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Ο καινούργιος χρόνος θα μας βρει στις Πάδες
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2012 κόβουμε την πίτα
στις Πάδες με εκδηλώσεις που θα έχουν ως εξής: Το
πρωί θα τελέσουμε Θ. Λειτουργία στον Άγιο Αθανάσιο
με αρτοκλασία. Αμέσως μετά θα προσφερθεί κέρασμα
σε όλους και κατόπιν θα κατευθυνθούμε στην πλατεία
του χωριού όπου θα προσφερθεί γεύμα στους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας. Εκεί θα κόψουμε και
την βασιλόπιττα και θα ακολουθήσει γλέντι.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Το χωριό μας θα ‘ναι έτοιμο να σας υποδεχθεί! Να
νιώσετε μακριά από την καθημερινότητα της πόλης
μοναδικές γιορτές στους φιλόξενους ξενώνες και στα
ζεστά καταστήματα που υπάρχουν εκεί. Αφήστε πίσω
σας την κρίση και τα προβλήματα και
ΖΗΣΤΕ τη ΣΤΙΓΜΗ σαν να ‘ναι η τελευταία.
Την Πρωτοχρονιά το βράδυ ανεπανάληπτο ρεβεγιόν
στου ΑΝΑΣΣΑ τον ΟΝΤΑ με πολλές εκπλήξεις.

Ο ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/1/13
Όπως διαβάσατε ο χορός του Συλλόγου μας θα γίνει και φέτος στη
Θεσσαλονίκη, τον τόπο κατοικίας των περισσότερων Παδιωτών και
συγχωριανών μας. Στο γλέντι θα ακούσουμε τον μεγάλο καλλιτέχνη
της Ηπειρώτικης γης ΝΙΚΟ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ. Όσοι κατοικείτε στη Λάρισα
και στα περίχωρα θα έχετε τη δυνατότητα να πάτε στην εκδήλωση
με ΔΩΡΕΑΝ λεωφορείο, αρκεί νωρίτερα να τηλεφωνήσετε στο
6936613131 στον κ. Κοντογιάννη. Η αναχώρηση θα γίνει 10:30 το
πρωί της Κυριακής, με επιστροφή αργά το βράδυ της ίδιας μέρας.
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Ποτό απεριόριστα

1977 – 2012:

35 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Φέτος, ο Σύλλογός μας έκλεισε 35 χρόνια ζωής και θεωρήσαμε
καλό να τιμήσουμε, όπως αξίζει, όλους τους διατελέσαντες
Προέδρους του, από της ιδρύσεως του έως σήμερα. Άνθρωποι
που μόχθησαν ιδιαίτερα για το χωριό μας, από το να ιδρύσουν το
Σύλλογο το 1977 μέχρι να μεριμνήσουν για καθετί που έκανε πιο
όμορφο το χωριό μας αλλά και τους ανθρώπους του. Έτσι τιμήσαμε τον κ. Μαργαρίτη Κυριάκη (πρώτο πρόεδρο & ιδρυτή), τον
κ. Βασίλειο Μπέκο, τον κ. Ιωάννη Μεσσή και τον κ. Αλκιβιάδη
Λιούσκα. Οι τιμηθέντες παρέλαβαν ένα συμβολικό δώρο από τα
χέρια του Δημάρχου Κόνιτσας κ. Γαργάλα και από τον Πρόεδρο
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Π.Σ.Β. κ. Μιχάλη Μαγειρία.
Τη γιορτή του Συλλόγου μας τίμησαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ανδρέας, ο Δήμαρχος
Κόνιτσας, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολλοί εκλεκτοί καλεσμένοι και συγχωριανοί που παρευρέθησαν.

Με κάθε ευκαιρία στο χωριό ανταμώνουμε… να γιορτάσουμε να ζήσουμε αυτό που στις πόλεις μας
έχει από καιρό χαθεί… δοκιμάστε το και εσείς μια φορά και δεν θα θέλετε να λείψετε ποτέ!!!

Το ΝΕΟ ημερολόγιο του 2013 κυκλοφόρησε…. Τιμή 10 ευρώ…. Με την αγορά του
μας ενισχύετε και μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε… ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

