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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
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Εκσυγχρονιστήκαμε 
Βρείτε μας λοιπόν στο Facebook στη 

διεύθυνση: ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ

Με τα μάτια της σύνταξης

Στο προηγούμενο φύλλο και από τούτη εδώ τη νέα στήλη 
είχα αναφερθεί στο «Αντάμωμα των Περδικιωτών», αυ-
τής της εκδήλωσης ντε, η οποία λαμβάνει εδώ και πολλά 

χρόνια χώρα στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
καλοκαιριού στο χωριό μας. Το ερώτημα που ετέθη τότε ήταν 
αν η εν λόγω εκδήλωση έχει λόγο ύπαρξης ή απλά γίνεται για 
να γίνεται, έχει γίνει εν ολίγοις συνήθεια και απλά συμπληρώ-
νει τις υπόλοιπες εκδηλώσεις μην έχοντας να προσφέρει επί 

της ουσίας κάτι το σημαντικό; Για να μπορέσει 
να δοθεί μια απάντηση στο συγκεκριμένο ερώ-
τημα, πρέπει να αναλογιστεί κάποιος τι προ-
σφέρει, αλλά και σε τι αποσκοπεί η εν λόγω 
εκδήλωση. Χρειάζονται οι απόδημοι περδι-
κιώτες ένα χώρο όπως το αμφιθέατρο για να 

ανταμώσουν; Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού και 
όχι με τον τρόπο που γίνεται, αφού καταλήξουμε βεβαίως πρώ-
τα στο ότι έχει λόγο ύπαρξης η εκδήλωση, δηλαδή υπό μορφή 
παρακμιακού πανηγυριού και χώρου παρέλασης – προβολής 
των πολιτικών αρχόντων, οι οποίοι κατά τις υπόλοιπες μέρες 
του χρόνου δεν βρίσκουν το χωριό ούτε με GPS; Γιατί θα πρέ-
πει τα αυτιά μας να υποφέρουν από την κακόγουστη μουσική 
(υποκειμενικό αυτό) και η νοημοσύνη μας να προσβάλλεται 
από την παρουσία των πολιτικών; Όχι τόσο λόγω της φυσι-
κής παρουσίας των τελευταίων, όσο κυρίως λόγω του λόγου 
για τον οποίο παρευρίσκονται. Δεν θα μπορούσαν άραγε οι 
απόδημοι περδικιώτες να συναντηθούν κάπου αλλού ή ακόμη 
και στο ίδιο το αμφιθέατρο, να ανταλλάξουν απόψεις, προβλη-
ματισμούς και ανησυχίες να θυμίσουν και να θυμηθούν, να 
κλάψουν, να γελάσουν και να νοσταλγήσουν; Χωρίς συμπαρο-
μαρτούντα και πολιτικούς και πνευματικούς ταγούς εννοείται! 
Τροφή για σκέψη τα ανωτέρω! 
Η Αδελφότητα, εξ’ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν 
προτίθεται να συμμετάσχει στο προσεχές πανηγύρι, αντάμωμα 
ήθελα να πω, καθώς ούτως ή άλλως «καπελώνεται» κανονικά. 
Η εν λόγω θέση εννοείται πως με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο! 
Ξέρω, ξέρω θα υπάρξουν αντιδράσεις, σαν να τις βλέπω ήδη 
στον ορίζοντα, για όλα τα παραπάνω, καθώς ξεφεύγουν αρκετά 
από τα «καθιερωμένα». Για να φτιάξεις ομελέτα όμως πρέπει 
να σπάσεις αυγά, ή μήπως όχι; 

Επιμέλεια-σύνταξη: Λ. Σουλτάνης 

Οι παγ(ι)ωμένες αντιλήψεις, 
το στρεβλό τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης, 
ο γέρικος σκύλος και τα κόλπα 

Αν αναρωτιέστε πώς συνδέονται όλα τα παραπάνω 
και κυρίως ο γέρικος σκύλος, τότε διαβάζετε το σωστό άρθρο

Πολλοί θα ανα-
ρωτηθούν τι 
με έπιασε και 

αποφάσισα να ασχο-
ληθώ χειμωνιάτικα 
με τον τουρισμό. Η 
αλήθεια είναι ότι ούτε 
κι εγώ ξέρω, από την 
άλλη όμως αν είναι 
να γραφτεί κάτι για 
τον τουρισμό, αυτό 
δεν μπορεί να γίνει εν 
μέσω καλοκαιριού, 
παρά μόνο τώρα. Αίφ-
νης ξεκαθάρισαν όλα 
στο κεφάλι μου, μένει 
μόνο να μετατρέψω σε 
προτάσεις τις εικόνες 
και τις σκέψεις που 
τριβελίζουν το μυαλό 
μου. Όχι όλες βεβαίως, γιατί αν συμβεί αυτό θα κα-
τηγορηθώ ξανά για τον καταγγελτικό μου λόγο, χωρίς 
να ληφθεί υπ’ όψιν η παρρησία της γνώμης μου. Ας 
βάλουμε τα πράγματα όμως στη σωστή τους διάστα-
ση, ξεκινώντας από τον τουρισμό στην Πέρδικα, μιας 
και αυτό είναι το θέμα μας: Η Πέρδικα, ως ένα από 
τα πιο όμορφα χωριά του νομού Θεσπρωτίας, γνω-
ρίζει τα τελευταία χρόνια ραγδαία «τουριστική ανά-
πτυξη», με τον τουρισμό να αποτελεί, μετά την πα-
ραγωγή λαδιού, τη δεύτερη τη τάξει πηγή εσόδων για 
την περιοχή. Πώς φτάσαμε όμως έως εδώ, τι έγινε, τι 
θα μπορούσε να αποφευχθεί και τι μπορεί και πρέπει 
να αλλάξει; Μια αναδρομή στο χρόνο αποδεικνύεται 
πάντα χρήσιμος οδηγός για το μέλλον. Για να δούμε 
λοιπόν: στις αρχές της δεκαετίας του ’90 κάποιοι δι-
έβλεψαν πιθανά οφέλη από τον τουρισμό στο χωριό 
μας και αποφάσισαν να ασχοληθούν ενεργά με αυτόν. 
Καλό αυτό! Επειδή όμως ούτε την τεχνογνωσία, ούτε 
την εμπειρία διέθεταν, αλλά ούτε και φρόντισαν να 

ενημερωθούν, επένδυσαν σε ένα σαθρό τουριστικό 
μοντέλο ανάπτυξης, ήτοι σε αυτό του μαζικού του-
ρισμού. Την εύκολη λύση δηλαδή! Τα υπόλοιπα είναι 
λίγο πολύ γνωστά: ενοικιαζόμενα, ξενοδοχειακές μο-
νάδες, greek souvlaki and salad, ξαπλώστρες, ομπρέ-
λες και λοιπά συμπαρομαρτούντα. Το τουριστικό 
μοντέλο το οποίο υιοθετήθηκε στερούνταν βάσης και 
τεχνογνωσίας, καθώς όλα έγιναν στο πόδι με γνώμο-
να το κέρδος, χωρίς σχεδιασμό, οργάνωση, σεβασμό 
στο περιβάλλον, χωρίς τις στοιχειώδεις υποδομές, και 
συχνά- πυκνά με πολεοδομικές – και όχι μόνο- παρα-
βάσεις, αλλά προπάντων χωρίς όραμα. Κάθε άνθρω-
πος μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει! Από 
τότε μέχρι και σήμερα λίγα πράγματα έχουν αλλάξει, 
καθώς το μοντέλο που ακολουθείται είναι αυτό του 
άχρωμου μαζικού τουρισμού με όλες τις παθογένειες 
που αυτό επισύρει. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον τομέα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες είναι σαφώς 

συνέχεια στη σελ. 2 

Η πίτα του Ηπειρώτη

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019
ΣΕΦ - 10.00π.μ. 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας 
σάς εύχεται Καλά Χριστούγεννα 
και υγιές και δημιουργικό νέο έτος



2 ο Περδικιώτης

ENIΣΧΥΣΕΙΣ
• Από 20 ευρώ: ΝΤΑΒΕΛΗΣ Σωτήρης, 
ΠΑΝΔΗ-ΚΑΡΤΕΡΗ Αθανασία (Αθήνα) 
• 30 ευρώ ΤΣΕΠΗΣ Απόστολος (ΓΙάννε-
να)
• 40 ευρώ: ΜΕΛΛΟΣ Κώστας του Ευαγ-
γέλου (Αθήνα)

Διευκρίνιση
Στο προηγούμενο φύλλο, η κατάθεση 20 
ευρώ ΜΠΑΡΟΥΧΟΥ Βασιλική αφορού-
σε τον σύζυγο Γιώργο ΜΠΟΤΣΙΟ ενώ 
κατάθεση χωρίς όνομα 20 ευρώ  ήταν της 
ΜΠΛΕΤΣΑ-ΚΑΠΙΤΣΑΚΗ Χρυσάνθης.

Eπιτυχίες
• Η ΜΕΛΙΝΑ κόρη του Βασίλη Φ. 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ και της Φωτεινής Μιχ. 
ΝΤΑΝΗ πέτυχε στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗ-
ΝΩΝ.

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 Σωτηρίου Ειρήνης. 
Στην κατάθεση να αναφέρετε το όνομα 
του καταθέτη για να εκδίδονται απο-
δείξεις είσπραξης.
Επειδή από τις καταθέσεις του εξω-
τερικού, 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 
02101058743

Οι Περδικιώτες της Αθήνας 
έκαναν μια ωραία ημερήσια 

εκδρομή σε Χαιρώνεια-Γραβιά 
την Κυριακή στις 14 Οκτώβρη 
2018. Αφού συγκεντρωθήκαμε 
οι χωριανοί και φίλοι της Αδελ-
φότητας στο γνωστό σημείο κο-
ντά στον Άη-Αντώνη Περιστερί-
ου αναχωρήσαμε στις 8 το πρωί 
για τον προορισμό μας. Η μέρα 
ήταν καλή και το πούλμαν γεμά-
το. Αφού κάναμε μια στάση για 
καφέ γύρω στις 10 η ώρα, φτάσα-
με μετά από λίγο στη Χαιρώνεια 
όπου είδαμε το τεράστιο λιοντάρι 
της Χαιρώνειας και βγάλαμε σχε-
τικές φωτογραφίες.
Συνεχίσαμε για το ιστορικό χάνι 
της Γραβιάς, όπου φθάνοντας και 
μπαίνοντας στο μουσείο, είδα-
με το διαμορφωμένο χώρο με τα 
εκθέματα. Τα χάνια ήταν τα παν-
δοχεία (ξενοδοχεία) της εποχής 
όπου σταματούσαν και συνήθως 
διανυκτέρευαν οι ταξιδιώτες με 
τα ζώα που μετέφεραν προϊόντα 
από τόπο σε τόπο. Είχαν χώρο 
(στάβλο) για τα ζώα αλλά και δω-
μάτια για τους ανθρώπους όπου 
και μπορούσε κανείς να γευματί-
σει. Είδαμε φούρνους της εποχής, 
είδη σάλας, κουζίνας, αλλά και 
σαμάρια και άλλα που αφορού-
σαν τα ζώα (άλογα-μουλάρια). 
Μας προβάλανε και ένα δεκαπε-

ντάλεπτο βίντεο που αφορούσε 
τη μάχη που έδωσε ο Οδυσσέ-
ας Ανδρούτσος με τα παλικά-
ρια του ενάντια στον Τουρκι-
κό στρατό καθυστερώντας τις 
εχθρικές δυνάμεις να φτάσουν 
στην Πελοπόννησο για να κα-
ταπνίξουν την επανάσταση. 
Είχε φτάσει πια μεσημέρι και 
κατευθυνθήκαμε με το πούλμαν 
σε μια καταπράσινη περιοχή 
στον ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ Φωκίδας 
στην ταβέρνα ΔΡΟΣΙΑ όπου 
γευματίσαμε και διασκεδάσαμε. 
Το απόγευμα κάναμε βόλτα στο 
ωραίο χωριό και καθίσαμε για 
καφέ στα ωραία μαγαζιά του. 
Επειδή και η μέρα έχει μειωθεί 
αισθητά σε διάρκεια, πήραμε 
το δρόμο της επιστροφής για 
την Αθήνα κάνοντας μια ενδι-
άμεση στάση. Ήταν μια ωραία 
-λίγο μακρινή- εκδρομή, χω-
ρίς παράπονα και δημιούργησε 
προϋποθέσεις  για μαζικότερη 
συμμετοχή. Ενθαρρυντική ήταν 
και η συμμετοχή πολλών Περδι-
κιωτών και όχι μόνο φίλων της 
Αδελφότητας. 
Φωτογραφικό υλικό-κυρίως από 
τον Γραμματέα της Αδελφότη-
τας Βασίλη Καρτέρη που είχε τη 
γενική φροντίδα της εκδρομής- 
από το σχετικό Facebook της 
Αδελφότητας Περδικιωτών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Η εκδρομή μας στη Γραβιά
Γεννήσεις

Ο Βασίλης ΚΑΡΤΕΡΗΣ (γραμματέας 
της Αδελφότητας) και η Βασιλική ΨΩ-
ΜΑ απέκτησαν αγόρι.
Ο Ευστάθιος ΑΓΓΕΛΟΥ και η Βάσια 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (κόρη του Γ. Ευαγγέλου) 
απέκτησαν κορίτσι.

Να τους ζήσουν, καλότυχα.

Βάπτιση
• ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ο υιός του Σω-
τήρη Α.ΠΑΠΠΑ και της Αλεξάνδρας 
ΦΑΣΟΥΛΑ.
Να τους ζήσει και να χαίρεται το όνομά 
του.

Θάνατοι
9 ΔΟΥΚΑΣ Ιωάννης του Θωμά - ετών 63 
9 ΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης του Θεοδώρου - ετών 
83
9 ΚΑΤΣΙΛΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη - 
ετών 83
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του Γε-
ωργίου - ετών 82
ΛΙΟΛΙΟΥ Ελευθερία του Κων/νου συζ. 
Βασιλείου - ετών 84
9 ΠΑΝΔΗ Παυλίνα του Νικολάου συζ. 
Μιχάλη Καλατζή - ετών 35, απεβίωσε στο 
Μοναστηράκι Βόνιτσας.
9 ΠΑΠΠΑΣ Σταμάτης του Ηλία - ετών 63

Τα θερμά μας συλλυπητήρια 
στους συγγενείς τους

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

Οι παγ(ι)ωμένες αντιλήψεις, το στρεβλό τουριστικό 
μοντέλο ανάπτυξης,ο γέρικος σκύλος και τα κόλπα 
Αν αναρωτιέστε πώς συνδέονται όλα τα παραπάνω και κυρίως ο 
γέρικος σκύλος,τότε διαβάζετε το σωστό άρθρο

υποδεέστερες του παρεχόμενου προϊόντος 
και σε ίδια περίπου επίπεδα με αντίστοιχες 
υπηρεσίες της προηγούμενης δεκαετίας, 
όχι όμως και οι τιμές. Σαφώς και υπάρ-
χουν εξαιρέσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν 
τον κανόνα όμως! Αν στεκόμασταν όμως 
σε αυτές θα ήταν σαν να βλέπαμε το δέ-
ντρο και να χάναμε το δάσος. Το επιχείρη-
μα της μικρής τουριστικής σεζόν το οποίο 
θα επικαλείτο κάποιος «επαγγελματίας» 
είναι έωλο και εντάσσεται στη λογική της 
«αρπαχτής», καθώς εδώ κυριαρχεί η λογι-
κή της απληστίας, του εύκολου και χωρίς 
πολύ κόπο κέρδους και της έλλειψης σε-
βασμού προς τον επισκέπτη. Όπως μά-
θει κανείς δηλαδή! Επειδή δεν μπορούμε 
όμως να κλαίμε πάνω από την καρδάρα με 
το χυμένο γάλα μήπως ήρθε η ώρα να προ-
τείνουμε κάποιες λύσεις; Μία εξ΄ αυτών 
θα μπορούσε να είναι η επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, άλλη μία ο εναλ-
λακτικός τουρισμός (πως είπατε;) η συ-
νεχής γνώση και ενημέρωση, ο έλεγχος, 
η στελέχωση με καταρτισμένα άτομα, ο 
σεβασμός στο προϊόν και στον αποδέκτη 
αυτού κατ΄επέκταση. Ξέρω ότι αναφέ-
ρομαι σε ένα άλλο μοντέλο ήπιας τουρι-
στικής ανάπτυξης… πλην όμως! 
Και για το τέλος μερικά ρητορικά κατ΄εμέ 
ερωτήματα: 
Θέλουμε να συνεχίσουμε να πορευόμα-
στε με βάση αυτό το άχρωμο τουριστικό 
μοντέλο ή επιθυμούμε να το αλλάξουμε, 
σε ένα βαθμό έστω; Ο συνήγορος του δια-
βόλου θα αντέτασσε το επιχείρημα της 
μαζικότητας και της εισροής κερδών με 
την υιοθέτηση του μαζικού τουρισμού και 
όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ από η 
δική μου πλευρά θα αντέτασσα την απώ-
λεια της πολιτιστικής μας ταυτότητας, την 

καταστροφή του περιβάλλοντος, την έλ-
λειψη πρωτοτυπίας και πολλά ακόμη για 
τα οποία και θα τοποθετηθώ στο επόμενο 
φύλλο, καθότι το θέμα χρήζει περαιτέρω 
ανάλυσης. 
Προς στιγμή νόμισα ότι θα ξεχάσω το γέ-
ρικο σκύλο, τα κόλπα και τη σχέση του με 
το θέμα. Προς στιγμή όμως!
Εντάξει, εδώ δεν αναφερόμαστε σε κόλπα 
(συνήθειες) με τη στενή έννοια του όρου 
αλλά στην πεπατημένη, σε παγιωμένες 
(παγωμένες) αντιλήψεις χρόνων, στον 
τρόπο που έχει στηθεί, δομηθεί λειτουρ-
γεί και θα συνεχίσει (?) να λειτουργεί ένα 
πράγμα που συνηθίζουμε να αποκαλούμε 
τουρισμό -με ή χωρίς εισαγωγικά- αν δεν 
δεχθούμε να κάνουμε δυο- τρία βασικά 
πράγματα.
Θέλουμε; Είμαστε έτοιμοι να «αποχω-
ριστούμε» την κοντόφθαλμη λογική, το 
«εφήμερο» κέρδος, τον καιροσκοπισμό 
και τον ωχαδερφισμό, προς χάριν ενός βι-
ώσιμου τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης 
ή μήπως θα αρκεστούμε στα παλιά κόλπα 
μιας και: you can’t teach an old dog new 
tricks.- ήτοι δεν μπορείς να διδάξεις σε 
ένα γέρικο σκύλο νέα κόλπα, άλλως που 
να ξεβολεύεσαι τώρα, αφού η «δουλειά» 
γίνεται κι έτσι; 

Υ.Γ.1: Το καλοκαίρι που μας πέρασε οι 
«επαγγελματίες» του χωριού δήλωσαν αρ-
κετά ευχαριστημένοι με την προσέλευση 
των τουριστών, το ίδιο προσδοκούν φα-
ντάζομαι και για φέτος. Αυτό ως τροφή για 
σκέψη για τα ανωτέρω! 
Υ.Γ.2: Υπάρχουν εκατομμύρια μύγες που 
τρώνε σκατά, αυτό δεν καθιστά τα σκατά 
νόστιμα όμως! 

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο
Επιμέλεια-σύνταξη-φωτό: Λ. Σουλτάνης 

συνέχεια από τη σελ. 1 

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκην τ ις  απόψεις  της  εφημερίδας

Ολοκληρώθηκε 
το 1ο Πανελλήνιο Θεματικό 

Συνέδριο «ΚΕΠ Υγείας» 
στην Ηγουμενίτσα

Γ. Πατούλης: 
«Τα ΚΕΠ Υγείας στέλνουν 

ένα ηχηρό μήνυμα: 
Η πρόληψη σώζει ζωές»

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή 
Δημάρχων, εκπροσώπων Δήμων, Δη-
μόσιων φορέων και της επιστημονικής 
κοινότητας το πρώτο Θεματικό Συνέ-
δριο «ΚΕΠ Υγείας», του Ελληνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας, στην Ηγουμενίτσα, με τίτ-
λο «Ο Ρόλος των Κέντρων Πρόληψης 
(ΚΕΠ) Υγείας στους Δήμους», υπό την 
Αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου και την υποστήριξη 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ) και της ΠΕΔ Ηπείρου.
Στη λήξη του συνέδριου ο κ. Ιωάννης 
Λώλος, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας και 
Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου, δήλω-
σε «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το 
γεγονός ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας φι-
λοξένησε το 1ο Πανελλήνιο Θεματικό 
Συνέδριο ΚΕΠ Υγείας. Μέσα από τις 
τοποθετήσεις των διακεκριμένων ομιλη-
τών μας, αλλά και από τη μεγάλη συμ-
μετοχή αιρετών εκπροσώπων της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, μπορώ να πω με 
βεβαιότητα ότι κατά τη διάρκεια αυτού 
του διημέρου τέθηκαν οι βάσεις για μια 
πραγματική και ουσιαστική μεταρρύθ-
μιση στον τομέα της πρόληψης υγείας. 
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα συνεχίσει να 
εφαρμόζει μια πολιτική ανθρωποκεντρι-
κή αγκαλιάζοντας κάθε θεσμό που μπο-
ρεί να οδηγήσει σε αναβάθμιση της ποι-
ότητας διαβίωσης των συμπολιτών μας»
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ΕΚΛΟΓΟΛΟΓΙΑ
(Τοπική Αυτοδιοίκηση)

Μέχρι στιγμής-απ’ ό,τι μαθαίνουμε- για τις εκλογές του Μαΐου:
Στον Δήμο Ηγουμενίτσας ενδιαφέρονται ως υποψήφιοι δήμαρχοι: ο μέχρι τώρα Δή-
μαρχος Γιάννης Λώλος που πιθανόν θα έχει αντίπαλο από τον ίδιο κομματικό χώρο 
την Αλεξάνδρα Κοτσώνη. Ο Θωμάς Δημητρίου έχει επιλεγεί ως υποψήφιος από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κίνημα αλλαγής έχει να επιλέξει ανάμεσα από τρεις ενδιαφερό-
μενους: τον Γιάννη ΓΟΓΟΛΟ, τον Παναγιώτη ΝΤΑΗ, και τον Γιώργο ΣΙΝΤΟΡΗ. 
Πιθανόν να στοιχιθούν και οι τρεις υπό τον Γιάννη ΓΟΓΟΛΟ.
Στον Δήμο Σουλίου (Παραμυθιά) αντίπαλοι θα είναι η τωρινή Δήμαρχος Σταυρού-
λα ΜΠΡΑΪΜΗ -αν δείξει ενδιαφέρον- και ο φαρμακοποιός του χωριού μας Νικόλα-
ος ΚΑΤΣΙΟΣ. Είναι νωρίς ακόμα, πιθανόν θα έχουμε και άλλα σχήματα από ενδια-
φερόμενους για τα οποία θα έχουμε ενημέρωση στο επόμενο φύλλο του «Π».  Κ.Γ.

Αποφάσεις του Δ.Σ της Αδελφότητας
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ της Αδελφότητας Περδικιωτών την10/12/18 που έγινε στα γρα-
φεία της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ Σ.Ε. αποφασίστηκαν:
1) Να γίνει συνάντηση σε ταβέρνα στην Αθήνα των Περδικιωτών και φίλων της Αδελ-

φότητας με τη συμμετοχή χωριανών μουσικών.
2) Να γίνει εκδήλωση το καλοκαίρι στο χωριό με θέμα τους ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ της Πέρδι-

κας (ιστορία, έκθεση, χορευτικά κ.ά).
3) Να γίνει κοινωνικό φροντιστήριο για τα παιδιά των μελών στην Αθήνα. Όσο ενδια-

φέρονται να διδάξουν ή να παρακολουθήσουν μαθήματα, ας έρθουν σε επαφή με τα 
μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας.

4) Αποφασίστηκε να τυπωθεί σε ασπρόμαυρη μορφή το παρόν φύλλο του «ΠΕΡΔΙΚΙ-
ΩΤΗ» λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Στο χωριό 
ενισχύσεις 
εισπράττει 

με απόδειξη 
η Ειρήνη 
(Ρηνούλα) 
Καρίμαλη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ο Άρης Πέρδικας, η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας, ξεκίνησε καλά στο πρω-
τάθλημα της Α΄ κατηγορίας Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας περιόδου 2018-2019. Έχει μέχρι 
στιγμής 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Στο κύπελλο της Ε.Π.Σ. αποκλεί-
στηκε, ενώ πέρυσι έφτασε στον τελικό.
Οι άλλες Θεσπρωτικές ομάδες που αγωνίζονται στη Γ΄ Eθνική, ο Θεσπρωτός Ηγου-
μενίτσας και το Σούλι Παραμυθιάς, βρίσκονται σε σχετικά καλές θέσεις στη βαθμο-
λογία 4η κα 8η θέση αντίστοιχα.

Αγώνες και αποτελέσματα της ομάδας μας
ΑΡΗΣ – Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 6-1, ΑΡΗΣ – ΛΑΔΟΧΩΡΙ 1-1, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ – ΑΡΗΣ 3-3, ΑΡΗΣ – 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 6-0, ΓΚΡΙΚΑ – ΑΡΗΣ 1-3, ΑΡΗΣ – ΚΑΣΤΡΙ 3-2, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΡΗΣ 1-0, 
ΑΡΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓ/ΤΣΑΣ 3-1, ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ – ΑΡΗΣ 1-5, ΑΡΗΣ – ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 4-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ομάδα της γειτονικής Αγιάς, ο Αετός Αγιάς αγωνίζεται φέτος για πρώτη φορά στην 
Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας. Στο τοπικό ντέρπι με τον Απόλλωνα 
Πάργας ήρθε ισόπαλος με σκορ 1-1.

1. ΣΑΓΙΑΔΑ 30
2. ΜΑΥΡΟΥΔΙ 28
3. ΚΑΣΤΡΙ 25
4. ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 23
5. ΠΛΑΤΑΡΙΑ 23

6. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 19
7. ΛΑΔΟΧΩΡΙ 16
8. ΓΑΡΔΙΚΙ 15
9. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 12
10. ΓΚΡΙΚΑ 8

11. Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 8
12. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 8
13. ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ 4
14. ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 2
15. ΦΙΛΙΑΤΕΣ -6

Σεξουαλική παρενόχληση…

Μας ενοχλεί η σεξουαλική παρενόχληση! Η οποία όντως 
αποτελεί πρόβλημα, αλλά αναδείχτηκε ως τέτοιο το 
τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλιστα πολλές γυναί-

κες, με πρόσβαση στα μέσα δημοσιότητας, ενώ βίωσαν την 
τραυματική εμπειρία πριν από πολλά χρόνια, αποκάλυψαν 
το τραύμα εσχάτως. Δεν θα προσπαθήσω να επουλώσω το 
τραύμα τους ούτε να ερμηνεύσω γιατί καθυστέρησαν τόσο. 
Ωστόσο, θα επιδιώξω  να προσεγγίσω τι αποτελεί σεξουαλική 
παρενόχληση και τι όχι.
Παρενόχληση έχουμε όταν επιχειρείται δημιουργία αθέμιτης σχέσης θύματος και 
θύτη, την οποία δεν αποδέχεται το θύμα, ούτε προτίθεται να υποκύψει στις βλέ-
ψεις και στις ορέξεις του θύτη. Οπότε, αν επιχειρείται οποιαδήποτε πίεση από τον 
θύτη, σωματική ή ψυχολογική, τότε δεν έχουμε απλώς παρενόχληση, αλλά και 
βία. Πράξη καταδικαστέα! Αλλά, αν στη σχέση υπάρχει πρόκληση εκ μέρους του 
θύματος, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Συμβαίνει και αυτό, πιθανόν σε μικρότερο 
βαθμό. 
Όμως, αν γυρίσουμε μερικές δεκαετίες πίσω, με τα σημερινά δεδομένα εμάς, 
τους νέους εκείνης της εποχής, θα έπρεπε να μας είχαν καταδικάσει πολλάκις. 
Θα αναφερθώ σε βιώματά μου από το παρελθόν. Όντας μαθητής του Γυμνασίου 
Αρρένων Ιωαννίνων, θυμάμαι ότι κάθε πρωί «έρεε ο γαλάζιος ποταμός» καθώς 
οι μαθήτριες του Γυμνασίου Θηλέων  περνούσαν για το σχολείο τους έξω από το 
προαύλιο του δικού μας σχολείου! Και τι δεν άκουγαν! Σε πολλές των περιπτώσε-
ων μας «προκαλούσαν», κάποιες μάλιστα τραβούσαν τη ποδιά τους πάνω από το 
γόνατο, αφού αρέσκονταν στα πειράγματά μας! Μάλιστα, μαθήτρια της εποχής 
εκείνης, μου ανέφερε πως στο Γυαλί Καφενέ δυο συμμαθήτριες μαλλιοτραβήχτη-
καν «διεκδικώντας, η κάθε μια για τον εαυτό της ,τα κομπλιμέντα - παρενόχλησή 
μας»!  Να θυμίσω ακόμη το λεγόμενο νυφοπάζαρο στην κεντρική πλατεία της 
πόλης μας; Πολλές ερωτικές σχέσεις ξεκίνησαν από αυτές τις «παρενοχλήσεις»!
Αλλά ας μην τα ανατρέψουμε ή να τα ισοπεδώσουμε όλα. Δεχόμαστε ή όχι ότι ο 
άνδρας είναι ο «κυνηγός»; Αν έτσι είναι, πρέπει να δούμε «τα όπλα» που χρησιμο-
ποιεί. Δηλαδή, αν προσπαθεί με θεμιτό τρόπο να  πλευρίσει μια γυναίκα, δεν επι-
δέχεται καμιά μομφή. Αντιθέτως, αν χρησιμοποιεί σωματική ή ψυχολογική πίεση, 
π.χ. εκβιασμό για να καταλάβει μια θέση, να διοριστεί, να προαχθεί κ.λπ., αυτό 
δεν θεωρείται απλώς παρενόχληση, αλλά κακοποίηση, για την οποία δεν υπάρχει 
ελαφρυντικό, όπως προανέφερα. 
Ωστόσο, υπάρχει και η altera pars, την οποία οφείλουμε να δούμε χωρίς πρόθεση 
συμψηφισμού. Έπεφτε ή όχι θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, μέχρι και κακο-
ποίησης, ο άνδρας όταν η γυναίκα, με την οποία διατηρούσε σχέση, τον εκβίαζε 
με ανύπαρκτη πολλάκις εγκυμοσύνη;  Πόσοι άνδρες έπεσαν θύματα παρόμοιας 
πλεκτάνης! Αν κάποιος διοριζόταν δημόσιος υπάλληλος, κυρίως στην επαρχία, 
«στοχοποιούταν» από τον γυναικείο πληθυσμό! Επίσης, πόσα παλικάρια που πή-
γαν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους 
όχι γιατί έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι για την πατρίδα, αλλά γιατί «αιχμαλωτίστη-
καν ανεπάντεχα στα δίχτυα μιας γυναίκας»;
Επιδίωξή μας δεν είναι η απενοχοποίηση της απλής σεξουαλικής παρενόχλησης 
και κυρίως της κακοποίησης, αλλά να αφήσουμε περιθώρια στο φλερτ και να μην 
καταδικάσουμε ετεροχρονισμένα τις όμορφες καντάδες κ.λπ. Ούτε να επιστρέ-
ψουμε στην εποχή του μήλου, με το οποίο ο άνδρας εκδήλωνε την ερωτική του 
διάθεση για μια γυναίκα!
Επομένως, Έλλη, Φαίη και λοιπές, «έπρεπε να πυροβολήσετε τον κυνηγό όταν 
οπλοφορούσε και όχι τώρα, κατόπιν εορτής»! 

Γιώργος Ι. Καλές
Φιλόλογος

Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στον Πρωινό Λόγο των Ιωαννίνων

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  Προς: Εφημερίδα «ο Περδικιώτης»
ΠΑΚΠΠΟ-ΚΑΠΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ  Υπόψιν προέδρου κου Γαβριήλ Κων/νου

Δραστηριότητες του ΚΑΠΗ για το 2018
Με μεγάλη μας χαρά έγιναν και συνεχίζονται οι δραστηριότητές μας για όλο το έτος.
1)  Με εκδρομές: Βόρεια Εύβοια (λουτρά Αιδη-

ψού) & Τρίκαλα Μύλος των Ξωτικών (Χρι-
στουγεννιάτικο πάρκο).

2) Τοποθετήσαμε τηλεόραση 50” πλάσμα.
3)  Θα χορηγήσουμε κουραμπιέδες και μελομακά-

ρονα πριν τα Χριστούγεννα.
4)   Με το νέο έτος ευελπιστούμε να δημιουργή-

σουμε χορευτικό συγκρότημα. Έχει βγει και 
σχετική ανακοίνωση.

5)  Έγινε συγκέντρωση όλων των προέδρων των πέντε (5) ΚΑΠΗ του Δήμου με πρωτοβουλία 
μου στο ΚΑΠΗ μας. Με διάφορες προτάσεις μας προς το ΠΑΚΠΠΟ (Προϊσταμένη αρχή 
μας). Για το περιεχόμενό της θα σας ενημερώσουμε στο επόμενο φύλλο σας.

6) Συνεχείς ανακοινώσεις, ενημερώσεις. 
7)  Θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα προς το τέλος Ιανουαρiου. Σας περιμένου-

με. Θα βγει σχετική ανακοίνωση - ενημέρωση. 
8) Σας στέλνουμε και φωτογραφικό υλικό.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ,
ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ.  ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ευχαριστούμε. 
Εκ του ΚΑΠΗ Ο Πρόεδρος  Μώκος Δημήτριος

Στιγμιότυπο 
από τη φετινή μαθητική 
παρέλαση στο χωριό μας 

στις 28/10/18…

ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Εμπλοκή φαίνεται να παρουσιάζει, προς 
το παρόν, το θέμα της μείωσης της ει-
σφοράς για τα νέα οικόπεδα το 2009, 
στις περιοχές ΑΗ-ΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΑΥΛΑ-
ΚΙΑ, ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ. Ο νομικός σύμβου-
λος του Δήμου Ηγουμενίτσας Ερρίκος 
Μητσιώνης μαζί με τις τεχνικές υπηρε-
σίες επεξεργάζονται το θέμα και θα απο-
φασίσει το Δημοτίκο Συμβούλιο ώστε 
το αίτημα να υποβληθεί στην Περιφέ-
ρεια Ηπείρου για υλοποίηση. 
Προς το παρόν ισχύουν οι τιμές που κα-
θορίστηκαν καθόσον σχετική απόφαση 
για μείωση δεν δεν είχε αναδρομική  
ισχή. 
Είμαστε επομένως σε αναμονή και θα 
έχουμε συνεχή ενημέρωση.
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Γελάδια 
στο οδόστρωμα 
της επαρχιακής οδού 
Πέρδικα-Καρτέρι
Κίνδυνος ατυχήματος 
και πρόστιμα στους 
ιδιοκτήτες 

Ο Ηπειρώτικος Σύλλογος του Μπίλεφελντ, γιόρτασε 
την επετειακή εκδήλωσή του για τα «40 χρόνια ζωής 
και δράσης» απο την ίδρυσή του

Με μεγάλη λαμπρότητα γιόρτασαν οι Ηπειρώτες της πόλης του Bielefeld 
τα 40 χρόνια απο την ίδρυση του Συλλόγου τους. Η εκδήλωση έλαβε 
χώρα το Σάββατο στις 6 Οκτωβρίου του 2018 στην αίθουσα Raverberger 

Spinnerei. “Την Παρασκευή το βράδυ 5 Οκτωβρίου, είχε προγραμματιστεί ένα μκρό 
γλέντι στην έδρα της Ελληνικής Κοινότητας της πόλης του Μπίλεφελντ, όπου οι 
Ηπειρώτες μαζί με άλλους ελληνικούς πολιτιστικούς φορείς της περιοχής είχαν την 
ευκαιρία να μιλήσουν στο τηλεοπτικό κανάλι Ήπειρος TV1 και να παρουσιάσουν με 
λίγα λόγια τις δράσεις των Συλλόγων τους”. 

v Με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. επιχειρησιακού προγράμματος Ηπείρου 2014-
2020 προχωρεί πλέον η διαδικασία προκήρυξης του έργου «Αγροτική οδοποιία από 
Αρίλλα προς Δυμόκαστρο» προϋπολογισμού 588.000 ευρώ και χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
v Με την καθιερωμένη λαμπρότητα έγιναν οι γιορ-
ταστικές εκδηλώσεις του χωριού για την επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου. Με δοξολογία, ομιλία, παρέλαση, κα-
τάθεση στεφάνων αλλά και την παραμονή οι νέοι της 
Πέρδικας γράψανε το πύρινο «ΟΧΙ» στη Γρανίτσα που 
πρωτοξεκίνησε ο δάσκαλος Αχιλλέας ΝΟΥΤΣΟΣ το 1966.
v Λιγοστή-μέχρι και ανεπαρκή για κάποιους- η φετινή σοδειά ελαιολάδου στο χω-
ριό. Δάκος, ανομβρία και οι ισχυροί άνεμοι τελευταία συνετέλεσαν στο να μην έχου-
με ικανοποιητική παραγωγή, αλλά η ποιοτική παραμένει αξεπέραστη.
v Τα χάλια τους έχουν οι αγροτικοί δρόμοι της Πέρδικας. Καλύτερα να κάνεις 50 
μέτρα με τσιμέντο ή άσφαλτο παρά 2 χιλιόμετρα με χαλίκι όπως γίνεται συνήθως.
v Συμμετοχή δήλωσε για τις 3 Φλεβάρη 2019, στην ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ στο 
Σ.Ε.Φ. ο πολιτιστικός σύλλογος Πέρδικας με το γυναικείο χορευτικό του. Κυκλοφό-
ρησε και ένα ενδιαφέρον σποτ με θέμα την προβολή του χωριού μας.
v Καταρρέουν εγκαταλελειμμένα πέτρινα γεφύρια στη Θεσπρωτία μεταξύ των οποί-
ων και το δίτοξο γεφύρι κοντά στον Αη-Θανάση του χωριού (χώρος αναψυχής) που 
χρησίμευε παλαιότερα ως μυλαύλακο. Κάτι πρέπει να γίνει για τη συντήρησή τους.
v Δεν γράψαμε για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, τη συμμετοχή των εθελοντών 
ψηστών στο αντάμωμα και όχι μόνο, αλλά και για τα 20 κιλά λάδι που προσέφερε 
ο Γιώργος Σπ. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ όπως μας πληροφόρησε ο υπεύθυνος χορηγών 
Νίκος ΓΚΑΛΙΤΣ.
v Tο Regina-Mare  που έχει ξεκινήσει γενική ανακαίνιση από τον νέο ιδιοκτήτη, θα 
είναι έτοιμο για λειτουργία τον Μάιο του 2020, όπως μαθαίνουμε, από σύσκεψη που 
είχαν εκπρόσωποι του Δήμου Ηγουμενίτσας (Γ. Λώλος, Δ. Πάκος, Κ. Ιλβανίδης) με 
τη νέα ηγεσία του ξενοδοχείου.
v Άγνωστος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο αδέσποτο σκύλο στην Πέρδικα, όπως 
καταγγέλλει η φιλοζωική δράση εθελοντών Θεσπρωτίας. Μάλιστα το θέμα έγινε 
γνωστό πανελλαδικά από την τηλεόραση. 

•	 Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα κριθεί η τύχη της έρευνας Υδρογονανθρά-
κων στην Ήπειρο (Γιάννενα - Θεσπρωτία) μετά από προσφυγή περιβαλλοντικών 
οργανισμών κατά της διαδικασίας έρευνας και εξόρυξης και έχει σχέση με τις 
σεισμικές ενέργειες και όχι μόνο.

•	 Με τις πρόσφατες κρίσεις για την Ελληνική Αστυνομία αποστρατεύτηκε ο μέχρι 
τώρα αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας ταξίαρχος Ηλίας ΝΤΟΝΤΗΣ και στη 
θέση του τοποθετήθηκε ο Βασίλης ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ επίσης ταξίαρχος που υπηρε-
τούσε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων σαν Διευθυντής.

•	 Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η δαπάνη 900.000 ευρώ για σύγχρονο Μα-
γνητικό Τομογράφο στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Σύντομα - απ’ ό,τι μαθαίνουμε- 
θα γίνονται και χειρουργικές επεμβάσεις γα καταρράκτη στο ίδιο νοσοκομείο.

•	 Η δολοφονία από την Αλβανική Αστυνομία του Βορειοηπειρώτη αγωνιστή Κώ-
στα ΚΑΤΣΙΦΑ στους Βουλιαράτες Β. Ηπείρου συντάραξε το πανελλήνιο. Το Ευ-
ρωκοινοβούλιο ζητάει έρευνα για το θέμα.

•	 Θεσπρωτοί επιστήμονες - ιδίως γιατροί- διαπρέπουν στο εξωτερικό αφού δεν τους 
κράτησε ο τόπος μας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Κ. ΒΕΝΕΤΗΣ στην Αμε-
ρική, ο Β. ΝΑΣΗΣ στην Γερμανία αλλά και ο Περδικιώτης Σ. ΜΠΟΤΣΙΟΣ επίσης 
στη Γερμανία.

•	 Την επέτειο για την συμπλήρωση 150 χρόνων από την γέννηση του Συρρακιώτη 
ποιητή και πεζογράφου Κώστα ΚΡΥΣΤΑΛΗ πολλοί Ηπειρωτικοί σύλλογοι διορ-
γανώνουν σχετικές εκδηλώσεις. 

•	 Αγανακτισμένοι είναι οι Ηπειρώτες κτηνοτρόφοι - και όχι μόνο - από την νέα μεί-
ωση της τιμής του γάλακτος κατά 10 λεπτά. Ήδη οι τιμές είναι 0,77 το λίτρο για 
το πρόβειο και 0,45 για το γίδινο. 

•	 Έφυγε από την ζωή ο Έκτορας ΜΠΕΛΛΟΣ σε ηλικία 85 ετών πρώην Δήμαρχος 
Παραμυθιάς νικημένος από την επάρατη νόσο. Ήταν ο πρώτος Δήμαρχος Παρα-
μυθιάς το 1974, με την μεταπολίτευση και εκλέχτηκε για τρεις συνεχείς φορές.

•	 Χάθηκε πρόσφατα - από την επάρατη νόσο - ο γιος του κλαρινίστα Πέτρο ΛΟΥ-
ΚΑ ΧΑΛΚΙΑ, ο Μπάμπης. Αλλά και η τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών 
Παγώνα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έχασε την κόρη της πριν από λίγο καιρό.

•	 Μέσω Θεσπρωτίας προγραμμα-
τίζεται η μεταφορά του φυσι-
κού αερίου, με τον αγωγό EAST 
MED, από Ισραήλ στην Ιταλία. 
Τους επόμενους μήνες ξεκινούν 
τα σχετικά έργα. 

•	 Το καλοκαίρι προβλέπεται να 
λειτουργήσει το ΘΟΥΚΥΔΙ-
ΔΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΒΟΤΩΝ, όπως ενημερώνει ο 
πρόεδρος και ιδρυτής του Γρηγό-
ρης ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ.

•	 Τα σκουπίδια πνίγουν την Κέρκυρα, μετά και τις αντιδράσεις της Λευκίμης και 
ψάχνουν διέξοδο να τα μεταφέρουν στην Ήπειρο!!! Η Περιφέρεια και η ΠΕΔ 
Ηπείρου τι θα κάνουν; 

Μικρά και… Ενδιαφέροντα

Η ηλεκτρονική έκδοση 
του Περδικιώτη 

θα είναι προσεχώς διαθέσιμη 
στο www.perdikanews.com

Η γωνιά των ξενιτεμένων μας
Κολωνία- Κονέκτικατ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιτέλους να δοθεί ψήφος στους Ομογενείς
΄Ενα πάγιο αίτημα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού

Το ψήφισμα του Δ.Σ. κοινοποίησε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής για ψήφο των Ελλήνων του Εξωτερικού κ. 
Κώστα Πουλάκη, το ΠΣΗΕ, με το οποίο ζητούν από την κυβέρνηση να δοθεί ψήφος  
στους Ομογενείς.
«Η ψήφος στους Ομογενείς ήταν και είναι ένα πάγειο αίτημα των Αποδήμων εδώ 
και δεκαετίες», τονίζεται στο ψήφισμα, «Δυστυχώς παραμένει ακόμη και σήμερα 
απραγματοποίητο όνειρο».
Είναι απαράδεκτο άλλοι μετανάστες να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής και εργασίας 
των και οι ΄Ελληνες που έχουν μια άλλη Ελλάδα στο εξωτερικό να μην μπορούν να 
ψηφίζουν.
Ακόμη ζητούν, για άλλη μια φορά, από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουρ-
γούς να επισπεύσουν την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή για να 
προλάβουν οι Ομογενείς να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

Γραφείο Τύπου και επικοινωνίας Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)

Τα νέα της 
“ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”
•	 Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση των Ηπειρωτών “Η Ήπειρος Ταξι-

δεύει” στο ΗΡΩΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ της Αθήνας. Το θέατρο ήταν γεμάτο με πάνω 
από 4000 άτομα και η οικονομική επιτυχία από εισιτήρια και χορηγούς ήταν 
ικανοποιητική.

•	 Η “ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ” θα γίνει φέτος στις 3 Φλεβάρη 2019 πάλι στο 
ΣΕΦ με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο, από τις 
10:30 το πρωί ως αργά το μεσημέρι. Μετέχουν πολλά χορευτικά απ’ όλη την 
Ελλάδα όπως και το χορευτικό της Πέρδικας. Έχει προγραμματιστεί για την 
παρουσίαση ο διακεκριμένος συμπατριώτης μας ηθοποιός Σπύρος ΠΟΥΛΗΣ 
που είναι γιος της συγχωριανής μας Αγγελικής Γ. ΝΤΑΝΗ.

•	 Υπό την αιγίδα της “ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ” έγινε για δεύτερη φορά στην Αθήνα η γιορτή ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ, ΜΑ-
ΝΤΑΡΙΝΙΟΥ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ και ΕΛΙΑΣ που οργάνωσαν φορείς της Άρτας 
μαζί με τον Δήμο Αρταίων. Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα δόθηκαν 
σχετικά κεράσματα (με βάση τα προϊόντα)

•	 Η χορωδία της ΠΣΕ μετέχει σε πολλές εκδηλώσεις με παραδοσιακά Ηπειρώ-
τικα τραγούδια αλλά και τις μέρες των εορτών με κάλαντα σε πολιτειακούς 
παράγοντες αλλά και ιδρύματα.

•	 Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” αποτελούμενη από τους αντιπροέδρους 
ΚΩΝΗ Κώστα, ΖΗΚΟΠΟΥΛΟ Κώστα, τον Γενικό Γραμματέα ΓΑΒΡΙΗΛ 
Κώστα, τον έφορο Πολιτισμού ΜΑΤΣΙΑ Κώστα, τον έφορο Τύπου ΚΟΝΤΟ 
Αντώνη, τον Ταμία ΤΣΟΥΤΣΗ Διονύση, τον έφορο κτηρίου ΤΖΑΡΤΖΟΥΛΗ 
Χριστόφορο και τα μέλη ΣΙΑΜΕΤΗ Ελευθερία και ΤΖΑΚΟΥ Μαρίνα κατέ-
θεσαν στεφάνι στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.  


