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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ο Περδικιώτης
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
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Περδικιώτες της Αθήνας αντα-
μώσανε την Κυριακή το με-
σημέρι στις 13 Μαΐου 2018 σε 

μια ωραία ταβέρνα «Ο ΑΓΓΕΛΟΣ» 
στο Χαϊδάρι Αττικής. Λέμε Περδικιώτες 
γιατί δεν είμαστε στην Αττική μόνο με 50 
με 60 χωριανοί που βρεθήκαμε, φάγαμε και 
γλεντήσαμε το μεσημέρι της Κυριακής. Εί-
μαστε πολλοί περισσότεροι, πάνω από 600, 
αλλά μαζεύτηκαν μόνο οι λίγοι που «ακο-
λουθούν». Παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε 
ότι ήταν η μαζικότερη συμμετοχή των τελευ-
ταίων χρόνων της κρίσης. Αυτό δίνει στη Δι-

οίκηση της Αδελφότητας το κουράγιο 
και τη δύναμη για κάτι περισσότερο. 
Όπως μια χοροεσπερίδα στο προσε-
χές διάστημα, αναβίωση της παιδικής 

γιορτής, την κοπή της πίττας και άλλα που θα 
βοηθήσουν στη σύσφιξη των σχέσεων των 
Περδικιωτών της Αθήνας.
Κατά τα άλλα όσοι μαζευτήκαμε απολαύ-
σαμε τα εδέσματα της ταβέρνας, τα ποτά 
(κέρασε και η Αδελφότητα) αλλά ιδιαίτερα 
τον ήχο του κλαρίνου του ταλαντούχου χω-

Βουτιά στο γαλαζοπράσινο όνειρο
…δηλαδή στις παραλίες της Πέρδικας. Είτε πρόκειται για αβαθείς με ψιλή άμμο και κατάλληλες για οικογένειες είτε για βαθιές και «άγριες», τούτος ο τόπος δια-
θέτει μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες της περιοχής. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την περιήγησή μας σε αυτές. Η αρχική σκέψη ήταν η περιήγησή μας σε αυτές να 
γίνει με γεωγραφικά κριτήρια, δηλαδή από ανατολικά προς δυτικά, πριν επικρατήσει εντέλει η λογική της αλφαβητικής αναφοράς. 

Η χοντρή άμμος και τα βότσαλα εναλλάσσονται σε αυτή τη 
μικρή παραλία με τα καθαρά και ελαφρώς βαθιά νερά. Σήμα 
κατατεθέν της αποτελεί βεβαίως το νησάκι της Αγίας Παρα-
σκευής, στο οποίο και μπορεί να φτάσει κανείς κολυμπώντας, 
αν καταφέρει βεβαίως να διασχίσει πρώτα τα στίφη των λου-
ομένων. Άναρχα και υπέρμετρα δομημένη παραλία. Διαθέτει 
εστιατόρια, μπαρ και ενοικιαζόμενα δωμάτια. 

 Αγ. Παρασκευή

Καμίνι 

Πραπαμάλι 

Αγκάλη 

Καραβοστάσι 

Σοφάς 

Αρίλλα

Μεγαντράφι 

Σταυρολιμένας 

Η παραλία Καμίνι στο δρόμο για την Αγία Παρασκευή. Ο λό-
γος για ένα μικρό και γραφικό κολπίσκο με γαλαζοπράσινα 
νερά. Εικάζεται ότι έλκει την ονομασία του από ένα καμίνι 
που λειτουργούσε εκεί κατά τα παλαιότερα χρόνια. Διαθέτει 
ομπρέλες και ξαπλώστρες, εστιατόρια, σνακ- μπαρ και ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια. 

Βρίσκεται πίσω από τον αρχαιολογικό χώρο του Δυμοκάστρου 
και το Καραβοστάσι κατ΄ επέκταση. Προσβάσιμη μόνο από 
θαλάσσης ή από επίδοξους Ιντιάνα Τζόουνς παραμένει κόμη 
«ανέπαφη» από τη λαίλαπα του μαζικού τουρισμού. Σχετικά 
ρηχή και με ψιλή άμμο. Το όνομά της στα αρβανίτικα σημαίνει 
πίσω από το βουνό, όπου και βρίσκεται στην ουσία. Ευτυχώς 
δηλαδή! 

Η παραλία Αγκάλη, δίπλα ακριβώς από το Καμίνι και πριν την 
Αγία Παρασκευή. Ένα μικρό και καλά κρυμμένο (ευτυχώς) 
ακόμη μονοπάτι, το οποίο οδηγεί σε αυτή, την προφυλάσσει 
από τις αδηφάγες ορέξεις των τουριστών. Τα γαλαζοπράσινα 
νερά της είναι κατά διαστήματα κρύα, λόγω των πολλών υπό-
γειων ρευμάτων. 

Η υπέροχη αμμουδιά με το ψιλό χαλίκι και το μεγάλο πλάτος 
της, σε συνδυασμό με το μικρό ρέμα το οποίο εισχωρεί στην 
παραλία, «αιχμαλωτίζουν» βλέμμα και αισθήσεις. Δεν ενδεί-
κνυται για αρχάριους, καθότι βαθιά. Οργανωμένη παραλία, 
ποια δεν είναι πια, εδώ που τα λέμε με ομπρέλες, ξαπλώστρες, 
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, καντίνες, 
κ.λπ. 

Ελαφρώς βαθιά, με πολλές ανά διαστήματα πέτρες, αλλά και 
με όμορφο βυθό για τους λάτρεις των καταδύσεων Εδώ, κάτω 
από τις βαθύσκιωτες ελιές και σε απόσταση αναπνοής από την 
παραλία συναντά κανείς και το ομώνυμο κάμπινγκ, το οποίο 
σφύζει από ζωή τον Αύγουστο. Ο Σοφάς υπήρξε το πρώτο «λι-
μάνι» κατά το παρελθόν, από το οποίο εκτελούνταν δρομολό-
για με καΐκια προς την Κέρκυρα. 

Ρηχή και με ψιλή άμμο παραλία, κατάλληλη για οικογένειες 
και μικρά παιδιά. Διαθέτει και προβλήτα για ελλιμενισμό μι-
κρών σκαφών. Στο συνοικισμό Αρίλλα είχε κατά τους ρωμα-
ϊκούς χρόνους το κτήμα του ο Ρωμαίος στρατηγός Αρίλλας, 
εξ΄ου και η ονομασία τόσο του οικισμού όσο και της παραλίας 
αυτού. Στην Αρίλλα θα βρείτε εστιατόρια, μπαρ και ενοικια-
ζόμενα δωμάτια. 

Μικρή παραλία με καθαρά νερά, άσπρα βότσαλα και άμμο, η 
οποία τέμνεται στα δύο από έναν ογκώδη βράχο, ο οποίος δεν 
αποτρέπει πάντως την πρόσβαση από το ένα στο άλλο τμή-
μα της μικρής παραλίας, κολυμπώντας εννοείται. Η εν λόγω 
παραλία συνιστά το όριο μεταξύ Συβότων και Πέρδικας. Ανή-
κει στην Πέρδικα βεβαίως και έχει πέσει και αυτή θύμα των 
ομπρελο-ξαπλωστρών, αν και σε ελεγχόμενο γενικώς βαθμό.

Κρυμμένη (ευτυχώς), άρα και μη οργανωμένη παραλία, ανά-
μεσα στο Καραβοστάσι και την Αρίλλα. Ο λόγος για μια μικρή 
και ήσυχη παραλία με καθαρά τιρκουάζ νερά, άσπρα βότσαλα 
και εκπληκτικό βυθό για τους λάτρεις των καταδύσεων. Ελα-
φρώς βαθιά.

Να βρισκόμαστε για να μην ξεχνιόμαστε…

* στη σελ. 4

Εκσυγχρονιστήκαμε Βρείτε μας λοιπόν στο Facebook στη διεύθυνση : ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ



2 ο Περδικιώτης

ENIΣΧΥΣΕΙΣ
Από 10 ευρώ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (Αθήνα), ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Αθήνα), ΠΑ-
ΜΠΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νίκου (Αθήνα)
Από 20 ευρώ: ΜΑΚΡΗ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (Γιάννενα), ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ (Αθήνα), ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΣΟΦΙΑ (Αθήνα), ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Αθήνα), 
ΠΑΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΣ του Κων/νου (Αθήνα), ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (Αθήνα)
Από 30 ευρώ: ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Ζάκυνθος), ΤΣΕΠΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (Αθήνα), 
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ του Βασιλείου (Αθήνα)
Από 40 ευρώ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Αθήνα), ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Αθή-
να)
Από 50 ευρώ: ΜΠΟΛΩΣΗ ΑΝΝΑ (Ηγουμενίτσα), ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Πά-
τροκλου (Αθήνα)
200 ευρώ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Παναγιώτη (Γερμανία)

ΤΟ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες και 
οι δράσεις του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμε-
νίτσας. Το ΚΕΠ Υγείας είναι μια νέα δομή στο 
πλαίσιο της Προνοιακής πολιτικής του Δήμου 
υπό την στήριξη και εποπτεία του αρμοδίου Αντι-
δημάρχου, Δημήτρη Πάκου. Αν και λειτουργεί 
χάρη στην εθελοντική προσφορά των κυρίων Νι-
κολέτας Λάμπρου και Άντζελας Μπέζα, τυγχάνει 
γενικής αναγνώρισης και επαίνων, όχι μόνο σε 
τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο. Μεταξύ 
των δράσεων που αφορούν και την Πέρδικα αξί-
ζει να αναφέρουμε:
1. Εκπαίδευση-Πιστοποίηση τουλάχιστον είκοσι 

Περδικιωτών στη χρήση του Απινιδωτή Καρ-
διοαναπνευστικής αναζωογόνησης και στις 
Πρώτες Βοήθειες.

2. Ομιλία για την κατάθλιψη στο ΚΗΦΗ Πέρδι-
κας.

3. Συνεργασία με το Όραμα Ελπίδα για δωρεά 
μυελού των οστών (πολλοί Περδικιώτες είναι 
μέλη).

4. Δωρεάν εξέταση σπίλων για την πρόληψη του 
καρκίνου του δέρματος.

5. Δωρεάν εξετάσεις (καρδιογραφήματα) για την 
πρόληψη του καρδιαγγειακών προβλημάτων. 
Δεκάδες είναι οι Περδικιώτες που εξετάστη-
καν, ενώ τις διαγνώσεις έκαναν οι γιατροί: Βα-
σίλειος Γιόγιακας και Ανδρέας Γρίβας

6. Δωρεάν εξέταση μέτρησης οστικής πυκνότη-
τας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης  (300 
άτομα σε ολόκληρο το Δήμο).

7. Ομιλίες σε Σχολεία και Συλλόγους Γονέων για 
θέματα που αφορούν την σωματική και ψυχική 
υγεία των παιδιών.

8. Υλοποίηση προγράμματος “Kids Save Lives” 
για θέματα επείγουσας προνονοσοκομειακής 
φροντίδας.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε σύμφωνο συνεργασίας με τον Εκπαιδευτικό 
Οργανισμό ΕΚΑΤΗ προχώρησε ο Δήμος Ηγουμε-
νίτσας. Είναι άλλη μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
της Προνοιακής πολιτικής της Δημοτικής αρχής. 
Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Δημήτρη 
Πάκο, στόχος του συμφώνου είναι:
1. Η ενημέρωση των ανέργων για θέματα εργα-

σίας.
2. Η ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα 

που αφορούν τα εργασιακά τους δικαιώματα.
3. Η υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδο-

τούνται από Εθνικά Ευρωπαϊκά προγράμματα.
4. Η δωρεάν εκπόνηση μελετών για όσους θέ-

λουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση 
στον τόπο τους και ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοι-
νωνικά ομάδες.

5. Κάθε εργαζόμενος ή άνεργος να γνωρίζει τα 
δικαιώματα αλλά τις ευκαιρίες για εργασία ή 
επενδύσεις.

ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, κατόπιν 
σχετικής απόφασης του Αρμοδίου Αντιδημάρχου, 
έλαβε τη σχετική απόφαση για την υλοποίηση 
αστικής συγκοινωνίας Πέρδικα-Παραλίες για 
τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Για την έγκριση 
όμως αυτής της απόφασης απαιτείται η χορήγηση 
σχετικής βεβαίωσης από την Περιφερειακή Ενό-
τητα Θεσπρωτίας πως η συγκεκριμένη περιοχή 
δεν εξυπηρετείται από συγκοινωνία. Εκτιμούμε 
πως η Περιφέρεια θα ανταποκριθεί στο αίτημα 
του Δήμου και το λεωφορείο θα λειτουργήσει 
κανονικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Αν και με ταπεινό, διακριτικό και αθόρυβο τρόπο 
ουσιαστικό και σημαντικό είναι το έργο των ερ-
γαζομένων στο ΚΗΦΗ Πέρδικας. Η Προνοιακή 
αυτή Δομή απασχολεί ως νοσηλεύτρια την κυρία 
Άντζελα Μπέζα, τον κύριο Στέργιο Αναστάσιο 
και την κυρία Τζούρου Μαρία ως κοινωνικούς 
φροντιστές και την κυρία Παπά Ευαγγελία ως ερ-
γαζόμενη γενικών καθηκόντων.
Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 
7:00-15:00, ενώ έχει 25 ωφελούμενους. Πέρα από 
την παροχή πρωινού, δεκατιανού και μεσημερια-
νού, οι ωφελούμενοι τυγχάνουν και άλλων παρο-
χών που συμβάλλουν στην ψυχική και σωματική 

τους υγεία. Ψυχολογική υποστήριξη, πρόληψη 
θεμάτων υγείας, μετρήσεις πιέσεων, σακχάρου, 
αντιμετώπιση κινητικών θεμάτων, θεμάτων ατο-
μικής υγιεινής, ενημερωτικές ομιλίες, εκδρομές, 
είναι μερικές μόνο από τις υπηρεσίες που πα-
ρέχονται. Κάθε δέκα ημέρες υπάρχει παρουσία 
γιατρού για δωρεάν εξετάσεις των ωφελουμένων. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η νοσηλεύτρια, κυρία 
Μπέζα, είναι και στέλεχος της Δομής του ΚΕΠ 
Υγείας. Καλό θα ήταν οι φορείς του χωριού να 
«εκμεταλλευτούν» και αυτή την ιδιότητα της για 
το καλό των Περδικιωτών γενικότερα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ

Δυναμικά ο Δήμος Ηγουμενίτσας συνεχίζει την 
πορεία του όσον αφορά την Κοινωνική-Προνοι-
ακή πολιτική. Μεταξύ των άλλων δράσεων, προ-
χώρησε στην Ίδρυση Συμβουλευτικού Σταθμού 
για την άνοια. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:
1. Έγκαιρη διάγνωση
2. Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών
3. Ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη συγγενών 

και λοιπών φροντιστών

ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟN ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

«Κοινωνικό Φροντιστήριο» για τα φτωχά παι-
διά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να πληρώσουν για φροντιστηριακά μαθήματα, 
υλοποιεί κάθε χρόνο ο Δήμος Ηγουμενίτσας/Δι-
εύθυνση Πρόνοιας. Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος, 
Δημήτρης Πάκος, παρακαλεί και τους Περδικιώ-
τες που θέλουν τα παιδιά τους να έχουν ΔΩΡΕΑΝ 
φροντιστηριακά μαθήματα να επικοινωνήσουν 
με το Κέντρο  Κοινότητας / Διεύθυνση Πρόνοιας 
για να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τα 
δικαιολογητικά. Οι εγγραφές γίνονται αρχές Σε-
πτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλ. 2665028140.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Με πρωτοβουλία του Αρμοδίου Αντιδημάρχου, 
Δημήτρη Πάκου, έγινε συνάντηση δικτύωσης-ε-
νημέρωσης για τις νέες κοινωνικές Δομές του 
Δήμου Ηγουμενίτσας, Κέντρο Κοινότητας, ΚΕΠ 
Υγείας, Στέγαση και Επανένταξη, Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό 
Φροντιστήριο κ.λ.π. Στη  συνάντηση είχαν κληθεί 
όλοι οι  Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών 
Κοινοτήτων. Σκοπός ήταν να ενημερωθούν οι 
εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών για τις πολ-
λαπλές υπηρεσίες-παροχές που ο Δήμος προσφέ-
ρει στους πολίτες κι έτσι μπορούν κι εκείνοι να 
βοηθήσουν. Αρκετοί ήταν οι πρόεδροι που ενη-
μερώθηκαν από τον Αντιδήμαρχο, κύριο Δημήτρη 
Πάκο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Η καμπάνια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017 ολοκληρώθηκε με μια σημα-
ντική πρωτιά για τη χώρα μας: Στην κατηγορία 
«Small Municipalities,  ο Δήμος Ηγουμενίτσας 
αναδείχτηκε η καλύτερη συμμετοχή και κατέκτη-
σε το πρώτο Ευρωπαϊκό Βραβείο. Ο Δήμος Ηγου-
μενίτσας παρέλαβε το Βραβείο σε επίσημη τελε-
τή στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, την 
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018. Την τελετή απονομής 
συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας μαζί με την Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και την 
Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Το 
Βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. 
Ιωάννης Λώλος. 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΟΤΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ

Στο πλαίσιο της Προνοιακής Πολιτικής, ο Δήμος 
Ηγουμενίτσας προχώρησε στη συγκρότηση Επι-
τροπής Ελέγχου για τη σύσταση ειδικού λογαρια-
σμού χορήγησης ειδικού βοηθήματος επανασύν-
δεσης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόεδρος 
της Επιτροπής είναι ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. 
Πάκος Δημήτρης, ο οποίος σε δηλώσεις του, τό-
νισε: «Σκοπός μας είναι κανένας Δημότης να μην 
έχει πρόβλημα με το ρεύμα. Έργο της επιτροπής 
είναι η αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση 
του ειδικού βοηθήματος και την επανασύνδεση 
της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας των ευπαθών 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
Γεννήσεις


Γάμοι


Βαφτίσεις

Θάνατοι
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Γραφείο Δημάρχου         

Ηγουμενίτσα, 18-06-2018
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Τηλ.: 2665361000, Fax: 2665026067
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ΠΡΟΣ: 
Μώκο Δημήτριο
Πρόεδρο ΚΑΠΗ Πέρδικας
Τ.Κ. 46100, Πέρδικα 

ΚΟΙΝ.: Διεύθυνση ΚΕΠ
Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)»
ΣΧΕΤ.: Η υπ. αριθ. 31/01-06-2018 επιστολή σας

Σας κάνουμε γνωστό ότι η  λειτουργία του ΚΕΠ Πέρδικας καθώς και τα καθήκο-
ντα των υπαλλήλων του καθορίζονται από ειδική νομοθεσία, η οποία διακρίνεται 
για την αυστηρότητα των όρων και προϋποθέσεών της. Οι υπάλληλοι του συγκε-
κριμένου ΚΕΠ υπάγονται στη Διεύθυνση των ΚΕΠ του Δήμου Ηγουμενίτσας, η 
οποία  ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχό τους. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ 
όπως κοινοποιήσετε την επιστολή σας προς την αρμόδια Διεύθυνση προκειμένου 
να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας 
Δημήτριος Πάκος



3ο Περδικιώτης

καταναλωτών του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερώνονται από το Κέντρο Κοι-
νότητας / Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Ηγου-
μενίτσας (Αγίων Αποστόλων 43) και στο τηλ. 
2665028140.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ
Απινιδωτή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνη-
σης απέκτησε η Κοινότητα Πέρδικας. Η επίσημη 
παράδοσή του έγινε την Κυριακή 17 Ιουνίου από 
τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Λώλο στον Πρόεδρο της 
Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας κ. Κωνσταντίνο 
Ιλβανίδη. Είναι γεγονός πως ο Αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος και σε θέματα Υγείας κ. Δημήτρης Πάκος 
κατέβαλε προσπάθειες για την απόκτησή του και 
χτύπησε πολλές πόρτες. Τελικά οι εκκλήσεις του 
κ. Πάκου βρήκαν ανταπόκριση από τον πρώην 
Υπουργό κ. Αντώνη Μπέζα, ο οποίος συνέβαλε 
στη ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση του συγκεκριμένου 
απινιδωτή τελευταίας τεχνολογίας. Έτσι, τόσο 
οι Περδικιώτες όσο και οι εκατοντάδες παραθε-
ριστές θα έχουν στη διάθεσή τους ένα Ιατρικό 
Βοήθημα που –αν χρειαστεί- μπορεί να σώσει μια 
ανθρώπινη ζωή.

ΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Αρκετοί είναι οι Περδικιώτες που εξυπηρετούνται 
από τις Προνοιακές Δομές του Δήμου Ηγουμενί-
τσας. Πολιτικός Προϊστάμενος των Δομών αυτών 
είναι ο Αντίμαχος κ. Δημήτρης Πάκος. Έτσι, στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο Κοινωνικό Φαρμα-
κείο, στο Κέντρο Κοινότητας, στο ΚΕΠ Υγείας 
κ.λ.π. αρκετοί χωριανοί βρίσκουν ουσιαστική 
εξυπηρέτηση αλλά και υπεύθυνη ενημέρωση για 
θέματα που τους απασχολούν.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 
ΤΟ ΣΧΟΟΑΠ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπήκε το ΣΧΟ-
ΟΑΠ της Πέρδικας. Μάλιστα για να μην υπάρ-
ξουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, ο Αντιδή-
μαρχος Δημήτρης Πάκος συμμετείχε σε σύσκεψη 
που έγινε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπεί-
ρου-Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τον Αντιδήμαρ-
χο κ. Κωνσταντίνο Τσουμάνη και τον Δημοτικό 
Υπάλληλο κ. Θωμά Τάγγα. Οι δύο Αντιδήμαρχοι 
ζήτησαν την προσωπική παρέμβαση του προϊστά-
μενου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Μιχε-
λάκη Βασίλειου. Ο κ. Μιχελάκης ενημέρωσε τον 
κ. Πάκο πως το ΣΧΟΟΑΠ της Πέρδικας είναι 
σχεδόν ολοκληρωμένο και έδωσε άμεσα εντολές 
στους υφισταμένους του για την τελική έγκριση. 
Όλα δείχνουν πως είναι θέμα λίγων μηνών να 
αρχίσει να υλοποιείται ίσως το σημαντικότερο 
έργο που θα δώσει αναπτυξιακή προοπτική στην 
Πέρδικα.

ΕΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Πήρε την προέγκριση του έργο «Αγροτική οδο-
ποιία από Αρίλλα προς Δυμόκαστρο» (ΕΣΠΑ 
2014-2020). Επρόκειτο για ουσιαστικές παρεμ-
βάσεις του δρόμου ο οποίος ξεκινά πλησίον της 
περιοχής Αρίλλα και καταλήγει στη διασταύρωση 
της αγροτικής οδού προς Δυμόκαστρο Πέρδικας, 
συνολικού μήκους 3.714 μ. Οι εργασίες που προ-
βλέπονται αφορούν την αρχική βελτίωση-οδο-

στρωσιά, ασφαλτόστρωση αλλά και τη διαμόρ-
φωση υπάρχουσας τάφρου απορροής ομβρίων 
υδάτων καθώς και διαμόρφωση της υφιστάμενης 
αχιβάδας. Σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρ-
χου κ. Δημήτρη Πάκου, το έργο αυτό είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό καθώς αποτελεί και «προϋπόθε-
ση» για την τελική διαμόρφωση-ασφαλτόστρωση 
του δρόμου προς Δυμόκαστρο.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νέα «Γαλάζια Σημαία» κυματίζει στην Πέρδικα. 
Αυτή την φορά στην παραλία της Αγία Παρα-
σκευής. Έτσι μετά το Καραβοστάσι και η Αγία 
Παρασκευή θα είναι γνωστή σε ολόκληρο τον 
κόσμο και μέσα από την τιμητική διάκριση. Ο 
Δήμος Ηγουμενίτσα ολοκλήρωσε και υπέβαλε με 
επιτυχία πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά με συνέπεια να έλθει αυτό το θετικό 
αποτέλεσμα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο της Προνοιακής Πολιτικής και μετά 
από πρωτοβουλία του Αρμόδιου Αντιδημάρχου 
κ. Δημήτρη Πάκου, ο Δήμος Ηγουμενίτσας σε 
συνεργασία της ΓΣΕΕ διοργάνωσε την Τετάρτη 
13 Ιουνίου, Εκδήλωση-Ενημέρωση για εργαζό-
μενους και ανέργους. Εξειδικευμένοι νομικοί 
απαντούσαν σε ερωτήματα πολιτών για θέματα 
σύνταξης, ασφάλειας, επιδομάτων κ.λπ. Η ενη-
μέρωση ήταν ΔΩΡΕΑΝ και αρκετοί Περδικιώτες 
είχαν τη δυνατότητα να πάρουν απαντήσεις σε 
πολλά ερωτήματα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Συνολικά 21 Περδικιώτες εκπαιδεύτηκαν και πι-
στοποιήθηκαν στη χρήση του απινιδωτή που έχει 
παραχωρηθεί στην τοπική κοινότητα. Την εκπαί-
δευση οργάνωσε το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία 
με το αντίστοιχο τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού. Την όλη διαδικασία συντόνισε η κυρία 
Άντζελα Μπέζα. Οι σχετικές βεβαιώσεις-πιστο-
ποιήσεις δόθηκαν την Κυριακή 17 Ιουνίου από 
τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο και 
τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Πάκο στο 
Συνεδριακό Κέντρο της Κοινότητας.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΠ
Επιστολή και προς τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο κο 
Δημήτρη Πάκο έστειλε το Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Πέρ-
δικας με την οποία ζητά τη μεταφορά του ΚΕΠ 
στο επάνω όροφο της Κοινότητας. Σε απαντητι-
κή επιστολή του ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος επε-
σήμανε πως η λειτουργία του ΚΕΠ καθώς και 
τα καθήκοντα των υπαλλήλων του καθορίζονται 
από ειδική νομοθεσία η οποία διακρίνεται για την 
αυστηρότητα των όρων και προϋποθέσεών της. 
Ζήτησε από το Δ.Σ. του ΚΑΠΗ να ενημερωθεί 
για τα θέματα αυτά κοινοποιώντας τη σχετική 
επιστολή στη Διεύθυνση των ΚΕΠ του Δήμου 
Ηγουμενίτσας.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ Σύσκεψη 
για τα ΣΧΟΟΑΠ 

Πέρδικας, Συβότων 
και Μαργαριτίου

Με πρωτοβουλία του Δήμου 
Ηγουμενίτσας, την Τετάρτη 13 
Ιουνίου και ώρα 12:00 πραγ-

ματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων 
του Δήμου με τον συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης κ. Βασίλειο Μιχελάκη. Στη 
συνάντηση, τον Δήμο Ηγουμενίτσας εκ-
προσώπησαν οι Αντιδήμαρχοι Κωνστα-
ντίνος Τσουμάνης και Δημήτριος Πάκος, 
ενώ συμμετείχε και ο δημοτικός υπάλλη-
λος κ. Θωμάς Τάγκας. Αντικείμενο ήταν 
η πορεία και η τελική ολοκλήρωση των 
ΣΧΟΟΑΠ Πέρδικας, Συβότων και Μαρ-
γαριτίου.

Με δεδομένο ότι απομένουν οι τελικές 
ρυθμίσεις-διορθώσεις για την ολοκλή-
ρωση των συγκεκριμένων ΣΧΟΟΑΠ, 
ζητήθηκε η προσωπική παρέμβαση του 
κ. Μιχελάκη για την ταχύτατη ολοκλή-
ρωσή τους και η υπέρβαση πιθανών γρα-
φειοκρατικών εμποδίων που θα έχουν 
ως συνέπεια την καθυστέρηση των τόσο 
σημαντικών αυτών έργων. Ο κ. Μιχελά-
κης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους του 
Δήμου Ηγουμενίτσας για την ταχύτατη 
ολοκλήρωση των διαδικασιών και την 
έναρξη υλοποίησης των ΣΧΟΟΑΠ που 
θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή προο-
πτική των συγκεκριμένων Τοπικών Κοι-
νοτήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Λούντβιγκσχαφεν
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Ηπειρωτικό Σύλλογο Ludwigshafen & Περιχώρων
Στις πρόσφατες εκλογές οι οποίες διεξή-
χθησαν στις 14 Απριλίου του 2018, το Νέο 
Δ.Συμβούλιο έχει ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Βασίλειος Γκίνης  
Α. Ταμίας: Ουρανία Μπαλαούρα 
Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Χήρας  
Β. Ταμίας: Αλέξανδρος Νικολάου 
Γραμματέας: Γεωργία  Διαμαντή 
Μπίελεφελντ 
Συμβούλιο Νεολαίας του Ηπειρώτικου Συλλόγου Bielefeld
Πρόεδρος: Ευαγγελία Μεσημέρη  Ταμίας: Χρήστος Παπακώστας
Αντιπρόεδρος: Ματίνα Μπότσιου  Μέλος: Σοφία Γόγολου
Γραμματέας: Δέσποινα Μεσημέρη

5ο Αντάμωμα Ηπειρωτών Ευρώπης
Ο Ηπειρώτικος Σύλλογος Βούππερταλ φιλοξένησε φέτος στο 5ο Αντάμωμα Ηπειρωτών 
Ευρώπης δεκαπέντε Ηπειρώτικους Συλλόγους. Το Αντάμωμα είναι η κορυφαία εκδήλω-
ση-συνάντηση των Ηπειρώτικων Συλλόγων, της Ευρώπης που τους ενώνουν κοινά στοι-
χεία, δράσεις και ενδιαφέροντα.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης
Η Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώ-
πης διαμορφώνεται ως εξής: 
Πρόεδρος: Δημήτριος Ντόκος  Γραμματέας: Χριστίνα Πάκου 
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Σταμάτης  Ταμίας: Γεώργιος Κουτσοκέρης 
Γενικός Γραμματέας: Θωμάς Γκίνης 
Ισότιμα Μέλη: Δημήτριος Οικονόμου, Βασίλειος Ντάφλος, Γεώργιος Γιωτίτσας, Ελευ-
θέριος Δημητρίου, Λεωνίδας Παππάς, Ιωάννης Παπαδόπουλος
Αναπληρωματικοί: Βασίλειος Τζώρτζης, Ιωάννης Βασιλείου, Δήμητρα Πέτσα, Θεοχά-
ρης Σακελαρίου, Θεόδωρος Δούκας 
Εξελεγκτική Επιτροπή 
Πρόεδρος: Χρήστος Χύτης   Μέλος: Ιωάννης Σοροβάκος 
Γραμματέας: Σωτήριος Χήρας  Αναπληρωματικός: Σπύρος Βέλλιος

Τελικά 3ος κατατάχτηκε ο ΑΡΗΣ Πέρδικας 
και μετά την ολοκλήρωση των αγώνων Play-
off στην Α΄ κατηγορία ΕΠΣ Θεσπρωτίας. 
Τρίτος ήταν και στην κανονική περίοδο των 
αγώνων μετά από ο ΣΟΥΛΙ Παραμυθιάς και 
τον ΘΥΑΜΗ Καστριού. Πρωταθλήτρια η 
ομάδα της Παραμυθιάς που από την ερχόμε-
νη αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται μαζί 
με τον ΘΕΣΠΡΩΤΟ Ηγουμενίτσας στην Γ΄ 
ΕΘΝΙΚΗ κατηγορία ποδοσφαίρου. 
Κατάταξη μετά τα  Play-off
1. ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ     32 βαθμοί
2. ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ        28    >>
3. ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ             14    >>
4. ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ         10    >>
5. Α.Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ              2     >>
Στους τελευταίους αγώνες ο ΑΡΗΣ κέρδισε 
το ΦΙΛΙΑΤΙ με 5-2, την ΠΛΑΤΑΡΙΑ ΜΕ 6-1 
και το ΛΑΔΟΧΩΡΙ ΜΕ 3-1 και έχασε από 
την ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ με 2-1 και δύο φορές από 
το ΚΑΣΤΡΙ με  3-2. Συνολικά στους αγώνες 
κατάταξης είχε: 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 5 ήτ-
τες. 
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

(Επανεκλέχθηκε πρόεδρος 
ο πετυχημένος Ν. Μηλιώνης)

Στις πρόσφατες εκλογές για ανάδειξη νέου 
Δ.Σ. στον ΑΡΗ Πέρδικας και μετά τη συ-
γκρότηση σε σώμα έχουμε:
Πρόεδρος: ΜΗΛΙΩΝΗΣ Νίκος
Α’ Αντιπρόεδρος: ΜΩΚΟΣ  Κώστας
Β’ Αντιπρόεδρος: ΜΗΤΣΗΣ Νίκος
Γεν. Γραμματέας: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
Ταμίας: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Βαγγέλης
Γεν. Αρχηγός: ΝΑΝΝΗΣ  Άγγελος 
Έφορος υλικού: ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ Πέτρος
Μέλη: ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ Αντώνης, ΝΤΑΝΗ 
Λίνα
Παρελθόν για την ομάδα αποτελεί ο φετινός 
προπονητής Αλέκος ΚΑΡΥΔΗΣ που αποχώ-
ρησε ευχαριστημένος από τη συνεργασία του 
με τη Διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές.  
Η ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προ-
πονητή, αλλά και παιχτών γιατί δύο παίχτες 
έφυγαν από την ομάδα και αποδυναμώθηκε.
Σε αγώνα που έγινε το Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ στο 
χωριό μεταξύ των παλαίμαχων και των νέων 
του ΑΡΗ νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των 
παλαίμαχων με σκορ 6-3. Σκόρερ των νικη-
τών ο εκπληκτικός Σπύρος ΒΕΝΕΤΗΣ με 3 
γκολ, ο Μπάμπης ΙΛΒΑΝΙΔΗΣ 2 γκολ και 
ο Λεόνι ΓΚΟΓΚΑ 1 γκολ. Τα τέρματα των 
νέων οι Βασίλης ΜΩΚΟΣ, Βαγγέλης ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΥ και Δημήτρης ΜΩΚΟΣ. 



4 ο Περδικιώτης

•	 Λίγοι σχετικά ‘‘Αθηναίοι’’ ήρθαν στο χωριό για τις γιορτές του ΠΑΣΧΑ, βλέπετε 
το κόστος μετακίνησης είναι αντικίνητρο για ταξίδι στην Πέρδικα. Όμως τόσο ο 
επιτάφιος αλλά και η ανάσταση έγιναν με μεγαλοπρέπεια και μεγάλη συμμετοχή 
κόσμου. 

•	 Παράπονα για την αλλαγή του πλαστικού τάπητα με άμμο, στην παιδική χαρά 
της κοινότητας μπροστά απ’ την εκκλησία, ακούγονται από πολλούς. Η άμμος 
δεν προσφέρεται γιατί εκεί σκύλοι-γάτες δημιουργούν εστίες μόλυνσης, λόγω 
της μη ύπαρξης της σχετικής περίφραξης σε αυτή. 

•	 Ευτυχώς υπάρχουν αθόρυβοι εθελοντές στο χωριό. Είδαμε την περίοδο του Πά-
σχα, τον Θοδωρή ΝΑΤΣΙΟ, τον Θανάση ΜΑΝΟ και άλλους χωριανούς να κλεί-
νουν τις λακκούβες στο δρόμο για το ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ με πίσσα. Ας βρεθούν 
μιμητές και βοηθοί στις ενέργειές τους.

•	 Συνεχίζονται οι εργασίες του δικτύου αποχέτευσης τόσο της Πέρδικας όσο και 
του οικισμού Αρίλλα με τους αποχετευτικούς αγωγούς προς Σύβοτα.

•	 Περισσότερες από 20 τουριστικές μονάδες πολύ αξιόλογες, λειτουργούν στις 
όμορφες παραλίες της Πέρδικας (Καραβοστάσι, Αρίλλα, Αγ. Παρασκευή) κυρί-
ως από Περδικιώτες επιχειρηματίες. Πρόσφατα μάλιστα έκανε τα εγκαίνια του 
ξενοδοχείου του, ο Μιχάλης ΒΕΝΕΤΗΣ στο Καραβοστάσι ενώ εδώ και περίπου 
ένα χρόνο λειτουργεί μεγάλη τουριστική μονάδα στην Αγία Παρασκευή Πέρδι-
κας ο πρώην πρόεδρος της αδελφότητας Στέλιος ΚΟΧΥΛΑΣ, αλλά και στο χωριό 
ο Γρηγόρης ΚΑΙΣΑΡΗΣ που ετοιμάζει και στον Σοφά (πιθανόν μας διαφεύγουν 
κι άλλοι από μη πληροφόρηση).

•	 Με το Regina-Mare τι γίνεται τελικά; Το πήρε επιχειρηματίας και κάνει ανακαι-
νίσεις; Πότε θα λειτουργήσει μας ρωτάνε πολλοί από Αθήνα και όχι μόνο.

•	 Μετά την ενθαρρυντική αντάμωση των Περδικιωτών στο Χαϊδάρι, δόθηκε η δι-
αβεβαίωση για συμμετοχή σε ημερήσια εκδρομή στην Γραβιά. Όμως μόνο 23 
άτομα!! δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν και έτσι αναβλήθηκε για το φθινόπωρο.

•	 Σωτήριος, ο απεινιδωτής που δώρισε στο χωριό μας ο Ροταριανός Όμιλος (πρόε-
δρος υπήρξε ο συγχωριανός μας Χρήστος ΠΑΠΠΑΣ του Σταύρου). Ήδη αρκετά 
άτομα, χωριανοί έχουν κάνει σχετικά μαθήματα χρήσης ώστε σε μια ανάγκη να 
το λειτουργήσουν, αφού μπορεί να σώσει ζωές.

•	 Με την ευκαιρία σας κάνουμε γνωστό ότι στο ιατρείο Πέρδικας ήρθε με μετά-
θεση από την Αθήνα η συγχωριανή μας ……..Φωτίου του Δημήτρη. Δεν φτάνει 
αυτό, θέλουμε το καλοκαίρι γιατρό σε μόνιμη βάση, μιας το χωριό θα έχει 6000 
άτομα (μαζί με τους επισκέπτες). Ας το φροντίσουν οι αρμόδιοι του τομέα Υγείας 
Θεσπρωτίας.

•	 Μεγάλο το πρόβλημα με το πάρκινγκ στους δρόμους από παρατηρητήριο μέχρι 
τον Άη Γιώργη στην Πέρδικα. Παρά τη σήμανση της αστυνομίας, παρκάρουμε 
δεξιά κι αριστερά και η διέλευση των οχημάτων είναι προβληματική. Υπάρχει ο 
χώρος πάρκινγκ στην έξοδο του χωριού 100 μέτρα από την εκκλησία όπου άνετα 
αφήνει κανείς το αυτοκίνητο, αλλά αν δεν πάμε με το αυτοκίνητο για τσιγάρα 
δεν λέει. 

•	 Η συγχωριανή μας Βασιλική ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ του Γιώργου μαζί με τον άντρα της 
Φώτη, έχουν μια πολύ αξιόλογη οικογενειακή τουριστική επιχείρηση στις Αλυ-
κές Ζακύνθου (Ξενοδοχείο Clio) δίπλα στην παραλία. Πρόσφατα είχαμε την ευ-
καιρία να το επισκεφτούμε και μείναμε ενθουσιασμένοι από τις παροχές και τη 
φιλοξενία τους.

•	 Παραχωρήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, η χρήση 
του ισογείου του κτιρίου της παλιάς κοινότητας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πέρ-
δικας για τις δραστηριότητες του.

•	 Οι όπου γης Περδικιώτες ας φροντίσουν (να πάρουν τις άδειές τους κ.ά.) να 
βρεθούν στο αντάμωμα στις 13 Αυγούστου στο χωριό, αλλά και στη γιορτή λα-
διού-ελιάς που θα γίνει λίγο νωρίτερα.

•	 Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης ΠΑΚΟΣ (υπεύθυνος για την Τ.Κ. Πέρδικας) δέχεται 
στο γραφείο της κοινότητας κάθε Τετάρτη από τις 09.00 το πρωί!

•	 Οι οικονομικές υπηρεσίες της Τ.Κ. Πέρδικας (για πληρωμή νερού κυρίως) λει-
τουργούν κάθε ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρες γραφείου.

•	 Έχουμε σκοπό να παρουσιάσουμε αναλυτικά όλα τα ξενοδοχεία της Πέρδικας 
μέσω του ‘’ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΗ’’ ξεκινώντας με τη σειρά λειτουργίας τους.

•	 Κάποτε, παλαιότερα λέγαμε ότι το χωριό μας η Πέρδικα είναι ανάμεσα από Πάρ-
γα και Ηγουμενίτσα. Τώρα την ξέρουν όλοι την Πέρδικα Θεσπρωτίας. Έτσι δεν 
έχει νόημα επιχειρηματίες να παρουσιάζουν, για λόγους προβολής, τις μονάδες 
τους στην Αγ. Παρασκευή ότι είναι στα Σύβοτα!!! Τα όρια της Τ.Κ. Πέρδικας 
είναι μετά το ‘‘ΜΕΓΑ ΝΤΡΑΦΙ’’.

•	 Μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση έδωσε η θεατρική ομάδα του πολιτιστικού 
μας συλλόγου στο συνεδριακό της κοινότητας Πέρδικας. Ο τίτλος της «ΟΙΚΟΣ 
ΕΝΟΧΗΣ», ένα σύγχρονο κοινωνικό έργο, κωμωδία που ενθουσίασε όσους το 
παρακολούθησαν (παίχτηκε 3 φορές στο χωριό, με κατάμεστο το θέατρο).

•	 Με την καθιερωμένη λαμπρότητα έγιναν και φέτος οι γιορτές Σουλίου το τριή-
μερο 1-3 Ιουνίου 2018. Οι γιορτές ξεκίνησαν στις 30-04-61 με πρωτοβουλία του 
Παραμυθιώτη συγγραφέα και προέδρου της Ένωσης Παραμυθιωτών Ιωαννίνων 
Βασίλη ΚΡΑΨΙΤΗ και του μακαριστού μητροπολίτη Παραμυθίας ΤΙΤΟΥ (Ματ-
θαιάκη).

•	 Διαμαρτυρίες για τις τιμές του γάλακτος έχουμε πανελλαδικά και ιδιαίτερα από 
κτηνοτρόφους της Ηπείρου που μεταξύ άλλων καταγγέλουν τον μη επαρκή έλεγ-
χο από τον ΕΛΟΓΑΚ σε ελληνοποιήσεις εισαγόμενου γάλακτος.  

•	 Κολυμπήστε άφοβα, από τις τσούχτρες (μέδουσες) στις Ηπειρωτικές παραλίες 
όπως μας λέει το Ελλην. Κέντρο Βιοποικιλότητας μετά από ελέγχους που έκανε 
και κάνει συνεχώς δημοσιοποιώντας σχετικούς χάρτες που ανανεώνονται. 

•	 Αυξήσεις φωτιά στα διόδια της ΕΓΝΑΤΙΑΣ οδού. Από 1/1/19 οι σταθμοί διοδίων 
αυξάνονται από 13 σε 18 και στον σταθμό της ΤΥΡΙΑΣ (για Γιάννενα) από 2,10 
θα γίνει 3,48 ευρώ. 

•	 Με πρωτοβουλία κυρίως του Γιώργου ΣΟΥΡΛΑ, πρώην αντιπροέδρου της Βου-
λής και βουλευτή, βρέθηκαν τα οστά 420 πεσόντων που έπεσαν στο Αλβανικό 
μέτωπο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.

•	 Συγκεχυμένες είναι οι απόψεις στην Ήπειρο για την έρευνα και εξόρυξη Υδρογο-
νανθράκων (πετρέλαιο - φυσικό αέριο). Εκδηλώνονται όμως κάποιες αντιδράσεις 
που δεν επιθυμούν την εξόρυξη γατί θα καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον και 
θα υπάρξουν συνέπειες στην γεωργία και την κτηνοτροφία.

•	 Γέμισε ο ΚΑΛΑΜΑΣ νεκρά πλατάνια, που έχουν προσβληθεί από το μεταχρωμα-
τικό έλκος από το 2010. Το πρόβλημα το έχουμε και εμείς στο ποτάμι του κάμπου 
και φαίνεται πως δεν υπάρχει θεεραπεία.

•	 Να δούμε να σφυρίξει τραίνο στην Ήπειρο και τί στον κόσμο. Γίνεται μελέτη από 
την Περιφέρεια Ηπείρου για σιδηρόδρομο που θα ενώνει Ηγουμενίτσα - Γιάννενα 
- Αργυρόκαστρο Αλβανίας. Περιμένουμε υλοποίηση.

•	 Η Ηγουμενίτσα κέρδισε το βραβείο της Ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας 
2017 για τις μικρές πόλεις. Είναι μια πρωτιά της Ελλάδας και της Ηγουμενίτσας  
μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δήμαρχός μας Γιάννης ΛΩΛΟΣ που παρέλαβε 
το βραβείο στις Βρυξέλλες είπε μεταξύ άλλων: «Η τιμητική αυτή διάκριση ανή-
κει σε όλους, όσους εργάστηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό. Στις προτεραιότητές μας 
είναι να προωθήσουμε τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, ενισχύοντας μέσα 
από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης την αλλαγή της κουλτούρας των 
κατοίκων».

•	  Με απόφαση του περιφερειάρ-
χη Ηπείρου Αλ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ 
ορίστηκε ως θεσμικός αντιπερι-
φερειάρχης για θέματα παιδείας 
και πολιτισμού η Αντιγόνη ΦΙΛΗ 
από την Παραμυθιά, που διακρί-
νεται για τη σεμνότητα και την 
εργατικότητά της. Καλή δύναμη 
της ευχόμαστε.         

Μικρά και… Ενδιαφέροντα Θεσπρωτικά & άλλα

Η ηλεκτρονική έκδοση 
του Περδικιώτη 

θα είναι προσεχώς διαθέσιμη 
στο www.perdikanews.com

ριανού μας Άρη ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Ο Άρης, που 
είναι πια επαγγελματίας μουσικός, παρά την 
μικρή του ηλικία, είναι εγγονός του Άρη 
ΚΟΥΛΟΥΡΗ από την κόρη του ΝΕΚΤΑ-
ΡΙΑ. Αρκετοί Περδικιώτες χόρεψαν εκμε-
ταλλευόμενοι και την ορχήστρα που είχε 
το κέντρο. Όσο μπορέσαμε συζητήσαμε με-
ταξύ μας, σαν πατριώτες που έχουμε κοινή 
καταγωγή, κοινές ρίζες και μας συνδέουν 
πολλά. Πρέπει να ανταμώνουμε για να μη 
ξεχνιόμαστε στου χρόνου τα γυρίσματα, 
όπως λέει κάποιος φίλος. Να ανταμώνουμε 
αλλά αυτοί που πρωτοξεκίνησαν την Αδελ-
φότητα  και είχαν τη φλόγα μέσα τους είτε 
έφυγαν, είτε δεν μπορούν γιατί μειώνονται 

οι αντοχές. Είναι καθήκον όλων μας να προ-
τρέψουμε τα νέα παιδιά να αναλάβουν τα 
ηνία του Συλλόγου. Αυτά έχουν νέες ιδέες, 
πιο σύγχρονες, πιο πρακτικές και ξέρουν 
και μπορούν καλύτερα. 
Σημείωση: Σε ό,τι αφορά ότι πολλοί δεν ενημε-
ρώθηκαν για τη μάζωξη, σας κάνουμε γνωστό 
ότι κοστίζουν πολύ τα ταχυδρομικά τέλη για να 
στείλουμε επιστολή στον καθέναν. Ειδοποιήσαμε 
ο καθένας από το Δ.Σ. τηλεφωνικά είτε με μηνύ-
ματα στο κινητό για όσους το έχουμε. Ο καθένας 
που έλαβε γνώση μπορούσε να το γνωστοποιήσει 
και σε άλλους Περδικιώτες της Αθήνας.
Αυτά για τώρα, περιμένουμε περισσότερους χω-
ριανούς και φίλους του Συλλόγου μας σε άλλες 
εκδηλώσεις. Καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια πάντα 
στις όμορφες παραλίες της Πέρδικας.

Να βρισκόμαστε για να μην ξεχνιόμαστε… 
συν. από τη σελ. 1


