
Πρόσφατα, σε συμπαθητικό ταβερνάκι στο 
Χαϊδάρι, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συ-
νέλευση της Αδελφότητας Περδικιωτών 
Θεσπρωτίας και εκλογή, σύμφωνα με την 
απαίτηση του καταστατικού, νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου.
Με δέλεαρ ότι θα ακολουθούσε κρασοκα-
τάνυξη, προσπαθήσαμε να αυξήσουμε τη 
συμμετοχή. Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά 
απογοητευτήκαμε. Μόνο τριάντα (30) μέλη 
τίμησαν με την παρουσία τους τη συνέλευ-
ση. 
Από τον πρόεδρο της αδελφότητας Κώστα 
Γαβριήλ παρουσιάστηκε ο απολογισμός 
του απερχόμενου διοικητικού συμβουλί-
ου. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Ευαγγέλου 
ανέγνωσε τον οικονομικό απολογισμό, ο 
οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα από τη γενική 
συνέλευση. 
Ακολούθως, τέθηκε θέμα σχετικά με το 
εάν έχει υποχρέωση το Δ.Σ. να ελέγχει την 
εγκυρότητα-ακρίβεια των πληροφοριών 
που περιλαμβάνονται σε επιστολές ανα-
γνωστών προς δημοσίευση στην εφημερίδα 
μας. Επί του θέματος τοποθετήθηκε ο πρό-
εδρος της αδελφότητας Κώστας Γαβριήλ, ο 
αντιπρόεδρος Λάμπρος Σουλτάνης, καθώς 
και άλλοι συμμετέχοντες στη συνέλευση. 
Λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε, δεν 
θα ήθελα να επεκταθώ στις τοποθετήσεις 
αυτές -προς χάρη της ενότητας της αδελ-
φότητας- και αυτό θα παρακαλούσα να 
πράξουν όλα τα μέλη. Άλλωστε, όσοι ήταν 
παρόντες σχημάτισαν άποψη. 
Από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης 
(υποφαινόμενος) προτάθηκε και έγινε δε-
κτό, να εφαρμοστεί η αρχή που αναγράφε-
ται ανελλιπώς στα φύλλα της εφημερίδας 
μας, ότι «ενυπόγραφα άρθρα και εργασίες 
που δημοσιεύονται στην εφημερίδα, δεν 
απηχούν κατ’ ανάγκη τη γνώμη της εφη-
μερίδας. Η εφημερίδα δεν φέρει ευθύνη 
και δεν μπορεί να εγγυηθεί το περιεχόμε-
νο των δημοσιεύσεων.», εκτός εάν αυτά 
θεωρηθούν υβριστικά. Περαιτέρω, να δημι-
ουργηθεί στην τρίτη σελίδα της εφημερίδας 
μας στήλη στην οποία θα δημοσιεύονται 
στο μέτρο του δυνατού λόγω περιορισμέ-
νου χώρου, οι επιστολές και οι απόψεις των 
αναγνωστών. 
Στη συνέχεια κλήθηκαν τα μέλη να υποβάλ-
λουν υποψηφιότητες για την εκλογή νέου 
διοικητικού συμβουλίου. Λόγω του κλίμα-
τος που δημιουργήθηκε, υποβλήθηκε μόνο 
μία υποψηφιότητα, με αποτέλεσμα την αδυ-
ναμία συγκρότησης Δ.Σ., κάτι που θα είχε 
ως επακόλουθο τη διάλυση της αδελφότη-
τας. Ευτυχώς επικράτησε η λογική και με 

τη συνδρομή και του οίνου, που κατέστειλε 
προσωρινά το θυμικό, έγινε δεκτή η πρότα-
ση του απερχόμενου προέδρου της αδελφό-
τητας Κώστα Γαβριήλ για συγκρότηση Δ.Σ. 
περιορισμένης διάρκειας (έξι μηνών) και 
μετά από «συναισθηματικές πιέσεις» προς 
τα μέλη βρέθηκαν εθελοντές. 
Μπορεί η αδελφότητα να μην έχει επιτύχει 
τους μεγαλεπήβολους στόχους που έθε-
τε κάθε φορά, οι βασικοί στόχοι της όμως 
παραμένουν: 1) να βρισκόμαστε και 2) να 
εκδίδουμε την εφημερίδα μας. 
Εφημερίδα που τα φύλλα της με τόση προ-
σμονή περιμένουν οι συγχωριανοί μας, 
ειδικά του εξωτερικού και που, όπως μου 
εκμυστηρεύονται όπου και όταν τους συνα-
ντώ, διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν έως την 
έκδοση του επόμενου φύλλου, παίρνοντας 
έτσι λίγο άρωμα Πέρδικας και κουράγιο 
έως την επόμενη φορά που θα καταφέρουν 
να επισκεφτούν το χωριό. 
Αλλά και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 
των μελών κατά τις συναντήσεις μας, τις 
εκδρομές και τις εκδηλώσεις δεν είναι κατά 
την άποψή μου αμελητέα, καθώς δημιουρ-
γεί δεσμούς ομογένειας, σκοπός άλλωστε 
της δημιουργίας αδελφοτήτων ώστε όταν 
βρισκόμαστε στο χωριό ή τυχαία στην Αθή-
να και αλλού εμείς και τα παιδιά μας, να μη 
συμπεριφερόμαστε ως άγνωστοι.
Κατόπιν αυτών, σας καλώ όλους μαζί και 
κάθε έναν ξεχωριστά, κάθε μέλος της 
αδελφότητας ή υποψήφιο μέλος, να σκεφτεί 
με λογική αλλά και με συναίσθημα και να 
αποφασίσει στο χρονικό αυτό διάστημα 
των έξι μηνών εάν θα πυκνώσει τις τάξεις 
της αδελφότητας ή θα αφήσει όλη αυτή την 
πολυετή ευγενή προσπάθεια να καταλήξει 
στα «σκουπίδια».
Καλώ επίσης όλους τους πρώην προέδρους 
και τα πρώην μέλη των Δ.Σ. να εργαστούν 
προς την κατεύθυνση διάσωσης της αδελ-
φότητας, παραμερίζοντας τυχόν πικρίες και 
απογοητεύσεις του παρελθόντος, με όπλα 
την εμπειρία και την ευγενή τους προϋπη-
ρεσία, καθόσον κανείς δεν περισσεύει.

Νικόλαος Πάμπολλας

Κατά την ταπεινή μου άποψη, ενστερνιζό-
μενος και των απόψεων του απερχόμενου 
(ελπίζω προσωρινά) προέδρου της αδελφό-
τητας Κώστα Γαβριήλ, καθώς και άλλων 
μελών του απερχόμενου Δ.Σ. και μελών της 
συνέλευσης, θα πρέπει για την αποφυγή 
όποιων παρεξηγήσεων, να τροποποιηθεί το 
καταστατικό της αδελφότητας, παίρνοντας 
παράδειγμα από καταστατικά άλλων συλ-
λόγων, με την προσθήκη των κατωτέρω:
«Όλα τα άρθρα, κείμενα, έγγραφα, δελ-
τία τύπου και γενικά οποιαδήποτε δη-
μοσίευση γραπτού ή ηλεκτρονικού κει-
μένου δημοσιεύονται κάτω από της εξής 
προϋποθέσεις:
1- Δεν αφορούν κομματικά πρόσωπα και 

τις κομματικές δραστηριότητές τους 
άμεσα ή έμμεσα τόσο τοπικά εθνικά όσο 
και παγκόσμια. Επίσης δεν επιτρέπεται η 
προβολή διαφόρων ιδεολογιών σε οποια-
δήποτε περίπτωση και με όποια μορφή. 
2- Δεν αφορούν προσωπικές σχέσεις, δι-
αμάχες, δικαστικές διαφορές σε προσω-
πικό επίπεδο ή που δεν ενδιαφέρουν το 
ευρύτερο κοινό της εφημερίδας.
3- Δεν παραβιάζουν την αρχή των προσω-
πικών δεδομένων.
4- Δεν λοιδορούν, συκοφαντούν, γελοιο-
ποιούν, υβρίζουν ή βωμολοχούν τίποτα 
και κανέναν.
5- Τηρούν όλες τις νομικές προϋποθέσεις 
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Με τα μάτια της σύνταξης
Διήμερα της φυγής 

στην ελληνική… West Coast
Το εν λόγω οδοιπορικό −γιατί περί τέτοιου πρόκει-

ται− μπορεί να έχει γραφτεί πριν κάποια χρόνια, εί-
ναι όμως τρόπον τινά επίκαιρο, με κάποιες εξαιρέ-

σεις βεβαίως, τις οποίες και θα ανακαλύψουν εύκολα 
όσοι γνωρίζουν.

Σκέφτεσαι να φύγεις να πας… αλλού φέτος. Αλλά πού; Μπήκε η άνοιξη, 
άρχισες να σκέφτεσαι ήδη το πρώτο ανοιξιάτικο ΣΚ εκτός πόλης και οι 
φίλοι σε ξεσηκώνουν για μία από τα ίδια: πολύβουα κυκλαδονήσια με greek 
salad, service της πλάκας, «μπόμπες» και στριμωξίδι στα club. Η εναλλα-
κτική είναι να φας (για άλλη μια φορά) την κίνηση πηγαίνοντας Χαλκιδική. 
Μήπως να πας στην υπέροχη Δυτική Ακτή της Ελλάδας που βλέπει Ιόνιο; 
Εμείς το κάναμε και μάλιστα όχι αραχτοί με ένα ποτό στο χέρι και το πι-
ρούνι στο άλλο.

Πρώτος «μεγάλος» σταθμός η Πάργα, αλλά ενδιάμεσα είχα να ανακαλύψω 
την Αγία Παρασκευή και το Καμίνι, «μιλημένος» από πριν από τον φίλο και 
συνάδελφο Λάμπρο Σουλτάνη, που είναι από την περιοχή. Πράγματι, βγήκα 
από τον κεντρικό, κατέβηκα από τον στενό δρόμο και σε τρία λεπτά ήμουν 
μπροστά σε έναν μικρό κολπίσκο. Κομμάτι του είναι «οργανωμένο», με 
ομπρέλες, ξαπλώστρες κ.λπ. αλλά έχει χώρο και για όσους θέλουν να απλώ-
σουν απλά την πετσέτα τους. Δίπλα. υπάρχουν και κάποια δωμάτια για να 
μείνετε και το βράδυ αν θέλετε. Η συνέχεια εξίσου συναρπαστική για τους λά-
τρεις των μικρών ορμίσκων: Καραβοστάσι, Σαρακήνικο και… αυτός ο κατά-
λογος δεν έχει τέλος. Απλά περιμένει να τον συμπληρώσεις ανακαλύπτοντας 
μόνος σου τις παραλίες σε κάθε βουτιά.
Σημείο αναφοράς στην περιοχή και το χωριό Πέρδικα, με την ωραία θέα, τα 
μαγαζιά για φαγητό, ανεφοδιασμό (για τους κατασκηνωτές) και δωμάτια για 
ύπνο. Εδώ αξίζει να συμπληρώσουμε ότι σε όλη τη διαδρομή είδαμε ιδανικές 
τοποθεσίες για κατασκήνωση ενώ υπήρχαν και πολλά οργανωμένα κάμπινγκ 
σε εξίσου καλά σημεία.
Από την Πάργα έως την Πρέβεζα
Φθάνοντας στην Πάργα, καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι σε ό,τι πιο οργανωμένο 
τουριστικά διαθέτει η περιοχή. Καλή περίοδος φυσικά για να την ανακαλύ-
ψεις, καθώς τα στίφη των τουριστών ακόμη αργούν και η γραφικότητά της 
ενισχύεται από αυτό και μόνο το δεδομένο. Προτείνω ανεπιφύλακτα μια βόλ-
τα στο λιμανάκι, μια βουτιά στο απέναντι νησάκι, ένα ούζο με τα σχετικά στα 
τραπέζια στην ακροθαλασσιά. Επιπλέον, το σκηνικό αυτής της αμφιθεατρικά 
χτισμένης πόλης, ενδείκνυται για ρομαντικές βόλτες αλλά και ως αφετηρία 
για βαρκάδες στα πέριξ…
Μετά την Πάργα, προτίμησα να μη βγω στον βασικό δρόμο που πάει για 
Πρέβεζα. Συνέχισα παραλιακά και αποζημιώθηκα γι αυτό. Ωραίες στροφού-
λες, όχι πολύ γρήγορες αλλά μπορείς να παίξεις ευχάριστα με τη μοτοσικλέτα 
σου, κάτι που βρίσκεις και στην υπόλοιπη διαδρομή. Βέβαια έχεις και άλλες 
επιλογές: μπορείς να πας προς τις Πηγές Αχέροντα ή να κατηφορίσεις για να 
δεις το δέλτα του ίδιου ποταμού. Εάν απλά θέλεις να συνεχίσεις τη βόλτα σου, 
θα βρεις κι άλλες αξιόλογες παραλίες, όπως την Αγία Κυριακή, ενώ φθάνο-
ντας προς την Πρέβεζα, θα περάσεις μέσα από το μυρωδάτο πευκόδασος της 
Λούτσας με την ομώνυμη παραλία.

Σύνταξη-Επιμέλεια: Λάμπρος Σουλτάνης - Σταύρος Μαδεμτζής 
Φωτό: Λάμπρος Σουλτάνης

Γενική συνέλευση της Αδελφότητας 
Περδικιωτών Θεσπρωτίας

συν. στη σελ. 2

Φωτό: Λάμπρος Σουλτάνης

Πρόταση για τροποποίηση του καταστατικού 
της αδελφότητας Περδικιωτών
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Από 30 ευρώ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΛΕΙΩ-ΠΑΡΘΕΝΑ (Αθήνα), 
ΤΣΕΠΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Αθήνα)
Από 20 ευρώ ΚΑΡΙΜΑΛΑΚΗ-ΤΣΑΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΑΣΩ (Γερμανία), ΓΚΙΩΚΑΣ ΗΛΙΑΣ (Αθήνα), ΖΟΥΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΗΣ (Αθήνα), ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (Αθήνα), 
ΜΠΛΕΤΣΑ –ΚΑΠΙΤΣΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Αθήνα), 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (Αθήνα), ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-
ΜΠΟΥΓΙΑ ΚΑΣΙΑΝΗ (Αθήνα), ΝΟΥΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
(Γιάννενα),ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Θεσ/νίκη), 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (Θεσ/νίκη), ΜΩΚΟΣ Φ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πέρδικα)ΝΤΑΦΛΟΣ ΔΗΜΟΣ (Πέρδικα), 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΣΤΑΣ  (Πέρδικα) ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 
(Πέρδικα), ΜΩΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Πέρδικα), ΜΩΚΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Πέρδικα) ΧΑΟΥΖΕΝ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ (χήρα Σπ. 
ΓΚΙΩΚΑ) (Γερμανία), ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αθήνα)
Από 10 ευρώ ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  (Αθήνα), ΦΡΑΓΚΟΣ 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Αθήνα)ΠΑΜΠΟΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Αθήνα)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Πέρδικα),ΜΩΚΟΥ-ΚΟΧΥΛΑ 
ΓΙΩΤΑ (Πέρδικα) ΜΩΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Πέρδικα), 
ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ Β. ΜΑΡΙΑ (Πέρδικα), ΒΕΝΕΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 
(Πέρδικα), ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΣ(Πέρδικα), 
ΝΤΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Πέρδικα), ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ 
ΜΗΤΑΚΟΣ (Πέρδικα), ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

(Πέρδικα), ΡΟΥΣΣΗ ΧΑΡΑ (Πέρδικα), ΤΣΑΝΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ (Πέρδικα), ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ (Πέρδικα), 
ΝΤΑΓΚΑΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΗΣ(Πέρδικα), ΜΠΙΣΤΙΩΛΗ Α. 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Πέρδικα), ΤΑΓΚΑΣ Θ. ΓΙΑΝΝΗΣ (Πέρδικα), 
ΜΠΙΣΤΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Πέρδικα), ΙΛΒΑΝΙΔΗΣ 
Ε. ΓΡΗΓΟΡΗΣ (Πέρδικα), ΓΟΓΟΛΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΗΣ 
(Πέρδικα), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ (Πέρδικα), ΠΑΠΠΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Πέρδικα), ΠΑΜΠΟΛΛΑ Κ. ΜΑΡΙΑ(Πέρδικα), 
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗ (Πέρδικα), ΝΤΑΝΗΣ 
Ι. ΘΕΟΦΑΝΗΣ (Πέρδικα), ΛΑΧΑΝΙΔΟΥ Π. ΜΑΡΙΑ 
(Πέρδικα), ΝΤΑΓΚΑΣ Λ. ΓΙΑΝΝΗΣ (Πέρδικα), ΜΩΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ(Πέρδικα), ΜΩΚΟΣ Β. ΘΩΜΑΣ 
(Πέρδικα).
Από 5 ευρώ ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ Β. ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Πέρδικα), 
ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Πέρδικα), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α. 
ΕΛΛΗ (Πέρδικα), ΜΗΤΣΗΣ ε. ΓΙΑΝΝΗΣ(Πέρδικα), 
ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (Πέρδικα), ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ (Πέρδικα), ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΤΟΥΛΑ 
(Πέρδικα), ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Πέρδικα), 
ΠΑΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (Πέρδικα), ΤΣΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
(Πέρδικα), ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Πέρδικα), 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ (Πέρδικα), ΜΩΚΟΣ Α. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Πέρδικα).

Πώς θα στείλετε 
ενισχύσεις…

Με κατάθεση στον λογαριασμό της 
Eurobank  

IBAN:
GR9502602590000190200371745  

BIC: ERBKGRAAXXX 
στο όνομα του προέδρου και ταμία Νι-
κόλαου Πάμπολλα. Στην κατάθεση να 
αναφέρετε το όνομα του καταθέτη για 
να εκδίδονται αποδείξεις είσπραξης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις

•  Ο Γιάννης ΚΙΟΪΛΟΓΛΟΥ του Γεωργίου 
και η Σοφία ΓΑΒΡΙΗΛ του Κωνσταντί-
νου, απέκτησαν δίδυμα κοριτσάκια.

•  Ο Γιάννης ΚΟΧΥΛΑΣ του Ζαχαρία και 
της Ελένης και η Ειρήνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, 
απέκτησαν αγόρι.

•  Ο Κώστας ΙΛΒΑΝΙΔΗΣ του Ελευθερίου 
και της Δέσποινας και η Φωτεινή ΠΑΠΑ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχαήλ και της Κωνστα-
ντίνας, απέκτησαν αγόρι.

Να ζήσουν, καλότυχα!

Βαπτίσεις
•  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο υιός του Μιχάλη ΑΛΙ-

ΜΠΕΡΤΗ και της Δάφνης Γρηγ. ΓΑΒΡΙ-
ΗΛ

•  ΝΟΕΛΙΑ η κόρη του Φίλιππα ΒΟΥΛΓΑ-
ΡΗ και της Κωνσταντίνας ΤΖΑΚΟΥ.

•  ΜΙΧΑΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ο γιος του Σω-
τήρη ΠΑΠΠΑ και της Αλεξάνδρας ΦΑ-
ΣΟΥΛΑ.

•  ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ η κόρη του Αθανάσιου 
ΚΟΥΛΟΥΡΗ και της Θάλειας ΤΑΓΓΑ.

•  ΕΛΕΟΝΟΡΑ-ΡΟΔΑΝΘΗ η κόρη του 
ΝΤΟΜΙΝΙΚ-ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΕΡΠΑ και 
της Χριστίνας Σωτ.ΜΠΟΤΣΙΟΥ.

•  ΣΟΦΙΑ-ΖΩΗ η κόρη του Νικολάου 
ΜΠΟΤΣΙΟΥ και της Ζάσκια ΟΙΛΤΖ 
(Μπότσιου) Σ.Σ. Ο Ντομινίκ-Κρίστοφερ και 
η Ζάσκια βαπτίστηκαν Χριστιανοί ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟΙ.

Γάμοι
•  Ο ΜΠΙΣΧΙΤΖΗΣ Ραφαήλ του Δημητρίου 

και της Αγγελικής και η ΓΑΒΡΙΗΛ Κων-
σταντίνα του Αλέξανδρου και της Χριστί-
νας παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο 
στο Χαϊδάρι Αττικής.

•  Ο ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ Μιχάλης του Δημητρί-
ου και της Όλγας και η ΓΑΒΡΙΗΛ Δάφνη 
του Γρηγορίου και της Σπυριδούλας πα-
ντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στην 
Κέρκυρα.

Να ζήσουν και με καλούς απογόνους

Θάνατοι
•  Κόχυλας Στυλιανός (Λάκης) του Ευαγγέ-

λου, ετών 72
•  ΤΣΑΝΟΥ Μαρία του Νικολάου ΡΟΥΣΗ, 

ετών 87
•  ΒΕΡΜΠΗ Αικατερίνη τουΙωάννη χήρα  

Δημητρίου ετών 95
•  ΚΑΛΟΥΔΗΣ Χρήστος του Σωσίπατρου, 

ετών 68
•  ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ Περσεφόνη, χήρα Λά-

μπρου ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ, ετών 82
Τα θερμά μας συλλυπητήρια 

στους συγγενείς.
Επιμέλεια: Κων. Γαβ.

Τρίμηνη περιοδική έκδοση 
της Αδελφότητας Περδικιωτών 

Θεσπρωτίας “Ο Άγιος Αθανάσιος”
Κωδικός εντύπου:4217 

Παπαφλέσσα 4 181 22 Κορυδαλλός
Eκδότης - Διευθυντής: 
Νικόλαος Πάμπολλας - 6992770499
Πρόεδρος της Αδελφότητας 
E-mail: nkpampol@ath.forthnet.gr

Ηλ/κή Σελ/ση-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

Βαρύτατο είναι το χαρτοφυλάκιο που θα διαχειριστούν οι εκπρό-
σωποι της Πέρδικας, που θα προκύψουν μετά τις Αυτοδιοικητικές 
Εκλογές.  Οι ευθύνες θα είναι τεράστιες τόσο σε ό,τι αφορά τα 
εσωτερικά θέματα, αλλά και τη συνεργασία τους με τον κεντρικό 
Δήμο. Αρχικά θα πρέπει να διασφαλίσουν τη συνέχεια της παρο-
χής υπηρεσιών των Περδικιωτών με επί μέρους υπηρεσίες και ιδι-
αίτερα με τις Προνοιακές Δομές. Μέχρι τώρα και οι Περδικιώτες 
εξυπηρετούνται χωρίς προβλήματα σε ό,τι αφορά στην καταβολή 
επιδομάτων, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο Κοινωνικό Φαρ-
μακείο, στο Κέντρο Πρόληψης Υγείας, στα ΚΔΑΠ, στα ΚΗΦΗ, 
στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, στο Γραφείο Στήριξης Δανει-
οληπτών, με την Επανασύνδεση παροχών ρεύματος, με τα δωρεάν 
Φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές, τις δωρεάν ιατρικές εξε-
τάσεις, τη δωρεάν ενημέρωση σε ανέργους, τη δωρεάν Συμβου-
λευτική υποστήριξη, στο Κέντρο Κοινότητας, στο Συμβουλευτικό 
Σταθμό για την Άνοια, κ.ά.
Ακόμη, πολύ σύντομα για όλες τις γυναίκες της Πέρδικας που 
επιθυμούν να φέρουν παιδιά στη ζωή, ο Δήμος θα καλύπτει το 
σύνολο των εξόδων (ισχύει ήδη σε Μαργαρίτι και Παραπόταμο). 
Πρόκειται για Δομές που δημιουργήσαμε μαζί με τους συνεργάτες 
μου και εξυπηρετούν δεκάδες Περδικιώτες. Ακόμη έχουμε ξεκι-
νήσει ήδη τη δημιουργία και νέων Δομών όπως: Κέντρο Στήριξης 
Οικογένειας, Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης παιδιών, Γηρο-
κομείο, Ξενώνα ατόμων με αναπηρία, Ξενώνα προσωρινής Φύ-
λαξης Ηλικιωμένων, κ.ά. Και σε αυτές τις Δομές οι Περδικιώτες 
πρέπει να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση.
Ιδιαίτερες είναι οι ευθύνες και στα αμιγώς εσωτερικά θέματα της 
Πέρδικας καθώς πρέπει να υπάρχει παρέμβαση – παρακολούθηση 
των έργων ή θεμάτων που θα προκύψουν σύντομα:
1. Ασφαλτόστρωση του συνόλου των δρόμων Καραβοστασίου, 

Αρίλλα, Ντάπιας, Λαγομάνδρας, Δυμόκαστρου.

2. Ολοκλήρωση μελέτης δρόμου για σύνδεση Δυμοκάστρου με 
παραλία Πράπα-Μάλι.

3. Απόδοση των διακατεχόμενων εκτάσεων στους Περδικιώτες 
που έχουν εξοφλήσει το τίμημα παραχώρησης κατόπιν σχετι-
κών παρεμβάσεων που έχουμε κάνει προς το αρμόδιο Υπουρ-
γείο.

4. Διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων των Περδικιωτών, τα 
αγροτεμάχια των οποίων εντάχθηκαν στο Σχέδιο πόλης (θέμα 
ημερών η σχετική ρύθμιση).

5. Διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων των Περδικιωτών που 
έχουν οφειλές προς το Δήμο από κάθε αίτια.

6. Η έναρξη πολεοδόμησης του ΣΧΟΟΑΠ και η διασφάλιση πως 
το τελικό ΦΕΚ θα είναι προς όφελος των Περδικιωτών.

7. Συμπληρωματική μελέτη Βιολογικού – Αποχέτευσης ώστε να 
ενταχθεί το σύνολο των σπιτιών της Πέρδικας.

8. Διανοίξεις – αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων.
9. Επέκταση οικισμού προς την περιοχή Αγίου Νικολάου .
10. Προώθηση και τελική ένταξη για χρηματοδότηση της προμε-

λέτης του 2009 για χάραξη νέου οδικού άξονα ΚΑΡΤΕΡΙ – 
ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΕΣ.

11. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γηπέδου (κερκίδες, βοη-
θητικοί χώροι, κτλ.).

Φυσικά δεν είναι μόνο αυτά, αλλά τα παραπάνω είναι τα πλέον 
σημαντικά.
Εύχομαι να εκλεγούν οι πλέον ικανοί, ούτως ώστε να μην αποκο-
πεί η αναπτυξιακή πορεία του χωριού μας. Σε ό,τι με αφορά θα 
είμαι Υποψήφιος με τον Συνδυασμό «Δύναμη Προοπτικής» του 
Υποψηφίου Δημάρχου Ιωάννη Λώλου. 

Σας ευχαριστώ
Πάκος Ν. Δημήτριος

«Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ»
του Αντιδημάρχου Πρόνοιας και Υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου Δημήτριου Πάκου

σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα -όταν αυτά υπάρ-
χουν- τόσο του περιεχομένου όσο και υλικού όπως φωτο-
γραφίες κτλ.
6- Είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και δεν περιέχουν 
greeklish.
7- Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα και 
όταν αυτό υπολείπεται, θεωρείται ότι είναι το Δ.Σ.
8- Περιεχόμενο ακατάλληλο για ανήλικους με σεξ, βία και 
βωμολοχίες όχι μόνο θα απομακρύνεται αμέσως αλλά και 
θα ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές -αν κριθεί απαραίτη-
το- για τα στοιχεία του αποστολέα.
9- Ο αποστολέας οφείλει να αναφέρει και να αναγράφει επί 
της επιστολής τα πραγματικά του στοιχεία τα οποία θα εί-
ναι ορατά στους αναγνώστες. Επίσης είναι ο αποκλειστικός 
και μοναδικός υπεύθυνος των περιεχομένων των επιστολών 
του τόσο όσον αφορά την ορθότητά τους όσο και για την 
άμεση απόδειξη της ορθότητας αυτών εάν και όταν και από 
όποιον ζητηθεί τούτη η απόδειξη.
10- Η εφημερίδα δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν παραπλανη-

τικά ή ψευδή στοιχεία που τυχόν δηλώθηκαν ή θα δηλω-
θούν στο μέλλον. Επίσης δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη 
ούτε υπόχρεη ως προς το περιεχόμενο των επιστολών ή την 
πιστοποίηση του περιεχομένου αυτών, των αδειών χρήσης 
τρίτων και τα πνευματικά δικαιώματα που πιθανόν να υπό-
κεινται. Για όλα τα παραπάνω άμεσα υπεύθυνος και υπόλο-
γος είναι ο αποστολέας.
11- Η εφημερίδα, σε περίπτωση που υπάρξει καταγγελία για 
επιστολή, θα απομακρύνει εάν είναι εφικτό και προφανώς 
πριν την έκδοσή της άμεσα την καταγγελλόμενη επιστολή, 
μόνο στην περίπτωση που η καταγγελία έγινε επώνυμα και 
με σαφή αναφορά στους λόγους που καταγγέλλεται καθώς 
και με τη συνοδεία των αποδείξεων αυτών των λόγων. Πα-
ράλληλα, έχει κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να παραδώ-
σει όσα στοιχεία για τον αποστολέα έχει στη κατοχή της, 
τόσο στον άμεσα θιγόμενο και(ή) καταγγέλλοντα όσο και σε 
όποια δημόσια αρχή.
12- Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύει τα κεί-
μενα.
13- Τέλος θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στους 
σκοπούς-στόχους της εφημερίδας μας και κατ’ επέκταση 
της αδελφότητας.

Νικόλαος Πάμπολλας

Πρόταση για τροποποίηση του καταστατικού 
συν. από τη σελ. 1

…και κάποιες σκόρπιες σκέψεις
Μερικά από τα ανωτέρω σημεία μπορούν είτε να ερμηνευτούν κατά το δοκούν είτε ποικιλοτρόπως.Υπάρχουν επίσης κάποια 
σημεία, τα οποία είναι περιττά, καθότι αυτονόητα, κατά την προσωπική μου άποψη πάντα. Μια επιφύλαξη υφίσταται και ως 
προς την αναγκαιότητα τροποποίησης του καταστατικού. Επίσης θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει εκτενέστερη αναφορά για τα 
διαδραματισθέντα στην Γ.Σ., ούτως ώστε να πάψουν να αιωρούνται σκιές και υπονοούμενα, αλλά και για να σχηματίσουν άποψη 
και όσοι δεν ήταν παρόντες. Επ’ αυτού θα τοποθετηθώ εν ευθέτω χρόνω και με κάθε λεπτομέρεια τόσο στο επόμενο φύλλο της 
εφημερίδας όσο και σε άλλα μέσα. Εννοείται πως τα ανωτέρω είναι προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις θέσεις 
του Δ.Σ.                     

Λ. Σουλτάνης



3ο Περδικιώτης

Ο Γιάννης Λώλος δήμαρχος 
Ηγουμενίτσας και ο Δημήτρης Μώκος 

πρόεδρος Κοινότητας Πέρδικας

Στο χωριό 
ενισχύσεις 
εισπράττει 

με απόδειξη 
η Ειρήνη 
(Ρηνούλα) 
Καρίμαλη

Ο Άρης Πέρδικας, η ομάδα του χωριού μας, δεν τα κα-
τάφερε τελικά στους αγώνες PLAY-OFF στον Α’ όμι-
λο της ΕΠΣ Θεσπρωτίας. Παρόλα αυτά είχε μια καλή 
πορεία στο πρωτάθλημα και προχώρησε σε ανανέωση 
του έμψυχου υλικού της ομάδας με νέα παιδιά που φαί-
νεται ότι έχουν ταλέντο και όρεξη για να ανεβάσουν 
την ομάδα.
Στους αγώνες των PLAY-OFF έφερε 3 νίκες, 1 ισοπα-
λία και γνώρισε την ήττα 10 φορές, με παθητικό τερμά-
των 16 υπέρ και 4 κατά.
•  Το ΣΟΥΛΙ Παραμυθιάς κατέκτησε για μία ακόμα 

φορά το κύπελλο ΕΠΣ Θεσπρωτίας και αγωνίστηκε 
στην Γ’ Εθνική με επιτυχία καταφέρνοντας να διατη-
ρηθεί σε αυτή.

•  Μεγάλη επιτυχία για το ποδόσφαιρο της περιοχής 
η άνοδος της ομάδας ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ Ηγουμενίτσας 
στην FOOTBALL LEAGUE (Β’ Εθνική κατηγορία 
Ελλάδας). 

•  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: ΣΑΓΙΑΔΑ 43, ΚΑΣΤΡΙ 36, 
ΠΛΑΤΑΡΙΑ 29, ΜΑΥΡΟΥΔΙ 25, ΛΑΔΟΧΩΡΙ 17, 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 11, ΠΕΡΔΙΚΑ 11, ΓΑΡΔΙΚΙ 4

Επιμέλεια: Κων. Γαβ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
•  Στον ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ επανεκλέχτη-

κε ο νυν Δήμαρχος Γιάννης ΛΩΛΟΣ από την 
πρώτη Κυριακή με ποσοστό 53,3% έναντι 34% 
που πήρε ο Γιάννης ΓΟΓΟΛΟΣ.

•  Στην Πέρδικα πήρανε: Γ. ΛΩΛΟΣ 50%, Γ. ΓΟ-
ΓΟΛΟΣ 40%, Θ. ΔΗΜΑΣ 6.5% και Θ. ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ 3%

Για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΡΔΙΚΑΣ 
είχαμε:
•  Εγγεγραμμένοι 2549, ψήφισαν 1160, άκυρα - 

λευκά 54, αποχή 54% - έλαβαν:
   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜ. ΚΙΝΗΣΗ 758, ποσοστό 
68,5% και 3 έδρες

   ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ 202 ποσοστό, 
18,3% και 1 έδρα

   ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 146 ποσοστό 13,2% 
και 1 έδρα

  Το πενταμελές ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αποτελούν:
   ΜΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος του Κ.Σ.
   ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΕΠΗΣ ΧΗΣΤΟΣ, ΒΕΝΕ-
ΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΚΟΛΙΟΜΙΧΟΥ-ΡΕΠΑΝΗ 
ΧΑΡΑ (μέλη).

Ο Αλέκος ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ επανεκλέχτηκε περι-
φερειάρχης ΗΠΕΙΡΟΥ από την πρώτη Κυριακή. 
Στη ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ πήρε το 60% και εκλέγει τους: 
ΠΙΤΟΥΛΗ Θωμά, ΜΠΡΑΪΜΗ Σταυρούλα, ΛΑ-
ΜΠΡΟΥ Αλκιβιάδη και ΔΗΛΑΒΕΡΗ Ρεγγίνα.
Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκπροσωπούν την 
ΠΕΡΔΙΚΑ στο ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ εκλέ-
χτηκαν οι: ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (συνδ. ΛΩ-
ΛΟΥ) και ΡΟΥΣΗΣ ΤΑΣΣΟΣ (συνδ. ΓΟΓΟΛΟΥ)

Επιμέλεια: Κων. Γαβ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Φίλες και φίλοι
Οι εκλογές τελείωσαν. Είμαστε νικητές. Θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε όλους όσους μας ψήφισαν. Ο λαός έδειξε τη δύναμή 
του, μας εμπιστεύτηκε, μας έδωσε καθαρή εντολή. Αξιολόγησε 
το πρόγραμμά μας, του είπαμε την αλήθεια. 
Με τη δύναμη που μας δώσατε θα προσπαθήσουμε να δώσουμε 
τον καλύτερο εαυτό μας, για έναν και μόνο σκοπό, για το καλό 
του τόπου, που πιστεύουμε σε αυτόν. Αυτό που έγινε σήμερα 
το καταφέραμε όλοι μαζί, ήταν προσπάθεια όλων.
Αναλαμβάνουμε τα καθήκοντά μας από τον Σεπτέμβριο. Αλλά 
οι ευθύνες μας ξεκινούν από αύριο. Ο δρόμος είναι μακρύς και 
δύσκολος. Ξεκινάμε μια καινούργια αρχή. Εγώ και οι συνερ-
γάτες μου έχουμε πολλά να σκεφτούμε, να κάνουμε. Θα προ-
σπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων. Να 
ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους τους υποψηφίους συμ-
βούλους του συνδυασμού μας, για τον τίμιο και δημοκρατικό 
αγώνα που δώσαμε όλοι μαζί και ξεχωριστά ο καθένας.
Από όποιο πόστο και αν μας κατέταξε ο λαός θα συνεχίσουμε 
να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με όλες μας τις δυνάμεις, με 
το ίδιο ενδιαφέρον και ζήλο.
Δεν περισσεύει κανένας, Χωράμε όλοι. Θα αφουγκραζόμαστε 

τις απόψεις όλων, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς.
Βρισκόμαστε σε έναν τόπο μοναδικό, ιστορικό. Σε έναν τόπο 
που μπορεί να προσφέρει πολλά. Μια κοινωνία που πιστεύει 
σε μας. Είμαστε το άλλο μισό του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο νο-
μός έχει πολλές δυσκολίες. Δεν μας επιτρέπει να κάνουμε και 
πολλά πράγματα. Να ξέρετε όμως ότι θα δώσουμε μάχες. Δεν 
έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν.
Θέλουμε τη στήριξή σας, όποια και αν είναι, από όπου και να 
προέρχεται. Σας θέλουμε συμπαραστάτες. Χωρίς εσάς δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε τίποτα.
Θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα και πιστεύουμε ότι 
θα τα καταφέρουμε.
Θα κάνουμε τα πάντα για να ανταποκριθούμε στο μακρύ και 
δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας. Να μας εμπιστεύεστε. 
Θα σας πούμε κάτι που μπορούμε να κάνουμε. 
Θέλουμε να κάνουμε πράξεις. Θα συνεργαστούμε με όλους 
τους αρμόδιους φορείς. Για τo καλό του τόπου.
Να δούμε μια διαφορετική Πέρδικα, μια Πέρδικα να προοδεύει. 
Θα εργαστούμε σκληρά, μεθοδικά, να την ανεβάσουμε ακόμα 
ψηλότερα. Εκεί που της αξίζει. Από αύριο και πάλι όλοι μαζί.
Σας ευχαριστούμε και καλή δύναμη.

Δημήτρης Μώκος

«Ο συνδυασμός ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για την 
ΠΕΡΔΙΚΑ για το αποτέλεσμα των εκλογών

Συγχαίρουμε τον νέο πρόεδρο του τοπικού μας συμβουλίου 
για την ευρεία, αλλά και αναμενόμενη εκλογική του επικρά-
τηση. Ο συγχωριανός μας, Τάκης Μώκος, ήξερε τον τρόπο 
και πέτυχε το στόχο του με τις κατάλληλες επιλογές κατά τη 
συγκρότηση του ψηφοδελτίου του με πρόσωπα που είχαν τη 
δυναμική για συγκέντρωση ψήφων. Είναι φανερό από τη σταυ-
ροδοσία, ότι το ίδιο αποτέλεσμα θα είχε πετύχει, και μάλιστα 
πιο ανώδυνα, αν είχε αποδεχτεί την πρότασή μας, την πρόταση 
της λαϊκής συνέλευσης των Περδικιωτών, για να συμμετέχει 
σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Η άρνησή του, που παραμένει ένα 
«ερωτηματικό», μας ανάγκασε στη συγκρότηση του δικού μας 
ψηφοδελτίου για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να διοικήσει 
την κοινότητά μας ανεξέλεγκτος. Πετύχαμε, έστω και στο μί-
νιμουμ, το στόχο μας αυτό και, όπως έχουμε δεσμευτεί, μέσω 

του εκπροσώπου μας στο κοινοτικό συμβούλιο θα φροντίσου-
με ώστε όλοι οι Περδικιώτες να ενημερώνονται για τα θέματα 
που τους αφορούν, να μπορούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις 
και να ακούγονται όσο αφορά στις προτάσεις και απόψεις τους.
Χαιρόμαστε που ο νέος μας πρόεδρος, σε ένα συμβούλιο που 
θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες από όσες ως τώρα, γνωρί-
ζει καλά τα προβλήματα του χωριού και έχει το χρόνο και τη 
θέληση να ασχοληθεί με αυτά. Είναι αυτονόητο ότι στην όποια 
θετική του αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών θα μας έχει 
αρωγούς και περιμένουμε από αυτόν να πράξει ανάλογα σε δι-
κές μας πρωτοβουλίες.
Αντίθετα, λυπούμαστε που οι μισοί συγχωριανοί μας επέλεξαν 
για δήμαρχο κάποιον που από την ίδια θέση τα τελευταία 5 
χρόνια αποδείχτηκε ανεπαρκής για το χωριό μας. Βρίσκουμε 
όμως, τουλάχιστον, θετικό το ότι καταδίκασαν με την ψήφο 
τους την εκπροσώπησή μας στο δημοτικό συμβούλιο από τον 
άνευ ουσίας Δημήτρη Πάκο.

Θανάσης Βενέτης

Δημήτρης Μώκος Γιάννης Λώλος

KΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ;

Άγνωστη παραμένει η τύχη του αναψυκτηρί-
ου στο Καραβοστάσι, αφού καμία εργασία δεν 
έχει γίνει από τον νέο ενοικιαστή ως τώρα. 
Όλα δείχνουν ότι, τουλάχιστον αυτό το καλο-
καίρι, δεν θα λειτουργήσει. Πέρα από το αντι-
αισθητικό του εγκαταλελειμμένου κτίσματος, 
ερωτηματικό παραμένει και για τη λειτουργία 
των αφοδευτηρίων δίπλα, τα μοναδικά σε όλη 
την παραλία, που -κατά τα άλλα- έχει και για 
φέτος «μπλε σημαία». Ένα ακόμα σφάλμα της 
δημοτικής αρχής που άργησε να κάνει τη δη-
μοπρασία και συγχρόνως δεν απαίτησε καμία 
εγγύηση για άμεσες εργασίες από αυτόν που 
πλειοδότησε σε αυτήν. Όσο για ενημέρωση... 
ας μη λέμε πάλι τα ίδια 
Πηγή: ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΙΚΑ- ομάδα στο FB (Θ. Βενέτης)

Συγκρότηση Δ.Σ. 
σε Σώμα 

της Αδελφότητας 
Περδικιωτών Θεσπρωτίας

Πρόεδρος/Ταμίας:  
Νικόλαος Πάμπολλας
Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Σουλτάνης
Γραμματέας:  Αγγελική Πάμπολλα
Μέλη:  Φιλιώ Κουλούρη-Καρατόλιου, 
Γεώργιος Καρατόλιος, Δημήτριος 
Φράγκος, Ευάγγελος Φράγκος
Εκπρόσωποι στην Πανηπειρωτική
Κωνσταντίνος Γαβριήλ, 
Νικόλαος Πάμπολλας, 
Κωνσταντίνος Γιαννακός
Εξελεγκτική Επιτροπή: 
Αρχοντούλα Γαβριήλ, 
Βασίλειος Καρτέρης, 
Γεώργιος Ευαγγέλου

• Εκδόσαμε κανονικά τον ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗ παρά 
το μεγάλο κόστος και τις σχετικά μικρές οικο-
νομικές ενισχύσεις.
• Προβάλαμε μέσω της εφημερίδας τα προ-
βλήματα της Πέρδικας αλλά και ενισχύσαμε 
την τουριστική της προβολή.
• Οργανώσαμε εκδρομές με χαμηλό τίμημα 
και δωρεάν συμμετοχή μαθητών/φοιτητών 
στην Ορεινή Κορινθία και στο Χάνι της Γρα-
βιάς με ικανοποιητική συμμετοχή χωριανών.
• Δεν κάναμε παιδική γιορτή μετά την απογοη-
τευτική συμμετοχή του 2015.
• Πραγματοποιήσαμε κοπή πίτας στις 17-3-19 
στο κέντρο της Αθήνας με γλέντι, ποτά και 
πίτες από Περδικιώτισσες, που είχε αρκετή 
συμμετοχή.
• Είχαμε ενεργό συμμετοχή στις καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις στο χωριό (Αντάμωμα, Γιορτή Λα-
διού)
• Είχαμε επαφές κατά το δυνατόν με την Τ. Αυ-
τοδιοίκηση και άλλους φορείς της Πέρδικας.

• Κάναμε συναντήσεις σε ταβέρνα αλλά όχι 
χοροεσπερίδα με τον φόβο της αποτυχίας.
• Πήραμε κάποιες αποφάσεις στο Δ.Σ., όπως 
αλλαγή μορφής εκδηλώσεων κ.ά., τις δημο-
σιεύσαμε στην εφημερίδα αλλά δεν είχαμε 
κάποια γνώμη ή αντίδραση από τα μέλη μας. 
Ζητάμε από τους Περδικιώτες της Αθήνας 
-που δεν είναι λίγοι- να ενεργοποιηθούν σε 
ό,τι αφορά την αδελφότητα.
• Ευχαριστούμε τον συγχωριανό μας Δημήτρη 
(Τάκη) Μώκο που γέμισε ένα μπλοκ ενισχύσε-
ων στο χωριό με περίπου 500 ευρώ, ανεβάζο-
ντας το ταμείο της αδελφότητας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(Έκθεση Ε.Ε.)

Κατόπιν ελέγχου των μπλοκ ενισχύσεων και 
των αποδείξεων εξόδων βρέθηκαν καταχωρη-
μένα κανονικά στο βιβλίο Ταμείου.
Έσοδα     5324,44  €
Έξοδα     4375,37  €
Υπόλοιπο ταμείου     949,07  €

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
της Αδελφότητας Περδικιωτών Θεσπρωτίας (28-1-17 έως 8-6-19)



4 ο Περδικιώτης

v Συνεχίζονται οι εργασίες στο χωριό για το δίκτυο αποχέτευσης και οι εσωτερι-
κοί δρόμοι είναι σκαμμένοι. Πρέπει να ασφαλτοστρωθούν το συντομότερο πριν το 
καλοκαίρι τα τμήματα που διανοίχτηκαν για να αποφύγουμε τη σκόνη αλλά και να 
γίνεται ομαλά η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
v Με την καθιερωμένη λαμπρότητα έγινε στην Πέρ-
δικα η Εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου. Δοξολογία, 
καταθέσεις στεφάνων αλλά και παρέλαση των παι-
διών όλων των σχολικών βαθμίδων του χωριού,  σ’ 
αυτό βοήθησε και ο καλός καιρός.
v Έχασε τελικά τη μάχη με την επάρατη νόσο ο συγ-
χωριανός μας επιχειρηματίας Στέλιος ΚΟΧΥΛΑΣ 
που είχε διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητας 
αλλά και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
v Μεγάλη αναστάτωση φέρανε στο χωριό οι εκλο-
γές. Υποψήφιοι για την Κοινότητα, το Δήμο, την 
Περιφέρεια Ηπείρου αρκετοί Περδικιώτες και δεν ξέρεις ποιον να ψηφίσεις. Όλοι 
πιστεύουμε ότι αγαπάνε το χωριό και θέλουν την πρόοδο και το καλό της Πέρδικας.
v Νέο Δ.Σ. θα αναδείξει η Αδελφότητα Περδικιωτών της Αθήνας σε λίγες ημέρες 
και περιμένουμε ενδιαφέρον από χωριανούς, κυρίως νέους, να αναλάβουν τις τύχες 
του ιστορικού συλλόγου μας.
v Έγινε -απ’ ό,τι μαθαίνουμε- η προσωρινή παραλαβή από τον Δήμο, του δρόμου 
Πέρδικας - Συβότων, που αφορούσε βελτίωσή του.
v Το νεκροταφείο του χωριού έχει προβλήματα τόσο με τον επερχόμενο κορεσμό 
σε χώρο όσο και τη μη αποκατάσταση της κατάρρευσης του προστατευτικού τοίχου. 
Πολλοί συζητούν για την δημιουργία ενός οστεοφυλακίου. Ας το δουν το θέμα οι 
νέοι τοπικοί άρχοντες.
v Σε μεγάλο ποσοστό έχουν ασφαλτοστρωθεί οι λακκούβες στους δρόμους προς τις 
παραλίες Αρίλλα- Καραβοστάσι. Όμως η απαραίτητη διαπλάτυνση είναι προϋπόθε-
ση καλής λειτουργίας του δρόμου και ‟κολλάει’’ σε ιδιοκτησίες.
v Τρεις Περδικιώτες συμμετείχαν την φετινή σεζόν στο τηλεοπτικό παιχνίδι του 
ALPHA, το DEAL που παρουσιάζει ο ηπειρώτης (από Σκλίβανη Ιωαννίνων) Χρ. 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ. Αυτοί ήταν ο Λάμπρος ΓΟΓΟΛΟΣ, ο Αντώνης ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ και ο 
Σπύρος ΖΩΓΡΑΦΟΣ που κέρδισαν αξιόλογα ποσά.
v Με τη λήξη των μαθημάτων του κατηχητικού ο εφημέριος του χωριού παπα ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ οργάνωσε εκδρομή για τους μαθητές και τους γονείς τους στην 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ.     Επιμέλεια: Κων. Γαβ.

• Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Δήμος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ βραβεύεται με «ΓΑΛΑ-
ΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ» από την ΕΕΠΦ που εδρεύει στην Αθήνα. Δύο αφορούν παραλίες 
της Πέρδικας ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ και ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και οι άλλες είναι ΔΡΕΠΑ-
ΝΟ και ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ.

• Σε ηλικία 74 ετών απεβίωσε ο Ζιτσαίος Κλαρινίστας ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, που 
προερχόταν από οικογένεια μουσικών και ήταν πατέρας του τραγουδιστή Γιάννη  
ΚΑΨΑΛΗ. Η κηδεία του έγινε στην γεννέτειρά του, ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

• Οι ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΟΥΛΙΟΥ μετατέθηκαν, λόγω των εκλογών, και θα γίνουν στις 7, 8 
και 9 Ιουνίου στην ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ και τον ιερό ΒΡΑΧΟ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

• Οργιάζουν οι απατεώνες με «μαϊμού» επιδοτήσεις σε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ και ΠΡΕΒΕ-
ΖΑ. Εξιχνιάστηκαν είδη δύο περιπτώσεις σε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ και ΠΡΕΒΕΖΑ που 
επαγγελματίες χάσανε χρήματα από τους απατεώνες.

• Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (πρόεδρος Αλ. Πάσχος) ζητάει από τους 
φορείς του Νομού να γνωστοποιήσουν τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις ώστε να 
τις καταγράψει και να τις κάνει γνωστές, στο πλαίσιο της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΒΟΛΗΣ. Επίσης οργάνωσε εκδήλωση με τους σπουδαστές του ΙΕΚ Ηγουμενίτσας 
με θέμα «Επιχειρηματικότητα και επαγγελματικές δεξιότητες στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ».

• Εναλλακτικός ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
προτείνεται για την περιοχή 
μας. Όπως είναι ο αγροτοτουρι-
σμός-τουρισμός υπαίθρου, ο θρη-
σκευτικός, ο γαστρονομικός, ο 
πολιτιστικός-αρχαιολογικός κ.ά., 
που θα τονώσουν την οικονομία 
των κατοίκων.

• Στους 10 φτωχότερους νομούς της 
Ελλάδος βρίσκεται η ΘΕΣΠΡΩ-
ΤΙΑ με 9000 ευρώ, κατά μέσο 
όρο, δήλωση εισοδήματος.

Επιμέλεια: Κων. Γαβ.

Μικρά και… ενδιαφέροντα

Η ηλεκτρονική έκδοση 
του Περδικιώτη 

θα είναι προσεχώς διαθέσιμη 
στο www.perdikanews.com

Η γωνιά των ξενιτεμένων μας
Συναντήσεις του Προέδρου 

του ΠΣΗΕ στην Αθήνα
Ολιγοήμερο ταξίδι αστραπής στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού Χρυσόστομος Δήμου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
του είχε την ευκαιρία συναντήσεων μεταξύ άλλων από τον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων 
(MIT), με το Ελληνο-αμερικανικό Επιμελητήριο, τον ομογενή Γερουσιαστή από το Rhode 
Island Λεωνίδα Ραπτάκη, καθώς και τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών. 
Στο Υπουργείο Εσωτερικών ο κος Δήμου, ο οποίος συνοδευόταν από τον Υπεύθυνο Τύπου 
κο Καλυβιώτη, είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα κο Πουλάκη, όπου συζητήθηκε το 
θέμα της Ψήφου των Αποδήμων, πάγιο αίτημα του ΠΣΗΕ. Ο κος Πουλάκης ενημέρωσε ότι 
η αρμόδια επιτροπή τελείωσε την εργασία της και κατατίθεται την Μεγάλη Δευτέρα στον 
Υπουργό Εσωτερικών σχετικό πόρισμα, το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στους απόδημους 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Στο Υπουργείο Εξωτερικών οι εκπρόσωποι του ΠΣΗΕ, είχαν συνάντηση με τον Υφυπουργό, 
αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό κο Τέρενς Κουίκ. Τα δύο θέματα τα οποία τέθηκαν από 
τον κο Δήμου είχαν να κάνουν με τα περιουσιακά των Βόρειο-Ηπειρωτών και την μετεξέ-
λιξη του Σ.Α.Ε.. Ο Υφυπουργός ενημέρωσε για πρόσφατη δημοσίευση νέας Απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανίας με την οποία αναστέλλεται η εφαρμογή προηγούμε-
νης Απόφασης περί χαρακτηρισμού παραθαλάσσιων περιοχών γύρω από την Χειμάρρα ως 
κρατικών, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εγγραφή των ιδιωτικών περιουσιών.
Όσον αφορά το Σ.Α.Ε. ο Υφυπουργός Εξωτερικών κος Κουίκ ανέφερε ότι το νομοσχέδιο θα 
κατατεθεί έως τέλος Μαΐου με κύρια χαρακτηριστικά την αυτοοργάνωση και αυτοχρηματο-
δότηση. Επίσης τόνισε την ανάγκη της καταγραφής φυσικών προσώπων και την προώθηση 
του φιλελληνισμού. Προς αυτό ενημέρωσε και για την καμπάνια από κοινού καμπάνια «Φέρε 
μαζί έναν φίλο Γείτονα» των Υπουργείων Εξωτερικών και Τουρισμού. 

Νεανικό και φιλόδοξο το νέο Δ.Σ των Ηπειρωτών του Μπίλεφελντ
Το νέο Δ.Σ. από αριστερά προς δεξιά: Γόγολου 
Δήμητρα, Κουτσοκέρης Γεώργιος, Γόγολου 
Ελένη, Χριστοδούλου Αγγελίνα, Γκούβα Πο-
λυξένη, Γιώτης Κωνσταντίνος, Λιολής Σπυρί-
δων. 

Πηγή: FB Συλλόγου

Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας έχουν ως εξής:
Διοικητικό συμβούλιο Πρόεδρος: Χριστοδούλου Αγγελίνα, Αντιπρόεδρος: Γόγολου Ελένη, 
Ταμίας: Γιώτης Κωνσταντίνος, Γραμματέας: Κουτσοκέρης Γεώργιος, Μέλος: Γόγολου Δή-
μητρα
Αναπληρωματικοί Ταμίας: Λιολής Σπυρίδων, Υπ. Δημ. Σχέσεων: Γκούβα Πολυξένη
Εξελεγκτική Επιτροπή Πρόεδρος: Κολιούσης Βασίλειος, Γραμματέας: Χαραλάμπους Χρή-
στος, Μέλος: Φαρμάκης Δονάτος, Αν. Μέλος: Τσικουράς Κωνσταντίνος
Διοικητικό Συμβούλιο Νεολαίας Πρόεδρος: Μπότσιου Ματίνα, Αντιπρόεδρος: Μεσημέρη 
Δέσποινα, Ταμίας: Σταμάτης Ηλίας, Γραμματέας: Κολιούση Ελένη, Βοηθ. Γραμματέα: 
Γόγολου Σοφία, Μέλος: Höner Σάρα
Αντιπρόσωποι για την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης Ντόκος Δημήτριος, 
Χριστοδούλου Αγγελίνα, Κουτσοκέρης Γεώργιος, Γόγολου Ελένη, Δράκου Ελένη

Επιμέλεια: Κων. Γαβ.

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Ελλά-
δας με επανεκλογή του συγχωριανού 
μας Κώστα Γαβριήλ. Μέσα σε κλίμα 
γενικής ομοθυμίας και ύστερα από μυ-
στική ψηφοφορία εκλέχτηκαν οι εξής:

Πρόεδρος:                                Μάκης Κιάμος
Α΄ Αντιπρόεδρος:                     Βασίλης Παπαϊωάννου
Β΄ Αντιπρόεδρος:                      Κώστας Γαβριήλ
Γενικός Γραμματέας:               Σωτήρης Κολιούσης
Ειδικός Γραμματέας:               Αλέξανδρός Σπύρου
Ταμίας:                                      Προκόπης Γκογιάννος 
Αναπληρωτής Ταμίας:             Νίκος Παπαθανασίου 
Έφορος Τύπου:                          Χρήστος Τούμπουρος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:    Μαρίκα Γκόνη
Έφορος Πολιτισμού:                 Αλέξανδρος Λαμπρίδης
Έφορος Πνευματικού Κέντρου: Κώστας Λιάγκας
Σύμβουλοι:
Γιαννούλης Νίκος, Δάλλας Δημήτριος, Ευθυμίου Χριστόφορος, Ζηκόπουλος Κώ-
στας, Κοντός Αντώνης, Κοντούλη Νατάσσα, Λάππας Κώστας, Νάκης Γιάννης, Πα-
παδοπούλου Λίλιαν, Παπαπάνος Κώστας, Σπυράκος Αθανάσιος, Τζάκου Μαρίνα, 
Τζομάκας Γιώργος, Χατζής Αναστάσιος 

Το Γραφείο τύπου της ΠΣΕ - Χρήστος Α. Τούμπουρος 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την 1η Απριλίου έγιναν εκλογές για την ανάδει-
ξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτικής 
επιτροπής της κορυφαίας οργάνωσης των Απο-
δήμων Ηπειρωτών Πανηπειρωτικής Συνομο-
σπονδίας Ελλάδος. 
Οι εκλογές διεξήχθησαν σε πάρα πολύ καλό κλί-
μα χωρίς εντάσεις και οι αντιπρόσωποι των ορ-
γανώσεων προσήλθαν μαζικά στην ψηφοφορία.
Οι 25 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατα-
νεμήθηκαν στις παρατάξεις ως εξής:
1. Ενότητα για την Ήπειρο, ψήφοι  201, έδρες 12
2. Ηπειρωτική Συσπείρωση  ψήφοι  173  έδρες  10
3. Εθελοντική Συμμαχία Ηπειρωτών ψήφοι 56  

έδρες   3
4. Μεμονωμένος υποψήφιος    ψήφοι  7 
Εκλέγονται σύμβουλοι από κάθε παράταξη ως 
εξής:

Ενότητα για την Ήπειρο
Νομός Ιωαννίνων Γκόνη Μαρίκα, Ζηκόπουλος 
Κώστας, Σπύρου Αλέξανδρος, Χατζής Αναστά-

σιος 
Από Βόρειο Ήπειρο Τζομάκας Γιώργος, Νομός 
Θεσπρωτίας Γαβριήλ Κώστας, Δάλλας Δημή-
τριος, Κιάμος Μάκης, Νομός Άρτας Κοντός 
Αντώνης, Τούμπουρος Χρήστος, Νομός Πρέβε-
ζας Ευθυμίου Χριστόφορος, Σπυράκος Αθανά-
σιος  
Για την Ελεγκτική Επιτροπή Κουρτέσας Γιώρ-
γος, Μάτσικας Αλέξανδρος 

Ηπειρωτική Συσπείρωση 
Νομός Ιωαννίνων Γκογιάννος Προκόπης, Κο-
ντούλη Αναστασία, Λάππας Κώστας, Λιάγκος 
Κώστας, Νομός Θεσπρωτίας Κολιούσης Σω-
τήρης, Λαμπρίδης Αλέξανδρος, Παπαθανασίου 
Νίκος, Νομός Άρτας Νάκης Γιάννης, Νομός 
Πρέβεζας Γιαννούλης Νίκος, Τζάκου Μαρίνα 
Για την Ελεγκτική Επιτροπή Βλάχος Γιώργος 
Εθελοντική Συμμαχία Ηπειρωτών 
Νομός Ιωαννίνων Παπαϊωάννου Βασίλης 
Νομός Θεσπρωτίας  Παπαδοπούλου Θελξιόπη 
(Λίλιαν)
Νομός Άρτας Παπαπάνος Κώστας 

Το  Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ 


