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Με τα μάτια της σύνταξης
«Ο ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ»
Συμπλήρωσε 200 φύλλα κυκλοφορίας ο 
«Περδικιώτης». Σαράντα χρόνια απρό-
σκοπτης κυκλοφορίας. Μεγάλο πρόβλη-
μα η συνέχιση της έκδοσης λόγω οικονο-
μικών προβλημάτων. 

Συμπληρώθηκαν αισίως 40 
χρόνια συνεχούς κα αδιάκο-
πτης κυκλοφορίας της εφημε-

ρίδας μας «Ο ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗΣ» και 
αυτό το φύλλο είναι το 200ο. Διακό-
σια φύλλα, αρχικά μηνιαία, μετά 

διμηνιαία και τριμηνιαία, που με πολλή δυσκολία 
– κυρίως οικονομική – βγάζει η Αδελφότητα Περ-
δικιωτών στην Αθήνα. Η εφημερίδα αποτελεί τον 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους κατοίκους του χω-
ριού και τους απόδημους Περδικιώτες, είναι μέσο 
προβολής και διεκδίκησης θεμάτων που αφορούν 
την Πέρδικα. Όμως τελευταία – ίσως φταίει η κρί-
ση – δεν έχει την απαιτούμενη οικονομική στήριξη 
των απανταχού Περδικιωτών.
Οι ξενιτεμένοι χωριανοί βοηθάνε με κάποιες ενι-
σχύσεις, αλλά όχι όλοι, πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι. 
Τα μέλη που ζουν στην Αθήνα έχουν και αυτοί κά-
ποια οικονομική προσφορά αλλά ελάχιστοι. Στην 
Πέρδικα – χρόνια τώρα – στέλνουμε 400 με 500 
εφημερίδες χωρίς καμιά ανταπόκριση σε συνδρο-
μές. Κάτι πρέπει να γίνει, αφού και οι κρατικοί φο-
ρείς δεν μας παρέχουν κάποια ενίσχυση. Κόπηκε 
και η ταχυδρομική ατέλεια. Μην παραξενευτείτε 
λοιπόν αν διαπιστώσετε ότι έχετε στα χέρια σας 
πιθανόν το τελευταίο φύλλο του «ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗ».
Η αδελφότητα δεν έχει πόρους. Τελευταία μάλιστα 
που δεν γίνονται χοροεσπερίδες – που παλαιότε-
ρα ήταν ο αιμοδότης των οικονομικών μας – μόνη 
στήριξη είστε εσείς που παίρνετε την εφημερίδα. 
Δεν μιλάμε για πολλά, γιατί για όλους είναι δύσκο-
λα, αλλά μια συνδρομή 5 ή 10 ή 20 ευρώ από τους 
χωριανούς θα βοηθούσε στην απρόσκοπτη έκδοση 
της εφημερίδας.
Περιμένουμε σκέψεις και προτάσεις σας για το με-
γάλο αυτό θέμα απ’ όσους βέβαια ενδιαφέρονται 
να μείνει ζωντανή η εφημερίδα μας. 

Η ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου πλησιά-
ζουν και θα κληθούμε όλοι να αποφασίσουμε 
ποιους θα επιλέξουμε σε επίπεδο τοπικής κοι-

νότητας, Δήμου και περιφέρειας Ηπείρου να διαχει-
ριστούν τα θέματα της περιοχής. Η Πέρδικα με τους 
2000 και πλέον μόνιμους κατοίκους έχει πολλά προ-
βλήματα υποδομής και ανάπτυξης. Οι Περδικιώτες 
ασχολούνται τα τελευταία χρόνια περισσότερο με τον 
τουρισμό, δεν έχουν όμως εγκαταλείψει την ελαιοπα-
ραγωγή, την κτηνοτροφία αλλά και άλλες γεωργικές 
εργασίες. Το ζητούμενο είναι από τους νέους τοπικούς 
άρχοντες – και ιδιαίτερα από την περιφέρεια – να δη-
μιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για να βελτιωθούν 
οι παραπάνω ενασχολήσεις των χωριανών.
Στον τουρισμό χρειάζονται έργα υποδομής με πρώτο 
το θέμα της πρόσβασης στις παραλίες της Πέρδικας. 
Δεν είναι δρόμοι αυτοί που θα κάνουν τον επισκέπτη 
να πάει με ασφάλεια σε Καραβοστάσι, Αρρίλα, Αγία 
Παρασκευή και αλλού. Κάτι γίνεται τώρα με δημο-
πρατήσεις κάποιων τμημάτων, αλλά δεν φτάνει μόνο 
αυτό.
Στον αγροτικό τομέα οι ελαιοπαραγωγοί δυσκολεύο-
νται να φτάσουν στα κτήματά τους να τα καλλιεργή-
σουν και να μαζέψουν τις ελιές, γιατί οι καιρικές συν-
θήκες της περιοχής με τις πολλές βροχές δημιουργούν 
προβλήματα στους αγροτικούς δρόμους. Πρέπει να 
γίνουν έργα με προοπτική χρόνων και όχι προσωρινά 
μπαλώματα. 
Είναι ενθαρρυντικό που πολλοί νέοι της Πέρδικας 
ασχολούνται τελευταία με την κτηνοτροφία παράλλη-
λα με άλλες εργασίες. Χρειάζονται στήριξη στα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν. 
Στους λίγους – δυστυχώς που ασχολούνται με τις άλ-
λες γεωργικές εκμεταλλεύσεις προσφέρεται ολόκλη-
ρος ο κάμπος με τις χιλιάδες στρέμματα για ποιοτικές 
καλλιέργειες. Εκεί πρέπει να βοηθηθούν από την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση με δημιουργία κατάλληλων συνθη-
κών έτσι ώστε το ποτάμι του κάμπου της Πέρδικας να 
γίνει παράγοντας ανάπτυξης και ιδιαίτερα στην καλλι-

έργεια των ζαρζαβατικών.
Η νέα κοινότητα και ο Δήμος που θα προκύψει από τις 
εκλογές πρέπει να ενσκήψει στα προβλήματα της κα-
θημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών του 
χωριού. Η σωστή και έγκαιρη αποκομιδή των σκου-
πιδιών, ο Δημοτικός φωτισμός, η χωρίς προβλήματα 
ύδρευση, ο εξοπλισμός του ιατρείου με μόνιμο γιατρό 
σε 24ωρη βάση, τα σχολικά κτήρια, οι υπηρεσίες της 
κοινότητας είναι μερικά βασικά που πρέπει να προσε-
χθούν.
Η Πέρδικα έχει πολλούς νέους που πρέπει να βοηθη-
θούν τόσο στον τομέα της εργασίας αλλά και σε πολι-
τιστικούς και άλλους θετικούς προσανατολισμούς. Η 
τοπική αυτοδιοίκηση που θα προκύψει να φροντίσει 
ώστε να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τις τοπικές 
πρωτοβουλίες για δημιουργικές ενασχολήσεις. Αυτό 
μπορεί να γίνει με ημερίδες, διαλέξεις, να δημιουρ-
γηθούν θεατρικές, μουσικές, χορευτικές, αθλητικές 
και άλλες ομάδες. Όλα αυτά πηγάζουν από τον σωστό 
προγραμματισμό του Δήμου Ηγουμενίτσας και ιδιαί-
τερα από το ΠΑΚΠΠΟ.
Οι συνταξιούχοι του χωριού έχουν ένα καλό στέκι, 
με μια διοίκηση που δείχνει να φροντίζει να περνά-
νε καλλίτερα, αλλά θέλουν να ενισχυθούν από τη νέα 
Δημοτική αρχή οικονομικά για να υλοποιήσουν τις 
προσδοκίες τους. 
Πολλοί υποψήφιοι έχουν βγάλει προγράμματα για το 
τι θα κάνουν στη θητεία τους αν εκλεγούν, ας τα με-
λετήσουμε και να αποφασίσουμε, μακριά από κομμα-
τικά και προσωπικά κριτήρια αλλά με μόνο συμφέρον 
το μέλλον της Πέρδικας. Βέβαια έχουμε χορτάσει από 
υποσχέσεις και προγράμματα που ξεχνιούνται μετά 
την εκλογή, γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει μια μορφή 
δέσμευσης αν μπορεί να γίνει αυτό. Όσες εκκλήσεις 
έχουμε κάνει στο παρελθόν δεν είχαμε την ανταπό-
κριση που έπρεπε. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Ελ-
πίζουμε τώρα να εκπλαγούμε ευχάριστα αν και αμφι-
βάλλουμε ότι θα συμβεί!!!

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για την ΠΕΡΔΙΚΑ
Γιατί συμμετέχουμε στις εκλογές

Εμείς, οι «παρακα-
τιανοί» του Δή-
μου Ηγουμενίτσας 

Περδικιώτες, σε ανοι-
κτές προς ΟΛΟΥΣ τους 
κατοίκους του χωριού 
συγκεντρώσεις, αποφασί-

σαμε τη συμμετοχή μας στις εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου Τοπικού Συμβουλίου ΜΑΚΡΥΑ από πολιτικά 
κόμματα και παραταξιακούς συνδυασμούς για το Δήμο 
γιατί η κατάσταση στο χωριό μας (κυρίως νερό, ιατρική 
περίθαλψη, δρόμοι) έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Στον κοινό και ιερό μας αγώνα κανείς δεν περισσεύει. 
Οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας -που χωράει κι άλ-
λους- δεν είναι οι «σωτήρες» και «ηγέτες» μας, αλλά οι 
υπηρέτες μας που θα κρίνονται καθημερινά.
Ο υποψήφιός μας για πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου 
μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπακούει στη βού-
ληση των κατοίκων του χωριού, να παραιτηθεί για να 
αντικατασταθεί αν του ζητηθεί και να διαθέτει τον όποιο 
μισθό προβλέπει η θέση του για το χωριό.
Όποιος άλλος, όσο καλός και ικανός συγχωριανός μας, 
προτιμήσει ένα προσωποκεντρικό συνδυασμό με κύριο 
στόχο την εκλογή του αγνοώντας το κάλεσμα για ενότη-
τα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα μας αγνοήσει και 
στη συνέχεια. Πολύ περισσότερο όταν υποστηρίζει και 

υποστηρίζεται από ένα κόμμα που θέλει να μετρήσει τις 
δυνάμεις του για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές 
και όταν υποστηρίζει και υποστηρίζεται από μια Δημο-
τική παράταξη της Ηγουμενίτσας που είναι επίσης προ-
σωποκεντρική και στοχεύει στην ανάδειξη Δημάρχου 
όπως αυτούς που συνηθίσαμε να έχουμε στο χωριό μας 
ΜΟΝΟ για ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ. 

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Αλεξίου Σπύρος, 
Βενέτης Θανάσης, 
Καραδήμα Ελένη, 
Παππά Καστανιά, 
και Σωτηρίου (Κα-
ρίμαλη) Ειρήνη είναι 
οι υποψήφιοι του 
συνδυασμού μας.

Σ.Σ.: Για να μην καταγγελθούμε για μονόπλευρη ου μην 
και μεροληπτική στήριξη του συνδυασμού πρέπει να 
αναφέρουμε, ότι δεν έχουμε στοιχεία για κάποια άλλη 
κίνηση. Κοντολογίς: αυτό που λάβαμε, αυτό δημοσιεύ-
ουμε κιόλας! 

Επιμέλεια- φωτό: Λ. Σουλτάνης 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ
•	 Υποψήφιοι δήμαρχοι στο ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

μαθαίνουμε μέχρι τώρα ότι θα είναι: Ο τωρινός Δή-
μαρχος Γιάννης ΛΩΛΟΣ, ο Γιάννης ΓΟΓΟΛΟΣ, ο 
Θωμάς ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ο Θεόδωρος ΔΗΜΑΣ.

•	 Χωριανοί μας Δημ. Σύμβουλοι θα είναι: ο Γιώργος 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ με τον Γ. ΓΟΓΟΛΟ και ο Δημήτρης 
ΠΑΚΟΣ με τον Γ. ΛΩΛΟ.

•	 Ο Δημήτρης ΜΩΚΟΣ (πρόεδρος ΚΑΠΗ) θα ηγηθεί 
ομάδας για την Κοινότητα Πέρδικας.

•	 Υποψήφιοι Περιφερειάρχες Ηπείρου: ΚΑΧΡΙΜΑ-
ΝΗΣ, ΡΙζΟΠΟΥΛΟΣ, ζΑψΑΣ, και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
Αυτή η πληροφορία μέχρι τώρα.



2 ο Περδικιώτης

Ο Αντιδήμαρχος 
κ. Δημήτρης Πάκος 
ενημερώνει:

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ 
Ο ΔΡΟΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΜΟΚΑΣΤΡΟ
Η ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ είναι τελικά η ανάδοχος για 
το δρόμο για το Δυμόκαστρο. Ο προϋπολο-
γισμός του έργου ανέρχεται σε 470.000,00 €. 
Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο συνεργασί-
ας του Δήμου Ηγουμενίτσας με τον Περιφε-
ρειάρχη Ηπείρου κο Αλέξανδρο Καχριμάνη, 
αντιπροσωπεία από την Πέρδικα με επικε-
φαλής τον Αντιδήμαρχο κο Δημήτρη Πάκο 
είχε συνάντηση μαζί του στα Ιωάννινα τον 
περασμένο Οκτώβριο. Ο κος Καχριμάνης 
δεσμεύτηκε για την υλοποίηση του έργου 
και είναι θέμα χρόνου η έναρξη των εργα-
σιών. 
Μεταξύ άλλων προβλέπεται: 
• Ασφαλτόστρωση του δρόμου σε πλάτος 
4.50 m
• Διαπλάτυνση όλων των κλειστών στροφών 
• Κατασκευή τριγωνικής επενδεδυμένης τά-
φρου κατά μήκος του δρόμου για τη συλλο-
γή των όμβριων υδάτων
• Εξυγίανση οδοστρώματος από καθιζήσεις 
• Κατασκευή τεχνικών, αύλακων, αχιβάδων 
κλπ.
• Δημιουργία χώρου στάθμευσης
• Κατασκευή πλακόστρωτου πλάτους 2 m 
σε μήκος 115 m από τον χώρο στάθμευσης 
μέχρι την πύλη εισόδου στον αρχαιολογικό 
χώρο.
Με τα προτεινόμενα έργα η πρόσβαση στον 
αρχαιολογικό χώρο διευκολύνεται τα μέγι-
στα και πλέον θα μπορεί να εξυπηρετήσει, 
εκτός από τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα και 
μικρά λεωφορεία (Βανάκια) μεταφοράς επι-
σκεπτών – τουριστών.
Τέλος, ο Αντιδήμαρχος κος Πάκος Δημή-
τριος, έχει ξεκινήσει επαφές με αρμόδιους 
φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού κλπ) για την 
χρηματοδότηση μελέτης – έργου για τον 
Ηλεκτροφωτισμό του δρόμου και του Αρ-
χαιολογικού Χώρου.  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΜΕ ΔΥΜΟΚΑΣΤΡΟ

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Αντιδήμαρ-
χο κο Πάκο Δημήτριο, ο Δήμος Ηγουμενί-
τσας έχει υποβάλει και περιμένει την τελική 
έγκριση για Δημοπράτηση από το πρόγραμ-
μα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, την ασφαλτόστρωση του 
δρόμου που αρχίζει από την παραλία Κα-
ραβοστάσι και οδηγεί στη διασταύρωση με 
το Δυμόκαστρο (σύνδεση με τον δρόμο που 
οδηγεί στον Αρχαιολογικό Χώρο). Ο δρόμος 
που θα διαμορφωθεί – ασφαλτοστρωθεί έχει 
μήκος 1,300,00 μ και πλάτος 4,50. 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΓΟΜΑΝΔΡΑ
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου 
Ηγουμενίτσας με τον Περιφερειάρχη Ηπεί-
ρου κο Αλέξανδρο Καχριμάνη, έχει ήδη 
δημοπρατηθεί η αποκατάσταση μέρους του 
δρόμου προς τη Λαγομάνδρα. Ο προϋπολο-
γισμός ανέρχεται σε 74.400,00 € και προβλέ-
πονται τεχνικά, αύλακες, αχιβάδες και απο-
κατάσταση του οδοστρώματος.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΑΡΙΛΛΑ 
ΠΡΟΣ ΔΥΜΟΚΑΣΤΡΟ

Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του έργου με 

τίτλο «Αγροτική οδοποιία από Αρίλλα προς 
Δυμόκαστρο» συνολικού προϋπολογισμού 
588,000,00 € και είμαστε εν αναμονή της 
Δημοπράτησής του.
Η προς βελτίωση οδός έχει συνολικό μήκος 
3.983 m, ξεκινά από την περιοχή «ΑΡΙΛ-
ΛΑ» κοντά στη διασταύρωση προς Καραβο-
στάσι και καταλήγει στη διασταύρωση της 
αγροτικής οδού προς Δυμόκαστρο (σύνδεση 
με το δρόμο προς αρχαιολογικό χώρο). 
Σύμφωνα με όσα μας δήλωσε ο Αντιδήμαρ-
χος κος Πάκος, το έργο αυτό εξυπηρετεί δυο 
βασικούς σκοπούς α) δίνει οριστική λύση 
σε δεκάδες παραγωγούς που αντιμετώπιζαν 
προβλήματα προσβασιμότητας προς τις καλ-
λιέργειές τους και β) ήταν προϋπόθεση για 
δημοπράτηση του δρόμου που οδηγεί στον 
αρχαιολογικό χώρο του Δυμοκάστρου καθώς 
συνδέεται λειτουργικά μαζί του.  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΣΥΒΟΤΩΝ
Η 4η Μαρτίου 2019 ήταν η καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τη 
δημοπράτηση του Έργου: «Ηλεκτροφωτι-
σμός επαρχιακής οδού Συβότων – Πέρδικας 
και κόμβου Αγία Παρασκευής». Το έργο έχει 
προϋπολογισμό 246,500,00 € και θα ολο-
κληρωθεί μέσα σε έξι μήνες. 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΤΟΥ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Στους Δήμους τελικά και με μόνιμη μορφή 
εργασίας θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι 
στο Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι. Προς το 
σκοπό ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει λάβει τη 
σχετική απόφαση μεταφοράς του προγράμ-
ματος (από το νομικό πρόσωπο) στη Δ/νση 
Πρόνοιας. Νέος πολιτικός προϊστάμενος θα 
είναι ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας κος Δημή-
τρης Πάκος. 

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΩΝ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Με θέμα «Ο ρόλος του Κέντρου Πρόληψης 
(ΚΕΠ) Υγείας στον Δήμο» πραγματοποιήθη-
κε στη Ηγουμενίτσα το 1ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο των ΚΕΠ Υγείας στις 30 Νοεμβρίου & 
1 Δεκεμβρίου 2018. Υπεύθυνος της οργάνω-
σης ήταν ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας κος Δη-
μήτριος Πάκος. Στο Συνέδριο πήραν μέρος 
δεκάδες Δήμαρχοι απ’ όλη την Ελλάδα, πολι-
τικοί και πολιτειακοί παράγοντες, ερευνητές, 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ιατρικές σχολές, 
εκπρόσωποι Υπουργείων, επιστήμονες Υγεί-
ας, εκπρόσωποι φορέων κ.α. Την έναρξη 
του συνεδρίου έκανε ο Δήμαρχος Ηγουμε-
νίτσας κος Ιωάννης Λώλος και ο Δήμαρχος 
Αμαρουσίου, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κος Γεώργιος 
Πατούλης.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ο Αντιδή-
μαρχος κος Πάκος έκανε ειδική εισήγηση με 
θέμα: «Η πίστη ως παράγοντας προάσπισης 
της υγείας» ενώ οι εργασίες του έτυχαν πα-

νελλαδικής κάλυψης από τα ΜΜΕ. Κατά τις 
παράλληλες δράσεις του συνεδρίου έγιναν 
δωρεάν μαστογραφίες, ιατρικοί έλεγχοι, πα-
ροχή πρώτων βοηθειών κλπ.

ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ

Σε ό,τι αφορά στην εισφορά σε χρήμα των 
νέων οικοπεδούχων της Κοινότητάς μας και 
στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου μας 
για μείωση των τιμών αυτών και κατόπιν 
ενημέρωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών 
είμαστε εν αναμονή νομοθετικής διάταξης 
σύμφωνα με την οποία, θα δίνεται σε οφει-
λέτες η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών 
τους έως και σε 100 δόσεις αλλά και ΠΛΗ-
ΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ από προσαυξήσεις, 
τόκους και πρόστιμα. Με την ψήφιση και 
κοινοποίηση του νόμου θα ενημερωθούν 
οι Δημότες μας για επιμέρους ζητήματα, 
προκειμένου να ρυθμίσουν-εξοφλήσουν τις 
οφειλές τους.

ΓΙΟΡΤΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Στην απόλυτα επιτυχημένη γιορτή αθλητι-
σμού που πραγματοποίησε ο Δήμος Ηγου-
μενίτσας θέλοντας να τιμήσει την αθλητική 
του οικογένεια για το σημαντικό έργο που 
επιτελεί, έλαμψαν μεταξύ των υπολοίπων 
αθλητών τα αστέρια του αθλητισμού από 
την Πέρδικα: 

Πάμπολα Σταματία
Ασημένιο μετάλλιο Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα Κορασίδων kick boxing, Kick light στη 
Βενετία. 
Χάλκινο μετάλλιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Κορασίδων Kick boxing, light contact στη 
Βενετία
Παππάς Γεώργιος 
Ασημένιο μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Εφήβων Kick Boxing, Light contact στο 
Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων. 
Ασημένιο μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα TAE KWO DO Παίδων στην Ηγουμε-
νίτσα.  
Μάνου Μάρθα
Ασημένιο μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Νεανίδων kick Boxing, Light contact 
στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων. 
Μάνος Ευάγγελος 
Χρυσό μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Παίδων kick Boxing, light contact στο Ολυ-
μπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων. 
Κοτσαμπασίδου Σοφία
Χάλκινο μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα Πανκορασίδων TAE KWO DO. Ηγου-
μενίτσα.

Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία 
μέσα στο κατάμεστο Θέατρο «Εστία» του 
Δήμου Ηγουμενίτσας με πλήθος κόσμου 
που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, παρουσία 
φορέων, επισήμων και προσωπικοτήτων του 
αθλητικού κόσμου. Ο Δήμαρχος Ηγουμενί-
τσας κ. Ιωάννης Λώλος, αφού συνεχάρη όλη 
την αθλητική οικογένεια του Δήμου, μεταξύ 
των άλλων δήλωσε: «Ως Δημοτική Αρχή, θα 
συνεχίσουμε να στηρίζουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις κάθε αθλητική δράση, που αναβαθ-
μίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. 
Γιατί Αθλητισμός σημαίνει πολιτισμός και ο 
πολιτισμός είναι ανάπτυξη!»

Μετά τιμής 
Πάκος Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος  

ENIΣΧΥΣΕΙΣ
• 100 € LEMBKE-ΒΑΣΙΛΑ ΛΙΤΣΑ 
(Γερμανία)
• 25 € ΝΤΑΒΕΛΗ-ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ (Γερμανία)
• 20 € ΓΚΙΟΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ( Αμερική), 
ΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ (Γερμανία), ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
(Λειβαδιά), ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
(Πρέβεζα), ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
(Αθήνα), ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(Γερμανία), ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΣΤΑΣ (Αθή-
να), ΚΟΥΛΟΥΡΗ-ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ ΦΙ-
ΛΙΩ (Αθήνα), ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 
(Αθήνα), ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΠΥΡΟΣ (Αθήνα), 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΦΑΝΗΣ του Πατρόκλου 
(Αθήνα), ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΗΣ (Αθή-
να), ΜΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Φώτη 
(Πέρδικα), ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ (Αθήνα), ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
(Αθήνα), ΠΑΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ (Αθή-
να), ΛΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Αθήνα), ΣΩ-
ΤΗΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ (Αθήνα), ΚΑΡΙΜΑ-
ΛΗ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Πέρδικα)
• 10 € ΣΙΑΣΗ-ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΣΟ-
ΦΙΑ (Αθήνα), ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
(Αθήνα)
• 5 € ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (Αθήνα)

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 Περδικώτες – και όχι μόνο – όπου γης 
έχουν μεγάλη θλίψη μετά τη δυσάρεστη 
είδηση του θανάτου του αγαπητού συγχω-
ριανού μας Νίκου Μήτση (Γκάλιτς) που 
συνέβη πρόσφατα στο χωριό. Ο Νίκος 
ήταν από τους πολύ ελάχιστους που αγά-
πησαν τόσο πολύ την Πέρδικα. Αυτό το 
απέδειξε με την πορεία της ζωής του που 
την ταύτισε με το μέλλον του χωριού.
Ο Νίκος πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά 
χρόνια χωρίς τις απαραίτητες στηρίξεις και 
αφού ανδρώθηκε πήρε των ομματιών του 
και ξενιτεύτηκε. Εργάστηκε στη Γερμανία 
για 40 χρόνια, αλλά πάντα η σκέψη του 
ήταν στο χωριό, όπου ερχόταν τακτικά και 
με πολύ δραστήριες ενέργειες εργάστηκε 
για την πρόοδο της Πέρδικας.
Το προσωνύμιο ΓΚΑΛΙΤΣ το απέκτησε 

από τη συμμετοχή του  στην ομάδα του 
ΑΡΗ Πέρδικας, όπου διακρίθηκε ιδιαίτερα 
και τον παρομοίωσαν με τον Γιουγκοσλά-
βο ποδοσφαιριστή Γκάλιτς. Τι να πρωτο-
θυμηθεί κανείς απ’ τις δραστηριότητές του. 
την πρωτοβουλία του να φέρει στο χωριό 
το ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ για το ιατρείο, τη συμ-
μετοχή του στις εκδηλώσεις της Αδελφό-
τητας αλλά και την καθιέρωση του αντα-
μώματος των απανταχού Περδικιωτών στις 
13 Αυγούστου. Είχε μεγάλη συμβολή σε 
ότι προοδευτικό γινόταν στο χωριό ιδιαίτε-
ρα σε παράδοση, αθλητισμό και πολιτισμό. 
Αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες – κυρίως 
από τη συμπεριφορά ορισμένων – αλλά 
δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Πάντα δυνατός, 
πεισματάρης και πετύχαινε τον στόχο του, 
έχοντας μοναδική του επιθυμία την άνοδο 

της Πέρδικας. Είναι πολύ λίγα αυτά για 
τον Γκάλιτς και σίγουρα μας διαφεύγουν 
πολλές άλλες δραστηριότητές του. Την 
απουσία του θα τη διαπιστώσουμε σύντο-
μα και πράγματι το κενό είναι δυσαναπλή-
ρωτο. Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε 
από σοβαρή ασθένεια την οποία ξεπέρασε 
αλλά ήρθε κάτι το ξαφνικό και αναπάντεχο 
που του στέρησε τη ζωή του. 
Ο Νίκος ήταν παντρεμένος με τη συγχω-
ριανή μας Ευαγγελία Χρ. Μηλιώνη και 
απέκτησε δύο κόρες την Βασιλική και τη 
Σπυριδούλα. 
Μας άφησες νωρίς ΓΚΑΛΙΤΣ, ας είναι αι-
ωνία η μνήμη σου. 
Θα σε θυμόμαστε για πάντα και οι ενέρ-
γειές σου θα μας οδηγούν.   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Γκάλιτς, μας άφησες νωρίς
Βάπτιση

• ΑΛΚΜΗΝΗ η κόρη του Βαγγέλη Χρ. 
ΝΤΑΒΕΛΗ και της Έβελυν ζΑΦΕΙΡΗ.
Να τους ζήσει και να χαίρεται το όνομά της.

Θάνατοι
ΜΗΤΣΗΣ Νικόλαος του Ευαγγέλου ετών 
70
ΓΟΓΟΛΟΣ Γιάννης του Φωτίου ετών 80
ΤΣΕΠΗΣ Αλέκος του Κωνσταντίνου ετών 
53
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  Σωτήριος (σύζυγος Άν-
νας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ) ετών 85
ΠΑΜΠΟΛΑ Μαρία του Πέτρου (χήρα Βα-
σίλη Πάμπολα) ετών 97
ΓΑΒΡΑ Δάφνω του Θωμά ετών 85
ΜΠΟΥΛΗΣ Ευάγγελος του Φωτίου ετών 
85
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΑΡΑΩ Ευαγγελία του 
Γεωργίου ετών 76

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

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



3ο Περδικιώτης

Φέτος η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας ο ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ που μετέχει 
στην Α’ κατηγορία Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας έχει μια μέτρια ως καλή πορεία. Δεν κάνει 
πρωταθλητισμό αλλά αφού ξεπέρασε επιτυχώς την Α’ φάση τώρα στο Β’ στάδιο 
βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Τα αποτελέσματα τελευταία θυμίζουν 
ασανσέρ είναι ή του ύψους ή του βάθους. Νίκες με μεγάλο σκορ αλλά και οδυνηρές 
ήττες. Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία είναι:

ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ – ΑΡΗΣ   1 – 3
ΑΡΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ   0 – 5
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ - ΑΡΗΣ  5 – 3
ΑΡΗΣ – ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ   5 – 0
ΑΡΗΣ – Α.Ε. ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ  0 – 1
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑ – ΑΡΗΣ   5 – 0
ΑΡΗΣ – ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ  0 – 6
ΑΡΗΣ – ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ   1 – 0

Σε Θεσπρωτικό επίπεδο, τόσο Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ όσο και το 
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ κάνουν καλή πορεία στην Γ’ εθνική. Ιδιαίτερα το ΣΟΥΛΙ 
(που αγωνίζεται και συγχωριανός μας) έχει φέρει επιτυχή αποτελέσματα

Στο χωριό 
ενισχύσεις 
εισπράττει 

με απόδειξη 
η Ειρήνη 
(Ρηνούλα) 
Καρίμαλη

…και να που βρεθήκαμε ξανά! 

Τρόπος του λέγειν βρεθήκαμε δηλαδή, γιατί μόλις και μετά βίας καταφέραμε να 
μαζευτούμε περί τους 40 νοματαίους στην κοπή της πίτας της Αδελφότητας. Αυτή 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαρτίου που μας πέρασε, σε αίθουσα που 

μας παραχώρησε ο Πρόεδρος της 
Αδελφότητας Παρακαλαμίων στα 
πέριξ της Ομονοίας, τον οποίο και 
ευχαριστούμε γι’ αυτό. Η αλήθεια 
είναι ότι αργήσαμε λίγο, αλλά στο 
τέλος της ημέρας αυτό που μετράει 
είναι ότι εμείς οι λίγοι που μαζευ-
τήκαμε περάσαμε καλά, ενώ απο-
λαύσαμε τις πίτες και τα γλυκά που 
είχαν ετοιμάσει με περισσή φροντίδα 
οι συγχωριανές μας. Πώς είπατε; Αν 
προβληματιστήκαμε από την ισχνή 
παρουσία; Σαφώς και προβληματι-
στήκαμε, ήταν άλλωστε ένα από τα 
θέματα τα οποία μας απασχόλησαν 
στις συζητήσεις μας, το άλλο ήταν η 
συνέχιση της έκδοσης της εφημερί-
δας μας ή η αναστολή-παύση αυτής 
λόγω οικονομικής δυσπραγίας και η 
εν γένει λειτουργία της Αδελφότητας. 
Τα υπόλοιπα είναι λίγο-πολύ γνω-
στά και τετριμμένα: ο πρόεδρος της 
Αδελφότητας απηύθυνε ένα σύντομο 
χαιρετισμό και έκοψε την πίτα. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκε και ο πρόε-
δρος του ΚΑΠΗ Πέρδικας Δημήτρης 
Μώκος, ο οποίος απηύθυνε επίσης 
ένα σύντομο χαιρετισμό, τονίζοντας 
μεταξύ άλλων ότι θα συνδράμει στο 
μέτρο του δυνατού για να μην κλεί-
σει η εφημερίδα, ενώ έκανε γνωστή 
την πρόθεσή του να συμμετάσχει σε 
συνδυασμό στις προσεχείς εκλογές. 
Μετά από αυτό όλα πήραν το δρόμο 
τους, καθώς είχε έρθει πια η ώρα του 
χορού και της διασκέδασης. Τι κι αν 
ο ήλιος σε τραβούσε από το μανίκι; 
Για τη διασκέδαση και τον χορό που 
ακολούθησε την «ευθύνη» φέρουν ο 
Άρης Θεοδώρου (εγγονός του Άρη 
Κουλούρη) στο κλαρίνο, η Αθηνά 
Κώτσια και Άγγελος Αντέμης. ζητώ 
συγγνώμη αν γράφω κάποιο όνομα λάθος. Η ώρα είχε περάσει στο μεταξύ, το εξαιρετι-
κό τσίπουρο του προέδρου είχε τελειώσει δυστυχώς και η ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα 
μας καλούσε να την απολαύσουμε, οπότε διαλυθήκαμε ησύχως, δίνοντας ραντεβού για 
μια νέα συνάντηση, σε ταβέρνα αυτή τη φορά, με την ελπίδα τότε να συγκινηθούν πε-
ρισσότεροι συγχωριανοί μας. 
Ανακοινώσεις επ’ αυτού εν ευθέτω χρόνω! 

Σύνταξη - επιμέλεια - φωτό: Λ. Σουλτάνης 

ΣΣ. Οι βασιλόπιτες ήταν προσφορά της συγχωριανής μας Ναυσικάς Μπλέτσα, κόρης του Πα-
ναγιώτη Βασιλείου, την οποία και ευχαριστούμε

Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας
Το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ σας κα-
λωσορίζουμε στην κοπή της βασιλόπιτας. 
Σας ευχόμαστε, Χρόνια πολλά, με υγεία.  
Ειρηνικό και ευτυχισμένο το νέο έτος. Σας 
ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο 
κάλεσμά μας.
Τα ΚΑΠΗ είναι ένας θεσμός που υποστη-
ρίζει τα κοινωνικά δικαιώματα της τρίτης 
ηλικίας. Ιδρύθηκαν το 1984 από το υπουρ-
γείο Υγείας και Πρόνοιας. Το δικό μας 
άρχισε να λειτουργεί από το 1996, είναι 
σχεδόν από τα πιο παλιά.
Για τις γυναίκες έχουμε μεριμνήσει για 
τον δικό τους χώρο. Έχετε την ημέρα σας, 
την Πέμπτη. Η κα Γιώτα ως υπεύθυνη, με 
συνεργάτες την κα ζαΐρα και την κα Ειρή-
νη είναι στη διάθεσή σας.
Από όταν αναλάβαμε το ΚΑΠΗ νομίζου-
με ότι κάναμε κάτι διαφορετικό. Είμαστε 
εδώ σχεδόν καθημερινά. Σας παρέχουμε 
πλήρη ενημέρωση. Με τα ζεστά ροφήμα-
τα, σας προσφέρουμε από ένα μπισκοτάκι. 
(και στην καλύτερη καφετέρια να ήμα-
σταν δεν θα είχαμε τέτοια περιποίηση). 
Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ορίσαμε 
υπεύθυνο τον κ. Γαβριήλ Αθανάσιο, που 
με τις γνώσεις και την εμπειρία του μπορεί 
να σας δείξει και να μάθετε.
Κάναμε τρεις εκδρομές με επιτυχία, χωρίς 
καμία οικονομική βοήθεια. Τοποθετήσαμε 
τηλεόραση 50 ιντσών, καθώς και ένα φο-
ρητό ραδιοκασετόφωνο.
Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόε-
δρο του ΠΑΚΠΠΟ κ. Γεράσιμο Φουσέκη.
Άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις
Τη γιορτή της μητέρας, τη γιορτή της γυ-
ναίκας. Συμμετείχαμε στη γιορτή λαδιού. 
Με ομιλία μου ακουστήκαμε για πρώτη 
φορά στο αντάμωμα των απανταχού Περ-
δικιωτών. Σε συνεργασία με την Κοινότη-
τα βάλαμε το λεωφορείο για τις παραλίες. 
Για πρώτη φορά έγινε γενική συνέλευση, 
ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά. Μάλι-
στα στείλαμε και επιστολές, για δημιουρ-
γία γηροκομείου, αποσυμφόρηση κοιμη-
τηρίου κ.ά.
Αλλάξαμε την εικόνα του ΚΑΠΗ.
Έχουμε καλό περιβάλλον, θερμοκρασία, 
άψογη συμπεριφορά, καθαριότητα, σέρ-
βις, περιποίηση, εξυπηρέτηση, και το κυ-
ριότερο, έχουμε καθαρό αέρα που συνε-
χώς ανακυκλώνεται.
Τα έχουμε όλα, δεν μας λείπει τίποτα. Τα 
ΚΑΠΗ είναι για όλους, άνδρες και γυ-
ναίκες, άνω των 60 ετών. Και σε ειδικές 
περιπτώσεις ακόμα και για μικρότερους. 
Οι κάρτες που έχουμε, είναι για να συ-
νεχίσουμε να είμαστε μέλη, κάθε χρόνο 
θέλουν θεώρηση. Να έρθουν να γρα-
φτούν και νέοι, όσοι γεννήθηκαν πριν από 
το έτος 1959.
Κάνουμε προσπάθεια να δημιουργήσου-
με δικό μας χορευτικό. Με κάποιες υπο-
χρεώσεις.
Θέλουμε να στελεχώσουμε το ΚΑΠΗ 
μας, με γιατρό και κοινωνικό ή κοινωνι-
κή λειτουργό, όπως αυτό αναφέρεται και 
στον κανονισμό. Οι Δήμοι οφείλουν και 
πρέπει να βρίσκονται στο πλευρό του πο-
λίτη. Έτσι βελτιώνουμε το βιοτικό επί-
πεδο και την κοινωνική λειτουργικότη-
τα των ατόμων.
Οι πρόεδροι των ΚΑΠΗ, με επιστολή 
που σας στείλαμε, ζητάμε: Όλες οι ει-

σπράξεις από την καντίνα καθώς και οι 
ετήσιες συνδρομές να παραμείνουν στα 
ΚΑΠΗ.
Μας είπατε προφορικά ότι θα μας τις επι-
στρέψετε, αλλά ακόμα τίποτα.
Εμείς πάντως τις περιμένουμε. Κάντε το 
πράξη. Μέχρι τώρα το μόνο που κάνου-
με είναι: Να κάνουμε εγγραφές, να θεω-
ρούμε τις κάρτες, να κάνουμε εκδρομές, 
να κόβουμε βασιλόπιτες, να κάνουμε τον 
εισπράκτορα και να σπαταλάμε τον πολύ-
τιμο χρόνο μας, για να λέμε τι, ότι είμα-
στε πρόεδροι, δεν το θέλουμε, δεν φτάνει 
μόνο αυτό. Θα μας πείτε μόνοι  μας το επι-
λέξαμε. NAΙ.  Αλλά αν συνεχίσουμε έτσι, 
χωρίς δικά μας χρήματα, σε λίγο καιρό 
δεν θα βρίσκεται κανένας που να ενδια-
φέρεται.
Θέλουμε να προσφέρουμε, δώστε μας 
δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε.
Ως προς τον προϋπολογισμό, μας ενδια-
φέρει, θέλουμε και εμείς να κάνουμε τον 
προγραμματισμό μας
Δεν αμειβόμαστε, είμαστε άμισθη επι-
τροπή. Αν θέλετε, βάζουμε και χρήματα 
από την τσέπη μας.
Η «Βοήθεια στο σπίτι», κάνει μεγάλη και 
δύσκολη προσπάθεια.
Έχουμε δημοσιοποιήσει όλες μας τις 
ενέργειες στην εφημερίδα μας, τον 
«Περδικιώτη». Εδώ θέλω να ευχαρι-
στήσω τον πρόεδρο της Αδελφότητας κ. 
Γαβριήλ Κων/νο για την άριστη συνερ-
γασία που έχουμε. Για να κυκλοφορήσει 
την εφημερίδα κάνει μεγάλη προσπάθεια. 
Θέλει πολύ κόπο, χρόνο και χρήμα. Του 
αξίζουν συγχαρητήρια. Χρειάζεται όμως 
και κάποια οικονομική βοήθεια. Όσοι 
μπορούν και θέλουν να δώσουν στο τέλος 
θα είναι στην διάθεσή μας η κ. Σωτηρίου- 
Καρίμαλη Ειρήνη εκ μέρους της Αδελφό-
τητας.
Κε Βουλευτά, κ. Δήμαρχε.
Τι γίνεται με το Ιατρείο μας; Είμαστε 
αρκετό καιρό χωρίς γιατρό και φάρμακα.  
Έφυγε και δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο 
αντικαταστάτης. Έχετε καμία ενημέρωση; 
Γνωρίζετε κάτι;
Από τα 180 μέλη μας, ερχόμαστε εδώ κα-
θημερινά 20 έως 25 άτομα.
Θα πρέπει να ερχόμαστε περισσότεροι, 
αν όχι ΟΛΟΙ. Τουλάχιστον μια φορά την 
εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, αν δεν έρ-
χεστε, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε και 
εμείς εδώ. Αν θέλετε στηρίξτε το. Ελάτε. 
Σας περιμένουμε.
Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό 
και τους εθελοντές για τη βοήθεια που 
μας παρέχουν.
Η επόμενη μεγάλη εκδήλωση θα γίνει 
στις 8 Μαρτίου, ημέρα της γυναίκας.
Στην συνέχεια θα σας μοιραστεί βασιλό-
πιτα, θα πάρετε όλοι από ένα κομμάτι.
Εύχομαι, επίσης, στο επόμενο προσκλη-
τήριο που θα κάνουμε σε ένα χρόνο να 
είμαστε όλοι παρόντες. Ειρήνη και χαρά 
σε κάθε σπιτικό. Και πάλι, Χρόνια Πολλά, 
Καλή χρονιά.

Εκ του ΚΑΠΗ 
ο Πρόεδρος Μώκος Δημήτριος

ΥΓ: Τυχεροί ήταν: Ο κ. Νάσης Χρήστος 
και ο κ. Παππάς Σταύρος. Τους ευχόμαστε 
καλή τύχη. Τα δώρα ήταν δύο μίξερ χειρός 
με κάδο.

ΚΑΠΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 
Ομιλία του προέδρου στην κοπή της πίτας 26/1/19

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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v Μειωμένη η φετινή σοδειά ελαιολάδου στην Πέρδικα αλλά και σε όλη τη Θε-
σπρωτία κατά 40% απ’ ότι λένε οι τοπικοί γεωπόνοι. Η φετινή παραγωγή ελιάς ήταν 
η χειρότερη τα τελευταία 25 χρόνια. 
v Στο επόμενο ΕΣΠΑ, 2021-2027 εντάσσει ο Δήμος Ηγουμενίτσας το έργο: Διευ-
θέτηση ρέματος ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ της Πέρδικας. Είναι πρόταση του Δήμου μας για 
χρηματοδότηση του έργου από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
v Με την καθιερωμένη λαμπρότητα έγινε η γιορτή των ΦΩΤΩΝ στο χωριό με τη 
ρήψη του σταυρού απ’ τον παπά Χρήστο στο λιμάνι της Αρίλλας. 
v Είχαν ρημάξει την ΠΕΡΔΙΚΑ και τα ΣΥΒΟΤΑ δύο αλλοδαποί 30 και 41 ετών 
που συνελήφθησαν από την Αστυνομία Θεσπρωτίας. Είχαν διαπράξει διαρρήξεις 
και κλοπές σε εξοχικές κατοικίες, ενοικιαζόμενα και άλλα σπίτια της περιοχής, από 
τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2018. Είχαν κάνει πάνω από 30 κλοπές (χρήματα, 
κοσμήματα, οικιακά σκεύη, ρουχισμό ακόμη και τρόφιμα!) Προηγήθηκε πολύμηνη 
έρευνα.
v Δωρεάν κουπόνι πρόσβασης σε τηλεοπτικό σήμα από εταιρεία θα λάβουν οι κά-
τοικοι της Πέρδικας (που δεν έχουν σήμα), της Αρίλλας, της Βουνίστρας και του 
Καραβοστασίου. Το δίνει ο Δήμος Ηγουμενίτσας με υποβολή σχετικών δικαιολο-
γητικών.
v Κτηνωδία χαρακτηρίζεται ο πυροβολισμός και η θανάτωση αλόγου (πόνυ) στο 
χωριό μας από αγνώστους. Συνεχίζεται, απ’ ό,τι μαθαίνουμε, σε όλη την περιοχή 
αφού πρόσφατα στο Καρβουνάρι Παραμυθιάς έχασε τη ζωή του από σφαίρες το 
7ο άλογο! Κρίμα, η κτηνωδία δείχνει να μην έχει τέλος. Οι κάτοικοι όμως είναι σε 
αναβρασμό. 
v «Τι έχεις καημένε πλάτανε...» Τα πλατάνια του χωριού στον κάμπο αλλά και όλης 
της περιοχής Καλαμά, Λούρου κ.α. υποφέρουν τα τελευταία χρόνια από μύκητα εξο-
λοθρευτή που τα νεκρώνει. Δυστυχώς μέχρι τώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν κατα-
φέρνουν να τα σώσουν, δίνουν μόνο οδηγίες πρόληψης.
v Με απόφαση της πρόσφατης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου ανα-
δείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο κ. Γ. ΠΑΠΑζΩΗΣ για τη βελτίωση βατότητας του 
δρόμου Πέρδικα - Λαγομάνδρα, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. 

•	 Ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙζΑ, Κώστας ΜΠΑΡΚΑΣ, ανέλαβε πρόσφατα - 
με τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης - καθήκοντα ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

•	 Με κέρδη επέστρεψαν ηπειρώτικες επιχειρήσεις από τη Διεθνή Εμπορική Έκθε-
ση στο Ντουμπάι (2019). Προβλήθηκαν τρόφιμα και ποτά (πλην αλκοολούχων). 
Ιδιαίτερα: λάδι, ελιές, πάστα ελιάς, μέλι, τυροκομικά, γλυκά, κοτόπουλα και ανα-
ψυκτικά.

•	 Βραβείο απονεμήθηκε στον Δήμο Ηγουμενίτσας κατά την 3η Διεθνή έκθεση 
«Verde tec» στην Αθήνα, για το «Ολοκληρωμένο σχέδιο κινητικότητας». Το βρα-
βείο παρέλαβε ο δήμαρχος Γιάννης ΛΩΛΟΣ.

•	 Διαβούλευση γίνεται για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: 
«χερσαίο τμήμα του αγωγού ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ υψηλής πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 
(Κήποι Έβρου - Φλωροβούνι Θεσπρωτίας). Κάτι μας θυμίζει το Φλωροβούνι! 
Πάντως ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, δεν ανησυχεί 
για πιθανές αντιδράσεις από τις περιοχές διέλευσης του αγωγού. 

•	 Σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ήπειρο, η Κομισιόν αναφέρει 
ότι υπάρχει στην περιοχή μεγάλος αριθμός προστατευόμενων τόπων του δικτύ-
ου Natura 2000. Εναπόκειται στις Ελληνικές Αρχές να αξιολογήσουν κατά πόσο 
οι εργασίες συμβιβάζονται με την διατήρηση των 
τοπίων αυτών. 

•	 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκτιμά ότι οι ενισχύσεις 
που παίρνουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι επιβαρύ-
νουν σημαντικά τον Κοινοτικό προϋπολογισμό 
και προτείνουν πρόγραμμα εξόδου των παραδο-
σιακών κτηνοτρόφων δίνοντάς τους αντισταθμι-
στικά αποζημίωση για κάποιο χρονικό διάστημα!     

Μικρά και… ενδιαφέροντα

Η ηλεκτρονική έκδοση 
του Περδικιώτη 

θα είναι προσεχώς διαθέσιμη 
στο www.perdikanews.com

Η γωνιά των ξενιτεμένων μας
Νέα Υόρκη

Κοντά στους Ηπειρώτες της Αμερικής βρέθηκε 
ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εξωτερικού
Στο 40ο Συνέδριο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής βρέθηκε ο πρόεδρος 
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος Δήμου.  Το 
Συνέδριο έγινε στο Κλιαργουότερ (Clearwater Beach) της Φλόριδας, από 21 μέχρι 
24 Φεβρουαρίου.
Το Συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ανάγκη 
αναδιοργάνωσης της ομογένειας, στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία και έκλεισε με το 
επίσημο δείπνο στο οποίο συμμετείχαν άνω των 480 ατόμων και πλήθος προσωπι-
κοτήτων.
Στις αρχαιρεσίες που έγιναν, πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερι-
κής επανεξελέγη ο συγγραφέας Νίκος Γκατζογιάννης. Αντιπρόεδρος ο κ. Τζον Κα-
τσιμπάδης, γενική γραμματέας η κ. Αλέκα Καλουδέλη, ταμίας η κ. ΄Ολγα Φώτη 
και γραμματέας η κ. Νίκη Πάλλα. Μέλη εξελέγησαν οι κ.κ. Εύα Καντλή, Κώστας 
Τσιουρής, Χαράλαμπος Μέλος, Άννα Νώτη, Γιώργος Νάνης και Στέισι Κουμπή. 
Αναπληρωματικά μέλη η κ. Χρυσούλα ζηκοπούλου και ο κ. Μενέλαος Σωτήρης.
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΠΣΗΕ παρακολούθησε μαζί με το νέο ΔΣ τη λειτουργία 
στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στο Κλιαργουότερ.

Γραφείο Τύπου και επικοινωνίας Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)

•  Η Πανηπειρωτική Σ.Ε. στην πρόσφατη πίτα του Ηπειρώτη βράβευσε την ΠΑΝΗ-
ΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ για την καλλιέργεια, διατήρηση 
και διάδοση της ηπειρώτικης παράδοσης στη Σουηδία. Το βραβείο παρέλαβε ο 
πρόεδρος κ. Γ. ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ. 

Ενέργειες και δράσεις
“ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”
την τελευταία τριετία

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ Σ.Ε. μετέχω ως εκλεγμένος Θε-
σπρωτός (Αδελφότητα Περδικιωτών) και κατέχω από το 2016 τη θέση του Γενικού 
Γραμματέα. Θεωρώ υποχρεωσή μου να ενημερώσω τους συμπατριώτες μου για τη 
δράση του Δ.Σ. την τριετία 2016-2019 αν και στη Γενική Συνέλευση στις 31 Μαρτίου 
2019 θα κάνει αναλυτικό απολογισμό ο πρόεδρος.
Με την εκλογή του στις 4-4-16 το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Σ.Ε. δεν κατάφε-
ρε να φτιάξει ένα συναινετικό Προεδρείο για να πορευτεί ανάλογα. Έτσι τις τύχες της 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ επωμίστηκε κατά κάποιο λόγο η πλειοψηφούσα “ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ”.
Η ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ, παρά τα δυσμενή φαινόμενα των καιρών, είχε μια δημιουρ-
γική πορεία αυτή την τριετία. Έχει να παρουσιάσει αξιόλογο έργο χωρίς να έχει την 
οικονομική στήριξη του κράτους, όπως γινόταν παλαιότερα, αλλά με τη βοήθεια των 
μελών και των χορηγιών.
•	 Κορυφαία εκδήλωση ήταν τον Οκτώβρη 2018 στο ΗΡΩΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Αθηνών 

με τον τίτλο “Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ” που είχε μεγάλη καλλιτεχνική και οικο-
νομική επιτυχία.

•	 Οργανώθηκαν με επιτυχία τρία πανηπειρωτικά ανταμώματα-πανηγύρια σε διάφορα 
σημεία της Αττικής με τη συμμετοχή κυρίως των Ηπειρωτικών Δημοτικών Συλλό-
γων.

•	 Έγιναν οι τρεις καθιερωμένες πίτες του Ηπειρώτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
με τη συμμετοχή κάθε φορά 100 χορευτικών απ’ όλη την Ελλάδα και πλούσιο καλ-
λιτεχνικό πρόγραμμα με βάση την παράδοση της Ηπείρου.

•	 Έγιναν ημερίδες στην μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Σ.Ε. με πρωτοβουλία 
του Δ.Σ. όπως θέματα που αφορούν την υγεία, τους δασικούς χάρτες, την πλημμελή 
φύλαξη των βορείων συνόρων της Ηπείρου, το θέμα της έρευνας και εξόρρυξης 
υδρογονανθράκων, το θέμα των δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας στην 
Αλβανία και πολλά άλλα.

•	 Εκθέσεις στο ζάππειο Μέγαρο, τόσο για την ηπειρώτικη παράδοση όσο και για την 
προβολή αγροτικών προϊόντων σε συνεργασία με άλλους φορείς.

•	 Υπό την αιγίδα της Π.Σ.Ε. πολλές οργανώσεις μέλη μας αλλά και Ηπειρώτες συγ-
γραφείς παρουσίασαν βιβλία ιστορικά, λαογραφικά και λογοτεχνικά.

•	 Η χορωδία μας ξεπέρασε τα 50 μέλη, είναι περιζήτητη σε παραστάσεις και είχε για 
πρώτη φορά συμμετοχή σε παγκόσμιο φεστιβάλ χορωδιών το 2017 με διάκριση.

Είχαμε συνεργασία με τους φορείς της αυτοδιοίκησης της Ηπείρου, ιδιαίτερα με την 
περιφέρεια αλλά και με οργανώσεις Ηπειρωτών του εξωτερικού για θέματα της γενέ-
τειρας.
Καταφέραμε να αυξήσουμε τη δύναμη της Συνομοσπονδίας με περισσότερους από 10 
συλλόγους παρά τα όσα λέγονται ότι η Π.Σ.Ε. φυλλοροεί.
Οικονομικά ξεχρεώσαμε την ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ με τη βοήθεια Ηπειρωτών χορηγών 
και όχι μόνο.
Εκείνο που μας λείπει είναι η συνοχή και ο ανιδιοτελής ηπειρωτισμός. Χρειάζεται 
σύμπνοια από όλους τους συμπατριώτες μακράν κάθε ιδιοτελούς σκέψης και ενέρ-
γειας. Την 1η Απρίλη 2019 θα εκλέξουμε το νέο Δ.Σ. της κορυφαίας οργάνωσης των 
αποδήμων Ηπειρωτών και πρέπει σε όσους εκλεγούν να πρυτανεύσει η λογική της 
συνεργασίας για το καλό της Ηπείρου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για αναίτιους διαξι-
φισμούς και αντιπαραθέσεις χάριν κομματικών, προσωπικών ή άλλων συμφερόντων.
Η αγάπη για την Ήπειρο και τους απόδημους Ηπειρώτες πρέπει να μας ενώνει, να μας 
καθοδηγεί και να μας εμπνέει.

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘ. ΓΑΒΡΙΗΛ
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ Σ.Ε.

Το χορευτικό της Πέρδικας 
στην πίτα του Ηπειρώτη

Η πίτα του Ηπει-
ρώτη πραγμα-
τοποιήθηκε και 

φέτος με μεγάλη μάλι-
στα επιτυχία στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας, την 
Κυριακή 3 του Φλεβά-
ρη. 
Συμμετείχαν πολλοί φί-
λοι και συμπατριώτες 
σ’ αυτή την ξεχωριστή 
εκδήλωση που έχει κα-
θιερωθεί ως τόπος και 
χρόνος συνάντησης των 
απανταχού Ηπειρωτών. 
Η συμμετοχή του χο-
ρευτικού της Πέρδικας 
ήταν, ομολογουμένως, 
εντυπωσιακή.


