
 
 

 
 

Μια µεγάλη καρδιά σίγησε. 

 
Η οδύνη ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, για τον 
αιφνίδιο θάνατο του Μπάµπη Χριστοφιλόπουλου, 
είναι δύσκολο να αποτυπωθεί µε λέξεις. Η 
πάνδηµη συµµετοχή του λαού µε επικεφαλής την 
∆ηµοτική αρχή που υπηρέτησε µε αφοσίωση και 
πίστη, η παρουσία πολιτικών ανδρών και ιδιαίτερα 
του υπουργού Γιάννη Χαραλαµπόπουλου, το βαρύ 
κλίµα που για πολλές ηµέρες ακολούθησε, 
δείχνουν το µέγεθος της απώλειάς του. Ο 
αγαπητός συµπολίτης µας, δηµοτικός σύµβουλος 
και πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου, ο άνθρωπος 
µε την µεγάλη καρδιά και την τεράστια ανθρωπιά, 
δεν είναι πια µαζί µας. Το κενό που άφησε 
δυσαναπλήρωτο. 
 Είπε ο ∆ήµαρχος Αετού στην επικήδεια οµιλία του. 
«Θρηνούµε τον φίλο, τον συγγενή, τον 
δηµιουργικό και ακούραστο ∆ηµοτικό 
σύµβουλο, τον άνθρωπο της προσφοράς». 
Και συνέχισε « Υπηρέτησε τον τόπο και τους 
ανθρώπους, µε αγάπη, σεβασµό και 
εντιµότητα. Με µια διαρκή έγνοια. Είχε 
αγωνίες και οράµατα για τον τόπο. Ως 
κοµµατικό στέλεχος, υπήρξε χρήσιµος για 
όλους ανεξαιρέτως. Ως άνθρωπος υπήρξε, 
εργατικός, κοινωνικός, φιλόξενος, 
ανοιχτοχέρης, ήταν άνθρωπος της αγοράς. 
Τιµούσε τη φιλία, αγαπούσε την συγγένεια. 
Είχε το χάρισµα της επικοινωνίας, µε κάθε 
ηλικία, µε κάθε παρέα. Αγαπούσε µε πάθος 
τον τόπο µας, γνώριζε την Ιστορία µας. Από 
ένα όνοµα, ξεδίπλωνε οικογενειακά δένδρα 
και σχέσεις ανθρώπων. Από ένα χάλασµα 
ενός χωριού, ξεδίπλωνε την Ιστορία του 
χωριού. Ήταν µια ζωντανή πηγή Ιστορίας. 
 Ως συνεργάτης υπήρξε ανεκτίµητος, 
Κατέθετε µε ειλικρίνεια πάντοτε την ψυχή 
του. Ήταν άνθρωπος της προσφοράς, 
φτωχύναµε, χάσαµε το στήριγµά µας, 
ρήµαξε το Κάτω Κοπανάκι, έχασα τον φίλο 
µου, τον αδελφό, τον γείτονα, αυτόν είχα, 
απώλεια µεγάλη για τον τόπο µας. Ήταν 
πληθωρικός άνθρωπος, ήταν πάντα 
µπροστά, χάθηκε µια πηγή ζωής. 
Πρόεδρε, τέτοια λόγια κουβεντιάζουν οι 
άνθρωποι για σένα, έτσι σε χαιρετούν, έτσι 
θα ζεις στη µνήµη µας, µε τέτοια λόγια 
νικιέται ο χάροντας ο ανίκητος».  
«Καταθέτουµε τον πόνο και το δάκρυ µας, 
στο σωρό ενός σπουδαίου άνδρα». 
Καλό σου ταξίδι, Μπάµπη, Πρόεδρε, φίλε. 
 
Καλό ταξίδι κι από µας, «Ληξίαρχε»,  απ’ τον φίλο 
σου τον Κατσάκο, από τους φίλους σου τους 
οικονοµικούς µετανάστες που τους είδα να κλαίνε 
µε µαύρο δάκρυ και συγκινήθηκα, από τους 
Κατωκοπανακαίους, που θα τους λήψεις 
ιδιαίτερα.   

 

Κάτω τα χέρια από το Παζάρι µας. 
Ένας νόµος ανεφάρµοστος, που µετατρέπει τα νοµαρχιακά συµβούλια σε λαϊκές αγορές- σύµφωνα 
µε τις δηλώσεις του Αντινοµάρχου κ. Σωτήρη Πανόπουλου- ένας νόµος αντίθετος στο εθιµικό 
δίκαιο- σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Νοµάρχου κ. ∆ηµήτρη ∆ράκου- ένας νόµος που έχει δεχθεί 
µέχρι σήµερα χίλιες εκατό ενστάσεις, που έχει αναστατώσει ολόκληρες κοινωνίες- Κοπανάκι, 
Σχιστό, Νέα Μανωλάδα,  ∆οξάτο ∆ράµας κλπ-, ένας 
νόµος που απαγορεύει απλά πράγµατα, όπως τις 
εκθέσεις βιβλίου- σαν αυτή που έγινε πέρσι στο δήµο 
µας-, τέλος ένας νόµος που για όλα αυτά σύντοµα θα 
αναθεωρηθεί, έγινε η αιτία για να ηχήσουν τα 
τύµπανα του πολέµου στο Κοπανάκι. 
Όλα αυτά τα πραγµατικά γεγονότα συζητήθηκαν σε 
σύσκεψη που προκάλεσε ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτρης 
∆ριµής στη Νοµαρχία. Στη σύσκεψη ο κ. ∆ράκος 
έγινε σαφής « υπακούµε στον υπέρτατο νόµο που 
είναι το έθιµο. Κανείς δικαστής δεν πρόκειται να 
καταδικάσει έναν Νοµάρχη που υπερασπίζεται µια 
παράδοση εκατό χρόνων». 
Όµως το αγκάθι µπήκε όταν ο αντινοµάρχης κ. Σωτήρης Πανόπουλος, ενηµέρωσε ότι πρέπει να 
ανακληθούν – ως αντίθετες του νόµου- οι κανονιστικές διατάξεις που εµπεριέχονται στην ιδρυτική 
πράξη της λαϊκής αγοράς του Κοπανακίου. ∆ηλαδή 
στις διατάξεις, που καθορίζουν τον αριθµό και την 
καταγωγή των συµµετασχόντων. 
Όµως ο ∆ήµαρχός µας  ήταν σαφής και 
κατηγορηµατικός « ∆εν θα δεχθούµε τίποτα λιγότερα 
απ’ ότι έχουµε, γι αυτό ή ανακαλέστε την ιδρυτική 
πράξη ή αφήστε την όπως έχει». ∆ηλαδή ή 
σεβόσαστε τις συνήθειες και τα δεδοµένα εκατό 
χρόνων – γιατί στα ήθη και στα έθιµα δεν γίνονται 
εκπτώσεις- ή χωρίζουν οι δρόµοι µας». 
 Αλλά ας δούµε πως ξεκίνησε η όλη αναστάτωση. 
Κάποιοι Μεσσήνιοι µικροπωλητές, θεωρώντας ότι 
θίγονται τα συµφέροντά τους µε τον σηµερινό τρόπο 
λειτουργίας του παζαριού µας, απαίτησαν την αποµάκρυνση, των εκτός νοµού Μεσσηνίας 
πωλητών και την αντικατάστασή τους, µε άλλους Μεσσηνιακής καταγωγής. Κύριο επιχείρηµά 
τους, ότι είναι άδικο να έρχονται στη λαϊκή του Κοπανακίου µικροπωλητές από νοµούς µε 6 λαϊκές 
την εβδοµάδα, ενώ οι Μεσσήνιοι µικροπωλητές έχουν µόνο τρεις λαϊκές ( δύο στην Καλαµάτα και 
µία στο Κοπανάκι). Ισχυρίζονται  δηλαδή, ότι στο Μελιγαλά, στα Φιλιατρά, στην Κυπαρισσία, 
στην Μεσσήνη και γενικά σ’ όλη τη Μεσσηνία, δεν γίνονται λαϊκές αγορές. ∆ηλαδή  οι λαϊκές που 

εµείς βλέπουµε σε άλλους ∆ήµους (31 τον αριθµό) 
είναι µόνο στην φαντασία µας.  
∆εν επιθυµούµε  να αναφερθούµε περισσότερο στο 
θέµα, γιατί η πολύ δηµοσιότητα, µόνο κακό µπορεί 
να µας κάνει. Ας αφήσουµε λοιπόν απερίσπαστη 
την ∆ηµοτική Αρχή, να κάνει τους απαιτούµενους 
χειρισµούς, που όπως µας δήλωσε πολιτικός 
αντίπαλος της, µέχρι τώρα, είναι σοφοί.   
 
Αποσπάσµατα από το άρθρο  του 
∆ηµάρχου Αετού κ. ∆ηµ. ∆ριµή 

 
Ο ν. 3377/2005 αλλάζει τελείως το σκηνικό 

λειτουργίας των παραδοσιακών Παζαριών και των Λαϊκών Αγορών εις βάρος της Πρωτοβάθµιας 
Τ.Α. και των συµµετεχόντων παραγωγών, πωλητών και πολιτών. ∆ηµιουργεί προβλήµατα που δεν 
υπήρχαν όπως π.χ. το ηµερήσιο δικαίωµα και τον τρόπο είσπραξης αυτού. Αυτά τα θέµατα δεν θα 
µας απασχολήσουν στο κείµενο αυτό, µε το οποίο θέλουµε να αναδείξουµε ένα µεγάλο πρόβληµα 
που δηµιουργείται στην ευρύτερη περιοχή του Κοπανακίου από την κατάργηση της Κυριακάτικης 
Λαϊκής Αγοράς/Παζαριού, που λειτουργεί παραδοσιακά εκατό (100) και πλέον χρόνια. 
Από τότε που δηµιουργήθηκε το θέµα του νέου νόµου σε επίσηµες και συνεχείς συναντήσεις µας 
µε τους αρµόδιους αξιωµατούχους, και δεν είναι ώρα να αναφερθούµε σε ονόµατα, λάβαµε 
πολλές διαβεβαιώσεις ότι το θέµα θα λυθεί νοµοθετικά. Έχουν περάσει, ωστόσο, αρκετοί µήνες 
και δεν έχει λυθεί.  
Είναι αυτονόητο ότι το θέµα δεν µπορεί να επιλυθεί αστυνοµικά. Είναι, επίσης, αυτονόητο ότι το 
θέµα δεν µπορεί να επιλυθεί µε απειλές εναντίον της ∆ηµοτικής Αρχής, που υπερασπίζεται τις 
µνήµες και το µέλλον του τόπου µας.  
Τα παραπάνω γεγονότα µας υποχρεώνουν, παράλληλα µε τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες µας, να 

αναδείξουµε το θέµα στην κοινωνία. 
Ο ∆ήµος Αετού 

 Ο ∆ήµος Αετού, µε έδρα το Κοπανάκι, έχει 3.300 µόνιµους κατοίκους και είναι ένας από 
τους σηµαντικούς ∆ήµους του Ν. Μεσσηνίας. Αποτελείται από τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα: 
Αγριλιάς, Αετού, Αρτικίου, Γλυκορριζίου, Καµαρίου, Κεφαλόβρυσης, Κοπανακίου, Κρυονερίου, 
Μοναστηρίου, Πολυθέας, Σιτοχωρίου. 
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Η παράδοση δεν µπορεί να καταργηθεί µε νόµο.
  “Πάµε µια βόλτα στο Παζάρι” 

Το  «Παζάρι του Κοπανακίου», όπως εθιµικά αποκαλείται, 
αποτελεί, από τα τέλη του 19ου αιώνα, µια εµπορική εκδήλωση 
ιδιαίτερης σηµασίας, µέσω της οποίας έβρισκε και βρίσκει 
διέξοδο στην αγορά σηµαντικό µέρος των γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής, (τέως 
επαρχίες Τριφυλίας και Ολυµπίας), αλλά και όλης της 
Πελοποννήσου. ∆ιοργανώνεται δε αδιαλείπτως κάθε 
Κυριακή. 
Είναι αυτονόητο ότι µόνο η φυσική διάσταση του 
παζαριού αφορά το Κοπανάκι. 

 Ουσιαστικά το Παζάρι ανήκει στην 
ευρύτερη περιοχή και αντιµετωπίζεται 
από το ∆ήµο Αετού ως ένα πεδίο 
ανάπτυξης συνεργασίας και 
συνεργιών µε τους γειτονικούς 
∆ήµους οποίους άλλωστε υπάρχει 
κλίµα αλληλοκατανόησης, 
συνεννόησης και συναντίληψης.  
Παράλληλα, και πέραν της κατ’ 
εξοχήν εµπορικής – οικονοµικής του  
λειτουργίας, το Παζάρι αναδείχθηκε 
σε σηµαντικό κύτταρο ανάπτυξης 
πολιτισµικής δραστηριότητας και 
επικοινωνίας. Έτσι, το Παζάρι 
διαδραµάτισε και εξακολουθεί να 
διαδραµατίζει έναν πολυσχιδή όσο και 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

κοινωνικοοικοµική ζωή της όλης περιοχής, προσδίδοντάς της ένα 
ιδιαίτερο «χρώµα» και επιτρέποντας τη συνάθροιση, την 
επικοινωνία, την κοινωνική συναναστροφή ντόπιων και 
επισκεπτών, τη διατήρηση εθίµων και παραδόσεων….. 
Οι δραστηριότητες που υφίστανται εθιµικά εκατό και 
πλέον χρόνια, έχουν πολλαπλές θετικές επιπτώσεις, 
που αφορούν στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής, 
σε επίπεδο: 

Πολιτισµικής ανάπτυξης.  
Συνεισφοράς στην τοπική τουριστική ανάπτυξη. 
Βελτίωσης των συνθηκών και των δυνατοτήτων 
διάθεσης των αγροτικών προϊόντων των 
παραγωγών των ορεινών και µειονεκτικών 
περιοχών της ευρύτερης περιοχής. 
Συγκράτησης του πληθυσµού και δηµιουργίας 
όρων οικονοµικής ανάπτυξης. 

 Στο Κοπανάκι νοµικά λειτουργεί Λαϊκή Αγορά, κάθε 
Κυριακή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.: 4589/20-10-
2001 τελευταία απόφαση του Νοµάρχη Μεσσηνίας. 

Παρατηρήσεις επί των άρθρων 2 και 29 του Ν. 
3377/2005 και επί της παραγράφου 7 του Π.∆. 

58/2005. 
Το Παζάρι καταργείται ως βίωµα, παραδοσιακός θεσµός, 
λειτουργία, χρώµα, λέξη. Αντικαθίσταται από τον άχρωµο και 
ουδέτερο νεολογισµό «Κυριακάτικη Αγορά». Η λέξη Παζάρι 
αναφέρεται στο νέο νόµο µόνο ως προς την κατάργησή της. Μια 
γλώσσα, όµως, είναι και τα δάνειά της και προπαντός οι 
πολλαπλές συνδηλώσεις της. 
Ο 3377/05 τροποποιεί τον 2323/95, που παραµένει ως νόµος 
αναφοράς. 
Με το ν. 3377/2005 δεν αναγνωρίζονται παραδοσιακές 
δραστηριότητες, που ενδυναµώνουν και συνέχουν τοπικές 
κοινωνίες. Ουσιαστικά διώκεται το Παζάρι, και µάλιστα το 
Κυριακάτικο, και αντιµετωπίζεται µόνο ως οικονοµική λειτουργία, 
που επιτρέπεται, στην Ελληνική επαρχία, µόνο σε πόλεις µε 
πληθυσµό άνω των 20.000 κατοίκων. 
Καταργείται ο ρόλος της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης σε 
ότι αφορά την ίδρυση Παζαριών. ∆εν αναγνωρίζονται οι 
τοπικές ιδιαιτερότητες και απαγορεύεται η τοπική 
ρύθµιση. 
Αλήθεια, πόσα Παζάρια ιδρύθηκαν µε χρήση του άρθρου 2 του 
ν. 2323/95; Σε ότι αφορά το νοµό µας κανένα. Το γεγονός 
σηµαίνει ότι η αγορά κινείται µε δικούς της ρυθµούς και όχι µε 
διατάγµατα. Ποιος, λοιπόν, ο λόγος να αφαιρεθεί η παραπάνω 
νοµική δυνατότητα από την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και να 
υπαχθεί κουτσουρεµένη στη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση; 
Φαίνεται να αγνοεί ο νοµοθέτης την Ελληνική επαρχία και να 
µην κατανοεί τη χωροταξική δοµή του Ελληνικού χώρου. Η 
Ελλάδα έχει και χωριά. Φαίνεται να µην έχει κατανοηθεί η 
αυτονοµία του χωριού, ως οικιστικής και κοινωνικής µονάδας, 
αλλά και η ενότητα των χωριών µιας περιοχής, όπως αυτή η 

ενότητα πολιτισµικά, κοινωνικά, ιστορικά, οικονοµικά εκφράζεται 
µε τον όρο Κεφαλοχώρι. Στο κεφαλοχώρι αθροίζεται ένα σύνολο 
χωριών και έχει αναφορά ένα πλήθος ανθρώπων. Στο 
κεφαλοχώρι µιας περιοχής ασκούνται δραστηριότητες και 
βιώνονται σχέσεις. ∆ηµιουργείται “Παζάρι”. 

Ειδικότερα για τη Λαϊκή Αγορά, «εβδοµαδιαίο 
Παζάρι» του Κοπανακίου. 

Η επισκεψιµότητα της όλης περιοχής, λόγω του Κυριακάτικου 
Παζαριού, είναι µεγάλη, από Έλληνες αλλά και από ξένους 
επισκέπτες µε αποτέλεσµα την τουριστική προβολή και ανάδειξή 
της. Ουσιαστικά το Παζάρι λειτουργεί και ως κέντρο 
πληροφόρησης για την όλη περιοχή. 
Η όλη περιοχή χωρίς το Κυριακάτικο Παζάρι θα 
οδηγηθεί σε οικονοµικό, πληθυσµιακό, 
επικοινωνιακό και πολιτισµικό µαρασµό. Το Παζάρι 
του Κοπανακίου είναι η καρδιά µιας περιοχής µε 60 
και πλέον χωριά και 15.000 κατοίκους. Είναι πηγή 
ζωής για την περιοχή µας. Θησαυρός ανεκτίµητος 
για τη χώρα µας. 
Πριν από εκατό (100) και πλέον χρόνια οι άνθρωποι µιας ευρείας 
περιοχής (κυρίως επαρχίες Τριφυλίας και Ολυµπίας) έκαναν µια 
συµφωνία. Να βρίσκονται κάθε Κυριακή στο Κοπανάκι, να 
ανταλλάσσουν τα προϊόντα τους, να οικοδοµούν σχέσεις. Αυτή η 
συµφωνία, στο πέρασµα του χρόνου, δεν ατόνησε και δεν 
εκφυλίστηκε, αντίθετα ενδυναµώθηκε και ενδυναµώνεται. Πως 
είναι δυνατόν να καταργείται, αυτή η κοινωνική 
συµφωνία, µε 
νόµο; Ποιους αλήθεια 
προστατεύει ο νόµος; 
Το 1954 απαγορεύτηκε 
σε όλη την επικράτεια η 
λειτουργία Λαϊκών 
Αγορών κατά τις 
Κυριακές. Στο νοµό µας 
λειτουργούσαν, όπως 
και σήµερα, 
Κυριακάτικες αγορές 
«εβδοµαδιαία Παζάρια» 
στην Οιχαλία και στο 
Κοπανάκι. Κατά της 
σχετικής απόφασης, 
των τότε νοµάρχη και υπουργού, φορείς των δύο κοινοτήτων 
προσέφυγαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Το Συµβούλιο της 
Επικρατείας µε τις υπ’ αρίθµ.: 1445 και 1446/1954 αποφάσεις 
του δικαίωσε τις δύο κοινότητες και µε ένα συνετό και 
ρεαλιστικό σκεπτικό θεώρησε πως νόµιµα λειτουργούν τις 
Κυριακές «οι κατ’ έθιµο λειτουργούσες Λαϊκές Αγορές 
(εβδοµαδιαία Παζάρια)». Θεώρησε πως ναι µεν στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα του υπουργού υπάγονται 
οι Λαϊκές Αγορές «… ουχί όµως και αι έκπαλαι 
λειτουργούσαι κατά παράδοσιν … αι κοινώς 
αποκαλούµεναι “Παζάρια”, λειτουργούσας τας 
πλείστας εξ αυτών, καθ’ εκάστην Κυριακήν …». 
Την περίοδο της δικτατορίας επιχειρήθηκε εκ νέου η βίαιη 
µεταφορά του Παζαριού από Κυριακή σε Σάββατο. Η προσπάθεια 
αυτή, που ερχόταν σε αντίθεση µε παράδοση δεκαετιών, 
απέτυχε. Το επανέφεραν την Κυριακή και η αστυνοµία εµπόδιζε 
τους παραγωγούς – εµπόρους να πουλήσουν και τους 
καταναλωτές να αγοράσουν, έως ότου τελειώσει η εκκλησία. 
 Οι παραπάνω εµπειρίες καταδεικνύουν πως η 
παράδοση έχει τη δική της ιδιαιτερότητα και 
δυναµική. ∆εν µπορεί και δεν πρέπει δια νόµου να 
παυθεί. 

Προτάσεις: 
Να εξαιρεθούν από την κατάργηση του ν. 3377/2005 τα 
παραδοσιακά εβδοµαδιαία Παζάρια που υφίστανται 
εθιµικά, όπως αυτό του Κοπανακίου, και να νοµιµοποιηθεί 
το σύνολο των εµπορικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται σε αυτά και που παραδοσιακά υφίστανται.  
Να εξαιρεθεί ρητά η Λαϊκή Αγορά του Κοπανακίου, η 
οποία λειτουργεί παραδοσιακά κάθε Κυριακή παράλληλα 
µε το Παζάρι, από τη διάταξη του εδαφίου 1 του άρθρου 7 
του Π.∆. 58/2005.  
Να παραµείνει, σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα στις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις να ρυθµίζουν τα ζητήµατα 
των Λαϊκών Αγορών και των καθιερωµένων στη πράξη 
παραδοσιακών Παζαριών, µε βάση την τοπικότητα και το 
έθιµο, για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. 
∆ηµήτρης Αναστασίου ∆ριµής ∆ήµαρχος Αετού 
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Αγαπητοί 
συµπατριώτες 

∆υο ανεπάντεχα γεγονότα, 
έφεραν τα πάνω κάτω στην 
µικρή µας κοινωνία, αλλά 
και στην έκδοσή µας. Το 
πρώτο ανεπανόρθωτο –ο 
χαµός του προέδρου µας-, 

το δεύτερο–που σύντοµα θα θεραπευθεί- ο 
ξαφνικός πόλεµος στο παζάρι µας.  
Έτσι το κανονικό πρωτοσέλιδό µας, µετακόµισε 
στην τρίτη σελίδα. 
Με αυτό το τεύχος που έχετε στα χέρια σας, η 
εφηµερίδα µας κλείνει, ένα χρόνο µαζί σας. 
Ξεκινήσαµε δειλά, µ’  ένα ασπρόµαυρο 4σέλιδο, 
τον Ιούλιο του 2005 και φτάσαµε στο σηµερινό, 
πιστεύουµε, αξιόλογο αποτέλεσµα.  
Κάναµε υπερήφανους τους περισσότερους 
συµπατριώτες µας, ειδικά αυτούς που µένουν 
σε άλλες …πολιτείες και …ευτυχώς, ελάχιστους 
παραπονούµενους, επειδή θελήσαµε να 
παρουσιάσουµε τα έργα που γίνονται στον 
∆ήµο µας και πήραµε θετική θέση για την 
σηµερινή ∆ηµοτική αρχή. 
 Η πικρή αλήθεια είναι, ότι κάποιοι ψάχνουν 
εναγωνίως για λάθη και παραλήψεις, 
κοιτάζοντας το δένδρο και αγνοώντας  το 
…δάσος. Ας είναι.  
Προσωπικά, όταν µετά από δυο χρόνια 
απουσίας επέστρεψα στο ∆ήµο µας,   είδα µε 
χαρά, µια ήσυχη, ειρηνική πολιτεία, χωρίς 
αναταράξεις, µε αναβαθµισµένες υπηρεσίες, µε 
ποιότητα ζωής, µε έργα πνοής για το ∆ήµο µας,  
(αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων, ιδιαίτερη 
φροντίδα για τα χωριά µας, ανάδειξη τόπων µε 
ιδιαίτερο κάλος κ.λ.π.), και µε αξιόλογα 
πολιτιστικά δρώµενα και γοητεύτηκα. Οι 12 
µήνες που πέρασαν, ήταν για µένα ιδιαίτερα 
κουραστικοί. Ξόδεψα εκτός από …φαιά ουσία 
και αρκετά χρήµατα. Τα ανεβοκατεβάσµατα από 
και προς  το Κλεινόν Άστυ, µε γονάτισαν. Έτσι 
σκέφτηκα να πάρω λίγη άδεια από την 
…σηµαία, -ας πούµε µέχρι τις ∆ηµοτικές 
εκλογές-, και να σας αφήσω απερίσπαστους στο 
∆ηµοκρατικό σας δικαίωµα του εκλέγειν και του 
εκλέγεστε, να βγάλετε για επόµενο ∆ήµαρχο, 
αυτόν που νοµίζετε καλύτερο και ικανότερο, και 
µετά να επανέλθω.    
 Όµως, τόσα πολιτιστικά που θα γίνουν και 
πρέπει να καταγραφούν, να τα πετάξουµε στο 
καλάθι της αφάνειας; Τόσα έργα, τόσα 
∆ηµοτικά δρώµενα, να τα φάει το …µαύρο 
σκοτάδι;  Τόσοι …Αθηναίοι και όχι µόνο, που θα 
µας έρθουν, να περάσουν απαρατήρητοι; Να 
µην ενηµερωθούν για τον «Αύγουστο 2006»; 
Να µην πάρουν στα χέρια τους αυτό το όµορφο 
έντυπο, να µη το πάρουν µαζί τους και να το 
δείξουν µε υπερηφάνεια στο τόπο διαµονής και 
εργασίας τους; Γιατί, πιστέψτε µε, θα 
καµαρώσουν και όσοι µέχρι τώρα δεν το έχουν 
δει,  που ο µικρός τους ∆ήµος, έχει ένα 
«ΚΟΠΑΝΑΚΙ  NEWS», µια εφηµερίδα που θα 
ήθελαν να έχουν πολλοί ∆ήµοι. 
Αλλά θα τα ξαναπούµε …ελπίζω, παίρνοντας 
πάντως ένα µήνα άδεια, τον Μάιο, για να 
βγάλουµε το δύσκολο …καλοκαίρι, που έρχεται. 

∆ηµήτρης Αθανασίου Γιαννόπουλος 

   

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ… ΟΡΓΑΝΑ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΕΤΟΥ 

 
  
Θερµό αναµένεται το φετινό καλοκαίρι στο ∆ήµο µας 

 Αφενός, οι πολλές και σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν αρχίσει 
και αφετέρου, ο προεκλογικός πυρετός, εν όψει των ∆ηµοτικών και 
Νοµαρχιακών εκλογών, αναµένετε να ζωντανέψουν τα … έρηµα χωριά µας. 
∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν, ότι εκτός από τα καθιερωµένα 
παραδοσιακά πανηγύρια, θα δούµε και φέτος, εκλεκτές παρουσίες καλλιτεχνών 
στον ∆ήµο µας, όπως αυτή, των Ματθαίου  Γιαννούλη και   Λευτέρη Βαζαίου, 
στις 14 Αυγούστου στο Κοπανάκι. 
Οι εκδηλώσεις «Αύγουστος 2006», που άρχισαν από τον Αι Γιάννη, την 
ψηλότερη Τούρλα του Κοπανακίου και θα τελειώσουν στις 26 Οκτώβρη στο 
Αρτίκι, συµπεριλαµβάνουν φέτος και άλλες τοποθεσίες και ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου µας, όπως το Καµάρι και το Πιτσά. 
Στόχος της ∆ηµοτικής αρχής, πέρα από το ζωντάνεµα και την ανάδειξη των   
χωριών µας και τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την …κάθοδο των αποδήµων 
µας στην γενέθλια γη, είναι  η προσέλκυση επισκεπτών από όλη την Μεσσηνία. 
Στην Τούρλα του 
Αι Γιάννη, το 
πρώτο 

ξεφάντωµα 
Απ’ όταν ήµαστε παιδιά, 
µου έλεγε παλιός Αι 
Γιανναίος, έχει να γίνει 
τέτοιο γλέντι στο λόφο 
µας.  
Άφθονο κρασί, εκλεκτοί µεζέδες, -δυο αρνάκια  στη λαδόκολλα προσφορά της 

κυρίας Χριστίνας Πανουσάκη-, 
µουσική σε επιµέλεια Χ.   
Κατσαµπάνη και πολύ κέφι, 
έκαναν την ηµέρα αξέχαστη. 
Παρόντες πάνω από 150 
συµπολίτες µας, κι ανάµεσά 
τους, ο αδικοχαµένος πρόεδρός 
µας Μπάµπης Τσάκος, που τον 
βλέπουµε στον τελευταίο του 
χορό. Οικοδεσπότης ο κ. Σπύρος 
Πανουσάκης, πρόεδρος του 

συλλόγου των απανταχού Αϊγιανναίων, που ήταν άψογος στο ρόλο του.    

 Θα ‘θελα να δηµοσιεύσω και 
κάποιες φωτογραφίες, να 
καµαρώσετε και τους 
λεβεντοπαπάδες µας, αλλά … να 
µην έχουµε τίποτα µπερδέµατα.   
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       ΠΑΣΧΑ ΕΛΛΗΝΩΝ : ΕΙΡΗΝΗ  ΗΜΙΝ  ΚΑΙ  ΥΜΙΝ 
Όλοι οι καλοί 
χωράνε λέει ο 
λαός µας και 
τις άγιες µέρες 
στη πατρίδα 

µας, όλοι καλοί 
γινόµαστε και 

µονιάζουµε 
µεταξύ µας. 

 
Ο ποιητής της παρέας κ. Άρης Χαραλαµπάκης, ένωσε όλες τις δηµοκρατικές δυνάµεις. 

Απ’ το πρωί της Μεγάλης 
Παρασκευής, άρχισε ουσιαστικά, ο 
εορτασµός της Ανάστασης του 
Κυρίου. Την καθιερωµένη επίσκεψη 
του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. 
Πέτρου Κατσιλιέρη, κάθε Μ. 
Παρασκευή, φέτος ζήλεψαν και 
άλλοι πολιτικοί άνδρες, όπως ο 
βουλευτής της Ν∆ κ. ∆ηµ. Σαµπαζιώτης  ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµ. Κουσελάς και 
ο αντινοµάρχης Σωτήρης Πανόπουλος. Όλοι έσπευσαν να φωτογραφηθούν µε όλους 
και στην παρέα του φίλου µου του Κριαράκη, βλέπουµε τον Πρέσβη µας στην Άλµα Άτι 
του Καζακστάν, Γλυκοριζαίο κ. Χρήστο Κοντοβουνίσιο και τον πρόεδρο του συλλόγου 

Γλυκοριζαίων κ. Αναστάσιο Ζέρβα. 
Ανάµεσα στους εκλεκτούς επισκέπτες µας, 
ήταν και ο συµπολίτης µας κ. Άρης 
Τσατσούλης, µε τον επιστήθιο φίλο του, κ. 
Γιάννη Πολίτη, καθηγητή του ΕΜΠ στην έδρα 
πολεοδοµίας, ο οποίος εκπόνησε την µελέτη 
για την ανάπλαση της έδρας του ∆ήµου µας. 
Πρέπει να τονίσουµε, ότι τα χωριά µας 
γέµισαν ασφυχτικά, τις άγιες αυτές ηµέρες 
και τα … τραπεζώµατα, διαδέχονταν το ένα 
το άλλο. 

Ο πρόεδρος του συλλόγου των 
Αητοβουναίων κ. Ναπολέων 
Γκότσης,  δεν µπορούσε να 
λείψει απ’ το χωριό του τις 
Άγιες αυτές ηµέρες, ούτε 
φυσικά και ο δηµοτικός 
σύµβουλος κ. Παν. Λόντος. Μας  
υποδέχθηκαν θερµά στο 
καφενείο του Ντεµίρη, µαζί µε 
τον αντιδήµαρχο κ. Γιαν. 
Αβδάλα, τον πάρεδρο και 
δηµοτικό σύµβουλο κ. Βασ. 
Καζάντζα, τον κ. Π. Φρεντζά 
(Πάνο Μπέη) τον κ. Αντώνη 
Αλεβίζο τον κ. ∆ηµοσθένη 
Αλεβίζο  και  άλλους πολλούς 
συµπατριώτες τους. 
Το κοντοβράκι του κ. 
Λόντου, δικαιολογείται ένεκα 

της κάψας.                   

Βουβό … Πάσχα; 

Ευχαριστούµε δεν θα 
πάρουµε. 

Μα είναι δυνατόν να πετάξουµε στο καλάθι 
των αχρήστων, έθιµα αιώνων; ∆εν λέµε για 
επικίνδυνους δυναµίτες και τα χαλκούνια, 
αλλά για τις απλές στρακαστρούκιες και τα 
φαντασµαγορικά πυροτεχνήµατα.  

Εµείς πάντως στην Αγριλιά, δυσαρεστήσαµε 
τους φοβητσιάρηδες και  τιµήσαµε το έθιµο, 
παρά τον …παιδονόµο που µας προέκυψε.   

 Τη µεγάλη πάντως 
έκπληξη, µας την έκανε 
ο πάρεδρός µας κ. 
∆ηµήτρης. Γκούντρας, 
που ταξίδεψε αυθηµερόν 
στην Αθήνα, στο 
Αεροδρόµιο και έφερε το 
Άγιο Φως.  
 Πρέπει να 

επισηµάνουµε επίσης και την δραστηριότητα του 
συλλόγου των Αγριλαίων και ιδιαίτερα  του 
προέδρου του κ. Αργύρη Κλιτσίδη, που εκτός από 
το πανό, µε τις πασχαλιάτικες ευχές που 
τοποθέτησε στην είσοδο του χωριού, γέµισε τα 
καφενεία, µε παρόµοια 
αφισάκια. 
ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΙ ΙΕΡΕΙΣ 

Έτρεχαν για να 
προφτάσουν οι 
φιλότιµοι ιερείς µας. 
Τόσα χωριά, τόσες 
εκκλησιές, από τις 
21.00 άρχισαν οι 
Επιτάφιοι και οι Αναστάσιµες ακολουθίες. 

Έτσι πρόλαβα το αντάµωµα των δυο 
επιταφίων του Κοπανακίου, στην Κεντρική 
πλατεία. 

Πασχαλιάτικο  φωτορεπορτάζ , µε λίγα λόγια. 



                                                                                                                                                                                                     ΚΟΠΑΝΑΚΙ NEWS  5 
 Πρώτιστος στόχος η καθαριότητα                                                                        

για την ∆ηµοτική αρχή. 

 
Ο πασίγνωστος Γιαννάκης επί το έργον, 
επιβλέποντος του αντιδηµάρχου  Γεώργη 
Αντωνόπουλου, µε τον οποίο πήγαµε και στη 
Σαρακινάδα, να ελέγξουµε την κατάσταση του 
δρόµου και µε την ευκαιρία µοιράσαµε στους 
κατοίκους, τα χαρτιά για την επιδότηση. 

 
Κούκλες έγιναν και οι δεξαµενές ύδατος, στο 
∆ήµο µας (µέσα και έξω), υπό την εποπτεία του 
νέου προέδρου του ∆.Σ Τάκη Παναγούλη και 
του Παρέδρου του Γλυκοριζίου  Θόδωρου  
Κριαράκη, αλλά πάρεδρε, βάλε και µια 
µατόχαντρα, γιατί τελευταία, πολλά ατυχήµατα 
σου συµβαίνουν. 

 
Βόλτα στη λιακάδα, βγήκαν τα 

σπουργιτάκια 
του παιδικού 
σταθµού. 

 Aπορώ, που 
τη βρίσκουν 
τόση ενέργεια 
οι δασκάλες 
τους. Ελπίζω 
να µπορέσω να 
παρευρεθώ 

στην γιορτή του παιδικού σταθµού και να την 
παρουσιάσω στο επόµενο τεύχος. 
Και… ταβλαδόρισες έχουµε. 

 
Αλλά µη µε ρωτήσετε πια κέρδισε, γιατί δεν 
…άντεξα να δω την έκβαση του αγώνα. Όχι 
γιατί δεν έπαιζαν καλό τάβλι και έτσι θα ξέχναγα 
και το τάβλι που δεν …ξέρω, αλλά γιατί το ‘χω 
χούι να πετάγοµαι και να δίνω άσχετες 
συµβουλές.     

Αρτικοσαρακιναδαίικα 
Σφοδρές κριτικές δέχθηκα, επειδή ασχολούµαι 
ιδιαίτερα µε τους Αρτικοσαρακιναδαίους. Αλλά 
αγαπητοί µου αναγνώστες, από το Αρτίκι 
έχουµε έναν εκλεκτό συνεργάτη, τον Γιάννη τον 
Μητρόπουλο, που µας τροφοδοτεί συνεχώς µε 
υλικό από αυτά τα δυο χωριά, και έπ’ ευκαιρίας 
να του ζητήσω συγνώµη, που λόγω της 
συρρίκνωσης δυο τευχών σε ένα, δεν 
συµπεριλάβαµε την συνεργασία του για τον 
εκλιπόντα συµπατριώτη µας αεροπόρο Ηλία 
∆ηµητρακόπουλο. Όσο για το αφιέρωµα στον 
Γρηγοράκη, να το δούµε µαζί το Καλοκαίρι, 
Γιάννη µου, αφού πρώτα βρούµε µια καλύτερη 
φωτογραφία του.  
 

Κακό παρελθόν αποτελούν πλέον οι 
καρκινογόνες αµιαντοσωλήνες, µετά τον 
Αετό και το Αρτίκι και για το Κοπανάκι. 

 
Ένα, ακόµα έργο πνοής φτάνει στο τέλος του.. 
Όσο για το «µπαταρισµένο» χέρι του Φίλου µου 
του Γιάννη (µε Φ κεφαλαίο), φταίει η σκληρή 
χειρονακτική δουλειά. Μα …επιτρέπετε να 
δουλεύεις τον κασµά και το φτυάρι, µε τόσο 
φιλότιµο; ∆εν βαρέθηκες τόσα χρόνια; 
Μια µουσικόφιλη οικογένεια …ποίηµα. 

 
Το µήλο κάτω από τη µηλιά, λέει ο λαός µας. 
Άσε τα ποιήµατα που γράφει η µικρή 
Κοµιανοπούλα. Το µυστικό όµως που θα 
αποκαλύψω, είναι, ότι και η ευτυχής µήτηρ 
άδει. Άντε να δούµε και το «Πίπης Κουατέρτο». 

Λεβεντοπαπάδες εν δράση. 

 
Τελικά, πήρα την άδειά τους και δηµοσιεύω την 
φωτογραφία. ∆ιότι στην σηµερινή εποχή, 
τέτοιους Λεβεντοπαπάδες χρειαζόµαστε. Όχι 
σαν κάποιους, τάχα µου, θεοσεβούµενους, 
λαϊκούς και κληρικούς, που κόπτονται περί 
τάξεως και ηθικής, αλλά το µυαλό τους είναι 
στην αρπαχτή και στην ζητιανιά. 

Ο καλύτερος άνθρωπος. 
Έτσι να γράψεις για τον 
Μπάρµπα Γιώργη τον 
Κωνσταντόπουλο, τον 
Σαρακιναδαίο µου είπε ο 
Κώστας ο Μακαντάσης και 
µου έδωσε την 
φωτογραφία του, να την 
δηµοσιεύσω. Και εγώ δεν 
του χάλασα το χατίρι. Γιατί 

δεν πρέπει να  ξεχνιόνται οι καλοί άνθρωποι. 

 
Εδώ έκαναν τον περίπατό τους πιτσιρικάδες οι 
Καµαραίοι. Εδώ τα πρώτα ραντεβουδάκια, το 
πρώτο τσιγάρο, η πρώτη κοπάνα από το 
σχολείο. Εδώ ζήτησαν, παλιοί φίλοι του 
αξέχαστου Όθωνα και εδώ θα γίνει, παρέµβαση 
(ανάδειξη της πηγής, τοποθέτηση καθισµάτων 
και ότι άλλο χρειασθεί), στη µνήµη του. 
Η πρωτοβουλία ανήκει στον πρόεδρο του 
∆ιαγόρα Σάκη Γιωργιόπουλο και σε άλλους 
επιστήθιους φίλους του «Ντερβίση» µας. 
Γεύµα εργασίας στου Λιά Κοτσή. 

  
Ο µπάρµπα Πέτρος από του Πιτσά, οι Μαλικαίοι 
Ο αντιδήµαρχος, ο πρόεδρος του ∆ιαγόρα και 
άλλοι τινές, σε στιγµές… καλοπέρασης. 

Επιστροφή  στο Κοπανάκι 

 
∆εν άντεξε για πολύ µακριά µας ο συµπολίτης 
µας εξ Αλβανίας και επέστρεψε στα γνωστά του 
ληµέρια. Εγώ το λέω, σαν το Κοπανάκιι 
πουθενά, αλλά άντε να µε πιστέψουνε. 

Ξεµάτιασµα από τηλεφώνου. 
Μας το αποκάλυψε ο Βασίλης ο Γκούντρας. 
Κάθε φορά που είναι µατιασµένη η Έφη Θώδη, 
ποιόν παίρνει τηλέφωνο να την ξεµατιάσει; Μα 
τον σπεσιαλίστα του είδους Γιάννη 
Παναγιωτόπουλο. Πάντως υπάρχει και δεύτερο 
περίεργο στη συνάντησή µας. Τ’ αλισβερίσια 
τους, µε χιλιάδες Euro, για να µην αναφερθώ, 
σε περίεργες κουβέντες για νυχτοπερπατήµατα. 

Ξανά …ξυπνάει η πλατεία 
της Αγριλιάς. 

 ∆υνατές συγκινήσεις, 
υπόσχεται ο Κώστας ο 
Στασινόπουλος ή Μούβιτ 
στη νεολαία του ∆ήµου µας, 
στο ανακαινισµένο µαγαζί 
του στο Σανοβά. Πολύτιµη 
βοηθός στη νέα προσπάθεια 
του, η µνηστή του Γιώτα. 
Καλή επιτυχία παιδιά και 
ελπίζω, πολλές εκπλήξεις και 
περίτεχνες … τρίπλες.  

Αριστοφανικά πια Αριστοφανικά; Αφού εκπέµπω 
σε άλλο µήκος κύµατος και δεν είναι εύκολο να 
συνεννοηθούµε. Π.Χ. Λέω εγώ: Το µπουζούκι 
είναι µουσικό όργανο και ο χωροφύλακας είναι 
όργανο της τάξης. Και συµπεραίνουν οι 
καλοθελητές: άρα ο χωροφύλακας είναι 
µπουζούκι. 
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Στη κορυφή της Κουρώρας 

Εφτά νοµαταίοι, µε αυταπάρνηση και 
λιονταρίσια καρδιά, ταµπουρώθηκαν 
στη κορυφή της Κουρώρας στο πάνω 
Λάπι και έπεσαν µέχρι ενός, 
πολεµώντας τις δυνάµεις του Ιµπραήµ 

Πασά στη προσπάθειά τους, να τον 
κρατήσουν µακριά  από το χωριό τους. 

Άλλη µια πράξη θυσίας, µια από τις 
πολλές, των αγωνιστών του αθάνατου 
21 γιορτάστηκε όπως της έπρεπε από 
το ∆ήµο µας. Γιατί όπως τόνισε ο 
∆ήµαρχος κ. ∆ηµ. ∆ριµής: Οι Έλληνες 
έχουµε την ιδιαιτερότητα να τιµούµε 
ιστορικά γεγονότα που πολλές φορές 
καταλήγουν σε ήττες. Οι Έλληνες 
τιµούµε το πνεύµα της αντίστασης, τον 
αγωνιζόµενο άνθρωπο, το ασυµβίβαστο 
στα τετελεσµένα. 
Την τελετή τίµησαν µε την παρουσία 
τους, δεκάδες συµπολίτες µας από όλα 
τα ∆.∆. του ∆ήµου µας και ανάµεσά 
τους ο αείµνηστος Μπάµπης  
Χριστοφιλόπουλος  ο ∆ιοικητής του 
Αστυνοµικού τµήµατος Κοπανακίου 
Υπαστυνόµος Α΄ κ. Σώκας Παν. οι 
Αντιδήµαρχοι κ.κ. Αβδάλας Ιωαν.  
Αντωνόπουλος Γιωρ. και Τρουπάκη-

Λάππα Γεωργία, οι ∆ηµοτικοί σύµβουλοι 
κ.κ. ∆ηµ. Σοφός, ∆ηµ. Μπασδάνης, 
Παναγούλης Τάκης, ο κ. Αρβανίτης 
∆ηµ. Πρόεδρος του συλλόγου των 
απανταχού Λαπαίων «Η Αγία Τριάς», ο 
πρόεδρος του Α.Σ. ∆ιαγόρα κ. 
Γιωργιόπουλος Σάκης , η πρόεδρος του 
συλλόγου Γυναικών κ. Τζένη ∆ιακουµή, 
ο πρώην κοινοτάρχης του Αετού Παν. 
Φρεντζάς κ.α. Τελετάρχης ήταν ο 
∆άσκαλος ∆ηµήτρης ∆ιακουµής. 
Αίσθηση έκανε το περίεργο φαινόµενο, 
να σταµατήσει η βροχή, µόνο κατά τη 
διάρκειά του εορτασµού. Η κακοκαιρία 
πάντως, εµπόδισε να πραγµατοποιηθεί 
το καθιερωµένο τραπέζι στον πλάτανο 
της Εκκλησιάς και έτσι φιλοξενηθήκαµε 
από το «ΙΣΤΟΡΙΚΟ» στο Κοπανάκι. 

Ένας  ποιητής που µας αγάπησε και τον αγαπήσαµε. 
 Τον κ. Άρη Χαραλαµπάκη, ποιητή αλλά και ∆ιδάκτορα του πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Στρατ. Ιατρό-Καρδιολόγο, τ. ∆ιευθυντή του ΝΙΜΤΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 401   τον γνωρίσαµε 
προσφάτως. Μαζί µε τον συµπολίτη µας κ. Γιώργο Κατσούλη, έχουν παντρευτεί δυο 
αδελφές και µε τον δηµ. σύµβουλο και πρώην ∆ήµαρχο κ. ∆ηµ. Βόγκα, έχουν κτίσει 
στο Λάπι, το εκκλησάκι του Αγ. Παντελεήµονα, στην µνήµη των αδικοχαµένων τους 
παιδιών.  
Στην τελευταία του συλλογή µε τον τίτλο «κόκκινο φεγγάρι», βρήκαµε εκτός από την 

τρυφερή ποίησή του και πανέµορφες ζωγραφιές του 
Γιώργου Σταθόπουλου. Εµείς θα δηµοσιεύσουµε ένα ποίηµα 
που έγραψε για το Κοπανάκι. 
 Απ’ τ’ Αι Γιάννη την κορυφή κι απ’ τ’ αψηλό Στιλάρι 
το Κοπανάκι απλώνεται στου κάµπου την αχλύ 
και η µατιά ξεκούραστη στου ορίζοντα την άκρη 
χωριά και δάση ψηλαφά, κάθε βουνοκορφή. 
Στου ∆ώριου το πέρασµα η ανατολή ροδίζει 
και σκαρφαλώνει ο Αετός στο δάσος της ελιάς, 
η δύση στην Κυπαρισσιά τη θάλασσα µαβίζει, 
λουλούδια αχνοκρύβουνε κάθε λογής πλαγιά. 
Γίγαντες θα ανέβασαν το κάστρο στο Στιλάρι 
που εµβολίζοντας περνά στις πέτρινες αυλές 
κι όλα τα σπίτια πέτρινα σκορπίζονται µε χάρη 
ανάµεσα στων αλωνιών τις µνήµες τις µεστές. 
Ο χρόνος εσταµάτησε στις πέτρινες αψίδες 
παντρεύοντας τις θύµισες µε τ’ όµορφο παρόν 
σε πρόσωπα που φέρνουνε του µόχθου τις ρυτίδες 
αλλά και την περήφανη µατιά απ’ το παρελθόν 
Οι µνήµες στήνουνε χορό και στην πλαγιά του Λάπι 
σε κάθε τοίχο του ιδρώτας, µεράκι κι οµορφιές 
και του Αι Παντελεήµονα το απέριττο εκκλησάκι  
στέλνει στον Πλάστη προσευχή για δυο παιδιών ψυχές 
Κι έγινε το ξωκλήσι αυτό ουράνιο τόξο ιερό 
που τις ψυχές µας σµίγει µε του επάνω κόσµου 
και θα ‘ναι εκεί παντοτινό, µια δέηση προς τον Θεό 
για να θυµίζει στους θνητούς το µάταιο του κόσµου… 

 
   Ξέρουν και να  γλεντούν οι Λαπαίοι. 

Για άλλη µια χρονιά, την παραµονή του Αγίου 
Πνεύµατος, το έκαψαν οι Λαπαίοι. Άψογη η 
φιλοξενία τους, λαλίστατος ο πρόεδρος του 
Συλλόγου τους κ. ∆ηµ. Αρβανίτης, εξαιρετική η 
ορχήστρα. Παρόντες στη γιορτή αρκετοί 
συµπολίτες µας, όχι µόνο από το Λάπι, αλλά 
και από τα άλλα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του 
∆ήµου µας, µε αισθητή την παρουσία 
Αρτικαίων και Αητοβουναίων.  

 
∆ηµοτικά δρώµενα. 

Μετά το τραγικό τέλος του συµπολίτη µας Μπάµπη 
Χριστοφιλόπουλου, την θέση του στο ∆ηµοτικό 
συµβούλιο κατέλαβε ο κ. Γιάννης Αναγνωστόπουλος, 
ενώ στην θέση του προέδρου του ∆.Σ. ανεδείχθη ο 
κ. Τάκης Παναγούλης µε 7 ψήφους, έναντι 4σάρων  
του κ. Νίκου Κότου. 
Ο ∆ήµαρχος στην εισήγησή του αφού τόνισε, ότι 
είναι δυσάρεστο να εκλέγεις Πρόεδρο ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, υπ’ αυτές τις συνθήκες , δηλαδή για την κάλυψη της θέσης ενός αγαπηµένου 
προσώπου, πρότεινε ως υποψήφιο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Τάκη Παναγούλη. Στην 
υποψηφιότητα δε του κ. Κότου, ο οποίος δήλωσε ότι θα την απέσυρε, αν υπήρχε πρόταση για 
δηµοτικό σύµβουλο της παράταξης, ο κ. ∆ριµής είπε, ότι αυτός ηγείται της παράταξης και στην 
παρούσα φάση, προτείνει ως Πρόεδρο της ολότητας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και όχι για πρόεδρο της παράταξης τον κ. Παναγούλη. Υπενθύµισε 
µάλιστα στο σώµα, ότι η παράταξη είχε προτείνει και είχε εκλέξει τον κ. Κότο, ως Πρόεδρο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Στο ∆ηµοτικό συµβούλιο της 14 Απριλίου 2006, µεταξύ άλλων αποφασίστηκε η 
ανάθεση προµελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για το έργο «Σταθµός 
Συγκέντρωσης Ζώων (Ζωαγορά) Κοπανακίου». 

 
Με δελτίο τύπου ο ∆ήµος Αετού, µας ενηµερώνει: 

Εντάχθηκε το υποέργο « Αποκατάσταση της οδού Κοπανάκι- Κεφαλόβρυση» στο 
Π.Ε.Π. Πελ/νήσου 2000-20006. Το υποέργο, προϋπολογισµού 202.000 Ευρώ αφορά 
την αντιµετώπιση του φαινοµένου της κατολίσθησης, στη βελτίωση των πρανών του 
δρόµου, στην αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα και στη δενδροφύτευση του. Το 
έργο θα δηµοπρατηθεί το επόµενο δεκαπενθήµερο. 
Ξεκίνησαν οι εργασίες σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων, για την ολοκλήρωση της 
µελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων του ∆.∆. Γλυκορριζίου. Η σχετική µελέτη προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί µέσα στον Ιούλιο. Τόσο η µελέτη όσο και το έργο της αποχέτευσης 
του Γλυκορριζίου χρηµατοδοτούνται από πόρους του προγράµµατος Θησέας. 
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                 Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ 
 

Φίλοι µου γεια σας. 
Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, περνάµε κοινωνική και ηθική 
κρίση. Οι ανθρώπινες αξίες, 
αλλοτριώνονται στη συναλλαγή. Η 
κοινωνία, χάνει τον προσανατολισµό της, 
οι αδυναµίες συνεχώς αυξάνονται και οι 
άνθρωποι, παραδίδονται στην κοινωνική 
παρακµή. Οι περισσότεροι έχουν ξεπέσει 
και η ηθική κατάπτωση έχει διαβρώσει τα 

πάντα. Γι’ αυτό, τώρα χρειάζονται κάποιες φωνές δυνατές. Αυτές 
είναι οι καλλιτεχνικές φωνές. Εκείνες, που όλες τις εποχές 
παρηγόρησαν τον άνθρωπο και κατάφεραν να κρατήσουν την 
πνευµατική οµορφιά. Η ανάγκη, της κοινωνίας για την τέχνη είναι, 
ότι µέσ’ από αυτή, διασώζεται η δύναµη της ψυχής. Είναι 
αφιλοκερδής, γιατί εκφράζεται η ελευθερία του ανθρώπου, η 
ύψιστη. Εκείνη ορθώνει πολιτισµούς, αφού παρηγορήσει, αφού 
ελευθερώσει, αφού εξευγενίσει και µεταµορφώσει τον άνθρωπο. 
Τον εξανθρωπίζει και αυτή η διεργασία, αποβλέπει µόνο στο ηθικό 
πρόσωπο του ανθρώπου, στο µεγαλείο που κρύβει µέσα του. Ένα 
άγαλµα, ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα ποίηµα, ένα βιβλίο, µια 
µουσική σύνθεση, φέγγουν πάντα δηµιουργικά και αθάνατα. 
Απ’ όλες τις µορφές της τέχνης όµως, υπερέχει ο ποιητικός λόγος. 
Από τον Όµηρο, τον Αισχύλο και το Σοφοκλή, ως τον Αριστοτέλη, 
µαθαίνουµε ότι «η ποίηση είναι φιλοσοφικότερη και 
σπουδαιότερη από την ιστορία». Μια στάση ζωής, που 
ακολουθεί και παρακολουθεί την ανθρωπότητα, πιστεύει στην 
ειρήνη, βαθιά δεµένος µε την υπόσταση και την εξιδανίκευσή της. 
Σέβεται το δίκαιο και την ελευθερία, γαλουχεί υπάρξεις και πλάθει 
πολιτισµό.  
Τι πιο γενναίο, από το να είσαι ποιητής! “Άξιον εστί το φως 
του”. Αγγίζει τις άγρυπνες ψυχές, τις απειθάρχητες. Ένας 
ρεαλιστής επαναστάτης, ένας αµφισβητίας, που χρειάζεται να έχει 
γεννηθεί µε τη µυστηριώδη δηµιουργική δύναµη, που λέγεται 
ταλέντο. ∆ε φτάνουν η διάνοια και ο νους, αλλά το αίσθηµα, το 
συναίσθηµα, η έκφραση, η υψηλή υπέρβαση, η συγκίνηση και η 
ηθική ποιότητα. Η δύναµη αυτή, τον οδηγεί να πλάσει έργο 
υψηλό. Προσπαθεί στην απρόσωπη κοινωνία του χθες και του 
σήµερα, να διασώσει την έννοια της λέξης ΑΝΘΡΩΠΟΣ.  
Στο κυνήγι των εφήµερων περιστασιακών απολαύσεων, στην 
επιβεβαίωση της αγχωµένης και καταπιεσµένης προσωπικότητάς 
του, ο ποιητής προσπαθεί και αγωνίζεται ειρηνικά και εµπόλεµα, 
ενίοτε, να κρατήσει τις αξίες εκείνες, που δείχνουν το πλάτος και το 
βάθος της ψυχής. Εκεί µόνο είναι η οµορφιά, εκεί µόνο 
εξαϋλώνεται. Τολµάει κι εξωτερικεύει τα ενδόµυχα, σαρκάζει και 
καυτηριάζει τα ευτελή και µίζερα, εξυψώνει και ωραιοποιεί έναν 
άσχηµο και σκληρό κόσµο. 
Επιβιώνει µε δυνατές αντοχές. Ζει τις δικές του στιγµές κι έχει 
µέσα του µια γλυκιά µελαγχολία. Ψάχνει. Ρωτάει κι αυτός µε 
αγωνία. «Θέ µου και τι να γίνηκαν του κόσµου οι 
αντρειωµένοι;» Στέκεται στις αράδες του µε τη πένα του, σ’ ένα 
δάκρυ. Αντιστέκεται στον πόλεµο και τη συµφορά του. 
Αναρωτιέται και πάλι: Το δίκιο ποιανού είναι; Και να, πως 
εκφράζεται σ’ αυτούς τους πιο κάτω στίχους για τα θύµατα: 
Γιατί φοράς µαύρα; / Σκοτώθηκε ο γιος µου. / Κι εµένα τον 
σκότωσαν. Αγκαλιάστηκαν κι έκλαψαν µαζί. Ούτε που 
ρώτησαν σε ποια µεριά πολεµούσαν τα παιδιά τους. Ήταν 
µανάδες βλέπετε… 
Αυτοί είναι κακούργοι! είπε ο δάσκαλος αναλύοντας την 
πρόσφατη ιστορία, διαβάζοντας µια απόφαση. Ένα παιδί 
άρχισε να κλαίει. Ο πατέρας του ήταν µε τους 
«κακούργους». Και τον αγαπούσε τόσο πολύ.  
Σαφέστατα ο ποιητής είναι ένας µάρτυρας. Ζει βαθύτερα, όσο 
κανένας άλλος καλλιτέχνης, την οδύνη και τη χαρά των 
πραγµάτων γύρω του. Κλαίει χαµογελώντας και χαµογελά όταν 
κλαίει µε ελπίδα για το αύριο. «Ο ποιητής ποτέ του δε 
πεθαίνει. Το µέρος του το κάλλιστο, οπίσω του θα µένει» 
(Φ. Λόρκα) 
Χάρη σ’ αυτό το ονείρεµα, πλάθει ψυχή, συνείδηση, νόηση. 
Στόχος του ο άνθρωπος, µέσ’ από ’κείνον τον ίδιο.  

Σ’ αυτόν τον κόσµο του θορύβου και της µοναξιάς, αν 
φορές, φορές  αισθάνεσαι την ανάγκη να δώσεις χαρά σε 
κάποιον, προσφέροντας ό,τι ζωντανό έχεις µέσα σου, τότε 
δυναµώνεις την αίσθηση της ύπαρξής του κι εκφράζεται ο 
πλούτος της ψυχής σου. Μες στις σιωπηλές λοιπόν στάχτες των 
αιώνων, όπου όλοι οι άνθρωποι βυθίζονται καθηµερινά, διάσηµοι 
και άσηµοι, το πνεύµα του, ειρηνικό και δίκαιο, δίνει ένα νόηµα 
στο σκληρό αίνιγµα της ζωής, της αξίας της µα και της οµορφιάς 
της, από πολιτισµό σε πολιτισµό. 

Μαλλούσα (Γ.Α.Π) 

                              Οι ειδικοί σας συµβουλεύουν 
από τον   καρδιολόγο µας 
κ. Μπάµπη Καρακύκλα 

ΑΙΦΝΙ∆ΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 

Ως αιφνίδιος ορίζεται ο θάνατος που 
προέρχεται από καρδιακή ανακοπή 
σε άτοµο φαινοµενικά υγιές ή µε 
κάποια πάθηση, συνήθως 
στεφανιαία νόσο και σπανιότερα, 
σοβαρή υπέρταση , στένωση 

αορτής, υπερτροφική µυοκαρδιοπάθεια, εγκεφαλική 
ανωµαλία,  χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, κ.α. 
Αποτελεί σηµαντικό ιατρικό πρόβληµα στις σύγχρονες 
κοινωνίες. Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ πεθαίνουν αιφνίδια 
1200-1400 άτοµα την ηµέρα, δηλαδή περίπου 350.000-
400.000 άτοµα το χρόνο. 
Οι συχνότερες ηλικίες εµφάνισης αιφνιδίου θανάτου είναι 
µεταξύ της γέννησης και των 6 µηνών και τα 45 µέχρι τα 
75 χρόνια. 
Στους ενήλικες άνω των 45 ετών η συχνότερη αιτία είναι 
η στεφανιαία νόσος και γι’ αυτό φαίνεται ότι η ελάττωση 
των προδιαθεσικών παραγόντων έχει άµεση επίδραση 
στην εκδήλωση του αιφνιδίου θανάτου. 
Αντίθετα στη βρεφική και παιδική ηλικία η αιτία είναι 
συγγενείς καρδιακές παθήσεις. 
Το σύνδροµο άπνοιας στα βρέφη έχει επίσης 
ενοχοποιηθεί ως ένας άλλος µηχανισµός αιφνιδίου 
θανάτου, επειδή στους ενήλικες η στεφανιαία νόσος είναι 
αυτή που έµµεσα ή άµεσα αποτελεί το υπόστρωµα στο 
80% τουλάχιστον των περιπτώσεων αιφνιδίου θανάτου, 
ο τρόπος ζωής µπορεί να επηρεάσει και να προδιαθέσει 
για αιφνίδιο θάνατο. 
Το κάπνισµα αυξάνει στο τριπλάσιο την πιθανότητα 
αιφνιδίου θανάτου µεταξύ των ηλικιών 30 και 59 ετών. 
Είναι γενική η εντύπωση, ότι σε ορισµένες τουλάχιστον 
περιπτώσεις ψυχολογικοί παράγοντες οδηγούν σε 
αιφνίδιο θάνατο. 
Αναφέρονται περιστατικά αδικαιολόγητου θανάτου 
συζύγου λίγο καιρό µετά το θάνατο του συντρόφου της 
ζωής του. 
Για την αντιµετώπιση των ψυχολογικών παραγόντων που 
µπορεί να οδηγήσουν σε αιφνίδιο θάνατο επισηµαίνεται η 
ευεργετική επίδραση που έχει η άριστη σχέση γιατρού 
και ασθενούς και µέσω αυτής, η δύναµη του λόγου. 
Η διακοπή του καπνίσµατος, η θεραπεία της υπερτάσεως, 
της υπερχοληστεριναιµίας, του διαβήτη, της 
παχυσαρκίας, καθώς επίσης η τακτική σωµατική άσκηση 
αποτελούν προληπτικά µέτρα κατά του αιφνιδίου 
θανάτου. 

 
ΝΤΟΛΜΑ∆ΑΚΙΑ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ 

 
Υλικά 
50-60 αµπελόφυλλα, ένα  µατσάκι 
άνιθο, 1 µατσάκι µαϊντανό 1 
µατσάκι δυόσµο 1 µικρό µαρουλάκι 
ψιλοκοµµένο, 1 µατσάκι 
κρεµµυδάκια χλωρά, 2 κρεµµύδια 
ξερά πολτοποιηµένα, 2 κούπες ρύζι καρολίνα, αλάτι, 
πιπέρι, λάδι, λεµόνι 
Τρόπος παρασκευής 
Βράζω τα αµπελόφυλλα περίπου ένα τέταρτο και τα 
σουρώνω. Αναµειγνύω όλα τα υλικά σε µια λεκάνη και 
βάζω από µια κουταλιά σε κάθε αµπελόφυλλο και το 
τυλίγω. Τα τοποθετώ σε ρηχή κατσαρόλα και ρίχνω νερό 
µέχρι να καλυφθούν, προσθέτοντας  2 κουταλιές λάδι και 
το χυµό ενός λεµονιού. Τα σκεπάζω µε ένα πιάτο και τα 
βράζω για 20 λεπτά. 
Τέλος τα σερβίρω, τοποθετώντας τα σε µια πιατέλα, 
αφού τα περιχύσω µε το χυµό ενός λεµονιού. 

Καλή σας όρεξη. 
Ζωρζέτα Κουτσουράκη-Γιαννοπούλου 
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∆ΙΑΓΟΡΑΣ 
Τέλος καλό όλα καλά 

Μια χρονιά, µε πολλά σκαµπανεβάσµατα και πολλές 
εκπλήξεις για τον ∆ιαγόρα µας, ήταν αυτή που πέρασε. 
Εκπληκτικές εµφανίσεις, ιδιαίτερα εκτός έδρας και 
εµφανίσεις για κλάµατα στην έδρα µας. Να σκεφθούµε 
µόνο, ότι µέσα στην Καλαµάτα δεν χάσαµε ούτε ένα 
αγώνα, ενώ µέσα στον «Τάφο του Ινδού» µε το ζόρι 
κερδίσαµε 3 οµάδες. Τα µεγάλα παράπονα από µέρους 
µας, είναι για ορισµένα δικά µας παιδιά, που κουβαλάνε 
νοοτροπίες του στυλ: «Είµαστε ντόπιοι και πρέπει να 
παίζουµε στη βασική ενδεκάδα, χωρίς να χρειάζεται να 
κάνουµε προπόνηση». Ας ρίξουµε λοιπόν την οµάδα στη 
Β. τοπική και ας ξαναρχίσουµε να τρώµε εξάρες και 
εφτάρες, όπως πριν µερικά χρόνια, για να είναι 
ευχαριστηµένοι οι φυγόπονοι. Ας ξαναρχίσουµε να 
…κυνηγάµε στα καφενεία τους ποδοσφαιρισταράδες µας, 
ας επιτρέψουµε στους αγαπητούς …γείτονές µας να 

γελάνε µε το χάλι µας, ας την διαλύσουµε 
τελικά την οµάδα. Καλύτερα όµως να 
σοβαρευτούµε αγαπητοί µας συµπολίτες. 
Πρέπει να τελειώνουµε µε τα παλιά κακά 
χούγια µας, που σώνει και καλά θέλουµε 
να τα περάσουµε και στα παιδιά µας. Ο 
αθλητισµός είναι πάνω απ’ όλα υγεία. Η 
προπόνηση δυναµώνει τον οργανισµό, 
κρατά το παιδί µακριά από το τσιγάρο, απ’ 
τα ξενύχτια, από την τεµπελιά. ∆εν είναι 
ντροπή να γυµνάζεται κάποιος, δεν είναι 
µαγκιά να λες ότι είσαι στην προπόνηση κι 
εσύ να χαζεύεις στους δρόµους, δεν είναι 
εξυπνάδα να παριστάνεις τον προπονητή 
στα 15,16, 17 σου χρόνια. Υπήρξαν και 
υπάρχουν φωτεινά παραδείγµατα ποδοσφαιριστών στον τόπο µας που πρέπει να έχουµε σαν 

παράδειγµα, δεν είναι ανάγκη να 
µιµούµαστε τους εξυπνάκηδες.  
Είναι δυστυχώς αλήθεια, ότι χωρίς τις 
ιδιαίτερα καλές σχέσεις των τελευταίων 
χρόνων της διοίκησης του ∆ιαγόρα, µε τις 
υπόλοιπες οµάδες της Μεσσηνίας, δύσκολα 
θα µέναµε στην κατηγορία. Οµάδες, που 
δεν είχαν λόγους να κερδίσουν κάποιους 
βαθµούς, µας αντιµετώπισαν χαλαρά. Το 
ίίδιο χαλαρά, είχε συµπεριφερθεί και ο 
∆ιαγόρας στην περυσινή ποδοσφαιρική 
σαιζόν, που δεν είχε ανάγκη από βαθµούς.  
Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει η οµάδα µας, είναι η 
αδιαφορία µεγάλου µέρους συµπολιτών 

µας, να ασχοληθούν µε τα διοικητικά της οµάδας µας. Εδώ και 4-

5 χρόνια, οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι που ασχολούνται µε την 
οµάδα µας, λογικό είναι να έχουν κουραστεί. Χρειάζεται  νέο αίµα 

να µπει στο συµβούλιο και οι πληροφορίες µας λένε 
ότι θα συµβεί. Ήδη έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον 
του ο κ. Βασίλης Βασιλόπουλος, ενώ ο παλαίµαχος 
ποδοσφαιριστής και µέλος του συµβουλίου κ. Ηλίας 
Μπόρας, ενόψει … συντάξεως, προαλείφεται και για 
βοηθός προπονητή. Εν τω  µεταξύ, άρχισαν οι 
βελτιώσεις στο γήπεδο της οµάδας µας. Προς το 
παρόν, έκλεισαν στο πίσω µέρος τους οι κερκίδες , 
και ανυψώθηκε η περίφραξη στο κάτω πλευρά του 
γηπέδου. 

Στις φωτογραφίες διακρίνουµε 1) τον πρόεδρο του ∆ιαγόρα κ. Σάκη Γιωργιόπουλο 
µαζί µε τον αντιδήµαρχο κ. Γιάννη Αβδάλα. 2) Μερικούς από τους λιγοστούς 
φιλάθλους, που  στηρίζουν ακόµα και στα δύσκολα την οµάδα µας. 3-4) Από το 
αποχαιρετιστήριο γεύµα που παρέθεσε η διοίκηση της οµάδος. 5) Οι παλαίµαχοι 
ποδοσφαιριστές Παν. Καραχάλιος και Νούλης Στασινόπουλος. 6) Οι δηµοφιλείς 
τραγουδιστές, Ματθαίος Γιαννούλης και Λευτέρης Βαζαίος οι οποίοι θα µας 
διασκεδάσουν στον Καλοκαιρινό χορό του ∆ιαγόρα το ∆εκαπενταύγουστο.  

∆ήµαρχος Αετού: 
Οι τυµπανοκρουσίες βλάπτουν τα 

συµφέροντά µας. 
Με την ενηµέρωση του ∆ηµάρχου, για τις εξελίξεις 
στο θέµα της Λαϊκής Αγοράς του Κοπανακίου, 
ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τρίτης 13 Ιουνίου 2006  
στο ∆ήµο Αετού. Ο κ. ∆ριµής διαβεβαίωσε το σώµα, 
ότι στα δίκαια αιτήµατά µας, έχουµε την 
συµπαράσταση, όχι µόνο των βουλευτών όλων των 
παρατάξεων του Νοµού µας, αλλά και της ηγεσίας 
του Υπουργείου Εµπορίου. Τόνισε επίσης, ότι 
σύντοµα θα έχουµε την επιθυµητή λύση στα χέρια 
µας και ότι οι τυµπανοκρουσίες, µόνο να βλάψουν 
µπορούν τα συµφέροντά µας. 
Η εφηµερίδα µας, σεβόµενη τους χαµηλούς τόνους, 
που επιθυµεί να κρατήσει η ∆ηµοτική αρχή, δεν θα 
επεκταθεί περισσότερο στο θέµα αυτό, αρνούµενη 
να δρέψει δηµοσιογραφικές δάφνες, σε βάρος των 
συµφερόντων του ∆ήµου µας. 
Απ΄ τα υπόλοιπα θέµατα που συζητήθηκαν, πέραν 
των διαδικαστικών που αφορούσαν την κάλυψη 
των θέσεων, που άφησε ο εκλιπών Πρόεδρος του 
∆ηµ. Συµβουλίου, Μπάµπης Χριστοφιλόπουλος, 
ξεχωρίσαµε τα παρακάτω:  

• Ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτων, στο 
∆ηµοτικό διαµέρισµα Κοπανακίου για 
την επέκταση του Νεκροταφείου και στο 
∆.∆. Πολυθέας για την δηµιουργία 
πλατείας. 

• Γνωµοδότηση για την κτηνοτροφική 
µονάδα του κ. Ηλία Ρέµπελου, στο ∆.∆. 
Αετού. 

• Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση 
µνηµείου στο ∆.∆. Κρυονερίου. 
(Ανδριάντας του πεσόντος στη Κύπρο  
καταδροµέα Γιαννόπουλου). 

• Καθορισµός του πλάτους του 
οδοστρώµατος, της κεντρικής αρτηρίας 
του Κοπανακίου, για την απεµπλοκή και 
την εκκίνηση του έργου, της 
διαµόρφωσης του εµπορικού κέντρου 
του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος. 

Άνοιξε το αγαπηµένο στέκι της νεολαίας µας. 
Υπό νέα διεύθυνση, ριζικά ανακαινισµένο, άνοιξε τις 
πύλες του το NIGHT CLUB LOGOS του ∆ήµου 
µας. Ο D.J. άψογος, το σέρβις εξαιρετικό και η 
ατµόσφαιρα, ερωτεύσιµη. Ανάµεσα στους πρώτους 
επισκέπτες του και το ζεύγος Καράµπελα. ∆ιότι και 
οι …παντρεµένοι έχουν ψυχή.  

Ένα αγκάθι που πρέπει να βγει. 
   Οι άριστες σχέσεις του ∆ήµου Αετού µε τον 
∆ήµο Κυπαρισσίας, κινδυνεύουν να τιναχθούν στον 
αέρα, από τις συνεχείς πυρκαγιές που εκδηλώνονται 

στην χωµατερή που λειτουργεί στο Αλιµάκι. Οι 
κάτοικοι του Αρτικίου, διαµαρτύρονται έντονα για 
τις στάχτες που ρυπαίνουν το χωριό τους  και 
αναρωτιούνται για πόσο ακόµα θα υποµένουν την 
όλη κατάσταση.        


