
Τα τελευταία χρόνια όλο και πληθαί-
νουν οι φωνές στο χωριό για τις δυ-
σμενείς επιπτώσεις του τουρισμού 

στην περιοχή μας. Γι’ αυτό παραθέτω ορι-
σμένες σκέψεις μου και σας καλώ να προ-
βληματιστείτε. 

Ο τουρισμός έως τα τέλη της δεκαετί-
ας του ’80 στην Πέρδικα ήταν υποτυπώ-
δης. Η κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν 
η συγκομιδή της ελιάς και η παραγωγή 
ελαιολάδου. Μας επισκέπτονταν βέβαια 
ορισμένοι παραθεριστές, αλλά τα καταλύ-
ματα ήταν σχεδόν ανύπαρκτα και η ελεύ-
θερη κατασκήνωση οργίαζε. Στην παραλία 
του Αρρίλα λειτουργούσαν δυο τρία καφε-
στιατόρια που κάλυπταν τις ανάγκες των 
λουομένων. Στις υπόλοιπες δεν υπήρχε τί-
ποτα… παρθένα φύση. Να σας θυμίσω ότι 
στη δημοφιλέστατη σήμερα παραλία της 
Αγίας Παρασκευής, δεν υπήρχε καν οδική 
πρόσβαση (εκτός εάν είχες τρακτέρ ή «κά-
ντια»). Παράδεισος, 
θα πούνε πολλοί…

Διάφοροι παρά-
γοντες όμως, όπως 
οι κατάτμηση των 
ήδη μικρών κλήρων, 
η χρεωκοπία του 
αγροτικού συνεταιρι-
σμού, η εξαντλητική 
καλλιέργεια με την 
υπερβολική χρήση 
λιπασμάτων και φυ-
τοφαρμάκων, καθώς 
και οι ασθένειες των 
ελαιόδεντρων και του καρπού τους, μεί-
ωσε το κατά κεφαλήν εισόδημα των κα-
τοίκων και μαζί με την εισροή κάποιων 
κεφαλαίων απόδημων Περδικιωτών που 
επέστρεψαν, αλλά και τα ανεξέλεγκτα ευ-
ρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, οδή-
γησαν στην άναρχη τουριστική ανάπτυξη 
που υφίσταται σήμερα. Αναγκαίο κακό θα 
πούνε κάποιοι, καθόσον προκειμένου να 
περιοριστεί η μετανάστευση, είναι μονό-
δρομος, λόγω έλλειψης άλλων πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών στην περιοχή μας. Είναι 
όμως έτσι; 

Είναι αντιληπτό και αδιαμφισβήτητο 
πως ο τουρισμός αναπτύσσεται σε περιο-
χές που βρίσκονται στο στάδιο της εξέλι-
ξης και που οι άλλοι τομείς της οικονομίας 
τείνουν να παρακμάσουν. Είναι λοιπόν ση-
μαντική η προσφορά του στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, έστω και εποχια-
κού χαρακτήρα. Παράλληλα ενεργοποι-
ούνται και άλλοι κλάδοι της οικονομίας 
(κατασκευαστικός, μεταφορές, εμπόριο 
κ.λπ.).

Όμως, η αύξηση της παραγωγής και 
της κατανάλωσης οδηγούν σε ρύπανση 
του περιβάλλοντος από τα απορρίμματα, 
σε μόλυνση του νερού, σε ηχορύπανση, 
σε εκμετάλλευση και, τελικά, σε εξά-
ντληση φυσικών πρώτων υλών και πηγών 
ενέργειας. Ακόμα παρατηρείται αλλοίωση 
του οικοσυστήματος. Επίσης, η ρύπανση 
από τα στερεά απόβλητα καθώς και η μη 
ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών 
απορριμμάτων, υποβαθμίζει την ποιότη-
τα του περιβάλλοντος και ειδικότερα της 
ατμόσφαιρας, των υπόγειων υδροφόρων, 
της θάλασσας και του τοπίου, ενώ μπορεί 
να αυξήσει την πιθανότητα πυρκαγιών. 
Οι κακές αισθητικές παρεμβάσεις µε την 
ανοικοδόμηση «μοντέρνων» σπιτιών ή 
ξενοδοχείων είναι ένα επιπλέον αρνητι-
κό στοιχείο της τουριστικής ανάπτυξης. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, παρατηρείται οι 

τουριστικές υποδομές να οδηγούν σε υπο-
βάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων 
και του τοπίου. Η κάλυψη ζωτικού χώρου 
από το φυσικό περιβάλλον για τις βασικές 
και τις συνοδευτικές εγκαταστάσεις (υπερ-
βολική κάλυψη της αμμουδιάς με ξαπλώ-
στρες, τεχνητές πλαζ, μαρίνες, εξέδρες, 
και προστατευτικά αναχώματα) αλλάζουν 
τη φυσιογνωμία των ακτών.

Και τώρα για το νερό, και, ίσως… ίσως, 
λέω και για την τιμή που πληρώνουμε γι’ 
αυτό στην Πέρδικα. Το νερό αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους πόρους για 
την άνθιση του τουριστικού προϊόντος. Οι 
ανάγκες σε νερό αυξάνονται στις τουριστι-
κές περιοχές, καθώς ο αριθμός των ατόμων 
που διαμένουν σ’ αυτές, αυξάνεται κατά 
τους τουριστικούς μήνες. Οι τουριστικές 
ανάγκες αφορούν την καθαριότητα των 
ατόμων και των χώρων, την πόση, το πότι-
σμα των μεγάλων κήπων ή των γκολφ και 

των υπεραρίθμων 
πισινών και τις διά-
φορες δραστηριότη-
τες. Η κατανάλωση 
νερού εξαρτάται από 
το μέγεθος του κατα-
λύματος και από τον 
αριθμό των τουρι-
στών. Εκτός από το 
ζήτημα της ποσότη-
τας του νερού, προ-
κύπτει και το ζήτημα 
της ποιότητάς του, 
το οποίο προκαλεί 

ρύπανση ή μόλυνση της θάλασσας από τα 
διάφορα απόβλητα των τουριστικών μονά-
δων και από την απόρριψη αποβλήτων από 
τα τουριστικά πλοία.

Τι πρέπει να γίνει λοιπόν; Η σύγχρονη 
τάση για την τουριστική ανάπτυξη λέγεται 
Αειφορικός Τουρισμός.

Στην έννοια του Αειφορικού Τουρισμού 
περιλαμβάνεται και η κοινωνική ευθύνη, 
δηλαδή, μια σημαντική δέσμευση απένα-
ντι στη φύση και τη συμμετοχή της τοπι-
κής κοινωνίας σε οποιαδήποτε τουριστική 
επέμβαση ή ανάπτυξη. Ο Αειφορικός Του-
ρισμός ορίζεται από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Τουρισμού (WTO), το Συμβούλιο 
Τουρισμού (WTTC) και το Συμβούλιο Γης 
ως:

«Η Ανάπτυξη Αειφορικού Τουρισμού 
ικανοποιεί τις ανάγκες των τωρινών του-
ριστών και των περιοχών που τους φιλοξε-
νούν και παράλληλα προστατεύει και ενι-
σχύει τις ευκαιρίες για το μέλλον. Θεωρείται 
ότι η ανάπτυξη αυτή οδηγεί στη διαχείριση 
όλων των πόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
είναι δυνατό να εκπληρώνονται οι οικονο-
μικές, κοινωνικές και αισθητικές ανάγκες, 
ενώ παράλληλα να διατηρείται η πολιτιστι-
κή ακεραιότητα, οι ουσιώδεις οικολογικές 
διαδικασίες, η βιολογική ποικιλότητα και τα 
συστήματα υποστήριξης της ζωής. Τα προϊ-
όντα αειφορικού τουρισμού είναι προϊόντα 
που λειτουργούν σε αρμονία με το τοπικό 
περιβάλλον, την κοινωνία και τους πολιτι-
σμούς, έτσι ώστε αυτά να καρπώνονται όλα 
τα οφέλη και να μην αποτελούν θύματα του-
ριστικής ανάπτυξης».

Οι όροι Υπεύθυνος Τουρισμός, Ήπιος 
Τουρισμός, Τουρισμός Ελάχιστων Επιπτώ-
σεων και Εναλλακτικός Τουρισμός, έχουν 
παρόμοια σημασία με αυτή του Αειφορι-
κού Τουρισμού. 

Δεν είμαι ειδικός, επομένως ο προβλη-
ματισμός και τα συμπεράσματα δικά σας.

Νικόλαος Πάμπολλας
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Με τα μάτια της σύνταξης

«Η Δημοσίευσις είναι ψυχή της Δικαιοσύνης»
Ιωάννης-Ιάκωβος Μάγερ 

Ας ξεκινήσουμε από την εξής παραδοχή: κάθε έντυπο που σέβεται τον εαυτό 
του- και τους αναγνώστες του κατ’ επέκταση- οφείλει στο πλαίσιο 

της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και της υγιούς ανταλλαγής 
απόψεων να δημοσιεύει κάθε κείμενο/επιστολή που περιέρχεται 
σε αυτό, εφόσον τηρούνται φυσικά οι αυτονόητες προϋποθέσεις 

(κόσμιο, μη υβριστικό, κ.λπ.), καθώς με αυτόν τον τρόπο προ-
άγονται, αλλά και τηρούνται όλα τα ανωτέρω. Οτιδήποτε άλλο 

συνιστά φίμωση και λογοκρισία και παραπέμπει σε άλλες «σκοτει-
νές» εποχές. 

Ας περάσουμε όμως στα γεγονότα: Ο απελθών πρόεδρος της αδελφότητας, τον 
οποίον, ειρήσθω εν παρόδω, ευχαριστούμε θερμά για την πολυετή προσφορά 
του, επιχείρησε μετ’ επιτάσεως να λογοκρίνει ένα κείμενο προς δημοσίευση στο 
τελευταίο φύλλο του Περδικιώτη, επειδή κατά τα λεγόμενά του δεν προήγαγε τη 
σύσφιξη των σχέσεων των μελών της αδελφότητας, ήταν εμπαθές και δημιουρ-
γούσε αντιπαραθέσεις. Ήταν δε τόσο μεγάλη η πρεμούρα του για τη μη δημο-
σίευση, που μέχρι και έκτακτο τηλεφωνικό Δ.Σ. συνεκάλεσε (κατά τα λεγόμενά 
του πάντα, τα οποία δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω). Παρένθεση και ερώτηση 
συνάμα: μα αν ήταν να συγκαλούσαμε Δ.Σ. κάθε φορά που λαμβάναμε ένα κεί-
μενο, ο Περδικιώτης θα είχε βάλει λουκέτο προ πολλού, καθώς και ο υποφαι-
νόμενος δεν συμφωνούσε ενίοτε με κάποια κείμενα, δεν έθεσε όμως ποτέ θέμα 
περί μη δημοσίευσής τους. Κλείνει η παρένθεση και γυρνάμε στο προκείμενο: 
εγώ από τη μεριά μου τάχθηκα ευθύς εξαρχής υπέρ της δημοσίευσης του επίμα-
χου κειμένου, όπως θα τάσσομαι και στο μέλλον και για όσο διάστημα θα βρί-
σκομαι στην αδελφότητα. Κάθε προσπάθεια περί του αντιθέτου θα με βρίσκει 
κάθετα αντίθετο. Ο κύριος Γαβριήλ, παρότι χρεώθηκε λοιπόν ευθύς εξ’ αρχής 
με τεχνική ποινή (για να χρησιμοποιήσουμε και λίγο μπασκετικούς όρους), δεν 
άλλαξε την άτεγκτη και αδιάλλακτη στάση του στο ελάχιστο, με αποτέλεσμα να 
χρεωθεί και με άλλα απανωτά φάουλ. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν κατά το 
απερχόμενο Δ.Σ. να μην έχει εκδοθεί η εφημερίδα με κύρια υπαιτιότητα του Κ. 
Γαβριήλ, ο οποίος επέμενε, για λόγους που μόνο αυτός γνωρίζει, στη μη δημο-
σίευση του εν λόγω κειμένου και εγώ φυσικά στο αντίθετο. Και λέω για λόγους 
που μόνο αυτός γνωρίζει, καθώς τα επιχειρήματά του, όπως αναφέρθηκαν πιο 
πάνω, είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων έωλα. Τα όσα διημήφθησαν στο 
τελευταίο Δ.Σ είναι γνωστά σε όλους. 
Κύριε Κώστα (επίτρεψέ μου τον ενικό) με όλη την εκτίμηση που σου έχω, δεν 
μπορεί· κάτι θα έχει πάρει το αυτί σου για δημοσιογραφική δεοντολογία, ελευ-
θερία έκφρασης, υγιή αντιπαράθεση κ.λπ. και αν όχι θα σε καλούσα να το κά-
νεις. Στο τέλος της μέρας δεν είναι κακό να μην γνωρίζεις, κακό είναι να νομί-
ζεις ότι γνωρίζεις και να αρνείσαι να ακούσεις.
Κύριε Κώστα, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σου, θα ήθελα να σε ευχα-
ριστήσω για τη μακρόχρονη και ανιδιοτελή προσφορά σου στην αδελφότητα, εν 
προκειμένω όμως υπέπεσες σε μέγα ολίσθημα. 

Υ.Γ1: Ένας από τους λόγους για τον οποίο ο κύριος Γαβριήλ ήταν αντίθετος 
στο δημοσίευση ήταν ο εξής (μεταφέρω αυτούσια τα λόγια του - τα συμπερά-
σματα δικά σας): «εγώ θα τα ‘ακούσω’ το καλοκαίρι στην πλατεία και όχι εσύ» 
(ο υποφαινόμενος δηλαδή). Δεν μας είπε από ποιον όμως, καθώς το επίμαχο 
κείμενο δεν το είχε συντάξει κάποιος από το Δ.Σ., ενώ είχε ήδη δημοσιευτεί 
στο διαδίκτυο και εσχάτως και εν μέσω παλινωδιών και στο τελευταίο φύλλο 
«Περδικώτη». Τίτλος του: «Ο συνδυασμός ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για την ΠΕΡΔΙΚΑ για 
το αποτέλεσμα των εκλογών».
Κατά συνέπεια, όποιος είχε αντίρρηση θα έπρεπε να απευθυνθεί στον/ή στους 
συντάκτες τους και όχι σε εμάς, καθώς εμείς αναδημοσιεύσαμε ένα κείμενο 
(εν προκειμένω ανακοίνωση) όπως οφείλαμε να κάνουμε. Πρότεινα λοιπόν σε 
αυτόν να βάλω το δικό μου όνομα στη βάση του κειμένου, κάτι δηλαδή ως «ο 
έχων την επιμέλεια του ανωτέρω», ούτως ώστε να τα «ακούσω» εγώ. Ο κύριος 
Γαβριήλ ήταν όμως αδιάλλακτος!
ΥΓ.2: Κατά τα λεγόμενα του κ. Γαβριήλ υπήρξαν διαμαρτυρίες εντός του παλαι-
ού Δ.Σ. για το γεγονός ότι εγώ είχα «μονοπωλήσει» την πρώτη σελίδα του «Περ-
δικιώτη». Πρόκειται περί καταφανέστατου ψέματος και καλώ οποιονδήποτε να 
με διαψεύσει. Ποτέ κανείς δεν έφερε ένα άρθρο προς δημοσίευση, το οποίο 
δεν προκρίθηκε για να μπει το δικό μου. Δεν επιτρέπω λοιπόν να με εγκαλεί 
κάποιος, ο οποίος δεν έχει γράψει μία γραμμή. 
ΥΓ.3: Το ανωτέρω δεν αποτελεί σε καμία των περιπτώσεων προσπάθεια εκ μέ-
ρους μου να ανεβάσω τους τόνους. Απλά, κάποια πράγματα πρέπει να λέγο-
νται με το όνομά τους. Αυτό έκανα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, καθώς ούτε 
δημοσιοσχεσίτης υπήρξα ποτέ ούτε αυτιά χάιδεψα. Στο τέλος της μέρας, όλοι 
κρινόμαστε από την πορεία μας, τις πράξεις μας, τα λεγόμενά μας, αλλά και από 
τα γραφόμενά μας, καθώς Verba volant, scripta manent (τα λόγια πετούν, τα 
γραπτά μένουν). 

Σύνταξη- επιμέλεια: Λ. Σουλτάνης 

Τουρισμός: ανάπτυξη ή κατάρα;

Βρείτε μας και στο FACEBOOK: ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ



2 ο Περδικιώτης

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Από 50 ευρώ 
Μονοκρούσος Παναγιώτης, Αθήνα.
Παπαχρήστου Ελένη, Αθήνα.
Λιανής Στέλιος, Ίλιον.
Παπαδοπούλου-Πάμπολλα Ειρήνη, 
Αμερική.
Νικολαΐδης Σπυρίδων, Αλεξανδρού-
πολη. 
Από 30 ευρώ 
Μονοκρούσος Ευστάθιος, Ίλιον.
Πάμπολλα Μαρία Center Café, Πέρ-
δικα.
Μηλιώνης Νικόλαος, Πρόεδρος Άρη 
Πέρδικας. 
Από 20 ευρώ 
Καρράς Δημήτριος, Γερμανία-Πέρδικα.
Καρρά-Μονοκρούσου Μαρία, Ίλι-
ον-Αττικής.
Κωνσταντίνου Αικατερίνη, Γερμανία.
Τσέπη Νίκη, Αθήνα-Πέρδικα.
Κακαγιώτης Αλέξιος, Αθήνα.
Λεωντάρης Αχιλλέας, Γερμανία.
Τσαντής Σπυρίδων, Γερμανία.
Ιακώβου Βασίλειος, Γερμανία. 
Από 20 δολάρια usa 
Γκιώκας Φώτιος, Αμερική.
Από 10 ευρώ 
Βασταρούχας Χρήστος, Περιστέρι- 
Αττικής
Καρίμαλης Κωνσταντίνος, Ίλιον-Ατ-
τικής
Καρίμαλη Αναστασία, Ίλιον-Αττικής

Πώς θα στείλετε ενισχύσεις
Με κατάθεση στον λογαριασμό της Eurobank  IBAN:GR9502602590000190200371745  BIC: ERBKGRAAXXX 
στο όνομα του προέδρου και ταμία Νικόλαου Πάμπολλα. Στην κατάθεση να αναφέρετε το όνομα του καταθέτη για να εκδίδονται 
αποδείξεις είσπραξης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι

• Χρυσοβαλάντης-Γεώργιος Καρράς 
του Ευαγγέλου και Γεωργία Μπιστιό-
λη του Αγαθοκλή. Να ζήσουν.

Γεννήσεις
• Ο Γεώργιος Ρεπάνης του Κων/νου 
και η Χριστίνα Τσέπη του Γεωργίου 
απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, κο-
ριτσάκι. Να τους ζήσει.
 Βαπτίσεις
• Ευάγγελος, ο υιός του Χρυσοβαλά-
ντη-Γεώργιου Καρρά και της Γεωργίας 
Μπιστιόλη.
• Ναταλία-Ευγενία, κόρη του Δημητρίου 
Καλούδη και της Ερβενίντας Γκινίκα.
• Ιάσωνας-Ευάγγελος, υιός του Μάρι-
ου Χαρίτου και της Βαρβάρας Χριστό-
γλου.
• Θέκλα-Κασσιανή, κόρη του Γεωρ-
γίου Στυλιανίδη και της Παναγιώτας 
Κωνσταντινίδη.

Θάνατοι
• Παππάς Σωτήριος του Ευαγγέλου, 
ετών 84.
• Τζενέτογλου Μαρία του Αντωνίου, 
ετών 88.
• Ντάγκας Ευάγγελος του Αθανασίου, 
ετών 81.
• Μώκου Παρθένα του Γεωργίου, ετών 
91.
• Πανδής Κωνσταντίνος του Νικολά-
ου, ετών 80.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους 
συγγενείς. 

Επιμέλεια: Νικόλαος Πάμπολλας

Τρίμηνη περιοδική έκδοση 
της Αδελφότητας Περδικιωτών 

Θεσπρωτίας “Ο Άγιος Αθανάσιος”
Κωδικός εντύπου: 214217
Κλεισθένους 15, Αθήνα
(κτίριο Πανηπειρωτικής)
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ο Περδικιώτης

Στο χωριό ενισχύσεις εισπράττει 
με απόδειξη 

η Ειρήνη (Ρηνούλα) Καρίμαλη

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

Μετά από αρκετά χρόνια, φέτος 
κατάφερα να πάω στο χωριό 
για την εορτή του Αγίου Αθα-

νασίου. Κάτι που έπεσε μαζί με το Πά-
σχα, κάτι ο καλός καιρός που μας έφτια-
ξε τη διάθεση, το αποφάσισα. Αν και το 
κόστος με τα διόδια της Ιόνιας οδού που 
προστέθηκαν είναι σημαντικό, χαλάλι. 
Η διαδρομή είναι πλέον και ταχύτερη 
και ασφαλέστερη. Το μόνο πρόβλημα εί-
ναι ότι τώρα δεν περνάμε μέσα από την 
Αμφιλοχία και ο εγγονός σε όλο το δρό-
μο, μου ζήταγε σουβλάκια. 
Τη Μεγάλη Παρασκευή, πλήθος κόσμου 
με βαθιά κατάνυξη, ακολούθησε την πε-
ριφορά του ανθοστόλιστου επιταφίου. 
Το βράδυ της Ανάστασης, στην εκκλη-
σία και μετέπειτα στην πλατεία της Πέρ-
δικας, δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο. 
Μάλλον, σκέφτηκα, έχω πολλά χρόνια 
να έρθω και αυξήθηκαν οι Περδικιώ-
τες. Όμως, όπως με ενημέρωσαν, εκτός 
από τους κάτοικους του χωριού και τους 
«ετεροδημότες» σαν την αφεντιά μου, 
το χωριό επισκέφθηκαν και ένοικοι των 
παραλιακών ξενοδοχείων, που άνοιξαν 
για την περίσταση. 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, λίγο 
πριν την 12η τα μεσάνυχτα, έσβησαν τα 
φώτα της εκκλησίας και ο ιερέας πρό-
βαλε στην Ωραία Πύλη, κρατώντας σε 
κάθε χέρι από μία δεσμίδα τριάντα τρι-
ών κεριών με το Άγιο Φως, ψάλλοντας 
το «Δεύτε λάβετε Φως…».
Στη συνέχεια, ιερείς, ψάλτες και πιστοί 
βγήκαν στην πλατεία της, όπου έγινε η 
ανάγνωση του Ευαγγελίου της Αναστά-
σεως και ψάλθηκε το «Χριστός Ανέστη 
εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και 
τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμε-
νος». Αμέσως μετά άρχισαν να πέφτουν 
πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.
Μετά το «Χριστός Ανέστη» και την 
ανταλλαγή του «φιλιού της αγάπης», οι 
νεώτεροι αποχώρησαν ταχέως προς κα-
τανάλωση της μαγειρίτσας, πιθανόν και 
για μετάβαση στους επονομαζόμενους 
«ναούς» της νυκτερινής διασκέδασης. 
Οι πιο ευσεβείς κατευθύνθηκαν πάλι 
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου για 
την παρακολούθηση της συνέχειας της 
λειτουργίας της Ανάστασης. 
Η επόμενη ημέρα της Λαμπρής ξημέρω-
σε με ανοιξιάτικο χρώμα και με σύμμαχο 
τον καλό καιρό σε όλα τα σπίτια και τις 
αυλές, άρχισαν από νωρίς οι ετοιμασίες 
για το σούβλισμα του αρνιού και το κο-

κορέτσι. Σχεδόν σε κάθε σπίτι στήθηκε 
από ένα μικρό γλέντι, που σε κάποιες 
περιπτώσεις, κράτησε μέχρι αργά.
Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα 
τελέστηκε ο «Εσπερινός της Αγάπης» 
και μετά τη λειτουργία έγινε περιφορά 
της εικόνας του Αγίου Γεωργίου από 
έφιππους συγχωριανούς μας. Την επό-
μενη ημέρα Δευτέρα, εορτή του Αγί-
ου Γεωργίου πανηγύρισε η ομώνυμη 
εκκλησία του χωριού μας και μετά τη 
θεία λειτουργία προσφέρθηκε άρτος, 
λουκούμι και τσίπουρο, χορηγία των 
ευσεβών Περδικιωτών και της εκκλη-
σίας, καθώς και αρνί της σούβλας από 
τον συγχωριανό μας Χρήστο Γόγολο, 
στη μνήμη του αείμνηστου πατέρα του 
Γεώργιου (Γάκη).
Η Τρίτη του Πάσχα πέρασε με επισκέ-
ψεις σε φίλους και συγγενείς, αλλά και 
καφεδάκι παραλιακά, καθόσον ο καιρός 
ήταν εξαίσιος και προσφερόταν ιδιαίτε-
ρα για ηλιοθεραπεία. Κάποιοι τολμηροί 
κολύμπησαν κιόλας. 
Την Τετάρτη ήταν Πρωτομαγιά. Ως 
γνωστόν, την πρώτη Μαΐου γιορτάζεται 
η μέρα των εργατών. Είναι στην πραγ-
ματικότητα η καθιερωμένη γιορτή της 
εξέγερσης των εργατών του Σικάγου, η 
οποία αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες 
στιγμές της πάλης των τάξεων στη νεό-
τερη εποχή. Το Μάη του 1886, τα εργατι-
κά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν 
διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 
ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας. 
Η μέρα έχει θεσπιστεί ως εργατική απερ-
γία και όλες οι υπηρεσίες και οι επιχει-
ρήσεις παραμένουν κλειστές. Εορτάζε-
ται επίσης και σαν μέρα των λουλουδιών 
και της άνοιξης και η Πέρδικα, λόγω και 
των έντονων βροχοπτώσεων του προη-
γούμενου μήνα, ήταν ολάνθιστη. Αρκε-
τοί εκ παραδόσεως κατευθύνθηκαν προς 
τις παραλίες. Εγώ προτίμησα να αναζη-
τήσω το «μαγιόξυλο» στον ελαιώνα του 
Αγίου Αθανασίου, όπου είχαν στηθεί και 

οι πάγκοι των εμπόρων για το πανηγύρι 
του Αγίου Αθανασίου, όπου διασκεδά-
σαμε έως το απόγευμα, απολαμβάνοντας 
τη λιακάδα. Δυστυχώς, από λάθος πλη-
ροφόρηση πολλοί πιστέψαμε ότι η περι-
φορά της εικόνας του Αγίου θα γίνει στο 
χώρο της ιεράς μονής, αλά τελικά έγινε 
στο χωριό και δεν την παρακολούθησα. 
Στη συνέχεια μεταβήκαμε στο Καραβο-
στάσι για τον απογευματινό καφέ και το 
πανέμορφο ηλιοβασίλεμα. 
Την επόμενη ημέρα, 2 του Μάη τοπι-
κή εορτή του Αγίου Αθανασίου, έγινε 
το πανηγύρι στην ιερά μονή στην Πέρ-
δικα. Οι πιστοί πλημμύρισαν τον χώρο 
της ιεράς μονής, όπου αφού ελάχιστοι 
χωρούν εντός της εκκλησίας, ξεχύθη-
καν στον προαύλιο χώρο της, αλλά και 
εκτός αυτού. Η αναμονή μετά το πέρας 
της πανηγυρικής λειτουργίας προκειμέ-
νου να προσκυνήσουμε την εικόνα, να 
ανάψουμε κερί, αλλά και να περάσου-
με μέσα από την «ελιά» ήταν πολύωρη, 
αλλά όλοι περίμεναν τη σειρά τους υπο-
μονετικά με τάξη και κατάνυξη. Κατόπιν 
προσφέρθηκαν τα γνωστά κεράσματα, 
με μέριμνα των κληρικών μας (ο αεικί-
νητος παπα-Χρήστος αλλά και ο συντα-
ξιούχος παπα-Νότης δεν άφησαν τίποτα 
στην τύχη) και του εκκλησιαστικού συμ-
βουλίου. 
Ακολούθως, όλοι μεταβήκαμε στον δι-
πλανό ελαιώνα, όπου στον ίσκιο του και 
με τη συνοδεία παραδοσιακού μουσικού 
συγκροτήματος, στο οποίο συμμετείχαν 
και οι συγχωριανοί μας  Γιώργος Κου-
λούρης και Γιώργος Γόγολος, τα χορευ-
τικά της Πέρδικας με τις παραδοσιακές 
τους στολές, απέδωσαν υπέροχα παρα-
δοσιακούς χορούς. Τον χώρο περιδιάβαι-
νε και πλήθος υποψηφίων πολιτευτών, 
καθόσον ακολουθούσαν οι εκλογές (ευ-
ρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές). 
Στη συνέχεια απολαύσαμε τα νόστιμα 
εδέσματα και δροσερά ποτά που παρεί-
χαν οι επαγγελματίες του χωριού και φυ-
σικά μπήκαμε και στον χορό. Το γλέντι 
κράτησε έως αργά το απόγευμα και φυ-
σικά ακολούθησε καφές και ηλιοβασίλε-
μα στο Καραβοστάσι. 
Η επιστροφή στο «κλεινόν άστυ» ήταν 
γλυκόπικρη, αφού εγκαταλείπαμε τον 
παράδεισο με την προσμονή των επερ-
χόμενων διακοπών του καλοκαιριού 
και ως γνωστό «…σαν την Πέρδικα δεν 
έχει…».

Νικόλαος Πάμπολλας

Εορτές Πάσχα, Αγίου Γεωργίου και Αγίου Αθανασίου… φυσικά στην Πέρδικα!

14η Γιορτή Λαδιού Πέρδικας Θεσπρωτίας
Την 8η Αυγούστου 2019, στo πλαίσιo των πολιτιστικών εκδηλώσεων καλοκαί-
ρι 2019, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση στην πλατεία του χωριού, 
με διοργανωτές τον Δήμο, το ΠΑΚΠΠΟ, την Τοπική Κοινότητα, τον πολιτιστικό 
σύλλογο και το ΚΑΠΗ του χωριού. Παρόντες στην εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης Λώλος, ο 
Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πάκος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δονάτος 
Μαρτίνης, επικεφαλής δημοτικών συμβούλων, ο νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος 
και συγχωριανός μας Αναστάσιος Ρούσης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντί-
νος Ιλβανίδης, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της κοινότητας και πρόεδρος του ΚΑΠΗ 
Δημήτριος Μώκος, ο Αντιπρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος 
Κωνσταντίνος Γαβριήλ, ο πρόεδρος της Αδελφότητας Περδικιωτών Νικόλαος Πά-
μπολλας και ο υπεύθυνος Τ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας Παύλος Παπαρούνας καθώς 
και πλήθος κόσμου. Κεντρική ομιλήτρια η πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου 
Ραχήλ Μαρκιανίδου, η οποία επιμελήθηκε και του εξαιρετικού σχετικού βίντεο που 
προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Τα μέλη του ΚΑΠΗ Πέρδικας διέ-
νειμαν τα ελάχιστα μπουκαλάκια με λάδι παραγωγής του χωριού, καθώς και ψωμί 
με λάδι και ελιές. Ακολούθως χόρεψαν τα χορευτικά τμήματα των πολιτιστικών 
συλλόγων Πέρδικας και οικισμού Εθνικής Αντίστασης, υπό την καθοδήγηση του 
χοροδιδασκάλου Αλέκου Γιαννακού. Η βραδιά συνεχίστηκε με δημοτικό και λαϊκό 
πρόγραμμα από μουσικά συγκροτήματα και χορό από τους παρευρισκόμενους ως 
τις πρώτες πρωινές ώρες.

Επιμέλεια: Νικόλαος Πάμπολλας



3ο Περδικιώτης

Θεσμός που συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών (και 
πλέον αντιγραφόμενο από πολλούς) το Περδικιώτι-
κο αντάμωμα στο θέατρο «Αλίκη» της πλατείας του 

χωριού, που φέτος ήταν αφιερωμένο στον αείμνηστο Νικό-
λαο Μήτση, τον γνωστό σε όλους «Γκάλιτς», εμπνευστή και 
ακούραστο εργάτη της εκδήλωσης και όχι μόνο.
Παρόλο που την ίδια ώρα μεταδίδονταν από την τηλεόραση 
δύο ποδοσφαιρικοί αγώνες, οι θέσεις του θεάτρου και οι πολ-
λές καρέκλες που προστέθηκαν, δεν ήταν αρκετές για να φι-
λοξενήσουν το πλήθος που προσήλθε και είχαμε και αρκετούς 
όρθιους.
Παρόντες στην εκδήλωση ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλειος 
Γιώγιακας, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης Λώλος, ο 
Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πάκος, ο πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δονάτος Μαρτίνης, επικεφαλής δημοτικών 
συμβούλων, ο νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος και συγχω-
ριανός μας Αναστάσιος Ρούσης, ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Κωνσταντίνος Ιλβανίδης, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της κοινό-
τητας και πρόεδρος του ΚΑΠΗ Δημήτριος Μώκος, ο πρόε-
δρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος Μάκης 
Κιάμος, ο Αντιπρόεδρος αυτής Κώστας Γαβριήλ και ο πρό-
εδρος της Αδελφότητας Περδικιωτών Νικόλαος Πάμπολλας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο βουλευτής της ΝΔ 
Βασίλειος Γιώγιακας, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης 
Λώλος, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της κοινότητας και πρόεδρος 
του ΚΑΠΗ Δημήτριος Μώκος, ο πρόεδρος της Πανηπειρωτι-
κής Συνομοσπονδίας Ελλάδος Μάκης Κιάμος και ο πρόεδρος 
της Αδελφότητας Περδικιωτών Νικόλαος Πάμπολλας. Όλοι 
οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην προσφορά του αείμνηστου Νι-
κόλαου (Γκάλιτς) Μήτση στην Πέρδικα, όχι μόνο όταν επέ-
στρεψε στο χωριό, αλλά και κατά την περίοδο που ζούσε στη 
Γερμανία. Από τον πρόεδρο της ομάδας μας «Άρη Πέρδικας» 
Νικόλαο Μηλιώνη απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα στις 
κόρες του.

Στα κύρια σημεία της ομιλίας του ο κ. Δήμαρχος παραδέχτηκε 

ότι κατά την προηγούμενη θητεία του δεν έκανε όσα έπρεπε 
για την Πέρδικα, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το δίκτυο 
ύδρευσης του χωριού και υποσχέθηκε ότι θα φροντίσει για 
την αντικατάστασή του.

Ακολούθως, υπό τους ήχους της ορχήστρας του Ναπολέ-
οντα Δάμου και της οικογενείας του και με τραγουδιστή τον 
Μάκη Κιάμο, χόρεψαν τα χορευτικά τμήματα (μικρό και με-
γάλο) του πολιτιστικού συλλόγου Πέρδικας και του πολιτιστι-
κού συλλόγου Παραποτάμου, υπό την καθοδήγηση πάντα του 
χοροδιδασκάλου Αλέκου Γιαννακού. Στη συνέχεια προσφέρ-
θηκαν δωρεάν παραδοσιακές πίτες που έφτιαξαν οι γυναίκες 
του χωριού, περδικιώτικα σουβλάκια, ποτά και αναψυκτικά. 
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ελεύθερο χορό έως τις πρώτες 
πρωινές ώρες.

Επιμέλεια: Νικόλαος Πάμπολλας

Ομιλία του νεοεκλεγέντος προέδρου της κοινότητας και 
προέδρου του ΚΑΠΗ Μώκου Φ. Δημητρίου στο 19ο Αντά-
μωμα Απανταχού Περδικιωτών

Αγαπητοί χωριανοί, ντόπιοι και 
ξενιτεμένοι
κ. Δήμαρχε Ηγουμενίτσας
κ. Βουλευτά Θεσπρωτίας της 
Νέας Δημοκρατίας
κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμ-
βουλίου
κ. Αντιδήμαρχε Πέρδικας
κ. Πρόεδρε της Κοινότητας
κ. Πρόεδρε της Πανηπειρωτικής Συν/νδίας Ελλάδος
κ. Αντιπρόεδρε της Πανηπειρωτικής Συνοσπονδίας Ελλάδος 
Κώστα Γαβριήλ
κ. Πρόεδρε της Αδελφότητας Πάμπολλα Νίκο
Κυρίες και Κύριοι
Ως νεοεκλεγείς πρόεδρος της κοινότητας και πρόεδρος του 
ΚΑΠΗ, εκ μέρους των ΔΣ σας καλωσορίζουμε στο 19ο Αντά-
μωμα των Απανταχού Περδικιωτών
Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ αρχικά στον πρωτερ-
γάτη του παραδοσιακού αυτού ανταμώματος. Ήταν ο Μήτσης 
Νικόλαος γνωστός ως ΓΚΑΛΙΤΣ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 
και δεν είναι πια κοντά μας.
Η ιδέα του ξεκίνησε από όταν ήταν στη Γερμανία, με το δικό 
του ταμπεραμέντο.
Δεν ήταν μόνο για το αντάμωμα, μάζευε χρήματα από τους 
Περδικιώτες και φίλους της Γερμανίας, που κατά καιρούς 
δώριζαν και από ένα όχημα στην τότε κοινότητα όπως: ασθε-
νοφόρο, λεωφορείο, unimo, τσάπα και ένα μικρό φορτηγό. 
Ήταν ασταμάτητος, ασυναγώνιστος, αγαπητός σε όλους.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, όργωνε το χωριό, από άκρη σε 
άκρη, πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, παρότρυνε τις νοικοκυρές 
να φτιάξουν πίτες και άλλα εδέσματα. Το έκανε γιατί το ήθε-
λε, ήταν η αγάπη του για τον τόπο του, για το χωριό του.
Εκεί ψηλά που είναι, εμείς του λέμε ότι θα το συνεχίσουμε 
και μάλιστα με μεγάλο ενδιαφέρον και ζήλο, ώστε αυτό το 
αντάμωμα να μη σταματήσει ποτέ.
Στη μνήμη του σήμερα εδώ, ας του αφιερώσουμε το φετινό 
μας αντάμωμα!
Το καθιερωμένο εδώ και 19 χρόνια ΑΝΤΑΜΩΜΑ των διαμε-
νόντων και των απανταχού Περδικιωτών, πραγματοποιείται 
και φέτος με την παρουσία πολλών επισκεπτών. Αποσκοπεί 
στο να κρατήσουμε ζωντανή και άσβεστη τη μνήμη και την 
επικοινωνία με τους απανταχού δικούς μας ανθρώπους, που 

κατάγονται από τον τόπο μας.
Η Πέρδικα στέλνει το δικό της μήνυμα ενότητας της τοπικής 
μας κοινωνίας, η οποία αποτελείται από διαφορετικά μέρη 
της Ελλάδος και παραμένουμε φιλόξενοι, αδερφωμένοι, μο-
νιασμένοι και συνεχίζουμε δημιουργικά όλοι μαζί την πορεία 
μας σε τούτον εδώ τον τόπο.
Επιπρόσθετα, το ΑΝΤΑΜΩΜΑ έδωσε την ευκαιρία να γνω-
ρίζουν και να γίνουν κοινωνοί (γνώστες) της ιστορικής μας 
ταυτότητας και φυσιογνωμίας.
Δεν είμαστε εδώ για να πούμε απλώς ότι ήρθαμε. Είμαστε 
για να ανταμώσουμε, να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε από-
ψεις, να πούμε τα δικά μας.
Έχουμε πολλά που μπορούμε να πούμε και να κάνουμε. Όλοι 
μαζί μπορούμε να πετύχουμε πιο πολλά.
Ο νόμος «Κλεισθένης» δεν μας αφήνει και πολλά περιθώρια.
Θα διεκδικήσουμε σε ό,τι μας αφορά κι ακόμη περισσότερα. 
Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε για το καλό της Πέρδικας.
Θα καταθέσουμε και τις προτάσεις μας.
Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βελτιώσουμε τα 
πράγματα στο χωριό μας, να φανούμε αντάξιοι των προσδο-
κιών σας.
Έχουμε ήδη ξεκινήσει από την εμφάνιση και την καθαριότη-
τα, θα το είδατε άλλωστε.
Εδώ, να ευχαριστήσω τον κ. Δήμαρχο για τον εργάτη που μας 
παραχώρησε με τρίμηνη σύμβαση.
Και θέλω, κύριε Δήμαρχε, να δεσμευθείτε ότι θα συνεχίσου-
με να τον έχουμε. Όποιος και να είναι. Ευχαριστούμε κύριε 
Δήμαρχε,

Ο χαιρετισμός του προέδρου της Αδελφότητας Νικόλαου 
Πάμπολλα στο 19ο Αντάμωμα Απανταχού Περδικιωτών

Περδικιώτισσες, Περδικιώ-
τες και φίλοι της Πέρδικας, 
καλησπέρα σας.
Ως Πρόεδρος της Αδελφό-
τητας Απόδημων Περδικιω-
τών «Ο Άγιος Αθανάσιος», 
θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τους συντελεστές (τοπική 
αυτοδιοίκηση, πολιτιστικό 
σύλλογο, χορευτικά, εθελοντές, χορηγούς), για την πραγματο-
ποίηση για εμάς τους απόδημους Περδικιώτες, αλλά και τους 
μόνιμους κάτοικους και επισκέπτες του χωριού, της παρούσας 
εκδήλωσης για 19ο έτος.
Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στον αείμνηστο Νίκο Μή-
τση (Γκάλιτς), εμπνευστή, αεικίνητο και ακούραστο «εργά-
τη» του Ανταμώματος των Απανταχού Περδικιωτών, για τη 
συνολική προσφορά του για το καλό του χωριού, στον οποίο 
αφιερώνεται η σημερινή εκδήλωση.  
Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τους πολιτικούς που μας τιμούν 
με την παρουσία τους για την εκλογή ή την επανεκλογή τους 
και να τους ζητήσω να μη ξεχνούν την Πέρδικα. 
Δεν θα σας κουράσω άλλο. Εξάλλου ο χώρος και ο χρόνος 
δεν προσφέρονται για πολιτικές τοποθετήσεις, απολογισμούς 
ή παράπονα. Άλλωστε για το σκοπό αυτό εκδίδουμε εδώ και 
40 χρόνια την εφημερίδα μας «ο Περδικιώτης», που για τη 
συνέχιση της έκδοσής της βασιζόμαστε στην ηθική και υλική 
βοήθεια όλων σας.
Τελειώνω με τη φράση-σύνθημά μας «η αγάπη για την Πέρ-
δικα μας ενώνει».
Καλή σας διασκέδαση.  

19ο Αντάμωμα Απανταχού Περδικιωτών «Νικόλαος Μήτσης»



4 ο Περδικιώτης

Με μια πανέμορφη και άριστα 
οργανωμένη γιορτή, ο Ηπειρω-
τικός Σύλλογος Φρανκφούρτης 

& Περιχώρων ολοκλήρωσε τις πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις του για την καλοκαιρινή 
σεζόν του 2019. Τα μέλη της διοίκησης 
του συλλόγου, με μπροστάρη τον έμπει-
ρο πρόεδρό τους κ. Σπύρο Βέλλιο, που 
για δεύτερη φορά ηγείται του συλλόγου, 
είχαν φροντίσει για όλα τα απαραίτητα 
και οι επισκέπτες απόλαυσαν ένα πα-
νέμορφο νοσταλγικό και γεμάτο από 
Ήπειρο πανηγύρι στην καρδιά της Φραν-
κφούρτης. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 
20/06/2019 στον πανέμορφο χώρο της 
ορθόδοξης ενορίας του Προφήτη Ηλία 
της Φρανκφούρτης. Μετά τη θεία λει-
τουργία για την εορτή του Αγίου Πνεύ-
ματος, την οποία παρακολούθησαν με 
κατάνυξη πάρα πολλοί συμπατριώτες 
μας στη Φρανκφούρτη, τα τραπέζια άρ-
χισαν να γεμίζουν. Όμορφο και νοσταλ-
γικό το θέαμα το δίχως άλλο, παρόμοιο 
αυτού που αντικρίζουμε στα τοπικά πα-
νηγύρια της Ηπείρου. Μικροί και μεγά-
λοι απόλαυσαν τα νόστιμα σουβλάκια, 
τα ορεκτικά, τα γλυκά και τα δροσιστικά 
ποτά, για τα οποία είχαν φροντίσει τα 
μέλη της διοίκησης και άλλα μέλη του 
συλλόγου, καθώς και οι ηπειρώτισσες 
μέλη του Συλλόγου Φρανκφούρτης, οι 
οποίες είναι η «ψυχή» όλων των ηπειρω-
τικών συλλόγων. 
Ο καιρός ήταν σχετικά καλός, με εξαί-

ρεση δυο δεκάλεπτα βροχούλας που δεν 
πτόησαν τους παριστάμενους, καθώς 
ο Σπύρος και η δυναμική του παρέα σε 
ελάχιστο χρόνο στέγνωσαν τα τραπέζια 
και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι αργά το 
βράδυ. Οι ηπειρώτισσες έδωσαν δυναμι-
κό ‘παρών’, εξυπηρετώντας το κοινό με 
μεγάλη προθυμία και ευγένεια. 
Ο γνωστός σε όλους μας τραγουδιστής 
κ. Φίλιππος Δήμας, που απο το 1985 μας 
συνδράμει με την εμπειρία του και το τα-
λέντο του στα παραδοσιακά τραγούδια, 
με τους μουσικούς συνεργάτες του όπως 
ο κλαρινίστας κ. Λαμπρούσης, ο τραγου-
διστής κ. Πάντος και η υπόλοιπη παρέα 
τους, μας πρόσφεραν ποιοτική μουσική.
Ένα υποδειγματικό δείγμα αλληλεγγύης 
έδωσαν οι συμπατριώτες μας απο τον 
Ηπειρωτικό Σύλλογο του Ludwigshafen, 
που τίμησαν και στήριξαν την εκδήλωση 
με την υπέροχη χορευτική ομάδα τους, 

συνοδευόμενοι από την χοροδιδάσκαλο 
κα Αγαθή Τσουμάνη και τον πρόεδρο 
του συλλόγου κ. Βασίλη Γκίνη και αρ-
κετά μέλη του συλλόγου τους, τα οποία 
απέσπασαν πολλά κολακευτικά σχόλια 
για την σπουδαία εμφάνισή τους με τους 
παραδοσιακούς χορούς που χόρεψαν. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης: 
Ο πρώην πρόεδρος του Forum της ενορί-
ας κ. Στέφανος Χατζηνικολάου, η πρώην 
πρόεδρος του Ηπειρωτικού Συλλόγου 
Φρανκφούρτης κα Γαρυφαλλιά Γαλα-
νού, ο πρόεδρος του Συλλόγου ανοικο-
δόμησης της Εκκλησίας κ. Ιωάννης Στα-
μάτης, ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας του Όφενμπαχ, ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας Φρανκφούρ-
της κ. Νικόλαος Αθανασιάδης, η πρόε-
δρος της Ελληνικής Κοινότητας Φραν-
κφούρτης κα Ειρήνη Τσακαβέλη, ο πρώ-
ην πρόεδρος του Ηπειρωτικού Συλλόγου 
Φρανκφούρτης κ. Αθανάσιος Νάσικας, ο 
γνωστός μπουζουξής κ. Νικόλαος Οικο-
νομίδης, από το Ludwigshafen καθώς και 
ο συμπατριώτης μας Δημήτριος Μπάλος 
μετά της συζύγου του Χαρούλας, μέλη 
του Ηπειρωτικού Συλλόγου «Σούλι» 
της Ελβετίας. Την Πανηπειρωτική Ομο-
σπονδία Ευρώπης εκπροσώπησε ο Γενι-
κός Γραμματέας και Υπεύθυνος Τύπου 
κ. Θωμάς Γκίνης, ο οποίος υπήρξε από 
το έτος 1992 έως το έτος 2012 μέλος του 
Ηπειρωτικού Συλλόγου Φρανκφούρτης 

και νυν μέλος του Ηπειρωτικού Συλλό-
γου Ludwigshafen.
Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώ-
πης, συγχαίρει τον Πρόεδρο κ. Σπυρίδω-
να Βέλλιο, τα μέλη του Δ.Σ. και όλες και 
όλα τα μέλη του Ηπ. Συλλόγου Φραν-
κφούρτης που εργάστηκαν για την άρτια 
διοργάνωση, καθώς και το πανέμορφο 
ηπειρωτικό (πανηγύρι) που διοργάνω-
σαν, αλλά και την φιλοξενία που παρεί-
χαν στους επισκέπτες. 

Για την επιμέλεια: Λ. Σουλτάνης 

v	Συνάντηση εθιμοτυπική, αλλά και ουσίας 
του Προέδρου της Αδελφότητας με τον νεοε-
κλεγέντα Πρόεδρο της Κοινότητας Πέρδικας 
Μώκο Δημήτριο, πραγματοποιήθηκε στο χω-
ριό, στην οποία ανταλλάχτηκαν απόψεις και 
προβληματισμοί για το μέλλον της Πέρδικας, 
αλλά και της Αδελφότητας  και τέθηκαν οι 
βάσεις για αγαστή συνεργασία και αλληλο-
ϋποστήριξη. 

v	Αδυναμία για οικονομική στήριξη της Αδελ-
φότητας για την έκδοση της εφημερίδας μας, 
δήλωσε εκ μέρος του Δήμου Ηγουμενίτσας 
ο Δήμαρχος Λώλος Ιωάννης, λόγω έλλειψης 
σχετικής νομοθεσίας. Επιφυλάχτηκε πάντως 
να διερευνήσει για το πώς αντιμετωπίζουν 
άλλοι Δήμοι το θέμα. Πάντως ευπρόσδεκτη 
είναι και η προσωπική του ενίσχυση, καθώς 
και της συζύγου του, που είναι Περδικιώτισ-
σα.

v	Αεικίνητος ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Κοι-
νότητας. Πριν ακόμα αναλάβει επίσημα τα 
καθήκοντά του, φρόντισε για τον εξωραϊσμό 
των κοινόχρηστων χώρων του χωριού (πλα-
τείες, πεζοδρόμια, δρόμους κλπ), με απο-
τέλεσμα να παρουσιάζουν ευπρεπή εικόνα 
στους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους. 
Καταλυτική ήταν και η συμβολή του στην 
προετοιμασία των πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων.    

v	Με κατάνυξη και λίγους πιστούς εορτά-
στηκε η Χάρη της Αγίας Παρασκευής, στο 
μικρό εκκλησάκι της ομώνυμης παραλίας. 
Τελέστηκε αρτοκλασία και μετά την τελετή 
προσφέρθηκε ο καθιερωμένος άρτος, προ-
σφορά των πιστών, λουκούμι και τσίπουρο, 
προσφορά της ενορίας μας και αρνί σούβλας, 
προσφορά του συγχωριανού μας Θανάση 
Φωτίου. 

v	Το νερό νεράκι λένε στην Πέρδικα κατά τους 
καλοκαιρινούς και όχι μόνο μήνες. Ελπίζου-
με ο νέος Πρόεδρος, ο οποίος εργάστηκε 
πολλά χρόνια ως υδρονομέας του χωριού και 
γνωρίζει καλύτερα από όλους την κατάστα-
ση, να έχει εφικτές προτάσεις για τη λύση 
του προβλήματος, τις οποίες με χαρά θα δη-
μοσιεύσουμε. 

v	Προς ολοκλήρωση οδεύουν τα έργα δημι-
ουργίας αποχετευτικού δικτύου στο χωριό 
και τους συνοικισμούς Βουνίστρα και Αρίλ-
λα. Η φήμη ότι για τη σύνδεση κάθε κατοι-
κίας ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να καταβάλλει 
το χρηματικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ευρώ δεν επαληθεύεται. 

v	Κοινή θέση πολλών κατοίκων, η οποία δι-
ατυπώνεται στα καφενεία και δεν γνωρίζω 
εάν ήταν τεχνικά εφικτή, είναι ότι τώρα που 
σκάφτηκε όλο το χωριό με τα έργα για την 
αποχέτευση, θα μπορούσε με μια επέκταση 

της εργολαβίας να τοποθετηθούν και νέοι 
σωλήνες ύδρευσης. Δεδομένου ότι οι σω-
λήνες αποχέτευσης τοποθετούνται σε βάθος 
τεσσάρων μέτρων, οι σωλήνες ύδρευσης θα 
μπορούσαν να τοποθετηθούν σε βάθος δύο 
μέτρων. Σε παρατήρησή μου για τον κίνδυνο 
επιμόλυνσης από μία πιθανή διαρροή, μου 
απάντησαν ότι τώρα η απόσταση των δύο 
δικτύων σωληνώσεων απέχουν λιγότερο από 
δύο μέτρα.

v	Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από την Κοινοτική 
Αρχή για αξιοποίηση του κοινοτικού χώρου 
στάθμευσης στην παραλία Αγία Παρασκευή, 
ώστε να σταματήσει η άναρχη στάθμευση 
των οχημάτων των επισκεπτών. Σε συνδυ-
ασμό με την ολοκλήρωση διάνοιξης του 
δρόμου και τη μονοδρόμησή του, ελπίζουμε 
ότι θα βελτιωθεί η πρόσβαση, ιδιαίτερα τον 
μήνα Αύγουστο, που δημιουργείται το αδια-
χώρητο. 

v	Ανεπιβεβαίωτη φήμη θέλει τη Δημοτική 
Αρχή κατά τη νέα θητεία της, να επιστρέψει 
στο χωριό ως ανταποδοτικές τις εισπράξεις 
από τα ενοίκια των κοινοτικών καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις κοι-
νοτικές γεωτρήσεις ύδρευσης, που παρέχουν 
νερό και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα, 
καθώς και από τη χρέωση για τα όμβρια 
ύδατα, καθόσον το χωριό δεν διαθέτει -πλην 
ενός αγωγού-, δίκτυο περισυλλογής όμβριων 
υδάτων.

v	Άθλιο αλλά και επικίνδυνο το οδικό δίκτυο 
του χωριού, ιδιαίτερα αυτό που οδηγεί στην 
παραλία Καραβοστάσι, στη θέση Λαγομάν-
δρα. Σε συνδυασμό με τους οδηγούς που κι-
νούνται με μεγάλες ταχύτητες, μόνο ο Άγιος 
Αθανάσιος βοήθησε και δεν είχαμε κανένα 
ατύχημα ή ακόμα χειρότερα δυστύχημα. 

v	Λίγο πριν το Δεκαπενταύγουστο δέησε η 
ΔΕΥΑΗ να καλύψει μεγάλο μέρος των λακ-
κουβών που δημιούργησε στο οδόστρωμα, 
κατά την επισκευή αγωγών ύδρευσης του 
χωριού.

v	Σε πυριτιδαποθήκη έχει μετατραπεί το πε-
ριαστικό άλσος της Πέρδικας. Οι ζώνες πυ-
ρασφάλειας έχουν να καθαριστούν από τη 
δημιουργία του, όπως και τα φρύγανα και τα 
κλαδιά κάτω από τα πεύκα, με αποτέλεσμα 
να είναι σφόδρα πιθανή μια ανάφλεξή τους 
και μετάδοση της φωτιάς στις γειτονικές οι-
κίες. Κάποια απόπειρα καθαρισμού που έγινε 
στο παρελθόν στο σημείο κοντά στο άγαλμα 
του δισκοβόλου, οδήγησε σε ανεξέλεγκτη 
υλοτομία και αποψίλωση του χώρου. 

v	Άλλο ένα καλοκαίρι χωρίς γιατρό το ιατρείο 

Πέρδικας. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες 
εξυπηρετούνται από τον ιδιώτη γιατρό ή το 
Κέντρο Υγείας Μαργαριτίου, που λειτουργεί 
όμως ώρες γραφείου… 

v	Το λεωφορείο για τις παραλίες δε δρομολο-
γήθηκε, καθόσον ο Δήμος αν και έλαβε έστω 
και πολύ καθυστερημένα τη σχετική απόφα-
ση, δεν πρόβλεψε για τη διάθεση οδηγού, 
ίσως γιατί ζήλεψε την επιτυχία σχετικού εγ-
χειρήματος στα Τρίκαλα. Άντε και του χρό-
νου…

v	Τελικά η κοινοτική καντίνα στο Καραβοστά-
σι δε λειτούργησε. Πολλά περίεργα ακού-
στηκαν για τους λόγους αποχώρησης και του 
τελευταίου πλειοδότη. 

v	Τοποθετήθηκε στην Πλαταριά η τρίτη, μετά 
το Δρέπανο και τα Σύβοτα, ειδική ράμπα για 
πρόσβαση στην παραλία των ΑΜΕΑ. Ελπί-
ζουμε του χρόνου η Περιφέρεια Ηπείρου να 
θυμηθεί και την Πέρδικα, σε παραλία της 
οποίας έχει απονεμηθεί «γαλάζια σημαία». 

v	 Οι παραστάσεις Καραγκιόζη που δόθηκαν 
στο θέατρο του χωριού, στο πλαίσιο του Πο-
λιτιστικού Καλοκαιριού 2019, συγκέντρω-
σαν πλήθος κόσμου, αποτελούμενο από μι-
κρούς αλλά και μεγάλους.

v	Μας εξέπληξε η παιδική θεατρική ομάδα 
Πέρδικας «τα Αταλαντάκια», με την παρά-
σταση που έδωσε στο θέατρο του χωριού, 
στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 
2019, με τίτλο «Η ζωή είναι ωραία». Θερμά 
συγχαρητήρια στα παιδιά, τους γονείς και 
τους δασκάλους τους. 

v	Με μέριμνα του μορφωτικού και εκπολι-
τιστικού συλλόγου του χωριού, που έχει 
πρόεδρο την ακούραστη και δημιουργική 
Ραχήλ Μαρκιανίδου, δόθηκε συναυλία από 
κερκυραϊκή μπάντα εκδηλώσεων στο θέα-
τρο. Οι θεατές λίγοι, ίσως γιατί θεώρησαν 
υπερβολικό το αντίτιμο των πέντε (5) ευρώ, 
ίσως γιατί τους κέρδισαν τα περίφημα περ-
δικιώτικα σουβλάκια. Πάντως η ορχήστρα 
ήταν εξαιρετική, με τεράστιο ρεπερτόριο και 
τρελό κέφι που κάποια στιγμή προσπάθησε 
να μεταφέρει με την έξοδο μελών της στην 
πλατεία, προκειμένου να προσελκύσουν 
ανεπιτυχώς τους θαμώνες της στο χώρο του 
θεάτρου. Παρ’ όλα αυτά ενθουσίασαν τους 
ελάχιστους θεατές που χόρεψαν έως και μετά 
τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

v	Επίσης διοργανώθηκε από τον ανωτέρω 
σύλλογο με δωρεάν είσοδο παιδική βραδιά 
με μουσικοκινητικά παιχνίδια και μαγεία, η 
οποία είχε μεγάλη επιτυχία και προσέλκυσε 
πλήθος παιδιών. 

v	Η παταγώδης αποτυχία της έκθεσης παραδο-
σιακών αγροτικών προϊόντων στην πλατεία 
της Πέρδικας, επιβεβαίωσε αυτό που ήταν 
ήδη γνωστό, ότι η Πέρδικα δεν έχει, εκτός 
από λίγο λάδι, αγροτική παραγωγή. Κάτι που 
επιβεβαιώθηκε και την επόμενη ημέρα, στην 
14η γιορτή λαδιού, καθόσον διατέθηκαν από 
τους ελαιοπαραγωγούς ελάχιστα μπουκαλά-
κια λάδι. 

v	Δημοτική βραδιά διοργάνωσε η ομάδα του 
χωριού μας, με τον πρόεδρό της Μηλιώνη 
Νικόλαο, στον προαύλιο χώρο του Δημοτι-
κού Σχολείου. Δυστυχώς, η έλευση γνωστού 
αοιδού εξ Αθηνών την ίδια ημερομηνία, 
συντέλεσε στη μειωμένη προσέλευση των 
Περδικιωτών. Εμείς που πήγαμε πάντως πε-
ράσαμε καλά, διασκεδάσαμε έως τις πρωινές 
ώρες με την εξαίρετη ορχήστρα και εξυπη-
ρετηθήκαμε από τους πρόθυμους εθελοντές 
του Άρη Πέρδικας.

v	Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 στην Πέρδι-
κα έκλεισε με την ερμηνεία στο αμφιθέατρο, 
από τον Αντώνη Τσιφτίδη και την παρέα του, 
με τη συνοδεία εννεαμελούς χορωδίας κορι-
τσιών του χωριού, μελοποιημένης ποίησης 
και τραγουδιών γνωστών ελλήνων συνθε-
τών. Νωρίτερα, το απομεσήμερο στην παρα-
λία Καραβοστάσι, ο πολιτιστικός σύλλογος 
διοργάνωσε χορό με τίτλο «Ζορμπάς 2019».

v	Άμεσης αντικατάστασης χρήζουν ορισμένοι 
κάδοι απορριμμάτων, καθόσον έχουν τρυ-
πήσει και τα σκουπίδια διασκορπίζονται έξω 
από αυτούς. Φαντάζομαι θα έχουν περιέλθει 
στην αρμόδια υπηρεσία σχετικές αναφορές 
του ιδιωτικού συνεργείου αποκομιδής.  

v	Πληροφοριακές-διαφημιστικές πινακίδες 
έχουν τοποθετηθεί από ιδιώτες σε διάφορα 
καίρια σημεία του οδικού δικτύου του χω-
ριού, ώστε να (παρα)πληροφορούν επαρκώς 
τους επισκέπτες. Φαντάζομαι η τοποθέτησή 
τους έλαβε υπόψη τα άρθρα 10 και 11 του Ν. 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2696/99), 
του Ν.4266/14 και της κείμενης για τη δια-
φήμιση νομοθεσίας.   

v	Ξεκίνησε η διαδικασία για τη σύνταξη με-
λέτης κτηματογράφησης της ζώνης εντός 
της οποίας θα γίνει η εγκατάσταση του δι-
ασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελ-
λάδας-Ιταλίας, στην περιοχή της Δημοτικής 
Κοινότητας Πέρδικας.

v	Τα αγριογούρουνα έγιναν επίτιμοι κάτοικοι 
του χωριού και σουλατσάρουν στις γειτονιές. 
Πάντως οι κυνηγοί, ενόψει της έναρξης της 
κυνηγετικής περιόδου, ετοιμάζονται…

Επιμέλεια: Νικόλαος Πάμπολλας

Μικρά και… ενδιαφέροντα

«Άρωμα Ηπείρου» στη Φρανκφούρτη 

Η γωνιά των ξενιτεμένων μας


