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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

ο Περδικιώτης
Κ.Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΩΝ
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Βρείτε μας και στο FACEBOOK: ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΩΤΩΝ

«…η αγάπη για την Πέρδικα 
μας ενώνει!»

Πολλές φο-
ρές έχουμε 
αν αφερ θ ε ί 

σε εθελοντικές 
ομάδες της Πέρδι-
κας, που είτε στα 
πλαίσια κάποιου 
φορέα, όπως η Εκ-
κλησία, ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος 
και η Κοινότητα, 
είτε αυτόνομα, 
δραστηριοποιού-
νται για το καλό 
του χωριού και 
των κατοίκων του. 
Σήμερα θα θέλαμε 
να αναφερθούμε σε μια ομάδα εθελοντών, που εντο-
πίσαμε να δραστηριοποιείται αθόρυβα το φθινόπωρο 
στο χωριό. 
Πρόκειται για τους φίλους της Πέρδικας από την Ολ-
λανδία Donna και Jim Bleijs και την Περδικιώτισσα 
φίλη τους Έλσα Παπανικολάου-Παππά, οι οποίοι κα-
θάρισαν τα σκουπίδια που πετάξαμε στο δρόμο από το 
χωριό έως τον Σοφά, το Καραβοστάσι και την παραλία 
Αρίλλα, καθώς και τον δρόμο προς Πάργα έως τη δι-
ασταύρωση του Αγίου Αθανασίου. Όπως μάθαμε δεν 
ήταν η πρώτη φορά που το έκαναν.
Θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε θερμά για την 
προσφορά τους και είμαστε σίγουροι ότι θα βρουν μι-
μητές. Ήδη αρκετοί συγχωριανοί, μέσω της σελίδας fb: 
«Αδελφότητα Περδικιωτών», εξέφρασαν την επιθυμία 
να συμμετάσχουν σε επόμενη δράση τους, ανταποκρι-
νόμενοι σε σχετική πρόσκλησή τους. 

.

Τα φετινά Χριστούγεννα ήταν τελείως δι-
αφορετικά. Το ίδιο βέβαια και οι γιορτές 
της Πρωτοχρονιάς και των Αγίων Θεοφα-

νίων. Δεν επισκεφτήκαμε φέτος το χωριό μας και 
δε γιορτάσαμε με τους εκεί συγγενείς και φίλους. 
Κάλαντα δεν ακούσαμε φέτος στα σπίτια μας, 
παρά μόνο όσοι τυχεροί έχουν μικρά παιδιά και 
εγγόνια. 

Οι πόλεις και τα χωριά στολίστηκαν εορταστικά, 
αλλά δεν μπορέσαμε να χαρούμε το στολισμό 
τους. Τα εορταστικά δείπνα έγιναν μεσημερια-
νά γεύματα και αυτά σε πολύ 
στενό οικογενειακό κύκλο. Ο 
παπα-Χρήστος δεν έριξε φέτος 
τον σταυρό στην παραλία Αρίλ-
λα, κανένας δεν βούτηξε στη 
θάλασσα να τον πιάσει.

Όμως, η πανδημία δεν άφησε 
τις καρδιές μας να κρυώσουν. 
Γιορτάσαμε τη Γέννηση του 
Θεανθρώπου, την έλευση του 
Νέου Χρόνου και τον Αγιασμό 
των Υδάτων, τηρώντας ευλαβι-
κά τα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα, αντλώντας αγάπη, χαρά 
και ελπίδα ότι με τη βοήθεια 
του Θεού θα νικήσουμε και σε 
αυτή τη δοκιμασία που αντιμε-
τωπίζει όλος ο πλανήτης.
Με την αυγή του νέου χρόνου, 
θα θέλαμε να σας ευχηθούμε 
χρόνια πολλά και το 2021 να 
φέρει υγεία, ευτυχία, αγάπη και 
αισιοδοξία σε σας και τις οικο-
γένειές σας.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητας Απόδημων Περδικιωτών Θεσπρωτίας «ο Άγιος Αθανάσιος», 
σας εύχονται τα φετινά Χριστούγεννα να φέρουν υγεία, αγάπη, χαρά & ευτυχία στα σπίτια σας 

και ο καινούργιος χρόνος να είναι γεμάτος όμορφες στιγμές και πολλά χαμόγελα.

Τα Χριστούγεννα του … κορωνοϊού
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Τρίμηνη περιοδική έκδοση 
της Αδελφότητας Περδικιωτών 

Θεσπρωτίας “Ο Άγιος Αθανάσιος”
Κωδικός εντύπου: 214217

Κλεισθένους 15, Αθήνα
(7ος όροφος Πανηπειρωτικής)
Δ/νση Αλληλογραφίας: Άρτης 14 

Ίλιον-Αττικής Τ.Κ. 131.23
Eκδότης - Διευθυντής: 
Νικόλαος Πάμπολλας - 6992770499
Πρόεδρος της Αδελφότητας 
Συντακτική ομάδα:
Κωνσταντίνος Γαβριήλ
Νικόλαος Πάμπολλας
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

ENIΣΧΥΣΕΙΣ
Από 96,50 ευρώ
Αθανάσιος Γουρδούκης, Γερμανία. 
Από 51,50 ευρώ
Βασιλική Τσάντου, Γερμανία.
Από 50 ευρώ
Χαράλαμπος Ιλβανίδης, Πέρδικα.
Από 30 ευρώ
Σπυρίδων Θ. Κώστας, Γερμανία.
Από 20 ευρώ
Ευάγγελος Νταβέλης, Παλλήνη-
Αττικής.
Από 15 ευρώ
Ευάγγελος Φράγκος, Αθήνα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Βαπτίσεις

Ελευθέριος, υιός του Κωνστα-
ντίνου ΙΛΒΑΝΙΔΗ και της 

Φωτεινής ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Αργυρούλα-Νεφέλη, κόρη του 
Φώτιου ΤΑΓΓΑ και της Κων-

σταντίνας ΡΙΖΟΥ.
Να τους ζήσουν.

Γάμοι

 ΡΟΥΣΣΗΣ Κωνσταντίνος 
του Νικολάου και ΚΟΧΥΛΑ 

Πανωραία (Ρέα) του Ζαχαρία.
Να ζήσουν.

Θάνατοι
• ΤΖΙΜΑΣ Θεοχάρης του Κων/νου, 
ετών 82.
• ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ελένη του Νικολά-
ου, ετών 61.
• ΣΚΑΡΠΟΣ Σπυρίδων του Θεο-
δώρου, ετών 75.
• ΤΑΓΓΑΣ Γεώργιος του Κων/νου, 
ετών 58.
• ΠΑΝΔΗ Ελευθερία του Κωνστα-
ντίνου, ετών 56. 
• ΠΑΠΠΑ Ελευθερία του Δημητρί-
ου Φουσέκη, χήρα Βασιλείου Παπ-
πά, ετών 93.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους 
συγγενείς. 

Επειδή η πληροφόρηση που έχουμε 
για τα γεγονότα που αναγράφονται 
στη στήλη «Κοινωνικά» της εφημερί-
δας μας «Ο Περδικιώτης» είναι απο-
σπασματική, παρακαλούμε να μας 
αποστέλλετε σχετικές πληροφορίες, 
εφόσον επιθυμείτε την δημοσίευσή 
τους, στα e-mail: nkpampol@ath.
forthnet.gr και nkpampol@gmail.
com. Για τον ίδιο λόγο, παρακαλούμε 
να μας αποστείλετε στοιχεία συγχω-
ριανών μας που πέτυχαν την εισα-
γωγή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ή είχαν άλλες επιτυχίες.  

Πώς θα στείλετε ενισχύσεις
«Ο Περδικιώτης» πάει παντού. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται, εκτός των άλ-
λων και… ευρώ. Η έκδοση και αποστολή του χρηματοδοτείται μόνο από τις ενι-
σχύσεις των απόδημων Περδικιωτών, των κατοίκων της Πέρδικας καθώς και των 
φίλων της. Για να συνεχίσει λοιπόν, θα πρέπει να καταθέσετε την ενίσχυσή σας στον 
τραπεζικό λογαριασμό Eurobank IBAN:GR9502602590000190200371745 BIC: 
ERBKGRAAXXX στο όνομα Νικόλαος Πάμπολλας (Πρόεδρος και Ταμίας της Αδελ-
φότητας), με αιτιολογία «ενίσχυση της Αδελφότητας Περδικιωτών Θεσπρωτίας», 
στην οποία να εμφαίνεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, προκειμένου 
να εκδίδεται η σχετική απόδειξη και να δημοσιεύεται στη σχετική στήλη της εφημε-
ρίδας μας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεισφορά σας. 

Στο χωριό ενισχύσεις εισπράττει με απόδειξη η Ειρήνη (Ρηνούλα) Καρίμαλη

Ανάπλαση 
κεντρικής οδού 

Πέρδικας
Επειδή ο «δαίμων του τυπογραφεί-
ου» έκρυψε το μισό κείμενο κάτω 
από τον χάρτη, με αποτέλεσμα να 
αλλοιωθεί το νόημά του, ζητάμε 
συγγνώμη και επαναδημοσιεύουμε 
το σχετικό άρθρο:
Παρουσιάστηκε (τον Αύγουστο) 
από τον Πρόεδρο του Κ.Σ. Δημή-
τριο Μώκο στο Κοινοτικό Συμ-
βούλιο, στον Δημοτικό Σύμβουλο 
Αναστάσιο Ρούσση, στους φορείς, 
σε επαγγελματίες και σε κατοίκους 
της Πέρδικας, σε δύο συνεδριά-
σεις (στη δεύτερη παρουσία του 
Δημάρχου και αρμόδιου υπαλλή-
λου του Δήμου Ηγουμενίτσας) το 
προσχέδιο ανάπλασης του δρό-
μου από το παρατηρητήριο έως το 
«πάρκινγκ» Πέρδικας, μια ιδέα που 
κυοφορείται από τη δεκαετία του 
’80. Το προσχέδιο, που προβλέπει 
τη μετατροπή του κεντρικού δρό-
μου σε «ήπιας κυκλοφορίας» και 
την εκτροπή των βαρέων οχημά-
των δεξιά μετά το παρατηρητήριο, 
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με 
τους κοινοτικούς συμβούλους που 
μειοψήφησαν να ζητούν αναβολή 
του θέματος. 
Στο σχέδιο αντιδρούν αρκετοί Περ-
δικιώτες που οι ιδιοκτησίες και οι 
επιχειρήσεις τους εφάπτονται των 
υπό διαμόρφωση δρόμων, καθώς 
πιστεύουν ότι η εκτροπή των βαρέ-
ων οχημάτων δεξιά μετά το παρα-
τηρητήριο, θα εκτρέψει στην ουσία 
τη κίνηση όλων των οχημάτων από 
τον κεντρικό δρόμο της Πέρδικας 
και από τα καταστήματά τους, τα 
οποία το καλοκαίρι εξυπηρετούν 
και τους επισκέπτες που οδεύουν 
προς τις παραλίες.
Αντιδράσεις υπάρχουν και από 
επιχειρηματίες του τουρισμού, 
οι οποίοι έχουν επενδύσει σε μια 
ήσυχη περιοχή του χωριού, τον 
περιφερειακό δρόμο και ξαφνικά 
βλέπουν να προτείνεται η κίνηση 
των βαρέων οχημάτων δίπλα στα 
ξενοδοχεία τους. Επόμενο στάδιο, 
η παρουσίαση του συνταχθέντος 
από την αρμόδια υπηρεσία του Δή-
μου σχεδίου.

Νικόλαος Πάμπολλας

Επιστολές αναγνωστών
Αγαπητέ κ.  πρόεδρε,
συνημμένα σας διαβιβάζω επιστολή μου προς τον Υπουργό Τουρισμού και σας 
παρακαλώ για τη δημοσίευσή της.
Οι σταλθείσες στους αποδέκτες με το ταχυδρομείο επιστολές φέρνουν την υπο-
γραφή μου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Irmintraud Schiller

Irmintraud Schiller 
Oberstr. 117  51149 Köln Germany 
(0049)220314357 

Κολωνία, 04.11.2020 
Προς 
αξιότιμο κ. Χάρη Θεοχάρη-Υπουργό Τουρισμού Αμαλίας 12 
105 57 Αθήνα Griechenland
Κοινοποίηση: 
Προς αξιότιμο κ. Αλέκο Καχριμάνη – Περιφερειάρχη Πλατεία Πύρρου 1, 
452 21 Ιωάννινα 
Προς αξιότιμο κ. Ιωάννη Λώλο – Δήμαρχο Ηγουμενίτσας Σουλίου 3, 
461 00 Ηγουμενίτσα 
Αξιότιμο κ. Τάκη Μώκο – Πρόεδρο Κοινότητας Πέρδικα, 461 00 Ηγουμενίτσα 
Εφημερίδα «Περδικιώτης» -με e.mail- 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
εδώ και πολλά χρόνια περνάω τα καλοκαίρια μου στην όμορφη χώρα σας, 
πάντα στο χωριό Πέρδικα, που βρίσκεται στη Θεσπρωτία, κοντά στην Ηγου-
μενίτσα. 
Η Ήπειρος είναι μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας και ο τουρι-
σμός αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό. Για 
τον λόγο αυτό δεν είναι ακόμη αρκετά κατανοητό το γεγονός ότι οι τοπικές 
αρχές, ο δήμαρχος, η Περιφέρεια, ο τοπικός πρόεδρος επενδύουν τόσο λίγα 
στις τουριστικές υποδομές της περιοχής. 
Η Πέρδικα έχει εδώ και χρόνια πρόβλημα με την ύδρευση. Σύμφωνα με τα 
λεγόμενα των αρμοδίων, αυτό οφείλεται στην ποιότητα του νερού που περι-
έχει πολλά άλατα και φράζει τους σωλήνες του νερού με αποτέλεσμα να μην 
περνάει το νερό ή να σπάνε οι σωλήνες. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το 
χωριό μένει χωρίς νερό. 
Φέτος η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Δεν υπήρχε μέρα που μπορούσε το 
πλυντήριο και το ντους να λειτουργήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπο-
ρεί να το αντέξει αυτό ο τοπικός πληθυσμός. Επιστημονικές μελέτες για το 
πρόβλημα δεν έγιναν ποτέ από τους υπεύθυνους, ή εάν έγιναν, δεν δημοσι-
εύτηκαν. 
Οι λίγοι ξένοι επισκέπτες που είχαν νοικιάσει δωμάτια στο χωριό αυτό το 
καλοκαίρι, εξ αιτίας του κορονοϊού, έχουν φύγει απογοητευμένοι λόγω των 
προβλημάτων ύδρευσης και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιστρέψουν πάλι. 
Το αποκορύφωμα όλων ήταν ότι φέτος την 1η Σεπτεμβρίου το νερό για τις 
δημόσιες τουαλέτες και τα ντους στις όμορφες παραλίες Καραβοστάσι και 
Αρίλλα έκλεισε, τη στιγμή που στην παραλία Καραβοστάσι υπήρχαν καθη-
μερινά περισσότεροι από εκατό επισκέπτες. 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
απευθύνομαι σε εσάς, διότι η ανάπτυξη του τουρισμού ανήκει στη δική σας 
αρμοδιότητα. Υποθέτω ότι και δική σας επιθυμία είναι να σταματήσουν τέ-
τοιες αρνητικές εξελίξεις και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για τον 
τουρισμό και σας παρακαλώ να ασκήσετε τη δική σας επιρροή για αλλαγή 
κατεύθυνσης. 
Παρακαλώ, κ. Υπουργέ, να επιστήσετε την προσοχή των τοπικών υπευθύνων 
για τις αρνητικές συνέπειες της απραξίας τους και να ζητήσετε να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα για αλλαγή της κατάστασης. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Μικρές Αγγελίες 
ΠωλΕίτΑί κτήμα 20 στρεμμάτων με 450 ελιές και πηγάδι, στην περιοχή 
«Μπούχαλι» Πέρδικας. 
Πληροφορίες στο 6936645538 κ. Δημήτριος Μπουραντάς.

Εστιατόριο-Ταβέρνα «ΘΑΛΕΙΑ» 
Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

% 2665091582, Πέρδικα
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* Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 207.
Όμως, οι ανωτέρω δομές δεν κα-

λύπτουν την ανάγκη 24ωρης φρο-
ντίδας, όπως η Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) (γηροκο-
μείο). Η λύση του γηροκομείου για 
τους ηλικιωμένους γονείς είναι ανα-
γκαία σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε 
λόγω καθημερινών ειδικών συνθηκών 
και υποχρεώσεων, είτε λόγω σοβαρών 
ασθενειών. 

Όταν τα παιδιά λείπουν ή δουλεύ-
ουν πολλές ώρες και οι υποχρεώσεις 
τους κρατούν συχνά μακριά από το 
σπίτι, είναι πολύ δύσκολο να καταφέ-
ρουν να φροντίζουν σωστά έναν ηλι-
κιωμένο γονιό.

Είναι αναγκαία ή και μοναδική λύση 
όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας, 
όπου ο ηλικιωμένος έχει ανάγκη συνε-
χούς ιατρικής περίθαλψης, όπως όταν 
πάσχει από Αλτσχάιμερ ή κάποια σο-
βαρή αναπηρία. 

Επίσης, τις τελευταίες δεκαετίες πα-
ρατηρείται μια αλλαγή στη νοοτρο-
πία, αλλά και τη δομή της οικογένει-
ας. Δε θεωρείται πια αυτονόητο χρέ-
ος των παιδιών να γηροκομούν τους 
γονείς τους, ενώ πολλοί μεγάλοι σε 
ηλικία άνθρωποι, αν δεν μπορούν να 
αυτοεξυπηρετούνται, αποφασίζουν οι 
ίδιοι να μείνουν σε γηροκομείο, για να 

μην επιβαρύνουν τα παιδιά τους.
Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμέ-

νων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, 
είναι οι μονάδες που φροντίζουν ηλι-
κιωμένα άτομα αυτοεξυπηρετούμενα 
και μη. Εξασφαλίζουν στους φιλοξε-
νούμενους υγιεινή και ασφαλή διαμο-
νή, υγιεινή διατροφή, τακτική ιατρική 
παρακολούθηση, φυσικοθεραπεία, 
ψυχαγωγία, ψυχολογική υποστήριξη 
και γενικά σεβασμό και ενδιαφέρον 
στον περιθαλπόμενο, ανεξαρτήτως 
πνευματικής και σωματικής κατάστα-
σης.

Ελάχιστη δυναμικότητα των 
Μ.Φ.Η. ορίζονται οι 10 κλίνες και για 
τη λειτουργία κάθε Μ.Φ.Η. είναι απα-
ραίτητη η Άδεια Ίδρυσης και η Άδεια 
Λειτουργίας.

Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα (Μ.Φ.Η.Μ.Κ.), είναι οι μονά-
δες, που φροντίζουν ηλικιωμένα άτο-
μα (αυτοεξυπηρετούμενα ή μη) χωρίς 
επιχειρηματικό κέρδος. Τα καταβαλ-
λόμενα δε τροφεία στις μονάδες αυτές 
καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας τους 
και μόνο. Επιτρέπεται η σύναψη σύμ-
βασης με τις Μ.Φ.Η., για την παροχή 
υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Δη-
μοσίου ή των λοιπών ασφαλιστικών 
ταμείων.

Το προσωπικό της μονάδας διακρί-

νεται σε Διοικητικό, ίατρικό, Νοση-
λευτικό, Βοηθητικό και Ειδικό.

Για την ίδρυση Μ.Φ.Η. είναι ανα-
γκαία η ύπαρξη καταλλήλου οικοπέ-
δου ή κτιρίου με την ανάλογη έκταση 
οικοπέδου. Μπορούν να ιδρύονται 
μέσα σε αστικές περιοχές, αλλά και 
σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων, 
αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο οδικό 
δίκτυο για την απρόσκοπτη προσέγ-
γιση των τροχοφόρων. Επιτρέπεται 
η εγκατάστασή τους σε κτίρια, όταν 
τμήματα των κτιρίων αυτών χρησι-
μοποιούνται για άλλο σκοπό, με την 
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ξεχωρι-
στή είσοδος έξοδος για τη Μονάδα. 
Το οικόπεδο πρέπει, να εκπληρώνει 
τους όρους χρήσης γης της ισχύου-
σας πολεοδομικής νομοθεσίας, να 
απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από 
την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχα-
νικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια 
και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές 
εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτη-
ρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια 
Επιτροπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις και να εξυπη-
ρετείται από τα Δίκτυα παροχής πόσι-
μου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, και 
τηλεφώνου.

Στην Πέρδικα λειτουργεί Κ.Α.Π.Η., 
Κ.Η.Φ.Η. και το πρόγραμμα «Βοή-

θεια στο Σπίτι». Παρ’ όλα αυτά, εδώ 
και δύο χρόνια μου επισημαίνεται συ-
νεχώς από κατοίκους του χωριού, με 
πρωτεργάτη τον πρώην πρόεδρο της 
κοινότητας κ. Σπύρο Κοτσαμπασί-
δη, ότι οι δομές αυτές δεν αρκούν και 
άμεση είναι η ανάγκη δημιουργίας 
και Γηροκομείου ή αλλιώς Μονάδας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) 
στο χωριό. Κάποιες προσπάθειες που 
έγιναν από την Κοινότητα ναυάγη-
σαν, αφού «κόλλησαν» στα γρανάζια 
της γραφειοκρατίας.

Ζήτησα, από αυτούς που ανέδειξαν 
το πρόβλημα, να κάνουν μια πρόχει-
ρη καταγραφή των ηλικιωμένων που 
χρήζουν φιλοξενίας και περίθαλψης 
από ένα τέτοιο ίδρυμα, προκειμένου 
να περιγραφούν οι απαιτήσεις και να 
αναδειχθεί το θέμα από την εφημερί-
δα μας, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα μέ-
χρι σήμερα. 

Εάν πράγματι η ανάγκη είναι υπαρ-
κτή, θα πρέπει να γίνει διερεύνηση 
της δυνατότητας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
(Μ.Φ.Η.Μ.Κ.) στην Πέρδικα, ώστε 
όλοι μαζί, οι εντός και εκτός του χω-
ριού, να κινηθούμε με όλες μας τις δυ-
νάμεις, για τη δημιουργία της. 

Νικόλαος Πάμπολλας

Φροντίδα Ηλικιωμένων ή «εκεί που είσαι ήμουνα, εδώ που είμαι θα ’ρθεις»

Συνεδρίασε την 08-01-2021 το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Πέρδικας, προκειμένου να γνω-
μοδοτήσει σχετικά με τον σχεδιασμό του 

Δήμου Ηγουμενίτσας, για την ανάπλαση και ανά-
δειξη του Παρατηρητηρίου Πέρδικας, στα πλαίσια 
του «πράσινου ταμείου». Ο σχεδιασμός του έργου 
προβλέπει την ανάπλαση του τμήματος από την 
είσοδο του Δημοτικού Σχολείου έως το «άγαλμα», 
τη βελτίωση, ανάδειξη και προβολή των κοινόχρη-
στων χώρων, καθώς και τη δημιουργία προσβάσε-
ων για ΑμΕΑ σε αυτούς. Επίσης, την εκτροπή των 
οχημάτων από παράπλευρο δρόμο, ούτως ώστε να 
μειωθεί η κίνηση οχημάτων, ιδίως βαρέων, στο κέ-
ντρο του χωριού.

Η συνεδρίαση έγινε «κεκλεισμένων των θυρών», 
προκειμένου να τηρηθεί αυστηρά ο προβλεπό-
μενος από τα υγειονομικά πρωτόκολλα αριθμός 
συμμετεχόντων, με τη συμμετοχή του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Κωνσταντίνου 
Τσουμάνη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την 
ανάγνωση της «ημερήσιας διάταξης», αποχώρη-
σαν οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης 
Αθανάσιος Βενέτης και Χαρά Κολιομίχου, καταγ-
γέλλοντας τον Προέδρο για αντιδημοκρατικές με-
θόδους, διότι τους κάλεσε σε συνεδρίαση με παρα-
πλανητικό τίτλο, δεν επέτρεψε την τηλεδιάσκεψη 
για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη συνε-
δρίαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι και δεν τους απέ-
στειλε τον φάκελο του προς συζήτηση θέματος.

Την ίδια ώρα, θιγόμενοι επιχειρηματίες πραγμα-
τοποιούσαν συγκέντρωση έξω από το Κοινοτικό 
Κατάστημα, οι οποίοι αποδοκίμαζαν έντονα τον 
Πρόεδρο και τους Κοινοτικούς Συμβούλους της 
συμπολίτευσης.

Προκειμένου να εξομαλυνθούν τα πράγματα, 
η Αντιπρόεδρος του Κ.Σ. Μαρία Δούκα, κάλεσε 
τους διαμαρτυρόμενους επιχειρηματίες να παρα-
στούν διά ολιγομελούς αντιπροσωπείας. Οι παρευ-
ρισκόμενοι, εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών, αρ-
νήθηκαν να παραστούν στο Κοινοτικό Συμβούλιο, 
θεωρώντας πως έτσι νομιμοποιούν μια παράνομη 
διαδικασία που θα χρησιμοποιηθεί παραπλανητικά 
και δήλωσαν πως αν το Κ.Σ. επιθυμούσε να ακου-
στεί η φωνή τους, θα μπορούσε να κάνει τη συνε-
δρίαση με τηλεδιάσκεψη. 

Οι εναπομείναντες Κοινοτικοί Σύμβουλοι της 
συμπολίτευσης, Μαρία Δούκα Αντιπρόεδρος και 
Τσέπης Χρήστος Σύμβουλος, καθώς και ο Πρό-
εδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Δημήτριος 

Μώκος, γνωμοδότησαν θετικά για το σχέδιο του 
Δήμου. Κατά την αποχώρησή τους, οι συγκεντρω-
μένοι τούς χλεύασαν, κατηγορώντας τους για με-
ροληπτισμό, άγνοια, εκδικητικότητα, ιδιοτέλεια 
και ξεροκεφαλιά.

Κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου πληροφο-
ρηθήκαμε ότι πραγματοποιήθηκε την 14-01-2021 
στο Κοινοτικό Κατάστημα Πέρδικας, συνάντηση 
εργασίας στην οποία συμμετείχαν οι Κοινοτικοί 
Σύμβουλοι της συμπολίτευσης Δημήτριος Μώκος 
Πρόεδρος, Μαρία Δούκα Αντιπρόεδρος και Χρή-
στος Τσέπης Σύμβουλος, ο Δήμαρχος Ηγουμενί-
τσας Ιωάννης Λώλος καθώς και αντιπροσωπεία 
των διαμαρτυρόμενων επαγγελματιών, αποτελού-
μενη από τους Μαρία Λαχανίδου, Ηλία Παππά 
και Βασίλειο Γόγολο. Συζητήθηκαν εκτενώς οι 
λεπτομέρειες του Σχεδίου Ανάπλασης, δόθηκαν 
οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνι-
κές λεπτομέρειες του έργου και έγινε αποδοχή του 
έργου από τους επαγγελματίες, καθώς αυτό δε θα 
επηρεάσει συγκοινωνιακά την κίνηση του χωριού. 
Οι επαγγελματίες δήλωσαν ότι από την αρχή έβλε-
παν θετικά το έργο, αλλά φοβόντουσαν τη μείωση 
της ροής της κυκλοφορίας στο κέντρο του χωριού, 
κάτι που θα επηρέαζε σημαντικά την επαγγελματι-
κή τους δραστηριότητα. Η Κοινοτική Σύμβουλος 
της αντιπολίτευσης Χαρά Κολιομίχου, με ανάρτη-
σή της στα κοινωνικά δίκτυα, αποδέχτηκε επίσης 
το έργο και ο Αθανάσιος Βενέτης χαιρέτησε θετι-
κά τη συνάντηση.                    Νικόλαος Πάμπολλας

Ανάδειξη Παρατηρητηρίου Πέρδικας. Έντονη αντίδραση των θιγόμενων επιχειρηματιών. 



4 ο Περδικιώτης

l Η ελαιοσυγκομιδή συνεχίζεται 
στο χωριό και το λάδι είναι άριστης 
ποιότητας, αφού είναι «μαδητό». Η 
τιμή του όμως είναι σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα. Οι παραγωγοί ελπίζουν ότι 
θα ανέβει, μιας και φέτος παρατηρεί-
ται πανελλαδικά μειωμένη σοδειά.
l Ανησυχία εκφράζουν, δικαιολο-
γημένα ίσως, οι επαγγελματίες της 
Πέρδικας για τη σχεδιαζόμενη οδό 
ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στο ΠΑ-
ΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ. Πιστεύουν ότι η 
τοπική αγορά θα μαραζώσει και με 
ενέργειές τους απευθύνονται στους 
αρμοδίους για επανεξέταση του ζη-
τήματος.
l Η Ανακύκλωση αποτελεί ακόμη 
όνειρο απατηλό για το χωριό μας. 
Δεν υπάρχει ούτε ένας κάδος για 
τα ανακυκλώσιμα που είναι το 80% 
των απορριμμάτων. Μόνο δύο κά-
δους ανακύκλωσης έχουμε για γυα-
λιά!!!
l Συνεχίζεται κάθε ΠΕΜΠΤΗ η 
λαϊκή αγορά στο χωριό, με παραγω-
γούς και επαγγελματίες της γύρω 
περιοχής, αλλά με σχεδόν κανένα 
Περδικιώτη!!! Πάντως τηρούνται 
τα μέτρα για την Πανδημία. ΟΛΟΙ 
ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ.
l Το έργο της αποχέτευσης στο χω-
ριό προχωρά με γοργούς ρυθμούς. 
Βέβαια έχουμε ακόμη δρόμο για 
την ολοκλήρωση και να γίνουν οι 
απαραίτητες συνδέσεις με τα σπίτια 
αφού πληρώσουμε τα ΤΕΛΗ ΣΥΝ-
ΔΕΣΗΣ.
l Τώρα που ολοκληρώθηκε και 
ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος μέχρι 
το ΔΥΜΟΚΑΣΤΡΟ (Δίδυμο Κά-
στρο) η επίσκεψη στον αρχαιολο-
γικό χώρο είναι εύκολη, μόλις 100 
μέτρα από τον δρόμο.
l Πλούσια η δράση του Μορφωτι-
κού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου 
Πέρδικας, εν μέσω κορωνοϊού. Δι-
οργάνωσαν συγκεντρώσεις τροφί-
μων και τα απέστειλαν στο Ελλη-
νικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, με 
πληρωμή των μεταφορικών εξόδων 
από τη Μαρία Λαχανίδου και τον 
Ηλία Παππά, στο Ορφανοτροφείο 
της Ιεράς Μονής Ντουραχάνης στα 
Ιωάννινα και στους πληγέντες από 
τη θεομηνία της Καρδίτσας. 

l Με το ποσό του 1.000.000,00€ 
χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Ηγουμε-
νίτσας για την κατασκευή του έργου 
«Κατασκευή των κόμβων Πέρδικας 
(Βουνίστρα, Πλατύ Πηγάδι, Είσο-
δος Πέρδικας)», από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: 9ΙΠ-
4465ΧΘΞ-ΤΡΠ). Πρόκειται για ένα 
έργο ζωτικής σημασίας για την περι-
οχή της Πέρδικας, το οποίο στοχεύ-
ει αφενός στην ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας και αφετέρου στη βελτί-
ωση της προσβασιμότητας, ιδιαίτε-
ρα κατά τους θερινούς μήνες όταν η 
κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. 

l Από τον Δήμο, ολοκληρώθηκε η 
ασφαλτόστρωση από την Ντάπια 
έως την γέφυρα του κάμπου. 
l Το 2021 είναι έτος απογραφής 
του πληθυσμού, ωστόσο και αυτή 
η δραστηριότητα, όπως και σχεδόν 
όλες φέτος, θα πραγματοποιηθεί εξ 
αποστάσεως, για την αποφυγή της 
περαιτέρω διασποράς του κορωνο-
ϊού. Την απογραφή θα πραγματο-
ποιήσει η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο του 
ετήσιου στατιστικού προγράμματος 
2021. 
l Και φέτος άναψε το πύρινο «ΟΧΙ» 
στο βουνό Γρανίτσα της Πέρδικας, 
εκπέμποντας από μακριά το ηχηρό 
μήνυμά του. Έθιμο, που ξεκίνησε το 
1966, με πρωτεργάτη το δάσκαλο 
Αχιλλέα Νούτσο και αναβιώνει κάθε 
χρόνο στις 27 Οκτώβρη από νέες 
και νέους Περδικιώτες, που ανηφο-
ρίζουν το κοντινό βουνό και φτιά-
χνουν με τεράστια πύρινα γράμμα-
τα το «ΟΧΙ», προς ανάμνηση του 
ιστορικού ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού 
στις 28 Οκτωβρίου 1940. 
Επίσης, έγινε σημαιοστολισμός της 
πλατείας, των Κοινοτικών Κατα-
στημάτων και των κατοικιών του 
χωριού, αλλά δεν έγιναν οι υπόλοι-
πες εκδηλώσεις (παρέλαση μαθη-
τών, κατάθεση στεφάνων κ.λπ.), κα-
τόπιν σχετικής απαγόρευσης λόγω 
κορωνοϊού. Συγχαρητήρια στους 
συμμετέχοντες, στην οργανωτική 
ομάδα (υπό τις οδηγίες του Κώστα 
Φασούλα) και σε όλους εκείνους 
που κρατούν ζωντανά τα έθιμα του 
τόπου μας.

l Με χρηματοδότηση από την Πε-
ριφέρεια Ηπείρου και επίβλεψη από 
τον Δήμο Ηγουμενίτσας, άρχισαν 
οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του 
δρόμου από Βραχωνά προς Λούτσα 
Πέρδικας.
l Πραγματοποιήθηκε επίσημη επί-
σκεψη του Κοινοτικού Συμβουλίου 
στο ξενοδοχείο MarBella Elix στο 
Καραβοστάσι (απουσίαζε η Χαρά 
Κολιομίχου,) όπου οι Κοινοτικοί 
Σύμβουλοι ενημερώθηκαν για την 
ολοκλήρωση των εργασιών σε αυτό 
και την επικείμενη έναρξη λειτουρ-
γίας του. Στη συνέχεια, ξεναγήθη-
καν στους χώρους του από τον Δι-
ευθυντή του ξενοδοχείου κ. Θοδω-
ρή Ιωάννη.
l Με χρηματοδότηση από την 
Περιφέρεια Ηπείρου, έγινε χαλι-
κόστρωση αγροτικών δρόμων του 
χωριού στο Πέραμα, στη Βίγλα, 
στο Χότζα, στο Κατσοννήσι στον 
Άγιο Ιωάννη, στο νεροφάγωμα στο 
ποτάμι και προς Προσιλιάτι. Δυ-
στυχώς, η έντονη βροχόπτωση που 
ακολούθησε, παρέσυρε το χαλίκι σε 
πολλά σημεία, αναδεικνύοντας την 
ανάγκη της διευθέτησης των όμβρι-
ων υδάτων, πριν από κάθε τέτοια 
παρέμβαση. 
l Κατόπιν αιτήματος του αθλητι-
κού συλλόγου «Άρης Πέρδικας» και 
ύστερα από ενέργειες του Δημοτι-
κού μας Συμβούλου Ρούσση Ανα-
στάσιου, ανακαινίστηκαν καθαρί-
στηκαν και απολυμάνθηκαν, με χρη-
ματοδότηση από το ΠΑΚΠΠΟ του 
Δήμου Ηγουμενίτσας, οι εσωτερικοί 
χώροι του γηπέδου ποδοσφαίρου 
του χωριού. 
l Από τον Δήμο Ηγουμενίτσας πα-
ραδόθηκαν στην Κοινότητα καινού-
ριοι κάδοι απορριμμάτων. Δεν είναι 
όσοι χρειαζόμαστε, αλλά είναι μια 
καλή αρχή. Τώρα θα πρέπει κάποιοι 
να μάθουν και να τους χρησιμοποι-
ούν.
l Αποκαταστάθηκαν κάποιες λακ-

κούβες στους δρόμους του χωριού, 
που έγιναν από τη ΔΕΥΑΗ κατά 
την επισκευή βλαβών του δικτύ-
ου ύδρευσης. Κάτι δεν πήγε καλά 
όμως, και με την πρώτη νεροποντή, 
η άσφαλτος παρασύρθηκε από τα 
νερά και οι λακκούβες ξανάνοιξαν.
Και μια και ο λόγος για τη ΔΕΥΑΗ, 
ο Νέος Χρόνος ξεκίνησε για το χω-
ριό με διακοπές νερού. Πού να έρθει 
και το καλοκαίρι…
l Σε συνεργασία με τον γεωπόνο 
του Δήμου, η Κοινότητα κλάδεψε ή 
έκοψε τα ξερά, επικίνδυνα κι άρρω-
στα δέντρα στην πλατεία και αλλού. 
Όπου χρειαστεί θα γίνει νέα δεν-
δροφύτευση.
l Από το προσωπικό του ΚΗΦΗ 
Πέρδικας διανεμήθηκε, στους ωφε-
λούμενους της δομής, χριστουγεν-
νιάτικο γεύμα αγάπης προσφορά 
του Ηλία Ρεπάνη, αρτοσκευάσματα 
προσφορά του Γεωργίου Κοτσαμπα-
σίδη και συμβολικά δώρα από τον 
Μορφωτικό & Εκπολιτιστικό Σύλ-
λογο Πέρδικας. Επίσης, ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων Πέρδικας, 
μοίρασε στην πλατεία του χωριού, 
τηρώντας τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα, χριστουγεννιάτικα δώρα 
στα παιδιά του χωριού. Η αγάπη, η 
προσφορά, η αλληλεγγύη και ο εθε-
λοντισμός, ιδιαίτερα τη δύσκολη πε-
ρίοδο που διανύουμε, είναι ευλογία.
l Αποφρακτικό όχημα θα αποκτήσει 
η ΔΕΥΑΗ, με σκοπό να καλύψει εμ-
φράξεις του πεπαλαιωμένου δικτύου 
ύδρευσης της Πέρδικας, των Συβό-
των και της Πλαταριάς, έως την αλ-
λαγή του. Επίσης, έγινε ένταξη του 
έργου «Μελέτη εσωτερικών δικτύων 
όμβριων οικισμών Δήμου Ηγουμε-
νίτσας», προϋπολογισμού 620.000 
ευρώ, στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης», κάτι που μας αφορά άμεσα, 
λόγω των συχνών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει το χωριό.
l Εγκρίθηκε η τοποθέτηση ενός 
(ναι, μόνο ενός) Ιατρού στην Πέρδι-
κα, σε αντικατάσταση της προηγού-
μενης Ιατρού που αποχωρεί. Αναμέ-
νεται η ανάληψη των καθηκόντων 
του. Τελικά το θέμα της στελέχωσης 
του Ιατρείου Πέρδικας έχει εξελιχθεί 
σε γόρδιο δεσμό και εάν δεν επιδο-
τηθούν οι θέσεις δεν πρόκειται να 
λυθεί. 
l Τι γίνεται με τα ΕΛΤΑ και το 
ΚΤΕΛ στο χωριό; Θα μας εγκατα-
λείψουν; 
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