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óåë. 3
Åêäïôéêü óçìåßùìá

ÊïéíùíéêÜ
óåë. 30

Μπουρός

Ï ÅìðïñÜêïò 
ìÝñïò Á’
ôïõ ÓôñáôÞ ÐáíôåëÝëç 

óåë. 4

ÌðïõñéáíÜ ôñáãäÝëéá
óåë. 20

Áíôßóôáóç ËÝóâïõ -
ÐëùìÜñé

óåë. 9

Öþôï-ÁíáìíÞóåéò
óåë. 18

ÌðïõñéáíÜ íÝá
óåë. 28

EUROBANK  No 0106-0101153141 
Ãéá ôçí äçìïóßåõóç ôçò ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóÞò óáò, 

ç êáôÜèåóç íá ãßíåôáé ïíïìáóôéêÜ Þ ìå ôçëåöùíéêÞ åíçìÝñùóç

Ëïãáñéáóìïß êáôáèÝóåùí ãéá ôçí åíßó÷õóç ôïõ ðåñéïäéêïý

Ãéá åðéôáãÝò áðü ôï åîùôåñéêü ðáñáêáëïýìå íá åêäßäïíôáé óôï üíïìá 
ÈáëáóóÝëçò  Þ Êùíóôáíôßíïò É. ÊáëäÝëçò 

êáé ü÷é óôï üíïìá ôïõ óõëëüãïõ ãéáôß åßíáé ÷ñïíïâüñá ç åßóðñáîÞ ôïõò. 
Áíôþíçò Ó. 

ÐïëéôéóôéêÝò 
åêäçëþóåéò

óåë. 10

Ôï ëéüäåíôñï 
êáé ôï ðáñÜðïíü ôïõ
ôçò Åõóôñáôßáò Áóùìáôéáíïý

óåë. 21

ουΗ έκδοση του 10  τεύχους χαρακτήρα του αφηγητή μπορεί να τα εκλάβει.

του περιοδικού “Μπουρός” Καλούμε λοιπόν τους απανταχού στον κόσμο 

κλίνει μονοψήφιο αριθμό Μποριανούς, κάθε φίλο αναγνώστη και κυρίως 

έκδοσής του και συνεχίζει με νέα διάθεση και τους νέους, να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό 

δυναμική. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το της ύλης του περιοδικού μας με κείμενά τους για 

περιοδικό μας έχει μέχρι τώρα μία πετυχημένη τον πολιτισμό, την οικονομία, την επιστήμη, την 

πορεία και έχει γίνει αγαπητό στους κοινωνία, για τα αφουγκράσματά τους, για το 

συγχωριανούς και τους φίλους μας. άνοιγμά τους στα επερχόμενα και για τη μοίρα 

Με την έκδοση του 10ου τεύχους θέλουμε να της σύγχρονης Ελλάδας.

μιλήσουμε για την παραπέρα πορεία του Επιδίωξή μας τώρα είναι να γίνει το περιοδικό 

περιοδικού μας, για την ύλη στην οποία πρέπει μας ένα βήμα έκφρασης των νέων πάνω σε κάθε 

να επικεντρωθεί και κυρίως για την απαραίτητη θέμα που τους ενδιαφέρει ή θέλουν να το 

βοήθεια που χρειάζεται το περιοδικό μας από προβάλλουν και να συζητηθεί. Μόνο έτσι θα 

όλους τους Μποριανούς. μπορέσει το περιοδικό μας να συνεχίσει με 

Ως προς την ύλη του περιοδικού θεωρούμε, επιτυχία την πορεία του. 

όπως γράψαμε στο 9ο τεύχος, ότι πρέπει να Φυσικά θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε και 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που κείμενα που αναφέρονται στη ζωή του χωριού 

ενδιαφέρουν τους νέους. μας, όπως μέχρι τώρα.

Μέχρι τώρα στο περιοδικό μας έχουν Ευχόμαστε σε όλους το 2013 να είναι γεμάτο 

δημοσιευτεί πολλά κείμενα λαογραφικού και υγεία και δύναμη και πολλοί νέοι συνεργάτες να 

βιωματικού περιεχομένου. Κατά κοινή όμως βοηθήσουν την παραπέρα βελτίωση της ύλης του 

παραδοχή, τα βιώματα δεν μεταδίδονται σε περιοδικού μας. Και δεν πρέπει να ξεχνάει 

άλλους και αποτελούν περιγραφές που αφορούν κανείς ότι μέσα από επαρχιακά περιοδικά 

τον αφηγητή. Ο τρίτος, τα περιγραφόμενα προβλήθηκαν και αναπτύχθηκαν σπουδαία 

βιώματα του άλλου, μόνο ως στοιχεία του θέματα.

Êáëïêáéñéíü 
Ìðïõñéáíü ÁíôÜìùìá

óåë. 26

Ç Ðáíáãßá
ôïõ Ðáíáãéþôç Ã. ×áôæÝëëç

óåë. 24

Καλή χρονιά σε όλους!

Åêäçëþóåéò -
ÔïõñíïõÜ 
ðïäïóöáßñïõ 5÷5
ôïõ Êþóôá ÊáëäÝëëç

óåë. 25

Ôï ìÜæåìá ôçò åëéÜò
ôïõ ÄçìÞôñç ÔñáãÜêç

óåë. 22

Ôá ðëõíôÞñéá 
ôïõ ÷ùñéïý ìáò
ôïõ ÄçìÞôñç ÔñáãÜêç

óåë. 16

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

Ο Σύλλογος ΝΕΟΧΩΡΙΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ “Ο ΜΠΟΡΟΣ” σε συνεργασία με το σύλλογο 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΚΡΑΣΙΩΤΩΝ “Ο ΠΛΑΤANΟΣ” διοργανώνουν 

το Σαββάτο 9 Μαρτίου & ώρα 21:00 Αποκριάτικη χοροεσπερίδα που θα γίνει στην αίθουσα 
εκδηλώσεων «Μαγγίνας» στα Μελίσσια, στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (1700 μέτρα ευθεία από 

το νοσοκομείο Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ) στα τηλέφωνα 210 8046143 & 210 6096487. 
Πλούσιο μενού και απεριόριστη κατανάλωση κρασιού & αναψυκτικών. Η ορχήστρα του Μπορού 
θα μας ταξιδεύσει με το «Έρι πάλι » στο όμορφο νησί μας με παραδοσιακό, νησιώτικο, ρεμπέτικο 

και λαϊκό πρόγραμμα. Η παρουσία σας μας είναι απαραίτητη και θα μας δώσει δύναμη για να 
διατηρήσουμε ζωντανή την επικοινωνία μας. Η τιμή πρόσκλησης είναι προσιτή για όλους στα 15€. 

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στα τηλέφωνα: 
Θαλασσέλης Αντώνης 6973 008666, Καλδέλης Κώστας 6942 471630 

Παντελέλης Παντελής 6977 957620 

ÁëçèéíÝò éóôïñßåò 
ôçò Åõóôñáôßáò Áóùìáôéáíïý

óåë. 6

ÁíáìíÞóåéò 
Ðáíçãýñé óôïí ¢ãéï ÉùÜííç 
Èåïëüãï óôï ×åéñüëáêá 
ôçò ÅéñÞíçò ÊáñõôÝëëç

óåë. 8
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Πόρτα σε παλιό ντάμ στο Μπουρό
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