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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΣΤΙΣ ΠΑΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Αγαπητοί Παδιώτες και φίλοι μας,
Το φετινό καλοκαίρι θα είναι πλούσιο από εκδηλώσεις και σας προσκαλούμε όλους να
συμμετάσχετε ενεργά. Οι εκδηλώσεις έχουν ως εξής:
1. Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 το πρώτο καθιερωμένο πανηγύρι του καλοκαιριού στους Αγ.
Αποστόλους.
2. Σάββατο 20 Ιουλίου 2013 το πανηγύρι του Πρ. Ηλία στο πανέμορφο εξωκκλήσι μας.
3. Τρίτη 6 Αυγούστου 2013 θα φιλοξενήσουμε στο χωριό μας 150 προσκόπους από την
Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι θα επισκεφθούν το χωριό μας, θα διανυκτερεύσουν
και θα προσφέρουν εθελοντική εργασία σε ότι χρειαστούμε με την ευκαιρία της
πανελλήνιας δράσης «Ελπίδα» που έχουν διοργανώσει.
4. Σάββατο 10-11 Αυγούστου 2013 το 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΝΕΩΝ ΛΑΚΚΑΣ
ΑΩΟΥ με διανυκτέρευση στη θέση «ΠΑΝΤΕΛΕΞΑΡΧΟΥ» λίγο πριν τη Δρακόλιμνη του
ΣΜΟΛΙΚΑ, με ολονύχτιο γλέντι και άλλες εκδηλώσεις καθώς και ορειβασία την επόμενη
μέρα στην κορυφή του βουνού.
5. Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013 Μέγας εσπερινός με αρτοκλασία με την ευκαιρία της
εορτής της Κοίμησης της Παναγίας μας και γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα στην
πλατεία του χωριού.
6. Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013 το βράδυ το γλέντι συνεχίζεται για όλους...
7. Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013 το πρωί η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του
Συλλόγου μας με συζήτηση επί σοβαρών θεμάτων που απασχολούν το χωριό μας
καθώς και ΕΚΛΟΓΕΣ για την ανάδειξη ΝΕΩΝ μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου. Το απόγευμα ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ με έπαθλα και κύπελλα για τους
νικητές.
8. Σάββατο 17 Αυγούστου 2013 Αρχιερατική Θ. Λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση για
τους ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΔΙΩΤΕΣ και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του χωριού μας για
τους πεσόντες. Κλήθηκαν να παραστούν οι Περιφερειακές και Δημοτικές αρχές,
Βουλευτές και εκπρόσωποι φορέων. Στη συνέχεια ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ θα δεξιωθεί τις αρχές
και τους παρευρισκόμενους Παδιώτες και φίλους στην πλατεία του χωριού, όπου θα
χορέψουμε με τη συνοδεία Κονιτσιώτικης κομπανίας.
9. Από 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έως 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ θα λειτουργήσει και φέτος η γνωστή
ΕΚΘΕΣΗ με προϊόντα του τόπου μας και χειροποίητες δημιουργίες που φτιάχτηκαν από
τα χέρια άξιων Παδιωτισσών και Παδιωτών.

Παρακαλούμε τους συγχωριανούς μας, να συμμετέχετε ΕΝΕΡΓΑ στις
εκδηλώσεις μας, τόσο στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ όσο στις γιορτές του
15Αύγουστου καθώς και με έργα σας στην έκθεση, τα οποία θα διατίθενται σε
τιμές που εσείς θέλετε, αφήνοντας ένα μικρό κέρδος στο ΣΥΛΛΟΓΟ.
Επειδή φέτος είναι η χρονιά των εκλογών για το ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ να δηλώσετε υποψηφιότητα όσοι μπορείτε, για να μην «τραβάνε την
ανηφόρα» συνέχεια τα ίδια και τα ίδια άτομα.
Το χωριό χρειάζεται ΝΕΟΥΣ ανθρώπους με όρεξη για δράση και με όραμα.
Εμείς αρκετά…
Επίσης, κατά τη Γεν. Συνέλευση θα συζητηθεί και το θέμα του καταστήματος
και των Ξενώνων που ενοικιάζει ο Σύλλογος. Να πάρετε θέση και να
αποφασίσουμε όλοι μαζί τι συμφέρει το χωριό μας.
Αυτονόητο είναι ότι μέχρι τότε πρέπει να τακτοποιήσετε τις οικονομικές
εκκρεμότητες που έχετε με τον ΣΥΛΛΟΓΟ.
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και με τη βοήθεια του Θεού ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ
ΚΛΑΛΑ! Σας περιμένουμε να ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ, γιατί οι ΠΑΔΕΣ
ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ και εμείς ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΔΕΣ………….

