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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑ! 
Ή ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ 

« Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς « 
     Κατά την 2ήμερη εκδρομή του Συλλόγου μας ( 17- 18 
Μαΐου ε.ε. ) στο Μυστρά εκτός των άλλων επισκεφθήκαμε 
τα παλάτια των Παλαιολόγων ως και την εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου ( Μητρόπολη του Μυστρά ) ένθα στις 6 
Ιανουαρίου του 1449, εστέφθη Αυτοκράτορας ο 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ως Κωνσταντίνος  ΙΑ'. 
Αισθάνομαι χρέος ιερό να γράψω δύο λόγια για τον 
τελευταίο Έλληνα και Χριστιανό Αυτοκράτορα του 
Βυζαντίου. 
                                   Ο Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος   
                                    Δραγάτσης , ο τελευταίος Χριστια 
                                   νός Βασιλιάς της Κωνσταντινουπό 
                                   λεως γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 
                                    του 1405.  
                                    Γιος του Αυτοκράτορα Μανουήλ Β'  
                                   Παλαιολόγου  ( 1391-1425 ) και της  
                                   Ελένης Δραγάτση και νεώτερος  
                                   αδελφός  του Αυτοκράτορα Ιωάννη  
                                   Η' Παλαιολόγου ( 1425-1448 ). 
                                   Παρέμεινε για μικρό χρονικό διά  
 στημα στην Ταυρική και τελικά πήγε στην Πελοπόννησο 
όπου με τους αδελφούς του Θεόδωρο και Θωμά ανέλαβαν 
την Διοίκηση του δεσποτάτου, ολοκληρόνοντας την 
ανάκτηση των Φραγκοκρατούμενων περιοχών.  
         Από το 1443 ως το 1449 αφιερώθηκε με ζήλο στη 
στρατιωτική και διοικητική αναδιοργάνωση του 
δεσποτάτου, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της άμυνας 
της Πελοποννήσου έναντι της Τουρκικής απειλής. 
         Μετά τον θάνατο του Ιωάννη Η', στέφθηκε Αυτο-
κράτορας στον Μυστρά 6 Ιανουαρίου 1449 και στις 12 
Μαρτίου του ιδίου έτους πήγε στην Κωνσταντινούπολη, 
έχοντας πολλές ελπίδες για το μέλλον της Αυτοκρατορίας. 
         Δυστυχώς οι πολιτικές και πολεμικές αρετές του 
Κωνσταντίνου δεν ήταν δυνατόν να ανατρέψουν τον  

διαμορφωμένο συσχετισμό δυνάμεων, η άνοδος δε στην 
εξουσία του φιλόδοξου Σουλτάνου Μωάμεθ Β' το 1451 
έκανε αισθητότερο τον κίνδυνο για την Βασιλεύουσα. 
                                                 Οι εκκλήσεις του Κωνσταντί
                                                 νου προς την Δύση για  
                                                  ενισχύσεις αντιμετωπί-   
                                                   ζονταν με περίεργη αδια-   
                                                  φορία. Ο Πελοποννήσιος  
                                                  Καρδινάλιος και προηγού- 
                                                μενος Μητροπολίτης Ρωσίας, 
                                                  Ισίδωρος που έφθασε στην  
                                                 Πόλη με ελάχιστες δυνάμεις 
                                                  δε μπόρεσε να προσφέρει  
                                                ελπίδες. 
 Κων/νος ΙΑ' Παλαιολόγος                                           
       Οι 3.000 Έλληνες και οι 2.000 περίπου ξένοι, από 
τους οποίους 700 Γενουάτες υπό τον Ιουστιάνη ήταν πολύ 
λίγοι για να αποκρούσουν τις επιθέσεις των βαρβάρων. 
      Στις 28 Μαίου 1453 ο Μωάμεθ αποφασίζει την τελική 
επίθεση... Ο Κωνσταντίνος μετά την τέλεση της Θείας 
λειτουργίας και αφού μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων 
στο Ναό της Αγίας Σοφίας ενθάρρυνε τη φρουρά στον 
ηρωικό αγώνα για την απομάκρυνση της μεγάλης επί-
θεσης.  
      Πράγματι η πρώτη επίθεση αποκρούστηκε, αλλά η 
αναπλήρωση των απωλειών της ηρωικής φρουράς ήταν 
αδύνατη. Ο τραυματισμός του Γενουάτη Ιουστιάνη υπήρξε 
σοβαρό πρόβλημα. Ο Κωνσταντίνος αγωνιζόταν με αυτο-
θυσία στο πλευρό των στρατιωτών ως απλός στρατιώτης, 
έχοντας βγάλει τα αυτοκρατορικά του άμφια. 
        Τελικά οι Τούρκοι εισήλθαν στην Πόλη από την ... 
αφύλακτη Κερκόπορτα το πρωί της 29ης Μαίου ημέρα 
Τρίτη του 1453. Η Πόλις Εάλω!  
       Στην κορυφαία αυτή στιγμή του πατριωτικού χρέους 
και του ηρωισμού, ο γενναίος Αυτοκράτορας αναζητούσε 
έναν Χριστιανό για  να τον  θανατώσει  //  ουκ έστι τις 
χριστιανών του λαβείν την κεφαλήν μου απ’ εμού;// 
       Τότε έπεσε ο εκφραστής του πνεύματος ένδεκα αιώ-
νων ένδοξης ιστορίας του Ελληνογενούς Βυζαντίου και ο 
ενσαρκωτής της ψυχής του Ελληνισμού σαν ένας νέος  
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Σ ' όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας,  
ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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Συνέχεια από την σελίδα 1 
Λαωνίδας. Όμως ο Βασιλεύς δεν απέθανε.....// Και τινες 
μεν ελθόντες έλεγον ότι έφυγεν κεκρυμμένος, άλλοι δε 
τεθνάναι μαχόμενον// ( Φρατζής, ιστορικός της Άλωσης )  
     Και το πρόσωπό του πέρασε στους θρύλους του 
Γέννους μας... 
      Ο  Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν σκοτώθηκε στη 
μάχη με τους Τούρκους, αλλά όταν ήρθε η ώρα η Πόλη να 
Τουρκέψει και μπήκαν μέσα  οι Τούρκοι, έτρεξε ο 
Βασιλιάς καβάλα στο άλογο του να τους εμποδίσει. Ήταν 
πλήθος αρίφνητο  η Τουρκιά, χιλιάδες τον έβαλαν στην 
μέση και εκείνος χτυπούσε και έκοβε με το σπαθί του. 
   Τότε σκοτώθηκε τ’ άλογό του κι έπεσε κι αυτός. Κι εκεί 
που ένας αράπης σήκωσε το σπαθί  να κτυπήσει τον 
Βασιλιά, // ήρθε άγγελος Κυρίου και τον άρπαξε  και τον 
πήγε σε μια σπηλιά βαθιά στη γη κάτω, κοντά στην 
χρυσόπορτα της Αγιάς Σοφιάς. 
     Εκεί μένει μαρμαρωμένος ο Βασιλιάς και καρτερεί την 
ώρα να’ ρθει πάλι, ο άγγελος να τον σηκώσει... Οι Τούρκοι 
το ξέρουν καλά αυτό, μα δεν μπορούν να βρουν τη σπηλιά 
που είναι ο Βασιλιάς γι αυτό έχτισαν την πόρτα που ξέρουν 
πως απ’ αυτή θα μπει ο Βασιλιάς να τους πάρει πίσω την 
Πόλη. 
      Μα, όταν είναι θέλημα Θεού, θα κατέβει ο άγγελος 
στην σπηλιά και θα τον ξεμαρμαρώσει και θα του δόσει 
στο χέρι το σπαθί που είχε στην μάχη. Και θα σηκωθεί ο 
Βασιλιάς και θα μπει στην Πόλη από την χρυσόπορτα και, 
κυνηγώντας με τα φουσάτα του τους Τούρκους , θα τους 
διώξει ως την Κόκκινη Μηλιά και θα γίνει μεγάλος 
σκοτωμός που θα κολυμπήσει το μουσκάρι στο αίμα//. 
      Μην κλαις κυρά Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις... 
πάλε με χρόνια με καιρούς πάλε δικιά μας  θα’ ναι. 
 
 
 
 
        Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδρομή 
επραγματοποίησε ο Σύλλογός μας στις ιστορικές 
Μεσαιωνικές Καστροπολιτείες της Μονεμβασιάς και του 
Μυστρά, από 17 έως 18 Μαίου 2008. Είκοσι έξι ( 26 ) μέλη 
μας είχαν την ωραία ευκαιρία να απολαύσουν την ιστορική 
μεσαιωνική Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς στην 
ανατολική ακτή της Λακωνίας και της Βυζαντινής 
Καστροπολιτείας του Μυστρά, έξι χιλιόμετρα Β.Δ. της 
Σπάρτης. 
      Έτσι στις 8 το πρωί της 17ης Μαίου ξεκινήσαμε για την 
διήμερη εκδρομή μας στη Μονεμβασιά και Μυστρά. Ο 
καιρός ήταν θαυμάσιος, ο Πρόεδρος μας κ. Αθανάσιος 
Καράμπελας έκανε τα πάντα σαν αρχηγός, για να 
απολαύσουμε και αυτήν την εκδρομή. Αλλά και ο οδηγός 
μας ήταν προσεκτικός και δεν παρέλειπε με τις διαλεχτές 
κασέτες του να μας κάνει το ταξίδι όσο το δυνατόν πιό 
ευχάριστο. 
        Η διαδρομή κατά διαστήματα ήταν μαγευτική, όπου 
υπήρχε πράσινο και πολύχρωμα αγριολούλουδα, αλλά και  

καταπληκτική, όπου συναντούσαμε τα δένδρα- 
φαντάσματα λόγω της πυρκαγιάς του περσινού Αυγούστου.
       Το μεσημέρι φθάσαμε στην Μονεμβασιά όπου φάγαμε 
και μετά ανεβήκαμε στο Κάστρο. Από εκεί ψηλά 
γοητευθήκαμε θαυμάζοντας το μεγαλείο της φύσεως της 
περιοχής  και το απέραντο γαλάζιο.  
       Το βραδάκι πήγαμε στη Σπάρτη όπου και 
διανυκτερεύσαμε. 
        Την Κυριακή το πρωί ξεκινήσαμε για το Μυστρά, 
μαζί με την εξαιρετική ξεναγό μας. 
        Ανεβήκαμε σε όλες τις εκκλησίες και τα ερείπια του 
Μυστρά. 
        Το μεγαλείο και το μυστήριο των Παλαιολόγων 
συγκινεί και θα συγκινεί για πάντα ντόπιους και ξένους 
επισκέπτες. 
        Μετά την ξενάγηση, φθάσαμε στο Τουριστικό 
περίπτερο του Ταϋγέτου όπου φάγαμε. Στην επιστροφή 
περάσαμε από Καλαμάτα και προσκυνήσαμε τις 
απερίγραπτου κάλλους εικόνες της επιβλητικής εκκλησίας 
της Υπαπαντής. 
         Ήταν ένα υπέροχο διήμερο που χάρις στις 
προσπάθειες όλων μας νοιώσαμε τη χαρά και την 
ικανοποίηση της επιτυχίας της εκδρομής. 
        Αξίζει σε όλους ένα μεγάλο « ευχαριστώ»> και ο 
Θεός να μας χαρίζει υγεία να συνεχίσουμε.... 
                        Γωγώ Κωνσταντινίδου- Αρβανιτάκη 
 
 
 
 
 
Του Νικολάου Μάρτη, τ. Υπουργού 
 
     Ο ε.τ. πρέσβης Ευάγγελος Κωφός ως επιστημονικός 
σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών έκανε μια 
αποκαλυπτική μελέτη επί των βιβλίων της FYROM  με 
τίτλο // Το όραμα για την Μεγάλη Μακεδονία //. Τον 
ρώτησα πότε έμαθε τη // Μακεδονική γλώσσα//, μου 
απάντησε : // Δεν χρειάστηκε, διότι γνωρίζω την 
Βουλγαρική.  Οι γνωρίζοντες την Βουλγαρική διαβάζουν 
κείμενα της // Μακεδονικής Γλώσσας // και συνεννοούνται 
με Σκοπιανούς. 
         Ο πρώτος που μελέτησε το θέμα της 
ψευδομακεδονικής γλώσσας των Σκοπίων και αποκάλυψε 
αυτήν ως επιστημονική απάτη ήταν ο καθηγητής 
Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νικ. 
Ανδριώτης, στα βιβλία του ΄΄ Το Ομόσπονδο Κράτος των 
Σκοπίων και η γλώσσα του΄΄ ( Θεσσαλονίκη, 1960 ) και το 
΄΄  The confederate state of Skopje and its Language ΄΄  
( Αθήνα ,1967 ).  
       Ο πρύτανης εξάλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης σε άρθρο του με τίτλο΄΄ 
Ψευδώνυμη Γλώσσα Ψευδεπίγραφου Κράτους΄΄ μεταξύ 
άλλων γράφει: Παρανοϊκοί διάλογοι και ερωτήσεις 
μπορούν να προκύψουν όταν  επικρατούν η ιστορική 
παράνοια και η κουτοπόνηρη εθνικιστική βουλιμία, αυτές  
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ 

Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ  
// ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ//
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Συνέχεια από την σελίδα 2 
όπου γέννησαν το 1944 ένα κράτος με το 

 

έγη για να χαρακτηριστεί ως γλώσσα 

των 

ς την Ελληνικότητα του ιδιώματος αυτού. 

και 

ρωσαν 
ην Ελληνική ως μόνη γλώσσα των λαών, με συνέπεια 
  
λώσσ ήκη 
ράφτηκαν στην Ελληνική. 

ε χιλιάδες

ή

ί /

 
ψευδεπίγραφο τίτλο της Μακεδονίας  παρμένο από 
την Ελληνική Μακεδονία και μια ψευδεπίγραφη

  
 
Στην συνέχεια της ενημέρωσης για τα χωριά από όπου
κατάγονται τα μέλη του Συλλόγου μας, στο τεύχος γλώσσα την ΄΄ Μακεδονική ΄΄ που το όνομά της 

σκόπιμα επελ
ένα ανάμικτο Βουλγαροσερβικό ιδίωμα του κράτους 
των Σκοπίων΄΄. 
     Το ομιλούμενο στην Ελλάδα σλαβοφανές 
προφορικό ιδίωμα, που αναλύει ο φιλόλογος Κων. 
Τσιούλκας στο εκ 301 σελίδων βιβλίο που έγραψε το 
1907 με τίτλο ΄΄ Συμβολαί εις την διγλωσσίαν 
Μακεδόνων εκ συγκρίσεως της Σλαβοφανούς 
Μακεδονικής Γλώσσης προς την Ελληνική ΄΄ είναι η 
Ελληνική γλώσσα που υπέστη λόγω μακράς 
συμβιώσεως Ελλήνων και Σλάβων (κυρίως 
Βουλγάρων) σλαβική επίδραση. 
      Το ιδίωμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη 
λεγόμενη ΄΄ Μακεδονική γλώσσα΄΄. Έχει 1200 
ομηρικές λέξεις και από κάποιον πίνακα που 
παραθέτει ο Τσιούλκας από 4.000 λέξεις αποκαλύπτει 
πλήρω
       Γλώσσα των Μακεδόνων ήταν η Ελληνική. Στην 
Ελληνική έγραψε τα βιβλία του ο Αριστοτέλης. Στην 
Ελληνική έγραψε ο Ευριπίδης, φιλοξενούμενος στην 
Πέλλα, στην αυλή του Μακεδόνα Βασιλέα Αρχέλαου, 
τις τραγωδίες ΄΄ Βάκχες΄΄ και Αρχέλαος΄΄ . 
        Ο Απόστολος Παύλος στην Ελληνική μίλησε και 
έγραψε τις επιστολές του προς Θεσσαλονικείς 
Φιλιππισίους. Ο Αλέξανδρος και οι διάδοχοί του 
μετέδωσαν τον Ελληνικό πολιτισμό και καθιέ
τ
ο χριστιανισμός να μεταδοθεί με την Ελληνική

α. Η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθγ
γ
         Πέντ  επιγραφές της Μακεδονίας και 
11.000 ονόματα Μακεδόνων έχει το Εθνικό Κέντρο 
Ερευνών Αθηνών. 
         Οφείλουν οι ασχολούμενοι με το θέμα των 
Σκοπίων να τους ζητήσουν να φέρουν μια επιγραφή 
της λεγόμενης ΄΄ Μακεδονικής γλώσσας΄΄. 
         Σημείωση: Τα παραπάνω για την 
ψευδομακεδονικ  γλώσσα των Σκοπίων, το  
αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα ΜΟΡΙΑΣ του 
Συνδέσμου Πελοποννησίων Νομού Λάρισας «Ο 
ΜΟΡΙΑΣ», που εκδίδεται από τον Πρόεδρο 
Πελοποννησ ων  Νομού Λάρισας κ. Κων νο 
Παπαγεωργίου, μέλος του Συλλόγου μας. 

αυτό θ’ αναφερθούμε στην ΒΑΝΑΔΑ 
ΒΑΝΑΔΑ 

  Η Βανάδα είναι ένα όμορφο γραφικό χωριό της 
ορεινής Τριφυλίας σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 640 

στρο. 
 

 να 

κή 

ί. Οι Βαναδαίοι, άνθρωποι φιλήσυχοι 
 
όμως 

υν σε όλες τις 

υς 

κστρατεία. Μεταπολεμικά το μικρό χωριό 
κολούθησε τ  επαρχίας, 
α
α ά 

    Σχεδόν  στο σύνολό τους τα κατάφεραν και 

ι 

λάτανος στο 

 ξεχνούν 
ην 

 

 

 τον 

μέτρων, ανάμεσα στα χωριά Αγαλιανή και 
Σιδηρόκα
     Απέχει από το Καλόνερο μόλις 8 χιλιόμετρα. Η
ίδρυσή της τοποθετείται γύρω στις αρχές του 19ου 
αιώνα και στην απογραφή του 1830 εμφανίζεται
έχει 80 κατοίκους. 
       ΄Έναν αιώνα αργότερα στην πρώτη μεταπολεμι
απογραφή, το 1951 οι κάτοικοι έχουν 
τετραπλασιαστε
και φίλεργοι, είχαν ανέκαθεν ως βασική τους
ενασχόληση τη γεωργία και την κτηνοτροφία, 
αυτό δεν τους εμπόδισε να συμμετάσχο
κορυφαίες στιγμές της Ιστορίας της Νεότερης 
Ελλάδας, λαμβάνοντας μέρος στους δύο μεγάλο
παγκόσμιους πολέμους και  στη Μικρασιατική 
ε
α η μοίρα όλης της Ελληνικής
κ θώς οι νέοι του το άφησαν αναζητώντας μια 
λύτερη ζωή στο εξωτερικό και στα μεγάλα αστικκ

κέντρα της πατρίδας. 
  
διέπρεψαν στις σπουδές και στα επαγγέλματα που 
ακολούθησαν. 
      Σήμερα η Βανάδα ανήκει στο Δήμο Αυλώνος κα
μετρά μόλις 40 μονίμους κατοίκους. Ωστόσο, 
αποτελεί μια γνήσια παραδοσιακή κοινότητα. Τα 
δίπατα αναπαλαιωμένα πέτρινα σπίτια της με τους 
καταπράσινους ανθισμένους κήπους, τα μικρά 
μποστάνια και τα μπαλκονάκια, τα διατηρημένα 
πηγάδια μέσα στο χωριό, ο  τεράστιος π
κέντρο και οι πεντακάθαροι στρωμένοι δρόμοι 
φανερώνουν ότι οι ξενιτεμένοι Βαναδαίοι δεν
ποτέ την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά αντιθέτως τ
φροντίζουν και διατηρούν στο ακέραιο με απόλυτο 
σεβασμό την αρχιτεκτονική που χαρακτηρίζει τους 
ορεινούς οικισμούς της Πελοποννήσου. Το Πάσχα και
το καλοκαίρι το χωριό σφύζει από ζωή, καθώς οι 
 «Αθηναίοι» γυρίζουν στις εστίες τους. 
      Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας που δεσπόζει στο
ψηλότερο σημείο του χωριού βλέπει το μεγάλο 
ασπρισμένο της αυλόγυρο να γεμίζει, ειδικά κατά
εορτασμό του Αγίου Πνεύματος, από ανθρώπους κάθε 
                                Συνέχεια στην σελίδα 4 

Νέα στήλη στην εφημερίδα 
΄΄ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ΄΄
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από την σελίδα  3 

ς τ

γ η

πάντα το μικρό καφενεδάκι, «η 
α ο

 ε ι

ή

ορία. 

 ονομασία 

 Ιππότες της Ρόδου .  Στα 

τές από Βορρά. 

 Γιάννης 
χι βε ος 

 Γ α 3

 ρ
-1840 όταν 

ήλθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ μεγάλοι ναυπηγοί που 
ανέπτυξαν ένα αξιόλογο στόλο και με πρωτοβουλία 
τους ιδρύθηκε σπουδαία Ναυτική σχολή. 
          Το Γαλαξίδι έχει πολλά αξιοθέατα. Εμείς 

λαίσθητο ξυλόγλυπτο τέμπλο του καθώς και το 
χαιολο ιλοξενούν 

60 υδατογραφ τιλίας, εργαλεία  

ίσουμε 
δριμύτεροι  εκδρο κτώβριο. 

        

 

d 

νη 

νία 

 

 

 

 

                              Συνέχεια 
ηλικία  και το παλιό Δημοτικό σχολείο δίπλα ης 
σκιρτά, καθώς αναθυμάται τα παλιά, όταν οι δάσκαλοι 
προσπαθούσαν να μεταφέρουν τη νώσ  στους 
μικρούς σκανδαλιάρηδες μαθητές. 
       Για τον κουρασμένο επισκέπτη που θέλει να πιει 
έναν καφέ ή ένα ουζάκι και να δοκιμάσει σπιτικούς 
μεζέδες υπάρχει 
Σκιούλ », στην είσοδ  του χωριού στη μικρή πλατεία. 
       Χωρίς να έχει την αίγλη και την προβολή άλλων 
περιοχών, η μικρή Βανάδα αποτελεί μια όμορφη, 
παραδοσιακή και φιλόξενη κοινότητα που διατηρεί 
ατόφια τη γνησιότητα της παλιάς λλην κής υπαίθρου.
                                    Δημήτριος Φιλντίσης 
 
 
 
 
         Στις 22 Ιουνίου πραγματοποι σαμε την 
αποχαιρετιστήρια εκδρομή στο Γαλαξίδι, πριν 
σκορπίσουμε για τις διακοπές μας. 
         Το Γαλαξίδι έχει και αυτό την δική του ιστ
Όπως μαρτυρούν δύο χάλκινες επιγραφές που 
βρέθηκαν το 1848 και σήμερα φιλοξενούνται- που 
αλλού- στο Βρετανικό Μουσείο. Το Γαλαξίδι ήταν 
μια πανάρχαιη ναυτική πολιτεία και από τις πιο 
αξιόλογες των Εσπερίων Λοκρών. Η αρχαία
του ήταν « Οιάνθοια »  ή « Χάλεον » ενώ το σημερινό 
του όνομα το οφείλει στον Βυζαντινό Γαλαξίδι που 
είχε αναλάβει την ανοικοδόμηση της ερειπωμένης 
περιοχής από τους Βούλγαρους. 
         Το Γαλαξίδι όπως άλλαξε ονόματα από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα έτσι άλλαξε και αφεντικά. 
Στα τέλη του 14ου αιώνα οι Καταλανοί κατακτητές 
πούλησαν το Γαλαξίδι στους
χρόνια που ακολούθησαν πέρασε διαδοχικά σε 
Τούρκους, Βυζαντινούς, πειρατές, κουρσάρους και 
διάφορους κατακτη
         Κατά την επανάσταση του 1821 οι Γαλαξιδιώτες 
αγωνιστές έγραψαν λαμπρή ιστορία στον ξεσηκωμό 
κατά των Τούρκων. Ο οπλαρχηγός

 κα
ρΑ

1
γικό Μουσείο.   Οι χώροι του φ

ίες πλοίων, όργανα ναυ
όπλα του 1821, χάρτες και ναυτικά έγγραφα. 
          Γευματίσαμε στην Ιτέα και επιστρέψαμε το 
βράδυ στην Αθήνα υποσχόμενοι να αρχ

τις
                                    Μαρίκα Σεγκουνά.              

μές μας από Ο

Μητρόπουλος, ό ο ταμίας μας, έλα  μέρ στη 
μάχη στο Χάνι της ραβιάς, μ ζί με 2 Γαλαξιδιώτες 
πολεμιστές και αργότερα μία άλλη ομάδα από 25 
παλικάρια βρέθηκε να πολεμά στην άλωση των 
Σαλόνων. 
          Η λαμπρότερη όμως περίοδος της ιστο ίας του 
ήταν κατά την διάρκεια μεταξύ του 1830

επισκεφθήκαμε τον Ναό του Αγίου Νικολάου με το                              Γιάννης Μητρόπουλος 

 
Οι Εφημερίδες του Συλλόγου μας 

 « ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ »   στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
     

η       Από την 1  Σεπτεμβρίου 2008, όλες οι εφημερίδες 
του Συλλόγου μας «ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ», που έχουν 
εκδοθεί μέχρι τώρα, είναι αναρτημένες σε ιστοσελίδα 
στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ. 
          Η Ιστοσελίδα είναι «www. kopanakinews. wor
press. com » και ανήκει στο Δημήτρη Γιαννόπουλο, 
που έλκει την καταγωγή  από το Αρτίκι Τριφυλίας.  
Μια σελίδα της Ιστοσελίδας έχει διατεθεί στον Γιάν
Μητρόπουλο. Εκεί φιλοξενείται ο «Σύλλογος 
Αποφοίτων Λυκείου  Κυπαρισσίας», όπου 
περιλαμβάνονται όλες οι Εφημερίδες  ( Αναδρομές ) 
του Συλλόγου καθώς και κάποιες άλλες σχετικές 
ανακοινώσεις. 
       Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
ευχαριστεί τον Κον Γιαννόπουλο για την φιλοξε
και συνιστά σε όλους τους αποφοίτους που έχουν 
πρόσβαση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ , αλλά και σε άλλους , να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα και να αφήσουν τα 
σχόλιά τους. 
        Εκτιμούμε ότι η ενέργεια αυτή δίνει ένα βήμα
επικοινωνίας στο Σύλλογο για να αποκτήσει 
περισσότερα μέλη και να είναι πληρέστερη η 
εκπλήρωση των σκοπών του. 
                                 Το Δ.Σ. 

 
       Γνωστοποιείται  στα μέλη του Συλλόγου, που 
πρέπει να ενημερώνουν και τους προσκεκλημένους 
τους, ότι το αναφερόμενο στις ανακοινώσεις των 

, αφοράεκδρομών κόστος του ξενοδοχείου ανά άτομο
2 κλινα δωμάτια. Τα άτομα που επιθυμούν να είναι 
μόνοι στο δωμάτιο, θα πληρώνουν ότι  ισχύει από το 
Ξενοδοχείο για τα μονόκλινα και αν δεν υπάρχουν 
μονόκλινα θα μένουν σε 2κλινο και θα πληρώνουν 
τιμή 2κλινου. 
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             Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η θερινή μας
17 Αυγούστου στην πέργολα του ξενοδοχείου « ΚΑΝΕΛ

 

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΑΠΟΦΟ
ΛΥΚ

ΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- 
ΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 

 συ

 συμμετοχή ( 85 θουσιασμό 
κομένων. 

                 

νεστίαση- αντάμωμα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
ΛΑΚΗ»  στην Κυπαρισσία, δίπλα στην πισίνα. 

      Δημιουργήθηκε ζεστή ατμόσφαιρα από την μεγάλη
και την εγκαρδιότητα που επεκράτησαν μεταξύ των παρευρισ
      Εύχομαι του χρόνου να είναι πολύ καλύτερα. 
                                                                                         

περίπου άτομα ) και τον εν

      Αθαν. Καράμπελας 
 
 

 
 
 
Αναμνηστι ή φωτογραφία από το  των ποφοκ αντάμωμα α ί

Σ
π

 5 

των Γυμνασίου (Λυκείου) Κυπαρισσίας την 17η 
το μέσο ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κος Αθανάσιος 
αρισσίας Κος Ηλίας Τσίγκανος , ο Κος Βασίλης 

 Τσίγκανου.     

Αυγούστου 2008 στο ξενοδοχείο ΄΄ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΄΄ . 
Καράμπελας, αριστερά καθήμενος ο τέως Δήμαρχος Κυ
Ματσινόπουλος & δεξιά η Κα Μαρία Τσόπελα και η Κα
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         Γνωστοποιείται ότι, α  των Αποφοίτων 
ου Λυκείου Κυπαρισσίας ( παλαιού Οκταταξίου Γυμνασίου και νέου Λυκείου ), με έδρα την Αθήνα, οδός 

γεί οι 

πό το 2004, έχει ιδρυθεί και λειτουργεί, συστηματικά, Σύλλογος
τ
Βουλής 36, 5ος όροφος Γρ. 5, Τηλ. 210 3251740 , Φαξ  210 3251722. 
         Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες έχουν εκλε
κατωτέρω : 

Για το Δ.Σ. 
 
          α. Καράμπελας Αθαν. Πρόεδρος       ( Από Κοπανάκι )                  Τηλ. 210 2821647 
  

 
         β. Τσίγκανος Κωνστ. Αντ/δος           ( Από Κυπαρισσία )               Τηλ. 210 8826839 
         γ. Φλέσσας Ευθύμιος Γεν. Γραμμ .    ( Από Φυγαλεία )                  Τηλ. 210 6138059 

           δ. Μητρόπουλος Ιωάν.  Ταμίας         ( Από Αρτίκι )                        Τηλ. 210 9413684 
           ε. Τρουπάκης Βας.      Έφορος          ( Από Αυλώνα )                      Τηλ. 210 7015398 
           στ. Τάκη Μαρία           Μέλος           ( Από Δώριο )                         Τηλ. 210 6755183 
           ζ. Κερερές Δημ.              Μέλος         ( Από Κυπαρισσία )                Τηλ. 6977390030 
           η. Κάππος Ιωάννης        Μέλος          ( Από Αυλώνα )                       Τηλ. 210 7788964 
           θ. Σταυρόπουλος Αριστ. Επίτιμος Πρόεδρος ( Από Αυλώνα )           Τηλ. 210 6007531 
 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

  

 
   
             α. Αρβανιτάκη Γωγώ                          ( Από Κυπαρισσία )              Τηλ. 210 7214009 
            β. Παρασκευοπούλου Διονυσία         ( Από Ράχες )                        Τηλ. 210 2926071 
            γ. Σεγκουνά Μαρίκα                           ( Από Κυπαρισσία )               Τηλ. 210 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 συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου. 
          Δηλώνεται κατηγορηματικά ότι, πολιτικά, ο Σύλλογος είναι «άχρωμος και άοσμος». 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

Ανακοίνωση- Γνωστοποίηση 

 
 
 
 

επτών. 
    Συνεχίζουμε για Αρχαία ΕΠΙΔΑΥΡΟ όπου θα 
πισκεφθούμε το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το  

Ασκληπιείο της Επιδαύρου και τους λοιπούς 
αρχαιολογικούς χώρους. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Λυγουριό όπου και 
θα γευματίσουμε. Κατόπιν θα επισκεφθούμε την 
Μονή των Ταξιαρχών και αργά το απόγευμα θα 

 
 
       Αναχώρηση ώρα 8 π.μ. από Αγία Παρασκευή- 
Εθνική Άμυνα- Καλλιμάρμαρο. 
     Επίσκεψη στο Λουτράκι για 1.30 έως 2 ώρες. 
     Συνεχίζουμε για Λουτρά Ωραίας Ελένης, επίσκεψη 
ονής Μ. Θεοτόκου- παλαιά Επίδαυρος, στάση 20 

επιστρέψουμε στην Αθήνα. 
 
    Τιμή κατά άτομο: 25 ΕΥΡΩ 
    

Μ
λ
  
ε

Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποι
αν οι καιρικές συνθήκες

ηθεί, 
 ή ο χρόνος το επιβάλουν. 

Δηλώσεις Συμμετοχής: 
 Βασίλης Τρουπάκης               Τηλ. 6975786615 
 Αθανάσιος Καράμπελας         Τηλ. 6977460537 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ  
 ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008  

ΛΟΥΤΡΑΚΙ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 
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ΓΡΑΜΜΑ Α
ΣΥΜΜΑΘΗΤΉ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ος είναι όποιος μαθαίνει ιστορία΄΄
 
     Σας στέλνω σε Φ/Α το εξώφυλλο και

 , οι οποίες και να 
στις εισόδους από Καλονερό 
ο Σ.Σ

η, στο πλαίσιο της Παλιγγενεσίας, να τιμηθεί 

 τον τοποθετήσουμε τον ύμνο αυτό του 

σιγά- σιγά ξεχνιόμαστε και λίγοι γνωρίζουμ
ταν και κυρίως τι προσέφερε. 
      Υπεν αντζής με 
ην ε να 
ύγουν ο  μετά την 
αλαμάτ  στις 23 

 
ι στις 26/27 Μαρτίου 

ο 
ουπόλεως Γερμανό, ο οποίος ήταν σεμνός, 

σε 
ις 

φυλακή του Σαραγιού της Τριπολιτσάς, βοήθησε 
Λίγοι όμως 
στη. 
 

ΠΟ ΕΝΑ ΦΙΛΟ-
 ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 

αποτελεσματικά την επανάσταση. 
γνωρίζουν τι προσέφερε και τι υπέ
                Την αγάπη μου σε όλους

 
               Αγαπητοί Φίλοι και Συμμαθητές 
 

                Παπαγεωργίου Κων/νος  
                Μιαούλη 59, 41223 Λάρισα 
                Τηλ. 6942.065443 

΄΄ Ολβιος όστις ιστορίας έσχεν μάθησιν΄΄ 
΄΄ Ευτυχισμέν

 
ΥΓ.

 

 λίγες 

 
1. Γ

μα
ιατί αλήθεια δεν μας είχαν πει την ιστορία 
ς οι καθηγητές μας; ή μήπως μας τα είπαν 

και εγώ τα ξέχασα; 
Γερμανό, άρχισα 
για να συντάξω 
τείλω σε όσα 
 ένθετο στις 
 όποιος γνωρίζει 
ι που να 

 
ΡΚΑΔΙΑΣ 

  
σελίδες του βιβλίου του Κώστα Καλαντζή. 2. Για τον Χριστιανουπόλεως 
       Εγώ το διάβασα, είμαι εντυπωσιασμένος και να  συγκεντρώνω στοιχεία , 
έμεινα, μεταξύ άλλων, σε αυτό που γράφει στη σελίδα εργασία, την οποία θα σας σ
9. αντίτυπα θέλετε για να γίνει
      « Ήρθανε οι Αρκαδιανοί και ίσιωσαν με τα πόδια αναδρομές. Παρακαλώ όμως
τους τα  Ταμπούρια  του Δράμαλη». κάτι ή έχει γραπτά ή γνωρίζε
                           Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απευθυνθώ, να με βοηθήσει. 
          Προτείνω να γίνει συνεργασία με το Δήμο                                          Ο ίδιος. 
Κυπαρισσίας και με δαπάνες του Συλλόγου μας, να 
ατασκευασθούν τρεις ( 3 ) όμορφες- καλαίσθητες 

 
κ
πινακίδες τοποθετηθούν, ανά μία 

και Φιλιατρά και κάπου ΤΗΣ Α  
 

ΟΣ
στ . Κυπαρισσίας. 
          Οι πινακίδες, εφόσον το Δ.Σ. εγκρίνει την Ο ΠΛΑΤΑΝ  

αι 

 πρόταση μου, να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν 
την 25η Μαρτίου 2009, ενώ συγχρόνως σε πανηγυρική 

 εκδήλωσ
 ο Αμβρόσιος Φραντζής Πρωτοσύγκελος της 

Επισκοπής Χριστιανουπόλεως και πρώτος ιστορικός 
της επαναστάσεως. 
        Έχουμε χρέος: 
        Να

 
 
 
 

Κολοκοτρώνη για τους προγόνους μας και έτσι θα 
διερωτώνται και θα ενημερώνονται οι επισκέπτες και 
οι νέοι μας και θα είμαστε υπερήφανοι. 

          Να  τιμήσουμε τον Αμβρόσιο Φραντζή, διότι 
 ε ποίος 

ή
   θυμίζω στην αγάπη σας ότι, ο Φρ
 
 
 

τ εξυπνάδα και τη διορατικότητα του κατάφερ
φ ι Τούρκοι από την Αρκαδιά και έτσι

α που απελευθερώθηκε  αναίμακταΚ
Μαρτίου 1821, η Αρκαδιά είναι η δεύτερη πόλη της
Μεσσηνίας που απελευθερώνετα

 1821 επίσης αναίμακτα, χάρις στο Φραντζή.  
 
Ο ιστορικός πλάτανος της Αρκαδιάς κ

         Επίσης αγαπητοί μου, πρέπει κάποια στιγμή να 
γνωρίσουμε και να τιμήσουμε τον Επίσκοπ
Χριστιαν
σοφός, συνετός, αποφασιστικός, γενναίος..., έσω
από ναυάγιο τη σύσκεψη της Βοστίτσας ( Αίγιο ) στ
23 Γενάρη 1821 και με τη θυσία του στη φοβερή  

στο βάθος το κάστρο. 
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Πρ ειάγματα που το κινητό σου μπορεί να κάν
( και που εσύ δεν γνωρίζεις ) 

 
μός ανάγκης για όλον τον κόσμ1. Ο αριθ ο είναι : 112.

Αυτός ο αριθμός μπορεί να πληκτρολογηθεί, ακόμη και 

                               Προσπάθησε ! 

ιά  
 

ι

Το ίδιο ισχύει και για το πορτμπαγκάζ. 

υ; 

ει λ ν

 
ού σου. Πληκτρολόγησε *#06# και 

 

 σημαίνει ότι 

 κινητό σου, αλλά 

ν  
ου . Εσείς; 

ή είναι 15.00Є 
  

9069356 
Της Αγροτικής Τράπεζας.  

τε 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
                                     Εγώ πλήρωσα τη

ή μ                            συνδρομ
 
                                  Η ετήσια συνδρομ

σμός κατάθεσης                                   Λογαρια
                                 002010

αν το κινητό σου είναι μπλοκαρισμένο 
  
        
     

                           
2. Κλείδωσες το αυτοκίνητο ξεχνώντας τα κλειδ
μέσα, ενώ βρίσκεσαι μακριά από το σπίτι όπου φυλάς

                              Μετά την κατάθεση ενημερώσ
                           τον ταμία μας Τηλ. 210 9413684

άλλα; 
Θα τηλεφωνήσεις με το κινητό σου σε κάπο ον στο 
σπίτι ο οποίος θα πλησιάσει στο τηλέφωνο το control 
των κλειδιών και εσύ το κινητό σου στην πόρτα του 
αυτοκινήτου και αμέσως θα ανοίξουν οι ασφάλειες. 

                       Δοκίμασέ το! 
 
3. Εξαντλήθηκε η μπαταρία του κινητού σο
Όλα τα κινητά έχουν μια ρεζέρβα φόρτωσης της 
μπαταρίας τους που, πληκτρολογώντας *3370#, 
αυτόματα ενεργοποιείται, δίνοντας σου ακόμη και 50% 
πρόσθετο γέμισμα. 
Όταν θα επαναφορτίσεις το κινητό σου, αυτόματα θα 
επαναφορτιστεί και η ρεζέρβα. 
 
4. Τι κάνεις αν σου έκλεψαν το κινητό; 
Οι έμποροι κινητών διατηρούν κρυφή αυτήν την 
πληροφορία ώστε ο κλέφτης να συνεχίσει να 
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της κινητής τηλεφωνίας και 
να καταναλών  και παράλλη α, το θύμα κλοπής , α 
αγοράσει άλλο κινητό και να συνεχίσει και αυτό να 
καταναλώνει. Είναι ανάγκη να αποκτήσεις το serial 
number  του κινητ

ο  στην θόνη σου θα εμφανιστεί  ένας κωδικός. Αυτός ο 
κωδικός, μοναδικός στον κόσμο, είναι το serial number  
του κινητού σου. Σημείωσέ τον και φύλαξέ τον κάπου. 
Αν σου κλέψουν το κινητό, ειδοποίησέ τον παροχέα 
σου και δώστου αυτόν τον αριθμό. Αυτό
το κινητό σου θα μπλοκαριστεί τελείως, ακόμη και αν 
ο κλέφτης αλλάξει την κάρτα  SIM. 
Πιθανόν να μην ανακτήσεις το
τουλάχιστον θα έχεις τη βεβαιότητα ότι ο κλέφτης δεν 
θα το χρησιμοποιήσει ποτέ. 
 
Το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ είναι ότι αν όλοι το 
εφαρμόσουμε αυτό, η κλοπή κινητών είναι κάτι 
τελείως άχρηστο. 
 
Μοιράσου μ’ όσους μπορείς αυτές τις πληροφορίες 

 
Γιάννης Μητρόπουλος 

 
 
    
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

έρεται σε γνώση όλων των μελών του 
όγου μας, ότι κάθε πρώτη Τετάρτη εκά
ς και ώρα 11 π.μ. , συνεδριάζε

 
     Φ
Συλλ στου 
μηνό ι το Δ. Συμ 
β  του 
Συλλόγου. 
      Κατά τις συνεδριάσεις αυτές μπορούν να 
παραβρεθού  
λόγου μας το
     Είναι μια π  την 
αλ ηλογνωριμ εων για 
την πάρα πέρα πορεία του Συλλόγου μας. 
  Σας περιμένουμε. 
Τηλ. 210 3251740 ΦΑΧ 210 3251722 
            Εκ του Δ. Συμβουλίου 

ούλιο και συζητάει διάφορα θέματα

ν και όσα εκ των μελών του Συλ
 επιθυμούν. 
άρα πολύ καλή ευκαιρία για
ία μας και ανταλλαγή απόψλ

   

 
Ιδιοκτήτης 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 

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

 
 ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 13 

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

 
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ  

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
Εκδότης

Δ

Βουλής 36, Αθήνα 105 57 
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