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  Κα Λυκιάρχη, 
Αγαπητές Συμμαθήτριες και Αγαπητοί Συμμαθητές του  
Γυμνασίου και νυν Λυκείου Κυπαρισσίας. 
Φίλες και φίλοι του Συλλόγου μας. 
                                   Μετά το καλωσόρισμα του Κου 
                                  Γιάννη Μητρόπουλου, αισθάνομαι  
                                   και εγώ με την σειρά μου, την ανάγ- 
                                   κη να σας ευχηθώ εκ μέρους του  
                                   Δ.Σ., όπως το νέο έτος 2009 σας  
                                   χαρίσει σε όλες και όλους υγεία,  
                                  προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 
                                   Είναι  ιδιαίτερη χαρά και Ικανοποίη- 
                                   ση για όλους εμάς τους αποφοίτους 
του Λυκείου Κυπαρισσίας, έστω και τώρα στα δειλινά 
χρόνια του βίου μας,να βλέπουμε και πάλι σήμερα εδώ, 
αγαπημένες παληές συμμαθήτριες και συμμαθητές ως και 
μέλη και φίλους του Συλλόγου μας.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    Σας υπενθυμίζω, ότι ο Σύλλογός μας εκτός από τις 
ωραίες εκδρομές και συνεστιάσεις έχει και άλλες δραστη- 
ριότητες, με κορυφαία την εκδήλωση βράβευσης των δύο 
πρώτων αριστούχων αποφοίτων της 3ης τάξεως του 
Λυκείου Κυπαρισσίας. 
    Η εκδήλωση αυτή κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια 
πραγματοποιήθηκε στην Κυπαρισσία. Εφέτος είναι η Τρίτη 
χρονιά που πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση , στον 
μόλις πενταετή βίο του Συλλόγου μας, αποφασίσθηκε να 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, μαζί με την εκδήλωση 
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίττας. 
   Σήμερα λοιπόν στην σεμνή και ταπεινή αυτή τελετή θα 
βραβεύσουμε τις δύο πρώτες εκ των αποφοιτησάντων με 
βαθμό άριστα από το Λύκειο Κυπαρισσίας κατά το 
σχολικό έτος 2007-2008.- 
      Την Αθανασία Σάλλα- Ηλιοπούλου του Δημητρίου και 
της Ελένης με βαθμό απολυτηρίου 19 7/10 και την  
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ΤΟ Δ. Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Εύχεται ολόψυχα 

Σ ' όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας, να εορτάσουν  
 οικογενειακώς με χαρά και αγαλλίαση την ανάσταση του Κυρίου 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΥΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΤΗΝ 11η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κος Αθανάσιος Καράμπελας και το μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής Κα Διονυσία 
Παρασκευοπούλου, κόβουν την πίττα του Συλλόγου. 
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ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ                                                                                                                                  Σελ. 2 
Συνέχεια από την σελίδα 1 
Δήμητρα Παρασκευοπούλου του Αντωνίου και της 
Σπυριδούλας με βαθμό απολυτηρίου 19 6/10, που και οι 
δύο είναι ήδη φοιτήτριες, η μεν πρώτη στην Νομική Σχολή 
και η δεύτερη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 
      Αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια στην 
Αθανασία και στην Δήμητρα για τις πολύ μεγάλες 
προσπάθειες που έκαμαν για να είναι οι πρώτες μεταξύ των 
συμμαθητών τους που αποφοίτησαν κατά το σχολικό έτος 
2007-2008..- Πολλά μα πάρα πολλά συγχαρητήρια και 
στους Καθηγητές τους, τους οποίους εδώ σήμερα 
εκπροσωπεί η  Λυκειάρχης τους, Κα Πρίτσα Αικατερίνη, 
που ακούραστα μοχθούν κάτω από αντίξοες συνθήκες για 
να μεταφέρουν τους μαθητές τους τις πολύτιμες γνώσεις 
και που με συλλογική προσπάθεια καταφέρνουν να 
προβάλλουν στο Πανελλήνιο το Λύκειό μας , με τις 
σημαντικές επιτυχίες των αποφοίτων του στις ανώτατες και 
ανώτερες σχολές. 
        Τέλος συγχαρητήρια και στους γονείς τους που με 
αγάπη , στοργή και πολλές θυσίες βοήθησαν τα παιδιά τους 
να αριστεύσουν, να αναδειχθούν και να επιβεβαιώσουν τον 
κανόνα. 
       ΑΡΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡΙΣΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.  
Αθανασία και Δήμητρα , η διάκρισή σας αυτή, περιποιεί 
ιδιαίτερη τιμή και δίδει μεγάλη χαρά, σε όλους εμάς τους 
παλαιοτέρους αποφοίτους από το ίδιο Γυμνάσιο ( σημερινό 
Λύκειο ), γι’ αυτό το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να 
σας βραβεύσει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

Εμείς σας συγχαίρουμε, σας καμαρώνουμε και σας 
απονέμουμε τον τιμητικό  έπαινο που συνοδεύεται από ένα 
συμβολικό χρηματικό ποσό για την κάθε μιά σας και σας 
ευχόμεθα καλή σταδιοδρομία και η ζωή σας να είναι 
γεμάτη με μεγαλύτερες ακόμη επιτυχίες. 
        Στην συμμαθήτριά μας Συμβολαιογράφο Κα 
Ευσταθία Κυριακού ( την καλή μας Έφη ) από την Σπηλιά, 
εκφράζουμε τις άπειρες ευχατιστίες μας για την οικονομική 
και όχι μόνο στήριξη του Συλλόγου μας, αλλά και για την 
γενναία οικονομική προσφορά της για το βραβείο των 1000 
ΕΥΡΩ της πρώτης των αριστευσάντων μαθητριών , το 
δεύτερο βραβείο των 600 ΕΥΡΩ είναι προσφορά του 
Συλλόγου μας. 
        Κλείνοντας την σημερινή μας εκδήλωση, αισθάνομαι 
την ανάγκη για ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που 
μας τιμήσατε με την εδώ παρουσία σας και όλως 
ιδιαιτέρως ευχαριστώ την Λυκειάρχη του Λυκείου 
Κυπαρισσίας Κα Πρίτσα Αικατερίνη για την τιμή που μας 
έκανε να προσέλθει στην σημερινή μας εκδήλωση. 
      Τελειώνοντας απευθύνομαι προς όλους τους 
αποφοίτους του Λυκείου Κυπαρισσίας και ιδιαιτέρως 
στους νέους και τους καλώ όσοι ακόμα δεν είναι μέλη του 
Συλλόγου μας, να γίνουν, για να πάρουν τον Σύλλογο στα 
χέρια τους και να τον οδηγήσουν με τις νέες ιδέες τους σε 
επιτυχίες ακόμη σημαντικότερες από τις δικές 
                          Ευχαριστώ 

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συλλόγου των Αποφοίτων του Λυκείου Κυπαρισσίας. 
      Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας αυτή της κοπής της πίττας και της βράβευσης των 2 αριστούχων Αποφοίτων του 
Λυκείου Κυπαρισσίας σχολικού έτους 2007-2008 και σας ευχόμαστε καλή χρονιά και καλή διασκέδαση. 
      Για όσους δεν με ξέρουν σας λέγω ότι είμαι ο Μητρόπουλος ο Γιάννης , ο Ταμίας του Συλλόγου μας. Βεβαίως δε θα σας πω 
τώρα εδώ για τα οικονομικά του Συλλόγου, μάλλον σ’ αυτά καλά τα καταφέρνουμε, απλώς θα σας υπενθυμίσω ότι δεν ξέχασα να 
πάρω μαζί μου το μπλοκάκι των εισπράξεων των συνδρομών. 
       Είναι μεγάλη η χαρά μας σήμερα που συναντιόμαστε και θα συνδιασκεδάσουμε με συμμαθητές μας που αποφοίτησαν από το 
Λύκειο Κυπαρισσίας πριν 55 χρόνια , η συν-πλην. Παράλληλα ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τους φίλους του Συλλόγου που μας 
συμπαρίστανται σε αυτήν την εκδήλωση, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις μας.         Συνέχεια στην σελίδα 3 

Ο ταμίας του Συλλόγου Κος Ιωάννης Μητρόπουλος καλωσορίζει τους παραβρεθέντας κατά την τελετή κοπής της πίττας και της 
βράβευσης των αριστευσουσών μαθητριών. Παραπλεύρως ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κος Αθανάσιος Καράμπελας. 

Προσφώνηση- Καλωσόρισμα Γιάννη Μητρόπουλου στην πίττα Αποφοίτων την 11-1-2009 
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ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ                                                                                                                                  Σελ.   3 
Συνέχεια από την σελίδα 2 
    Ζητάμε και άλλοι απόφοιτοι να έλθουν να εγγραφούν 
μέλη και να μεγαλώσει ακόμα ο Σύλλογός μας. Είναι πάρα 
πολλοί αυτοί που έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο της 
Κυπαρισσίας. Όταν έλθουν, θα διαπιστώσουν και θα 
διαισθανθούν διαφορετικά από ότι όταν είναι μέλη άλλων 
Συλλόγων. 
     Θα πρέπει αυτός ο Σύλλογος να διατηρηθεί. Αποτελεί 
θα έλεγα μια πρωτοτυπία, ίσως και μοναδικότητα. Ζητάμε 
λοιπόν να έλθει» νέο αίμα». Εμείς σε λίγο θα φύγουμε και 
πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στους νεότερους για 
να συνεχίσουν. 
    Αυτά για το παρόν. Δεν σας κουράζω άλλο. 
    Στη συνέχεια, θα σας απευθύνει χαιρετισμό ο 
πρόεδρος του Συλλόγου μας ο Θανάσης Καράμπελας και 
θα ακολουθήσει η βράβευση. 
    Ο Κος πρόεδρος έχει το λόγο: Ο Κος πρόεδρος στο 
μικρόφωνο.                               Γιάννης Μητρόπουλος. 
 
 
 
       Με  εξαιρετική  επιτυχία  πραγματοποιήθηκε  για  5η  
συνεχή  χρονιά  η  συνεστίαση  και  το  κόψιμο  της  Πίττας  
του  Συλλόγου  των  Αποφοίτων  του  Γυμν.  Κυπαρισσίας 
που  έγινε  πάλι  στο  κέντρο  ¨Ελαφοκυνηγός¨.  Για  πρώτη  
φορά  έγινε  συγχρόνως  στην  Αθήνα  η  βράβευση  των  
δύο  αριστούχων  αποφοίτων  του  Λυκείου  μας  της  
σχολικής  χρονιάς  2007-2008,  που  έχει  γίνει  πλέον  
θεσμός  για  το  Σύλλογό  μας  και  γινόταν  κάθε  χρόνο  
στην  Κυπαρισσία. 
      Στην  έναρξη  της  εκδηλώσεως  έκανε  ο  κ.  Γ.  Μητρό 
πουλος  Ταμίας  του  Συλλόγου  μας  με  τον  όμορφο  
χαιρετισμό  προς  τους  συμμαθητές  και  φίλους.  Ο  πρό-
εδρός  μας  κ.  Αθαν.  Καράμπελας  καλωσόρισε  θερμά  
όλους,  ιδιαίτερα  τη  Λυκειάρχη  του  Λυκείου  Κυπαρισ-
σίας  και  τις  αριστεύσασες  μαθήτριες.  Με  μεγά λη  χαρά  
ακούσαμε  τη  Λυκειάρχη  να  αναφέρει  τη  μεγά λη  επι-
τυχία  των  μαθητών  του  Λυκείου  στα  Ανώτατα  Εκπαι-
δευτικά  Ιδρύματα.  Θερμά  συγχαρητήρια 
     Στη  συνέχεια  η  κ.  Έφη  Κυριακού  Συμβολαιογράφος  
και  μέλος  του  Συλλόγου  μας,  βράβευσε  και  προσέφερε  
όπως  και  τα  προηγούμενα  έτη  1000  ευρώ  στην  πρώτη  
απόφοιτο  της  Γ  Λυκείου  Αθανασία  Σελλά-Ηλιοπούλου, 
η  οποία  πέτυχε  στη  Νομική  του  Πανεπιστημίου  
Αθηνών.  Εκφράζομε  όλοι  τις  ευχαριστίες  μας  και  την  
αγάπη  μας  στην  Έφη  για  τη  γενναία  και  ευγενική  
προσφορά  της  και  ιδιαίτερα  για  την  ωραία  και  
χριστιανική  ευχή  που  έδωσε  για  καρποφόρα  
σταδιοδρομία  στη  βραβευθείσα.  Ο  Γενικός  Γραμματέας  
του  Συλλόγου  μας  κ.  Τίμος  Φλέσσας  εκ   μέρους  του  
Συλλόγου,  βράβευσε  τη  2η  απόφοιτο  Δήμητρα  
Παρασκευοπούλου,  η  οποία  πέτυχε  στην  Ιατρική  Σχολή  
του  Πανεπιστημίου  Κρήτης, με  το  ποσό  των  600  ευρώ 
με  πολλές  ευχές  από  όλους  μας  για  καλή  
σταδιοδρομία.  Οι  δύο  μαθήτριες  μετά  την  παραλαβή  
των  επαίνων  τους  ευχαρίστησαν  όσους  τις  βοήθησαν   
για  την  επιτυχία  τους,  που  ήταν  οι  γονείς  τους  και  οι  
καθηγητές  τους,  καθώς  και  τον  Σύλλογο  που  τους   
τίμησε.  Εύχομαι  να  συνεχίσομε  την  ηθική  και  λιγότερο  

την  υλική  ενίσχυση  του  Λυκείου  Κυπαρισσίας  από  
όπου  ξεκινήσαμε  όλοι  μας  και  νομίζω  ότι  όλοι  πετύ-
χαμε  όχι  τόσο  υλικά  γιατί  αυτό  λίγο  μετράει,  όσο  
κοινωνικά.  Εκείνο  που  πετύχαμε  όλοι  είναι  ότι  απο-
λαύσαμε  τις  καθημερινές  ανθρώπινες  χαρές.  
Απολαύσαμε  τη  θαλπωρή  της  οικογένειας,  τη  συντρο-
φιά  των  φίλων.  Μας  έλειψαν  κάποτε  πολλά,  γι`αυτό  
νιώθομε  τώρα  τυχεροί.  Είμαστε  μια  γενιά  προνο-
μιούχων,  ίσως  περισσότερο  από  τις  νεώτερες  γενιές  
που  απολαμβάνουν  τα  πάντα  αλλά  χαίρονται  λιγότερο. 
       Ο  πρόεδρός  μας  έκοψε  την  πίττα  και  ο  τυχερός  
κέρδισε  την  πάνσεπτη  εικόνα  της  Παναγίας,  προσφορά  
του  επιτίμου  προέδρου  του  Συλλόγου  μας  κ.  Άρη  
Σταυρόπουλου  ο  οποίος  απηύθυνε  όπως  πάντα  θερμό  
χαιρετισμό  προς  όλους.  Τον  ευχαριστούμε. 
        Το  λόγο  έλαβε  επίσης  ο  κ.  Κων/νος  Βουδούρης,  
Καθηγητής  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  του  
Πανεπιστημίου  Αθηνών  και  μέλος  του  Συλλόγου  μας,  
ο  οποίος  απηύθυνε  χαιρετισμό  στους  παρευρισκομένους  
και  συνεχάρη  τις  βραβευθείσες  σπουδάστριες. 
       Η  χαρά  όλων  των  συμμαθητών  και  φίλων  ήταν  
έκδηλη  που  και  φέτος  ο  Θεός  μας  αξίωσε  να  
συναντηθούμε  και  να  γυρίσομε  το  ρολόι  των  
αναμνήσεων  στα  όμορφα  νεανικά  μας  χρόνια,  με  τις  
χαρές  της  νιότης,  με  τα  μικροπροβλήματα  που  τότε  
μας  εφαίνοντο  βουνό  και  τώρα  τα  έχομε  ξεχάσει.   
Η  ατμόσφαιρα  ήταν  πολύ  ευχάριστη,  φαινόταν  στα  
πρόσωπα  όλων  που  έλαμπαν  από  χαρά.  Μόνο  στο  
υποσυνείδητο θυμόμαστε  το  άκουσμα  του  ονόματός  μας  
να  σηκωθούμε  στο  μάθημα,  με  το  καρδιοχτύπι  της  
εξέτασης  και  ειδικά  στα  μαθηματικά  για  τις  κοπέλες  
της  τάξεως. 
 Η  όμορφη  μουσική  με  τραγούδια  της  εποχής  
μας,  μας  γέμισε  χαρά.  Ακολούθησε  χορός  με  πολύ  
κέφι.  Επίσης  έγινε  λαχειοφόρος  αγορά  με  πολλά  και  
ωραία  δωράκια  για  τους  σκοπούς  του  Συλλόγου  μας.  
Με  την  ευκαιρία  αυτή  καλούμε  και  άλλους  αποφοίτους
και  μάλιστα  νεώτερους  να  πάρουν  τη  σκυτάλη  από  
εμάς  τους  παλαιότερους  και  να  μεγαλώσουν  το  
Σύλλογο  σε  μέλη. 
 Με  πολλές  εγκάρδιες  ευχές  με  την  ευκαιρία  
του  νέου  χρόνου,  με  πολλή  αγάπη  και  συγκίνηση  
αποχωριστήκαμε.  Και  του  χρόνου  με  υγεία  να  
επαναλάβομε  το  κόψιμο  της  πίττας,  με  όλους  μας  
παρόντες.                      Μαρία  Τάκη-Κουτέπα 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προσφόνηση και χαιρετισμός του Προέδρου κατά την 

εκδήλωση βράβευση των αριστούχων και κοπής της πίττας 
του Συλλόγου την 11η Ιαν. 2009. 
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1η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 
Αναχώρηση από την Αγία Παρασκευή στις 8.00 
ακριβώς. Εθνική Άμυνα- Καλλιμάρμαρο-Ομόνοια- 
Λεωφόρος Αθηνών. 
Στάση , για καφέ στο Αρτεμίσιο 30'. Στη συνέχεια 
ακολουθώντας την διαδρομή Κόμβος Νεστάνης- 
Κάψας- περνάμε από το Αρχοντοχώρι Λεβίδη πατρίδα 
του Αλέξανδρου Παπαναστασίου- το χωριό Βλαχέρ-
να, φθάνουμε στην πανέμορφη ΒΥΤΙΝΑ με την 
έντονη τουριστική κίνηση χειμώνα – καλοκαίρι και 
πατρίδα του ιστορικού Κων/ νου Παπαρηγόπουλου. 
Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετά μοναστήρια, 
με το πιο σημαντικό το μοναστήρι της Γρανίτσας του 
12ου αιώνα, κοντά στο χωριό Νυμφασιά ( Γρανίτσα ) 
που υπήρξε καταφύγιο του Κολοκοτρώνη, διατηρούσε 
κρυφό Σχολειό και διαφυλάσσει την θαυματουργή 
εικόνα της Παναγίας. Εάν ο χρόνος το επιτρέψει θα 
επισκεφθούμε το εν λόγω Μοναστήρι. Στην Βυτίνα θα 
κάνουμε την 2η στάση για 30'. Στην συνέχεια θα 
επισκεφθούμε ένα από τα ομορφότερα χωριά της 
Ελλάδας τα Λαγκάδια, πατρίδα των φημισμένων 
μαστόρων και χτιστάδων. Θα επισκεφθούμε το σπίτι 
Δεληγιανναίων και την εκκλησία των Ταξιαρχών 18ου 
αιώνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πανέμορφη 
Δημητσάνα, με τους μπαρουτόμυλους, θα επισκεφ-
θούμε τα σπίτια του Πατριάρχη Γρηγορίου τουυ Ε' και 
του Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανού όπου 
στεγάζεται εκκλησιαστικό Μουσείο, ως και το πολύ 
αξιόλογο Μουσείο Υδροκίνησης. 
Στα Λαγκάδια, θα γευματίσουμε και στη συνέχεια θα 
επιστρέψουμε στην ΒΥΤΙΝΑ όπου και θα διανυκτε-
ρεύσουμε. 
 
2η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 
 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω Βλαχέρνας- 
Κλειτορίας θα φθάσουμε στο χωριό Καστριά, όπου θα 
επισκεφθούμε το θαυμάσιο Σπήλαιο των Λιμνών με 
τους εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες και 
με τις 13 λίμνες που μοιράζονται σε 3 ορόφους. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μονή της Αγίας Λαύρας 
που είναι ένας από τους ωραιότερους και ιερότερους 
τόπους της Ελλάδος. Στο παρεκκλήσι της μονής 
ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της επανάστασης του 1821 
και ύψωσαν το τιμημένο Λάβαρο που φυλάσσεται στο 
σκευοφυλάκιο της μονής. Μετά την Αγία Λαύρα θα 
επισκεφθούμε τα Καλάβρυτα όπου και θα  

γευματίσουμε. Θα επισκεφθούμε το Επιβλητικό 
Μνημείο που έχει στηθεί εις μνήμην των εκτελεσθέ-
ντων στις 13 Δεκεμβρίου 1943 από τους Γερμανούς. 
Επιστρέφοντας το απόγευμα για την Αθήνα θα 
επισκεφθούμε το μοναστήρι του μεγάλου Σπηλαίου, 
όπου βρίσκεται η κέρινη είκόνα της Παναγίας, έργο 
του Ευαγγελιστού Λουκά. Αργά το βράδυ θα επιστρέ-
ψουμε στην Αθήνα. 
 
Τιμή συμμετοχής: Σε 2κλινο δωμάτιο 80 Ε κατ’ 
άτομο  
Σε μονόκλινο δωμάτιο: 95 Ε κατ’ άτομο. 
  
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: 

- Διαμονή στο ξενοδοχείο Villa-Valo  στην 
Βυτίνα με πρωινό. 

- Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν. 
- Διόδια- Φ.Π.Α. 

 
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 5/3/2009 στα τηλέφωνα: 
Βασ. Τρουπάκης: 210 7015398 
           Κινητό     6975786615 
 
Αθ. Καράμπελας: 210 2821647 
        Κινητό          6977460537 
 
Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί 
εάν ο χρόνος και οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν. 
 
 
 
     
Η κοπέλα παρουσιάζεται και ζητάει μια θέση 
πρακτικής νοσοκόμας: 
     Έχετε προϋπηρεσία για τη δουλειά ; τη ρωτάει ο 
προσωπάρχης. 
      Βεβαίως, έχω, απαντάει η κοπέλα. Η μητέρα μου 
οδηγεί αυτοκίνητο, ο αδερφός μου μηχανάκι, ο 
πατέρας μου είναι ορειβάτης και η μεγάλη μου 
αδερφή κάνει σκι!   Κι εγώ ξέρετε, αλλάζω τους 
επιδέσμους όλων!! 
 
 
 
 
     Δύο φίλοι πεθαίνουν σε αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα και συναντιόνται στον άλλο κόσμο. 
     Τι τυχεροί που είμαστε, τι υπέροχος τόπος που 
είναι ο παράδεισος, ύστερα απ’ ότι τραβήξαμε με τις 
γυναίκες μας και τις πεθερές μας. 
      Μα Μήτσο, τον διακόπτει ο άλλος δεν είναι ο 
παράδεισος, είναι η κόλαση. 

2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 14-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009  

ΒΥΤΙΝΑ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Η Πείρα 

Συγκρίσεις 
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Φ Ο Τ Ο Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008

Η πρώτη αριστεύσασα Αθανασία Σάλλα- Ηλιοπούλου με βαθμό 19 7/10 , βραβεύεται από την Κα Ευσταθία 
Κυριακού, χορηγό και του βραβείου των 1.000 ΕΥΡΩ. 

Στην φωτογραφία εξ αριστερών προς δεξιά η Συμβολαιογράφος Κα Ευσταθία Κυριακού, η βραβευθείσα 
Αθανασία Σάλλα- Ηλιοπούλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κος Αθανάσιος Καράμπελας. 

ΤΕΥΧΟΣ Νο 15   ΜΑΡΤΙΟΣ 2009                                                                                             Σελίδα 5 
 



ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ                                                                                                                                  Σελ.   6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Τεύχος Ν 15 ΜΑΡΤΙΟΣ  2009                  Σελίδα 6 
 

Η δεύτερη βραβευθήσα Δήμητρα Παρασκευοπούλου με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μας Κο Ευθύμιο 
Φλέσσα. 

Στη φωτογραφία εξ αριστερών προς τα δεξιά . Οι βραβευθείσες Αθανασία Σάλλα- Ηλιοπούλου, Δήμητρα 
Παρασκευοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Κος Ευθύμιος Φλέσσας και ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου Κος Αθανάσιος Καράμπελας.
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Εικόνα 1. Άνω εξ αριστερών προς τα δεξιά:  Η συμβολαιογράφος κα Ευσταθία Κυριακού, 

η βραβευθείσα Αθανασία Σάλλα-Ηλιοπούλου και ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Κος Αθανάσιος Καράμπελας. 

 

Εικόνα 2. Άνω: Η δεύτερη αριστεύσασα Δήμητρα Παρασκευοπούλου, 

με βαθμό 19 6/10 βραβεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου 

Κ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 Μ  

ο Τίμο Φλέσσα, με το ποσό των 600 ΕΥΡΩ , χορηγία του Συλλόγου μας. 
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Η Διευθύντρια του Λυκείου Κυπαρισσίας Κα Πρίτσα Αικατερίνη με τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας Κο 
Αθανάσιο Καράμπελα, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση απευθύνει χαιρετισμό στους παρευρισκομένους και 
σημείωσε την πολύ καλή δουλεία που γίνεται στο Λύκειο Κυπαρισσίας και που αποδεικνύεται από το πολύ 

μεγάλο ποσοστό επιτυχίας που σημειώνεται κάθε χρόνο και ιδιαίτερα την φετεινή χρονιά , στην εισατγωγή των 
αποφοίτων στις ανώτατες και ανώτερες σχολές.. 

Ο Κος Κώστας Βουδούρης, Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του 
Συλλόγου μας, απευθύνει χαιρετισμό στους παρευρισκομένους και συγχαίρει τις αριστεύσαντες μαθήτριες.. 
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Ανακοίνωση- Γνωστοποίηση  
 
       Γνωστοποείται ότι, από το 2004, έχει ιδρυθεί και λειτουργεί, συστηματικά, Σύλλογος 
των Αποφοίτων του Λυκείου Κυπαρισσίας ( παλαιού οκταταξίου Γυμνασίου και νέου 
Λυκείου ), με έδρα την Αθήνα. Οδός Βουλής 36, 5ος όροφος, Γρ. 5, Τηλ. 210 3251740  Φαξ 
210 3251722 
 
        Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, κατά τις τελευταίες 
αρχαιρεσίες, έχουν εκλεγεί οι κατωτέρω: 
 

Για το Δ.Σ. 
 
        α  . Καράμπελας Αθαν.    Πρόεδρος ( Από Κοπανάκι).     Τηλ. 2121647 
        β  . Τσίγκανος Κωνστ.     Αντ/δος     ( Από Κυπαρισσία )  Τηλ. 8826839 
        γ .  Φλέσσας Ευθύμιος    Γεν. Γραμμ.( Από Φυγαλεία).     Τηλ. 6138059 
        δ .  Μητρόπουλος Ιωάν.  Ταμίας          ( Από Αρτίκι )        Τηλ. 9413684 
        ε.   Τρουπάκης Βασ.         Έφορος         ( Από Αυλώνα ).    Τηλ. 7015398 
        στ.  Τάκη Μαρία               Μέλος         ( Από Δώριο ).        Τηλ. 6755183 
        ζ.   Καραϊσκος Κων/νος    Μέλος         ( Από Αετό ).           Τηλ. 5812427 
        η.   Κάππος Ιωάννης          Μέλος        ( Από Κυπαρισσία). Τηλ. 7788964 
         θ. Κερερές Δημήτριος      Μέλος        ( Από Κυπαρισσία).  Τηλ. 6977390030
 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
           α. Αρβανιτάκη Γωγώ             ( Από Κυπαρισσία ).         Τηλ. 7214009 
           β. Παρασκευοπούλου Διονυσία( Από Ράχες ).                 Τηλ. 2926071 
           γ. Σεγγουνά Μαρία                  ( Από Κυπαρισσία )        Τηλ. 7654914 
 
         Ήδη έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο 196 Απόφοιτοι με προοπτική ανόδου 
δεδομένου ότι συνολικά οι ζώντες απόφοιτοι είναι περί τους 5.000. 
            Ο Σύλλογος εκδίδει για τα μέλη του και το τριμηνιαίο περιοδικό ενημερωτικό 
έντυπο, οι « ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ», έχει δε εκτελέσει μέχρι τώρα σημαντικό αριθμό 
εκδηλώσεων ( Εκδρομές, Συνεστιάσεις κ.λ.π.). 
          Όσοι μέχρι τώρα έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο Κυπαρισσίας, 
παρακαλούνται να έλθουν σε επικοινωνία με κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ που 
αναφέρονται παραπάνω, για να ενημερωθούν για τους σκοπούς του Συλλόγου, 
εγγραφούν ως μέλη και να συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου. 
          Δηλώνεται κατηγορηματικά ότι, πολιτικά, ο Σύλλογος είναι ΄΄ άγχρωμος 
και άοσμος΄΄ 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
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Παραδοσιακός μύλος στην περιοχή μας. 

 
ΜΥΛΟΣ ΦΩΤΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ «ΤΥΡΟΓΑΛΑ». 

                                      
Φώτης “Τυρογαλάς”, κατά κόσμον Χρονόπουλος, από το χωριό ΑΝΥΔΡΟ Τριγυλίας. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα 
πρόσωπα της Μεσσηνίας. Αγρότης, κτηνοτρόφος, κυνηγός, διοργανωτής πανηγυριών, υλοτόμος, όποια πέτρα στην 
περιοχή της Τριφυλίας κι αν σηκώσεις, θα τον βρεις από κάτω. Άνθρωπος της προσφοράς και έξω καρδιά, δημιουργεί 
εδώ και χρόνια το δικό του όνειρο, που- απ’ ό,τι όλα δείχνουν - γίνεται πραγματικότητα. Περνώντας από τις 
συμπληγάδες της γραφειοκρατίας και του ανευθυνοϋπεύθυνου κράτους, ξεπερνώντας τους σκοπέλους της αδιαφορίας 
των υπηρεσιών, αρνούμενος να υποκύψει στην πεπατημένη του γρηγορόσημου, δημιούργησε ένα μικρό θαύμα. Στις 
όχθες του ποταμού Αρκαδικού, λίγο έξω από το χωριό Αρτίκι του Δήμου Αετού (χωριό του ταμία του Συλλόγου 
Αποφοίτων Γιάννη Μητρόπουλου), 3 χιλιόμετρα από τη διασταύρωση του δρόμου Κοπανακίου-Κυπαρισσία, ένας 
υπέροχος χώρος μετατράπηκε σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Μια αίθουσα 500 ατόμων, ένας χώρος παραδοσιακών 
εκδηλώσεων και τοπικής γαστρονομίας και ένας παραδοσιακός νερόμυλος, με δύο μονάδες παραγωγής αλευριού και με 
νεροτριβή, είναι πανέτοιμα να δεχθούν τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Η περιπέτεια για τον Φώτη ξεκίνησε 
πριν 12 χρόνια, όταν αγόρασε την περιοχή δίπλα στο ποτάμι. Μέσα στο κτήμα υπήρχε και ένας ερειπωμένος νερόμυλος, 
που- σύμφωνα με γέροντες της περιοχής- λειτουργούσε μέχρι το 1958. Εξάλλου, δεν ήταν ο μοναδικός, αφού στην 
περιοχή λειτουργούσαν αρκετοί νερόμυλοι. Ο Φώτης είχε την ατυχία να πιστέψει ότι το κράτος μπορεί να τον βοηθήσει 
σ’ αυτήν του την περιπέτεια. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ, γνώρισε για τα καλά τι θα πει κράτος και μηχανισμός 
και αφού γλίτωσε εγκεφαλικά και εμφράγματα, θα εισπράξει 260.000 ευρώ, αφού βεβαίως μέχρι τώρα έχει 
«ακουμπήσει» πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο Φώτης δε ζήτησε βοήθεια, έκανε το λάθος να διεκδικήσει αυτά που 
- νόμιζε ότι- του ανήκαν. «Ποτέ δεν ήρθε εδώ ένας απ’ αυτούς να δει τι κάνω, δε δέχονταν συζήτηση, λες και τους είχα 
σκοτώσει τον πατέρα» μας λέει. Έχοντας απέναντί του όλες σχεδόν τις κρατικές υπηρεσίες κατάφερε να βγει νικητής. 
Κάτι που δεν κατάφεραν κάποιοι άλλοι σαν τον Φώτη, που είτε τα παράτησαν είτε την κυριολεξία έσκασαν, μη 
αντέχοντας τον εμπαιγμό και την κοροϊδία. Υπάρχουν, όμως, και άνθρωποι που του συμπαραστάθηκαν και τον βοήθησαν 
να εκπληρώσει το όνειρό του. Ένας απ’ αυτούς είναι ο Κώστας Τσαρούχης, μυλωνάς και κατασκευαστής παραδοσιακών 
νερόμυλων από την ορεινή Ναυπακτία. Είναι ο άνθρωπος που «αναγέννησε» τον ερειπωμένο νερόμυλο. Τον 
συναντήσαμε με το γιο του Τέλη να βάζει τις τελευταίες πινελιές, να ρυθμίζει τις στροφές των λιθαριών, δίνοντας 
περισσότερο νερό στις φτερωτές και να λειαίνει τα λιθάρια για να ξεκινήσει το άλεσμα του σταριού και του 
καλαμποκιού. Ο Κώστας Τσαρούχης λέει για το Φώτη πως δε βρίσκει λόγια για να τον επαινέσει. «Δεν υπάρχει 
καλύτερος άνθρωπος, δεν το περίμενα να κάνει τέτοια δουλειά, πολλά συγχαρητήρια».   
Ο μύλος, όπως μας λέει ο Φώτης, δε θα είναι παραγωγικός. Θα είναι επισκέψιμος και μουσειακός και θα λειτουργεί για 
τους επισκέπτες. Το ίδιο και η νεροτριβή, που κάποτε ήταν αναγκαία για τα σαΐσματα και τις φλοκάτες των χωρικών. 
Τόσο ο νερόμυλος, όσο και η αίθουσα εκδηλώσεων, θα παραμένει ανοιχτός και επισκέψιμος ολόκληρο το χρόνο. «Θα 
φάμε φαγητά όπως τα τρώγαμε παλιά, μαγειρεμένα μόνο με ελαιόλαδο, με μοναδικά τυροκομικά και κρέατα από την 
περιοχή των Κοντοβουνίων. Θα φάμε ακόμη και αγριογούρουνο, ενώ στα σχέδιά μας είναι και η κατασκευή 
παραδοσιακού φούρνου με ξύλα» σημειώνει ο Φώτης. Σ’ αυτή του την περιπέτεια, όμως, ο Φώτης δεν είναι μόνος του, 
έχει μαζί του τη σύζυγό του Νίκη και τα παιδιά του, τον Δήμο, τον Γιάννη και τη Μαρίνα. Μια δυναμική ομάδα με 
παρελθόν, παρόν και μέλλον. 

Αναδημοσίευση από το  περιοδικό Flash Messinia του Πέτρου Τσώνη 
Τηλ  Φώτη Τυρογαλά: 6974026527 

Γιάννης Μητρόπουλος 
 

 
                                                                   Μύλος Φώτη Τυρογαλά. 
 
ΤΕΥΧΟΣ Νο 15   ΜΑΡΤΙΟΣ 2009                                                                                             Σελίδα   10 



ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ                                                                                                                                  Σελ.11  
                                      
                                      
 
 
 
 
 
 
       Αναχώρηση 7.30 από Αγία Παρασκευή- Εθνική 
Άμυνα- Καλλιμάρμαρο- Ομόνοια- Λεωφόρος 
Αθηνών. 
      Στάση 20 ' στον Ισθμό για καφέ-. Ακολουθόντας 
την διαδρομή Κιάτο- Ξυλόκαστρο- Δερβένι- 
Διακοφτό φθάνουμε στο Αίγιο. Θα επισκεφθούμε την 
Θαυματουργό Παναγία Τρυπητή για προσκήνημα. 
Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την Πάτρα όπου θα 
παραμείνουμε 1,30- 2 ώρες. 
     Στην συνέχεια μέσω Ρίου- Αντιρίου περνώντας 
επάνω από την κρεμαστή γέφυρα φθάνουμε στην 
Ναύπακτο , όπου και θα γευματίσουμε. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα. 
 
Τιμή συμμετοχής:  30 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο. 
 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

1. Βασίλειος Τρουπάκης. 
          Τηλ. 210 7015398-   6975786615 
2. Αθανάσιος Καράμπελας. 
           Τηλ. 210 2821647-  6977460537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     Εκτός από τη δραστηριοποίηση μελών του Συλ-
λόγου μας στο Δ.Σ. του Συλλόγου των Αποφοίτων 
Λυκείου Κυπαρισίας, ορισμένα μέλη μας, πέραν των 
επαγγελματικών τους καθηκόντων, δραστηριοποιού-
νται , ακόμα στις αντίστοιχες δραστηριότητες. 
 

1. Σταυρόπουλος Αριστείδης ( απόφοιτος 1954)  
και τέως πρόεδρος του Συλλόγου μας, είναι πρόεδρος 
του « Ελληνικού Συνδέσμου Παναγίου Τάφου» 

2. Παπαγεωργίου Κώστας ( απόφοιτος 1954),  
είναι πρόεδρος του Συλλόγου: «Πελοποννησίων του 
Νομού Λάρισσας». 
      3. Φλέσσας Ευθύμιος ( απόφοιτος 1954 ) και 
γενικός γραμματέας του Συλλόγου μας, είναι 
πρόεδρος του Συλλόγου : « Των απανταχού 
Φλεσσαίων». 
       4. Παπαδοπούλου Μαρία ( απόφοιτος 1954) από 
τον Αετό , σύζ. Γιώργου Παναγόπουλου που διαμένει 
στο Κοπανάκι, είναι « Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Γυναικών « ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» του Δήμου Αετού». 
Είναι εμπνευστής του ημερολογίου του Συλλόγου 
 « ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» του 2009, που είναι ένα 
ιστιοφόρο σκάφος με ημερολόγιο στα πανιά του  
 

• Συγχωρέστε μας αν είναι και κάποιος άλλος 
και δεν το γνωρίζουμε 

 
Γιάννης Μητρόπουλος 

 
 
 

 
 
      Στην Κωνσταντινούπολη, έμπροσθεν της 
εκκλησίας της Αγίας Σοφίας υπάρχει η φιάλη ( κρήνη 
), όπου έφτιαχναν τον αγιασμό. Επί της κρήνης 
αναγράφεται: 
     « ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΝΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ,», 
δηλαδή « πλύνε τις αμαρτίες σου και όχι μόνον το 
πρόσωπό σου». 
      Αυτή η φράση είναι από τις λίγες που υπάρχουν 
και που μπορούν να διαβασθούν και ανάποδα, χωρίς 
να αλλάζει η σημασία της. 
     Η φράση αυτή αποδίδεται στον ΓΡΗΓΟΡΙΟ 
ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟ 

Γιάννης Μητρόπουλος 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2009-02-10 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ- ΠΑΤΡΑ- 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 

Δραστηριότητες μελών του Συλλόγου 
μας. 

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΝΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ

Ο Θεός δεν μπορούσε να είναι παντού γι αυτό 
έπλασε τις γιαγιάδες. 
 

Δημήτρης Σπανούδης- Καράμπελας 
Μαθητής Β' Γυμνασίου 
« Νέα Γενιά Ζηρίδη» 

 
Η φιλία μοιάζει μα τα παλιά βιβλία που τα κάνει 
πολύτιμα ο χρόνος. 
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                                     Εγώ πλήρωσα την  
                            συνδρομή μου . Εσείς; 
 
                                  Η ετήσια συνδρομή είναι 15.00Є 
                                   Λογαριασμός κατάθεσης  
                                   0020109069356 
                                  Της Αγροτικής Τράπεζας.  
                                   Μετά την κατάθεση ενημερώστε 
                                  τον ταμία μας Τηλ. 210 9413684 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ιδιοκτήτης 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τηλ. 210-3251740 
ΦΑΧ 210-3251722 
e- mail tflessas@hol.gr

 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 15 

Εκδότης Διευθυντής Φλέσσας Τίμος  Βουλής 36, 
5ος όροφος Γραφ. 5   Αθήνα Τ.Κ. 105 57 

 
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ  

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΔΕΚΤΕΣ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ στο 
Σύλλογο Αποφοίτων Λυκείου Κυπαρισσίας 

Βουλής 36, Αθήνα 105 57 

 
Ανακοίνωση για τη Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

 
             Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σας προσκαλεί, σύμφωνα με το καταστατικό του, στην ετήσια τακτική 

Γενική συνέλευση, με θέματα ημερησίας διατάξεως. 
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής. 
3. Προτάσεις μελών. 
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Νέου διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής. 

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2009  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.  
                στο Γραφείο του συλλόγου μας οδός Βουλής 36 ( 5ος όροφος Γραφείο 5), Αθήνα. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα γίνει την επομένη Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 την ίδια ώρα  
                 και στον ίδιο χώρο. 
                       Δικαίωμα ψήφου έχουν άπαντα τα ταμιακώς εν τάξει μέλη , τα οποία θα έχουν καταβάλει την συνδρομή 
                των, και του έτους 2009. 
                        Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. παρακαλούνται να το δηλώσουν 
                εγγράφως μέχρι την 16η Μαρτίου 2009 το αργότερο. 
                      Παρακαλούνται άπαντες όπως προσέλθουν την πρώτη Τετάρτη και χωρίς καθυστέρηση έτσι ώστε και η  
            συζήτηση να καταστεί αποδοτική αλλά και τα μέλη του Συλλόγου να μην ταλαιπωρηθούν από τυχόν  
            επανάληψη της Γενικής Συνελεύσεως, ελλείψει απαρτίας. 

 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων δια την προσέλευσή σας. 

 
Με εκτίμηση 

 
Δια το Δ.Σ. 

 
                                                Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας 
                                       Αθανάσιος Καράμπελας.                               Ευθίμιος Φλέσσας 
 

 
Εγώ πλήρωσα την 
Συνδρομή μου. 
Εσείς  ; 
 
Η ετήσια συνδρομή 
είναι 15.00Є 
Λογαριασμός κατάθεσης  
0020109069356 
Της Αγροτικής Τράπεζας. 
Μετά την κατάθεση 
ενημερώστε τον Ταμία μας 
Τηλ. 210 9413684 
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