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Η ηλεκτρονική έκδοση του 
Περδικιώτη θα είναι προσεχώς 

διαθέσιμη στο
www.perdikanews.com

Συνέχεια στη 3η σελ

Στροφή, μεταστροφή, αναστροφή...
...ποτέ αποστροφή όμως! 

Ο τίτλος είναι φυσικά μεταφορικός και 
αφορά στο γεγονός ότι η αδελφότητα πρέ-
πει να στραφεί, για τους λόγους που θα 
εξηγήσουμε και πιο κάτω περισσότερο με 
τους εν Αθήναις Περδικιώτες σε σχέση με 
το παρελθόν. Οι λέξεις του τίτλου είναι 
σχεδόν συνώνυμες, η γλώσσα μας είναι 
τόσο πλούσια άλλωστε, ώστε να μας επι-
τρέπει τέτοιους γλωσσικούς ελιγμούς. Η 
επιλογή της λέξης είναι δική σας! 
Η αδελφότητα ιδρύθηκε το 1977 αν δεν 
με απατάει η μνήμη μου, σε μια εποχή δη-
λαδή χωρίς social media, κινητά τηλέφω-
να κ.λπ. Ο κύριος στόχος και άξονας της 
αδελφότητας ήταν η σύσφιξη των σχέσε-
ων των απανταχού Περδικιωτών δηλαδή 
των απόδημων και αυτών που ζούσαν στην 
Πέρδικα, όπως αναφέρει και το σχετικό 
καταστατικό λειτουργίας, απόσπασμα του 
οποίου και παραθέτω αυτούσιο: Σκοποί 
της Αδελφότητας είναι : α) η ηθική και 

κοινωνική εξίσωση με-
ταξύ των, β) η σύσφιξη 
των αδελφικών μεταξύ 
των σχέσεων γ) η εκ-
πολιτιστική εξύψωση 
αυτών και η ενίσχυση 
της Κοινότητας Πέρ-
δικας εις την τουριστι-
κή και εκπολιτιστικήν 
ανάπτυξην αυτής  και 
δ) η συμμετοχή εις τα 
εθνικάς και τοπικάς εκ-
δηλώσεις. Οι ανωτέρω 
σκοποί ήθελαν επιτευ-
χθή και α) δια διαλέξε-
ων, μελετών εκδρομών, 
εορτών, χορών, αθλο-

παιδιών, εράνων κλπ. 
Κοιτώντας κάποιος πίσω θα διαπιστώσει 
ότι οι ανωτέρω σκοποί- στόχοι επετεύχθη-
σαν σε σημαντικό βαθμό. Η αδελφότητα 
κατάφερε να συσφίξει τις σχέσεις της με 
το χωριό, το οποίο, παρά τις όποιες παθο-
γένειες του υπήρξε πάντα ο κύριος άξονας 
των ενεργειών της, αναλαμβάνοντας πλού-
σια δράση προς αυτή την κατεύθυνση, 
αλλά και αυτές με τους εν Αθήναις συγχω-
ριανούς μας. Σε ότι αφορά στο τελευταίο 
νομίζω ότι είναι περιττό να αναφέρουμε 
– και λόγω περιορισμένου χώρου- όλες τις 
ενέργειες- πρωτοβουλίες τις οποίες ανέλα-
βε κατά καιρούς η αδελφότητα προς αυτή 
την κατεύθυνση, προτάσσοντας μάλιστα 
πολύ συχνά και το κοινωνικό της πρόσω-
πο με ενέργειες όπως η ίδρυση τράπεζας 
αίματος για τους έχοντες ανάγκη επί πα-
ραδείγματι. Άλλοι οι καιροί τότε! Με την 

πάροδο του χρόνου όμως επήλθε μια ατο-
νία ως προς αυτό, καθώς το πεδίο δραστη-
ριοτήτων της μετατοπίστηκε, κακώς κατά 
την άποψη μου, σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου 
στο χωριό με ότι αυτό συνεπάγονταν για 
τους συγχωριανούς μας στην Αθήνα (δεν 
αναφέρω αυτούς του εξωτερικού για πρα-
κτικούς λόγους). Να «φταίει» η αγάπη για 
το χωριό το οποίο πάντα και παντού νο-
σταλγούμε, να έχει να κάνει με τον τρόπο 
λειτουργίας και αντίληψης των εκάστοτε 
μελών του Δ.Σ (χωρίς το παραμικρό ίχνος 
μομφής) να είναι απλά σημεία των και-
ρών; Όπως και να το ονομάσει κανείς το 
αποτέλεσμα είναι το ίδιο: παραμελήσαμε 
τους συγχωριανούς μας στην Αθήνα, με 
αποτέλεσμα κάποιοι να αγνοούν και την 
ύπαρξη μας ακόμη. Εστιάσαμε λοιπόν 
στο χωριό για να «εισπράξουμε» από εκεί 
στην καλύτερη των περιπτώσεων (τουλά-
χιστον για όσο διάστημα είμαι εγώ στο 
Δ.Σ.) αδιαφορία και στη χειρότερη καχυ-
ποψία και χλεύη, καθώς δεν δικαιούμα-
στε να έχουμε άποψη για τα τεκταινόμενα 
στο χωριό, τουλάχιστον δημόσια, πολλώ 
δε μάλλον να υπεισερχόμεθα σε αυτά. 

Νομίζω λοιπόν πως ήρθε ξανά ο καιρός 
να ασχοληθούμε περισσότερο με τους 
συγχωριανούς μας στην Αθήνα, ιδιαίτερα 
τώρα εν μέσω της κρίσης , της κατάπτω-
σης αξιών και της βαρβαρότητας που μας 
περιβάλλει, προτάσσοντας εκ νέου το κοι-
νωνικό μας πρόσωπο, να αφουγκραστού-
με τις ανάγκες τους, να σκύψουμε πάνω 
από αυτές, να συνδράμουμε ηθικά και αν 
είναι δυνατόν και υλικά, να τους δείξουμε 
ότι είμαστε εδώ, κοντολογίς να δικαιολο-
γήσουμε τον σκοπό της ύπαρξης μας…
άλλως. 
Και για να προλάβω τους «προτρέχοντες» 
θα ήθελα να τονίσω ότι ο λόγος για τον 
οποίο είμαι της άποψης ότι πρέπει να εστι-
άσουμε περισσότερο στους συγχωριανούς 
μας στην Αθήνα δεν είναι η «απόρριψη» 
που εισπράττουμε από το χωριό, ίσως και 
με δική μας ευθύνη, παρά τα όσα ανέφερα 
πιο πάνω. 
Σ.Σ: Οι ανωτέρω απόψεις, καθώς και η απορ-
ρέουσα από αυτές ευθύνη, είναι καθαρά προ-
σωπικές και δεν απηχούν κατ΄ανάγκη αυτές 
των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. 

Σύνταξη- επιμέλεια : Λ. Σουλτάνης

Θεοφάνεια και Αη Θανάσης 
στην Πέρδικα

Θεοφάνεια:
Με σύμμαχο τον καιρό και παρά το τσου-
χτερό κρύο γιορτάστηκαν και φέτος τα 
Θεοφάνεια στην Πέρδικα με την καθιε-
ρωμένη ρίψη του σταυρού, 
τον οποίο και ανέσυρε 
από τα παγωμένα νερά για 
δεύτερη φορά ο Κώστας 
Τσέπης. Ο κόσμος, ο οποί-
ος ήταν αρκετός, καθώς 
παραβρέθηκαν περί τα 
300 άτομα, απόλαυσε εν 
συνεχεία την παραδοσια-
κή βραστή προβατίνα, με 
το τσίπουρο και το κρα-
σί να ρέει εν αφθονία για 
τους παρευρισκόμενους. 
Τα ανωτέρω υπήρξαν μια 
αφορμή για να βρεθούν 
οι χωριανοί μαζί και να 
ανταλλάξουν απόψεις για 
το παρόν και το μέλλον του χωριού. Εμείς 
ως διοργανωτές της εκδήλωσης νιώθουμε 
την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όσους συ-
νέβαλλαν στην εκδήλωση, προσφέροντας 
ο καθένας ό,τι μπορούσε και την εκκλη-
σία και τον Παπά- Χρήστο για τη συμμε-
τοχή της στο βραστό. 

Αη- Θανάσης:
Σε αυτή την εκδήλωση συμμετείχαν ενερ-
γά η Πέρδικα και η Αγιά. Ο κόσμος, ο 
οποίος ήταν και εδώ πολύς, παρά το κρύο, 

προσκύνησε τη θαυματουργή εικόνα του 
Αη- Θανάση, πέρασε μέσα από την ελιά 
και προσευχήθηκε για καλύτερες μέρες, 
με λιγότερο άγχος. Με τη λήξη της λει-
τουργίας το στρωμένο με επιμέλεια τρα-
πέζι περίμενε τους επισκέπτες για να απο-
λαύσουν τη βραστή προβατίνα συνοδεία 
τσίπουρου και κρασιού. Εδώ θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τους επιχειρηματίες 
από την Αγιάς οι οποίοι συνέδραμα και 
στιες δύο εκδηλώσεις. Ειδικότερα ευχαρι-
στούμε: την εκκλησία για τα υλικά για το 
καζάνι και τους 
 Αντώνη Καίσαρη, Γιώργο Γόγολο, 

Θανάση Φωτίου (δύο προβατίνες έκα-
στος)

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ
Απόλυτα επιτυχημένη η εκδήλωση της Π.Σ.Ε.

«Πίτα του Ηπειρώτη 2018»: Συνεχίστηκε 
και φέτος η επιτυχία της ΠΣΕ και το μήνυμα 
ανάτασης και νέας περιόδου για την ηπειρώτι-
κη αποδημία και την Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία Ελλάδος.
H Πίτα του Ηπειρώτη σήμερα μια πανηγυρι-
κή εκδήλωση, ένας καθιερωμένος θεσμός, ένα 
ηπειρωτικό αντάμωμα που το συνθέτουν και το 
προσδιορίζουν ο χορός και η κίνηση, το τρα-
γούδι και τα ηχοχρώματα του γενέθλιου τόπου 
μας, που λειτουργούν όλα μαζί ως στοιχεία του 
λαϊκού μας πολιτισμού. 

Η οργανωμένη ηπειρωτική αποδημία με τις 
Ομοσπονδίες, τις Αδελφότητες, τους Συλλό-
γους και τις Ενώσεις της, τα πολυφωνικά, τις 
χορωδίες, τις κομπανίες και τους χορευτικούς 
ομίλους της, που συρρέουν από κάθε γωνία της 
πατρίδας μας για να δώσουν το δικό τους πα-
ρόν 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 γευ-
θούν το κάλος και την ομορφιά της πατρίδας 
και το βάθος του λαϊκού μας πολιτισμού. 
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“Ο ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ”

              Γεννήσεις
 Ο ΦΡΑΓΚΟΣ Ευθύμιος του Ευάγγε-

λου και η ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα-
Μαρία του Ιωάννη απέκτησαν κορίτσι 
(Αθήνα).

 Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 
και η Γεωργία ΠΑΝΔΗ του Σταμάτη 
απέκτησαν αγόρι

Να τους ζήσουν καλότυχα.

               Βαπτίσεις 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ο υιός του Χρή-

στου ΠΑΛΑΓΚΟΥ του Παναγιώτη και 
της συγχωριανής μας Αγγελικής ΠΑ-
ΜΠΟΛΛΑ του Νικόλαου (ΙΛΙΟΝ Ατ-
τικής 28/01/2018).

Να τους ζήσει και να χαίρεται το όνομά 
του.

             Γάμοι 

 Ο Χρήστος ΠΑΛΑΓΚΟΣ του Πανα-
γιώτη και της Βασιλικής και η Αγγε-
λική ΠΑΜΠΟΛΛΑ του Νικόλαου και 
της Αναστασίας τέλεσαν θρησκευτικό 
γάμο στις 28/01/2018 στην Ιερά Μονή 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο ΙΛΙ-
ΟΝ Ατιικής.

Να ζήσουν και με καλούς απογόνους.

          Θάνατοι
 ΒΕΡΜΠΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου- 

ετών 71 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ηλίας του Σωτηρίου- 

ετών 75
 ΓΚΟΥΡΔΟΥΚΗ Γεωργία του Βασιλεί-

ου (χήρα Κων/νου)- ετών 92
 ΜΠΙΣΤΙΩΛΗ Χαρίκλεια του Σωτηρί-

ου (χήρα Αλεξίου)- ετών 98
 ΚΑΡΒΟΥΝΗ Αγγελική του Κων/νου 

(χήρα Μιχαήλ)- ετών 82
 ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ Κων/νος του Ιωάν-

νη- ετών 75
 ΡΟΥΣΣΗ Μαρία του Χριστοφόρου 

(χήρα Χρήστου)- ετών 66
 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Νικόλαος του Πέτρου – 

ετών 93
 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Λάμπρος του Θωμά- 

ετών 78
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αγγελική του Βασιλείου 

σύζυγος Παναγιώτη – ετών 85
 DISTASO Στεφάν-Πωλ-Πασκάλ γεν-

νηθής στο Βατερλώ της Γαλλίας επεβί-
ωσε στο χωριό μας (Πέρδικα)

 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ευαγγελία (χήρα του 

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

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
Αναλαμβάνουμε αγοροπωλησίες οικοπέδων, & 
πάσης φύσεως ακινήτων
Αναλαμβάνουμε την διαφήμηση και προώθηση 
των ενοικιαζομένων δωματίων σας
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι   Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Α  Κ Α Ι  
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΔΙΚΑ
 Υπεύθυνος Γραφείου: Σαμοϊλης Ευάγγελος 
Τηλ: 26650-91167 - 26650 91764
6937 282989

Ε ΝΙΣΧΥ ΣΕΙΣ (μας έδωσαν)

Service and Performance

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

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: ALPHABANΚ BIC: CRBAGRAA, IBAN: GR 63 0140 
2250 2250 02101058 743.

Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς μας και τους αναγνώστες μας να μας ενη-
μερώνουν για οποιοδήποτε οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό γεγονός 
(γεννήσεις, βαπτίσεις, αρραβώνες, γάμους, θανάτους, επιτυχίες των παιδιών τους, 
αθλητικά γεγονότα, διάφορες διακρίσεις κ.λπ.), για να δημοσιευτούν στην εφη-
μερίδα μας. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε τι γίνεται σ’ όλη την Ελλάδα, όπου 
υπάρχουν χωριανοί και γι’ αυτό υπάρχουν μερικές φορές παραλείψεις. Καλό είναι 
να μας στέλνετε φωτογραφίες και λίγες λέξεις για το κάθε γεγονός.· Είναι αυτονό-
ητον ότι οι φωτογραφίες θα επιστρέφονται.

Γιάννη Καραγιάννη, τελώνη στην Πέρ-
δικα τέλος δεκαετίας του ’50) ετών 92 
απεβίωσε στην ΡΟΔΑΥΓΗ Άρτας.

 ΖΟΥΚΑΣ Ευάγγελος του Αντρέα ετών 
73

 ΠΑΠΠΑ Ευφροσύνη του Δημητρίου 
χήρα Νικολάου, ετών 74

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγ-
γενείς τους.

15 €: ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Άρτα)
20 €: ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (Αθήνα), 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (Αθήνα),
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΜΠΟΥΓΙΑ ΚΑΣΙΑΝΗ (Αθήνα),
ΓΚΙΩΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (Αθήνα),
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Θεσ/κη), 
ΚΑΤΣΑΝΟΥ -ΝΤΑΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
(Γερμανία), 
ΝΟΥΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Γιάννενα), 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΟΦΙΑ (Θεσ/κη)
25 €: ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Αθήνα)
30 €: ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (Αθήνα)
50 €: ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Αθήνα), 
ΚΑΡΡΑ- ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΛΑ (Γερμανία)
100 €: LEMBKE - ΒΑΣΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
(Γερμανία)
105 ευρώ: ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Γερμανία)

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Ο συγχωριανός μας ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΡΑ-
ΓΚΟΣ μας γράφει:
• ‘’Αγαπητέ φίλε Κώστα (Γαβριήλ) καλη-

μέρα. Περίμενα τη γιορτή του παιδιού 
(τον Δεκέμβρη) για να βρισκόμασταν. 
Αλλά για κάποιους λόγους που δεν γνω-
ρίζω δεν έγινε, γι’ αυτό αποφάσισα να 
σου γράψω μια επιστολή και να ενισχύσω 
τον ‘’ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗ’’ γιατί έχω καιρό να 
συμβάλω στην οικονομική ενίσχυση της 
αδελφότητας. Επίσης θα ήθελα να δημο-
σιεύσεις στην εφημερίδα τη γέννηση του 
παιδιού του γιου μου. Ευχαριστώ, καλές 
γιορτές και χαρούμενος ο νέος χρόνος. 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ

• Η συγχωριανή μας ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑ-
ΜΠΟΛΑ μας γνωστοποίησε τον θρη-
σκευτικό γάμο της και την βάπτιση του 
γιου της.

• Η συγχωριανή μας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΑ-
ΒΕΛΗ-ΚΑΤΣΑΝΟΥ από τη Γερμανία 
μας στέλνει τις ευχές για τη νέα χρονιά, 
την επιθυμία της να λαμβάνει την εφη-
μερίδα και μας κάνει γνωστή τη νέα της 
διεύθυνση.

Σ.Σ: Φίλε Βαγγέλη, το Δ.Σ της Αδελφότη-
τας δεν έκανε παιδική γιορτή γιατί μας απο-
γοήτευσε η συμμετοχή της προηγούμενη με 
μόλις 4 παιδιά. Ούτε χορό κάναμε για τον 
ίδιο λόγο. 
Τους ευχαριστούμε όλους, ανταποδίδουμε 
τις ευχές και περιμένουμε επικοινωνία και 
από άλλους συγχωριανούς μας.

Από τη γιορτή της γυναίκας στο χώρο του ΚΑΠΗ με προσφορές εδεσμάτων από τις γυναί-
κες της Πέρδικας και τη συμμετοχή του χορευτικού του Πολιτιστικού Συλλόγου.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 2018

Εντυπωσιακό, πολύχρωμο και φιλειρηνικό.. και φέτος το καρναβάλι του χωριού μας

ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η Αγάπη για την 
Πέρδικα

πρέπει να μας 
ενώνει,

να μας καθοδηγεί
και να μας εμπνέει!
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Α.Ο. ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ  8
Α.Ο. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ  3

Τα αποτελέσματα των τελευταίων αγώ-
νων:

ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ-ΑΡΗΣ 1-2
ΑΡΗΣ-ΛΑΔΟΧΩΡΙ  2-0
ΑΡΗΣ-ΚΑΣΤΡΙ  0-5
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ-ΑΡΗΣ  2-0
ΑΡΗΣ-ΦΙΛΙΑΤΕΣ  2-0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ-ΑΡΗΣ  0-0
ΓΑΡΔΙΚΙ-ΑΡΗΣ  2-1
ΠΛΑΤΑΡΙΑ-ΑΡΗΣ  0-4
ΑΡΗΣ-ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ  3-0
ΠΡΟΔΡΟΜΙ-ΑΡΗΣ  0-3

Συνέχεια από την 1η σελ.

Στον τελικό του κυπέλλου Θεσπρωτίας ο 
ΆΡΗΣ Πέρδικας, για πρώτη φορά στην 
ιστορία του, αντιμέτωπος με τον ΘΕΣ-
ΠΡΩΤΟ Ηγουμενίτσας απ’ τον οποίο ητ-
τήθηκε με 2-0 και έχασε το κύπελλο.
Ο ΆΡΗΣ, η ποδοσφαιρική ομάδα του χω-
ριού μας, έχει φέτος μια εκπληκτική πο-
ρεία . Στο κύπελλο της τοπικής ΕΠΣ αφού 
απέκλεισε στην Β’ φάση το ΛΑΔΟΧΩΡΙ 
με 0-3, Στην Γ’ φάση το ΠΡΟΔΡΟΜΙ με 
1-1 και 2-0 και στην Δ’ φάση το ΜΑΥ-
ΡΟΥΔΙ με 0-1 και 2-1 έφτασε στον τελικό.
Στην κανονική περίοδο του πρωταθλή-
ματος της Α1 ΕΠΣ Θεσπρωτίας ο ΑΡΗΣ 
Πέρδικας αναδείχθηκε τρίτος (τώρα έχουν 
αρχίσει τα πλέϊ-οφ και στον 
πρώτο αγώνα γνώρισε την 
ήττα στην Παραμυθιά με 
1-0) 
Η Τελική Βαθμολογία Α’ 
Κατηγορίας:
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  58
ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  52
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ  43
ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  32
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ  31
ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ  26
Α.Ο. ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ  22
ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ  22
ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ  12

 Βαγγέλης Γκόγκος (μία προβατίνα). 
Από την Αγιά: Γιάννης Θεοδοσίου (Κα-
ρασένης) (μία κατσίκα).

Επίσης ευχαριστούμε τους 
φούρνους Φώτη Τάγκα, Δη-
μήτρη Καρίμαλη, Γιαννακού 
και Κοτσαμπασίδη, τα σού-
περ μάρκετ Σταμάτη Παπ-
πα, Τσάντου- Φωτίου για τα 
υλικά για το καζάνι, κρασί, 
φιάλες γκαζιού κ.λπ., τα κα-
ταστήματα Γιώργου Μακρή 
«Πιάτσα», το «Μύθο» Κα-
βούρια, Αλέξη Μώκο «Βε-
τούλης» τον «Μυστήριο» 
τον Γιώργο Τσέπη «Αγορά», 
την πιτσαρία Μαρκόπουλου, 
τον Κώστα Μακρή και Τάκη 
Χατζάρα «Οι Βλάχοι», τον Λεωνίδα Πα-
παδόπουλο και Σωτήρη «ψητοπενιές», τον 
Γιώργο και Θανάση Παπαδόπουλο «Ψη-
σταριά ο Γιώργος» από τα Γιάννενα, τον 
Παύλο και Κώστα Παππά «Πλάτανος», 
τα ελαιοτριβεία Κατσιμάνη και Ιλβανίδη 
για το λάδι, τον Γιάννη Κατσιμάνη για τα 
καζάνια και τον Παύλο Μαρκόππουλο για 
το τσίπουρο, τον Γιώργο Κόχυλα και τον 
Θόδωρο Γόγολο για τα φλόγιστρα. Από 
την Αγιά ευχαριστούμε πολύ τον Σοφοκλή 
με την ομώνυμη ψησταριά, τον Ντίνο Κα-
ραδήμα με το «Σαρακήνικο» και το Θωμά 

Κατσιώτη με το κέντρο εκδηλώσεων και 
τον Γιάννη Μπαϊλα για το μισό τενεκέ 
φέτα. Μεγάλη υπήρξε και η συνδρομή 
των Βασίλη Πηγή και Σπύρου Αλεξίου οι 
οποίοι φιλοξένησαν στο σπίτι τους τα κα-

ζάνια, ο Φώτης Φουσέκης μερίμνησε και 
επιμελήθηκε τις δύο φορές για να γίνει το 
καζάνι νοστιμότατο και προσεγμένο. Στο 
στήσιμο και στην οργάνωση συνέδραμαν 
ο Νότης Πάμπολας «Καραβοστάσι» και ο 
Πέτρος Κουλούρης «Μπογονές» 
Ευχαριστούμε όλους τους ανωτέρω, ευ-
χόμενοι παράλληλα σε αυτούς υγεία και 
καλές δουλειές, για την προσφορά τους 
και ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη 
αν ξεχάσαμε κάποιον. Σίγουρα δεν έγινε 
σκόπιμα, παρά εκ παραδρομής. 

Για την επιτροπή: Παύλος ΛΟΥΚΑΣ

Θεοφάνεια και Αη Θανάσης 
στην Πέρδικα

Ο Άρης Πέρδικας μετά την λήξη του τελικού 
κυπέλου Θεσπρωτίας.

Δραστηριότητες Δ.Σ. ΚΑΠΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
Αγαπητοί αναγνώστες.
Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα το νέο προεδρείο του ΚΑΠΗ έκανε τις 
ανάλογες ενέργειες.
1.- Έκοψε την ετήσια Βασιλόπιτα, με μεγάλη επιτυχία. Τυχερός της εκδήλωσης ο Κος
Σαμοϊλης Ιωάννης ο οποίος κέρδισε έναν φούρνο μικροκυμάτων
2.- Ενημέρωση- ομιλία προέδρου στην κοπή στην Βασιλόπιτας.
3.- Τοποθέτησε πίνακα ανακοινώσεων.
4.- Παραγγελία νέων καρτών μελών με την ονομασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ.
5.- Παραγγελία σφραγίδας.
6.- Ανακοίνωση για νέες εγγραφές μελών και ανανεώσεις παλιών καρτών.
7.- Προγραμματισμό εκδρομών.
8.- Κάλεσμα για γενική συνέλευση πριν το Πάσχα.
9.- Θα καθιερώσει μια φορά την εβδομάδα την ημέρα της γυναίκας.
10.- Έθεσε σε λειτουργία τους 2 μηχανισμούς καθαρισμού του αέρα στον χώρο του
εντευκτηρίου.
11.- Ανέθεσε καθήκοντα διαχείρισης ηλεκτρικών συσκευών και Η/Υπολογιστή στον
Κον Γαβριήλ Αθανάσιο.
12.- Επισκεύασε επιδιόρθωσε μικροπροβλήματα όπως, καρέκλες, λάμπες,
μηχανισμό χαρτιού χεριών, καζανάκια κ. α. από εθελοντές μελών μας, από τους
Κυρίους α) Γουρδούκη Άγγελο, β) Μώκο Σπύρο τ. Φωτίου, γ) Κατσιμάνη Θωμά, δ)
Μώκο Δημήτριο.
Τους ευχαριστούμε θερμά.
Σε επόμενο τεύχος θα σας ενημερώσουμε για άλλα πολλά και σοβαρά θέματα που
μας αφορούν.
Ευχαριστούμε. Ο Πρόεδρος Μώκος Δημήτριος.

Η ομιλία του προέδρου Δήμ. Μώκου στην κοπή της βασιλόπιτας
Αιδεσιμότατοι, Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Αντιδήμαρχε
Κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας, Κύριε Διοικητά του αστυνομικού σταθμού Πέρδικας, 
Κύριε Πρόεδρε της Αδελφότητας, Κύριε πρώην Πρόεδρε του ΚΑΠΗ Πέρδικας.
Λόγο ειλημμένων υποχρεώσεων αν και καλέστηκαν δεν μπόρεσαν να είναι κοντά μας, ο Πρόε-
δρος του ΠΑΚΠΠΟ Κος Φουσέκης Γεράσιμος, η προϊσταμένη του ΠΑΚΠΠΟ, ο αντιπρόεδρος 
του ΚΑΠΗ Κος Βενέτης
Νικόλαος, ο περιφερειακός σύμβουλος Κος Κάτσιος Νικόλαος, η ιατρός του Π.Π.Ι.Πέρδικας, οι 
πρόεδροι των άλλων ΚΑΠΗ του Δήμου. Μας στέλνουν τις ευχές τους για χρόνια πολλά και καλή 
χρονιά.
Ο χώρος μας δυσκόλεψε λίγο. Την επόμενη χρονιά θα δούμε για κάτι καλύτερο, ίσως πάμε στη 
διπλανή αίθουσα του συνεδριακού. Ως Πρόεδρος αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για 
την μεγάλη παρουσία σας.
Σας καλωσορίζουμε στην αποψινή εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.
Προς όλους τους ηλικιωμένους , άνδρες και γυναίκες άνω των 60 ετών.
Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι τους καλώ από σήμερα να γραφτούν. Τα παλιά μέλη να φέρουν τις 
ταυτότητες τους για θεώρηση, όπως αναγράφεται και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Και για οποιοδήποτε δικό μας θέμα στο εξής θα ενημερώνεστε από εδώ.
Ακούω ορισμένους να λένε, δεν είμαι συνταξιούχος ή δεν είμαι 65 χρονών, και δεν είμαι ΚΑΠΗ. 
Κάνουν λάθος.
Όλοι άνω των 60 
ετών ανήκουμε 
στο ΚΑΠΗ, Με-
γαλώσαμε. Όσο 
για τους νεότε-
ρους να έρχεστε 
δεν είναι ντρο-
πή. Είναι χαρά 
μας να είμαστε 
όλοι μαζί. Κάτι 
για τον χώρο που 
βρισκόμαστε. Εί-
ναι καθαρός, ο 
αέρας συνεχώς 
ανακυκλώνεται 
και καθαρίζεται 
από δύο
ειδικά μηχανήμα-
τα που έχουν το-
ποθετηθεί για τον 
σκοπό αυτόν και μας κάνουν το περιβάλλον πολύ ευχάριστο.
Θέλουμε να καθιερώσουμε την “ ΗΜΈΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΊΚΑΣ” σαν αρχή λέμε για μία φορά την 
εβδομάδα. Λίγο δύσκολο, αλλά με λίγη προσπάθεια και την βοήθειά σας πιστεύουμε ότι θα τα 
καταφέρουμε. Θέλουμε να δείξετε και εσείς λίγο ενδιαφέρον. Υπεύθυνη από το Δ/Σ είναι η Κυρία 
Γιώτα Μώκου-Κόχυλα.

Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
Για εμάς κάνει ένα σημαντικό και αθόρυβο έργο. Με την Ψυχολόγο Σταυρούλα και την Νοσηλεύ-
τρια Γεωργία. Πολλές φορές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, στην βροχή, στο κρύο, στην ζέστη. 
Πηγαίνουν με τα πόδια από σπίτι σε σπίτι. Από την μια άκρη του Χωριού στην άλλη. Μέχρι τους 
οικισμούς Βουνίστρα και Αρίλλα. Οι αποστάσεις πολύ μεγάλες. Μερικές φορές αναγκάζονται να 
χρησιμοποιούν και το αυτοκίνητο τους.
Στο χωριό μας ζούμε περισσότεροι από 500 ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών. Οι 300 από αυτούς 
ξεπερνούν τα 70 και οι περισσότεροι είναι γέροι. Σε αυτούς θέλουμε να ρίξουμε το μεγαλύτερο 
βάρος, θέλουν την φροντίδα μας, να μην τους την στερήσουμε.
Δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν τόσοι πολλοί με δύο άτομα και χωρίς αυτοκίνητο, ως εκ τού-
του καλώ τους υπεύθυνους να βρούμε μια λύση για να αποκαταστήσουμε το παλιό. Όπως ήταν 
πριν. Είμαστε το μεγαλύτερο χωριό στην ευρύτερη περιοχή.
Ζούμε τον χειμώνα 1.600 και πλέον μόνιμοι κάτοικοι. Τους καλοκαιρινούς μήνες μαζί με τους 
επισκέπτες ξεπερνάμε τα 5.000 άτομα την ημέρα. Στα μητρώα της Κοινότητας είναι εγγεγραμμέ-
νοι περισσότεροι από 3.600.
Έχουμε 4 και 5 εκλογικά κέντρα, 2600 και πλέον ψηφοφόροι. Δεν το λέμε εμείς, το λένε τα χαρ-
τιά. Όσο για τις εκδρομές. Θα γίνουν και αυτές. Τις έχουμε στο μυαλό μας. Κάντε λίγο υπομονή.
Λίγο πριν το Πάσχα θα καλέσουμε γενική συνέλευση. Να συζητήσουμε σε θέματα που μας αφο-
ρούν. Να θέσουμε τις απόψεις μας. Θα καλέσουμε τους θεσμικούς και τοπικούς παράγοντες.
Έχουμε πολλά να πούμε. Να είστε όλοι εδώ. Η βασιλόπιτα και το δώρο είναι προσφορά του 
ΠΑΚΠΠΟ. Το φλουρί κερδίζει ένα φούρνο μικροκυμάτων. Όλα τα προϊόντα που σας σερβίρο-
νται σήμερα είναι δωρεάν μας. Χρόνια Πολλά. Καλή χρονιά, με υγεία ευτυχία και προκοπή και 
του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ. Ελπίζουμε να σας φανούμε χρήσιμοι. Σας ευχαριστώ για την 
υπομονή σας.
Υ/Γ. Εκτιμούμε ότι παρευρέθηκαν περίπου 130 άτομα.
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ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ & ΑΛΛΑ

Η γωνιά των ξενιτεμένων μας

• Συνεχίζονται στο χωριό μας οι εργασίες αποχέτευσης, παρά τις δυσκολίες που 
παρουσιάστηκαν από τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες. Ο αγωγός μεταφοράς 
γίνεται κατά μήκος του δρόμου προς τα Σύβοτα όπου πλησιάζει.

• Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου έγιναν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πέρδικα 
την Κυριακή 18/2/18 που είχαν ξεκινήσει από τις 11/2/18 με τον μικρό καρνά-
βαλο. Ευτυχώς ο καιρός  ‘κράτησε‘ και την Καθαρά Δευτέρα 19/2/18 έγινε στο 
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ το έθιμο της λαγάνας με τα σχετικά φασολάδα, ελιές, κρασί κ.α. 
Αρκετοί  πέταξαν και τον χαρταετό τους. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανω-
τές.

• Στις πρόσφατες εκλογές της Αδελφότητας Σαρακατσανέων Αθήνας εκλέχτηκαν 
για το Δ.Σ. οι χωριανοί μας Κώστας Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ μέλος, Παύλος Δ. ΚΑΤΡΗΣ 
(σύζυγος Ασημίνας Γόγολου) ταμίας. Ακόμη ο κοντοχωριανός μας πρόεδρος της 
Αδ/τας Μαργαριτιωτών Ηλίας Θ. ΚΑΛΛΗΣ είναι ο αντιπρόεδρος των Σαρακα-
τσανέων Αθήνας.

• Έντονο Περδικιώτικο χρώμα είχε ο φετινός χορός των Σρακατσανέων Αθήνας 
που έγινε 27/1/18 στο  ‘‘ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ‘‘ του Περιστερίου (επιχ. Σπύρου ΚΟΥΡ-
ΤΕΛΕΣΗ). Ήρθε από το χωριό και τραγούδησε ο Γ. ΓΟΓΟΛΟΣ, προσφορές έκα-
ναν τα ξενοδοχεία της Πέρδικας ΜΠΙΣΤΙΩΛΗ και ΝΤΑΓΚΑ, στην διοργάνωση 
ήταν οι Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ και Π. ΚΑΤΡΗΣ ενώ παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της 
Αδελφότητας Κ. ΓΑΒΡΙΗΛ εκ μέρους της ‘‘ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ Σ.Ε.‘‘

• Το Δ.Σ. της Αδελφότητας μας πήρε απόφαση για διοργάνωση ανταμώματος των 
χωριανών της Αθήνας στις αρχές Μαϊου με γλέντι (κλαρίνο) και σχετικα εδέσμα-
τα και ποτά υπαίθρια στους πρόποδες της Πάρνηθας. Περιμένουμε σχετικές ειση-
γήσεις  και συμμετοχές.

• Το οικονομικό πρόβλημα έκδοσης του ‘‘ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗ‘‘ το γνωρίζουμε όλοι μας. 
Κάποια μικρή ενίσχυση θα συνέβαλλε στην απρόσκοπτη έκδοση της εφημερίδας. 
Είδωμεν!!!

• Όπως οι περισσότεροι σύλλογοι έτσι και η Αδελφότητα αντιμετωπίζει πρόβλημα-
συμμετοχής των μελών. Είναι γνωστό ότι για να γίνει ένας σύλλογος χρειάζεται η 
θέληση ορισμένων και για να διαλυθεί φτάνει μόνο η... αδιαφορία!!! 

• Με κόστος 72.000 € γίνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου η ηλεκτροδότηση των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή ΒΡΑΧΩΝΑ. 

• Συλλεκτικό ημερολόγιο για το 2018 κυκλοφόρησε η εκκλησιαστική επιτροπή του 
Αγ. Αθανασίου Πέρδικας. Ωραιότατες οι φωτογραφίες του ναού και του περιβάλ-
λοντος χώρου, είναι για κορνίζα. Υπάρχουν ακόμη μερικά για όσους επιθυμούν. 

• Από  τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε προγραμματισμό για τις καλοκαιρινές εκδηλώ-
σεις. Ευκαιρία τώρα το Πάσχα στο χωριό να κάνουμε μια μικρή μάζωξη. 

• Δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες του χωριού- κυρίως στον 
τουρισμό- για προβολή μέσα από τον «ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗ». Όσοι πάντως επιθυμούν 
ας επικοινωνήσουν μαζί μας, ώστε το επόμενο φύλλο, το οποίο θα βγει σύντομα, 
να βάλουμε κάποιο ένθετο με σχετική καταχώρηση- προβολή. 

• Έκλεισε προσωρινά λόγω έργων ο δρόμος προς την παραλία Αρίλλα στη θέση 
Σίκολη. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται περιφερειακά, ήτοι μέσω άλλων 
δρόμων. 

• Αύξηση κατά 20% της τουριστικής κίνησης αναμένει η Ήπειρος, μετά την επιμή-
κυνση της τουριστικής περιόδου, όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού 
Στράτος Ιωάννου.

• Πέρασαν τρία χρόνια από την κατάρρευση του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας που 
πρωτοκατασκευάστηκε το 1863 από Πραμαντιώτες μαστόρους και δεν βλέπουμε 
να γίνονται εργασίες αναστύλωσης. 

• Σύλλογος απογόνων θυμάτων των Τσάμηδων ιδρύθηκε στη Θεσπρωτία με πρωτο-
βουλία του βουλευτή και πρώην υπουργού Αντωνίου ΜΠΕΖΑ.

• Στις εκδηλώσεις που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο (29/9/2018) στην Παραμυθιά, στη 
μνήμη των 49 προκρίτων που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς με την συνεργα-
σία των «Τσάμηδων», η δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραϊμη επιθυμεί να ανα-
δείξει και να κάνει ευρύτερα γνωστό ότι η Παραμυθιά είναι μια μαρτυρική πόλη.

• Υπουργοποιήθηκε με τον πρόσφατο μίνι ανασχηματισμό η βου-
λευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη ΤΖΟΥΦΗ αναλαμβά-
νοντας υφυπουργός Παιδείας.

• Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Πάνου ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ 
εγκρίθηκε η πρόσληψη 12 νέων υπαλλήλων στην ΔΕΗΑ Ηγου-
μενίτσας. Πιστεύουμε να καλυφθεί και η Πέρδικα με υδραυλι-
κούς του Δήμου.

• Μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρείται τελευταία από κινηματογρα-
φικούς παραγωγούς διεθνούς φήμης για γυρίσματα ταινιών και σίριαλ σε όμορφες 
περιοχές της Ηπείρου, όπως Πάπιγκο, Τζουμέρκα, όρη Σουλίου αλλά και τις ακτο-
γραμμές του Ιονίου από Πρέβεζα μέχρι τα Σύβοτα.

• Απογειώνεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Τα έσοδα μεταφορικού έργου, εμπορευ-
μάτων και κερδοφορίας για το 2017 έφτασαν τα 6.000.000 ευρώ όπως δήλωσε ο 
πρόεδρος του Ο.Λ.ΗΓ. Ανδρέας ΝΤΑΗΣ.

• Ενιαίο μέτωπο στην Ήπειρο, τοπικής αυτοδιοίκησης παραγωγών, συνεταιρισμών 
και γαλακτοβιομηχανιών για την προστασία της ΦΕΤΑΣ ως προϊόν προστατευό-
μενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π). συμφωνήθηκε σε σύσκεψη που έγινε στην 
περιφέρεια Ηπείρου.

• Από διεθνή επιστημονική επιτροπή ‘’Verde.tec’’ βραβεύθηκε ο δήμος Ηγουμενί-
τσας και η ΔΕΥΑΗ για το έργο αποχέτευσης σε Πλαταριά-Σύβοτα-Πέρδικα και 
Αρίλλα. Αυτό έγινε στα πλαίσια Διεθνούς Έκθεσης, 2-4 Μαρτίου 2018 στην Αθή-
να.

• Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κυρίως ινδικής κάνναβης, που διακινού-
νται στη χώρα μας από Αλβανία κατασχέτουν οι αστυνομικές μονάδες Θεσπρωτίας, 
Πρέβεζας και Κέρκυρας στις Θεσπρωτικές ακτές.

• Ένα ακόμη ιστορικό γεφύρι κατέρρευσε στην Ήπειρο, το ΘΕΟΓΕΦΥΡΟ στον πο-
ταμό Καλαμά, κοντά στη Ζίτσα. Οφείλεται σύμφωνα με τους ειδικούς στις πρωτο-
φανείς πλημμύρες που έπληξαν το φετινό χειμώνα την περιοχή.

• Άγνωστο παραμένει το μέλλον λειτουργίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα. Πολλές διαμαρτυρίες και υποσχέσεις για να συνε-
χίσει την λειτουργία.

• Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 το νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών τα 
αλλάζει όλα για Δήμους – Περιφέρειες. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονται με 
απλή αναλογική, κατάργηση χωριστών περιφερειαρχών, ψήφο στα 17 και εννιαίο 
ψηφοδέλτιο κάθε συνδιασμού για όλο το Δήμο.

• Άρχισαν ήση οι υποψηφιότητες για το Δήμο Ηγουμενίτσας. Ο Γιάννης ΓΟΓΟΛΟΣ 
εμφανίζεται να ηγείται σχετικού συνδιασμού έχοντας μακρά συμμετοχή στα κοινά 
και ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση.

• Απ΄ευθείας αεροπορική πτήση ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ Κύπρου ξεκίνησε από 
την εταιρεία TUS και τα δρομολόγια θα είναι δύο φορές την εβδομάδα.

 Οι Ηπειρώτες της Ν. Υόρκης γιόρτασαν την ελευθερία 
των Ιωαννίνων και την Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου

Οι Σύλλογοι Ηπειρωτών «Αναγέννηση» και Βορειοηπειρωτών «Πύρρος» και τα γυναι-
κεία τμήματα «Σουλιώτισσες» και «Θυγατέρες της Ηπείρου», αντίστοιχα, την Κυριακή 
γιόρτασαν από κοινού την 105η επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και την 
104η επέτειο της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο ναό των Αγίων Αι-
κατερίνης και Γεωργίου στο Ντίμαρς και ολοκληρώθηκαν με την πανηγυρική εκδήλωση 
στο Ηπειρώτικο Σπίτι στην Αστόρια.
Ο πρώην πρόεδρος της «Αναγέννησης» Ευθύμιος Παππάς, ο οποίος ανέλαβε ρόλο 
συντονιστή εξέφρασε την ικανοποίησή του για την από κοινού διοργάνωση των εκ-
δηλώσεων και τόνισε ότι για πρώτη φορά δεν τελέσαν Αρτοκλασία, διότι η γιορτή τους 
συνέπεσε με την Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Η παρουσία της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις
Με τη συμμετοχή της σε τρεις στοχευμένες διεθνείς εκθέσεις συνέχισε η Περιφέρεια Ηπείρου το 
πρόγραμμα συνδυασμένης -προβολής του τουρισμού και των τοπικών της προϊόντων. Στο πλαίσιο 
αυτό, την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε:
Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΜΤΜ που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ
Στην έκθεση εναλλακτικού τουρισμού Reisen που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στο Αμβούργο της 
Γερμανίας. Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά συμμετοχή της Περιφέρειας στη συγκεκριμένη 
έκθεση, στην οποία προβλήθηκαν οι δυνατότητες που υπάρχουν για δραστηριότητες στη φύση 
τόσο σε ορεινές όσο και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Η συγκεκριμένη αγορά κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική διότι εκεί συγκεντρώνεται κοινό 
με πολύ υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα με 
έντονο ενδιαφέρον για εναλλακτικές δρα-
στηριότητες.
Στην διεθνή έκθεση Fruit Logistica 2018 
στο Βερολίνο. Σε αυτή συμμετείχαν παρα-
γωγοί κυρίως από την περιοχή της Άρτας. 
«Το αποτέλεσμα της συμμετοχής ήταν κα-
ταπληκτικό», σημείωσε σε δηλώσεις του ο 
Περιφερειάρχης κ. Αλ. Καχριμάνης, προ-
σθέτοντας ότι υπάρχουν πολύ καλές προσ-
δοκίες για τους Ηπειρώτες παραγωγούς.

Το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Πέρδικας με τον χοροδιδάσκαλο Αλέκο 
Γιαννακό όπως παρουσιάστηκε στο ΣΕΦ στις 25/2/18 στην πίτα του Ηπειρώτη.

Την τελευταία του ποιητική συλλογή με τίτλο:  «Μελισσό-
χορτο» παρουσίασε ο συγχωριανός μας Γιάννης Ζαρκάδης 
την Παρασκευή 16 Μαρτίου στο βιβλιοπωλείο επί λέξει 
στην Αθήνα. Είθε να είναι καλοτάξιδη! 

Σε ψάχνω παντού
άοπλος κι αθώος
έρχομαι μικρόβιό μου
καταπάνω σου
τον πυρετό μου ν’ ανεβάσεις

να μ’ αρρωστήσεις λίγο.
Να μπω σε λήθαργο
να θυμηθώ πώς είναι
άνθρωπος να ‘σαι.
[Από την έκδοση]


