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Ο Σύλλογός μας φέτος δεν στόλισε «δεντράκι». Στόλισε τον ίδιο τον ΣΜΟΛΙΚΑ. Με φωτογραφικές 
μηχανές, ανεμόμετρα, υγρασιόμετρα, ανεμοδείκτες… με ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΟΞΑ!

Στο κάτω-κάτω έτσι του άξιζε του «γέρου». Γιατί είναι δικό μας καμάρι, είναι νοσταλγία μας, 
είναι ο ποθητός μας και ο μισεμός μας για μας που ζούμε μακριά του.

Α Π Ο Λ Α Υ Σ Τ Ε   Τ Ο Ν !!!

Η ιδέα έγινε πράξη χάρη στην… τρέλα 5-8 ανθρώπων, ο Σμόλικας «ΦΩΤΙΣΤΗΚΕ» και το χωριό μας, οι ΠΑΔΕΣ, έγιναν το κέντρο της γης!!!
Θερμά ευχαριστούμε  όλους τους συντελεστές,  την εταιρία  www.terracom.gr  από τα Γιάννενα,  

καθώς και  τον  Δήμαρχο Κόνιτσας  για τη στήριξή του,  αν και αρχικά δεν μας πίστεψε…
Κάθε στιγμή,  κάθε ώρα «ζωντανά» φωτογραφίες  του ΣΜΟΛΙΚΑ και ανάλυση καιρού για  την περιοχή μας, που ανανεώνονται  αυτόματα.  

Απαραίτητο  εργαλείο για τους  λάτρεις  του βουνού και  της περιπέτειας… ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ!
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Ο ετήσιος χορός μας και 
η κοπή της πίτας φέτος θα γίνει 

στη Θεσσαλονίκη, 
στο κοσμικό κέντρο «ΕΔΕΜ»

   στο δρόμο Παλαιοκάστρου – 
Νεοχωρούδας τηλ.: 2310 787167 

την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 
2012 στις 1:00 το μεσημέρι 

με το κλαρίνο 
του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ.

Για την μετάβαση από Λάρισα - Θεσ/κη ο Σύλλογος 
θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ λεωφορείο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για 
τα  μέλη  του  Συλλόγου  και  τις  οικογένειές  τους. 
Αναχώρηση  του  Λεωφορείου  (29-1-2012)  ώρα 
10:30  π.μ.  μπροστά  από  τα  γραφεία  μας, 
(Ηπειρωτική Εστία) κρατήσεις: τηλ. 6936 613131.

Νωρίτερα, στις 15 του Γενάρη 
(Κυριακή) θα κόψουμε την πίτα 

στο χωριό μετά τη Λειτουργία 
που θα τελέσουμε στον Άγ.  

Αθανάσιο

Επίσης οι ΑΠΟΚΡΙΕΣ θα έχουν 
ιδιαίτερο χρώμα στο χωριό 
καθώς προγραμματίζουμε 

διάφορες 
εκδηλώσεις για το τριήμερο 
25,26,27 Φεβ. 2012

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!

Οι περσινές καλοκαιρινές γιορτές, το 1ο 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΝΕΩΝ της 
Λάκκας Αώου, ο 15Αύγουστος, η 
αθλητικές εκδηλώσεις  αλλά και η 
γιορτή του Συλλόγου στις 17 Αυγούστου 
συγκέντρωσαν πολύ κόσμο και κατά 
γενική ομολογία είχαν επιτυχία.
Εντύπωση προκάλεσε σε φίλους και 
επισκέπτες η προσπάθεια που έγινε για 
την καταγραφή όλων των σπιτιών που 
έκαψαν οι Γερμανοί στις 23 Οκτωβρίου 
1944 στις ΠΑΔΕΣ & δημοσιεύσαμε στο 
konpades.gr/pades2c_gr.html κατά περιοχή, με 
ονόματα των κατόχων τους και με τη 
βοήθεια των κ.κ. Γιάννη Μεσσή & 
Ευφροσύνης  Τσιάμη (κ. Φρόσως).HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
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Από την τελετή της αποκάλυψης 
επιτύμβιας πλάκας που τοποθέτησε ο 

Σύλλογός μας για να θυμίζει στις 
επόμενες γενιές την θηριωδία των 

Γερμανών κατακτητών απέναντι σε 
αμάχους.
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Και τα καλύτερα έρχονταιιιιιι!!!
• Γίνεται προσπάθεια να αποκτήσει ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ το χωριό μας πρόσβαση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ και μάλιστα ΔΩΡΕΑΝ καθώς επίσης 

και όλα τα μέλη του Συλλόγου μας να έχουν με λίγα χρήματα παροχές υγείας σε συνεργασία με μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία.
• Παράλληλα για τα παιδιά συνεχίζονται τα ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Υπολογιστών για απόκτηση πιστοποίησης όπως και η εκμάθηση 

παραδοσιακών χορών (αφορά τη Λάρισα).
• ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ επίσης το ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του 2012. ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΩΡΟ, αποτελεί το 2πλό CD με ΠΑΔΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. Αγοράζοντάς 

τα, μας βοηθάτε να ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ με περισσότερη όρεξη και αυτοθυσία.
• Μαζί με το ημερολόγιο θα λάβετε και ειδοποίηση για τις ξεχασμένες οικονομικές υποχρεώσεις σας.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΕΣ διότι το χωριό έχει την ανάγκη ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

tel:23107871672310788073

