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 Μία ακόμη χρονιά,  ή έκτη από την ίδρυση του Συλλόγου μας, έφθασε στο τέλος της. Το Δ.Σ. 
και με την συμμετοχή όλων των μελών και φίλων προσπάθησε να διατηρήσει τον αρχικό ενθουσι-
ασμό που είχαμε  κατά την σύσταση του συλλόγου μας. 

Εκτός της καθιερωμένης   κοπής της πίτας και της βράβευσης των αριστούχων του Λυκείου 
Κυπαρισσίας, πραγματοποιηθήκανε και εκδρομές σε ιστορικά μέρη της πατρίδος μας με εγκάρδιο 
και φιλικό χαρακτήρα για τη σύσφιξη  των σχέσεων μας. 

Θα θέλαμε  να υπενθυμίσουμε ότι οι μόνοι οικονομικοί πόροι του Συλλόγου μας είναι η συν-
δρομή σας και ό,τι απομένει από τις διάφορες εκδηλώσεις.  

Με αυτά και με την αμέριστη οικονομική προσφορά  του μέλους του συλλόγου μας κ. Έφης  
Κυριακού,  πραγματοποιούμε τις διάφορες εκδηλώσεις. Επιθυμία μας δε είναι να διευρύνουμε  τις 
δραστηριότητές μας, όπως αναφέρονται στο καταστατικό μας, γι΄ αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα 
μέλη και κυρίως νεωτέρας  αποφοίτησης  για να προχωρήσουμε μπροστά. 

 Έκκληση σε όλους, βοηθείστε και συμπαρασταθείτε. Προ πολλού έχουμε ξεκινήσει στην ε-
φημερίδα μας την  «Στήλη του αναγνώστη» και περιμένουμε σύντομα τα κείμενά σας. 

          Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος αποστέλλουμε  μια ταχυδρομική επιταγή με την παράκ-
ληση , όσοι δεν έχετε πληρώσει τη συνδρομή σας, να μας την επιστρέψετε συμπληρωμένη. 

 
 
 
 
 
 
Η γιορτή των Χριστουγέννων ας σταθεί αφορμή, πέραν από την ανταλλαγή ευχών και δώρων, 

να πλησιάσουμε στη Φάτνη της Βηθλεέμ, να φωτιστούμε από το φώς που εκπέμπεται από το θαυ-
ματουργικό Θείο Βρέφος.  

Χρειάζεται να κατανοήσουμε ξανά το μήνυμα των Χριστουγέννων που μεταδίδει: την ειρήνη, 
την συγκατάβαση, την αγάπη.  
Στις 10 Ιανουαρίου 2009, θα κόψουμε, για 6η χρονιά, την πίτα του συλλόγου μας, όπως βλέπετε στη 
σχετική ανακοίνωση. Την ίδια ημέρα επίσης θα βραβεύσουμε τους  αριστεύσαντες  μαθητές/ μα-
θήτριες στις εξετάσεις του Λυκείου Κυπαρισσίας το σχολικό έτος 2008-2009. Σας προσκαλούμε 
όλους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 
εύχεται ολόψυχα σ' όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για τις 
Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και του Νέου έτους 2010, υγεία και 

ευημερία σε σας και στις οικογένειές σας. 
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Η ΣΕΜΠΡΙΑ 
Γράφει: ο Κώστας Παπαγεωργίου 

 
Η «σεμπριά» ήταν μία σχέση συνεταιρικής  

επιχείρησης, θα λέγαμε, μεταξύ των μελών δύο του-
λάχιστον οικογενειών. Λειτουργούσε άτυπα, με 
προφορική συμφωνία, με το λόγο των ανδρών κυ-
ρίως. Σκοπός της ήταν η από κοινού καλλιέργεια 
των χωραφιών, όργωμα διβόλισμα σπορά βοτάνισ-
μα θερισμός αλώνισμα μεταφορές κ.λ.π.,  που ανή-
καν στις δύο οικογένειες. Πρυτάνευε η απόλυτη συ-
νεργασία διάλογος, ο προγραμματισμός, η εργαλεία, 
αλέτρια για το όργωμα   των χωραφιών, αξίνες, 
κασμάδες λαιμαργιές και ζυγοί για τα ζευγάρια των 
ζώων, άλογα  μουλάρια  γαϊδούρια βόδια, λοστάρια 
για να  ξεριζώνονται  οι πέτρες που εμφανίζονταν 
στο όργωμα και που πολλές φορές έσπαγαν το υνί 
του αλετριού κ.λ.π. 

Η «σεμπριά» έφερνε πιο κοντά τη μία οικογέ-
νεια με την άλλη. Έδινε ευκαμψία για συζήτηση 
των όποιων προβλημάτων, πάντα με στόχο και σκο-
πό την επίλυση τους. Καταργούσε στην πράξη τη 
μοναξιά, το εμείς διασφάλιζε ομόνοια, συνεργασία, 
αλληλεγγύη, ανθρωπιά. Στοιχεία απαραίτητα για τη 
χάραξη δρόμων, για ένα καλύτερο αύριο, για μια 
ανθρώπινη κοινωνία.  

Ορισμένα από  τα στοιχεία για να γίνει η 
«σεμπριά» ήταν συνήθως, η γειτονιά στα σπίτια οι 
γείτονες στα χωράφια, οι ταιριαστοί χαρακτήρες (να 
έχουν τα ίδια χνώτα), η ύπαρξη ισάξιων-όμοιων 
ζώων π.χ. μουλάρι-μουλάρι, ή άλογο-άλογο κ.λ.π. 
 Μερικές φορές η «σεμπριά» χάλαγε, όταν 
π.χ. υπήρχαν διαφωνίες, έχανε (ψώφαγε) το ζώο ο 
ένας, πούλαγε το χωράφι ή το έδινε προίκα στην 
αδελφή ή στη θυγατέρα, όταν μεγάλωναν τα παιδιά 
και η «σεμπριά» γινόταν μέσα στην ίδια οικογένεια 
κ.λ.π. 

Οι άνδρες, οι πατεράδες μας, έκαναν περισσό-
τερο παρέα στα μαγαζιά του χωριού, αντάλλασσαν 
απόψεις, σκέψεις, ιδέες. Οι μανάδες μας   έκαναν   
τα   ίδια   στον τομέα τους, αλληλοβοήθεια κ.λ.π 

Εμείς τα παιδιά ερχόμαστε πιο κοντά και α-
ναπτύσσαμε φιλία. Συνήθως όταν φεύγαμε από το 
χωριό και πηγαίναμε στην πόλη στο Γυμνάσιο, μέ-
ναμε στο ίδιο σπίτι και πολλές φορές στο ίδιο δω-
μάτιο, κάναμε παρέα και αλληλοϋποστηριζόμαστε 
στις δυσκολίες. Οι γονείς μας, οι σέμπροι, μας έ-
φερναν τις Κυριακές με το ζώο, με τη σειρά τα τρό-
φιμα της εβδομάδος, τα καθαρά ρούχα και τα λιγο- 
στά χρήματα για τις ανάγκες μας, ενώ έπαιρναν ότι 
τους δίναμε να πάνε στα σπίτια μας στο χωριό. 

Τα χρόνια πέρασαν, κύλησαν, εμείς μεγαλώ-
σαμε και μετά το Γυμνάσιο-Λύκειο, φύγαμε για άλ-
λη γη, άλλα μέρη, χωρίς φυσικά ποτέ να ξεχάσουμε, 
τόσο τους δικούς μας, τους συγγενείς, τους φίλους, 
τους συγχωριανούς, το χωριό μας και πάντα με νοσ-
ταλγία θυμόμαστε όλα αυτά, τόσο στις συζητήσεις 
μας, όσο κυρίως όταν πηγαίνουμε στο χωριό. 

Η λεγόμενη εξέλιξη, καλή ή άσχημη, πήγε και 
στα χωριά. Έγιναν δρόμοι, ήλθε το ηλεκτρικό ρεύ-
μα, ήλθαν τα τρακτέρ κ.λ.π. Έτσι οι δυνατότητες 
της κάθε οικογένειας, με τα τεχνικά μέσα, πολλαπ-
λασιάστηκαν και οι σεμπριές πλέον δεν χρειάζονται, 
δεν είναι απαραίτητες. Πέραν τούτων, οι κάτοικοι 
των ορεινών κυρίως χωριών μειώθηκαν. Τα πετρώ-
δη χωράφια δεν καλλιεργούνται πλέον. Έγιναν βοσ-
κότοποι, γι' αυτούς που έχουν κτηνοτροφία (γιδοπ-
ρόβατα). 

Όμως η «σεμπριά» ήταν στα χρόνια εκείνα, 
κάτι το όμορφο, το ωραίο, το αληθινό, το απαραίτη-
το, το ανθρώπινο. Ίσως, τολμώ να ειπώ, η αγνή αλ-
ληλοβοήθεια μεταξύ των οικογενειών. Μακάρι κάτι   
αντίστοιχο να μπορούσε να γίνει στις σημερινές 
δραστηριότητες. Εκτιμώ ότι γινόμαστε καλύτεροι 
άνθρωποι. 

Πηγές 
 Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΟΚΛΕΩΝ» 

Φύλλο 21 
 Αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια στο  

χωριό Αυλώνα, Τριφυλίας. 

 
Το αλώνισμα 
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Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Του Δημοδιδάσκαλου Γιάννη Φλέσσα από 
την Ζούρτσα1. 

«Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο,» 
Έτσι παραστατικά εκφράζει ο λαός μας τη δίψα του 
για γράμματα. Γι αυτό κι έκανε κάθε θυσία για να 
μορφώσει τα παιδιά του. 

Μετά το Δημοτικό πολλοί γονείς έφερναν τα 
παιδιά τους στα αστικά σχολεία της περιοχής (Αν-
δρίτσαινα, Ζαχάρω, Κυπαρισσία), για να δώσουν 
εισαγωγικές εξετάσεις στο Γυμνάσιο. Η επιτυχία 
τους άλλαζε τη ζωή τους. Θα έμεναν για πρώτη φο-
ρά μακριά από το σπίτι τους, θα συμμετείχαν στα 
δρώμενα μιας μεγαλύτερης κοινωνίας και θα είχαν 
ευκαιρίες καλλίτερες για την κοινωνική τους συγ-
κρότηση, Το τσόχινο καπέλο με την κουκουβάγια 
και τα χρυσαφί γράμματα, η σχολική ποδιά, ο μπε-
ρές, τους έδιναν ένα γόητρο κι ένιωθαν ότι ήταν εκ-
λεκτά μέλη στα πνευματικά στρώματα της πόλης.  

Στα γυμνάσια της περιοχής έφτανε μεγάλος 
αριθμός μαθητών από τη Ζούρτσα. Υπήρχε δυνατή 
εκπαιδευτική παράδοση στο χωριό μας, γιατί πολλοί 
συμπατριώτες είχαν τελειώσει το Ελληνικό σχολείο 
(Σχολαρχείο) και παρακινούσαν και τους νεότερους 
να ακολουθήσουν το δρόμο της εκπαίδευσης. Το 
καλό κλίμα βοηθούσε και η καταγωγή και παρουσία 
αξιόλογων καθηγητών που δίδασκαν σε γειτονικά 
Γυμνάσια. 

Σοβαρό εμπόδιο το οικονομικό: «οι εγγραφές, 
το ενοίκιο, η μεταφορά της οικοσκευής». Περιορί-
ζαμε τα έξοδα συγκατοικώντας τρία και τέσσερα 
παιδιά σ΄ένα δωμάτιο και κάναμε τη διαδρομή Ζο-
ύρτσα-Θολό με τα πόδια. Οι Ζουρτσάνοι προτιμού-
σαν το Γυμνάσιο Κυπαρισσίας. Είχαν δεσμούς με 
την πόλη και τις υπηρεσίες της αλλά διευκολύνον-
ταν και συγκοινωνιακά. Οι Σ.Π.Α.Π. είχαν δρομο-
λογήσει λεωφορείο Θολό-Ζούρτσα. Κάθε Κυριακή 
γινόταν χαμός στο πρακτορείο του Αντώνη Φάμε-
λου με τα εφόδια και τα σακούλια, πού έπρεπε να 
στείλουν οι γονείς στα παιδιά τους. Μετά το ζύγισ-
μα, την πληρωμή και την επικόλληση της υπηρεσι-
ακής ετικέτας, φορτώνονταν στην οροφή του λεω-
φορείου μεταφέρονταν στο Θολό και φορτώνονταν 
στο τραίνο. Στο σταθμό της Κυπαρισσίας ο «μαθη-
τόκοσμος» πηγαινοερχόταν ανυπόμονα. Πολλοί πεί-
ραζαν την Τρελλο-Ευγενία με τα παράξενα καπέλα 
που έμενε  σ΄ένα αρχοντικό στην άκρη του σταθμού 
και περίμεναν το σφύριγμα του Μουτζούρη. 

                                                        
1 Ο Γιάννης Φλέσσας, μέλος του συλλόγου μας, απεβίωσε το 
2005. 

Το τρένο έφτανε, άνοιγε το βαγόνι κι όλοι 
στριμώχνονταν να παραλάβουν το σακούλι τους και 
να φύγουν γρήγορα για το σπίτι. Δεν είχαμε μεγάλη 
περιέργεια για το περιεχόμενο. Πάντα σχεδόν τα 
ίδια. Ψωμί, φασόλια, τραχανάς, χυλοπίτες, ίσως λί-
γο μπακαλιάρο, χόρτα, χαλβάς, (σαπουνιγιέ) και 
κοτόπουλο μαγειρεμένο από τη νύχτα. Πάνω-πάνω 
σ΄ένα φάκελο το γράμμα του πατέρα με τα στερεό-
τυπα λόγια: ¨Αγαπητά μου παιδιά. Υγείαν έχομεν το 
αυτό επιθυμούμε και δι΄υμάς» Και τελείωνε με τη 
συμβουλή: «Φρόνιμα, ήσυχα, διάβασμα». 

 Δεν ξέρω γιατί οι συμβουλές τους εύρισκαν 
απήχηση στις καρδιές μας. Ίσως γιατί αναλογιζό-
μαστε τους κόπους και τις θυσίες τους. Στο φάκελο 
βρίσκαμε και ένα δεκάρικο (κι εκείνο δανεικό) για 
κανένα μολύβι, τετράδιο κ. α. 

 Συχνά πηγαίναμε στο βιβλιοπωλείο του Καϊ-
άφα και ξεφυλλίζαμε την Άλγεβρα «Τόγκα», τη φυ-
σική «Περιστεράκι» και άλλα βιβλία, γιατί οι καθη-
γητές, μας βάζανε ασκήσεις εκτός βιβλίου του Ορ-
γανισμού. Κάποτε ένιωσα μεγάλη έκπληξη όταν 
ανοίγοντας τη Φυσική  Περιστεράκη διάβασα: «Ο 
όρος Φυσική απαντάται δια πρώτην φοράν εις τον 
Αριστοτέλην, όστις συνέταξε σύγγραμμα αναφερό-
μενο στη Φυσική». Τα ίδια λόγια, αυτολεξεί είχα 
ακούσει στην παράδοση του μαθήματος από τον 
Κυριακού που με τη βραχνή, μπάσα φωνή του κα-
τέληγε: «Το μάθημα για να μαθευτεί καλά, πρέπει 
να μαθευτεί αυτολεξί». Η αποστήθιση και η νεκρή 
γνώση σ΄ όλο της το μεγαλείο! 

Ποιος θα σώσει αυτά τα ωραία στιγμιότυπα 
των παιδικών μας χρόνων από τη λήθη; Εμείς οι 
ακόμα ζωντανοί. Στέλνοντας στην εφημεριδούλα 
μας ότι όμορφο  έμεινε στην ψυχή μας. Συμμετέ-
χοντας στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, σ΄ αυ-
τή τη γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα, με 
την ψυχή.  Να είναι μακριά το τέρμα της. 

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ  
Ο Σύλλογος αποφοίτων Λυκείου Κυπαρισσίας σας 

προσκαλεί στην 
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ( έκτη χρονιά ) 

ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2008-2009 

ΤΗΝ 10
η 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 
ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ 
''ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ'' 

Περ. Σταυρού 5 & Λεωφ. Κηφισίας, Ν. Φιλοθέη. 
Τηλ. 2106926049  

Αντίτιμο συμμετοχής 30 Є κατ' άτομο. 
Κλείσιμο τραπεζιού Βασίλης Τρουπάκης στα τηλ. 
210 7015398 ή  6975786615  
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ΤΙ ΕΙΧΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΤΙ ΕΙΧΑ ΠΑΝΤΑ 
Δημοσιεύουμε απόσπασμα από τα αρχεία της Ελλη-
νικής Παλιγγενεσίας, τόμος 12 σελίδα 31, με θέμα:  
«οι κάτοικοι επαρχίας Κυπαρισσίας αναφέρουν 
υπερβάσεις εφόρων των. 
Προς την Υπερτάτην Διοίκησιν της Ελλάδος και την 

Γενικήν Εθνικήν Συνέλευσιν 
Διά της δουλικής μας ταύτης αναφοράς γνωσ-

τοποιούμεν όσα συνέτρεξαν εις την επαρχίαν μας εξ 
αιτίας των εφόρων μας και άλλων μερικών επαρχι-
ωτών, τους οποίους οι παραστάται της επαρχίας μας 
θέλει φανερώσουν. Οι κύριοι έφοροι της επαρχίας 
μας από ένα καιρόν και δώθεν ηθέλησαν να καταν-
τήσουν την επαρχία και τους έπαρχιώτας εις ένα 
βαθμών, ώστε οπού ο λόγος τους και ή υπογραφή 
τους να άπερνά καλλιώτερα από τον Σουλτάνοι το 
χάθι. Άφίνομεν όσα εναντίως έφέρθησαν πέρυσι εις 
την Γερουσίαν, εις τα οποία είναι μάρτυρες και ή 
ιδία Σεβαστή Γερουσία. Δεν λέγομεν όσα ανακατώ-
ματα έγιναν από αυτούς εις την αγορά του μουκατά. 
Αλλ΄ ύστερον κατά τον παρελθόντα  Οκτώβριον ο 
κύριος Πονηρόπουλος ηγόρασε τες εθνικές ελιές 
από την Γερουσίαν δια όνομα της επαρχίας και να 
πληρωθώ ή αγορά του είκοσι πέντε χιλιάδας γρόσια, 
τα δε περσευόμενα να είναι διά τα αναγκαία έξοδα 
τη; επαρχίας και στρατευμάτων. Και, ελθών ένταύ-
θα ενώθη μετά των εφόρων και εναγκαλίσθηκαν την 
αγορά διά ιδικήν τους ωφέλειαν και όχι της επαρχί-
ας, καθώς  και απεδείχθη, Έστειλεν ή Γερουσία έκ-
τελεστικήν δύναμιν, καθώς και εις τας λοιπής επαρ-
χίας, διά να έβγάλη τα στρατεύματα διά Πάτραν, να 
συνάξη και τα δικαιώματα της πατρίδος. Και οι κύ-
ριοι έφοροι μετά του Νικολάου Πονηρόπουλου και 
Αθανασίου Γρηγορόπουλου, διά να βάλουν τους 
σκοπούς τους εις δρόμος εμίσθωσαν δύο ταξιάρχας 
της επαρχίας με σαράντα στρατιώτας, οι οποίοι έ-
βαλαν ντουφέκι της εκτελεστικής δυνάμεως της Γε-
ρουσίας και φώναζαν εις το παζάρι να τους σκοτώ-
σουν και ότι έλθη αυτοί απεκκρίνονται. Και περί 
τούτου δεν είχεν είδησιν διόλου ή επαρχία και αν 
ήθελεν αφήσουν την έκτελεστικήν δύναμιν διά να 
έμβη, κάθονταν δύο ή τρεις ημέρας και έφευγαν 
χωρίς να ακολουθήσουν όσα μεγάλα κακά και έξο-
δα ύστερον ηκολούθησαν, εξ αιτίας των ειρημένων. 
Μα οι ελιές και το λάδι το εθνικό, οπού έβαλον εις 
το χέρι, αύξησαν περισσότερον τους κακούς των 
σκοπούς και έκαμον ταράφι μερικούς από την επαρ-
χία, δίδοντάς τους τες ελιές με εν κέρδος πολλά πε-
ρισσόν, εβάστασαν και διά λόγου τους όσα περιβό-
λια ήθελον έχουν και τόσα περιβόλια άγραφα, κα-
θώς και εις τα τεφτέρια της αποκοπής φαίνονται και 
όσα δεν έφθασαν να αποκόψουν, ελιές τους έταξαν, 

και μερικών έδιδον διά να τους κάμουν ταράφι τους. 
Ταύτα βλέποντας ή επαρχία πολλάκις τους είπαν διά 
να τραβήξουν χέρι από τα τοιαύτα και αυτοί ποσώς 
δεν έδιδαν ακρόαση άλλα άρχισαν κα κτυπούσαν 
τους χριστιανούς με ασπλαχνία, καθώς και εις την 
κωμόπολιν Φιλιατρά εδείχθη. και έκαμαν τόσες ζη-
μίες και έξοδα βαρύτατα, χειρότερα των τυράννων. 
Αυτά και άλλα πολλά ……………....  
Και εις τας δέκα τρεις του παρόντος, ημέρα Τρίτη, 
άρχισαν οι έσωθεν έσφαλισμένοι εις του κυρ Θανά-
ση Γρηγορόπουλου το οσπίτιον να λέγουν τόσας 
ύβρεις των έξω και τόσα αισχρόλογα, δίδοντας τους 
αίτιον καβγά. Τους έρριξαν και τρία ντουφέκια. Τό-
τες και οι, έξω άρχισαν τα ντουφέκια και μετά μίαν 
ώραν του πολέμου έτρεξεν ό λαός και έμβήκεν εις 
το οσπίτιον και το έγύμνωσαν χωρίς να πειραχθή 
άνθρωπος. Μάλιστα ο κυρ Αθανάσης ήτον έβγαλ-
μένος την ιδίαν ήμέραν δύο ώρες πριν ξημερώση 
και έκλείσθη εις του Παπατζιώρη και το περισσότε-
ρον κακόν το έκαμον εις αυτό το οσπίτιον εκείνους 
οπού είχεν μέσα δια φύλαξιν. Και περιπλέον ο υιός 
του Παπατζιώρη άνοιξε τες πόρτες και έφυγε φορ-
τωμένος. Και ή ευχή της πατρίδος δεν έγινεν αίμα 
είδε, πώποτε δεν ήθελε εύρει άκρη. 

Λυτά έτρεξαν εις την έπαρχίαν μας τα οποία 
φανερώνομεν εις το Έθνος, καθώς και οι πληρεξού-
σιοι θέλει τα κάμουν γνωστά, διότι χρειάζεται κόλ-
λες χαρτί να τα άπαριθμήσωμεν. Και ούτως ύποση-
μειούμεθα όλοι κοινώς οι κάτοικοι της επαρχίας. 

1823, Μαρτίου 15, Αρκαδία 
Ακολουθούν 250 υπογραφές πολιτών από την 

Κυπαρισσία και τα πέριξ χωριά                            
Η ετήσια συνδρομή είναι 

15.00 
Λογαριασμός κατάθεσης 

ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς 
5039-026288-071 

Μετά την κατάθεση ενημερώστε 
τον ταμία μας Βασίλη Τρουπάκη 

τηλ.210 7015398, 6975786615 
 

 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΗΛ: 210- 32 51740   
ΦΑΞ 210- 3251722  

 e-mail tflessas@hol.gr  
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 17 
Εκδότης Διευθυντής Φλέσσας Τίμος Βουλής 

36, 5ος όροφος Γραφ.5 Αθήνα Τ. Κ. 105 57 
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ Ε-
ΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.  ΕΠΙΤΑ-

ΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ Σύλλογο 
Αποφοίτων Λυκείου Κυπαρισσίας Βουλής 

36, Αθήνα  105 57 
 


