
 
 

 
 
  

 
 

 
Τρίτη του Πάσχα κι εσύ δεν 
ήρθες στο  ραντεβού µας, στη 

καφετέρια « ∆ιάνα », γωνία 
Σόλωνος και Ασκληπιού, για να 
πάρουµε το καφεδάκι µας. 
Πέρναγε η ώρα κι δεν φάνηκε 
και κανένας άλλος από την 
συνηθισµένη παρέα µας. 
Άρχισα να ανησυχώ. Την 
Μεγάλη Πέµπτη, τελευταία µας 
συνάντηση πριν το Πάσχα, 
ήσουν λίγο αδιάθετος. Το 
τηλέφωνό σου καλούσε, αλλά 
δεν το σήκωνε κανείς, το ίδιο 
είχε γίνει και το Μεγάλο 
Σάββατο, που σε πήρα να σου 
ευχηθώ για την Ανάσταση. 
Πήρα τον εξάδελφό σου και 
φίλο σου Τάκη Παπαδόπουλο, 
να µάθω γιατί δεν φανήκατε 
στο ραντεβού µας. « Αλλού 
πίνουµε καφέ», µου απάντησε 
και µου έδωσε στο τηλέφωνο 
να µιλήσω µε την αγαπηµένη 
σου αδελφή την Τούλα. Μέσα 
σε λυγµούς, µε δυσκολία 
κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε 
καλά. Αδυνατούσα να 
κατανοήσω εκείνο το «Πάει ο 
φίλος σου, τον χάνουµε», που 
ξεχώρισα από τις κουβέντες 
της. ∆εν ανησύχησα ιδιαίτερα. 
Περαστικό θα ‘ναι, σκέφθηκα. 
Σιγά µη φεύγει έτσι εύκολα 
ένας άνθρωπος. 
Ήρθα στον « Ευαγγελισµό » 
του ήσουνα, µε σκοπό να σε 
δω, να πούµε κανένα αστείο, 
να σου ανεβάσω το ηθικό, να 
εµψυχώσω και την Τούλα µας. 
Πρώτο-πρώτο, βρήκα  στην 
αίθουσα αναµονής, τον αδελφό 
σου τον Σωτήρη, 
συντετριµµένο. Ήταν σαφής 
και κατηγορηµατικός. Ένοιωσα 
την γη, να φεύγει κάτω από τα 
πόδια µου. Φαίνεται χλόµιασα 
πολύ, ανησύχησαν οι δικοί σου, 
είπαν να µου φέρουν λίγο νερό 
να συνέλθω. 

 
 
 
Με στεναχώρησες φίλε µου, 
είχαµε πει τόσα πράγµατα, τα 

τελευταία δυο χρόνια που  
είχαµε δεθεί, είχαµε κάνει 
σχέδια. 
Στο πρόσωπό σου είχα  
βρει τον µεγάλο αδελφό 
που δεν είχα. Οι 
δηµοκρατικές σου 
αντιλήψεις µε είχαν κάνει 
να βλέπω µε άλλο µάτι την 
συντηρητική παράταξη. Η 
πίστη σου σ’ αυτήν, παρά 

την πίκρα σου για αγνώµονες 
συµπεριφορές. Ο αλτρουισµός 
σου, να νοιάζεσαι για τον 
συνάνθρωπο, χωρίς να 
εξετάζεις τα πιστεύω του, το 
χρώµα του ή την ράτσα του. Η 
βαθιά σου γνώση για τα κοινά. 
Η ανεξικακία σου, µε λίγα λόγια 
η µεγάλη σου καρδιά. Είναι 
λίγα απ’ αυτά που βρήκα σε 
σένα. 
 
 
 
 
 
∆εν µπήκα στο δωµάτιό σου, 
φίλε µου, ήθελα να σε θυµάµαι 
όρθιο. Σκέφθηκα την ευγένεια 
ψυχής της αδελφής σου, να 
µην µε ενηµερώσει από το 
Μεγάλο Σάββατο που έγινε το 
κακό, για να µη µου χαλάσει τις 
Πασχαλινές γιορτές. Είδα τους 
δεκάδες φίλους σου, να σε 
επισκέπτονται και να µου λένε 
ιστορίες, για τα καλά που είχες 
κάνει. Να µιλούν, για τα καλά, 
που έχει κάνει όλη σου η 
οικογένεια στο Κοπανάκι. Να 
µιλούν για τον αείµνηστο 
πατέρα σου, τον µπάρµπα 
Τάση, που εγώ δυστυχώς δεν 
γνώρισα.  
Η συµµετοχή του κόσµου, 
στην αποχαιρετιστήρια τελετή , 
µου έδειξε ότι είχες µόνο 
φίλους. Ναι, είχες πολιτικούς 
αντίπαλους, δεν είχες όµως 
εχθρούς. Σήµερα, ένα χρόνο 
µετά και πιστεύω για πάρα 
πολλά ακόµα, η απουσία σου 
είναι και θα είναι αισθητή. 
Πολλοί σε θυµούνται, πολλοί 
σε   «ψάχνουνε» κι αυτό είναι 
το καλύτερο « µνηµόσυνο », 
για κάποιον που φεύγει. 

Καλή αντάµωση. 

µεθύστε µε τ’ αθάνατο κρασί του 21                        
Κωστής Παλαµάς 

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ 
Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΕΤΟΥ 
Στον πανηγυρικό 
της ηµέρας που 
απεύθυνε, ο 
∆ήµαρχος του 
∆ήµου µας κ. ∆ηµ. 
∆ριµής, προς την 
συγκεντρωµένη 
νεολαία και τους 
κατοίκους του 
∆ήµου µας, 
ανάµεσα στα άλλα 
ανάφερε: 
∆εκατρία ήσαν τα 
ψηφίσµατα που 
έβγαλε η 
συνέλευση του 

Άργους το 1829. Το ένατο ψήφισµα αφορούσε τη χορηγία 180.000 
φοινίκων το χρόνο στον Καποδίστρια. 
Να ποια ήταν η απάντηση του 
Καποδίστρια µε επιστολή που έστειλε 
προς την ∆΄ Εθνική Συνέλευση. Μεταξύ 
άλλων γράφει: 
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
Προς την ∆΄ Εθνική Συνέλευση  
Το υπ΄ αριθµόν 9 και από 1ης Αυγούστου 
ψήφισµα, το οποίον διηύθυνεν αρτίως η 
συνέλευσις, προσδιορίζει τα έξοδα του 
αρχηγού της Επικρατείας. 
∆ι΄ αυτού τούτου του ψηφίσµατος η 
συνέλευσις επέστησε την προσοχήν της 
εις το ολίγον εκείνο, το οποίον 
ηδυνήθηµεν να πράξωµεν αυτοί 
καθ΄εαυτούς, δια να αποδείξωµεν ότι οι 
Έλληνες µόνον µε τάς θυσίας των, και 
όχι δια προσωπικών πλεονεκτηµάτων, 

δύνανται να φθάσουν εις τον βαθµόν, 
τον οποίον υπόσχονται προς αυτούς η 
εθνική ανεξαρτησία και η ελευθερία. 
∆ια τον αυτόν λόγον θέλοµεν αποφύγει 
και ήδη το να δεχθώµεν την 
προσδιοριζοµένην ποσότητα δια τα 
έξοδα του Αρχηγού της Επικρατείας, 
απεχόµενοι, εν όσω τα ιδιαίτερα µας 
χρηµατικά µέσα µας εξαρκούσιν, από 
του να εγγίσωµεν, µέχρι και οβολού, τα 
δηµόσια χρήµατα προς ιδίαν ηµών 
χρήσιν. 
 
Εν Άργει τη 4η Αυγούστου 1829 

 
Ο Κυβερνήτης          Ο Γραµµατεύς 

Επικρατείας 
 Ι. Α. Καποδίστριας          Ν. Σπηλιάδης 

Θέλει αρετή και τόλµη η ελευθερία 
ΑΑννδδρρέέααςς  ΚΚάάλλββοοςς  
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EXTRA 
ΕΝΘΕΤΟ 

25η  ΜΑΡΤΙΟΥ 
1821 

∆ΗΜ. ∆ΡΙΜΗ 
 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ  
ΤΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ 

Ένας χρόνος χωρίς τον Γιάννη Χαραλαµπόπουλο 

Σε πρώτο ενικό 

αδελφέ µου 
Γιάννη 
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Και µετά την δοξολογία τους πανηγυρικούς και την 

 
Παρέλαση. Χοροί, …λουκουµάκι και το καθιερωµένο 
τραπέζι. 

 

 
Και µεταξύ των συντελεστών, του 
άψογου εορτασµού, ο τελετάρχης, 
∆άσκαλος κ. ∆ηµήτρης ∆ιακουµής και ο 
ηχολήπτης κ. Γιώργης  Μίχας  

ΟΙ συνεργάτες της εφηµερίδος µας, σας εύχονται                

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΟΛΕ. ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ. 

Μετά από µια σειρά άτυχα αποτελέσµατα, το Σάββατο 8 
Απρίλη στην Καλαµάτα, ήρθε η εκτός έδρας νίκη (0-2), επί 
του Α.Ο. Βέργας και αναπτέρωσε της ελπίδες του ∆ιαγόρα, 
για παραµονή στη µεγάλη κατηγορία του νοµού µας.  
Για την ιστορία, µε δυο γκολ, ένα του Ηρακλή 
Βασιλόπουλου µε πέναλτι και ένα του Γιώργη Γιωργόπουλου 
µε πλασέ, νίκησε την βαθµολογικά αδιάφορη Βέργα, σε ένα 
µατς, χαµηλών τόνων. Αν η οµάδα µας, έχει κερδίσει και 
τον Α.Ο. Θουρίας, στην επόµενη αγωνιστική, τότε η 
πιθανότητες παραµονής της, ισχυροποιούνται.  

 
Στην πρώτη φωτογραφία από αριστερά, Τάκης Μπίτσικας, 
Κώστας Στασινόπουλος, Τάκης Ρωµανός. Στη δεύτερη, οι 
µοναδικοί φίλαθλοι, που ακολούθησαν τον ∆ιαγόρα στην 
Καλαµάτα. 

∆.∆. ΑΓΡΙΛΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ 
Τ.Κ. 24003 ΤΗΛ: 27650 22862 

Kopanakinews@yahoo.gr 
Υπεύθυνος έκδοσης 

∆ηµήτρης Γιαννόπουλος 
Τηλ: 6978659470 
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ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΤΟ  ΒΟΥΝΟ ΣΤΟΝ … ΜΩΑΜΕΘ 

Αρτίκι - Αγριλιά 
∆ιότι, τα όρη και τα βουνά πήρε ο ∆ήµαρχος, να δει µε τα µάτια 
του την ολοκλήρωση των έργων και τις τυχόν παρεµβάσεις που 
χρειάζεται να γίνουν, στα ∆.∆. του ∆ήµου µας, ενόψει του 
καλοκαιριού.  
Συζήτησε µε τους κατοίκους, για τα προβλήµατα που 
παρουσιάσθηκαν το χειµώνα που πέρασε και άκουσε  τις λύσεις 
που του πρότειναν. Ταυτόχρονα τους ανέπτυξε, τα άµεσα σχέδιά 
του, για το καθένα ξεχωριστά. 

ΑΡΤΙΚΙ                                        
Από αριστερά: 
Σωτήρης  ∆ιακουµής,  
Τάκης  Παναγούλης,      
∆ηµήτρης  ∆ριµής,     
Παναγιώτης Γκόγκας, 
Λιας ∆ιακουµής  και 
Γιωργία Μελά-Καπένη. 
Το  κύριο  θέµα  πλην 
των  συνδέσεων, ήταν 
η  διαµόρφωση  του 
αύλιου  χώρου  του 
σχολείου, η ανάδειξη 
της πέτρας στο κτήριο 

του σχολείου, η διαµόρφωση 
της  πλατείας,  µε  την 
κατασκευή,  µαντρότοιχου  µε 
σοφρά  και  η  κατασκευή 
βρύσης,  έπ’  αυτής.  Επίσης, 
µπήκε  στο  πρόγραµµα,  η 
τσιµεντόστρωση  του  δρόµου 
και  η  κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης,  σε  τµήµα αυτού. 
Στη φωτογραφία, ο µηχανικός 
της ΤΥ∆Κ κ. Γιάννης Γκότσης, 
που θα συντάξει την µελέτη για 
το ∆ηµοτικό σχολείο, κάνει τις 
µετρήσεις του χώρου. 
 

ΑΓΡΙΛΙΑ 
 

Στα άµεσα σχέδια του 
∆ηµάρχου Αετού κ. ∆ηµ. ∆ριµή, 
για το ∆.∆.  Της  Αγριλιάς,  είναι  
ο ηλεκτροφωτισµός της    πλατείας    του   Λουτρού   και  η 
διαµόρφωση του χώρου, µε κατασκευή πέτρινων σοφράδων. 
Το  έργο  που  θα 
τελειώσει    αρχές 
του  καλοκαιριού, 
θα εγκαινιαστεί µε 
µουσική βραδιά. 
Μετά την επιτόπια 
µελέτη του χώρου, 
µε τον 
ηλεκτρολόγο-
συντηρητή του 
δήµου  κ.  Νίκο 
Θεοφιλόπουλο, 
επισκεφτήκαµε την 
παιδική   χαρά, στην  
οποία  εκτός από 
τον 
ηλεκτροφωτισµό, θα  
γίνουν και 
παρεµβάσεις που θα  
αφορούν  την  είσοδο  και τον  χώρο  πριν  την  παιδική χαρά και  
την  αντικατάσταση  ή  συντήρηση,  των  οργάνων διασκέδασης 
των παιδιών. 
Πριν την επίσκεψη στο ∆.∆ Αγριλιάς, είχε συζητηθεί το θέµα της 
βελτίωσης του ηλεκτροφωτισµού του αύλιου χώρου του 
γυµνασίου Κοπανακίου, που είναι ήδη σε εξέλιξη και ο στολισµός 
όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων του ∆ήµου Αετού, εν όψει  
των εορτών του Πάσχα.  

Ρίπεσι – Αετός - Μαλίκι 
ΡΙΠΕΣΙ 

Από αριστερά: 
∆ηµήτρης ∆ριµής  
Μπερδούσης Γιάν 
Λιακόπουλος Νικ. 
Γιάννης Κόλλιας 
Κανελόπουλος Π. 
και Παν. Γκόγκας  
Στο …ΑΚΡΙΤΙΚΌ 
Ρίπεσι, το µεγάλο 
πρόβληµα υπήρχε  
µε  τα  νερά που 
πληµµύριζαν τους 
δρόµους, κατά τη διάρκεια νεροποντών. Η λύση απλή και άµεσα 
υλοποιήσιµη. Θα τοποθετηθούν σχάρες, επί του οδοστρώµατος, 
σε κοµβικά σηµεία, που θα συλλέγουν τα υπερχειλίζοντα νερά. 
Συζητήθηκε ακόµα, το πρόβληµα της αποκατάστασης του δρόµου 
Κοπανάκι-Ρίπεσι, στο σηµείο που έγινε η βύθιση, για το οποίο 
έχουν εξασφαλισθεί τα απαιτούµενα χρήµατα. Η δηµοπράτηση 
του έργου, αναµένετε µετά την σύνταξη της µελέτης, η οποία 
καθυστερεί για …ανεξήγητους λόγους. Συγκεκριµένα, λόγω του 
ότι η ΤΥ∆Κ Μεσσηνίας, δεν διαθέτει περιβαλλοντολόγο, η αρµόδια 
µηχανικός που έχει επιφορτισθεί µε αυτή, θα έπρεπε να δηλώσει 
αδυναµία από την πρώτη στιγµή και έτσι  να είχε προχωρήσει η 
ανάθεσή της αρµοδίως. 

ΑΕΤΟΣ 
Από αριστερά: 
Σταυρόπουλος Γ,  
Χριστοφιλόπουλος 
Μπάµπης 
Χριστόπουλος 
Φώτης 
συνταξιούχος 
αστυνοµικός   
Γιωργακόπουλος  
Νίκος 
στρατιωτικός ε. α 
(τέως πρόεδρος 
του συλλόγου 

Αετού) ∆ριµής ∆ηµήτρης. Και στον Αετό, το κεφαλοχώρι µας, 
παρεµφερή ήταν τα προβλήµατα. Υπερχείλιση υδάτων, στην 
είσοδο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος, που θα λυθούν µε την 
τοποθέτηση σχαρών, κάποια µέτρα τσιµεντόστρωσης που πρέπει 
να γίνουν και φυσικά, η αναµενόµενη ασφαλτόστρωση που θα 
οµαλοποιήσει τους δρόµους. Τονίσθηκε η ανάγκη, να θέσουν την 
Νοµαρχία προ των ευθυνών της, για την ασφαλτόστρωση του 
δρόµου Αετός- θέση Βρυσούλα για Κοπανάκι και διευκρινίσθη, ότι 
η διαπλάτυνση του δρόµου έγινε µε χρήµατα του ∆ήµου µας. 
Πρέπει να τονισθεί, ότι ο ∆ήµαρχος δεσµεύτηκε, να 
πραγµατοποιήσει το έργο, πάση Θυσία, παρότι ο δρόµος είναι 
επαρχιακός και η συντήρησή του είναι αρµοδιότητα της 
Νοµαρχίας. 

Μαλίκι 
 Μια σηµαντική συνάντηση στην Αθήνα 

Με τους νεολαίους του Μαλικίου, συναντήθηκε ο ∆ηµήτρης 
∆ριµής στην Αθήνα, στο καφέ-εστιατόριο του συµπατριώτη µας –
δηµοτικού συµβούλου - κ. Λόντου, αλλά η σεµνότητά τους, µας 
απέτρεψε να την φωτογραφίσουµε. Τα θέµατα πολλά, το 
κυριότερο, η διαµόρφωση της νέας πλατείας. Αυτό που µας έκανε 
εντύπωση ήταν η βαθιά γνώση των προβληµάτων του χωριού 
τους και η …ριζική διαφωνία τους για τις ασφαλτοστρώσεις που 
έγιναν.  
Οι προτάσεις τους, προς τον ∆ήµαρχο … ριζοσπαστικές, «επί 
παντός επιστητού»  και η τελευταία τους, µας εντυπωσίασε. 
 Να αναθέσουµε στον ζωγράφο Τάσο Αριδά, να φιλοτεχνήσει για 
το ∆ηµαρχείο, ένα πίνακα. Θυµίζουµε ότι ο ζωγράφος είναι 
Αγριλαίος.  
Η συνάντηση τελείωσε µε την επιθυµία των παιδιών, να 
οργανωθεί το καλοκαίρι που έρχεται, µια συγκέντρωση όλης της 
νεολαίας του χωριού µε τον ∆ήµαρχο, για να συζητηθούν όλα τα 
θέµατα που  τα απασχολούν. 
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 Πολλά τα αποκριάτικα δρώµενα,     
πολλές και οι φωτογραφίες, κάποιοι  δεν 
…χώρεσαν στις σελίδες του προηγούµενου 
τεύχους και µείνανε …παραπονούµενοι. 
Σπεύδοµε να …επανορθώσουµε. 
 

              ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ  
 
 
 
 
 
 
Όµως πρέπει να τιµήσουµε και τους 
χορηγούς µας. Θυµάµαι, τότε επί Βόγκα, 
ήτανε διευθυντικό στέλεχος στο 
ATLANTIC, ο Σωτήρης ο Τζάρας. Όλα τα 
νηστίσιµα, µας είχε προµηθεύσει δωρεάν. 
Φέτος, πρόσφεραν,  και να’ ναι καλά οι 
άνθρωποι,  περισσότεροι και περισσότερα.  
 

ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ     
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ξέρετε, στην Αρχαία Ελλάδα, η χορηγία, 
ήταν υποχρεωτική. Έλεγε η Εκκλησία του 
∆ήµου: Εσύ Παρµενίωνα, φέτος τα 
οικονόµησες. Θα δώσεις στον 
Αριστοφάνη, 100 τάλαντα, ν’ ανεβάσει το 
Θεατρικό του. 
Σήµερα υπάρχει το SPONSORING 
 Λοιπόν,  έχουµε και λέµε. Από του δικούς 
µας καταστηµατάρχες, πρόσφεραν στον 
∆ήµο µας οι παρακάτω:  
 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 
 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ 
 ΗΛΙΑΣ ∆Ε∆ΕΣ 
 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΑΘΗΝΑ ΣΚΛΑΒΟΥ 
 Και οι Αφοι ΓΙΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ 
 
 
  
 
 
 
 
  

Ο κ. ΒΟΓΚΑΣ  
     ΒΡΑΒΕΥΩN, ∆ΙΟΤΙ, ΟΠΟΥ 

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ… 

Συγκινητικές όµως, ήταν και οι προσφορές 
από καταστηµατάρχες, γειτονικών ∆ήµων. 

Τα γλυκίσµατα τα πρόσφεραν : 
SUPER MARKET ATLANTIC Κυπαρισσίας 
SUPER MARKET ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ Μελιγαλά 
Ζαχαροπλαστείο SERRANO Κυπαρισσίας 
Ζαχαροπλαστείο ΚΕΡΑΣΑΚΙ Μελιγαλά 

∆ιάφορα Καρναβαλικά και νηστίσιµα : 
SUPER MARKET ATLANTIC Κυπαρισσίας 
ΚΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ράχες(κρασί) 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ: ΦΡΕΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

Αρµενιούς Κυπαρισσίας 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: ΑΒ∆ΑΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                       

Κυπαρισσία 
ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ:ΚΑΡΥ∆ΟΜΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

Κυπαρισσία 
ΟΠΟΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: ΤΡΙΠΟ∆ΗΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ Κυπαρισσία 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η: ΦΛΕΣΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

Κυπαρισσία 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                       ΚΑΙ Ο …ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΣ 
           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΑΒΕΥΩΝ 

 
Τα χρήµατα για τις βραβεύσεις: 

VODAFONE: ΑΝΤΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ: ΑΦΟΙ ∆ΡΟΥΛΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: ΤΑΚΗΣ ΚΑΓΙΑΦΑΣ 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ: ΑΦΟΙ ΛΙ∆ΙΩΤΗ 

Από την Κυπαρισσία  
και από το Καλό Νερό 

ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ (ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ-ΜΕΛΙΟΣ) 
DEINAS auto VOVOS 

 
    

                       Ο  κ. ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΣ, 
         ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

 
  

 
 
 
 

                 ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙ  
                                      ΑΛΛΟ ΑΡΜΑ  

   
Ιδιαίτερη µνεία, θα κάνω στον ∆άσκαλο 
της Φιλαρµονικής Κυπαρισσίας κ. Κτενά 
Κωνσταντίνο, για τις στολές ΚΛΟΟΥΝ και 
το τύµπανο, που µας έστειλε. 
ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ, ΕΙ∆ΑΜΕ, ΟΜΟΡΦΕΣ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ.  
 
 
 
  
 
 
 Και µια και πιάσαµε τους συµπολίτες µας 
και όχι µόνο, που προσφέρουν στο 
κοινωνικό σύνολο, ας συνεχίσουµε στον 
ίδιο ρυθµό.  

Στο χορό του ∆ιαγόρα, πάµπολλοι οι 
συµπολίτες µας, που τους ευχαρίστησε για 
τις προσφορές τους, ο πρόεδρός του κ. 
Σάκης Γιωργιόπουλος. Αδύνατον όµως ν’ 
αναφερθούν αναλυτικά. Όµως κάποιους, 
που είναι αφοσιωµένα πιστοί του, θα τους 
τιµήσουµε …δεόντως. 
  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ  
ΧΟΡΗΓΟΥΣ Ο ΗΛΙΑΣ Ο ∆Ε∆ΕΣ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΦΟΙ ΑΝ. ∆ΡΙΜΗ,  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ 
∆Ε∆ΕΣ, BERTE GIANNINI,  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΟΘΩΝΑ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και 
επιπροσθέτως, ο Βουλευτής κ. ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 
ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΡΟΥΛΑ. 
 Αλλά, έµαθα τελευταία και για τις 
ενέργειες – πέρσι τον Μάιο – µέσω του 
γενικού αρχηγού Μίµη Πανουσάκη, του 
Μήτρου  Καράµπελα. Αξιοποίησε γνωριµία 
του, µε στέλεχος του ΟΠΑΠ και ήρθαν 
στην οµάδα µας, 3.000 euro. Όχι, δεν 
µεσολάβησε, κυβερνητικός βουλευτής, 
όπως µας διαβεβαίωσε. 
 

 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο… ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ; ΤΗΝ …ΑΛΛΗ  
                                          ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     « Ζήσε Μάη µου να φας Τριφύλλι» 

Α ρ ι σ τ ο φ α ν ι κ ά  κ α ι … α π ο κ ρ ι ά τ ι κ α   
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ο  φ  α  ν ι  κ  ά    κ  α  ι   ό  χ  ι    µ  ό  ν  ο . .
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΚΟΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ, ΚΑΙ Ο ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΜΟΥ 
Ο ΦΙΛΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο… ΚΥΡ-ΜΕΝΤΙΟΣ 

  Παραπονέθηκε, ότι τον αδικώ, γιατί δεν 
αιτιολογώ τις κρίσεις και τις επικρίσεις του.     
Ας δούµε όµως ένα παράδειγµα. 
 Έχω στην τσέπη µου 1000 δραχµές και πρέπει 
µ’ αυτές, ν’ αγοράσω τρόφιµα για το σπίτι µου. 
Έλα όµως που ο γιος µου, µου έχει ζητήσει ένα 
ζευγάρι παπούτσια και δεν πρέπει ν’ αγγίξω τα 
χρήµατα που βάζω στην άκρη για να αγοράσω 
ένα σπίτι; Σκέφτοµαι λοιπόν, να πάω στην 
Τράπεζα και να πάρω ένα χιλιάρικο δανεικό, για 
να πάρω τα παπούτσια του παιδιού και να το 
ξοφλάω λίγο-λίγο. Όλα µέχρι εδώ καλά και 
λογικά. Πάω όµως στην Τράπεζα και µου λένε, 
ότι δεν µπορούν να µε δανείσουν για ν’ 
αγοράσω παπούτσια, µπορούν όµως να µε 
δανείσουν, ν’ αγοράσω τρόφιµα. Τι κάνω 
λοιπόν εγώ; Αγοράζω µε τις 1000 δραχµές που 
έχω τα παπούτσια και δανείζοµαι 1000 δραχµές 
για ν’ αγοράσω τρόφιµα. Με βλέπει όµως ο 
…καλός µου γείτονας και τρέχει φωνάζοντας 
«χρεοκόπησε ο Αριστοφάνης, παίρνει δανεικά 
για να φάει». 
Τι λέτε; Είναι σωστή η κρίση του και το 
συµπέρασµά του; 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΟ 
…ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ; Εν προκειµένω, ο 
Χάρης Χαραλαµπόπουλος του Θάρρους και ο 
Γιάννης Μελιάδης; Ο ευρών αµειφθείσεται.   

 ∆ωρητής και αποδέκτης ο ίδιος, του πρώτου 
απορριµµατοφόρου της κοινότητος 
Κοπανακίου, επί προεδρίας Μπάµπη Πατσούρη. 
Ο Νίκος ο Στέργιος. Με οµόφωνη γνώµη,  του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Περιστερίου. Αλλά και 
το ρευστό, ζεστό-ζεστό, για ν’ ανεβεί την ίδια 
εποχή, το νερό στο Στιλάρι.  Σήµερα, 
προσφέρει τις πολύτιµες γνώσεις του στο ∆ήµο 
µας, επί …παντός έργου και εισακούεται. 
Εννοείτε αµισθί.  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑ , ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ. 

 
 
 
 Εκλογές στο Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου και η 
απορία έκδηλη. Τώρα που τελειώνει η σχολική 
χρονιά; Οι εκλογές στα σχολεία, από ότι µου 
λέει η προσωπική  µου πείρα, γίνονται κάθε 
Σεπτέµβρη. Ναι, έχω χρηµατίσει και του λόγου 
µου µέλος συλλόγου και µάλιστα είχα …σφαγεί 
µ΄ ένα …φωτισµένο δάσκαλο, γιατί πήγαµε να 
µοιράσουµε στα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης, το 
βιβλίο της Ράισελ «Το σώµα µας», ένα άκρως 
παιδαγωγικό βιβλίο των Αγροτικών εκδόσεων 
και το έκρινε …πορνογραφικό. Συγχωρήστε µε, 
για το µένος, αλλά έχω πολλά µαζεµένα, για 
την εκπαιδευτική κοινότητα και δεν µιλάω για 
την νέα γενιά των δασκάλων. Και µια 
διευκρίνιση, δασκάλους αποκαλώ τους 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων. Επί του 
προκειµένου τώρα. Πρόεδρος εξελέγη ο 
Γιαννακόπουλος ∆ήµος, ο οποίος κακώς 
αποκαλείτε «Σπάρος», κατά τον Λώνη,   
αντιπρόεδρος η Μαρία Σπυροπούλου -
συγχαρητήρια για την εκλογή κυρία µου- 
ταµίας ο Γιαννόπουλος Κώστας, λόγω 
…πακέτου Γραµµατέας η Θωµοπούλου 
Καλίτσα, ελπίζω να είναι καλλιγράφος και 
…µαϊντανός, συγνώµη Ειδικός Γραµµατέας ο 
Νικολακόπουλος (Βέσος) Γρηγόρης. Όλοι 
σιδεροκέφαλοι. 
     
    ΞΕΝΟΙΑΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

 
 Με …πιέζουν να πάρω και πολιτική θέση, 
διότι νοιάζονται οι άνθρωποι, να µάθουν τι 
ψηφίζω. Ότι θέλω ψηφίζω και κάθε φορά, 
αναλόγως, πως κρίνω τα πράγµατα. Πάντως, 
πάντα στηρίζω τους αξιότερους και 
ικανότερους κάθε κόµµατος. Ο Μεσσήνιος 
Υπουργός Σταύρος Μπένος, δηµιούργησε τα 
ΚΕΠ, ο Μεσσήνιος Υπουργός Προκόπης 
Παυλόπουλος, τα αναβάθµισε, εγώ απλά, 
αισθάνοµαι υπερήφανος που είναι Μεσσήνιοι. 
Θα σε φάει το λιοντάρι, έλεγαν σε ένα 

πιτσιρίκι 3 χρονών, για να κοιµηθεί. ∆εν 
σκέφθηκαν οι αθεόφοβοι, µήπως στον ύπνο 
του, έβλεπε εφιάλτες. Ας είναι. Ένα βράδυ 
όµως, ο πατέρας, σ’ ένα παραµύθι που του 
έλεγε, σκότωσε το λιοντάρι. Έτσι, την άλλη 
ηµέρα, όταν πήγανε να το τροµάξουνε, έβαλε 
τα γέλια ο πιτσιρικάς και τους …τάπωσε. 
«Αφού το σκότωσε ο µπαµπάς, χθες το βράδυ, 
πως θα µε φάει;» 

 
 
 
Παραµονές 25ης Μαρτίου, σχέδιο γενικής 

καθαριότητας, και οι …συµπαθείς 
καταστηµατάρχες, δεν κούνησαν το χεράκι 
τους. Οι εξαιρέσεις δεν πιάνονται, ήσαν 
ελάχιστες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ, ∆ΕΝ ΜΟΥ ΚΑΘΙΣΕ ΣΤΟ 
…ΛΑΙΜΟ Ο ΜΕΖΕΣ ΣΤΟΥ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑ. ΓΙΑΤΙ; 
Μήπως, επειδή έλειπε ο επικίνδυνος να µας 
φάει την …δόξα; 
 
Και επειδή, δεν 
λογίζεται 
σοβαρή µια 
έκδοση, χωρίς 
να έχει 
δηµοσιεύσει στις 
σελίδες της, τον 
ΑΡΧΟΝΤΑ  του 
Κοπανακίου και 
των περιχώρων,   
ιδού ο κ. Φώτης 
∆ηµητρόπουλος. 
Πάντοτε στην 
«πέννα» και µε 
το χαµόγελο στα 
χείλη. 
 
 
 ΧΑΤΙΡΙ ΤΟΥ …ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΠΟΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η … 
 ΓΛΑΣΤΡΑ.  

 
 
 

 
Εγώ του το έχω δηλώσει από την αρχή, ότι δεν 
θα είναι η πρώτη µου επιλογή, τουλάχιστον για 
τις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές. Όµως, άντε 
τώρα να τον συγκρατήσεις, µετά το … 
πρωταπριλιάτικο Γκάλοπ, του Κώστα. Και έπ’  
ευκαιρίας, µπράβο Φωτεινέ, αυτό το τεύχος 
σου, ήταν εξαιρετικό, µόνο δυο συµπολίτες µας 
…περίλαβες. Αν το κόψεις εντελώς αυτό το 
χούι, τύφλα να ’χε ο … Αριστοφάνης.  

      Α  ρ  ι  σ  τ  ο  φ  α  ν  ι  κ  ά   κ  α  ι   ό  χ  ι   µ  ό  ν  ο … 
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Οι ειδικοί 
σας 

συµβουλεύουν 
 

    από τον   καρδιολόγο 
µας 

              

 κ. Μπάµπη Καρακύκλα. 

Κάπνισµα και καρδιαγγειακές παθήσεις 
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσµιας 
Οργάνωσης Υγείας, υπολογίζεται ότι παγκοσµίως, το 47% 
των ανδρών και το 18% των γυναικών καπνίζουν. 
Στην Ελλάδα το ποσοστό των ανδρών που καπνίζουν είναι 
60% και των γυναικών 26-30%. 
Τα τελευταία 20 χρόνια, παρατηρείται µείωση του 
καπνίσµατος, στις αναπτυγµένες χώρες.  
∆υστυχώς στη χώρα µας, η συνήθεια του καπνίσµατος, 
συνεχώς αυξάνεται.  
Αν και το κάπνισµα σχετίζεται µε τον καρκίνο, ειδικότερα 
µε τον καρκίνο των πνευµόνων, στην πραγµατικότητα 
προκαλεί περισσότερους θανάτους από άλλες παθήσεις. 
Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  από τις 500.000 χιλιάδες 
θανάτους που σχετίζονται µε το κάπνισµα, οι 200.000 
θάνατοι οφείλονται σε καρδιαγγειακές παθήσεις (ποσοστό 
40%). 
Όλοι γνωρίζουν ότι το κάπνισµα, είναι ένας από τους πλέον 
σηµαντικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές 
παθήσεις και έχει αποδειχθεί, ότι η θνησιµότητα από τις 
παθήσεις αυτές αυξάνεται κατά 18% στους άνδρες και 
31% στις γυναίκες, για κάθε 10 τσιγάρα που καπνίζουν την 
ηµέρα. 
Έχει διαπιστωθεί ότι το κάπνισµα, αυξάνει τον κίνδυνο για 
στεφανιαία νόσο, αιφνίδιο θάνατο, αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, περιφερειακή αγγειοπάθεια και ανεύρυσµα της 
αορτής.  
Ο κίνδυνος δε εµφράγµατος  µυοκαρδίου στους καπνιστές 
είναι διπλάσιος έως τριπλάσιος σε σύγκριση µε τους µη 
καπνιστές και η στεφανιαία νόσος γενικότερα, εµφανίζεται 
σε νεώτερη ηλικία στους καπνιστές. 
Οι κίνδυνοι από το κάπνισµα επεκτείνονται και στις 
µεγάλες ηλικίες και η διακοπή του καπνίσµατος µπορεί να 
βελτιώσει το προσδόκιµο επιβίωσης και τους 
ηλικιωµένους. 
Εποµένως ποτέ δεν είναι αργά για την διακοπή του 
καπνίσµατος. Το ενεργητικό κάπνισµα και η έκθεση σε 
περιβάλλον µε καπνό τσιγάρου (παθητικό κάπνισµα) 
προκαλεί θρόµβωση των στεφανιαίων αρτηριών και δεν 
αποτρέπεται από τη λήψη ασπιρίνης. 
Οι καπνιστές έχουν υψηλότερα επίπεδα χοληστερίνης και 
χαµηλά επίπεδα HDL (της καλής χοληστερίνης) σε σχέση 
µε τους µη καπνιστές. 
Περισσότερες από 4.000 χηµικές ουσίες έχουν ανιχνευθεί 
στον καπνό και περισσότερες από 50 από αυτές έχει 
διαπιστωθεί ότι είναι καρκινογόνες για τον άνθρωπο. 
Το κάπνισµα τσιγάρων χαµηλής περιεκτικότητας σε πίσσα 
και νικοτίνη δεν απαλλάσσει από τον κίνδυνο εκδήλωσης 
καρδιαγγειακών νοσηµάτων και καρκίνου. Επιστηµονικά 
στοιχεία που να τεκµηριώνουν ότι το κάπνισµα µε φίλτρο 
κάθε είδους ή το «βιολογικό» φίλτρο δεν προκαλούν 
αρτηριοσκλήρυνση και καρκίνο, δεν υπάρχουν.  
Επιδηµιολογικές µελέτες δείχνουν ότι γυναίκες που 
καπνίζουν, κινδυνεύουν από στεφανιαία νόσο περισσότερο 
από τους άνδρες καπνιστές. Τούτο πιθανόν να οφείλεται σε 
αλληλεπιδράσεις ουσιών που περιέχουν τα τσιγάρα και των 
ορµονών τους. Ο κίνδυνος δε εµφράγµατος του 
µυοκαρδίου αυξάνεται ιδιαίτερα στις γυναίκες που 
καπνίζουν και χρησιµοποιούν αντισυλληπτικά 
χορηγούµενα από το στόµα.  

Συνέχεια στο επόµενο. 

Επιχείρηση …σκούπα φαράσι 
Μία εβδοµάδα πριν τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου, 
 ξεκίνησε στο ∆ήµο µας, 
επιχείρηση γενικής 
καθαριότητας. ∆υο 
συνεργεία, - αποτελούµενα 
από τρία άτοµα το καθένα-
,  αρχίζοντας το ένα από τα 
νότια χωριά  και το άλλο 
από τα βόρεια, εφάρµοσαν 
το σχέδιο …σκούπα-
φαράσι,  συγκλίνοντας 
προς την πρωτεύουσα του 

∆ήµου µας. 
 Στόχος τους, πέρα από την 
καθηµερινή µέριµνα καθαρισµού 
και ευπρεπισµού του ∆ήµου µας, 
που γίνετε από τον συµπολίτη 
µας Χορστ και τους υπαλλήλους 

του ∆ήµου, η λεπτοµερέστερη αποκοµιδή σκουπιδιών και το 
ασβέστωµα των πεζοδροµίων. Κατά γενική οµολογία, η 
προσπάθεια ήταν εξαιρετική και το φιλότιµο περίσσεψε. 
Πρέπει όµως, να απονείµουµε τα εύσηµα, στην υπάλληλο του 
∆ήµου κ. Τούλα Πετροπούλου, για το ιδιαίτερο ζήλο που 
επέδειξε.. 

Η ίδια επιχείρηση 
καθαριότητας, θα 

επαναληφθεί και εν όψει του εορτασµού του Πάσχα. 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
Κατά τις αρχαιρεσίες της 13ης Φεβρουαρίου 
2006, εξελέγη το πρώτο αιρετό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Συλλόγου για την εποµένη 
3ετία και συγκροτήθηκε σε σώµα, όπως 
παρακάτω: 
Σταυρόπουλος Αριστείδης Πρόεδρος 
Τσίγγανος Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος 
Φλέσσας Ευθύµιος (Τίµος) Γενικός 
Γραµµατέας 
Μητρόπουλος Ιωάννης Ταµίας 
Τρουπάκης Βασίλειος Έφορος δηµ. σχέσεων 
Καράµπελας Αθανάσιος Ειδικός Γραµµατέας 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ 

ΓΕΜΙΣΗ 
Καθαρίζω και πλένω ένα κιλό σπανάκι και το 
στύβω µε µια κουταλιά της σούπας αλάτι. 
Μετά το βάζω σε µια λεκάνη, µαζί µε ένα 
µατσάκι µαϊντανό, ένα µατσάκι άνηθο, 3-4 
ψιλοκοµµένα κρεµµυδάκια, ½ κιλό φέτα, 
λίγο λάδι, αλάτι και πιπέρι. 
ΦΥΛΛΟ 
Παίρνω  ½ κιλό φαρίνα µπλε και ρίχνοντας 
µέσα 1 κουταλάκι αλάτι και λίγο λάδι, 
ζυµώνω ώστε να γίνουν µικρά σβολάκια. 
Μετά βάζω  χλιαρό νερό, για να γίνει η ζύµη. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Χωρίζω τη ζύµη σε 5 µπαλάκια και µε 
Νισεντέ, ανοίγω τα φύλλα. Το καθένα το 
λαδώνω και το γεµίζω µε ένα κουταλάκι και 
το στρίβω να γίνει µασουράκι. 
Τα λαδώνω καλά, τα τρυπώ µε πιρούνι και τα 
ραντίζω µε νερό. 
Ψήνω σε φούρνο για  µια ώρα, στους 250ο 
βαθµούς, πάνω-κάτω. Αν χρειασθεί, στο 
τέλος, τα σκεπάζω µε αλουµινόχαρτο.  

  Ζωρζέτα Γιαννοπούλου-Κουτσουράκη.  

O Άκης Φιλιός είναι γιος της Ελένης, κόρης του 
Θανάση Γιαννόπουλου από το Αρτίκι. ∆ηλαδή, είναι 
ανιψιός µου και είµαι ενθουσιασµένος, µε την πρώτη 
του δισκογραφική δουλειά. 
Οι …απόγονοί µας 
Θα ’θελα, να µπορούσα, να γινότανε, να ξέρω 
όλα µας τα παιδιά, τα παιδιά που κρατάει η 
σκούφια τους απ’ τα µέρη µας, που 
διαπρέπουν στην ξενιτιά και να τα παρουσιάσω 
από τις σελίδες της εφηµερίδας µας. Θα ‘θελα 
να µπορούσα να τα …τσιγκλήσω, να τα κάνω 
να µας έρχονται πιο 
συχνά, να βάλλουν στην 
άκρη του µυαλού τους, 
ότι υπάρχει ένας τόπος 
καταγωγής, φιλόξενος 
σαν παράδεισος, που τ’ 
αγαπά και τα περιµένει. 
Θα ‘θελα να πάρω 
συνέντευξη, από τη Λίνα 

Νικολακοπούλου, που κατάγεται από την Αγριλιά, από 
τον Σαρακιναδαίο Εισαγγελέα ∆ηµ.  Παπαγγελόπουλο, 
τον άλλο Σαρακιναδαίο, τον Ηγούµενο της Αγίας 
Λαύρας του Τσαµάκου το παιδί Αναστάση ή καλύτερα 
Φιλάρετο, τον Κοπανακαίο Αλέξανδρο ή πες καλύτερα 
Γιώργο Ρήγα του αστυνόµου, του αδελφού του 
Σωτήρη, του Θόδωρου. Και από δεκάδες, να µη πω 
χιλιάδες, απόδηµους, που έχουν ρίζες από τα χώµατά  
µας. 
Και όλα αυτά, για να ξαναζωντανέψουµε τα χωριά µας, για ν’ αναπτυχθεί η 
άµιλλα αναµεταξύ τους. 

Στου Ρίπεσι τον Πλάτανο 
Αρκαδιανοί …κατέλαβαν το Ρίπεσι, Σαββάτο βράδυ και παρά λίγο να µας αφήσουν 
νηστικούς. Ευτυχώς, µε την αµέριστο 
συµπαράσταση του ∆ηµάρχου ∆ωρίου 
κ. Τάκη, βολευτήκαµε και εµείς και 
βρέθηκε και το κάτι τις να 
…περιδροµιάσουµε. Γιόρταζαν κάποια 
γενέθλια, έκοψαν µάλιστα και τούρτα 
και δεν είχαν σχέση µε τους 
Αρκαδιανούς που φιλοξενούµε στην 
αρχή της σελίδας. Το κέφι στο Ζενίθ 
του, µέχρι που και ο ∆ήµαρχος Αετού 
χόρεψε  την «Ευδοκία» του, - κατ’ 
απαίτηση όλων των παρευρισκοµένων -

. Βλέπετε, έχει διδάξει ως καθηγητής στην 
πόλη τους και έχει αφήσει τις καλύτερες 
εντυπώσεις. Και ο έτερος ∆ήµαρχος χόρεψε, 
βαρύ, ασήκωτο τραγούδι, αλλά δεν είχαµε 
προλάβει να …ζεστάνουµε την φωτογραφική 
µας µηχανή. Μην επιµένετε, δεν πρόκειται ν’ 
ασχοληθώ, µε τα ..εν οίκω των γειτόνων 
µας. Μόνο µια ερώτηση. Θ’ ανέβει, επιτέλους 
ο ∆ωριαίας κατηγορία, να βλέπουµε κι εµείς, 
καλύτερη µπάλα; Η τσάµπα ελπίζουµε;   

Ένας  δικός µας άνθρωπος, στο  διοικητ.  
συµβούλιο του Συλ. Αποφοίτων Λυκείου 
Κυπαρισσίας. Ο  Γιάννης  Μητρόπουλος,  
που  συχνά-πυκνά, µας  στέλνει και  τις 
συνεργασίες του, όπως  µας έστειλε και 
την εφηµερίδα του συλλόγου τους. Εµείς 
µόνο να θυµίσουµε, ότι το Λύκειο αλλά 
και το πάλαι ποτέ ΣΤάξιο, Γυµνάσιο της 
γείτονος πόλης, έχουν τελειώσει χιλιάδες 
συνδηµότες µας. 

 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ 
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Με πρωταγωνιστές τους µαθητές και τις µαθήτριες, γιορτάστηκε η επέτειος του 21 
 
Είναι να µην 
αισθάνεσαι 
περήφανος, 
βλέποντας τα 
βλαστάρια µας 

να 
παρελαύνουν 

στους 
δρόµους του 
χωριού µας - 
καµαρωτά-
καµαρωτά -, 
κρατώντας 

την 
Γαλανόλευκη; 
Είναι να µην 
νιώθεις ικανοποίηση, βλέποντας αυτήν την υπερηφάνεια και στα µάτια των 

συµπολιτών µας και ιδιαίτερα των γονιών τους; 
Είναι να µην γεµίζει η ψυχή σου µε 
Ελλάδα, όταν θυµάσαι τους αγώνες  

των προγόνων σου για την  
Ελευθερία; 

Και οι …κουστουµαρισµένοι επίσηµοι, 

δεν θα ‘θελαν 
να φορούν 
σήµερα την 
φουστανέλα 
ζωσµένοι µε 
το γιαταγάνι, 
έτοιµοι να υπερασπιστούν τα Ιερά και τα Όσια του 
γένους µας; Και αύριο, όλα αυτά θα τα έχουν 
ξεχάσει και θα ξαναρχίσουν τους ανταγωνισµούς και 
θα ξαναπιάσουν τους εγωισµούς και θα ξαναγίνουν 
καθηµερινοί. Μα -το κυριότερο-, θα βγάλουν από το 
µυαλό τους, ότι µόνο ενωµένοι είµαστε ανίκητοι. 

 

                  



 
 
 
 
 
Καταιγισµός έργων στο ∆ήµο µας 
Μετά την ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης στο Κοπανάκι, ήρθε ο καιρός για τον ευπρεπισµό 
του. ∆ηµοπρατήθηκαν ήδη τα έργα «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ∆. ∆. Κοπανακίου» και 
«Ασφαλτόστρωση τµηµάτων ∆ηµοτικής οδοποιίας». 

 
Άλλη όψη, ευρωπαϊκή, αποκτά σύντοµα η πρωτεύουσα του ∆ήµου Αετού. Πεζοδροµήσεις, 
αναπλάσεις πεζοδροµίων µε νέα φωτιστικά και δενδροφυτεύσεις, δηµιουργία χώρου στάθµευσης 
επάνω από τις γραµµές του τρένου, µε την ταυτόχρονη νέα ασφαλτόστρωση του εµπορικού 
κέντρου, αλλά και όλων των οδών, αλλάζουν επί το βέλτιστο την όψη του. Οι εργασίες αναµένεται 
να ξεκινήσουν, µετά τις εορτές του Πάσχα. 
Η ανάθεση στο σώµα ορκωτών εκτιµητών, του καθορισµού τιµής µονάδος, για την αγορά της λάκας 
«Τσατσούλη», η αναµενόµενη απόκτηση των αποθηκών του ΑΣΟ, αλλά και  έγκριση της 
κατασκευής«ζωαγοράς», πυροδοτούν θετικές εξελίξεις για το µέλλον του ∆ήµου µας.  
Παράλληλα η δηµοπράτηση του 
έργου «Βελτίωση του δρόµου 
Αγ. Νικόλαος –Στυλάρι» και η 
εκτέλεση του  έργου 
«Ασφαλτόστρωση δρόµου θέση 
∆ρίζα-Αγ. Ιωάννης», µε την ήδη 
κατασκευασθείσα πλατεία έπ’ 
αυτού, λύνει το πρόβληµα 
προσβασιµότητας µε τους δυο 
λόφους του, αλλά και συντελεί 
στην  αναβάθµισή τους, ως 
χώρους περιπάτου αλλά και 
αναψυχής, 

ΚΟΠΑΝΑΚΙ NEWS 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ
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  Επιστολές διαµαρτυρίας έστειλε ο 
∆ήµαρχος κ. ∆ηµ. ∆ριµής, αφενός προς 
την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μεσσηνίας, 
για την έλλειψη της προβλεπόµενης 
δύναµης από το Αστυνοµικό τµήµα του 
Κοπανακίου και αφετέρου, προς τον 
περιφερειάρχη των ΕΛΤΑ (Τρίπολη) 
Πελοποννήσου, για την προσπάθεια 
υποβάθµισης του καταστήµατος του 
∆ήµο µας.  
   Στην πρώτη επιστολή, την οποία 
κοινοποιεί και προς τον Υπουργό 
∆ηµοσίας τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα, 
επισηµαίνει, την επί µακρόν έλλειψη 
διοικητού, την διακοπή των νυχτερινών 
περιπολιών,  αλλά και την αύξηση των 
εγκληµατικών πράξεων το τελευταίο 
διάστηµα, αποτέλεσµα των οποίων, 
είναι η δηµιουργία αισθήµατος 
ανασφάλειας στους συµπολίτες µας. 
Έγκυρες δηµοσιογραφικές πληροφορίες, 
αναφέρουν επικείµενη συνάντηση του 
∆ηµάρχου µας µε τον Υπουργό. 
   Στην δεύτερη επιστολή, προς την 
διοίκηση των ΕΛΤΑ, µετά και από 
προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία µε 
τον προϊστάµενο της Περιφερείας 
Πελοποννήσου κ. Ανδρέα Κουτσοδήµο.  
τονίζετε, η δεσπόζουσα θέση, του 
καταστήµατος των ΕΛΤΑ  Κοπανακίου 
στην ορεινή Τριφυλία, η οικονοµική του 
ευρωστία και η υπεροχή του σε 
συναλλαγές, έναντι του αντίστοιχου 
καταστήµατος του ∆ωρίου. 
Εν τω µεταξύ, σε περίπτωση µη 
ικανοποίησης των αιτηµάτων  µας, 
αναµένετε, να ζητηθεί από τους 
κατοίκους του ∆ήµου µας να 
συµµετάσχουν  σε  δυναµικές 
κινητοποιήσεις. 
Εύλογο είναι, πως όλες οι δυνάµεις του 
τόπου, πρέπει να συνταχθούν στο 
πλευρό του ∆ηµάρχου κ. ∆ηµ. ∆ριµή, 
για ν’ ανατρέψουµε την προσπάθεια 
υποβάθµισης, των ΕΛΤΑ Κοπανακίου.  
  Στην  αντικατάσταση του κεντρικού 
µετασχηµατιστή παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, µε άλλον µεγαλύτερης ισχύος, 
προέβη η ∆ΕΗ, οπότε προβλέπεται να 
λυθούν οριστικά τα προβλήµατα, διακοπών 
καθ’ όλο το έτος και ειδικά τους 
καλοκαιρινούς µήνες, που αυξάνεται  η 
κατανάλωση. 
Υπενθυµίζουµε, ότι το εν λόγω πρόβληµα, 
που εδώ και χρόνια το οποίο ταλαιπωρεί 
τους συνδηµότες µας, είχε αναγκάσει τον 
∆ήµο µας, να διαµαρτυρηθεί εντόνως προς 
την διοίκηση της ∆ΕΗ, ειδικά, µετά τα 
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν, στις 
εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Αύγουστου 
2005.  
Το χώρο της χωµατερής επισκέφθηκε 
κλιµάκιο του δήµου µας µε επικεφαλής 
τον πρόεδρο του ∆ηµ. συµβουλίου κ. 
Μπάµπη Χριστοφιλόπουλο, για τις 
διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν, εν 
όψη της καλοκαιρινής σεζόν. Στο 
κλιµάκιο, εκτός των άλλων, 
συµµετείχαν ο γεωλόγος κ. Μιχάλης 
Αντωνόπουλος και ο κ. Χορστ. 
  

ΕΡΓΑ ΠΑΝΤΟΥ 
∆ρόµοι πλατείες και διαµορφώσεις σχολικών κτηρίων 

Τα  οράµατα παίρνουν σάρκα και οστά. Χρόνια προβλήµατα επιτέλους  

λύνονται. Τα χωριά µας αποκτούν τις πλατείες που τους έπρεπαν και τα 
εγκαταλελειµµένα σχολεία – ελλείψει µαθητών -  αποκτούν καινούργιους 
ρόλους. Στο Βαρυµπόµπι και τη Σαρακινάδα, ξεκίνησαν, το Μαλίκι και το 
Αρτίκι πήραν σειρά. Οι δηµοπρατήσεις άρχισαν, οι αγορές χώρων και οι 
µελέτες «τρέχουν». 
 

 Οι µακέτες (1) της πλατείας στο Μοναστήρι και ( 2-3) της πλατείας και του 
σχολείου στη Σαρακινάδα. 
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…ΑΡΤΙΚΟΣΑΡΑΚΙΝΑ∆ΑΙΟΙ πριν από µισό αιώνα 

 
…Αρτικοσαρακιναδαίοι, ανήµερα του προφήτου Ηλία στην 

Σαρακινάδα, πριν από µισό αιώνα και βάλε, φωτογραφηµένοι από 
τον συχωρεµένο Παν. Ηλιόπουλο. 

Ήταν αδύνατον να βρω κάποιον, που να τους θυµάται όλους καλά, 
πάντως προσπάθησα. Έτσι, αν κάνω κάπου λάθος, διορθώστε µε. 

Κάτω σειρά: Παναγιωτάκης Θεοδωρακόπουλος, Κυριάκος Γιαννόπουλος , 
Μήτρος Γιαννόπουλος (ο παππούς µου), άγνωστος, Ηλίας Αδαµόπουλος, 
Αθανάσιος Σωτηρόπουλος (Ξουράφας), Γιάννος Γιαννόπουλος, Γιώργης 
Αντωνόπουλος, Ηλίας Λαµπρόπουλος (Λαµπρολιάς), Κώστας Μελάς, 
Παναγιώτης Μητρόπουλος, άγνωστος από Σελά. 
Επάνω σειρά: Εδώ τα πράγµατα δυσκολεύουν. Υπήρχαν διαφωνίες ως προς τη 
σειρά των ονοµάτων. Όπότε πιθανόν να είναι λίγο µπερδεµένα. Σπύρος 
Λούµπαρδης (Πασαρλής), άγνωστος, Ευστάθιος Ηλιόπουλος (Σαπέρας), 
άγνωστος, Ηλιόπουλος, Βασίλης Λυµπερόπουλος,  Βασίλης Μητρόπουλος, 
Βασίλης Γιαννόπουλος (Μπουλούκος), Λιάς Αναγνωστόπουλος, Μανωλόπουλος 
(Λαγός), Γραµ. Σαρακινάδας (Κουτσοθανάσης), Αγγελόπουλος Γιώργης, 
Παπαγιωργάκης Κωνσταντακόπουλος, Αναγνωστόπουλος (Πατσούρης), 
Χρήστος Πέρλος, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος. 
  
Η αγορά έκτασης για την δηµιουργία πλατείας στο Μαλίκι είναι 
γεγονός. 

Ο Πωλητής κ. Κυριάκος Κατσάρας, υποδεικνύει στο ∆ήµαρχο κ. ∆ριµή, τα όρια 
της έκτασης του οικοπέδου του.    

Κ.Ε.Π ∆ΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Παρακαλούνται όσοι παραγωγοί δεν 
έχουν πάρει το αντίγραφο 

Ελαιοκοµικού µητρώου καθώς και 
τις Αεροφωτογραφίες και το 
Αµπελουργικό µητρώο, να 

περάσουν από το Κ.Ε.Π του ∆ήµου 
µας και να το πάρουν. Πληροφορίες: 

27650 29020. 
Αν έχετε πάρει και έχετε χάσει τις 
αεροφωτογραφίες, για να πάρετε 
αντίγραφα, επικοινωνήστε µε τον κ. 
Κόλλια στην διεύθυνση Γεωργίας τηλ: 
27610 24287. Προτιµείστε πρωινές 
ώρες 7.30-8.30 
   
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ 

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 
Στο χώρο του σχολείου (Γυµναστήριο), 
λειτουργούν, κάθε Τρίτη και Πέµπτη, τµήµα 
Γυµναστικής και κάθε Παρασκευή, τµήµα 
χορού.    
 

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η ∆ηµαρχιακή επιτροπή της 31ης Μαρτίου 
2006, εκτός των άλλων αποφάσισε: 

• Την αγορά κάδων απορριµµάτων 
• Την επιχωµάτωση των 

απορριµµάτων στη χωµατερή 
Κοπανακίου 

• Την συντήρηση των ζωνών 
πυρασφαλείας της χωµατερής και 
την τοποθέτηση δεξαµενής. 

• Την διάνοιξη δρόµων 
πυρασφάλειας και την συντήρηση 
των ζωνών πυρασφαλείας. 

• Τον καθαρισµό των δεξαµενών 
των πηγών. 

• Τον καθαρισµό των χαντακιών 
απορροής όµβριων. 

• Την βελτίωση του δρόµου Καµάρι 
– Γλυκορρίζι. 

• Τσιµεντοστρώσεις στα  ∆.∆. 
Γλυκορριζίου και Κεφαλόβρυσης. 

• Την προµήθεια και τοποθέτηση 
οργάνων, στις παιδικές χαρές και 
στους κοινόχρηστους χώρους. 

• Την διάνοιξη αγροτικών δρόµων. 
• Την αγορά παραδοσιακών 

στολών. 
• Την κατασκευή τοίχων 

αντιστήριξης στα ∆.∆. 
• Κλάδεµα δένδρων.  

 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Την ∆ευτέρα 17 Απριλίου 2006, θα 
πραγµατοποιηθεί διαγωνισµός, για 
την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο 
«Βελτίωση ∆ηµοτικού ∆ρόµου, από 
Γλυκορρίζι έως Εθνική οδό». Σε 
περίπτωση µη πραγµατοποιήσεως, ο 
διαγωνισµός    θα επαναληφθεί την 
Πέµπτη 20 Απριλίου 2006. 



 
 
 
 
Ο εορτασµός των εθνικών επετείων αποβλέπει κυρίως στη 
διατήρηση της «ιστορικής µνήµης» της «εθνικής µνήµης». 
Αυτή η απλή διατύπωση, όσο και να ηχεί κοινότοπα, περικλείει και 
το βάθος και την έκταση του θέµατος, διότι πρόκειται για µνήµη 
δηµιουργική (όχι απλώς διατηρητική). Ο άνθρωπος κάθε φορά – 
µέσα στην ανακύκλωση των γεγονότων – ξανατοποθετείται 
συνειδητά και διαλεκτικά απέναντι στα γεγονότα, που καθορίζουν 
τους σταθµούς της ιστορίας του. Έτσι στην περίπτωση αυτή η 
µνήµη δεν αναβιώνει και δε διατηρεί απλά τα γεγονότα, αλλά τα 
εποπτεύει και τα αξιοποιεί δηµιουργικά. Ο άνθρωπος, τις µέρες 
αυτές, δε θυµάται απλώς και δεν τιµά µόνο πρόσωπα και 
γεγονότα, αλλά δοκιµάζει και την προσωπική του αντοχή και 
ταξινοµεί την προσωπική του ευθύνη. 

Έτσι τα γεγονότα αυτά γίνονται κάθε φόρα αφετηρίες, που 
καθορίζουν την πορεία της ατοµικής και εθνικής µας προοπτικής. 
Καθορίζουν τη γραµµή της ιστορικής µας πορείας, ως έθνος. Λαός 
χωρίς ιστορική µνήµη, είναι λαός χωρίς συγκροτηµένο παρόν και 
χωρίς ευθύνη. Κάθε εθνικό ξεκίνηµα χρειάζεται αναβάπτιση σε 
στιγµές θυσίας και µεγαλείου. Αυτή την άγρυπνη συνείδηση του 
έθνους διατηρούν οι εθνικές επέτειοι. Μόνο έτσι παύουν να είναι 
τυπικά επαναλαµβανόµενα γεγονότα και γίνονται πρωταρχικές 
εθνικές οµολογίες πίστεως. 
Από αυτήν την άποψη, ο εορτασµός της σηµερινής επετείου ας 
λειτουργήσει ως πρόσταγµα απελευθέρωσης από κάθε 
δεσµωτήριο. Και ας θυµηθούµε και τον Όµηρο που αναφέρει: 
«Όταν ο ∆ίας σού στερήσει την ελευθερία σού παίρνει 
µαζί και την µισή σου αρετή». 

Πολλοί ίσως πουν:  
Και τι µε νοιάζει εµένα για εθνικές επετείους, για ιστορική και 
εθνική µνήµη….. εµένα µου φτάνει το παρόν, η καλοπέρασή µου, 
η άνεση µου, το σπιτάκι µου…… και τι µε νοιάζει εµένα που 
καίγεται ο τόπος και σώνονται τα δάση; ∆ικά µου είναι; Όχι 
βέβαια. Ολωνών είναι. Άρα ξένα….. εγώ θα συνεχίσω να πίνω 
αµέριµνος το καφέ µου και να αγναντεύω τη φωτιά…. Και τι µε 
νοιάζει εµένα αν το εργοστάσιο ξερνάει καπνιά και µαγαρίζει τον 
ουρανό και τα πνευµόνια µας; Αν οι θάλασσες µολύνονται και η 
φύση λεηλατείται; 
Εγώ θα τρέχω τώρα να καταγγέλλω αυτούς που δεν τηρούν τους 
νόµους και να µπλέκω µε τους γραφειοκράτες; Και τι µε νοιάζει 
εµένα για την φοροκλοπή, για τη κατάσταση της υγείας, της 
παιδείας, για την πολιτική γενικά και για την πολιτική ασυνέπεια 
των εκάστοτε κυβερνώντων ειδικότερα;  

Και τι µε νοιάζει εµένα που µερικοί ηθικολόγοι της κακιάς ώρας  
της παµπάλαιης πιστεύουν πως η πρακτική του: «και τι µε 
νοιάζει εµένα» είναι η σύνοψη του κυνισµού και ο βασικός 
κανόνας στο εγχειρίδιο του καλού πολίτη; Και λοιπόν; Εγώ θα 
σώσω το ρωµαίικο και τον κόσµο ολόκληρο; Εµένα µου ΄πέσε ο 
κλήρος να κολυµπήσω αναπόταµα, για να µε πάρει το ρεύµα και 
να µε πετάξει στη χορεία των κορόιδων; «Ξένη φωτιά µην την 
ανακατεύεις» δε µας λένε;  
Ναι αλλά έτσι θα αλλάξουν τα πράγµατα; Έτσι θα προοδεύσει η 
κοινωνία; Όταν για άλλα συζητάµε και άλλα εφαρµόζουµε στην 
καθηµερινή µας πρακτική στο σπίτι, στη δουλειά; 
Αν δεν περάσει στην καθηµερινή µας πρακτική ο ήρεµος 
σεβασµός της άλλης άποψης, η αποδοχή του άλλου…. 
Αν δεν αποχτήσει δηµόσιο ενδιαφέρον η κάθε προσωπική µας 
δραστηριότητα και αν όλα τα δηµόσια δεν αποτελέσουν 
προσωπική υπόθεση του καθενός µας. Κάθε µέρα. Κάθε ώρα.  
Τότε δεν γίνεται τίποτα. 
«το κακό είναι» γράφει ο ποιητής (Τάκης Σινόπουλος)  
«πως το πρωί πρέπει να ξαναρχίσεις και τη νύχτα και κάθε 
πρωί και κάθε νύχτα…..» 
Ίσως αναρωτηθεί κανείς:  
Μπορεί κάτι ν’ αλλάξει αν όλοι εµείς οι ανώνυµοι και επώνυµοι 
δεν αλλάξουµε τα όρια της ευσυνειδησίας µας; 
Και όλα αυτά τα λέµε γιατί; 
Γιατί δεν σκέφτονταν έτσι – φυσικά – οι πρωταγωνιστές του ΄21. 

Και καλόν είναι να µεθάµε κάπου – κάπου µε εκείνο «τ’ αθάνατο 
κρασί του ΄21» που µνηµόνευσε ο Παλαµάς. Καλόν είναι να 
αναπολούµε εκείνες τις µορφές των αγωνιστών, τις 
ελληνοπρεπέστατες φιγούρες µε τα µουστάκια και τα µακριά 
µαλλιά... 
Να θυµόµαστε τι είπαν, τι έκαναν και προπάντων τι έπαθαν:  
ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσσας, ο 
Ανδρούτσος, ο ∆ιάκος, ο απλός έλληνας πολεµιστής. 
Τη δική τους φωνή, τη δράση και τα παθήµατα σε συντοµία, θα 
προσπαθήσω να µεταφέρω. 
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Για τον ηρωικό Αθανάσιο ∆ιάκο 

 
 

 Πήγαν τον ∆ιάκο στους πασάδες. 
 -Πως σ΄ έπιασαν, ωρέ ∆ιάκο, ζωντανό; Τον ρωτά ο Οµέρ 
Βρυώνης. 
 -Αν ήξερα πως δε θα σκοτωνόµουνα, του αποκρίνεται, 
θα κράταγα µια ριξιά στη µπιστόλα µου για µένα. 
 Ο Κιοσέ Μεχµέτ πασάς, τον ρωτά:  Γιατί κάνατε 
επανάσταση; Τι γυρεύετε; 
 - Πήραµε τ΄ άρµατα για να ξεσκλαβωθούµε. 
 - Αν θες να µας δουλέψεις σου χαρίζω τη ζωή. 
 - ∆ε σας δουλεύω πασά. 
 - Θα σε ξεκάνω, ωρέ ∆ιάκο. 

 - Σκότωσε µε. 
 -Να ξέρείς όµως πως η πατρίδα µου έχει πολλούς ωσάν   
εµένα. 
Αποφάσισαν παράδειγµα τρόµου να γίνει το τέλος του. 
Θα τον σούβλιζαν. Την άλλη µέρα τον πήρανε να τον 
πάνε στο Ζητούνι, να µαρτυρήσει µπροστά σ΄ όλη την 
Τουρκιά. Του δίνουν να κρατά την σούβλα. Την πετά 
φωνάζοντας: 
-Ωρέ Αρβανίτες, δεν είναι κανένας από σας παλικάρι να 
µε ξεκάνει µε την µπιστόλα του, παρά αφήνετε τους 
χαλδούπηδες να µε τυραννάνε; ∆εν είµαι κακούργος. 
Για το µελέτι µου πολέµησα. 
Ήταν η πιο γλυκιά ώρα του χρόνου, άνοιξη, Κυριακή 24 
Απρίλη. Οι µακελάρηδες ανάβουν τη φωτιά, όπου θα 
ψηνόταν, ο ήρωας. Η παράδοση λέει πως τότε ο ∆ιάκος, 
ρίχνοντας µια µατιά ολόγυρα – στον ουρανό, στα βουνά, 
στους κάµπους της πατρίδας, είπε τούτος εδώ τους δύο 
στίχους: 
Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να µε πάρει, τώρα π΄ 
ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γης χορτάρι. 
Τον σούβλισαν και έπειτα τον σιγόψησαν ώσπου να βγει 
η ψυχή του. 
Η Νέα Ελλάδα είχε αποχτήσει όχι µονάχα έναν ακόµα 
µάρτυρα, παρά και τις Θερµοπύλες της. 
Ήταν η θυσία της ανάστασης: Ο µυθικός φοίνικας 
ξαναγεννιόταν από τη στάχτη του. 



` 
 
 
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 1821 απευθυνόµενος στους κατοίκους της Αρκαδιάς,(επαρχία Τριφυλίας) και έχοντας 
πλήρη συνείδηση της Ιστορίας γράφει: 
                                    Αδερφοί κάτοικοι Αρκαδίας. 

Η ώρα έφθασε, το στάδιον της δόξης και της ελευθερίας ηνοίχθη, τα πάντα εδικά µας και ο Θεός του 
παντός µεθ΄ ηµών έσεται µη πτοηθείτε εις το παραµικρόν. Σεις είσθε ατρόµητοι και των προγόνων µας 
απόγονοι γενικώς οπλισθήτε µε ανοιχτά µπαϊράκια, και τρέξατε εναντίον των εχθρών της πίστεως και 
της πατρίδος. Εντός ολίγων ηµερών φθάνοµεν και ηµείς µε 10.000 στρατεύµατα. Σεις σφαλίσατε τους 
Αρκαδίους Τούρκους, και µίαν ώραν αρχήτερα ως λέοντες να τους ξεσχίσετε και να τους στείλετε είς 
τα τάρταρα του άδου, µη καταδεχθήτε να σας κατηγορήση ο κόσµος και η Ιστορία, αλλά ν΄ 
αποθανατίσητε τα ονόµατα σας, και διαµένετε αιωνίως εις την αθανατον δόξαν, και σας ευχόµεθα 
υγείαν και ανδρείαν συνενωµένοι µε την οµόνοιαν και την πειθαρχίαν, τας δε πράξεις σας να µας 
γράψητε µε πρώτον προς οδηγίαν και ησυχίαν µας.  

Εν Σκάλα την 23 Μαρτίου 1821 - 1ον έτος Ελευθερίας 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Ο∆ΥΣΣΕΑ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 
 
Αγαπητοί µου 
Γαλαξειδιώται,  
Ήτανε Βέβαια από το Θεό 
γραµµένο να δράξωµε τα 
άρµατα µια µέρα και να 
χυθούµε κατεπάνω στους 
τυράννους µας, που τόσα 
χρόνια ανελεήµονα µας 
τυραγνεύουν. Τι τη θέλουµε , βρε αδέρφια, τούτη την 
πολυπικραµένη ζωή, να ζούµε αποκάτω στη σκλαβιά και το 
σπαθί των Τούρκων ν΄ ακονιέται εις τα κεφάλια µας; ∆εν 
τηράτε που τίποτα δεν µας απόµεινε; Η εκκλησίες µας 
γενήκανε τζαµιά και αχούρια των Τούρκων. Κανένας δεν 
µπορεί να πη πως τάχα έχει τίποτε εδικό του, γιατί το ταχύ 
βρίσκεται φτωχός σα διακονιάρης στη στράτα. Η φαµέλιες 
µας και τα παιδιά µας είναι στα χέρια και στη διάκριση των 
Τούρκων. Τίποτα, αδέρφια, δεν µας έµεινε. ∆εν είναι 
πρέπον να σταυρώσουµε τα χέρια και να τηράµε τον 
ουρανό. Ο Θεός µας έδωσε χέρια, γνώση και νού. Ας 
ρωτήσουµε την καρδιά µας και ότι µας απανταχένει ας το 
βάλωµε γρήγορα σε πράξιν και ας είµεθα, αδέρφια, βέβαιοι 
το πώς ο Χριστός µας ο πολυαγαπηµένος θα βάλη το χέρι 
απάνω µας. Ότι θα κάµωµε, πρέποντας είναι να το κάµωµεν 
µια ώρα αρχήτερα, γιατί ύστερα θα χτυπάµε το κεφάλι µας. 
Τώρα η Τουρκιά είναι µπερδεµένη σε πολέµους και δεν έχει 
ασκέρια να στείλη κατεπάνω µας. Ας ωφεληθώµεν από την 
περίσταση, όπου ο Θεός ακούοντας τα δίκαια  παράπονα 
µας έστειλε δια ελόγου µας. Μια ώρα πρέποντας είναι να 
ξεσπάση αυτό το µαράζι, όπου µας τρώγει την καρδιά. Στα 
άρµατα, αδέρφια, η να ξεσκλαβωθούµε , η να πεθάνουµε. 
Και βέβαια καλύτερο θάνατο δεν µπορεί να προτιµήση κάθε 
Χριστιανός και Έλληνας. 
Εγώ, καθώς το γνωρίζετε καλότατα, αγαπητοί µου 
Γαλαξειδιώται, εµπορώ να ζήσω βασιλικά, µε πλούτη, τιµές 
και δόξες. Οι Τούρκοι ότι και αν ζητήσω µου το δίνουνε 
παρακαλώντας. Γιατί το σπαθί του Οδυσσέα δεν χορατεύει. 
Έπειτα κοντά στα άλλα ενθυµούνται τον πατέρα µου, που 
τους εζεµάτισε. Μα σας λέγω την πάσαν αλήθειαν, αδέρφια. 
∆εν θέλω εγώ µονάχα να καλοπερνώ και το γένος µου να 
βογκά στη σκλαβιά. Μου καίγεται η καρδιά µου σα βλέπω 
και συλλογιούµαι πως ακόµα οι Τούρκοι µας τυραγνεύουν. 
Από το Μωρηά µου στείλανε γράµµατα πως είναι τα πάντα 
έτοιµα. Εγώ είµαι στο ποδάρι µε τα παλληκάρια µου. Μα 
θέλω πρώτα να είµαι βέβαιος το πως θα µε ακολουθήσετε 
και σεις. Αν εσείς κάµετε αρχή από τη µια µεριά, κι εγώ από 
την άλλη, θα σηκωθή όλη η Ρούµελη. Γιατί ο κόσµος 
φοβάται. Μα σαν ίδη ελόγου σας, που έχετε τα καράβια και 
ξέρετε καλύτερα τα πράγµατα το πώς σηκώνετε το 
µπαϊράκι, θενά τελειώση ότι καλύτερο το πράγµα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πετρόµπεης Μαυροµιχάλης 25 Μαρτίου 1825 (για το 
θάνατο του γιου του Ιωάννη Μαυροµιχάλη) 

Ο τραγικός πατέρας δεν λυπάται για 
το θάνατο του γιου του. Του 
γλυκαίνει την πίκρα η σκέψη ότι ο 
γιος του θυσιάσθηκε για την πατρίδα. 
Και καλεί τους άλλους Έλληνες να 
πάρουν σαν παράδειγµα το γιο του 
και να αγωνισθούν για την πατρίδα. 
Και να σκεφθεί κανείς ότι ο πατέρας 
αυτός είχε θυσιάσει κι άλλο γιο του 
για την πατρίδα…. Τέτοιοι Έλληνες 
και τέτοιοι πατεράδες δηµιούργησαν 
το θαύµα του 1821. Ήταν οι 

αγωνισταί που ήξεραν ότι κάθε τους πράξη έγραφε την ιστορία 
του Ελληνισµού, ότι κάθε τους πράξη ζυγιζόταν, ότι έπρεπε να 
φανούν άξια  τέκνα των ενδόξων προπατόρων. 
Και τελειώνοντας ο ∆ήµαρχος Αετού, κατέληξε.  
Μπροστά στους κινδύνους και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η χώρα 
µας. Μπροστά δηλαδή σε µια κορυφαία στιγµή, όπου το µέλλον, 
προβάλλει πλέον ως κατηγορική επιταγή και που απαιτεί τη συµµετοχή 
µας στη διαµόρφωση του. 
Αυτό το ηφαιστειογενές έδαφος προσφέρεται και αυτό καλούµαστε να 
εποικίσουµε µε τα όνειρα µας. 
Και τούτο είναι δυνατό, µε εργαλείο τη γνώση των εµπειριών, των 
αγώνων και των θυσιών του παρελθόντος. 
Γνώση που µόνο η συνθετική θεώρηση του χρόνου µπορεί να 
σφυρηλατήσει. 
Γιατί, όπως έγραφε ο T.S. Elliot, «ο παρών χρόνος και ο παρελθών 
χρόνος είναι και οι δύο παρόντες στον µέλλοντα χρόνο». 
Κι ας µην ξεχνάµε ότι η ακριβής σύλληψη της πραγµατικότητας, αυτό 
που ονοµάζουµε «αλήθεια» αποτελείται από το στερητικό άλφα και τη 
λήθη. Που σηµαίνει : αλήθεια χωρίς µνήµη δε νοείται. 
Ο λόγος στον Ο. Ελύτη: «όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί, 
όπου και να θολώνει ο νους σας, µνηµονεύετε  ∆ιονύσιο Σολωµό, 
Μνηµονεύετε Θ. Κολοκοτρώνη. Μνηµονεύετε 1821». 
Οι Έλληνες έχουµε την ιδιαιτερότητα να τιµούµε ιστορικά γεγονότα 
που πολλές φορές καταλήγουν σε ήττες. Οι Έλληνες τιµούµε το πνεύµα 
της αντίστασης, τιµούµε τον αγωνιζόµενο άνθρωπο, το ασυµβίβαστο 
στα τετελεσµένα τη δουλεία πολίτη. «Θέλει αρετή και τόλµη η 
ελευθέρία» τονίζει ο Κάλβος. Αυτή την αρετή και την τόλµη οι νέοι 
Έλληνες µπορούµε να την αποχτήσουµε θητεύοντας στην ιστορία µας. 

Σας ευχαριστώ. 

αααπππόόό τττηηηννν    οοομμμιιιλλλίίίααα    τττοοουυυ ∆∆∆ηηημμμάάάρρρχχχοοουυυ ΑΑΑεεετττοοούύύ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ 
«Αρχίσαµεν, περί τας 15 Μαρτίου, τες πικραλήθρες, 
χορτάρι της θαλάσσης. Το εβγάζαµεν πέντε φορές 
έως ότου έβγαινεν η πικράδα, και το ετρώγαµεν µε 
ξύδι και λάδι ωσάν σαλάτα, και µε ζουµί από 
καβούρους ανακατωµένους και τούτο. Κυνηγήσαµε και 
στους ποντικούς, και ήταν ευτυχής όστις εδύνατο να πιάση 
έναν. Βατράχους δεν είχαµεν κατά δυστυχίαν. Εις τοιαύτην 
κατάστασιν ευρισκόµεθα όταν µας έφθασεν το γράµµα των 
απεσταλµένων να βαστάξωµεν ένας τον άλλον. Με αυτή την 
κατάστασιν επολέµησαν οι αθάνατοι της Κλείσοβας 13 
ώρες..» 
Νικόλαος Κασοµούλης (για τους ελεύθερους 
πολιορκηµένους του Μεσολογγίου) 



 
 

Ιδιόχειρο βιογραφικό 
Γεννήθηκα το 1939 στο χωριό Αρτίκι Τριφυλίας. Από 
τα πρώτα γυµνασιακά χρόνια ασχολήθηκα µε την 
ποίηση. ∆ηµοσίευσα ποιήµατά µου σε διάφορα 
περιοδικά καθώς και στην «Φιλολογική Βραδυνή». 
Περαιώσας τας γυµνασιακάς µου σπουδάς εις 
Κυπαρισσίαν, ενεγράφη στο Πανεπιστήµιο στην 
Μαθηµατική Σχολή. Εγκατέλειψα την σχολή, επειδή 
δεν µε συγκινούσε και ασχολήθηκα αποκλειστικά µε 
την ποίηση. Γράφω για να λυτρωθώ. Κάθε 
συναίσθηµα , κάθε πόνος, κάθε χαρά, γίνονται 
αφορµή να µετουσιωθούν σε στόχους και να µε 
λυτρώσουν. Γράφω για να ξεχάσω, για να µε 
νοιώσουν, να µε ακούσουν. Έχω διαβάσει πολλές 
ανθολογίες και συλλογές. Από τους ποιητές µε 
συγκινούν ο Πόε, ο Καβάφης, ο Ελύτης και ο Γκαίτε. 
Εκτός από την ποίηση, ασχολούµαι µε την Αγία Γραφή 
και την Ψυχανάλυσιν. 

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΣ 
Ο Μίµης Γιαννόπουλος, ήταν παιδί του Αγγελή - 
Κατσάκου, αδελφού του παππού µου Μητράκου, 
πρώτος εξάδελφος του πατέρα µου Θανάση. Μητέρα 
είχε την θειά Κατερίνη και αδελφές την Βούλα και, 
από τον πρώτο γάµο του πατέρα του, την Θανάσω 
και την Παναγιώτα Μερκούρη. 
Γεννήθηκε το 1939 και έφυγε από κοντά µας το 1987, 
στις 29 Νοέµβρη. 
Ο Πούλος, ήτανε το ίνδαλµα, κάθε Αρτικαίου. Μαζί µε 
το άλλο αδικοχαµένο Αρτικαίικι παιδί, τον Γρηγοράκη 
τον ∆ηµογκότση, ήταν οι µεγάλες πνευµατικές 
απώλειες του χωριού µας. 
Κάθε καλοκαίρι, που πήγαινα στο Αρτίκι για τις 
διακοπές, πρώτη µου στάση στο σπίτι του και µ’ 
έψαχνε η γιαγιά µου η θειά Μήτραινα.  
Μου έδειχνε τα ποιήµατα που του δηµοσιεύανε τα 
περιοδικά και καµαρώναµε µαζί. Κάποτε µου έδειξε κι 
ένα που είχε δηµοσιεύσει η «Φιλολογική βραδινή», 
όταν την διεύθυνε ο  Μπάµπης ο Κλάρας, µια µεγάλη 
πνευµατική µορφή. Περάσανε τα χρόνια, το καλοκαίρι 
του 1977, είχα κατέβει στο Κοπανάκι για τη βάπτιση  
του γιου µου. Τότε δούλευα σ’ ένα εκδοτικό οίκο και 
ετοιµαζόµουνα να εκδώσω, την πρώτη µου ποιητική 
συλλογή. Μου εµπιστεύτηκε, το παραπάνω 
βιογραφικό και µερικά του ποιήµατα. Το επόµενο 
καλοκαίρι, κυκλοφόρησε η δική µου ποιητική  
συλλογή µε τίτλο «Αιµάτινες σταγόνες».  
Είχε πάρει σειρά, η δική του συλλογή, τα πρώτα 
ποιήµατα ήταν κιόλας δακτυλογραφηµένα.  
Τίτλος «  ΛΟΥΣΙΝΤΑ ΙΝΤΕΡΒΑΛΛΑ », Ποιητική 
συλλογή Μίµη Γιαννόπουλου. Αρτίκιον Τριφυλίας      
(1955-1973). -  είχε γράψει µε τα χέρια του-. 
Όµως δεν ήταν τυχερό. Για οικογενειακούς λόγους 
έπρεπε να φύγω για την Μακεδονία, την Έδεσσα. Είχε 
αρχίσει η µεγάλη περιπέτεια της ζωής µου. 
Μετακοµίσεις, απολύσεις, συνδικαλισµός και … χαµένα 
όνειρα. Κάπου, στις πολλές διαδροµές, χάθηκε ο 
πολύτιµος φάκελος. Εγώ είχα σταµατήσει να 
κατεβαίνω στο Αρτίκι, που καιρός για διακοπές, 
…έφυγε και ο Θείος µου ο Πούλος. 
Όταν ξανα-επέστρεψα  στα πάτρια εδάφη, άρχισα 
εναγωνίως να ψάχνω για ποιήµατά του. Κάποιος, µου 
είπανε, που του είχε εµπιστευθεί µια συλλογή,  την 
έκδωσε µε τ’ όνοµά του. Θύµωσα. Έπρεπε να βρω, 
έστω µερικά, τώρα µάλιστα που έβγαινε και αυτή η 
εφηµερίδα, ήταν ευκαιρία να του γίνει τουλάχιστον 
µια παρουσίαση. Και το θαύµα έγινε. Η  χαµένη 
συλλογή βρέθηκε. Την είχε φυλάξει – ξεχασµένη – η 
Αγγέλα, η µητέρα του γιου µου.  

Έτσι, µπορώ να σας δώσω µια 
γεύση, απ’ τον πνευµατικό του 
πλούτο. Για τον πλούτο των 
γνώσεων του, ας µιλήσουν οι παλιοί 
συµµαθητές  του και οι συχωριανοί 
του. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Μαθητής του Γυµνασίου Κοπανακίου 
είχε εντυπωσιάσει, συµµαθητές αλλά 
και καθηγητές. Οι καθηγητές λέγανε: 
ποιος θα πει µάθηµα, πλην του 
Γιαννόπουλου. Ήξερε, όχι µόνο, το 
παρακάτω µάθηµα, αλλά και της 
επόµενης χρονιάς.   
Κάνω έκκληση, σ’ όσους είχε δώσει, 
κατά καιρούς ποιήµατά του, να µας 
φέρουν ένα αντίγραφο. Να 
µαζέψουµε όσο µπορούµε  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
περισσότερα, και να κάνουµε µια 
έκδοση. Να µείνει το έργο του 
αθάνατο, να περάσει το πνεύµα του 
στις επόµενες γενιές, στα παιδιά µας.  
   ∆ηµήτρης Αθαν. Γιαννόπουλος 

ΠΟΥΛΟΣ-ΜΙΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
        Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΜΑΣ

Γαλήνια χαρά 
Την χαρά κι αν ποθήσαµε 
να µας φέρουν τ’ αστέρια 
την χαρά κι αν ζητήσαµε 
απ΄ τ’ ανθρώπινα χέρια 
απ’ τ’  ατλάζια της 
θάλασσας, 
απ’ τ’ αγέρα το ρέµα, 
απ’ του Ήλιου την φώτιση, 
απ’ των άστρων το στέµµα. 
Κι απ’ την νύχτα αν 
ζητήσαµε 
λιγοστή µια γαλήνη, 
µια γαλάζια ακροθάλασσα 
και χρυσή µια Σελήνη… 
Την χαρά µας την βρήκαµε 
στων ανθών την αγνότη 
στης ψυχής την γαλήνη 
µας, 
στην αιθέρια τη νειότη!... 
 

Μίµης Γιαννόπουλος 
Αρτίκιον Τριφυλίας 1966 

∆ηµοσιευµένον  εις 
Φιλολογικήν Βραδυνήν 

Η ποίησή µας 
Συνηθίσαµε να ντοπάρουµε 
Τα αισθήµατά µας µε: 
ένα ποτήρι νεσκαφέ, 
ένα κουτάκι µαξιτόν, 
και δυο ασπιρίνες. 
Κι έτσι 
προσπαθούµε να βρούµε 
την µυρωδιά του χαµένου 
κρίνου, 
την ευωδιά του άκακου  
τριαντάφυλλου 
και την τρυφερότητα της 
νιόφυτης 
µαργαρίτας του έρωτά µας. 
Κι όλα αυτά 
αποτελούν την ποίησή µας, 
την ποίηση του αιώνα µας!  

2-9-73 

« Κελλιά » 
  Βουβό σκοτάδι, απελπισία, µονότονη αγωνία… 
  Ξανθιά στοιχειά, φαντάσµατα το κάθε τι τριγύρω. 
  Στης νύχτας τα µεσάνυχτα µακριά απ’ την ευτυχία 
  Στο προσκεφάλι το έρηµο πάω απαλά να γύρω… 
 
  Τρέµουν, τραντάζονται φριχτά οι τοίχοι- η ύπαρξή µου- 
  στον ερχοµό του σκοταδιού, στων ξωτικών το διάβα… 
  Σαν στρατοκόποι αναίτια την δόλια την ψυχή µου 
  πασχίζουν να την κάνουνε του ποθητού τους σκλάβα. 
 
  Βραχνάς στ’ αλήθεια τ’ Άγνωστο το νου µου αναστατώνει. 
  Και στην Γαλαάδ και στην Εδέµ τ’ ονείρου µου αντικρίζω 
  φαντάσµατα και ξωτικά. Και της βροχής οι τόνοι 
  στοιχειώνουν τα ονείρατα… Ν’ απαλλαγώ πασχίζω. 
 
  Και εκεί που σκλάβος στα βαριά τα σίδερα τ΄ονείρου 
  φριχτά δερνόµουν, άσπλαχνα –της σκέψης µου το θαύµα-, 
  µια αχτίδα παιχνιδιάρικη απ’ την Εδέµ τ’ Απείρου 
  έρχεται ολοφώτιστη και µ’ αφαιρεί το µνήµα!...  
Αρτίκιον Τριφυλίας - Καλοκαίρι 1956 ∆ηµοσιευµένον 



 
 

Καθένας 
θέλει µια φωλιά 

κι ας είναι 
από ξερόκλαδα… 

Κάποιον εκεί να καρτεράς 
κάποιος εκεί να σε προσµένει. 
«Για να µην είσαι κανείς». 

                  
ΜΗ ∆ΥΣΠΙΣΤΕΙΤΕ… 

 
Φίλοι µου γεια σας.  
 
Οι άνθρωποι δηµιουργούµε σχέσεις µε την ελπίδα να 

καλυτερέψουµε τον εαυτό µας. Και πόσο βαθιά αλήθεια, 
πρέπει να διεισδύσει κάποιος στο εγώ του για να 
ανακαλύψει τον κόσµο του; 

Όταν έρχεται η διαπίστωση και γίνεται βεβαιότητα 
για το πόσα στερήθηκες θεληµατικά ή αθέλητα, τότε µέσα 
σου  µαλώνεις. Θυµώνεις. Και είναι πολύ οδυνηρό να 
προσπαθείς να πνίξεις τον πόνο σου, να φανείς δυνατός, 
ψύχραιµος, τολµηρός. Αλλά η ζωή, είναι έρωτας και 
πόλεµος µαζί. Είναι όµορφη και γλυκιά. Θέλει αγώνα να 
κατακτηθεί. ∆εν επιτρέπεται η δειλία. Αρκεί να µάθεις να 
κρατάς το δαδί σωστά για ν’ ανάψεις τη φωτιά. Ύστερα, µη 
φοβάσαι.  

Ο άνθρωπος είναι δυαδικός. Γεννήθηκε να βλέπει τον 
κόσµο, την οµορφιά του ή την ασχήµια του, µε κάποιον 
σύντροφο. Να µοιράζεται πράγµατα. Οπωσδήποτε, πρέπει 
να επιλέξουµε τον άνθρωπό µας γι’ αυτό που είναι και όχι 
τις προσδοκίες που έχουµε. Όταν µέσα στη σχέση µας, 
συλλειτουργούν κορµί, ψυχή και πνεύµα, σεβασµός και 
κατανόηση, όλα τα δύσκολα ισορροπούν κι όλα κυλούν 
ευχάριστα και δηµιουργικά. 

Η φωλιά µας είναι έτοιµη να ζεστάνει τα παιδιά µας. 
Για να µεγαλώσουν σωστά, χρειάζονται πάνω απ’ όλα 
αγάπη. Και τι πιο απλόχερο προσφέρεται σ’ αυτά, παρά 
µόνο η άδολη, ανυστερόβουλη, χωρίς προσωπικές 
επιθυµίες, φροντίδα και αγάπη µαζί, γι’ αυτά τα πλάσµατα 
που είναι ξεχωριστά για µας, µε τα δικά τους ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Τ’ αποδεχόµαστε µε τα προτερήµατα και 
τις αδυναµίες τους κι αν για δικούς τους λόγους, γίνονται 
αυστηροί κριτές για τους γονείς κι αισθάνονται θύµατα, όσο 
µεγαλώνουν κι αποκτούν εµπειρίες, διαπιστώνουν ότι 
υπήρξαν θύτες και µετανοούν. 

Όσο για τις ρίζες µας, το γενεαλογικό µας δένδρο, οι 
πρόγονοί µας σηµαίνουν το παρελθόν που πέρασε, το 
παρελθόν που θα ’ρθει αύριο, που θα ζει για πάντα. 
Σηµαίνουν τη δική µας ύπαρξη και βεβαιότητα. Οι 
παππούδες, οι γιαγιάδες, οι συγγενείς, είναι οι αρχές µας. 
Είναι οι αξίες µας. Όσα βιώσαµε, όσα διδαχτήκαµε, θα τα 
µεταφέρουµε στις γενεές που θα ’ρθουν, να καταλάβουν τι 
θα πει συγκρότηση, τι θα πει οικογένεια. Έτσι µόνο θα 
αναπολούµε στιγµές από µνήµες άλλων προγόνων και θα 
υπάρχουµε ο ένας µέσ’ απ’ τον άλλον, δηµιουργικά κι 
αθάνατα. 

Ο Πολύβιος ∆ηµητρακόπουλος στη «Χρυσή 
∆ιαθήκη» γράφει: 

«Οσάκις αποφασίσουµε µε τα σωστά µας, ξέρουµε 
πώς να γίνουµε ευτυχείς».  

Μαλλούσα (Γ.Α.Π.) 
 

Αγαπητή µου Γιωργία. 
 Σου ζητώ συγνώµη προκαταβολικά, που παίρνω το θάρρος, 
να δηµοσιεύσω την    …προσωπική επιστολή που µου 
έστειλες  µαζί µε την συνεργασία σου. 
 Το κάνω όµως, µήπως καταλάβουν κάποιοι, µήπως 
διορθωθούν, µήπως πάψουν να ψάχνουν, για ατέλειες και 
λάθη και σταθούν επί της ουσίας, µήπως ξεθαρρέψουν και 
καταλάβουν ότι δεν είναι ντροπή ν’ ανοίγεις την καρδιά σου 
και ότι δεν είναι ντροπή, ούτε δείγµα αδυναµίας, ν’ αγαπάς 
τους ανθρώπους. Γιατί η αγάπη, κλείνει πληγές. 
 Λοιπόν φίλη µου, σε διαβεβαιώνω κατηγορηµατικά, ότι 
είµαι υπερήφανος που επιµελούµαι αυτή την έκδοση που τιµά 
τον ∆ήµο µας και ιδιαίτερα είµαι υπερήφανος που 
συνεργάζονται µαζί µας, αξιόλογοι άνθρωποι, σαν εσένα και 
τον Μπάµπη τον Καρακύκλα. Αλλά και για οποιονδήποτε, 
έστω περιστασιακά, µας τιµά µε την πέννα του. 
∆ηµήτρη σε χαιρετώ. 
Είµαι χαρούµενη. Εχθές το βράδυ, µίλησα στο κατάµεστο 
Πνευµατικό Κέντρο της Τρίπολης, σαν εκπρόσωπος των 
Αρκάδων λογοτεχνών, για το θέµα « Ο ποιητής και η 
Ειρήνη». 
 Ήταν παγκόσµια ηµέρα « Αντίστασης στον πόλεµο». Μια 
αντιπολεµική εκδήλωση, στην οποία µίλησαν ακόµη, ο 
Νίκος Γιαννόπουλος, µέλος του Ελληνικού FORUM  και ο 
πολεµικός ανταποκριτής- εκπρόσωπος της ∆ιεθνούς 
Αµνηστίας, δηµοσιογράφος  Γ. Γεωργιάδης. Ήταν µια 
Παµπελοποννησιακή εκδήλωση και µε τίµησαν µε την 
επιλογή τους. Αργότερα θα το δηµοσιεύσουµε το θέµα. 
 Να’ σαι καλά. Μη λυγάς ότι και να’ ρθει. Και κάτι ακόµα. 
Εµείς δεν «ψιλώνουµε» µ’ αυτά. Έχουµε µπόι µέσα µας. 
 

Ανατροπές 
Οι ψυχές µας; 
Μαζέµατα και σκορπίσµατα ενός ανέµου 
που δεν ξέραµε κατά που φυσούσε και από πού 
κι’ εµείς  
σαν τσακισµένα βράχια, πλεούµενα 
κατατρεγµένοι κι ανυπεράσπιστοι ! 
Οι έρωτές µας; 
Αποµεινάρια µιας ανοικτήρµονης υποκουλτούρας 
να πουλιέται φτηνά και αγοραία στα πεζοδρόµια 
της δραχµοβίωτης καθηµερινότητας 
κι’ εµείς; 
‘ροµαντικοί κι’ αφηρηµένοι, αφηµένοι 
στο µέγεθος της δικής µας άγνοιας. 
 Οι ιδέες µας; 
Ξεπερασµένα αδιέξοδα που έχουν περάσει 
Ως µουσειακό είδος στα αζήτητα ενός παρελθόντος 
σ’ ένα ραντεβού µε την ιστορία που ποτέ δεν έγινε 
κι’ εµείς; 
παρορµητικοί µέσα στην τρέλα µας να θαυµάζουµε 
το µέγεθος της δικής µας ουτοπίας και το µέλλον ν’ αργεί… 
Τα όνειρά µας; 
Μια επιταγή χωρίς αντίκρισµα που ποτέ δεν εισπράχθηκε 
µε πολλές περιπλανήσεις, πολλές υπογραφές, πολλές 
υποσχέσεις  κι’ εµείς; 
µε την σκέψη µας να κάνει γκέλες ανάµεσα σε αισθήµατα 
από µισοτελειωµένες εµπειρίες, πολλές επαναλήψεις 
και αθεράπευτες αθωότητες. 

Κυριάκος ο Μαλικαίος 

ΛΛΛ   ΟΟΟ   ΓΓΓ   ΟΟΟ ΤΤΤ ΕΕΕ ΧΧΧ ΝΝΝ ΙΙΙ ΑΑΑ κκκ ααα ιιι ΠΠΠ   ΟΟΟ   ΙΙΙ   ΗΗΗ   ΣΣΣ ΗΗΗ



 

 
 
 
 Επειδή το έξυπνο πουλί, από την µύτη πιάνεται και επειδή ήθελα να 
…πουλήσω εξυπνάδες, - ότι τάχα µου -, το  παίζω στα δάκτυλα το 
WORD. Έβαλα κίτρινα γράµµατα, επάνω σε φωτογραφίες, χωρίς να 
υπολογίσω, την ILLUSTRATION εκτύπωση και σας βασάνισα να 
διαβάσετε την Ιστορία του Αρτικίου. 
 Γι αυτό επανορθώνω, και ιδού πάλι, η ιστορία καθαρογραµµένη. 

ΗΗΗ    ιιισσστττοοορρρίίίααα    τττοοουυυ    ΑΑΑρρρτττιιικκκίίίοοουυυ    
Το Αρτίκι πρωτοκατοικήθηκε, από το 1850 έως το 1915, µε κατοίκους 
που µετοίκησαν  από το χωριό Κρυονέρι [πρώην Σαρακινάδα], γιατί εκεί 
είχαν τις περουσίες τους. 

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 

ξανακατοικηθεί  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’ Τουραχάν, οι δε εναποµείναντες κάτοικοί του 
αναγκάσθηκαν να φύγουν και να εγκατασταθούν εις Παναγιά, Κρίτσι και 
Σαρακινάδα το 1453. [Λέγεται ότι όταν ο Στρατηγός Τουραχάν δεν 
κατόρθωσε να συλλάβει και συνετίσει τους ανυπάκουους κατοίκους του 
χωριού Σιδηροκάστρου και της γύρω περιοχής του, που για το σκοπό 
αυτό είχε σταλεί από τον ΜΩΑΜΕΘ, εγκατέλειψε την περιοχή και µετέβη 
απέναντι στην περιοχή του Αρτικίου όπου, για εκδίκηση, έβαλε φωτιά και 
κατέκαυσε τα πάντα ,εξαναγκάζοντας τους κατοίκους του να το 
εγκαταλείψουν. Λέγεται επίσης ότι  όταν ένας  Τούρκος Πασάς πρώτ’ 
αντίκρισε   την περιοχή του Αρτικίου, µε ευχαρίστηση είπε. Αρτίκι µου 
Τσιφλίκι µου, λόγω του ότι η περιοχή ήταν πεδινή και πολύ εύφορος]. 
Από το συνοικισµό του το Κρίτσι, όπου κατοικούσαν οι οικογένειες των 
Αναγνωστοπουλαίων, λέγεται ότι καταγόταν και η οικογένεια του 
Αναγνωστόπουλου, που µετέπειτα µετοίκησε στους Γαργαλιάνους και 
από την οποία καταγόταν και ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωµένων 
Πολιτειών ο ANGNIU. 
Το 1950 το Αρτίκι, µε τους 2 συνοικισµούς του, είχε πληθυσµό 350 
κατοίκους και το Σχολείο του το 1945 είχε 65 µαθητές. 
Εκκλησία του Αρτικίου είναι ο Άγιος ∆ηµήτριος, που είναι και ο 
προστάτης του και εορτάζει στις 26 Οκτωβρίου. Έχει ακόµα δύο 
ξωκλήσια Τον Αι ∆ηµήτρη  στο Σχοινταρµένι που έχει καθιερωθεί να 
λειτουργείται στις 29 Σεπτεµβρίου και την Παναγία στις Εκκλησιές [την 
έχει φτιάξει ο Γιώρη Σταθόπουλος] που εορτάζεται το 
∆εκαπενταύγουστο. 
Στη µέση του χωριού υπήρχε πηγάδι που χρησιµοποιείτο για ύδρευση 
των Αρτικαίων και το οποίο αργότερα σκεπάσθηκε και έγινε πλατεία. Στη 
Συνέχεια  παίρνανε νερό από βρύση στην Κοκκινοσκιά που και αυτήν την 
κατήργησαν, όταν έφεραν νερό µε φυσική ροή από το Κεφαλάρι της 
Παναγιάς το οποίο ήδη και τώρα χρησιµοποιείται τόσο για ύδρευση όσο 
και για άρδευση. 
Το παλαιό Σχολείο [δωρεά στην Εκκλησία του ∆ηµόπουλου]  
γκρεµίσθηκε και έχει κτισθεί νέο, που όµως δεν λειτουργεί από πολλού. 
 Είχε κοινότητα από το 1912 έως    .   το1998,ότε καταργήθηκε µε το 
νόµο Καποδίστρια και έκτοτε αποτελεί ∆. ∆. του ∆ήµου Αετού.  
 Έχει 2 συνοικισµούς την Παναγιά και το Κρίτσι [τώρα το Κρίτσι έχει 
µετονοµασθεί σε Άγιο Νικόλαο],που είναι τώρα ακατοίκητοι.  
     Έχει υψόµετρο 300 µέτρα. 

Γιάννης Μητρόπουλος, Αρτικαίος 

   Πήραµε και δηµοσιεύουµε την Ιστορία του Αρτικίου, από τον 
συγχωριανό µας, Γιάννη και τον ευχαριστούµε. Συµπληρωµατικά θα 
αναφέρω, ότι τοποθεσίες, όπως Παλιοµονάστηρο, Λάκα Μουλά, Ήρα, 
Τροχούδια, Λάκα Κασίµι κλπ, µαρτυρούν ότι η περιοχή, ποτέ δεν ήταν 
ακατοίκητη, από την Αρχαιότητα έως και σήµερα. Για αύριο, ένας θεός 
ξέρει. 
   Όσο για τον Αγά, Αρτικαίοι επιµένουν, ότι πρόκειται για τον τελευταίο 
του, που είπε φεύγοντας « Αρτίκι µου, τσιφλίκι µου και που θα σε 
αφήσω; Μακάρι να γινότανε, στην τσέπη µου να σ’ έβαζα, να σ’ έπαιρνα 
µαζί µου.» 
Στη φωτογραφία, άπλωµα σταφίδας την 10ετια του 60 στη Λιναρίστρα. 
Από δεξιά, οι συχωρεµένοι θείοι µου, Χάιδω και Γιώργης Αδαµόπουλος, η 
κυρά Λούλα η µητέρα µου, καθιστό  το Αθηνιό και όρθια η αδελφή µου 
Ελένη. 
 
Το ίδιο …έπαθα και µε το κείµενο της πρώτης σελίδας, 
ήµαρτον. 
Από την Κυριακή 26 του Φλεβάρη, µπήκαν σε γρήγορους ρυθµούς, οι 
προετοιµασίες για την αποθέωση του Βασιλιά Καρνάβαλου, µε το κάψιµό του. 
Για τρίτη συνεχή χρονιά, η επιστηµονικά υπεύθυνη του ΚΕΨΕΠΟ κ. Romana 
Maiοli-Σπερώνη ψυχολόγος, έδωσε τον καλύτερο εαυτό της στη δηµιουργική 
διασκέδαση των παιδιών του ∆ήµου µας, µαθαίνοντάς τα να κατασκευάζουν 
µάσκες και χαρταετούς.  
Οι καρναβαλικές οµάδες έτρεχαν και δεν …έφταναν για να είναι έτοιµες στην 
ώρα τους. Τα παιδιά …κάθε ηλικίας, από τα νήπια του παιδικού σταθµού, 
µέχρι τα κοριτσάκια του συλλόγου γυναικών και τις …µπεµπέκες δηµοτικές 
υπαλλήλους, είχαν πνιγεί στη …γλυκιά αγωνία του …τρεχάτε ποδαράκια µου, 
να κερδίσουµε το στοίχηµα. Όλα και όλες ήσαν υπέροχες. Ιδιαίτερα ένα 
αγοράκι, το πιο γκρινιάρικο, ο Σπυράκος  
 και η …φρέσκια αντιδήµαρχος που την ρίξανε στα βαθιά.  
Η µεγάλη συµµετοχή κόσµου στην παρέλαση, το Σάββατο 4 Μάρτη, το κάψιµο 
του Καρνάβαλου στο Κοπανάκι και την εποµένη, 5 Μάρτη, το κάψιµο του 2ου 
καρνάβαλου στο ∆.∆. Αετού και του 3ου στο Μαλίκι, το πέταγµα των 
Χαρταετών, στη Πολυθέα και στον Αι Γιάννη παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι 
χοροί και τα τραγούδια και, τέλος, το …ξεκοκάλισµα των χοίρων, οµόρφυνε την 
ζωή µας και πρωτίστως των παιδιών µας. Στην Πάτρα, κάθε Καρναβάλι, λένε: 
Κάθε πέρσι  και καλύτερα. Εδώ, στον ∆ήµο Αετού, µπορούµε να πούµε 
δυνατά:  
ΚΑΘΕ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ. 
 Μην περιµένετε να αναφερθώ ιδιαίτερα σε ονόµατα και σε τίτλους.  Όσοι 
βοήθησαν το ξέρουν, και µπράβο τους, και του χρόνου ακόµα καλύτερα. Άντε 
να κάνω µια µικρή εξαίρεση και να δείτε κάπου τα ονόµατα ή τις φωτογραφίες 
κάποιων επισήµων. Έτσι, για να ζηλέψουνε οι υπόλοιποι και  να τιµήσουµε  
αυτούς που µας τίµησαν. 
 Ο λόγος µας ή καλύτερα ο φακός µας, στραµµένος στα παιδιά. Για το 
µεράκι τους, για τη φαντασία τους, για τη συµµετοχή τους. 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η, ΑΝ ∆ΕΝ ΤΡΙΤΩΣΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ, ∆ΕΝ ΕΞΟΡΚΊΖΕΤΑΙ … 

 Οµολογώ, εν γνώσει των συνεπειών, της δικαιολογηµένης …χλεύης των 
ασπόνδων φίλων µου, ότι µε τα ονόµατα, έχω µεγάλο πρόβληµα µνήµης. 
Παραδείγµατος χάριν, αποκλείεται να «πετύχω» µε την πρώτη, το όνοµα 
της µιας αδελφής µου, αφού δεν την προσφωνήσω  µε τα ονόµατα των 

δύο άλλων. Αλλά και εσείς θα έχετε διαπιστώσει, 
στις µεταξύ µας συζητήσεις, πόσες φορές σας 
αποκαλώ µε άλλα ονόµατα, ώσπου να …φτάσω στο 
δικό σας και πόσες φορές αντί για τ’ όνοµά σας, σας 
αποκαλώ «φίλε». Όλα αυτά δεν είναι 
…ανησυχητικά, δεν πάσχω από  Αλτσχάιµερ, 
χειρίστου είδους δυσλεξία έχω. 
Έτσι τον πατριώτη µας τον Λάµπρο Αλευρά , τον 
…βάπτισα Γιάννη, παρότι στο χαρτί µπροστά µου 
είχα το σωστό όνοµα. 
Αλλά πως εξηγείται αυτό; 

 Προφανώς, το σπουδαιότερο επώνυµο Αλευράς, που έχει εντυπωθεί 
στον εγκέφαλό µου, ήταν αυτό του µπάρµπα Γιάννη Αλευρά, του 
αείµνηστου Προέδρου της Βουλής. Πέταξε λοιπόν το µυαλό µου, προς 
στιγµή, στον αγαπητότατο Πρόεδρο, την έκανα την …πατάτα. 
 
 Από ορθογραφικά όµως µε …βρίσκω βελτιωµένο κι αυτό χάρη 
στο υιό µου τον µονογενή και χαλάλι οι σπουδές του και αν δεν 
σας το έχω πει, καθηγητής, µεταφραστής και διερµηνέας, της 
Αγγλικής και της Ισπανικής είναι, αλλά το …χειρότερο, τώρα 
µαθαίνει (2ο έτος) Κινέζικα για να πάει στο Πεκίνο, στην επόµενη 
Ολυµπιάδα. Υποσηµείωση: Ο προπάππους του, παππούς µου, από 
την µητέρα µου, Παναγιώτης Κατσιρόπουλος, δικαστικός 
επιµελητής από  το Λιβάρτζι    Καλαβρύτων, 7 γλώσσες µίλαγε, 
απταίστως και 2-3, αρκετά καλά. Εγώ µόνο … κορακίστικα. 
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