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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 

 
 
 
 
 Μετά το καλωσόρισμα της Κας Μαρίκας Σεγκουνά,  
αισθάνομαι και εγώ με την σειρά μου την ανάγκη να 
ευχηθώ εκ μέρους του Δ.Σ όπως το νέο έτος 2008 να 
χαρίσει σε όλες και όλους υγεία, προσωπική και 
οικογενειακή ευτυχία.  Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω 
όχι μόνο για την παρουσία σας στην σημερινή μας 
                                    εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτι 
                                    κης πίτας, αλλά κυρίως για την  
                                    αγάπη και το συνεχές ενδιαφέρον για 
                                    το Σύλλογό μας. Το ενδιαφέρον σας 
                                    αυτό, το αποδεικνύει η αθρόα συμ- 
                                    μετοχή σας στην σημερινή μας 
                                    εκδήλωση. 
                                   Σας υπενθυμίζω ότι ο Σύλλογός μας  
                                    εκτός από εκδρομές και συνεστιά  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΤΗΝ 13η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

σεις έχει και άλλες δραστηριότητες με κορυφαία την 
εκδήλωση βράβευσης με σημαντικό χρηματικό ποσό των 
δύο πρώτων αριστούχων αποφοίτων της 3ης τάξεως του 
Λυκείου Κυπαρισσίας. Η εκδήλωση αυτή 
πραγματοποιήθηκε στην Κυπαρισσία στις 3/11/2007 σε 
πυκνό ακροατήριο και απέσπασε θετικά σχόλια τόσον εκ 
μέρους των παρισταμένων όσο και από τον ημερήσιο τύπο 
. Θέλω επίσης να απευθύνω προς  όλους τους αποφοίτους 
του Λυκείου Κυπαρισσίας παρευρισκόμενους και μη στην 
σημερινή μας εκδήλωση και να τους καλέσω όσοι ακόμα 
δεν είναι μέλη του Συλλόγου  να γραφούν και να πάρουν 
στα χέρια τους  και να τον οδηγήσουν με τις νέες ιδέες τους 
σε επιτυχίες ακόμη πιο σημαντικές από τις δικές μας. 
Τελειώνοντας εύχομαι από καρδιάς καλή χρονιά σε όλες 
και όλους και καλή διασκέδαση. 
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Ο Πρόεδρος Κος Αθανάσιος Καράμπελας στην κοπή πίττας του Συλλόγου Αποφοίτων στον Ελαφοκυνηγό την 
13-1-2008



ANAΔΡΟΜΕΣ                                                                                                                                  Σελ. 2 
 
 
 
 
 
Καλωσορίζω τον όμορφο κόσμο των αποφοίτων και των 
φίλων. 
Σήμερα πραγματοποιούμε την τέταρτη κατά σειρά 
κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου μας, της κοπής της 
πίτας, από ιδρύσεως του. 
Παρόντες όλοι οι νοσταλγοί της μαθητικής ζωής, θα 
ζήσουμε για λίγες ώρες , τη συντροφικότητα της εποχής 
εκείνης  και θα θυμηθούμε πάλι, ευχάριστες στιγμές και 
δυσάρεστα γεγονότα, που με την πάροδο όμως του χρόνου 
έχουν αμβλυνθεί τόσο πολύ, που τώρα διηγώντας τα 
γελάμε. 
Είναι ευχάριστες και συγκινητικές αυτές οι συνευρέσεις. 
Για να είναι όμως σε θέση, ο Σύλλογος να μας τις 
προσφέρει, πρέπει να του εξασφαλίσουμε τα προς τα ζην. 
Δηλαδή , τη στέγη του και τις δαπάνες λειτουργίας του. 
Και τούτο θα επιτευχθεί με την εγγραφή, όσο το δυνατόν 
περισσοτέρων μελών αποφοίτων και φίλων και για αυτό, 
ζητούμε την αρωγή σας, την πληρωμή της συνδρομής μας 
και τη συμμετοχή μας σε όλες τις εκδηλώσεις του 
Συλλόγου μας. 
Τελειώνοντας, εύχομαι ο Θεός να χαρίσει σε σας και στις 
οικογένειες σας, υγεία, αγάπη και χαρά. 
Ο καινούργιος χρόνος να πραγματοποιήσει κάθε επιθυμία 
σας, θεμιτή. 
Και του χρόνου πάλι όλοι μαζί χωρίς καμία απουσία, και 
κατά ένα χρόνο μικρότεροι. 
Έχετε υπ΄όψη σας, ότι διανύουμε την καλύτερη δεκαετία 
της ζωής μας, από τα 70 έως τα 60. Χαρείτε την. 
                                                      Μαρία Σεγκουνά 
 
 
 
    Η Κυρία Ευσταθία Κυριακού , μέλος του Συλλόγου μας, 
προσέφερε όπως και κατά το προηγούμενο έτος το ποσό 
των 1.000 Ε για την βράβευση των πρώτων αριστούχων 
της 3ης Λυκείου  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
    Ο Σύλλογός μας εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες 
του προς την Κυρία Κυριακού για την γενναία και ευγενική 
προσφορά της που ειλικρινά μας ενθαρρύνει να 
συνεχίσουμε με μεγαλύτερο ζήλο το δύσκολο  αλλά ωραίο 
έργο μας για την ηθική και υλική ενίσχυση του Λυκείου 
Κυπαρισσίας που είναι το φυτώριο για το μέλλον του 
Συλλόγου μας και της κοινωνίας γενικότερα. 

 
 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ 
ΣΕΓΚΟΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ 

ΠΙΤΤΑΣ 

 
 
 
     Με εξαιρετική επιτυχία στις 13 Ιανουαρίου , 
πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά το 
κόψιμο της πίττας του Συλλόγου Αποφοίτων του 
Γυμνασίου Κυπαρισσίας. Η προσέλευση ήταν αθρόα 
γι' αυτό και η αίθουσα '' Ελαφοκυνηγός'' όπου έγινε η 
εκδήλωση γέμισε από τα μέλη και τους φίλους μας. Η 
χαρά όλων ήταν έκδηλη, όπως γίνεται πάντοτε σε όλες 
τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας, που με την 
ευκαιρία αυτή είδαμε παλιούς , καλούς φίλους και 
μάθαμε τα νέα τους. Γυρίσαμε επίσης την κασέτα των 
αναμνήσεων μας πολλά χρόνια πίσω στα εφηβικά και 
γυμνασιακά χρόνια και θυμηθήκαμε ευχάριστες 
στιγμές, καθώς ο χρόνος έχει σβήσει τις, ευτυχώς, 
λίγες δυσάρεστες. 

ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

        Ο πρόεδρος κ. Αθαν. Καράμπελας, καλωσόρισε 
όλους, καθώς και η κ. Σεγκουνά με τον όμορφο 
χαιρετισμό της. Μετά τα πλούσια και νόστιμα 
εδέσματα που όλοι απολαύσαμε, ακολούθησε χορός 
με πολύ κέφι υπό τους ήχους της ορχήστρας. Η 
συνεστίαση μας αυτή, είχε μεγάλη επιτυχία γιατί όλοι, 
εκτός  από τη χαρά της συναντήσεως, ευχαρι 
στηθήκαμε με το ωραίο μουσικό πρόγραμμα κυρίως 
με τραγούδια της εποχής μας τα οποία ερμήνευσαν 
καλλίφωνοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες. 
       Πραγματοποιήθηκε επίσης και λαχειοφόρος 
αγορά για τους σκοπούς του Συλλόγου με αρκετά 
δώρα, ενώ ο τυχερός της πίτας  που έκοψε ο πρόεδρος 
μας κέρδισε την Πάνσεπτη εικόνα της Παναγίας, 
προσφορά του επίτιμου προέδρου του συλλόγου μας 
κ. Αρ. Σταυρόπουλου. Με πολλές ευχές για τον 
καινούργιο χρόνο, ειλικρινή αγάπη και λίγη 
συγκίνηση αποχωρήσαμε . Και του χρόνου με υγεία 
να επαναλάβομε πάλι την εκδήλωση με όλους μας 
παρόντες. 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ 

                                    Μαρία  Τάκη- Κουτέπα 
 
 Εκπροσώπηση Συλλόγου μας σε Πίττες. 

 
Κοπή πίττας Ελληνικού Συνδέσμου  Παναγίου 

Τάφου. 
Την 10-2-2008, στην κοπή πίττας του Συνδέσμου 
φίλων Παναγίου τάφου, που έγινε στο Ξενοδο 
χείο ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ, συμμετείχαν από 
το σύλλογό μας οι: Καράμπελας Αθανάσιος, 
Φλέσσας Ευθύμιος, Μητρόπουλος Γιάννης, 
Τρουπάκης Βασίλης, Kυριακού Έφη, Σαλούπη 
Ελένη και Χριστοδούλου Γεωργία.  
 

Γιάννης Μητρόπουλος 



ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ                                                                                                                         Σελίδα 3 
 
 
 
             ους δύο πρώτους αριστούχους μαθητές του  
             Ενιαίου   Λυκείου Κυπαρισσίας της περυσινής 
σχολικής   χρονιάς 2006- 2007, τίμησε στην εκδή-
λωση που έχει καθιερώσει ο Σύλλογος Αποφοί των 
του Λυκείου Κυπαρισσίας. Η εκδήλωση πραγμα 
τοποιήθηκε το Σάββατο ο βράδυ  στο ξενοδοχείο ΄΄ 
Κανελλάκης΄΄. Ξεκίνησε με το χαιρετισμό του 
προέδρου του Συλλόγου Αθαν. Καράμπελα , ο οποίος 
αναφέρθηκε στους σκοπούς δημιουργίας του Συλλό-
γου και στις προσπάθειες που καταβάλλονται  για να 
γίνει ευρύτερα γνωστός σε όλους όσοι έχουν από-
φοιτήσει, μέχρι τώρα, από το Λύκειο της Κυπαρισ-
σίας. 
      Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Μητροπολίτη 
Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο, με προ-
τροπές προς τους μαθητές, για συνέχιση των προσπα-
θειών τους και ευχές για το μέλλον τους. Στη συνέ-
χεια, ο δήμαρχος της πόλης Γιώργος Σαμπαζιώτης 
συνεχάρη τους διοργανωτές για την εκδήλωση και 
τους συνέστησε να συνεχίσουν επ' ωφελείας των 
μαθητών και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα. 
     Ακολούθησε ομιλία από τον δρ. Κοινωνιολογίας 
Δημήτρη Μαγριπλή, καθηγητή του Πανεπιστημίου  
Πελοποννήσου. 
       Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας, απονεμή-
θηκαν τα βραβεία στους αριστεύσαντες αποφοίτους 
του Λυκείου, Στέφανο Κανδήλα ( πρώτος, με 19 και 8 
δέκατα ), από την Έφη Κυριακού συμβολαιογράφο 
και μέλος του Συλλόγου των Αποφοίτων, και Αναστά-
σιο Αναγνωστόπουλο ( δεύτερος, με 19 και 7 δέκατα ) 
, από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου ομότιμο καθη-
γητή του Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνο 
Τσίγγανο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τ
ΒΡΑΒΕΥΣΑΝ ΤΟΥΣ 2 ΠΡΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 

 
 
 

Η  Έφη Κυριακού απονέμει το βραβείο στον 
Στέφανο Κανδήλα 

       Να σημειώσουμε ότι και τα δύο παιδιά σήμερα 
είναι φοιτητές, ο ένας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών 
και ο άλλος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  
       Τα βραβεία συνοδεύονταν από το χρηματικό 
ποσό των 1.000 και 700 Ευρώ, που ήταν ευγενής 
χορηγίας της Κας Έφης Κυριακού και του Συλλόγου 
των Αποφοίτων του Λυκείου. 
       Η εκδήλωση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με 
δείπνο και διασκέδαση. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν , ο πρώην δήμαρχος Κυπαρισσίας και 
μέλος του Συλλόγου των Αποφοίτων Ηλίας 
Τσίγγανος, ο υποδιευθυντής του Λυκείου Ευάγγελος 
Αντωνόπουλος, καθηγητές του Λυκείου, 
αντιπροσωπία μαθητών, οι γονείς των βραβευθέντων, 
μέλη του Συλλόγου και πολλοί φίλοι. 

( Από την εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας της 
6ης Νοεμβρίου 2007 ) 

 
 Πίττα Ομοσπονδίας Συλλόγων Τριφυλίας. 

     Το Σύλλογο μας, στην πρόσκληση κοπής της 
πίττας της Ομοσπονδίας Συλλόγων – Συνδέσμων 
Τριφυλίας,  την 30-1-2008, εκπροσώπησε ο ταμίας 
Γιάννης Μητρόπουλος. Κατά τη διάρκεια της 
κοπής, απενεμήθη τιμητική διάκριση στον Τριφύ -
λιο λογοτέχνη Πέτρο Μπίκο από το Καμάρι, που 
έχει γεννηθεί στο Μοναστήρι Τριφυλίας και τιμη-
τική αναφορά στη μνήμη και το έργο του επίσης 
συμπατριώτη μας λογοτέχνη αείμνηστου Δημη-
τρίου Ζαδέ, για την προσφορά τους στα γράμματα 
και τον πολιτισμό

Ο Κων. Τσίγγανος απονέμει το βραβείο στον 
Αναστάσιο Αναγνωστόπουλο 
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ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗ ΒΑΣΤΑ 

       Κατά την μετάβαση του Συλλόγου μας στις  αποκατάσταση της έχει γράψει ο επίσκοπος Θεόφιλος 
Καναβός, Μητροπολίτης Γορτυνίας και Μεγαλου-
πόλεως. 

3/11/ 2007 στην Κυπαρισσία, για την τελετή 
βράβευσης των 2 Αριστούχων αποφοίτων της 3ης 
Λυκείου Κυπαρισσίας, επισκεφθήκαμε και το 
προσκύνημα της οσιοπαρθενομάρτυρος θεοδώρας, 
στο χωριό Βάστα Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας, στα 
σύνορα με την Μεσσηνία. 

    Τις άτυχες αυτές εποχές είναι ότι οι υπάρχουσες 
γραπτές μαρτυρίες που να έρχονται από τον 7ο μ.Χ. 
αιώνα είναι έλάχιστες και αυτές βέβαια δεν 
ασχολούνται με ανώνυμους ανθρώπους, για τους 
οποίους κανείς δεν θα ενδιαφερόταν να ασχοληθεί. 
Ότι ξέρουμε λοιπόν  για την Θεοδώρα το εξάγουμε 
από την παράδοση και κάποιες μαρτυρίες που 
αναφέρονται αλλού και κάπου εκεί βρίσκεις και μια 
ελάχιστη μνεία για την θεοδώρα. Η ιστορία της λοιπόν 
είναι παράξενη όπως παράξενο είναι και το εκκλησάκι 
που είναι αφιερωμένο σε αυτή. 

        Τα όσα θαυμαστά είδαμε εκεί μου έδωσαν το 
ερέθισμα να νιώσω την ζωηρή ανάγκη και συνάμα 
σαν να έχω τάμα να  μιλήσω για ένα << ζωντανό 
θαύμα >> που υπάρχει κοντά στο χωριό Βάστα στην 
περιοχή της Μεγαλόπολης Πελοποννήσου. Πρόκειται 
για ένα μικρό εκκλησάκι , μιας χαμοκέλας, λιθόκτιστο 
με δίριχτη λίθινη στέγη διαστάσεων 6,50 Χ 2.50 μ. 
που κτίστηκε την Βυζαντινή εποχή, μεταξύ του 1050- 
1100 μ.Χ. προς τιμήν της οσιοπαρθενομάρτυρος 
Θεοδώρας της Βάστας, που όμως δεν έχει καμία 
σχέση με την Αγία Θεοδώρα την Μεγάλη, την 
Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου. 

      Στον 7ο αιώνα, όπως και σε ολόκληρη την εποχή 
του Βυζαντίου κάθε χωριό είχε αυτόνομο χαρακτήρα. 
Είχε δική του κοινονική , διοικητική καθώς και 
στρατιωτική αρχή.  
Κάθε οικογένεια του χωριού όφειλε να προσφέρει 
έναν άνδρα για τον στρατό του, που συνήθως ήταν ο 
πατέρας ή το μεγαλύτερο από τα αγόρια. Αν ο 
πατέρας ήταν πολύ γέρος για στρατιώτης ή δεν 
υπήρχαν άλλοι αρσενικοί στην οικογένεια τότε έπρεπε 
να πληρωθεί  κάποιο μεγάλο ποσόν ώστε με το 
αντίτιμο να πληρώνεται κάποιος μισθοφόρος. Η 
Θεοδώρα είχε γεννηθεί και καταγόταν από την Βάστα 
που εκείνη την εποχή διατηρούσε κάποιο παρόμοιο 
στρατό. Η οικογένεια της δεν είχε αγόρια, ο πατέρας 
της ήταν ηλικιωμένος και ασθενής και δεν μπορούσε 
να καταταχθεί στον στρατό και πάρα πολύ φτωχός για 
να χρηματοδοτήσει μισθοφόρο.  Η Θεοδώρα 17 ετών 
τότε, ήταν η μεγαλύτερη από τις 3 κόρες της φτωχής 
και πολύ θρήσκας οικογένειας, αποφάσισε να 
υποδυθεί τον άνδρα και να καταταγεί στον στρατό μια 
και άλλη λύση  δεν υπήρχε και αν δεν το έκανε ο 
πατέρας της , θα συλλαμβανόταν για απλήρωτο χρέος 
προς το χωριό. Έτσι και έκανε, ντύθηκε σαν άνδρας, 
κατατάχθηκε σαν << Καπετάν Θοδωρής >>, έλαβε 
μέρος σε διάφορες μάχες στις οποίες διακρίθηκε και 
προήχθη στο βαθμό του Λοχαγού. Όλο αυτό τον 
καιρό η Θεοδώρα, έλεγε και επέμενε ότι τιμά , 
πιστεύει στον Θεό και δεν την ενδιέφερε τίποτα 'άλλο. 

     Το εκκλησάκι στέκει εκεί δίπλα στα νερά ενός 
χειμάρου που διασταυρώνετε με τον ποταμό 
Χαράδρο, στο βάθος μιας ευρύχωρης κοιλάδας, που 
είναι κυριολεκτικά πνιγμένη στο πράσινο, που το 
αποτελούν μεγάλα υδρόβια δένδρα.  
Και εδώ αρχίζει το παράξενο , που κατά την γνώμη 
του γράφοντος είναι θαύμα, καταμεσής μια εποχής 
εξόχως ρεαλιστικής που δεν υπάρχει γόνιμο έδαφος 
για θαύματα το κτίσμα με πρώτη ματιά είναι 
ετοιμόρροπο, λες ότι από στιγμή σε στιγμή θα 
καταρρεύσει   και απορείς, πως, ακόμη δεν έχει 
παρασυρθεί από τα υδάτινα ρεύματα στην συνδρομή 
των οποίων βρίσκεται. Στην στέγη του φύονται δέκα  
επτά ( 17 ) ολοζώντανα με κορμούς ποικίλης 
διαμέτρου δένδρα των οποίων το ύψος επίσης 
ποικίλλει και φθάνει και τα δέκα οκτώ ( 18 ) μέτρα. 
Το παράξενο είναι ότι τα δένδρα αυτά τα πανύψηλα 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ 
ΡΙΖΕΣ!!!! Φαίνεται ότι στην κυριολεξία ίπτανται !!! 
        Το ερώτημα: Πως διατηρούνται, πως όταν τον 
χειμώνα στην κοιλάδα πνέουν σφοδροί άνεμοι που 
κανονικά θα έπρεπε να έχουν παρασύρει τα δένδρα 
και μαζί το εκκλησάκι που τα στηρίζει;  Εδώ, 
ακριβώς, ισχύει : << όπου βούλεται ο Θεός εν τοις 
έργοις αυτού >>.  

     Στον στρατώνα, όπου περνούσε τις περισσότερες 
ώρες της η Θεοδώρα, υπήρχε και μια νεαρή πλύστρα 
που έπλενε τις στολές των στρατιωτικών , και όπως 
φαίνεται, ερωτεύθηκε την Θεοδώρα, όπως την έβλεπε 
σαν νεαρό λοχαγό, μη ξέροντας βέβαια ότι ήταν 
γυναίκα και όχι άντρας. Η Θεοδώρα της έλεγε ότι 
είναι θρησκευόμενη και δεν την ενδιαφέρει τίποτε 
άλλο εκτός από την πίστη της στο θεό- τι άλλο θα  

Εδώ φουντώνει η πίστη στον Θεό, τα μάτια 
βουρκώνουν από ιερή συγκίνηση και ο αμφιβάλλων, 
αποχωρεί σκεπτικός, έστω. 
      Το εκκλησάκι, όπως προαναφέραμε, είναι 
αφιερωμένο στην οσιοπαρθενομάρτυρα Θεοδώρα της 
Βάστας, για την ζωή, το μαρτύριο και την εν συνεχεία 

                                           Συνέχεια στην σελίδα 5 
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θρησκόληπτος, είμαι όμως αρκετά πιστός στο Θεό και 
την αιώνια ζωή. Το φαινόμενο αυτό της Αγίας 
Θεοδώρας, με έχει κυριολεκτικά συνταράξει και με 
κάνει να μένω κυριολεκτικά ενεός μπροστά σε αυτό 
το φαινόμενο που δεν υπακούει καθόλου στους 
γνωστούς φυσικούς κανόνες. 

μπορούσε άλλωστε να της εξηγήσει για να την πείσει; 
Αλλά εκείνη αμετάπειστη… και δεν έφτανε  αυτό, 
αλλά αφού φαίνεται ότι είχε πάει πρώτα με κάποιον 
άλλο, ίσως για να εκδικηθεί την Θεοδώρα   
παρουσιάστηκε στο Διοικητή και είπε ότι είχε μείνει 
έγκυος από την…. Θεοδώρα !!! Ο Διοικητής, με την 
εκτίμηση που της είχε, την κάλεσε και της συνέστησε 
να παντρευτεί την κοπέλα και το πράγμα θα τελείωνε 
εκεί, χωρίς άλλες συνέπειες, αν όχι θα ήταν 
υποχρεωμένος να την περάσει πειθαρχικό Συμβούλιο 
που η ετυμηγορία του θα ήταν θάνατος. 

Νομίζω ότι αν αφήσετε το πνεύμα σας να 
λειτουργήσει ανοιχτά θα χαρείτε πάρα πολύ με αυτό 
που θα ανακαλύψετε… Κάτι δηλαδή που δεν έχει 
καμία σχέση με την καθημερινότητα. 
 

. Η Θεοδώρα μια και δεν είχε άλλη διέξοδο αρνήθηκε 
και το αποτέλεσμα ήταν να την καταδικάσουν σε 
θάνατο και να την θανατώσουν στον τόπο ακριβώς 
που είναι σήμερα το εκκλησάκι.  Την εποχή εκείνη 
στον τόπο της εκτέλεσης έρεε μόνο ένα ποτάμι ο 

                                         Θανάσης Καράμπελας 
 
 
 
 
 << Χαρανδρος >>. Η Θεοδώρα  καθώς ξεψυχούσε 

είπε: << Κύριε κάνε το σώμα μου να γίνει Ναός, τα 
χρόνια μου να γίνουν δένδρα και το αίμα μου νερό να 
τα ποτίζει>>.  Τα παράλογα, λογικώς, αυτά λόγια 
πιστής ψυχής προς υπεράσπιση της τιμής της, τα 
δέχτηκε ο ουρανός και η αλήθεια διέλαμψε. Την 
εποχή εκείνη τα ρούχα ήταν σπάνιο πράγμα και 
ακριβώς γι αυτό και συνήθιζαν να γδύνουν τους 

καταδικασμένους σε θάνατο,   με   την θανάτωση , και 
να πουλούν τα ρούχα τους ή να τα δίνουν για να τα 

φορέσει κάποιος άλλος. Πήγαν λοιπόν να γδύσουν και 
την Θεοδώρα και τότε… τότε κατάλαβαν το μεγάλο 
λάθος που είχε γίνει… ο νεκρός λοχαγός ήταν… 
γυναίκα !! Την στιγμή που η Θεοδώρα άφηνε την 
τελευταία της πνοή , λέγεται ότι άρχισε να τρέχει 

ορμητικό το δεύτερο ποτάμι που κάθετα με το πρώτο 

 

 
Παρουσίαση Βιβλίου του Παναγιώτη 

Γεωργακόπουλου. 
 

      Στις 20 Αυγούστου 2007, στο Ξενοδοχείο του 
Κανελλάκη, στην Κυπαρισσία, έγινε η παρουσίαση 
του Βιβλίου του Αντιστρατήγου Γεωργακόπουλου 
Παναγιώτη από το Σιδηρόκαστρο και μέλους του 
Συλλόγου μας, με τίτλο «Λησμονημένες Εποχές - 
Αληθινές Τριφυλιακές Ιστορίες» 
Ομιλητές ήταν: 
α. Ο Κων/νος Βουδούρης, καθηγητής Φιλοσοφίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του 
Συλλόγου των αποφοίτων, τάξεως 1954. 
β. Ο Αθανάσιος Φωτόπουλος, λέκτορας της 
νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών.  
Γ. Ο Χρήστος Ρέππας,εκδότης εφημερίδος 
«Παμμεσσηνιακή» και περιοδικού ‘Μεσσηνιακά 
χρονικά». 
Παρευρέθηκαν, σχεδόν, όλες οι αρχές του Νομού 
Μεσσηνίας (Βουλευτές, Νομάρχης, Δήμαρχοι, 
πρόεδροι, ανώτατοι Αξιωματικοί και πολλοί άλλοι). 
Μεταξύ των παρευρεθέντων ήταν και αρκετά μέλη 
του συλλόγου των Αποφοίτων Λυκείου 
Κυπαρισσίας. 
Το βιβλίο αποτυπώνει τη ζωή της υπαίθρου του 
περασμένου αιώνα, σε τριάντα περίπου διηγήσεις-
αληθινές ιστορίες, που θα συγκινήσουν 
οποιονδήποτε το διαβάσει. 
Στις 5 Δεκεμβρίου 2007, επανελήφθη η παρουσίαση 
του βιβλίου του Παναγιώτη Γεωργακόπουλου στο 
κοινό των Αθηνών, με άλλους ομιλητές,  στο 
Πολεμικό Μουσείο, υπό την αιγίδα της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών και 
Σωμάτων Ασφαλείας. 

Γιάννης Μητρόπουλος 
 

Χάραδρος λέγεται (  ) σε εκπλήρωση της παράκλησις 
της. << .. και το αίμα μου να γίνει νερό …>> 

      Μετά από αιώνες και συγκεκριμένα το 1050- 1100 
μ.Χ. κτίστηκε από έναν ηγούμενο γειτονικής Μονής, 
επάνω στον τάφο της Θεοδώρα, το σημερινό 
εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στην μνήμη της, 
όπου εκεί ακόμα αναπαύεται.. 
      Τότε λέγεται ότι άρχισαν να φύονται τα δένδρα 
στην στέγη, δέκα επτά ( 17 ) τον αριθμό, όσα και τα 
χρόνια της Θεοδώρας, που θέριεψαν μέσα σε ελάχιστο 
χρόνο, για να εκπληρωθούν και οι δύο τελευταίες 
παρακλήσεις της : '' Κάνε Κύριε το σώμα μου να 
γίνει Ναός, τα χρόνια μου να γίνουν δένδρα.. '' Ίσως 
κάποιο χέρι Θείο, για να μην μοιάζουν με τα γειτονικά 
δένδρα, τα έχει κάνει να βρίσκονται χωρίς … ρίζες.. 
ίσως.  Στην περιοχή κυκλοφορούν πάρα πολλές 
ιστορίες σχετικά με το εκκλησάκι και διάφορα 
θαύματα που έχει κάνει η Αγία, αλλά πάλι και αυτά 
είναι παράδοση και μόνον…. 
      Προς άρσιν πάσης πιθανής παρεξηγήσεως,  
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Από σήμερα, εγκαινιάζεται μια νέα στήλη στις 

αναδρομές. Είναι η στήλη για τα χωριά από όπου 
κατάγονται μέλη του Συλλόγου μας, που παλαιότερα πήγαν 
και τελείωσαν το Λύκειο της Κυπαρισσίας, γιατί τότε δεν 
υπήρχαν Λύκεια στο Κοπανάκι, στο Δώριο και στη Ν. 
Φυγαλεία. Σε κάθε τριμηνιαίο έντυπό του Συλλόγου μας, 
θα αναφέρονται μερικά γενικά πράγματα για το κάθε 
χωριό., αρχής γίνεται από σήμερα με το ¨ΑΡΤΙΚΙ¨, αφ΄ 
ενός μεν γιατί αυτό αρχίζει από ¨ΑΛΦΑ¨, αφ΄ ετέρου δε 
γιατί απ΄ αυτό κατάγεται ο ταμίας του Συλλόγου μας, ο  
Γιάννης Μητρόπουλος, που τέλειωσε το Λύκειο το 1954. 

ARTIKI 
Το Αρτίκι, είναι ένα χωριό που το 1951, με τους 

δυο συνοικισμούς του Κρίτσι και Παναγιά, αριθμούσε 
περί τους 350 κατοίκους, ενώ σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοί 
του, δεν ξεπερνούν τους 20. Είχε Κοινότητα από το 
1912΄έως το 1998 και τώρα αποτελεί Δ. Δ. του Δήμου 
Αετού, που έχει έδρα το Κοπανάκι. 
 Το Αρτίκι πρωτοκατοικήθηκε, από το 1850 έως το 
1915, με κατοίκους που μετοίκησαν  από το χωριό 
Κρυονέρι (πρώην Σαρακινάδα). 

Στην ευρύτερη όμως περιοχή του Αρτικίου και 
συγκεκριμένα στις τοποθεσίες Εκκλησιές και Ήρα, έχουν 
εντοπισθεί ίχνη Αρχαιολογικών ευρημάτων από τα οποία 
πιθανολογείται ότι το Αρτίκι είχε ξανακατοικοιθεί από 
πολύ παλαιοτέρα, κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους 
και κατά την Βυζαντινή εποχή. Στη θέση ¨Ήρα¨, πρέπει να 
ήταν Οικισμός και Ναός προς τιμήν της Θεάς Ήρας. Στη 
θέση Εκκλησιές, μπορεί να θεωρηθεί ως βέβαιο ότι, 
υπήρχε οικισμός ο οποίος κατεστράφη ολοσχερώς και 
ερημώθηκε, από εχθρική επιδρομή, λίγους μήνες προ της 
αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, μάλλον τον Οκτώβριο 
του 1452, από τον Στρατηγό του Μωάμεθ Β’ τον 
Τουραχάν, οι δε εναπομείναντες κάτοικοί του 
αναγκάσθηκαν να φύγουν και να εγκατασταθούν εις 
Παναγιά, Κρίτσι και Σαρακινάδα, το 1452. 

Το σημαντικότερο προϊόν του χωριού, από το 
οποίο είναι και περισσότερο γνωστό το Αρτίκι, ήταν ή 
μαύρη σταφίδα.  

Το Αρτίκι, το βλέπουμε πηγαίνοντας από το 
Κοπανάκι προς Κυπαρισσία, αριστερά μας, πάνω σε ένα 
λόφο, απέχει δε 7 χιλιόμετρα από το Κοπανάκι. Το 
υψόμετρό του είναι 300 μέτρα και το κλίμα του καλό, 
χωρίς την υγρασία και τη ζέστη που χαρακτηρίζουν την 
πεδιάδα του Κοπανακίου. 

Από το συνοικισμό του Αρτικίου το Κρίτσι, έλκει 
την καταγωγή, ο τέως αντιπρόεδρος των Η. Π. Α.  
ANGNIU.  Ήταν από την οικογένεια των 
Αναγνωστοπουλαίων, που μετοίκησε στους Γαργαλιάνους 
και από εκεί, απόγονός της μετανάστευσε στην Αμερική 
και μετέτρεψε το όνομά του σε ¨ANGNIU¨. 

 
Προσφορές, πέραν της συνδρομής,  για  

Ενίσχυση του Συλλόγου. 
Από 1/1/2008 έως 16/1/2008, προσφέρθηκαν στο 

Σύλλογο Αποφοίτων χρηματικά ποσά, ως 
κατωτέρω:: 

Λιβάς Γεώργιος (35), Πηνειώτης Αλέξανδρος (5), 
Καπερώνη Αναστασία (5), Σεγκουνά Μαρίκα (5), 
Παρασκευοπούλου Διονυσία (5), Τσίγγανος 
Κωνστ.(5), Δημοσθενίδη Σεβαστή (35), Καρυώτου 
Μαίρη (5), Τρουπάκης Βασίλης (5), Κάππος 
Ιωάννης (15), Φλέσσας Ευθύμιος (5), Μπουγάς 
Θόδωρος, Γαρίνης Γεώργιος (5), Χονδρός 
Παναγιώτης (85), Καραίσκος Νίκος (15), 
Λιακόπουλος Γιώργος (5), Παπαγεωργίου Κώστας 
(5), Μαντζούνης Κωνστ. (15), Δημητρακάκης 
Δημ. (5), Διαμαντοπούλου Γεωργία (35), 
Μιχοπούλου Κατερίνα (15), Καραίσκος Νίκος 
(20), Τσατσούλη Χριστίνα (5), Χριστόπουλος 
Βασίλης (15), Πολυδώρου Έλλη (5), 
Ασημακόπουλος Βασ’ιλης (5), Καπογιάννη Μαρία 
(5), Ανδρούτσου Κική (5), Καραίσκος Κώστας (5), 
Θεοδωροπούλου Έφη (5), Κόλλιας Γεώργιος (15), 
Στρατικόπουλος Μιχάλης (5), Θεοδωροπούλου 
Μαρία (5), Παλιοθοδώρου Δήμητρα (5), 
Πανούσης Διονύσης (35). 

Μητρόπουλος Γιάννης 
Ταμίας 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

 
     Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008 και ώρα 12η 
μεσημβρινή  στα γραφεία μας της οδού Βουλής  
36 , ο Σύλλογος αποφοίτων Λυκείου Κυπαρισσίας 
καλεί όλα τα μέλη του σε γενική Συνέλευση με 
θέματα : 
1. Απολογισμός πεπραγμένων 2007 
2. Οικονομικός απολογισμός 2007 
3. Προϋπολογισμός έτους 2008 
4. Συμπλήρωση μελών Δ.Σ 
5. Διάφορες ανακοινώσεις 
 
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η  
Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 
Επόμενη Τετάρτη 26 Μαρτίου την αυτή ώρα και με 
τα ίδια θέματα. 

Πολλοί από το Αρτίκι, στην καριέρα τους, έχουν 
διακριθεί και έχουν τιμήσει τον τόπο καταγωγής τους 
(δικηγόροι, γιατροί, καθηγητές, στρατηγοί, κ.α.). 
                                                    Γιάννης Μητρόπουλος. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΕ 

ΠΙΤΤΕΣ 
 

Κοπή πίττας Μοναστηριωτων. 
 

Την 10-2-2008, στην κοπή της πίττας του 
Συλλόγου Μοναστηριωτων (Βαρυμποπαίων) 
Τριφυλίας, παρευρέθη ο ταμίας του Συλλόγου μας 
Γιάννης Μητρόπουλος.  
 

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ : 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 
Λίμνη Στυμφαλίας- Λίμνη Δόξας- Φράγμα Καρτέρι- 
Γκούρα- Φενεός- Καστανιά- Ι. Μονή Παναγίας '' Η 
ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ''-Παρεκκλήσι Αγίου Κυπριανού & 
Ιουστίνης. 
Αναχώρηση στις 08.00 από την Αγία Παρασκευή  στον 
Ισθμό στάση για καφέ και από το Κιάτο, Σούλι και 
Καλιανούς θα συναντήσουμε πρώτα την Λίμνη 
Στυμφαλίας, γνωστή από τη μυθολογία με τον άθλο 
του Ηρακλή.  
     Συνεχίζοντας τη μαγευτική διαδρομή μας στις 
ελατοσκέπαστες πλαγιές του όρους Ζήρεια και 
περνώντας μερικά ακόμα πανέμορφα χωριά όπως το 
Καρτέρι, την Καστανιά και το Φενεό, θα σταματή-
σουμε για λίγο να θαυμάσουμε το Φράγμα Δόξα  και 
την ομώνυμη λίμνη. Ο γραφικός δρόμος γύρω από τη 
μικρή λίμνη Δόξα με τα τυρκουάζ νερά  και το μικρό 
εκκλησάκι του Αγ. Φανουρίου μέσα στην λίμνη , πάνω 
σε μια μικρή λωρίδα γης, συνθέτουν μια μαγική 
εικόνα. Απολαύστε την ! Στάση και περπάτημα μέχρι 
το εκκλησάκι. Κατόπιν επιστρέφουμε στην γραφική 
Καστανιά όπου θα γευματίσουμε στην παραδοσιακή 
ταβέρνα '' ΤΟ ΣΤΕΚΙ ''  και θα δοκιμάσουμε τα υπέ-
ροχα τοπικά φαγητά!  Συνεχίζουμε την εκδρομή μας 
και μέσω Λίμνης  Στυμφαλίας και Κιάτου φθάνουμε 
στο Καλέντζι όπου θα  επισκεφθούμε την Ι.Μ. 
Παναγίας '' Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ'' .κατόπιν θα προσκυ-
νήσουμε και θα πάρουμε ευλογία στο παρεκκλήσι του 
Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης. Τέλος παίρνουμε το 
δρόμο της επιστροφής και δια μέσου της Κορίνθου 
φθάνουμε στην Αθήνα. 
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ: 25 Є άνευ φαγητού 
 
Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί αν 
οι καιρικές συνθήκες το επιβάλουν. 
 
 
  2,  2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ : 17- 18 ΜΑΙΟΥ 2008 
      ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ- ΣΠΑΡΤΗ- ΜΥΣΤΡΑ 
 
1 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΙΟΥ 2008
Αναχώρηση από την Αγία Παρασκευή στις 08.00, 
Εθνυκή Άμυνα- Καλλιμάρμαρο. Στάση για καφέ στο 
Αρτεμίσιο και ακολουθώντας την διαδρομή Τρίπολη- 
Σπάρτη- Σκάλα φτάνουμε στην Μονεμβασιά για 
περιήγηση στο Κάστρο. Θα επισκεφθούμε μερικές από 
τις ( 40 ) σαράντα εκκλησιές, όπως του Αγίου 
Νικολάου, του Αγίου Παύλου, τον Μητροπολιτικό  

Ναό της Μονεμβάσιας, τον Ελκόμενο Χριστό 
Θα γευματίσουμε στην Μονεμβασιά. Το απόγευμα 
στη Σπάρτη, όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 
 
2 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2008 
 
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το Μουσείο της 
Σπάρτης και στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 
την Καστροπολιτεία του Μυστρά που είναι ένα 
υπαίθριο Μουσείο. Θα επισκεφθούμε , τον Ναό 
της Αγίας Σοφίας, τα παλάτια των Δεσποτών, ( 
των Κατακου-ζηνών, και Παλαιολόγων), τον 
Μητροπολι -τικό Ναό, του Αγίου Δημητρίου, την 
Ιερά Μονή της Ευαγγελι-στρίας κ.λ.π. στην 
συνέχεια θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής, 
επισκεπτόμενοι τον Καιάδα, Ταύγετο- Καλαμάτα- 
Τρίπολη- Αθήνα. 
 
 
3. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ: 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
    ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
 
Αναχώρηση 07.30 από Αγία Παρασκευή- Εθνική 
Άμυνα- Καλλιμάρμαρο. 
Σταματάμε στην Λειβαδιά για καφέ. Πάμε 
Αράχοβα  και από εκεί στους Δελφούς. Στάση  20 
λεπτών. Συνεχίζουμε για Ιτέα- Γαλαξίδι όπου  και 
θα γευματίσουμε. Περιήγηση στα αξιοθέατα του 
Γαλαξιδίου, με τα αρχοντικά του, με την 
παραδοσιακή Ρουμελιώτικη αρχιτεκτονική, το 
Ναυτικό Μουσείο. Το Λαογραφικό Μουσείο, και 
τις Βυζαντινές εκκλησίες. 
 Επιστροφή μέσω Ιτέας - Κίρρα- Αντίκιρρα, 
παραλία Διστόμου, Δίστομο, Λειβαδιά, Αθήνα . 
 
Τιμή συμμετοχής: 25 Є το άτομο άνευ φαγητού. 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 

 



ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ                                                                                                                                  Σελ. 8 
 

Οικονομικός Απολογισμός Έτους 2007. 12.. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΞΟΔΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)  – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΚΑΙ Οικονομικό Απολογισμός Συλλόγου, Έτους 2007. 

  ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ) – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 
ΕΣΟΔΑ.  (ΠΙΤΤΑΣ 2007 ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ) –  
Έσοδα από συνδρομές και ενισχύσεις ……..2460,00Ε ΜΕΛΑΝΙΑ (ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ 
Έσοδα από εκδρομές και διάφορες εκδηλώσεις …  ΚΟ)– ΧΑΡΤΙ ΦΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΟΥ 
                                                                        2393,00Ε   (Α-4) – ΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Σύνολο Εσόδων ………………………… ...4853,00Ε  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ…   …812,33 
ΕΞΟΔΑ.   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  >>>>>…………….....4713,62Ε Για Ενοίκια Γραφείου -Κοινόχρηστα-Καθαριότητα- 
                                                        ΔΕΗ-ΟΤΕ>.2446,09Ε   
Για βράβευση 2ου αριστούχου Αποφοίτου Λυκείου 
Κυπαρισσίας, σχολικού έτους 2006-2007 …   ..700,00Ε  

ΔΙΑΦΟΡΑ >>>  ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
                                                             2007)….139,62Ε 

Για δακτυλογράφιση-εκτύπωση και αποστολή της 
εφημερίδος ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ, αναλώσιμα υλικά υπολογιστού, 
αλληλογραφία, εκτύπωση προσκλήσεων εκδηλώσεων πίττας 
και βράβευσης, γραφικά, και για  διάφορα άλλα λειτουργικά 
έξοδα Γραφείου… …1567,53

* Τα έσοδα του 2007 υπερέβησαν τα έξοδα κατά 139,62 Ε. 
 

Γιάννης Μητρόπουλος  
                                          Ταμίας 

Ε
 

Σύνολο Εξόδων …         …………..……….4713,62Ε  
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ  Διαφορά (ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ) Έσοδα 4853,00Ε – 

Έξοδα 4713,62  Ε = 139,62 ΕΥΡΩ 
 Γιάννης Μητρόπουλος 
 Ταμίας 

  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ.  

 Α΄. ΕΣΟΔΑ 2007 
  
 1. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -  
 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ                                         ……2460,00 

2.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΙΤΤΑ 2007                 1597,00           
3.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ     398,00      
4.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ  
                                       ΠΛΑΣΤΗΡΑ………… ….98,00           

Εγώ πλήρωσα την                      
Συνδρομή μου. 
Εσείς ; 
Η ετήσια συνδρομή είναι  15  Ε  
Λογαριασμός κατάθεσης  
της Αγροτικής Τράπεζας            
0020109069356 
Μετά την κατάθεση                    
ενημερώστε τον ταμία μας  
 Τηλ. 210 9413684 

5.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΝΕΛΑΚΗ 16-6-                                                         2007…………...300,00  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                  ….   4853,00Ε 
 Β΄. ΕΞΟΔΑ 2007 
  
 1. ΕΝΟΙΚΙΟ (11 ΜΗΝΩΝ. ΤΟΥ 12ου ΜΗΝΑ   
 

 
Ιδιοκτήτης 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 

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

 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 11 

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 

                                   ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 2008). ..1870,00        
2.ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ.                                             … 158,93 
3. ΔΕΗ.                              …123,26 
4. ΟΤΕ.                   …273,90 
5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.                   …..20,00 

ΟΥ7. ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 2  ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ 
                                                       – ……………...721,20 
8. ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΤΤΑ 2008     199,00 
9.ΓΙΑ BEACH VOLLEY ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΔΙΟΡΓΑ- 
                                            ΝΩΣΗ + ΠΑΝΩ)… ..400,00 
10.ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΑΝΑ- 
                                                        ΔΡΟΜΕΣ.….   100,00 
11. ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤ. 
                                      ΣΤΑΥΡΌΠΟΥΛΟΥ…….....35,00 

 

mailto:tflessas@hol.gr

