
Έτος 39ο Αρ. φύλλου 198• Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2018 • Παπαφλέσσα 4, 181 22 Κορυδαλλός, HELLAS, Τηλ.: 210 49 55 050 - 210 57 31 800
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ο Περδικιώτης
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
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Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας προγραμματίζεται χορός-αντάμωμα των Περ-
δικιωτών της Αθήνας για τα μέσα Δεκεμβρίου. Λόγω της κρίσης, αλλά και της αδιαφορίας των μελών έχει 
ατονήσει το θέμα της χοροεσπερίδας. Ευκαιρία λοιπόν να ξαναβρεθούμε και να τα πούμε από κοντά. 

Τι λέτε; Θα μαζευτούμε οι χωριανοί και φίλοι του Συλλόγου και της Πέρδικας; Περιμένουμε.

Να βρισκόμαστε για να μην ξεχνιόμαστε…Εκσυγχρονιστήκαμε 

Βρείτε μας λοιπόν 

στο Facebook 

στη διεύθυνση: 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ

Με τα μάτια 
της σύνταξης

Ήταν ένα ζεστό βράδυ του 
Αυγούστου στο κατάμε-
στο αμφιθέατρο της Πέρ-

δικας, με την τσίκνα από το ψημέ-
νο κρέας, το οποίο 

προορίζονταν για 
τους επισκέπτες, 
να διαπερνά τον 

αέρα, καλύπτοντας 
τα πάντα και τα χα-

μόγελα να κυριαρχούν στο 
κοινό. Οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης, 
παρότι πηγαινοέρχονται, δείχνουν 
ευχαριστημένοι από τη μαζικότητα 
της προσέλευσης, τη στιγμή που οι 
καλοντυμένοι επίσημοι στις πρώτες 
σειρές των καθισμάτων προβάρουν 
νοερά το λόγο που θα εκφωνήσουν 
στο κοινό, ελέγχοντας συνάμα και 
τα της εμφάνισής τους. Η στιγμή 
φτάνει και οι επίσημοι ανεβαίνουν ο 
ένας μετά τον άλλο στο βήμα για να 
εκφωνήσουν τον ίδιο ξύλινο λόγο με 
πέρυσι για τα πεπραγμένα, αλλά και 
τα μελλούμενα των φορέων ή κομ-
μάτων τα οποία εκπροσωπούν σε 
ό,τι αφορά στην Πέρδικα, αλλά και 
στην ευρύτερη περιοχή, πριν ανα-
νεώσουν το ραντεβού τους με τους 
παρευρισκόμενους για την επόμενη 
χρονιά. 

Εδώ που τα λέμε, ούτως ή άλλως 
μια φορά το χρόνο εμφανίζονται, το 
λόγο τους θα μπορέσουν κάλλιστα 
να τον χρησιμοποιήσουν και του 
χρόνου με τις κατάλληλες προσθα-
φαιρέσεις εννοείται. 

Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά 
σε όλους: κλαρίνα, εδέσματα, ποτά 
και χοροί από χορευτικά του χωριού 
(με διαφορά το καλύτερο μέρος της 
εκδήλωσης). 

Οι Περδικιώτες αντάμωσαν λοιπόν 
για μια φορά ακόμη, καθώς ο λόγος 
γίνεται για το ετήσιο αντάμωμα των 
απανταχού Περδικιωτών. 

Για το αν αυτή η παρωχημένη, κατά 
τη γνώμη μου, εκδήλωση έχει λόγο 
ύπαρξης ή όχι, οι απαντήσεις στο 
επόμενο φύλλο. 

Σύνταξη-επιμέλεια: 
Λάμπρος Σουλτάνης 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Θα πάμε στο χάνι της Γραβιάς • Κυριακή 14/10/18

Με απόφαση του Δ.Σ. της αδελφότητας, οργανώνεται ημερήσια εκδρο-
μή την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 για το χάνι της Γραβιάς και όχι 
μόνο. Θα επισκεφθούμε το λεοντάρι της ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, το χάνι της 

Γραβιάς, το άγαλμα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, το μουσείο κ.α. θα γευματί-
σουμε σε γειτονικό χωριό με εκλεκτά φαγητά και το απόγευμα θα πάρουμε το 
δρόμο της επιστροφής για το κλεινόν άστυ, πάντα με στάσεις κατά τη διαδρομή 
μας.  Η ώρα αναχώρησης είναι η 8η πρωινή της Κυριακής 14/10/2018 από το 
γνωστό σημείο στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ Αη-Αντώνη στο Περιστέρι.
Δεκτοί όχι μόνο Περδικιώτες αλλά και συγγενείς και φίλοι των Περδικιωτών 
για να γεμίσουμε το πούλμαν που έχει όλες τις ανέσεις. Πάρτε έγκαιρα τηλέ-
φωνο, τουλάχιστον 4 ημέρες πριν στα μέλη του Δ.Σ. της αδελφότητας: 210-

4955050 ή 6937136294 (Κ. Γαβριήλ), 6972213015 (Λ. Γιαννακός), 6971956948 (Λ. Σουλτάνης), 6941404408 (Γ. Ευαγγέλου), 
6972179590 (Β. Καρτέρης), 6944923140 (Γ. Καρατόλιος). 

ΟΙ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΙ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΕΣ

Αλήθεια πόσοι χωριανοί μας εδώ και πολλά 
χρόνια έχουν πάρει τον δρόμο της ξενιτειάς; 
Κυρίως οικονομικοί μετανάστες, για αναζή-
τηση καλύτερης τύχης φύγανε από την Πέρ-

δικα στο τέλος της δεκαετίας του ’50 με αρχές του ’60.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ, η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και απ’ την Ευρώπη το 
ΒΕΛΓΙΟ, ήταν οι αρχικοί προορισμοί. Αρκετά κορίτσια 
παντρεύτηκαν κυρίως μη χω-
ριανούς και έφυγαν για την 
Αμερική ή την Αυστραλία και 
δεν ξαναγύρισαν.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ όμως έχει το 
μεγάλο ποσοστό των ΠΕΡΔΙ-
ΚΙΩΤΩΝ, που με την εργασία 
τους βοήθησαν και βοηθάνε τα 
μέγιστα στην οικονομική ανά-
πτυξη αυτής της χώρας. Πριν 
από 58 χρόνια με την υπο-
γραφή της Ελληνογερμανικής 
σύμβασης στις 30-3-1960, που 
ανέφερε «περί επιλογής και τοποθετήσεως Ελλήνων 
εργατών εις Γερμανικάς επιχειρήσεις». Πολλοί τότε 
χωριανοί κυρίως οικογενειάρχες, αφού κρίνονταν κατάλ-
ληλοι από κάποια επιτροπή, φύγανε για τα εργοστάσια 
της Γερμανίας.

Πίσω έμενε η μάνα με τα ανήλικα παιδιά. Αλλά, πολλές 
φορές έφευγε το ζευγάρι και τα μικρά παιδιά μένανε με 
τις γιαγιάδες και τις θείες τους. Δύσκολα χρόνια για τους 
ίδιους και τις οικογένειες των χωριανών μας στις αρχές 
του 1960. Βέβαια στέλνανε τα μάρκα για να ζήσουν τις 
φαμελιές τους. Σιγά σιγά οι Περδικιώτες με επιχειρησια-
κό πνεύμα στήνουν δικά τους μαγαζιά κυρίως εστιατόρια. 

Δημιούργησαν αξιόλογες οικογένειες και τώρα έχουμε 
Περδικιώτες του εξωτερικού τρίτης γενιάς. Κρατάνε τις 
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα και δεν ξεχνάνε την πα-
τρίδα. Φτιάξανε και εξακολουθούν να φτιάχνουν αξιοζή-
λευτα σπίτια στο χωριό αλλά και σε Γιάννενα, Ηγουμενί-
τσα, Αθήνα. Κάνουν και επενδύσεις, κυρίως τουριστικές, 
στην Πέρδικα και τη γύρω περιοχή. Ενδιαφέρονται για 
την πρόοδο και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

των χωριανών (Δωρεά ασθενο-
φόρου κ.ά.) αλλά και την πολι-
τιστική άνοδο της Πέρδικας.

Μετέχουν σε Ηπειρωτικούς 
συλλόγους του εξωτερικού, 
συναντιούνται σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις που οργανώνουν. 
Στις περισσότερες μεγαλου-
πόλεις της Γερμανίας έχουμε 
Περδικιώτες. Μπίλεφερτ, Αμ-
βούργο, Μόναχο, Φρανκφούρ-
τη, Νυρεμβέργη, Βούπερταλ, 
Ντίσσελντορφ, Στουτγκάρδη, 

Ντόρτμουντ, Κολωνία κ.α.

Περδικιώτες έχουμε, εκτός από τις χώρες που αναφέρα-
με, και στη ΣΟΥΗΔΙΑ, τον ΚΑΝΑΔΑ, την ΑΓΓΛΙΑ, την 
ΙΤΑΛΙΑ και αλλού. Σήμερα, με το μεγάλο κίνημα μετα-
ναστών νέων για αναζήτηση εργασίας, μπορείς να βρεις 
παντού ξενιτεμένους χωριανούς. Αυτό είναι το πιο οδυ-
νηρό φαινόμενο· ότι φεύγουν αναγκαστικά απ’ τον τόπο 
μας, οι νέοι, τα νιάτα, τα καλύτερα μυαλά, οι επιστήμο-
νες, λόγω της κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα. Ευχή και 
ελπίδα όλων μας, να ζουν και να προκόβουν στον τόπο 
μας.

Κ.Γ.



2 ο Περδικιώτης

ENIΣΧΥΣΕΙΣ
• Από 10 ευρώ: ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Πέτρος (Αθήνα), ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Γεώργιος του Νίκου (Πέρ-
δικα), ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δημήτριος (Αθήνα), ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Νικόλα 
(Γερμανία)
• Από 15 ευρώ: ΤΣΑΡΑΚΟΒΙΣΤΑΣ Δημήτριος
• Από 20 ευρώ: ΠΑΝΤΟΥΛΑ Φρειδερίκη (Αθήνα), ΜΠΟΤΣΙΟΥ-ΚΑΡΔΑΝΗ Ιωάννα 
(Αθήνα), ΤΣΑΝΤΗΣ Σπυρίδων (Γερμανία), ΤΣΕΠΗΣ Παναγιώτης (Γερμανία), ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΥ-ΑΡΑΠΗ Φρειδερίκη (Ηγουμενίτσα), ΜΗΛΙΩΝΗΣ Θεόφιλος (Πέρδικα), ΝΤΑΦΛΟΣ 
Δημοσθένης (Πέρδικα), ΚΑΡΡΑΣ Δημήτριος (Γερμανία), ΣΑΜΟΪΛΗ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ Μα-
γδαληνή (Ελευσίνα), ΜΠΑΡΟΥΧΟΥ Βασιλική
• 30 ευρώ: ΠΑΠΠΑΣ Χρήστος του Βασιλείου (Ηγουμενίτσα)
• Από 40 ευρώ: ΠΑΚΟΣ Ανδρέας του Κων/νου (Γερμανία)
• Από 50 ευρώ: ΠΑΠΠΑΣ Παναγιώτης του Σωτηρίου (Γερμανία), ΙΛΒΑΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΥ-
ΡΙΔΟΥ Δέσποινα (Η.Π.Α), ΝΤΑΝΗΣ Δημήτριος του Μιχαήλ (Γερμανία), ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 
Κώστας (Γερμανία), ΡΕΠΑΝΗΣ Γεώργιος (Πέρδικα), ΤΣΑΝΤΟΥ Βασιλική (Γερμανία), 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ Αχιλλέας (Γερμανία), ΤΣΑΛΗ Αικατερίνη (Ρέθυμνο).

Πώς θα στείλετε ενισχύσεις…
Με κατάθεση στον λογαριασμό της ALPHA BANK 225-002101-058743. Πρώτο όνομα 
εμφανίζεται αυτό του προέδρου (Γαβριήλ Κωνσταντίνος) και δεύτερο αυτό της Σωτη-
ρίου Ειρήνης. 
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 Τρά-
πεζα, σας δίνουμε επιπλέον στοιχεία για την κατάθεση της ενίσχυσης προς την Αδελφό-
τητα: ALPHABANGBIC: CRBAGRAA, IBAN: GR 63 0140 2250 2250 02101058743

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος από 7 έως 
και 13 Αυγούστου οι καθιερωμένες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις στο χωριό μας. Κύριος 
φορέας από οικονομικής πλευράς ήταν ο Δή-
μος Ηγουμενίτσας με τη συμμετοχή της το-
πικής κοινότητας Πέρδικας και του Μορφω-
τικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. 
Βοήθησαν βεβαίως και αρκετοί συγχωριανοί 
με βασικό συντελεστή τον ακούραστο Νίκο 
Μήτση (Γκάλιτς), που για ακόμη μια φορά 
έδειξε τη μεγάλη του αγάπη για την Πέρδικα.

Αγροτικά προϊόντα
Στις 7/8/18 έγινε η έκθεση τοπικών αγροτι-
κών προϊόντων από κατοίκους της Πέρδικας 
και των γύρω περιοχών. Εκτέθηκαν κυρίως 
μέλι, γαλακτοκομικά, λάδι, βρώσιμες ελιές, 
γλυκά, μαρμελάδες, αρωματικά σαπούνια, 
καθώς και βότανα από αρωματικά φυτά.

Γιορτή λαδιού
Στις 8/8/18 στην πλατεία της Πέρδικας δη-
μιουργήθηκε το αδιαχώρητο. Η γιορτή λα-
διού- ελιάς που είναι ιδιαίτερα γνωστή ως 
εκδήλωση είχε την τιμητική της. Πολλοί επι-
σκέπτες από την γύρω περιοχή απόλαυσαν 
ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, 
αλλά και γεύτηκαν τα εδέσματα με βάση το 
λάδι (φρυγανισμένο ψωμί με λάδι κ.λπ.). 
Μοιράστηκαν μπουκαλάκια με λάδι των πα-
ραγωγών μας. Αρχικά ο πρόεδρος της τοπι-
κής κοινότητας Κώστας Ιλβανίδης καλωσό-
ρισε τους επισκέπτες και ευχαρίστησε όλους 
όσους βοήθησαν στην οργάνωση, τόσο τους 
φορείς (Πολιτιστικός Σύλλογος, Αδελφό-
τητα, ΚΑΠΗ, Δήμο, κ.α.) Η πρόεδρος του 
πολιτιστικού συλλόγου Ραχήλ Μαρκιανίδη 
αναφέρθηκε στο χορευτικό της βραδιάς, 
αλλά και στην προσπάθεια που γίνεται για 
την πολιτιστική αναβάθμισα του χωριού. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης οι βουλευ-
τές Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης (ΣΥΡΙΖΑ) 
και Βασίλης Γιόγιακας (Ν.Δ.). Παίρνοντας 
το λόγο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης και αφού συνεχάρη το 
Δήμο Ηγουμενίτσας για την οικονομική και 
όχι μόνο στήριξη του αναφορικά με τις εκδη-
λώσεις, αναφέρθηκε στο θέμα της τυποποί-
ησης, προβολής και εμπορίας του τοπικού 
ελαιόλαδου. Η περιφέρεια θα βοηθήσει κάθε 
προσπάθεια των παραγωγών της Πέρδικας 
στον τομέα αξιοποίησης του εξαιρετικού 
ελαιόλαδου που παράγεται εδώ είπε. Σας πε-
ριμένουμε για να συνεργαστούμε. 
Τα παραδοσιακά χορευτικά της Πέρδικας  
(μεγάλο και μεσαίο) της Αγιάς και των Φι-
λιατών απόδωσαν χορούς και καταχειροκρο-
τήθηκαν. 

Ση γιορτή λαδιού παραβρέθηκαν: ο Περιφε-
ρειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, 
οι βουλευτές Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης 
(ΣΥΡΙΖΑ) και Βασίλης Γιόγιακας (Ν.Δ.), ο 
Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης Λώλος, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς 
Πιτούλης, η Αντιπεριφερειάρχης σε θέμα-
τα παιδείας- πολιτισμού Αντιγόνη Φίλη, ο 
περιφερειακό σύμβουλος Νίκος Κάτσιος, ο 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ηγου-
μενίτσας Δονάτος Μαρτίνης, ο πρόεδρος 
του ΟΛΗΓ Ανδρέας Νταής, οι αντιδήμαρχοι 
Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκίκας και Δημή-
τρης Πάκος, ο πρόεδρος της Αδελφότητας 
Περδικιωτών Κώστας Γαβριήλ, ο υπεύθυνος 
της Τ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας Παύλος Πα-
παρούνας, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Θεσπρω-
τίας Αλκιβιάδης Λάμπρου, ο υποστράτηγος 
της ελληνικής αστυνομίας Γιάννης Γκοργκο-
ζώτος, κ.ά. 

Αντάμωμα

Στις 13/8/18 στο κατάμεστο αμφιθέατρο 
έγινε το Αντάμωμα των απανταχού Περδικι-
ωτών. Διασκεδάσαμε με την ορχήστρα του 
Μάκη Κιάμου, με τον νεαρό και ταλαντούχο 
κλαρινίστα Τάσο Χούσο να αποδίδει τρα-
γούδια, όχι μόνο της ξενιτιάς, αλλά και από 
όλη τη χώρα. Τα χορευτικά, τόσο της Πέρ-
δικας (μικρό και μεγάλο), όσο και αυτά από 
το Γραικοχώρι και την Κεραμίτσα καταχει-
ροκροτήθηκαν. Η Πέρδικα χρόνια τώρα έχει 
ως χοροδιδάσκαλο τον Αλέκο Γιανννακό, το 
Γραικοχώρι τον Θωμά Λάμπρου και η Κερα-
μίτσα τον Γιώργο Στεργίου. 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης Λώλος, 
αφού ευχαρίστησε τους συντελεστές της 
εκδήλωσης, αναφέρθηκε εν συντομία στα 
έργα που γίνονται στο χωριό. Ιδιαίτερα στά-
θηκε στο μεγάλο έργο της αποχέτευσης και 
της τουριστικής ανάπτυξης του χωριού, ενώ 

έκανε και ένα προγραμματισμό ενεργει-
ών που αφορούν στο άμεσο μέλλον την 
Πέρδικα. 

Στους χαιρετισμούς που απηύθυναν οι 
βουλευτές του νομού μας Μάριος Κά-
τσης (ΣΥΡΙΖΑ) και Βασίλης Γιόγιακας 
(Ν.Δ.) έκαναν λόγο για αναβάθμιση της 
Πέρδικας μέσω ενεργειών που θα κάνουν 
τα κόμματα τους, αλλά και απολογισμό 
των έως τώρα πεπραγμένων. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρόεδρος της 
Αδελφότητας Περδικιωτών και γενικός 
γραμματέας του. Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας Ελλάδος Κώστας Γαβριήλ 
και ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ Πέρδικας Δημή-
τρης (Τάκης) Μώκος. Μετά την εμφάνιση 
των χορευτικών ξεκίνησε η διανομή των 
πλουσίων εδεσμάτων και ποτών, δηλαδή 
πίτες, σουβλάκια και άλλα φαγητά, κρασιά, 
τσίπουρο και μπύρες., ενώ τα βεγγαλικά που 
εκτοξεύτηκαν έκαναν τη νύχτα μέρα, δίνο-
ντας μια ξεχωριστή νότα στην όλη εκδήλω-
ση. Το γλέντι συνεχίστηκε με χορό ελεύθερο 
από Περδικιώτες και επισκέπτες. Ήταν μια 
ωραία εκδήλωση σαν και αυτές που ξέρουν 
να ετοιμάζουν ο Γκάλιτς και η παρέα του. 

Ο χαιρετισμός του προέδρου της 
Αδελφότητας στο Αντάμωμα 

Κ. Γαβριήλ
Αγαπητοί επισκέπτες του χωριού μας, αγα-
πητοί συγχωριανοί εκ μέρους του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΜΟΝΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και 
του Δ.Σ. της Αδελφότητας των απανταχού 
Περδικωτών σας μεταφέρω έναν εγκάρδιο 
πατριωτικό χαιρετισμό.
Το αντάμωμα των Περδικωτών είναι θεσμός 
όχι μόνο για το χωριό μας αλλά και την γύρω 
περιοχή. Απόψε έχουμε τη χαρά να μας δι-
ασκεδάσει ο Μάκης Κιάμος με το μουσικό 
του συγκρότημα. Με τον Μάκη είμαστε μαζί 
στη Διοίκηση της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ και 
βοηθάει τόσο στα καλλιτεχνικά θέματα όσο 
και στα νομικά αφού είναι δικηγόρος Αθη-
νών.
Η «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ» που έχει 400 συλ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ οι εκδηλωσεισ στην περδικα
Γεννήσεις

Ο Μιχάλης ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ και η Δάφνη ΓΑΒΡΙΗΛ του Γρηγόρη απέκτησαν αγόρι.
Να τους ζήσει, καλότυχο.

Βαπτίσεις
ΕΥΡΙΔΙΚΗ, η κόρη του Γιώργου Αβρ. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗ και της Ευαγγελίας ΓΟΓΟΛΟΥ
ΜΑΞΙΜΟΣ, ο γιος του Κωνσταντίνου Βασ. ΜΑΚΡΗ και της Δάφνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΙΑΣΩΝΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ο γιος του Γιώργου ΓΟΓΟΛΟΥ και της Σβάντγε ΣΤΟΡΓΙΟΧΑΝ
ΜΕΛΙΝΑ-ΖΩΗ, η κόρη του Γιώργου Στ. ΚΑΡΙΜΑΛΗ και της Στεφανίας ΜΠΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο γιος του Γιώργου ΡΕΠΑΝΗ και της Χριστίνας ΤΣΕΠΗ (νονός ο Νίκος 

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ)
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ, η κόρη του Ευθύμιου Ευάγ. Φράγκου και της Άννα-Μαρίας ΣΤΥΛΙΑΝΟ-

ΠΟΥΛΟΥ (νονά η Σόφη ΤΣΙΑΜΗ-ΠΑΠΠΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ο γιος του Γιάννη Χριστάκη και της Ναντίν-Μελανί-Ρεμπέκα ΚΕΛΛΕΡ
ΘΕΟΔΩΡΑ, η κόρη του Αντώνη ΠΙΠΛΙΟΥΚΑ και της Πολυξένης ΚΑΡΙΜΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, η κόρη του Βασίλη ΠΕΤΡΙΔΗ και της Ανθής ΦΩΤΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ, ο γιος του Χρήστου ΤΣΑΝΤΟΥ και της Ευαγγελίας ΚΑΤΣΙΩΤΗ 
ΦΟΙΒΟΣ, ο γιος του Μανώλη ΧΑΝΤΖΑΡΑ και της Ιουλίας ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ο γιος του Περικλή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ και της Χριστίνας ΜΥΛΩΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ο γιος του Ροσσάνο ΒΕΝΚΕΛ και της Αλεξάνδρας ΦΩΤΙΟΥ

Να ζήσουν, καλότυχα και να χαίρονται το όνομά τους.
Γάμοι

 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Βασίλειος του Πέτρου και της Ευαγγελίας - ΦΩΤΙΟΥ Ανθή του Αθανασίου και 
της Χρυσαυγής
 ΜΠΟΥΛΗΣ Λέανδρος του Φωτίου και της Μόνικας – ΚΕΡΜΟΥ Κωνσταντίνα του Νικολάου 
και της Ελένης
 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αλέξανδρος του Ιωάννη και της Χριστίνας (Θωμά Αναστασίου) – ΚΑΤΣΙΜΑ-
ΝΗ Κλεονίκη του Γεωργίου και της Δέσποινας
 ΟΥΛΡΙΧ Πρεδέεκ του Γκέοργκ – ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ Ελένη του Ελευθερίου και της Δέσποινας
 ΚΩΣΤΡΟΓΛΟΥ Νικόλαος του Δημητρίου (από Κόνιτσα) – ΜΩΚΟΥ Σταματία του Χρήστου 
και της Λίτσας 
 ΡΕΠΑΝΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Χάϊδως – ΤΣΕΠΗ Χριστίνα του Γιώργου και 
της Μαρίας (κουμπάροι ο Νίκος και η Βίκυ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ). Η στέψη και η βάπτιση πραγματοποι-
ήθηκε στον Αη-Θανάση και το γλέντι στην Αγιά στον Κατσιώτη
 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος – ΤΣΑΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Κατερίνα του Δημητρίου και της Βάσως 
(Καριμαλάκη)

 Να ζήσουν ευτυχισμένοι και με καλούς απογόνους

Θάνατοι
9 ΚΩΝΣΤΑΣ Δημήτριος του Θεόδωρου, ετών 78 (Πέρδικα)
9 ΖΟΥΜΠΟΣ Χαρίσης του Γεωργίου, ετών 92 (Ηγουμενίτσα)
9 ΜΠΑΛΛΑΣ Δημήτριος του Φιλίππου, ετών 86 (Πέρδικα)
9 ΠΑΝΤΟΥΛΑ Παναγιώτα του Γεωργίου, χήρα Γ. Πάντουλα, ετών 84 (Πέρδικα)
9 ΠΑΚΟΥ Αλεξάνδρα του Παναγιώτη, χήρα Δημητρίου Πάκου, ετών 89 (Πέρδικα)
9 ΜΑΤΖΕΚΗΣ Ζήσης του Ευαγγέλου, ετών 72 (Πέρδικα)
9 ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ετών 55 (Πέρδικα)
9 ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ Σπυρίδων του Βασιλείου, ετών 47 (Πέρδικα)

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς τους
Αγαπητοί συγχωριανοί δεν έχουμε άμεση πληροφόρηση για τα κοινωνικά και άλλα, αν εσείς δεν μας 
τα διαβιβάσετε γι’ αυτό μη σας παραξενεύει η ελλιπής ενημέρωση.

Τρίμηνη περιοδική έκδοση 
της Αδελφότητας Περδικιωτών Θεσπρωτίας “Ο Άγιος Αθανάσιος”

Κωδικός εντύπου:4217 • Παπαφλέσσα 4 181 22 Κορυδαλλός
Eκδότης - Διευθυντής: Γαβριήλ Κώστας - Πρόεδρος της Αδελφότητας 
E-mail: kgavriil@hotmail.com
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση-Εκτύπωση: 
RED-T-POINT, Άρτεμις Πετροπούλου, 2108656505 • Ε-mail: redpoint@otenet.gr

ο Περδικιώτης



3ο Περδικιώτης

λόγους, αδελφότητες και ομοσπονδίες της 
χώρας, αγωνίζεται για την ανάπτυξη της 
Ηπείρου και τη διατήρηση των παραδόσεών 
μας. Πρόσφατα έκανε το πανηπειρωτικό πα-
νηγύρι στο ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ και οργανώνει 
το υπερθέαμα στο «ΗΡΩΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» 
στην Αθήνα στις 3/10/18 με τίτλο 

«Ήπειρος χτες, σήμερα, αύριο»
Η αδελφότητα των περδικιωτών της Αθήνας 
πρωτοξεκίνησε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
το 1979 στην Πέρδικα, βγάζοντας το χωριό 
από την αφάνεια.
Εκδίδει για 40 χρόνια ανελλιπώς την εφη-
μερίδα «Ο ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ» που αποτελεί 
τον συνδετικό κρίκο των Περδικιωτών όπου 
γης. Χρειάζεται ηθική και υλική βοήθεια από 
όλους. Ο χώρος που βρισκόμαστε, το αμφιθέ-
ατρο, έγινε με δαπάνες του συγχωριανού μας 
στην Αθήνα Ζαννή Κ. Λαλλά, τον οποίο για 
μια ακόμη φορά ευχαριστούμε.
Αγαπητοί ξενιτεμένοι Περδικιώτες, σας ευ-
χόμαστε να περάσετε καλά κοντά στα αγα-
πημένα σας πρόσωπα, συγγενείς και φίλους 
στο χωριό και με το καλό να επιστρέψετε στις 
χώρες που εργάζεστε και διαμένετε και σας 
περιμένουμε ξανά στο επόμενο αντάμωμα.

Καλές διακοπές και καλή διασκέδαση.
Και του χρόνου να ανταμώσουμε όλοι ξανά. 

Σημείωση: Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε 
όλους τους χωριανούς που βοήθησαν, αλλά 
και στο Γιώργο Ντάνη, ο οποίος μπορεί να εί-
ναι υπηρεσιακός παράγοντας στο Δήμο Ηγου-
μενίτσας, συνέβαλλε όμως τα μέγιστα στις εκ-
δηλώσεις, αθόρυβα, μεθοδικά και πρακτικά. 

Κ.Γ.

Ομιλία του Προέδρου του ΚΑΠΗ 
κου Μώκου Δημητρίου

Κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας
Σαν ΚΑΠΗ σας ευχαριστούμε που μας δί-
νεται ο λόγος να ακουστούμε και εμείς για  
πρώτη φορά από αυτό εδώ το βήμα.
Είμαστε και εμείς ένα κομμάτι των απαντα-
χού Περδικιωτών, της τρίτης ηλικίας, που 
ζούμε στην Πέρδικα, ή κάπου αλλού. Έχουμε 
τη δική μας θέση σε αυτό το αντάμωμα.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος μας δίνεται  
η ευκαιρία να ανταμώνουμε όλο και περισ-
σότεροι, να τα λέμε από κοντά μικροί και με-
γάλοι. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για όλους, 
όσους βρισκόμαστε εδώ. Στον τόπο μας.
Ίσως να βλέπουμε πρόσωπα που έχουμε πολ-

λά χρόνια  να ανταμώσουμε. Ανταμώνουμε 
σήμερα. Ανταμώνουν οι δρόμοι μας. Ανταμώ-
νουν οι ιδέες μας. Ανταμώνουν τα βλέμματά 
μας. Τον αντάμωσα στο χωριό. Ποιος ξέρει 
πότε θα ανταμώσουμε πάλι.
Και κάτι για εμάς. Ο καθένας για τα δικά του.
Εκπροσωπούμε 171 και πλέον ενεργά μέλη  
και αποσκοπούμε σε περισσότερα. Ζούμε στο 
χωριό 500 άτομα περίπου άνω των 60 ετών 
άνδρες και γυναίκες.
Αναλάβαμε το ΚΑΠΗ μετά από πολλή σκέ-
ψη. Ήταν υπό διάλυση. Με συνεργάτες δύο 
αξιόλογα πρόσωπα, τον Νίκο Βενέτη ως αντι-
πρόεδρο, και τη Γιώτα Μώκου-Κόχυλα ως 
Γραμματέα και υπεύθυνη Γυναικών. Επίσης, 
μας πλαισιώνουν η κα Καλυβιώτη Ζαΐρα, η 
κα Σωτηρίου - Καρίμαλη Ειρήνη, και ο Γα-
βριήλ Αθανάσιος. Ο καθένας από το δικό του 
πόστο. Σαν νεότερος όλων των μελών πήρα 
το ρίσκο  να ασχοληθώ ενεργά.
Μου λένε πολλοί, τι κάνεις εσύ εκεί, ΚΑΠΗ 
είσαι; Ναι κύριοι, όλοι άνω των 60 ετών είτε
το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε εκεί ανήκου-
με, μεγαλώσαμε.
Έχουμε εκλεγεί ως άμισθη επιτροπή. Προ-
σπαθούμε για το καλύτερο. Το κάνουμε γιατί 
το θέλουμε. Ζούμε σχεδόν όλοι στο χωριό. Ο 
ένας ξέρει τον άλλον. Έχουμε τον δικό μας 
χώρο. Ελάτε. Χρειαζόμαστε την παρουσία 
σας. Εκεί θέλουμε να ανταμώνουμε. Μέχρι 
τώρα κάναμε πολλά. Έχουμε να κάνουμε και 
άλλα. Αν κάτι δεν κάναμε να μας το πείτε.
Ό,τι λέει ο κανονισμός, θα τα διεκδικήσουμε 
όλα. Τα δικαιούμαστε. Δεν είμαστε μόνο για 
καφέ και χαρτοπαίγνια. Είναι και άλλα.
Οι Δήμοι οφείλουν να βρίσκονται στο πλευρό 
του πολίτη, με την οργάνωση των κοινωνι-
κών υπηρεσιών.
Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω και 
τον Δήμαρχο που μας προσφέρει μερικά από 
αυτά. Δικαιούνται και οφείλουν να υπάρχουν, 
ανάλογα με τις ανάγκες των Πολιτών.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα ΚΑΠΗ 
είναι πάρα πολλές και στελεχώνονται από 
γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοση-
λευτές, φυσιοθεραπεία, οργανωμένη ψυχα-
γωγία, εθελοντισμός, κατ’ οίκον εξυπηρέτη-
ση, επιμορφώσεις, διαλέξεις, εμβολιασμοί, 
ιατρικές εξετάσεις, και πολλά άλλα.
Από το 1989 τις δαπάνες μισθοδοσίας λει-
τουργικών αναγκών υποχρεώθηκαν να ανα-
λάβουν οι Δήμοι και κοινότητες.
Επικαλούμαστε για πάρα πολλά πράγματα.

Οι αρμοδιότητές μας είναι μόνο συμβουλευ-
τικές και γνωμοδοτικές, και όχι κανονιστικές.
Είμαστε υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουρ-
γία και την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, 
την τήρηση του κανονισμού και την εκτέλεση 
των αποφάσεων της Διοίκησης. 
Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια σε όλους 
αυτούς που ασχολούνται, από την αρχή αυ-
τού του ανταμώματος έως και σήμερα, ώστε 
κάθε φορά αυτή η δύσκολη εκδήλωση να έχει  
πάντα επιτυχία.
Και πάλι καλώς ανταμωθήκαμε.
Καλή συνέχεια.

Προσφορές Περδικιωτών και φίλων της 
Πέρδικας στη γιορτή λαδιού και στο 
αντάμωμα των απανταχού Περδικιωτών

ΓΙΟΡΤΗ ΛΑΔΙΟΥ
ΙΛΒΑΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 20 κιλά λάδι, ΜΗΛΙ-
ΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, 10 κιλά λάδι, ΜΩΚΟΣ ΤΑΚΗΣ, 
10 κιλά λάδι, ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 κιλά 
λάδι, ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 10 κιλά λάδι, 
ΡΕΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ηλεκτρολόγος), 30 κιλά 
ψωμί.

ΑΝΤΑΜΩΜΑ 2018
ΒΛΑΧΟI ΙΩΑΝΝΙΝΑ  500 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
 500 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 
RESTAURANT ATHENA
[ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ]  200 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
[ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΟΠΟ 200 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
ΓΚΟΓΚΑΣ [ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ] 200 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΕΤΟΥΛΗΣ  300 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
ΨΗΣΤΑΡΙΑ 
ΓΟΓΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  200 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΠΙΡΟΥΝΙ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ  200 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
HOTEL AGIA PARASKEVI  150 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
[ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ]  200 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  100 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
KARAVOSTASI HOTEL 
[ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ]  100 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
ΚΑΦΕ ΜΥΘΟΣ [ΝΤΑΓΚΑΣ] 100 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 
[ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ]  150 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
SUNNY HOTEL
[ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ] 200 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
RIVIERA HOTEL 
[ΜΠΕΤΣΗΣ]  100 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
ΓΟΓΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
[ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ]  100 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 

ΠΙΤΕΣ ΣΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  20 
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΖΑΪΡΑ  4
ΑΝΝΕΤΑ- ΤΣΑΝΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΗ  4 
ΠΗΓΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  1
ΠΗΓΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΣΟΥΛΑ  1 
ΜΕΛΛΟΥ ΔΡΙΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  2 
ΖΑΧΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  1 
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ- ΠΗΓΗ ΣΟΦΟΥΛΑ  1
ΔΟΥΚΑ ΤΟΥΛΑ  1 
ΔΟΥΚΑ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ  1 
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20 ΚΙΛΑ ΤΥΡΙ 
ΚΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1
ΖΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  1 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ- ΛΙΑΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  1 
ΠΑΚΟΥ ΓΟΓΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  1 
ΡΕΠΑΝΗ ΧΑΪΔΩ  1
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  1 
ΤΣΕΠΗ- ΦΛΩΡΟΥ ΝΙΚΗ 2
ΠΕΤΣΗ ΤΑΤΙΑΝΑ  1
ΝΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  1
ΔΟΥΛΗΣ 1 
ΜΙΡΗΣ  1 
ΜΗΤΣΗ- ΜΩΚΟΥ ΝΤΙΝΑ  4
ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΚΡΗ ΣΟΥΛΑ 2
ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ-ΤΣΕΠΗ  1 
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ- ΚΩΝΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  4
ΚΟΛΙΟΜΙΧΟΥ ΧΑΡΑ  1
ΛΕΟΝΤΑΡΗ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  2
ΒΕΝΕΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  1 
ΓΚΙΟΚΑ ΚΑΣΙΑΝΗ  1 
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ  1 
ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1 
ΠΙΤΣΑΡΙΑ  ΤΡΕΛΑ ΖΥΜΑΡΑΚΙΑ  4

ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
GAST. ΙΛΒΑΝΙΔΗΣ  20 ΛΙΤΡΑ 
ΜΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  10 ΛΙΤΡΑ 
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ [OLIVISTA] 30 ΛΙΤΡΑ 
ARILLA HOTEL  10 ΛΙΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  20 ΛΙΤΡΑ 
ΤΣΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
[SUPER MARKET] 10 ΛΙΤΡΑ 
ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  20 ΛΙΤΡΑ 
ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  20 ΛΙΤΡΑ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ  
[ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ] 
ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧ. 15 ΛΙΤΡΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ 
ΛΙΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  5 ΛΙΤΡΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
[BLUE BEACH]  10 ΛΙΤΡΑ ΚΡΑΣΙ 
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  10 ΛΙΤΡΑ ΚΡΑΣΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 
[SUPER MARKET]  200 ΝΕΡΑ

οι εκδηλωσεισ στην περδικα

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Πάκο, ευχάρι-
στα είναι τα νέα για δεκάδες Περδικιώτες 

που είχαν αγροτεμάχια και το 2009, με την ολο-
κλήρωση της πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού 
Σχεδίου, έγιναν οικόπεδα. Τα νέα αυτά οικόπεδα 
βρίσκονται στις περιοχές ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥ-
ΛΑΚΙΑ-ΑΡΙΛΑ και ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ. Προκειμένου 
όμως, οι νέοι ιδιοκτήτες των οικοπέδων, να πά-
ρουν στα χέρια τους τις πράξεις κυριότητας, έπρε-
πε να πληρώσουν εισφορά σε χρήμα. Δυστυχώς 
όμως οι τιμές που καθορίστηκαν ήταν υπέρμετρες 
και εξωπραγματικές, με αποτέλεσμα, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των συγχωριανών να μην μπορεί 
να εξοφλήσει το ποσό που καθορίστηκε. […]

Αφού ζητήθηκε και η γνωμάτευση της Νομικής 
Υπηρεσίας, ο φάκελος ολοκληρώθηκε και είναι 
έτοιμος για την τελική έγκριση από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την τελική ρύθμιση: 
Τα ποσά που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες των 
οικοπέδων (εισφορά σε χρήμα) για την περιοχή 
ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΤΑΥΛΑΚΙΑ είναι ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
κατά 45%. Για την περιοχή ΑΡΙΛΑ είναι ΜΕΙΩ-
ΜΕΝΗ κατά 38% και για την περιοχή ΒΟΥΝΙ-
ΣΤΡΑ  είναι ΜΕΙΩΜΕΝΗ κατά 62%.
Μετά την απόφαση του ΔΣ, θα σταλούν στους 
ιδιοκτήτες των νέων οικοπέδων στην Πέρδικα, 
επιστολές με τις νέες μειωμένες τιμές, τις οποίες 
θα μπορούν να αποπληρώσουν είτε σε δόσεις, είτε 
εφάπαξ.[…]

Αισθητά μειωμένες οι τιμές εισφοράς 
σε χρήμα για τα νέα οικόπεδα στην Πέρδικα

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ
•  ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ Αλέξανδρος του Αθανασίου, Διοίκηση επιχει-

ρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας ΤΕΙ 
Ηπείρου (Ηγουμενίτσα)

•  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παντελής του Ευαγγέλου, Πολιτικές επιστήμες 
και Διεθνών σχέσεων Παν. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Κόρινθος)

•  ΚΩΣΤΑ Μαριάμ-Άννα του Παναγιώτη, Κοινωνιολογίας Παν. 
ΑΙΓΑΙΟΥ (Μυτιλήνη)

•  ΜΠΙΣΤΙΩΛΗΣ Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Τεχνολόγων Γε-
ωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα)

•  ΠΑΠΠΑ Νεφέλη του Ιωάννη, Κοινωνιολογίας Παν. ΚΡΗΤΗΣ 
(Ρέθυμνο)

(Ήταν μαθητές Λυκείου Μαργαριτίου)
Ευχόμαστε καλή φοιτητική σταδιοδρομία και το σημαντικότερο 
καλή επαγγελματική αποκατάσταση.

Στο χωριό 
ενισχύσεις 
εισπράττει 

με απόδειξη 
η Ειρήνη 
(Ρηνούλα) 
Καρίμαλη



4 ο Περδικιώτης

v Στην Ηγουμενίτσα θα πραγματο-
ποιηθεί το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
των ΚΕΠ Υγείας με θέμα «Ο ρόλος 
των Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγεί-
ας στους Δήμους», την Παρασκευή 30 
Νοεμβρίου και το Σάββατο 1 Δεκεμβρί-
ου 2018. (Υπεύθυνος τομέα υγείας του 
δήμου είναι ο αντιδήμαρχος Δημήτρης 
Πάκος)

v Ευχαριστημένοι δηλώνουν οι Περδικιώτες που ασχολούνται με τον τουρισμό από 
τη φετινή σαιζόν σε σχέση με τα έσοδα των προηγούμενων χρόνων. Πρέπει να μεγα-
λώσει χρονικά η τουριστική περίοδος για να πάμε καλύτερα.

v Κάτι δείχνει η φετινή σοδειά ελαιολάδου από τον μέχρι τώρα ελαιόκαρπο. Όμως 
οι αγροτικοί δρόμοι έχουν τα χάλια τους. Απ’ ότι μας είπε ο περιφερειακός σύμβου-
λος Νίκος Κάτσιος η Πέρδικα έχει το μεγαλύτερο οδικό δίκτυο αγροτικών δρόμων.

v Στη γιορτή λαδιού ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, στη σύντομη 
ομιλία του, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της περιφέρειας να βοηθήσει στην τυποποί-
ηση και προώθηση στην αγορά του Περδκιώτικου λαδιού. Ας το πάρουν σοβαρά το 
θέμα οι παραγωγοί μας.  

v Πολλοί μικροκτηνοτρόφοι, ιδίως νέοι-αυτό είναι ενθαρρυντικό-φτιάχνουν εξαι-
ρετικό τυρί, κυρίως κατσικίσιο, το οποίο  το διαθέτουν σε τενεκέδες των 7-8 κιλών.

v Σε επεξεργασία και τυποποίηση οσπρίων και ξηρών καρπών επιδίδεται ο συγχω-
ριανός μας Χρήστος Στ. Παππάς με μονάδα που έχει στο βιοτεχνικό πάρκο Παραμυ-
θιάς (Γκρίκα-ψάκκα). Τα προϊόντα του υπάρχουν στα Σούπερ-Μάρκετ της περιοχής 
και είναι εξαιρετικής ποιότητας.

v Προχωρούν τα έργα της αποχέτευσης στο χωριό αλλά το θέμα της ύδρευσης με 
πεπαλαιωμένο δίκτυο πώς θα αντιμετωπιστεί;

v Ο ξαφνικός θάνατος συγχωριανού μας σε γλέντι γάμου στην Αγιά, έφερε για μια 
ακόμη φορά την ανυπαρξία των Δομών Υγείας στην περιοχή. 

v Η υποβάθμιση του Κ.Υ. Πάργας και η υπολειτουργία του αντίστοιχου στο Μαρ-
γαρίτι μας αφήνουν στο έλεος του Θεού. Στ συγκεκριμένο γεγονός το ασθενοφόρο 
ήρθε μετά από 55 λεπτά!!!

v Στο «ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ» πνίγηκε πρόσφατα 70χρονη από την Πάτρα, που είχε έρ-
θει για διακοπές στην περιοχή. Το μεγάλο κύμα και ο δυνατός άνεμος που φυσούσε 
την παρέσυραν. Μάταια οι παρευρισκόμενοι και ο ναυαγοσώστης προσπάθησαν να 
την συνεφέρουν.

v Απ’ ό,τι μας δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υγείας Δημήτρης Πάκος από τους 
20 περίπου πιστοποιημένους χειριστές του απινιδωτή που διαθέτει η κοινότητα οι 18 
αρνούνται να κάνουν χρήση. Φοβούνται ότι αν δεν τα καταφέρουν θα επικριθούν. 
Βέβαια δεν είναι έτσι, το μηχάνημα αυτό σώζει ζωές, ας το ξανασκεφθούν.

v Με σχετικό έγγραφο που έστειλε η υπηρεσία λιμεναρχείου Συβότων προς την 
τοπική κοινότητα Πέρδικαςς και τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ζητάει να εξετάσουν σχε-
τικές καταγγελίες ότι δυσάρεστες οσμές παρατηρούνται στις παραλίες ΑΡΡΙΛΑ και 
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ.

v Ουσιαστικούς κάδους ανακύκλωσης δεν έχει το χωριό μας και οι ευσυνείδητοι 
κάτοικοι του χωριού τα μαζεύουν και τα πηγαίνουν στην Ηγουμενίτσα.

v Το φαινόμενο των αδέσποτων παραγωγικών ζώων (αγελάδες-πρόβατα) που κυ-
κλοφορούν στο δρόμο Πέρδικας – Καρτερίου δεν λέει να διορθωθεί. Ήδη από την 
περιφέρεια καθιερώθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ για τους κατόχους των.

v Πολλοί επισκέπτες της Πέρδικας εντυπωσιάζονται από τις ομορφιές της περιοχής 
και επιλέγουν για θρησκευτικά μυστήρια (γάμοι-βαπτίσεις) τις εκκλησίες Αγία Πα-
ρασκευή και Αη-Θανάση, απ’ ό,τι μας είπε ο παπά Χρήστος. Πρόσφατα ο διεθνής 
ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Λεωνίδας Βόκολος τέλεσε το γάμο του και βάπτισε το 
παιδί του στην Αγία Παρασκευή.

v Σημαντική είδηση που δε γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο. Από τη Διεύθυνση 
Ασφαλείας Ηπείρου συνελήφθη ζευγάρι αλλοδαπών, που διαμένει 30 χρόνια στην 
Πέρδικα, για αρχαιοκαπηλία.

• Με βαθμό 2,5 εισήχθησαν στο ΤΕΙ Ηγουμενίτσας φέτος, στο τμήμα Διοίκησης και 
Τουριστικών επιχειρήσεων οι απόφοιτοι Λυκείου. Δηλαδή λίγο πιο πάνω από λευκή 
κόλλα!!
• Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ με δήλωσή του έκανε γνω-
στό ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Στον 
ίδιο κομματικό χώρο γίνεται κίνηση απ’ τον Σπύρο ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ και αναμένονται 
εξελίξεις.
• Όσον αφορά το Δήμο Ηγουμενίτσας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι ξανά υποψή-
φιος ο Γιάννης ΛΩΛΟΣ, ενώ εκτός του Γιάννη ΓΟΓΟΛΟΥ γίνονται και κινήσεις από 
τον ΣΥΡΙΖΑ για υποψήφιο ευρύτερης αποδοχής.
• Μουσείο Τέχνης στο ακριτικό χωριό ΛΙΑ της Θεσπρωτίας εγκαινίασε πρόσφατα 
ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι ΠΑΪΑΤ, που έγινε με δαπάνες του επιχει-
ρηματία Αλέκου ΥΦΑΝΤΗ που κατάγεται από το ΛΙΑ. Το μουσείο φιλοξενεί έργα 
του ΘΕΟΦΙΛΟΥ και δημιουργίες του Θεσπρωτού καλλιτέχνη Σωτήρη ΣΟΡΟΓΚΑ.
• Πρωτοβουλία για ίδρυση Μουσείου ΣΟΥΛΙΟΥ στην Παραμυθιά παίρνει η Ποπο-
βίτισσα στην καταγωγή Άννα ΚΟΥΡΤΗ, τακτική καθηγήτρια του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθήνας.
• Μεγάλη η ανοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας στην υπόθεση των τραπεζοκαθισμάτων, 
ιδιαίτερα σε πλατείες που δημιουργείται πρόβλημα σε κατοίκους και επισκέπτες δι-
έλευσης. Αδυναμία του Δήμου στη συμμόρφωση των καταστηματαρχών ή στραβά 
μάτια εν όψει προεκλογικής περιόδου;
• Ευκολότερη η πρόσβαση στον ιστορικό χώρο του ΣΟΥΛΙΟΥ από Αγ. Κυριακή 
(Πόποβο), αφού η περιφέρεια δημοπράτησε έργο 3,5 εκατ. ευρώ.
• Ο Δήμος Ηγουμενίτσας αναζητεί τρόπους αξιοποίησης του νεόδμητου κτιρίου στο 
Μαργαρίτι που προοριζόταν για δημαρχείο. Μετά την υπαγωγή στο Δήμο Ηγουμε-
νίτσας μένει ανεκμετάλλευτο. Αλλά και το κοινοτικό κατάστημα Πέρδικας δεν έχει 
χώρους αξιοποίησης;
• Γάλα ΣΟΥΛΙΟΥ στα καταστήματα τροφίμων της περιοχής διατίθεται από νεοϊ-
δρυθείσα μονάδα επεξεργασίας και παστερίωσης γάλακτος στο ΓΑΡΔΙΚΙ Σουλίου 
Θεσπρωτίας. 
• Σε ερευνητικό πρόγραμμα εντάχθηκε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας – 
Πρέβεζας (πρόεδρος ο κ. ΠΑΡΟΛΑΣ) για τα έτη 2018-2021 και αφορά τη στήριξη του 
ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης Βαγγέλη ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και 
έχει προϋπολογισμό 358.000 ευρώ.
• Η Μητρόπολη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
διέθεσε για άπορες οικογένειες το 
ποσό των 103600 ευρώ το 2017, 
αλλά και 21000 ευρώ σε διανομή 
δεμάτων. Τρόφιμα και χρήματα διέ-
θεσε και το εκκλησιαστικό συμβού-
λιο Πέρδικας για τους κατοίκους 
απ’ ό,τι μας είπε ο εφημέριός μας 
παπα-Χρήστος Τζιοβάρας. 

Μικρά και… Ενδιαφέροντα Θεσπρωτικά & άλλα

Η ηλεκτρονική έκδοση 
του Περδικιώτη 

θα είναι προσεχώς διαθέσιμη 
στο www.perdikanews.com

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.:210-3243822 – Fax: 2103243281

www.panepirotiki.com  - email: info@panepirotiki.com

«Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ»
Ταξίδι στην Ήπειρο. Στην «Άπειρο - Ήπειρο».

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου • Ωδείο Ηρώδου του Αττικού
Ώρα έναρξης 20.30

Η διαχρονική διαδρομή του τόπου 
μέσα από την πνευματική και καλλιτεχνική του δημιουργία.

Μεγάλη μουσικοθεατρική και χορευτική παράσταση, 
που διοργανώνει η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος.

Με την παρακαταθήκη όλων των Ηπειρωτών δημιουργών και τη συμμετοχή:
των λαμπρών αστέρων της μουσικής, Πέτρος Λούκας Χαλκιάς, Νίκος Φιλιππίδης, Να-
πολέων Δάμος, Σταύρος Καψάλης, Γιώργος Κωτσίνης, Ηλίας Πλαστήρας, Αλέξαν-
δρος Αρκαδόπουλος, Σάββας Σιάτρας, Αντώνης Κυρίτσης, Γιάννης Παπακώστας, 
Κώστας Τζίμας, Μάκης Κιάμος, Παγώνα Αθανασίου, Δημήτρης Υφαντής, κ.ά,
των πολυφωνικών σχημάτων “Κυράδες της Άνω Δερόπολης”, “Χαονία” και εργα-
στήρι πολυφωνικού Π.Σ.Ε., και με μία πανδαισία Ηπειρώτικων χορευτικών ομίλων 
επί σκηνής, με ένα μεγάλο σύνολο από εκπροσώπους όλων των τεχνών, των σπουδαί-
ων ηθοποιών της (Γιώργος Αρμένης, Παντελής Παπαδόπουλος, Θεοδώρα Σιάρκου, 
Ρηνιώ Κυριαζή, Βασίλης Σιάφης, Γιώργος Νάκος, Τάσσος Νούσιας, Χρήστος Νίνης, 
Ρηνιώ Μπάλκου – Παπαδοπούλου, Λάμπρος Γραμματικός, Στέλιος Θεοδώρου, κ.α.) 
και με οδηγό την λογοτεχνική δημιουργία των σπουδαίων συγγραφέων της Ηπείρου (Κ. 
Κρυστάλλης, Χ. Χριστοβασίλης, Μ. Γκανάς, Τ. Πορφύρης, Γ. Χουλιαράς, Δ. Χατζής, 
Χ. Μηλιώνης, Δ. Τζιόβας, Σ. Δημητρίου, Β. Γκουρογιάννης κ.α.), θα αναδειχθεί η 
υπέρλαμπρη Ηπειρώτικη δημιουργία, ο ζηλευτός υλικός και άυλος πολιτισμός της, στους 
αιώνες της ιστορίας της.
Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr https://www.viva.gr/tickets/music/irodeio/i-ipeiros-taxidevei/
Τιμές εισιτηρίων: 15, 25, 35, 45, 60€

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
•  Με 15 ομάδες θα γίνει φέτος το πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας ΕΠΣ Θεσπρωτίας όπου 

μετέχει και ο ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ που είναι και φιναλίστ του Κυπέλλου της ΕΠΣ την 
περίοδο που έληξε.

•  Μεταγραφικά η ομάδα ανανέωσε τα συμβόλαια με τους Δημήτρη, Στέφανο, Γιώργο 
και Θωμά ΚΑΡΙΜΑΛΗ, Θανάση ΛΑΛΛΑ, Κέβιν ΓΚΟΓΚΑ, Τάσο ΦΩΤΙΟΥ και Νίκο 
ΦΟΥΣΕΚΗ. Πήρε από τον ΑΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ τους Ανέστη ΤΖΑΝΗ (αμυντικό) και 
Δημήτρη ΛΑΜΠΡΟΥ (μέσο), ενώ επέστρεψαν στην ομάδα ο Θοδωρής ΜΥΡΙΣΚΛΑ-
ΒΟΣ (από ΑΕΤΟ ΑΓΙΑΣ) και Βάιος ΜΠΙΣΤΙΩΛΗΣ (από ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ) και κρά-
τησε τον 20χρονο ταλαντούχο επιθετικό Σωκράτη ΚΟΥΛΟΥΡΗ.

•  Στις πρώτες αγωνιστικές θα αντιμετωπίσει την Ν. Σελεύκεια, Λαδοχώρι, Μαργαρίτη 
και Φιλιάτες. 

•  Στη χοροεσπερίδα που οργάνωσε στις 9/8/2018 στην Πέρδικα η διοίκηση του ΑΡΗ, 
παρά την βροχή που έριξε αρχικά, στη συνέχεια ήρθε αρκετός κόσμος και είχε σχετική 
οικονομική επιτυχία.


