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μ
στον ΣΜΟΛΙΚΑ στη θέση ΠΑΝΤΕΛΕΞΑΡΧΟΥ (ΠΑΔΕΣ)
έχουμε μαζί μας: σκηνές, ποδήλατα βουνού, κανό για τη λίμνη, αλεξίπτωτα πλαγιάς, βατραχοπέδιλα,
σωσίβια … κέφι ΤΡΕΛΛΑ και ότι προκύψει …

5η ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
& ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Από Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012 έως Κυριακή 19 Αυγούστου 2012, θα λειτουργήσει
και φέτος με τη βοήθεια του Θεού αλλά και τη
δική σας, η έκθεσή μας. Αποτελεί καθιερωμένο γεγονός του καλοκαιριού και δίνει ζωντάνια στο χωριό μας και συγχρόνως το προβάλλει σε όσους θα έχουν την ευκαιρία να μας επισκεφθούν. Μπορείτε να διαθέσετε τα είδη
που επιθυμείτε σε συνεννόηση με το Σύλλογό
μας.

Αγίων Αποστόλων στις ΠΑΔΕΣ 2012
Εκατοντάδες προσκυνητές φέτος. Ο Δήμαρχος Κόνιτσας και οι Δ. Σ. κ.κ. Κ. Παγανιάς, Αθ. Δάγκος, Ν. Εξάρχου. ο
πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Λάρισας κ. Μπέκος και πολλοί Παλιοσελίτες, Αρματοβίτες, Ελευθεριώτες κ.ά.
(κάτω) Με ενδιαφέρον μελετά ο κ. Δήμαρχος Κόνιτσας την εφημερίδα μας… ενώ μας συνεχάρη για τις δράσεις
μας, υποσχόμενος στο μέλλον γενναία βοήθεια. ΙΔΩΜΕΝ…

1977 – 2012 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
ΓΙΑ ΤΑ 35ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Παραμονή & ανήμερα της Παναγίας, το μεγάλο πανηγύρι μας στην πλατεία του χωριού…
2η μέρα Γεν. Συνέλευση & Αθλητικές εκδηλώσεις – Διαγωνισμοί…
3η μέρα η γιορτή του Συλλόγου μας, Θεία Λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου, ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,
κοινή τράπεζα & γλέντι κάτω από τον πλάτανο της εκκλησίας.
Παράλληλα θα κυκλοφορούν λαχεία για την ενίσχυση του
Συλλόγου μας, (αξίας 5 ευρώ) με 2 τυχερούς που θα κερδίσουν ένα ποδήλατο βουνού & μια σκηνή 2 ατόμων
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Με φοβερή επιτυχία έγινε και φέτος στη ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ & ΚΑΣΤΑΝΙΑ το 28ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΒΛΑΧΩΝ. Του χρόνου μακάρι να συμμετέχουν και δικοί μας χορευτές. Γι΄ αυτό από τώρα κάνουμε έκκληση να αγοράσει ο Σύλλογος φορεσιές για
το χορευτικό του. Είναι κρίμα να λείπουν οι ΠΑΔΕΣ από τέτοιες Πανελλήνιας
προβολής εκδηλώσεις.. Ήδη υπάρχουν δυό τρείς ιδιωτικές. Αυτοί που τις έχουν
άς τις φοράνε στις εκδηλώσεις του χωριού μας. ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ και ΚΑΜΑΡΙ τους.

Και για να μην ξεχνάμε τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε όλοι
μας το χειμώνα στο χορό του Συλλόγου μας, που έγινε στη
Θεσ/κη, για να τιμήσουμε τους εκεί ΠΑΔΙΩΤΕΣ. Όσοι λείψατε
φροντίστε του χρόνου να μην το ξανακάνετε.
Ο Σύλλογός μας ευχαριστεί και συγχαίρει την οικογένεια του
αποθανόντος συγχωριανού μας ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,
για την ΠΡΟΣΦΟΡΑ 200 ευρώ στον Σύλλογο, στη μνήμη του
αγαπημένου τους. Ευχόμαστε τέτοιες πράξεις να βρούν και
άλλους μιμητές.

Κρασί μ' σε πίνω για καλό και συ με πας στον τοίχο.
Τον τοίχο τοίχο πήγαινα τη πόρτα σου δε βρίσκω.
Ρίξε νερό στη πόρτα σου να 'ρθώ να ξαγλιστρίσω.
Να βρώ αφορμή στη μάνα σου να μπώ να σε φιλήσω.

Δρομολόγια….

χιούμορ: …. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ή ΕΚΛΟΓΕΣ γενικά

από φέτος πιλοτικά, από το χωριό μας στο ΣΜΟΛΙΚΑ με
άλογο(α), που έχει προμηθευτεί ο ΑΝΑΣΣΑΣ. Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία του συγχωριανού μας που θα αναδείξει
ακόμα περισσότερο τις ομορφιές του βουνού και της Δρακόλιμνης. Πρέπει όλοι μας να τη στηρίξουμε…

Έγιναν φέτος τον Μάϊο και τον Ιούνιο οι Βουλευτικές εκλογές στο χωριό μας, με ποσοστά προσέλευσης πολύ χαμηλά και αποχής ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ… Τα κόμματα αδυνατούσαν να καλύψουν τα έξοδα των ψηφοφόρων, ειδικά των ΠΑΔΙΩΤΩΝ συγχωριανών μας, που έφταναν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 2.000 ευρώ, εάν αναλογιστεί κανείς το κόστος μετακίνησης, διαμονής και……
συμμετοχής στο ολονύκτιο γλέντι τη παραμονή των εκλογών… Γι΄ αυτό και «αγανακτισμένος»
ΠΑΔΙΩΤΗΣ(;) έριξε στην κάλπη την γνωστή μας … πούλα.!!! Στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές
ελπίζουμε ο ενθουσιασμός μας θα είναι ακόμα μεγαλύτερος, ύστερα από τα ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΡΓΑ που
έγιναν ή θα γίνουν στο χωριό μας, όπως είναι η ανατροπή του βυτίου στον πάνω μαχαλά και το
ξεφόρτωμα των σκουπιδιών στο δρόμο, ο αποχιονισμός του χωριού και ο ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ατόμων
στο χιονιά, η προμήθεια 200 στεφανιών για τις αναγκαίες καταθέσεις στις εθνικές γιορτές, η επιχορήγηση του Συλλόγου μας με 10.000.000 ευρώ για τη δράση του, το καθάρισμα των χόρτων
ειδικά φέτος από καλλίγραμμες κοπέλες υπαλλήλους του Δήμου από τα γραφεία, η συνεχής παρουσία Δημοτικών Αρχόντων στο χωριό, και βαθειά μεσάνυχτα ακόμα, για να μας ρωτήσουν εάν
θέλουμε κάτι, και άλλα πολλά που θα θέλαμε 50 σελίδες εφημερίδα για να τα εκθέσουμε…
ΚΑΤΗΚΙΑΤΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ………..ΩΡΑΙΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ;;;; ΓΥΡΙΣΤΕ ΠΛΕΥΡΟ και ΞΑΝΑΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Στο χωριό μας όλο το χρόνο θα βρείτε ντόπιο τσίπουρο
ψωρίς γλυκάνισο, κρασί, μέλι, καρύδια, φασόλια γίγαντες,
τραχανά, γλυκά του κουταλιού, βαλσαμόλαδο, βαλσαμόχορτο, τσάϊ του Σμόλικα, ρίγανη του Σμόλικα, τυρί φέτα,
αυγά χωριάτικα… και άλλα πολλά.
ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

Τα κατορθώματα του ΟΡΕΣΤΗ
ή τι τραβάει ο ΑΝΑΣΑΣ!!!

Από εδώ και πέρα έτσι θα πρέπει να
συμπεριφερόμαστε οι Παδιώτες
προς τον ΔΗΜΟ, μήπως και κάνει
κανένα έργο στο χωριό μας….
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ …
ΛΙΓΟ ΣΚΥΨΙΜΟ ΘΕΛΕΙ…

Ωχ Ωχ !
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