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Καλοκαίρι 2011
Λειώσανε τα χιόνια μωρέ 
λειώσανε,
και εμείς Μπιρμπίλη μου δεν 
ανταμώσαμε.
Τα χιόνια τα- μωρέ τα λειωσε 
η βροχή,
κι εγώ κοιμάμαι η μαύρη μοναχή.
Λειώσανε τα χιόνια πάνω 
στα βουνά,
κι εσύ Μπιρπιλη μου είσαι 
στην ξενιτιά.
Εσύ, εσύ κυρά Βασιλική,
για κε- για κέρνα μας γλυκό 
κρασί.
Λειώσανε τα χιόνια βρε 
Μπιρμπίλη μου,
Λειώσανε τα χιόνια Τζοβαΐρι μου.
Τα χιόνια τα- μωρέ τα λειωσε 
η βροχή,
κι εγώ κοιμάμαι η μαύρη μοναχή.

Είναι ΓΕΓΟΝΟΣ !!!    
1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

ΝΕΩΝ των ΧΩΡΙΩΝ 
της ΛΑΚΚΑΣ ΑΩΟΥ

Ναι είναι γεγονός!!! Μετά από πολλά αιτήματα 
των  παιδιών  του  χωριού  μας  αλλά  και  άλλων 
γειτονικών χωριών, ο Σύλλογός μας αποφάσισε 
να διοργανώσει  φέτος,  για  πρώτη φορά,  το  1ο 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΤΩΝ 
ΧΩΡΙΩΝ  ΤΗΣ  ΛΑΚΚΑΣ  ΑΩΟΥ στις  Πάδες,  στο 
Σμόλικα.  Ήδη με κάλεσμά του ο Σύλλογός μας 
προς  όλα  τα  ενδιαφερόμενα  χωριά,  αλλά  και 
προς  όλους  τους  Πολιτιστικούς  Συλλόγους  της 
περιοχής,  τους  ενημέρωσε για  το  ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
και  ήδη  δήλωσαν  συμμετοχή  πολλοί.  Η 
συνάντηση αποφασίσαμε να γίνει  το  ΣΑΒΒΑΤΟ 
13  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2011 στις  7  το  βράδυ  στην 
περιοχή  ΠΑΝΤΑΛΕΞΑΡΧΟΥ στο  Σμόλικα  και  θα 
περιλαμβάνει διανυκτέρευση σε σκηνάκια που ο 
καθένας  θα  έχει,  διασκέδαση  με  μουσική  και  
σουβλάκια προσφορά του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας προς  
όλους.  Την  επομένη  14  Αυγούστου  θα  γίνει 
ΑΝΑΒΑΣΗ στη ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ και στο ΣΜΟΛΙΚΑ, 
με τη συνοδεία έμπειρων ορειβατών μελών του 
Συλλόγου μας. 
Επόμενο είναι λοιπόν σαν οικοδεσπότες αυτού  
του ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ, που δίνει ιδιαίτερη ΤΙΜΗ  
στις  ΠΑΔΕΣ,  να  αγκαλιάσουμε  όλοι  μας  την  
εκδήλωση συμμετέχοντας και βοηθώντας ώστε  
να έχει ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
Βασικά  οι  μοναδικοί  διοργανωτές  αλλά  και 
συντελεστές είμαστε ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΑΔΙΩΤΕΣ. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

25,26,27 Μαρτίου 2011.
Ο Σύλλογός μας, όπως είχε ανακοινώσει και ενημερώσει τα μέλη του, πραγματοποίησε 3ήμερη εκδρομή στην 
Κωνσταντινούπολη και στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Στην διάρκεια της εκδρομής γίναμε δεκτοί 
από τον Παναγιώτατο και του επιδώσαμε την ανακήρυξη του σαν επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας. Η ανακήρυξη 
συνοδεύονταν από ένα καλάθι γεμάτο καρπούς της Παδιώτικης Γή, όπως φασόλια, τραχανά, κρασί - τσίπουρο 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ, λικέρ κράνων κ.λ.π. Μας χάρηκε ιδιαίτερα και ρώτησε να μάθει για το χωριό μας και τις 
δραστηριότητες του Συλλόγου μας. Στη συνέχεια οι εκδρομείς έκαναν μια βόλτα στα νερά του Βόσπορου και το 
βράδυ κατέληξαν σε ταβέρνα με πολύ διάθεση και κέφι. Όλες οι μέρες ήταν εντυπωσιακές και πολύ συγκινητικές 
από την παρουσία μας στη Βασιλεύουσα και στα αγιαμένα χώματα της Πόλης. Η ξενάγηση και η διοργάνωση του 
γραφείου του γνωστού Παδιώτη Γιάννη Σίμου, ήταν εξαιρετική και τον ευχαριστούμε.  Όλοι υποσχεθήκαμε να 
ανταμώσουμε ξανά στο επόμενο ταξίδι που θα διοργανώσουμε.

Τα  κειμήλια και η ιστορία 
του χωριού μας θέλουν 

να συνεχίσουν να υπάρχουν 
με τη δική σου βοήθεια. 

ΡΩΤΗΣΕ ΜΑΣ ΠΩΣ

ΣΜΟΛΙΚΑΣ - ΣΤΟΝΤΖΙ
Μοναδικές ομορφιές 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
της φύσης. 

Αξίζουν το σεβασμό… 
και την προσοχή μας.

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ.   Προσφορές δεκτές.



Και φέτος πρώτα ο Θεός θα λειτουργήσει η Έκθεσή μας  
από 10 έως 20 Αυγούστου, με έργα ΔΙΚΑ ΣΑΣ και  

κόπους δικούς σας. Η Έκθεση άρχισε σιγά – σιγά να  
καθιερώνεται και ο κόσμος την περιμένει. Ετοιμάστε τα  

έργα σας και παραδώστε τα στο Σύλλογο.  
Κοστολογήσετε τα είδη και απ΄ αυτά ο Σύλλογος 
θα παρακρατά το 10% για τα έξοδα λειτουργίας -  

προβολής της έκθεσης αλλά και ενίσχυσης των σκοπών  
του Συλλόγου μας. Πολλοί βέβαια διαθέτουν όλο το  
κέρδος των προς πώληση ειδών, στο Σύλλογο και γι΄  

αυτό εκ των προτέρων 
τους ευχαριστούμε θερμά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΕΤΕΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Φέτος τον 15Αύγουστο οι εκδηλώσεις θα έχουν ως εξής:
Σάββατο 13 Αυγούστου 2011: Το 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
ΝΕΩΝ των χωριών ΤΗΣ ΛΑΚΚΑΣ ΑΩΟΥ, στις 7 το βράδυ στη θέση 
ΠΑΝΤΑΛΕΞΑΡΧΟΥ στο ΣΜΟΛΙΚΑ. Διανυκτέρευση με διασκέδαση 
μέχρι αργά.
Κυριακή 14 Αυγούστου 2011: Το πρωί ανέβασμα στην 
Δρακόλιμνη και στο Σμόλικα. Το απόγευμα Μέγας Κατανυκτικός 
εσπερινός με αρτοκλασία και περιφορά της εικόνας της 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας. Το βράδυ παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία.
Δευτέρα 15 Αυγούστου 2011: Το πρωί Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. 
της Κοίμησης της Θεοτόκου. Το βράδυ συνεχίζεται το γλέντι στην 
πλατεία.
Τρίτη 16 Αυγούστου 2011: Στις 10:30 το πρωί Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου μας στην πλατεία. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων 
που αφορούν το Σύλλογο. Απολογισμός. Αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Στη συνέχεια 
ανοιχτή Συνέλευση των κατοίκων του χωριού για τα προβλήματα 
του χωριού με ομιλία – τοποθέτηση του Πάρεδρου κ. Σίμου 
Νίκου. Το απόγευμα στις 6:30 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και 
διάφορα παιχνίδια. Το βράδυ λαϊκή – νεανική συναυλία στου 
«ΑΝΑΣΣΑ τον ΟΝΤΑ» 
Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011: Είναι η επίσημη γιορτή του 
Συλλόγου μας. Το πρωί θα τελεστεί Θ. Λειτουργία με τον 
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κονίτσης κ. Ανδρέα, μνημόσυνο για 
τους πεσόντες Παδιώτες στους αγώνες της πατρίδος και 
αποκαλυπτήρια επιτοίχιας πλάκας σε ανάμνηση της 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ από τους ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ του χωριού μας. Στη 
συνέχεια ο Σύλλογος θα δεξιωθεί τους καλεσμένους στην 
Πλατεία και θα ακολουθήσει γλέντι μέχρι αργά.

H ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ στο χωριό 16-1-11

ΑΠΟΚΡΙΕΣ στις ΠΑΔΕΣ 2011

Στο ΑΝΤΑΜΩΜΑ των νέων καλέστε όλους  
τους φίλους σας και από τα γειτονικά χωριά 

μας. ΕΙΝΑΙ γιορτή όλης της ΛΑΚΚΑΣ.


