.

ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ
Την πρόθεση του Δήμου Ηγουμενίτσας για 
δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλη-
σης Παιδιών στην Πέρδικα μας έκανε γνωστή 
ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πάκος Δημήτριος. 

Ο κ. Πάκος υπεύθυνος για τα ΚΔΑΠ στο σύνο-
λο του Δήμου, μας ενημέρωσε πως η Πέρδικα 
δικαιούται να έχει ΚΔΑΠ καθώς ο αριθμός των 
παιδιών είναι αρκετός. Ήδη έχουν ξεκινήσει 
οι διαδικασίες έτσι ώστε να αρχίσει σύντομα 
η λειτουργία. Τα ΚΔΑΠ είναι Κέντρα  Δημι-
ουργικής Απασχόλησης Παιδιών με διάφορους 
δασκάλους (νηπιαγωγούς, μουσικούς, εικαστι-
κούς, λογοθεραπευτές, γυμναστές κτλ.) όπου 
τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά καθώς 
οι γονείς εργάζονται.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ
Η «Γαλάζια Σημαία» κυματίζει ήδη στην πα-
ραλία Καραβοστάσι. Με ταχύτατους ρυθμούς 
κατατέθηκε o φάκελος με τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά και η πανέμορφη παραλία έτυχε 
της πανευρωπαϊκής διάκρισης.

ΧΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Κατόπιν εισήγησης του Αντιδημάρχου Πάκου 
Δημήτριου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμε-
νίτσας ψήφισε την Χάρτα Εθελοντή και την 
συγκρότηση εθελοντικών ομάδων. Σκοπός του 
Δήμου είναι η στήριξη των υπαρχόντων εθελο-
ντικών ομάδων και η ίδρυση νέων με μια οργα-
νωμένη δομή και νομική θωράκιση.

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ηγουμενίτσας αποφάσισε την ίδρυση και λει-
τουργία ΚΕΠ υγείας. Σύμφωνα με τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο  Πάκο Δημήτριο πρόκειται για 
μια νέα δομή υγείας που σκοπό έχει την στή-
ριξη των αδύναμων οικονομικά συμπολιτών. 
Το ΚΕΠ Υγείας θα στελεχωθεί με κατάλληλο 
επιστημονικό προσωπικό και θα παρέχει δωρε-
άν υπηρεσίες, πληροφόρηση για συγκεκριμένα 
νοσήματα αλλά και με άλλα θέματα σε συμπο-
λίτες μας που μέχρι τώρα δεν είχαν εύκολη 
πρόσβαση σε δομές υγείας.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
Θέμα ημερών είναι η ολοκλήρωση των προ-
σλήψεων για την στελέχωση με επιστημονικό 
προσωπικό (φαρμακοποιό, ψυχολόγο, κοινω-
νικούς λειτουργούς κλπ) του Κέντρου Κοι-
νότητας, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και 
Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ηγουμε-
νίτσας. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
Πάκο Δημήτριο οι δομές αυτές εντάσσονται 
στην γενικότερη προνοιακή μέριμνα του Δή-
μου  Ηγουμενίτσας και θα προσφέρουν πολύ-
τιμες υπηρεσίες σε οικονομικά αδύναμους συ-
μπολίτες αλλά και σε ευπαθείς ομάδες.  

ΦΩΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
Μετά από έλεγχο – αυτοψία των τεχνικών υπη-
ρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας διαπιστώθη-
κε πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις εγκατα-
στάσεις ηλεκτροδότησης στο παρατηρητήριο. 
Άμεσα έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες και 
ήδη – μερικώς – η ηλεκτροδότηση αποκατα-
σταθεί.

Από τον Αντιδήμαρχο Δημ. ΠΑΚΟ

Από 10 ευρώ:  ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
(Αθήνα), ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Νι-
κολάου (Πέρδικα), ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 
(Αθήνα)
Από 20 ευρώ: ΠΑΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ του 
Κων/νου (Αθήνα), ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΑΧΙΛ-
ΛΕΑΣ (Γερμανία), ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
(Γερμανία), ΤΣΕΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του Ευάγ-
γελου (Πέρδικα), ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(Γερμανία), ULI +LUDIA KATSCHER 
(Γερμανία), ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (Γερμα-
νία), ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (Αθήνα)
ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αθήνα), ΜΠΟΤ-
ΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αθήνα)
Από 30 ευρώ: ΛΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Αθήνα)
Από 50 ευρώ: ΝΤΑΦΛΟΣ ΔΗΜΟΣ (Πέρδι-
κα), ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σωτη-
ρίου (Γερμανία),  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
του Θεοφάνη (Γερμανία), ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ (Γερμανία), ΜΑΡΡΑ - HAKER 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Γερμανία)
Από 200 ευρώ: ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
(Αυστραλία) 
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ΦΕΤΟΣ Ο ΑΡΗΣ ΣΤΗΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ξεκινάει τη νέα του πορεία στην μεγάλη κατη-
γορία ΕΠΣ Θεσπρωτίας η ομάδα του χωριού 
μας ανανεωμένη και με αρκετούς παίχτες που 
επανέκαμψαν. Στους πρώτους αγώνες θα αντι-
μετωπίσει την ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ, το ΛΑΔΟΧΩΡΙ, 
το ΚΑΣΤΡΙ, την ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, το ΦΙΛΙΑΤΙ 
και το ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ.
Ο νέος προπονητής Αλέκος ΚΑΡΥΔΗΣ είναι 
αισιόδοξος και τονίζει ότι βρίσκεται η ομάδα 
σε καλό δρόμο αφού έχει 18-20 παίχτες στις 
προπονήσεις και περιμένει και άλλους μόλις 
σταματήσουν τις καλοκαιρινές εργασίες (του-
ρισμό).
Στο τοπικό ΚΥΠΕΛΛΟ της ΕΠΣ ο ΑΡΗΣ 
Πέρδικας θα αναμετρηθεί μα τον ΠΑΣ ΛΑΔΟ-
ΧΩΡΙΟΥ εκτός έδρας σε μάτς knockout.

ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 2-2
Στις 10/9/17 στα πλαίσια της προετοιμασίας 
για τη νέα περίοδο ο ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ αγω-
νίστηκε με τον Α.Ο. Μαζαρακιάς και ήρθε 
ισοπαλία με 2-2. Αγωνίστηκαν οι: Ντούγιας, 
Παππάς Αγγ., Λαχανίδης, Γκόγκα, Μουτάι, 
Παππάς Βασ., Κουλούρης, Κόχυλας, Μώκος 
Β, Παντούλας, Λαλλάς , Κόχυλας Γιαν.,Σεϊτα-
νίδης, Χατζίου, Ντάνης (Τ), Μώκος Δ, Αθανα-
σίου.
• Στις 16 Αυγούστου 2017 η Διοίκηση του 
ΑΡΗ οργάνωσε στο χώρο του Δημοτικού Σχο-
λείου χοροεσπερίδα με πλούσιο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα και εκλεκτούς μεζέδες και είχε με-
γάλη συμμετοχή  χωριανών και φίλων.
• Η ομάδα του ΑΣΤΕΡΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 
νίκησε τον ΘΥΑΜΗ ΚΑΣΤΡΙΟΥ με 2-1 (πα-
ράταση) και πήρε το Super Cup Θεσπρωτίας.

ελαφρώς ζαλισμένοι (το λόγο τον αναφέραμε 
πιο πάνω) και με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά 
κάτι θα αλλάξει. 
Στο μεταξύ η βροχή είχε κοπάσει έχοντας πα-
ραχωρήσει τη θέση τη θέση της σε ένα λαμπε-
ρό ήλιο. Να σημαίνει άραγε κάτι αυτό; Οψό-
μεθα και πάλι!

Σ.Σ: Το καλοκαίρι ήρθε και πέρασε χωρίς επί 
της ουσίας να έχει αλλάξει κάτι. Εμείς εξακο-

500 Λουκάνικα: «ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ» ΓΙΑΝ-
ΝΕΝΑ

Σουβλάκια
500 «ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ» ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Από 300 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΙΑΤ-
ΣΑ, ΒΕΤΟΥΛΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑ, SUNNY 
ΑΡΙΛΛΑ ΗΟΤΕL, PERDIKA RESORT 
HOTEL, RESTORANT KORFOU ΑΜ-
ΒΟΥΡΓΟ.
Από 200 ΜΩΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙ-
Ο,ΚΑΤΣΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΓΚΟΓΚΑΣ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΕΡΔΙΚΑ RIVIERA 
HOTEL
Από 100 ΓΟΓΟΛΟΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑ, ΝΤΑ-
ΓΚΑΣ «ΜΥΘΟΣ», ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ ΗΟ-
ΤΕΛ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΟΤΕL

Κρασιά
Από 20 λίτρα: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΟΝΕΙΡΩΝ 
ΓΕΥΣΕΙΣ, ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΩ-
ΜΑΤΑ, ΜΠΛΟΥ-ΜΠΕΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΡΙΛΛΑ(και 5 λί-
τρα τσίπουρο), ΒΙΛΑ ΡΑΝΙΑ-ΠΑΠΠΑΣ.
Από 10 λίτρα:ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΙΤΣΑ-
ΡΙΑ, ΜΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΜΑ-
ΤΗΣ(ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ), ΤΣΑΝΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ(ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ)
5 λίτρα ΤΣΙΠΟΥΡΟ: ΛΙΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑ-
ΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
ΤΩΝ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ 13-8-17

800  νερά: τροφοδοσίες ΑΦΟΙ  ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΗ

Πίττες
6  ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
Από 5: ΖΑΙΡΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ, ΠΙΤΣΑ-
ΡΙΑ-ΖΥΜΑΡΑΚΗ, ΤΡΕΛΛΟΖΥΜΑΡΑ-
ΚΙ-ΠΙΤΣΕΣ.
Από 4: ΝΕΤΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΤΣΑΝΤΟΥ, 
ΠΗΓΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΤΣΙΑΤΣΗ, ΜΩΚΟΥ ΝΤΙΝΑ, ΠΑ-
ΜΠΟΛΛΑ ΝΑΤΑΣΑ.
3  ΚΑΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
Από 2 : ΔΟΥΚΑ ΤΟΥΛΑ, ΠΑΠΠΑ-ΔΟΥ-
ΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΦΩΤΙΟΥ-ΜΑΚΡΗ ΣΟΥΛΑ, 
ΓΚΙΩΚΑ ΚΑΣΙΑΝΗ, ΜΩΚΟΥ ΦΡΟΣΩ, 
ΖΑΧΟΥ ΑΦΡΟΔΗΤΗ, ΜΗΤΣΗ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑ, ΜΠΑΙΛΑ ΟΛΓΑ, ΝΤΑΓΚΑ 
ΔΡΟΣΙΑ, ΡΑΚΑ ΜΕΝΗ , ΤΣΕΠΗ ΝΙΚΗ.
Από 1 : ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΙΔΩ, ΚΑΡΙΜΑ-
ΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΡΕΠΑΝΗ, ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΠΑΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΠΗΓΗ ΣΟΥΛΑ, 
ΖΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΡΕΠΑΝΗ ΧΑΙ-
ΔΩ, ΚΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΠΑΠΑΣ-
ΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΣΚΑΡΠΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ< ΤΣΕΠΗ ΣΠΥΡΙ-
ΔΟΥΛΑ< ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ.

Για να μη ξεχνάμε
επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΟΙ ΜΩΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ
Όπως γνωρίζουμε όλοι το χωριό μας η Πέρ-
δικα είναι πολυσυλλεκτικό σε ότι αφορά την 
προέλευση των κατοίκων. Έτσι έχει μεγάλα 
σόϊα που ήρθαν από τα γύρω χωριά- μετά την 
αποχώρηση των μουσουλμάνων τσάμιδων, 
τέλος της δεκαετίας του ‘40, δηλαδή μετά 
τον Β’Παγκόσμιο πόλεμο. Όμως αρκετοί ήρ-
θαν πολύ νωρίτερα στο χωριό και εγκαταστά-
θηκαν στα περίχωρα, δημιουργώντας νέους 
οικισμούς. Ξεκινάμε από αυτό το φύλλο να 
γνωρίσουμε την καταγωγή και την οικογενει-
ακή δομή των ΜΩΚΑΙΩΝ που μένουν κυρί-
ως στον ΠΕΡΑ-ΜΑΧΑΛΑ της Πέρδικας.
Είναι οι Μωκαίοι που ήρθαν από τη ΛΑ-
ΜΠΑΝΙΤΣΑ Θεσπρωτίας.
Το φθινόπωρο του έτους 1917 ήρθε στην 
Πέρδικα ο ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΚΟΣ από τη Λαμπα-
νίτσα για να ξεχειμωνιάσει τα ζωντανά του 
(πρόβατα-γίδια).
Ήρθε βέβαια και για αναγνώριση της περι-
οχής σε ότι αφορά να φέρει εδώ τη φαμίλια 
του. Αφού πέρασε ο χειμώνας του 1917 την 
άνοιξη του 1918 ανέβηκε στη Λαμπανίτσα να 
περάσει
το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του ίδιου 
χρόνου ξαναήρθε στην Πέρδικα όπου εγκα-
ταστάθηκε μόνιμα και δεν ξαναέφυγε. Είχε 
κανει βέβαια και τις γνωριμίες του και φιλίες 
στο χωριό.
Αγόρασε χτήματα κάνοντας τα πρώτα του 
συμβόλαια το 1921. Απέκτησε 9 παιδιά. 
1ο Τον ΚΩΣΤΑ ΜΩΚΟ ο οποίος παντρεύτη-
κε την Βασιλική από το Τρίκορφο Ανθούσας 
και απόκτησαν δύο παιδιά την Ουρανία και 

8ο Τον ΗΛΙΑ ΜΩΚΟ που παντρεύτηκε την 
Παρθένα γένους Ζωγράφου -Μικρασιατικής 
καταγωγής και τα παιδιά τους Χρήστος, Ευ-
σταθία και Παναγιώτης. 
9ο Την ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΥΡΚΟΥ παντρεμένη 
με τον Δημήτρη Κύρκο και απόκτησαν τον 
Γιώργο. 
Τα πρώτα χρόνια πριν το 1922 επτά χριστια-
νικές οικογένειες ήταν στην Πέρδικα.

Σ.Σ.: Τα στοιχεία μας τα έδωσε ο Βασίλης 
(Βάσιος) Μώκος και τις φωτογραφίες ο Δη-
μήτρης (Τάκης) Μώκος τους οποίους και ευ-
χαριστούμε.     

Επάνω. Πέτρος Μώκος με την σύζυγό του Ευαγγελία. Στην μέση από 
αριστερά. Φώτης. Ηλίας. Κοσμάς. Μιχάλης. Μαρία. Κάτω από αρι-
στερά. Χρύσω. Κώστας. Ο αδελφός της Ευαγγελίας Γεώργιος Τζώρ-
τζης.  Θωμάς. Θεοδώρα...

τον Αθανάσιο. 
2ο Τον ΘΩΜΑ ΜΩΚΟ 
που παντρευτηκε την 
Ανδρομάχη Κακαγιώτη 
από την Πυρσόγιαννη 
Κόνιτσας και απόκτησαν 
την Γιαννούλα (Παπαδο-
πούλου), τον Βασίλη, την 
Ελευθερία, τον Γιάννη, 
τον Χρήστο, τον Νίκο και 
την Γεωργία (Κουράτο-
ρα). 
3ο Τον ΜΙΧΑΛΗ ΜΩΚΟ 
που παντρεύτηκε την Αι-
κατερίνη το γένος Χάϊ-
δου και απόκτησαν την 
Ελευθερία, τον Χρήστο, 
τον Σίμο, τον Πέτρο, τον 
Γιώργο, τον Σπύρο, την 
Χρυσάνθη και την Ευδο-
ξία. 
4ο Την ΧΡΥΣΩ ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ που παντρευ-
τηκε τον Στέργιο Κατσιμάνη και παιδί τους 
ο Θωμάς. 
5ο Την ΜΑΡΙΑ ΠΑΜΠΟΛΑ που παντρεύτη-
κε τον Βασίλη Πάμπολα και απόκτησαν τον 
Αναστάσιο, τον Κωνσταντίνο, τον Θωμά, την 
Ελένη, την Κωνσταντίνα, την Ερμιόνη και 
τον Παναγιώτη. 
6ο Τον ΚΟΣΜΑ ΜΩΚΟ που παντρεύτηκε 
την Ελένη Σιάνου και παιδί τους ο Θοδωρής. 
7ο Τον ΦΩΤΙΟ ΜΩΚΟ που παντρεύτηκε την 
Ουρανία Μουσελίμη από το Πόποβο Παρα-
μυθιάς και απέκτησαν τον Ελευθέριο, τον 
Σπύρο, τον Δημήτριο, τον Πέτρο και την Ευ-
αγγελία. 

Πιάσαμε… 13άρι ή μήπως πιάσαμε πάτο;
Συνέχεια από την 1η σελ.

Φαντάζομαι πως όλους μας, άλλους 
λιγότερο και άλλους περισσότερο, αρ-
χίζει να μας «τσιμπάει» μια 
μελαγχολία τώρα που φθίνει το 
καλοκαίρι και οδεύουμε προς 
το φθινόπωρο. Δεν γνωρίζω 
αν αυτού του είδους τη μελαγ-
χολία θέλει να αποτυπώσει το 
λαϊκό μας τραγούδι που λέει: 
«τα καλοκαίρια είναι μικρά κι 
ατέλειωτοι οι χειμώνες»! 
  Ας αναφερθούμε στο χωριό 
μας. Το καλοκαίρι βλέπαμε χα-
ρωπά πρόσωπα σε μικρούς και 
μεγάλους. Ήρθαν οι ξενιτεμέ-
νοι μας από το εσωτερικό και 
από όλα τα μέρη του ελληνι-
σμού της διασποράς. Από τις ευρωπαϊ-
κές χώρες, από την Αμερική και από την 
Αυστραλία. Ανταμώθηκαν με τους συγ-
γενείς και φίλους τους στο χωριό. Ξα-
νάσμιξαν  μετά από χρόνια συγγενείς, 
συμμαθητές, φίλοι. Έβλεπες στην πλα-
τεία του χωριού να κυκλοφορούν γονείς 
με τα ξενιτεμένα τους παιδιά και για-
γιάδες και παππούδες να κρατούν στην 
αγκαλιά ή να μεταφέρουν στα καροτσά-
κια τα εγγονάκια τους! Παιδάκια να ζω-
ντανεύουν την πλατεία και την παιδική 
χαρά! Να βγαίνουν στις καφετέριες ή 
στις ταβέρνες όλοι μαζί! Τι ευτυχία! 
  Οι ξενιτεμένοι μας είχαν την ευκαι-
ρία όχι μόνο να απολαύσουν τα μπάνια 
τους, αλλά και να ανταποκριθούν σε 
κάθε είδους κοινωνικές υποχρεώσεις. 
Κάποιοι είχαν επίσης την ευκαιρία να 
ανάψουν ένα κερί, το καντήλι των αγα-
πημένων τους προσώπων που έφυγαν 
από τη ζωή. Είναι και αυτά στη ζωή.
  Το καλοκαίρι το χωριό έσφυζε από 
ζωή. Υπερδιπλάσιος πληθυσμός σε 
σύγκριση με το χειμώνα, πολλοί του-
ρίστες, πολλά τα τροχοφόρα, κάποιες 
φορές υπήρχε το αδιαχώρητο. Πώς να 
μην αναφερθούμε στη «Γιορτή λαδιού» 
ή στο «Αντάμωμα των Περδικιωτών»; 

   Μετακαλοκαιρινή μελαγχολία…

Ευχής, αλλά και της εποχής έργο για 
τους επαγγελματίες! 
  Και όλα αυτά και άλλα μέχρι τον δε-
καπενταύγουστο ή και λίγες μέρες αρ-
γότερα. Γιατί οι άδειες έφταναν στο 
τέλος τους και «ο κάθε κατεργάρης 
στον πάγκο του», όπως λέει ο λαός μας. 
Άρχισαν οι ξενιτεμένοι μας να αναχω-
ρούν για τους προορισμούς τους τόσο 
στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό 
έχοντας γεμίσει τις «μπαταρίες» τους, 
αλλά προφανώς και τις αποσκευές τους 
με κανένα δοχείο λάδι κλπ. Γίνεται αι-
σθητή η απουσία τους. Εύκολα βρίσκει 
κανείς θέσεις στα καταστήματα, εύκο-
λα στα πάρκιγκ των αυτοκινήτων κλπ. 
Όμως το διαπιστώνει κανείς περισσό-
τερο από τα συνοφρυωμένα πρόσωπα 
των συγχωριανών μας που χαιρέτησαν 
τα παιδιά τους για τα ξένα! Είναι αυτή 
η μελαγχολία στην οποία αναφέρθηκε 
στην αρχή. Μελαγχολία και γι’ αυτούς 
που φεύγουν και γι’ αυτούς που μένουν.
  Τώρα μένουμε εμείς κι εμείς με την 
καθημερινότητά μας, με τις μικρότητές 
μας, με τη μεγαλοθυμία μας,  αλλά και 
με την ευχή και την ελπίδα να ανταμώ-
σουμε ξανά όλοι το επόμενο καλοκαίρι.
  Καλή αντάμωση ! 

Του Γιώργου Ι. Καλέ
Φιλόλογου

λουθούμε να είμαστε εδώ, να συναντιόμαστε 
από καιρού εις καιρόν και να αναλωνόμαστε 
σε ανούσιες και κενές συζητήσεις για αυτά που 
πρέπει να γίνουν, πλην όμως τίποτε δεν γίνεται 
από μόνο του. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια 
δυνητική απάντηση στο δεύτερο σκέλος της 
επικεφαλίδας, κάτι που αρνούμαι να πιστέψω! 
Καιρός για πράξεις κύριοι, τα λόγια εύκολα εκ-
στομίζονται και εύκολα κουράζουν, οι πράξεις; 

Σύνταξη- επιμέλεια- φωτό: Λ. Σουλτάνης 
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“Ο ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ”

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ & ΑΛΛΑ

Η γωνιά των ξενιτεμένων μας

 Αυξημένη ήταν η τουριστική κίνηση το καλοκαίρι στην Πέρδικα, καθώς ήρθαν 
πιο πολλοί επισκέπτες από κάθε άλλη φορά, δεν ξέρουμε όμως αν αυτό «μετα-
φράζεται» και σε οικονομικά οφέλη. Αυτό μόνο οι επαγγελματίες μπορούν να 
μας το πουν. 

 Γαλάζια σημαία για το Καραβοστάσι στην ΠΕΡΔΙΚΑ, αυτό δεν συνοδεύεται 
όμως με έργα υποδομής για τον τουρισμό και την αξιοποίηση της παραλίας

 Πλούσιο φωτισμό είχε ο δρόμος κατά μήκος της παραλίας ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ, 
αλλά τις βραδινές ώρες μια δυσοσμία- πιθανόν από λύματα ήταν αισθητή. Ας 
ελέγξουν το θέμα οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες της Π.Ε Θεσπρωτίας, 
αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Ο ναυαγοσώστης που ήταν καθημερινά από 10:00 έως 18:00 στο ΚΑΡΑΒΟΣ-
ΤΑΣΙ αποδείχθηκε απαραίτητος, γιατί και η θάλασσα απότομη και βαθιά είναι, 
αλλά και μεγάλα κύματα έχει. 

 :Αλλοδαπός υπήκοος Ρουμανίας νοίκιασε στις 29/7/17 σκάφος στην παραλία 
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ και στην προσπάθεια του να επιβιβάσει σε αυτό τη γυναίκα 
του και τα δύο παιδιά του, αυτό ανατράπηκε λόγω του έντονου κυματισμού. Η 
άμεση επέμβαση όμως του ναυαγοσώστη Δημήτρη ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ απέτρεψε τα 
χειρότερα, καθώς τα τέσσερα άτομα τη γλύτωσαν με μερικές γρατζουνιές μόνο. 

 Σε ερώτηση του προέδρου της Αδελφότητας προς τον Δήμαρχο μας γιατί πληρώ-
νουμε το νερό τριπλάσια από ότι στην Αθήνα η απάντηση ήταν ότι στην Αθήνα 
το παίρνουμε με φυσική ροή από το Μόρνο, ενώ εδώ έχουμε κόστος άντλησης. 
Η απάντηση του μας άφησε άναυδους.! 

 Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έξαρση στα πλατάνια του κάμπου Πέρδικας 
– και όχι μόνο- μια ασθένεια που φέρει την ονομασία «μεταχρωματικό έλκος» 
αποτέλεσμα της οποίας είναι η πτώση των φύλλων, ενώ πολλά από αυτά ξεραί-
νονται κιόλας. Το θέμα είναι γνωστό στις υπηρεσίες, αντιμετώπιση δεν βλέπου-
με όμως! 

 Τα 40 χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε τον Μάιο του 2017 η Αδελφότητα Περ-
δικιωτών Αθήνας. Όλα ξεκίνησαν με μια εκδρομή από την Αθήνα την 1/5/1977 
με πούλμαν από την Αθήνα για τον Αη Θανάση στην Πέρδικα (τον Άγιο Αθανά-
σιο έχει τίτλο η Αδελφότητα). Πρωτεργάτες της προσπάθειας αυτής οι Θ. Βενέ-
της, Σ. Παππάς και Κ. Γαβριήλ.

 Σε αναζήτηση οικονομικής ενίσχυσης βρίσκεται ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ για την ολοκλήρωση των εργασιών στο πνευματικό κέντρο 
(παλιό Δημοτικό Σχολείο) έτσι ώστε να γίνονται τα μαθήματα χορού τον χειμώ-
να χωρίς προβλήματα.  

Απεβίωσε πρόσφατα ο συμβολαιογράφος Πάργας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗΤΣΟΣ) 
ΔΟΥΚΑΣ

	Στο  πνευματικό κέντρο (παλιό δημοτικό σχολείο) , μετά τις πόρτες αναμένεται 
αυτές τις μέρες να τοποθετηθούν και τα παράθυρα. 

	Στο πρόσφατο Δ.Σ του Δήμου Ηγουμενίτσας αποφασίστηκε να ζητηθεί μέσω 
του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020 α) η βελτίωση του δρόμου Αρίλλα- Αγ. Αθανά-
σιος και β) η κατασκευή και ασφαλτόστρωση  του δρόμου Αγ. Αθανάσιος – Δυ-
μόκαστρο (αρχ. χώρος) , ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στα αξιοθέατα του 
Δυμοκάστρου. 

	Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ (γιος της  Αλίκης Κώστα και Μητάκου Τσιφτσίδη) 
με την καλλιτεχνική του παρέα πραγματοποίησε -όπως κάθε χρόνο άλλωστε-
ωραία εκδήλωση στο ανοιχτό θέατρο Πέρδικας στις αρχές Αυγούστου. Τόσο η 
δεξιοτεχνία του βιολιού, όσο και η τραγουδίστρια εξέπληξαν το κοινό ευχάρι-
στα. Τα έσοδα δόθηκαν για την ενίσχυση του Άρη Πέρδικας.

√ Μετά τον οφθαλμίατρο ανέλαβε υπηρεσία και νέος ΩΡΛ γιατρός στο νοσοκο-
μείο Φιλιατών.Απομένει η πρόσληψη ακτινοδιαγνώστη για να ολοκληρωθούν οι 
προσλήψεις που είχαν εγκριθεί. Όσοι ενδιαφέρονται να κλείσουν ραντεβού στα 
εξωτερικά ιατρεία μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλέφωνο: 2664360228. 

√ Πλεόνασμα 1,1 εκ. € είχε η νομαρχία το 2016. 
√ Παρατάθηκε μέχρι 31/12/2019 το πρόγραμμα: «Βοήθεια στο σπίτι» το οποίο έλη-

γε στις 31/12/2017, ενώ συνεχίζονται και οι συμβάσεις των απασχολούμενων 
στις σχετικές δομές. Όχι τίποτε άλλο, αλλά στην Ήπειρο έχουμε γερασμένο πλη-
θυσμό που έχει άμεση ανάγκη την «Βοήθεια στο σπίτι». 

√ Ωραία εκδήλωση- δημοτική βραδιά διοργάνωσε το ΠΑΚΠΟ του Δήμου Ηγουμε-
νίτσας στις 12 Ιουλίου 2017 προς τιμήν του θεσπρωτού τραγουδιστή ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΚΟΥΡΤΗ, ο οποίος μας διασκεδάζει για πολλά χρόνια με τα παραδοσιακά του 
τραγούδια. Η εκδήλωση έγινε στην παραλία της Ηγουμενίτσας (έναντι της παι-
δικής χαράς) με ελεύθερη είσοδο. 

√ Πλούσιο ήταν το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου μας με μουσικές, θε-
ατρικές, αθλητικές και άλλες παραστάσεις που άρχισαν στις 4 Ιουνίου και ολο-
κληρώθηκαν στις 26 Αυγούστου. Ήταν και μια προσπάθεια κινητοποίησης και 
δημιουργικής συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα των δημοτών μας. 

√ Σε νέα εποχή μπαίνει η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ήπειρο με την 
κατασκευή μονάδας δυναμικότητας 105.000 τόνων απορριμμάτων. Προς τούτο 
υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εται-
ρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (αειφορική Ηπείρου). Αξιόλογη υπήρξε η συμμε-
τοχή της κ. ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ στην ολοκλήρωση της προσπάθειας. 

√ Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι της Πάργας για την υποβάθμιση του Κέντρου Υγείας, 
το οποίο θα λειτουργεί χωρίς εφημερίες (?) και δεν θα έχει συνεχή κάλυψη, αφού 
έμεινε με 1 γιατρό και η τουριστική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη. 

√ Από 6 έως 15 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει ο ΛΑΜΠΟΒΟΣ (παλιά έμπορο- ζωο-
πανήγυρης) ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ που είναι το αρχαιότερο παζάρι στην Ήπειρο. 

√ Ζώα στους δρόμους οχημάτων- κυρίως γελάδια- δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα 
ασφάλειας σε αυτοκίνητα και επιβαίνοντες. Έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήμα-
τα. Γιατί δεν φροντίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες; 

√ Ωραία γιορτή τσιπούρας διοργάνωσαν οι ιχθυοκλλιεργητές Θεσπρωτίας στη Σα-
γιάδα αρχές Αυγούστου. Μοίρασαν 5.000 τσιπούρες και έψησαν αρκετές ακόμη. 

√ Ομάδα γαλακτοπαραγωγών συστήνουν οι εκτροφείς αιγοπροβάτων Θεσπρωτίας, 
για να αποφύγουν την εκμετάλλευση των γαλακτοβιομηχανιών. Ο δραστήριος 
γεν. Διευθυντής Α.Σ Θεσπρωτίας- Πρέβεζας Βασίλης ΠΑΡΟΛΑΣ συντονίζει τις 
σχετικές προσπάθειες. 

√ Διαψεύδει τα περί παραίτησης του από τη διοίκηση της Μητρόπολης Παραμυθιάς 
λόγω κόπωσης ο δεσπότης μας κ. Τίτος, όπως είχε γραφτεί πριν λίγο καιρό. 

√ Ολοκληρώθηκε η Ιονία Οδός μήκους 182 χλμ. (Αντίρριο - Δωδώνη)  που συντο-
μεύει αφάνταστα το χρόνο της διαδρομής, αλλά θα προσδώσει και οικονομική 
ανάπτυξη στην περιοχή (μεταφορές κ.λπ.). Τα διόδια όμως ξεφυτρώνουν σαν τα 
μανιτάρια και κοστίζουν. 

√ Διοργανώνεται ο 1ος ερασιτεχνικός διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους με τίτ-
λο: «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΙΩΣ» από το Δήμο Ηγουμενίτσας και θα διαρκέσει 
έως 31/10/2107. Από ότι μαθαίνουμε ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και αρκετοί 
συγχωριανοί μας. 

√ Και με θερμικές κάμερες θα φυλάσονται τα ελληνοαλβανικά σύνορα όπως δήλω-
σε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας στον βουλευτή Ιωαννί-
νων κ. Γιάννη Καραγιάννη.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου 
του Π.Σ.Η.Ε. που διεξήχθη στην Πρέ-
βεζα μεταξύ 27-29 Ιουλίου 2017 με βα-
σικές θεματικές ενότητες τον πολιτισμό, 
την επιχειρηματικότητα και την αυτοορ-
γάνωση. Συνδιοργανωτές, η Περιφέρεια 
Ηπείρου και το Επιμελητήριο Πρέβεζας. 
Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της 
Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, που 
ετίμησε και ο ίδιος προσωπικά, όπου στο επίσημο δείπνο την Παρασκευή 28/7 ήταν ο 
κύριος ομιλητής. 
Το Σάββατο 29/7 έγινε ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτρο-
πών, εισηγήσεις Προέδρων Ομοσπονδιών καθώς παρουσίαση και ψήφιση πορισμάτων 
επιτροπών και έγκριση από το Συνέδριο. Τα ψηφίσματα θα αναρτηθούν σύντομα στην 
ιστοσελίδα http://www.world-epirotes.org/frontend/index.php
Τέλος εξελέγη το νέο Δ.Σ. του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού το 
οποίο έχει ως ακολούθως: 
Πρόεδρος Χρυσόστομος Δήμου, Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Δημητρίου, Γενικός Γραμ-
ματέας Σπύρος Κωσταδήμας, Ειδικός Γραμματέας Χρυσούλα Ζηκοπούλου
Ταμίας Ηλίας Γαλανός, Βοηθός Ταμία Εύα (Ευανθία) Καντλή, Εκπρόσωπος Τύπου & 
Επικοινωνίας Θεοφάνης Καλυβιώτης και μέλη Νικόλαος Γκατζογιάννης, Δήμητρα Πέ-
τσα, Κωνσταντίνος Μάντζιος, Βασίλειος Αγγέλης, Δημήτρης Βάρνας, Λεωνίδας Παπ-
πάς. Αναπληρωματικά Μέλη οι Θωμάς Γκίνης και Γεώργιος Καλλίδης.  

Παραμυθιώτες, Περδικιώτες και Αριλλιώτες στο πανηγύρι 
του Αη Θανάση το 1964

Διακρίνονται αριστερά 
κάτω Θ. Κοσκινάς με 
τον γιό του Πέτρο, ο 
Μιχ. Τζάνης με τον 
γαμπρό του Γ. Μιτσιώ-
νη (Μπανιά) η Γεωργία 
Τζάνη αραβωνιαστικιά 
του Μπανιά, ο Σπ. 
Τσάντος, η σύζυγος 
του Μιχ. Τζάνη και η 
Παρασκευή σύζ. Φιλη 
Μάρρας.  Στην άλλη 
σειρά ο Φίλη Μάρρας, 
ο Αρισ. Κώστας και 
άλλοι.

Επιτυχίες Περδικιωτών 
ΓΚΕΚΑ ΛΟΥΤΦΙΕ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΚ :ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
ΠΑΠΠΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ:ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ :ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΑΡΤΑ)
ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)


