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     Στις 16 Μαρτίου 2008 ο Σύλλογός μας 
πραγματοποίησε μία ακόμη επιτυχημένη ημερήσια 
εκδρομή, στην λίμνη Στυμφαλία και στην γύρω 
περιοχή, ένθα πραγματοποιήθηκε ο πέμπτος άθλος του 
Ηρακλή         '' ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ''. 
                                    Κατά τον άθλο αυτό, στη βόρεια  
                                    Αρκαδία  όπου υψώνεται το  
                                 βουνό  Στύμφαλος και στους  
                                    πρόποδες του υπήρχε παλιά μια  
                                 πόλη  που λεγόταν και αυτή  
                                 Στύμφαλος.  
                                  Δίπλα στην πόλη  υπήρχε 
                                  μία λίμνη, η Στυμφαλίδα. 
        Ο τόπος ήταν εύφορος και γύρω στις όχθες  της  
λίμνης φύτρωνε πυκνή  βλάστηση από θάμνους και 
δένδρα , που με τον καιρό είχε γίνει ένα σωστό 
αδιαπέραστο δάσος. Μέσα στο δάσος είχαν βρει 
καταφύγιο κάτι άγρια πουλιά. Μια πολύ παλιά ιστορία 
έλεγε πως τα πουλιά κατέφυγαν και κρύφτηκαν στην 
πυκνή βλάστηση του δάσους γιατί φοβήθηκαν να μην 
τα κατασπαράξουν οι λύκοι που κατέβαιναν από το 
βουνό. Ήταν όμως κάτι πολύ παράξενα και φοβερά 
πουλιά. Έτρωγαν  ανθρώπινο κρέας. Είχαν ψηλά 
πόδια όπως τα λελέκια. Οι φτερούγες τους ήταν 
σιδερένιες, και μπορούσαν να εκτοξεύουν τα φτερά 
τους σαν βέλη. Σπάνια αστοχούσαν, και το χτύπημα 
τους μπορούσε να φέρει και το θάνατο.  Καθώς 
έμεναν συνεχώς στο δάσος, πλήθαιναν πολύ γρήγορα, 
κι έγιναν αμέτρητα.  
      'Ηταν τόσο πολλά που όταν σηκώνονταν  στον 
ουρανό, έκρυβαν τον ήλιο και με τα κραξίματα τους, 
έδιωχναν κάθε πετούμενο, κατατρομοκρατούσαν όλα  
 

  τα ζώα και τους ανθρώπους.  
 Όταν ξεχύνονταν στους αγρούς και τα περιβόλια, 
αφάνιζαν τα πάντα και προκαλούσαν τόσο πολλές 
καταστροφές που είχαν γίνει σωστή πληγή σε όλη την 
περιοχή γύρω από την λίμνη.    
  Γι' αυτό ο Ευρυσθέας έδωσε εντολή στον Ηρακλή να 
καθαρίσει τη λίμνη από τα πουλιά αυτά, είτε να τα 
σκοτώσει είτε να τα διώξει. Αυτό ήταν ο Πέμπτος 
άθλος που είχε να κάνει.                     
    Έφτασε λοιπόν στη λίμνη ο Ηρακλής και ετοίμασε 
το τόξο και τα βέλη του. Όμως πώς να  βάλει στο 
σημάδι τα πουλιά που ήταν κρυμμένα μέσα στην 
πυκνή βλάστηση ; Και έπειτα , κι αν έβγαιναν, πώς να 
τα σκοτώσει όλα που ήταν αναρίθμητα ;  Έπρεπε να 
βρει έναν τρόπο να τα βγάλει μέσα από τον κρυψώνα 
τους. Τότε ήρθε η Θεά Αθηνά να τον βοηθήσει στην 
αμηχανία του. Του έδωσε δύο κρόταλα χάλκινα, που 
τα είχε φτιάξει ο Ήφαιστος, και που όταν τα 
χτυπούσες έκαναν τρομακτικό θόρυβο.  
      Τα πήρε λοιπόν ο Ηρακλής και άρχισε να τα 
χτυπάει δίπλα στην λίμνη. Τα πουλιά τότε τρόμαξαν 
και άρχισαν να βγαίνουν  από τα φυλλώματα και τις 
λόχμες κατά χιλιάδες. Ο Ηρακλής δεν έχασε καιρό. 
Με τα βέλη του σκότωνε όσο πιο πολλά μπορούσε, 
ενώ κάθε τόσο ξαναχτυπούσε τα κρόταλα για να 
εξακολουθεί να τα φοβίζει.  
     Έτσι  σκότωσε πάρα πολλά. Τα περισσότερα όμως 
έφυγαν και πήγαν στο νησί του Άρη, όπου αργότερα 
λένε ότι τα βρήκαν οι Αργοναύτες. Για να 
ευχαριστήσει την Αθηνά για την βοήθεια της ο 
Ηρακλής, της πρόσφερε ως τρόπαιο μερικά από τα 
σκοτωμένα πουλιά. Έτσι με τον άθλο αυτό απάλλαξε 
ο Ηρακλής τη χώρα από τα τρομερά αυτά πετούμενα, 
που τόσες καταστροφές προξενούσαν. 
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Εύχεται ολόψυχα 

Σ ' όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας,  
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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      Ζούμε σε μια εποχή που οι  ανθρώπινες σχέσεις 
διαρκώς δοκιμάζονται. Οι ρυθμοί της ζωής μας είναι 
τέτοιοι που δεν αφήνουν περιθώρια για πολλά 
πράγματα. 
      Καθημερινά τρέχουμε να προλάβουμε τόσα 
πολλά, μέσα σε μια διαρκή ένταση. 
      Χίλιες δυό ασχολίες που μας απομακρύνουν από 
γνωστούς και φίλους. 
      Το τηλέφωνο και δει το κινητό, έχουν 
αντικαταστήσει πολλές, πάρα πολλές φορές τις 
φιλικές συναντήσεις, τις ζεστές ανθρώπινες επαφές. 
       Οι φιλικές σχέσεις καθημερινά αμβλύνονται, 
χάνονται όμορφες στιγμές της ζωής μας, που με 
φίλους μοιραζόμασταν χαρές, λύπες και προβλήματα. 
        Η ζωή μας γέμισε με άγχος κι' αυτό δεν μας 
αφήνει να βρούμε χρόνο για κάτι απλό, αλλά 
ουσιαστικό. 
         Να βρεθούμε ξανά με φίλους, να χαλαρώσουμε, 
ν' αστειευτούμε, να γελάσουμε. 
         Κι' ενώ διαπιστώνω με λύπη μου αυτή την 
εξέλιξη, πέφτει στα χέρια μου ένα φιλοσοφημένο 
κείμενο το οποίο βρίσκω πως αξίζει να το μεταφέρω 
αυτούσιο και είμαι σίγουρη πως όλοι  θα 
συμφωνήσουν μ' αυτό. 
         Μας προτρέπει με ουσιαστικό τρόπο να 
ιεραρχήσουμε τα όποια προβλήματα στην ζωή μας. 
        Παραθέτω το κείμενο ως έχει. 

ΤΟ ΒΑΖΟ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ 
ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΦΕΣ 

       Όταν τα θέματα και οι υποθέσεις της 
καθημερινότητας της ζωής σας γίνουν τόσα πολλά, 
που δεν επαρκεί ο χρόνος του 24ώρου για να τα 
χειριστείτε, να θυμηθείτε το βάζο του γλυκού, τις δύο 
κούπες και τον καφέ. 
       Ο καθηγητής στάθηκε μπροστά στους φοιτητές 
της τάξης του, της φιλοσοφικής σχολής, έχοντας 
μπροστά του κάποια αντικείμενα. Όταν η τάξη 
ησύχασε, χωρίς να πει τίποτα, πήρε ένα μεγάλο βάζο 
του γλυκού και άρχισε να το γεμίζει με μπαλάκια του 
τένις. Όταν πλέον δεν χωρούσε άλλο, κοίταξε τους 
μαθητές του και τους ρώτησε αν το βάζο γέμισε  και 
εκείνοι συμφώνησαν. 
        Τότε ο καθηγητής πήρε χαλίκια και άρχισε να τα 
ρίχνει στο βάζο κουνώντας το και αυτά πήγανε στα 
κενά ανάμεσα στις μπάλες του τένις. 
         Όταν πια δεν χωρούσαν άλλα χαλίκια ρώτησε 
τους μαθητές αν το βάζο ήταν γεμάτο και αυτοί κάπως 
σαστισμένοι είπαν πως είναι. Ο καθηγητής στη 
συνέχεια πήρε άμμο και αφού την έριξε στο βάζο, 
γέμισε όλα τα κενά ανάμεσα στα χαλίκια και αφού  

 
 
 
ρώτησε τους μαθητές πάλι, αν το βάζο ήταν γεμάτο, 
αυτοί ανταπάντησαν με ένα ομόφωνο ΝΑΙ. 
      Τότε ο καθηγητής έσκυψε και πήρε κάτω από το 
γραφείο του δύο κούπες καφέ και τις έριξε στο βάζο, 
ενώ οι μαθητές πλέον γελούσαν απορημένοι. 
       '' Τώρα'' λέει ο καθηγητής, '' θέλω να θεωρήσετε 
ότι το βάζο αντιπροσωπεύει τη ζωής σας. 
      Οι μπάλες του τένις είναι τα πλέον ιερά και 
μεγάλα πράγματα στη ζωή σας, όπως η πατρίδα, η 
οικογένεια, τα παιδιά σας, οι φίλοι σας, και οι 
αγαπημένες σας ασχολίες, πράγματα που ακόμα και 
όλα τα άλλα να χαθούν, αυτά είναι ικανά να γεμίσουν 
τη ζωή σας. 
        Τα χαλίκια αντιπροσωπεύουν πράγματα 
σημαντικά όπως τη δουλειά σας , το αυτοκίνητό σας, 
ένα σπίτι. 
       Η άμμος είναι άλλα μικρότερα πράγματα. Αν 
γεμίσετε το βάζο πρώτα με άμμο, δεν θα υπάρχει 
χώρος για να βάλετε τα χαλίκια και τις μπάλες του 
τένις. 
       Το ίδιο ισχύει και για τη ζωή σας. 
        Αν ξοδέψετε την ώρα σας και την ενέργειά σας 
για μικρά πράγματα, δεν θα έχετε χρόνο και δύναμη 
για μεγαλύτερα και σημαντικότερα για σας πράγματα. 
       Φροντίστε τα μπαλάκια του τένις πρώτα και μετά 
τα χαλίκια. Τα υπόλοιπα είναι άμμος. 
        Ένας μαθητής σήκωσε το χέρι και ρώτησε, τι 
αντιπροσωπεύει ο καφές. 
     Ο καθηγητής χαμογέλασε και είπε '' Ο καφές είναι 
για να σας δείξει πως όσο γεμάτη και να είναι η ζωή 
σας, πάντα θα υπάρχει χώρος για ένα καφέ με κάποιο 
φίλο. 
       Είμαι σίγουρη πως θα συμφωνήσετε με τον 
καθηγητή. 
                           Αγκιναροσταχάκη Κούλα 
 
 
 
 
 
      Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή, γιατί είμαι μέλος 
του Συλλόγους μας και έτσι μου δίνεται η ευκαιρία να 
γνωρίσω μέρη της χώρας μου, που μέχρι σήμερα δεν 
έχω επισκεφθεί. 
        Αυτή η όψιμη εκδρομική μου δραστηριότητα 
πραγματοποιείται με την καλλίτερη παρέα. Με τους 
απόφοιτους που έχουμε κοινά αναμνήσεις, ήθη και 
έθιμα. Η κάθε εκδρομή που έχουμε κάνει  , έχει 
σημειώσει μεγάλη επιτυχία λόγω παρέας, καλής 
οργάνωσης και ξενάγησης. 
                                        Συνέχεια στην σελίδα 3 
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ΕΤΣΙ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
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       Διαπιστώνω, πως δεν υπάρχει περιοχή, που να 
μην αναφέρεται είτε στη μυθολογία , είτε στην αρχαία 
και νεώτερη ιστορία, είτε στην εκκλησιαστικά 
ιστορία. 
       Στις 16 Μαρτίου, Κυριακή πρωί ξεκινήσαμε για 
την εκδρομή μας πεπεισμένοι ότι θα περάσουμε 
όμορφα και δεν απογοητευθήκαμε. 
        Ανεβαίνοντας για την ορεινή Κορινθία περάσαμε 
από τη Λίμνη Στυμφαλία, αποξηραμένη από τον άθλο 
του Ηρακλή και συνεχίζοντας την ανάβαση, 
θαυμάσαμε όλες τις αποχρώσεις του πράσινου και τις 
χιονισμένες κορυφές του όρους Ζήρεια. 
          Σε ύψος πάνω από χίλια μέτρα σταματήσαμε να 
προσκυνήσουμε στην Ι. Μ. του Αγίου Γεωργίου που 
έχει ένα υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο, με παραστάσεις 
από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. 
        Κατεβαίνοντας σταματήσαμε στο φράγμα Δόξα 
και θαυμάσαμε την τεχνητή λίμνη με τα 
γαλαζοπράσινα νερά. Σε μια γλώσσα στεριάς που 
εισχωρεί μέσα στη λίμνη είναι το εκκλησάκι του 
Αγίου Φανουρίου και εκεί βγάλαμε την αναμνηστική 
μας φωτογραφία. 
        Σταματήσαμε στην Καστανιά και γευματίσαμε 
γενναία με θέα τις καταπράσινες πλαγίες του Ζήρεια. 
         Επιστρέφοντας, σταματήσαμε στην Ι. Μ. 
Παναγίας '' Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ '' και 
παρακολουθήσαμε μικρό μέρος του εσπερινού και 
επιστρέψαμε σχετικά νωρίς στην Αθήνα. 
         Έχω αρχίσει ήδη να ονειρεύομαι τη διήμερη στις 
17- 18 Μαίου στη Μονεμβάσια- Σπάρτη- Μιστρά. 
                              ΜΑΡΙΚΑ ΣΕΓΚΟΥΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 

Α. Τι δεν επιθυμούμε 
 
 1. Δεν επιθυμούμε να είμαστε, ούτε να 
φαινόμαστε, τοπικιστές. 
 2. Δεν επιθυμούμε να αυτοπροβληθούμε μέσα 
από το Σύλλογο. 
 

3. Δεν επιθυμούμε να προκαλέσουμε τους 
αποφοίτους του Λυκείου Κυπαρισσίας, ούτε 
να τους πιέσουμε να κάνουν κάτι που δεν 
θέλουν. 
4. Δεν επιθυμούμε να έχουμε οποιανδήποτε 
ενασχόληση με την πολιτική, Εθνική και 
Διεθνή. 
5. Δεν επιθυμούμε να έχουμε μια μοναχική και 
αυτόνομη πορεία. 

 
Β. Τι επιθυμούμε. 
 
1. Επιθυμούμε να προβάλουμε με ωραίο 

τρόπο και θεμιτά μέσα το Λύκειο 
Κυπαρισσίας από το οποίο αποφοιτήσαμε 
και ευρύτερα την Επαρχία Τριφυλίας που 
είναι και ο τόπος καταγωγής μας. 

2. Επιθυμούμε να είμαστε μια οργανωμένη 
ομάδα, με συλλογική συμπεριφορά και 
έκφραση. 

3. Επιθυμούμε να ανακαλύψουμε όλους, ει 
δυνατόν, όσους μέχρι τώρα έχουν 
αποφοιτήσει από το Λύκειο Κυπαρισσίας 
και είναι εν ζωή και να τους προτείνουμε 
να συσπειρωθούν και να συνεργασθούν με 
το Σύλλογο, για την εκπλήρωση των 
σκοπών του. 

4. Επιθυμούμε να είμαστε και να 
λειτουργούμε ως κύτταρα και παράγοντες 
προόδου και πολιτισμού, μέσα στα πλαίσια 
της Ελληνορθόδοξης πίστης μας. 

5. Επιθυμούμε και θα επιδιώξουμε την 
συνεργασία με άλλους εκπολιτιστικούς 
Συλλόγους τόσο στην Επαρχία μας όσο και 
στη ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας ή 
όπου αλλού αυτό κριθεί σκόπιμο. 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
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      Στη συνέχεια της ενημέρωσης για τα χωριά από 
όπου κατάγονται τα μέλη του συλλόγου μας, στο 
τεύχος αυτό θ' αναφερθούμε στην ΑΥΛΩΝΑ 
 

ΑΥΛΩΝΑ 
 
    Η ΑΥΛΩΝΑ είναι χτισμένη σε υψόμετρο ( 608) μ. 
πάνω σε δύο λόφους των Νομίων Ορέων και βρί 
σκεται ( 25 ) χιλ. Β.Δ της Κυπαρισσίας.  Η θέα από το 
χωριό προς κάθε κατεύθυνση είναι αξεπέραστη. 
Ανατολικά αντικρίζει την βουνοκορφή ΒΙΡΝΤΑΤΣΙ  
( 828) μ, το όρος ΤΕΤΡΑΖΙ ( 1330) μ, ΒΔ το Κοτύλιο 
όρος με τον περίφημο Ναό του ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ και το όρος ΛΥΚΑΙΟ ( 1420)μ ενώ 
Νότια την ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ και τα βουνά της ΙΘΩΜΗΣ.
     Μέχρι το 1921 η ΑΥΛΩΝΑ ονομαζόταν 
ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΑΦΑ από το όνομα του Τούρκου της 
περιοχής Καρά- Μουσταφά, όπου σήμερα στην 
τοποθεσία ΚΑΛΥΒΙΑ σώζεται ερειπωμένος ο πύργος 
του. 
       Κατά την παράδοση ο Καρά- Μουσταφά 
θανατώθηκε στις 14/3/1821 στη θέση Σκαλίτσα από 
επαναστάτες με πρωτεργάτες τους Καραμουσταφαί 
ους. 
      Η ΑΥΛΩΝΑ σήμερα αποτελεί Δημοτικό 
διαμέρισμα του Δήμου ΑΥΛΩΝΟΣ που έχει έδρα το 
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. 
        Ο Τέως Δήμος ΑΥΛΩΝΑΣ συστάθηκε το 1835 
 ( ΒΔ 27/12/ 1833) και ονομάστηκε έτσι για να δηλώ-
νει τη σύνδεσή του με τον αρχαίο ΑΥΛΩΝΑ και για 
τον ίδιο λόγο μετονομάστηκε και το χωριό σε 
ΑΥΛΩΝΑ ( ΦΕΚ 44/1822). 
       Η σημερινή ΑΥΛΩΝΑ απαριθμεί γύρω στους 
 ( 217 ) κατοίκους ( τελευταία απογραφή ), ενώ το 
1925 οι κάτοικοι ανέρχοντο σε ( 621). 
      Στην πλατεία του χωριού με τον ιστορικό 
πλάτανο, που φυτεύτηκε το 1881, είναι κτισμένη από 
το 1831 η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ( πολιούχος 
της ΑΥΛΩΝΑΣ), όμως το πανηγύρι του χωριού 
γιορτάζεται στις 15 Αυγούστου, στο εκκλησάκι της 
Παναγίας που βρίσκεται γύρω στα ( 5 ) χιλ. έξω από 
το χωριό. 
        Στο σύλλογό μας μέχρι σήμερα έχουν γραφεί 
( 17) μέλη από τα οποία τα ( 4 ) είναι ιδρυτικά. 
      Η ΑΥΛΩΝΑ έχει ζωή  τεσσάρων αιώνων περίπου 
και η παρουσία των κατοίκων της είναι αρκετά 
μεγάλη, καθ' ότι ανέδειξε συμαντικούς ανθρώπους, 
 

 
 

  
 
( ιατρούς, καθηγητές, δικηγόρους, στρατηγούς κ.α ) , 
οι οποίοι προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στους 
εθνικούς αγώνες της Πατρίδας στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και τον επιχειρηματικό τομέα της 
περιοχής. 
   Στην ΑΥΛΩΝΑ από το 1925 μέχρι σήμερα έχουν 
συντελεσθεί πολύ σημαντικά έργα που φανερώνουν 
περίτρανα την προσφορά των Αυλωνιτών στο 
Κοινωνικό σύνολο, καθώς την αποφασιστικότητα και 
το φιλοπρόοδο πνεύμα τους για την περιοχή. 
       Περιληπτικά θ' αναφέρω μερικά από τα έργα που 
έχουν συντελεσθεί: 
   α. Το 1925 ιδρύεται Σύλλογος φιλοδένδρων  και το 
ίδιο έτος λειτουργεί στο χωριό πετρελαιοκίνητος 
αλευρόμυλος. 
    β. Το 1930 εγκαθίσταται και λειτουργεί εργαστήριο 
ταπητουργίας. Παράρτημα του Ελληνικού 
Ταπητουργικού Οργανισμού ( σήμερα δεν υπάρχει ). 
     γ. Το 1960 εγκαθίσταται και λειτουργεί σύγχρονο 
ελαιοπιεστήριο. 
    δ. Το 1963 λειτουργεί επίσης σύγχρονο 
Τυροκομείο. 
     ε. Το 1978 εγκαθίσταται δεύτερο αντλιοστάσιο για 
μεγαλύτερη ύδρευση του χωριού. 
     στ. Το 1982 ιδρύθηκε Μουσείο Γεωργικών 
εργαλείων και 
     ζ. Πριν από λίγα χρόνια κατασκευάζεται και 
λειτουργεί αποχετευτικό  δίκτυο με πλήρη βιολογικό 
καθαρισμό, πράγμα που αποτελεί μοναδικότητα, για 
χωριό, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρο 
τον Ελλαδικό χώρο. 
      Οι Αυλωνίτες ασχολούνται κυρίως με γεωργικές 
και κτηνοτροφικές εργασίες. Αρκετοί απ' αυτούς είναι 
μικροεπαγγελματίες και όλοι είναι περήφανοι για το 
χωριό τους. 
       Πολλοί σήμερα κατοικούν στην Αθήνα και από 
το 1957   έχουν ιδρύσει το ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ 
ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ με πολλές και ποικίλες δραστηριό-
τητες με σκοπό την πρόοδο και την ευημερία του 
χωριού και γενικά της περιοχής. 
       Όλοι οι Αυλωνίτες είναι άνθρωποι ενεργητικοί, 
χαρούμενοι, φιλόξενοι και μερακλήδες που με τις 
εκδηλώσεις και τα τραγούδια τους δεν αφήνουν 
ασυγκίνητο κάθε ανθρώπινο συναίσθημα. 
                                                 Ένας Αυλωνίτης. 
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Νέα στήλη  στην εφημερίδα '' ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ'' 
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Αναμνηστική φωτογραφία της 8ης Τάξεως του Γυμνασίου Κυπαρισσίας του σχολικού έτους 1953- 1954 στην ετήσια εκδρομή 
στο Μέγα σπήλαιο - Καλάβρυτα- Αγία Λαύρα, Μάϊος 1954 
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 07.30 από το Καλλιμάρμαρο - Εθνική 

μή Λειβαδιά- Χαιρόνια- 

 Άμφισσα- Ιτέα και φθάνουμε 

α αξιοθέατα του Γαλαξιδίου, 

ουσείο, το 

α- Αντίκιρρα, 

 
 
 
 
  
 
 Αναχώρηση
Άμυνα- Αγία Παρασκευή. 
      Ακολουθούμε τη διαδρο
Γραβιά. Στην Γραβιά ( Χάνι Γραβιάς ). Στάση για 
καφέ 30 λεπτών. 
       Συνεχίζουμε προς
στο ιστορικό Γαλαξίδι. 
        Θα περιηγηθούμε τ
με τα αρχοντικά του, με την παραδοσιακή 
Ρουμελιώτικη αρχιτεκτονική, το Ναυτικό Μ
Λαογραφικό Μουσείο και τις Βυζαντινές εκκλησίες. 
    Θα γευματίσουμε στην Ιτέα. 
      Επιστροφή μέσω Ιτέας- Κίρρ
παραλία Διστόμου- Δίστομο- Λειβαδιά- Αθήνα. 
 Τιμή συμμετοχής: 
  25 Ευρώ το άτομο άνευ φαγητού. 
Δηλώσεις συμμετοχής 
1. Βασίλειο Τρουπάκη  

975786615      Τηλ. 210-7015398 &  6
2. Ιωάννη Μητρόπουλο 
      Τηλ. 210- 9413684 & 6972766236 
3. Αθανάσιο Καράμπελα:  

Τηλ. 210- 2821647 & 6977460537 

 

 Συμπληρώστε τα εννέα τετράγωνα με αριθμούς από 

 

ς 

γώ πλήρωσα την  
ίς; 

    Η ετήσια συνδρομή είναι 15.00Є 

άπεζας.  
ώστε 

                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
το 1 μέχρι το 9 έτσι ώστε σε καμία οριζόντια σειρά 
και καμία κάθετη στήλη καθώς και σε κανένα τετρά
γωνο να μην υπάρχει ο ίδιος αριθμός.  
                                          Β. Τρουπάκη
 
 

                                     Ε
                            συνδρομή μου . Εσε
 
                              
                                   Λογαριασμός κατάθεσης  
                                   0020109069356 
                                  Της Αγροτικής Τρ
                                   Μετά την κατάθεση ενημερ
                                  τον ταμία μας Τηλ. 210 9413684 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ  
 Κ 8  ΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 200

ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
   Φέρεται σε γνώση όλων των μελών του 

στου 

 συνεδριάσεις αυτές μπορούν να 

λή ευκαιρία για την 

Χ 210 3251722 

  
Συλλόγου μας, ότι κάθε πρώτη Τετάρτη εκά
μηνός και ώρα 11 π.μ. , συνεδριάζει το Δ. Συμ 
βούλιο και συζητάει διάφορα θέματα του 
Συλλόγου. 
      Κατά τις
παραβρεθούν και όσα εκ των μελών του Συλ 
λόγου μας το επιθυμούν. 
     Είναι μια πάρα πολύ κα
αλληλογνωριμία μας και ανταλλαγής απόψεων 
για την πάρα πέρα πορεία του Συλλόγου μας. 
     Σας περιμένουμε. 
Τηλ. 210 3251740 ΦΑ
            Εκ του Δ. Συμβουλίου 
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Ιδιοκτήτης 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τηλ. 210-3251740 
ΦΑΧ 210-3251722 

e- mail tflessas@hol.gr
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟ  Αριθ. Τεύχους 12 
Ε , 

Διανέμεται   
ΠΡΟΑΙΡΕ ΟΝΤΑΙ 

ΔΕ ο 

ΣΗ
κδότης Διευθυντής Φλέσσας Τίμος  Βουλής 36

5ος όροφος Γραφ. 5   Αθήνα Τ.Κ. 105 57 
 
 ΔΩΡΕΑΝ

ΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝ
ΚΤΕΣ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ στ
Σύλλογο Αποφοίτων Λυκείου Κυπαρισσίας 

Βουλής 36, Αθήνα 105 57 
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