
 
Αθήνα , 8 Φεβρουαρίου  2008 

∆ΕΛΤ ΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

Πέρυσι ,  οι  νέοι  του  gardiki .net ,  έχοντας  την  αµέριστη  στήριξη  και  της  
Αδελφότητας  Γαρδικιωτών  Αθήνας  & Πειραιά ,  επιχε ιρήσαµε  να  φέρουµε  κοντά  όλους  
τους  νέους  Γαρδικιώτες  και  τους  φίλους  µας  που  αγαπούν  την  παράδοση ,  σε  ένα  
αυθεντικό  παραδοσιακό  γλέντι .  Το  πρώτο  αυτό  Αντάµωµά  µας  στέφθηκε  µε  
απρόσµενα  µεγάλη  επιτυχία ,  συνεπώς  δεν  θα  µπορούσαµε  παρά  να  το  
επαναλάβουµε  και  φέτος .  

Αυτή  η  µάζωξη ,  που  εξελ ίσσεται  σε  θεσµό  στον  κύκλο  το  δικό  µας ,  το  2ο  
Αντάµωµα  Νέων  Γαρδικιωτών ,  θα  λάβει  χώρα  το  Σάββατο  1η  Μάρτη  2008 ,  στην   
ανακαιν ισµένη  αίθουσα  της  Αδελφότητάς  µας  στην  Αθήνα ,  στην  οδό  Γούναρη  21-23, 
κοντά  στον  Ηλεκτρικό  του  Πειραιά ,  µε  ώρα  προσέλευσης  9:00µµ .  Το  αντίτ ιµο  
ε ισόδου(συµπεριλαµβανοµένου  φαγητού  και  κρασιού)   θα  ε ίναι  10 EΥΡΩ .  

Γ ια  άλλη  µ ια  φορά  οι  νέοι  του  χωριού  θα  περάσουµε  µ ια  αξέχαστη  βραδιά  
µε  άφθονο  φαγοπότι  και  τα  όργανα  ως  το  πρωί .  Και  λέγοντας  όργανα  εννοούµε  την  
παρέα  -  ζυγιά  από  νέους  Γαρδικιώτες  & Τρικαλινούς  µουσικούς  που  ξεκίνησε  πέρυσι  
από  αυτό  το  αντάµωµα  και  πλέον  έχε ι  απόδείξε ι  µε  τ ις  εµφανίσεις  της  πως  ο  κόσµος  
και  κυρίως  οι  νέοι  διψούν  για  την  γνήσια  παράδοση .  Ο  Γιώργος  Κολτσίδας  µε  το  
Καρακωστέικο  -µέχρι  τελικής  πτώσεως -  κλαρίνο ,  ο  ∆ηµήτρης  Τσάκαλος  µε  το  
τραγούδι  και  τα  κρουστά ,  ο  Γρηγόρης  Χατζηλυµπέρης  µε  το  λαούτο  και  το  τραγούδι ,  
ο  Γιάννης  Σούλτης  µε  το  βιολί  και  ο  Περικλής  Ζήσης  µε  την  κιθάρα  θα  ε ίναι  στο  
πάλκο .  

Σας  περιµένουµε  όλους  τους  Νέους ,  Γαρδικ ιώτες  και  µη !  

∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ,  στα  τηλ  6948486641  (Γρηγόρης),  
6936527175 (Κώστας)  και  µέσω  φόρµας  εγγραφής  στο  s i te µας ,  www.gardiki .net.  

 
Γρηγόρης  Χατζηλυµπέρης ,  
Φοιτητής  Ιατρικής  Αθήνας  

Κώστας  Μπουρούσης ,  
Ηλεκ τρολόγος  Μηχανολόγος  &  Μηχαν ι κός  Η /Υ  E .Μ .Π .  
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