
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
Η πεζοδρόµηση του παρόδιου 
δρόµου στο κάτω µέρος της 

πλατείας και η ενοποίηση του 
χώρου, ήταν κάτι που  συζητούσαµε 
από χρόνια. Τρεις µήνες 
χρειάσθηκαν για να ξεπερασθούν οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες και 
όλοι είχαµε και έχουµε ακόµα τον 
φόβο, µήπως αρχίσει το έργο και 
µας βρει το καλοκαίρι µε το φτυάρι 
στο χέρι.  Βλέπετε, πλησιάζουν οι 
∆ηµοτικές εκλογές και όλοι οι ∆ήµοι 
έχουν φορτσάρει, για να 
υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους. 

Στο ∆ήµο µας όµως, τα πράγµατα 
είναι λίγο διαφορετικά. Από την 
αρχή της 4ετίας του ∆ηµ. ∆ριµή, δεν 
σταµάτησε ούτε στιγµή, η 
κατασκευή έργων. Πολλά έργα 
µάλιστα, ούτε καν θα προλάβουν να 

ξεκινήσουν, πριν της εκλογές. 
 Όµως θα γίνουν, είτε γιατί έχουν 
ήδη ενταχθεί σε χρηµατοδοτήσεις, 
είτε γιατί έχουν ήδη δηµοπρατηθεί 
είτε γιατί επίκειται η δηµοπράτησή 
τους. 
 Άλλωστε η ζωή, δεν αρχίζει, ούτε 
τελειώνει, µε τις εκλογικές 
διαδικασίες.  

∆ηµ. Αθαν. Γιαννόπουλος 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 
 Ελάτε ν’ απογειωθείτε µαζί µας 
ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ Η 5Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΝΤΙΑ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ Η 14Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΜΑΤΘΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ  
ΚΑΙ  ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΑΖΑΙΟ 
Επίσης τον Αύγουστο, 
Αναστ. Μουτσάτσου, 
Κατερίνα Σκορδαλάκη, 
Καραµάνος, Πάνου και 

άλλοι. Εκθέσεις 
Βιβλίου, Καραγκιόζη, 
Ψηφιδωτού, ιστορικών 

ντοκουµέντων,  
λαογραφικά. Θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις 

κουκλοθέατρου και Καραγκιόζη, χορευτικά.  
Η Αναβάθµιση της ζωής ενός τόπου, -εν προκειµένω ενός ∆ήµου-, στην σηµερινή εποχή, έχει 
δυο κύριες συνισταµένες. 
  Τα έργα που διευκολύνουν τις καθηµερινές ανάγκες  των δηµοτών του, όπως έργα 
ύδρευσης και οδοποιίας, δηµιουργία χώρων άθλησης και αναψυχής, κατασκευή 
αποχετευτικών και αρδευτικών δικτύων, κλπ.        
   Και  οι Πολιτιστικές εκδηλώσεις, που ανεβάζουν το πνευµατικό επίπεδο, διασκεδάζοντας 
παράλληλα τους κατοίκους του. 
∆εν ξέρουµε, αν στο πρώτο σκέλος, βρείτε κάποιες 
παραλήψεις ή κάποιες καθυστερήσεις. ∆εν ξέρουµε, αν είσθε 
από αυτούς, που ακόµα και σήµερα, που το σηµαντικότερο 
έργο για το ∆ήµο µας, η κατασκευή του αποχετευτικού 
δικτύου έχει δροµολογηθεί, εθελοτυφλούν και επιµένουν ότι 
δεν θα γίνει. ∆εν ξέρουµε αν είσθε από αυτούς που 
πιστεύουν ότι οι Πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι πεταµένα 
λεφτά και ζητούν να περικοπούν. Ξέρουµε  πολύ καλά, ότι 
τα έργα που έχουν γίνει µέχρι σήµερα στα χωριά µας, απ΄ 
αυτήν  την ∆ηµοτική αρχή, δεν έγιναν ούτε µέσα στα 
τελευταία 50 χρόνια. Ξέρουµε πολύ καλά, ότι για άλλη µια 
χρονιά, ο Πολιτιστικός µας Αύγουστος, θα πάρει άριστα. 
Όπως ξέρουµε πολύ καλά, πόσο σηµαντικό είναι να γίνονται 
τα παραδοσιακά µας πανηγύρια που ενώνουν γενιές, τόσο 
σηµαντικές είναι οι Θεατρικές παραστάσεις που φέρνουν την 
τέχνη στα χωριά µας, τόσο σηµαντικές είναι οι µουσικές 
εκδηλώσεις που όχι µόνο µας διασκεδάζουν, αλλά φέρνουν 
στον τόπο  µας επισκέπτες, απ΄ όλη την Μεσσηνία.  

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ 

ΜΑΣ ∆ΙΚΤΥΑ. 
Μετά τον Αετό, καθορίσθηκε και για το Κοπανάκι , ο αποδέκτης 

των επεξεργασµένων λυµάτων. 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΕ∆ΕΧΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΝΕΙΜΕ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΓΙΑ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ.  

ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜ. ΒΟΓΚΑ 
ΑΠΕΦΕΥΧΘΗ …ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.  
Ικανοποιήθηκε το αίτηµα του ∆ήµου µας, για τοποθέτηση 

Αξιωµατικού ∆ιοικητή, στο τµήµα Κοπανακίου. Ο ∆ήµαρχος  κ. 
∆ηµ. ∆ριµής, εξέφρασε δηµοσίως τις ευχαριστίες του προς τον 
Υπουργό ∆ηµοσίας τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα και ζήτησε 

την περαιτέρω στελέχωσή του.   

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ    «ΡΑΧΗ ΜΑΧΑΝΑ»     ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 8    ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΙ ΤΟΣΟ 
ΑΣΗΜΑΝΤΟ 
ΣΑΝ ΤΟ 

ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑ  
 ΜΙΑΣ 

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΑΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 
ΤΥΦΩΝΑ ΣΤΗΝ 
ΑΛΛΗ  ΑΚΡΗ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Άραγε θα 
προκάνουµε; 
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Η προσπάθεια αποσταθεροποίησης έπεσε στο κενό. 
Στο ίδιο έργο θεατές, βρεθήκαµε, µετά από πολλά χρόνια. Έξι 
δηµοτικοί σύµβουλοι, µεταξύ των οποίων, ίσως και κάποιοι 

δικαιολογηµένα, απουσίαζαν από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο της 13 Ιουλίου 2006 
και η απαρτία επετεύχθη, χάρη στην 
«συνειδητή» παρουσία του αρχηγού της 
µείζονος αντιπολίτευσης κ. ∆ηµ. Βόγκα. 
Τα θέµατα σηµαντικά και το σπουδαιότερο 
όλων  η έγκριση του Απολογισµού του 
∆ήµου, για το έτος 2005. Οι 
αντιστρατευόµενοι την σηµερινή ∆ηµοτική 
αρχή, δηµοτικοί σύµβουλοι, έχασαν την 
ευκαιρία, αλλά και «απεµπόλησαν» την 

εντολή που τους έδωσε το εκλογικό σώµα, να ελέγξουν τα 
πεπραγµένα της. 
Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµ. ∆ριµής, χαρακτήρισε την όλη κατάσταση 
Πολιτική πειρατεία, και τόνισε ότι «η αίσθηση της δηµόσιας 
ευθύνης, είναι πάνω από πρόσωπα, πάνω από τον Βόγκα ή τον 
∆ριµή». 
Ο κ. ∆ηµ. Βόγκας, τόνισε µεταξύ άλλων: 
Για λόγους συνειδητούς µετέχω στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και καταδικάζω 
τις σκοπιµότητες. Τόνισε επίσης, ότι η 
κριτική του δεν αφορά τους συµβούλους 
της αντιπολίτευσης. Όσο αναφορά, για 
την υπερψήφιση των θεµάτων, δήλωσε 
«Αφού δεν έχω διαπιστώσει 
ατασθαλίες, πρέπει να διευκολύνω το 
έργο της εκλεγµένης από το 
κυρίαρχο –υποτίθεται- λαό, δηµοτικής αρχής». 
Επιτρέψτε µας να µην αναφερθούµε αναλυτικά, στις αναφορές 

του, για αχυράνθρωπους, και 
άλλα τινά, τα οποία, όπως µας 
έχει δηλώσει παλαιότερα, θα 
επιθυµούσε να αναφέρει 
δηµόσια, σε µια ανοιχτή 
συνέλευση της εκκλησίας του 
∆ήµου. 
Επί του ∆ηµοτικού 
συµβουλίου, θα αναφέρουµε 
ότι παρόντες ήσαν οι κ.κ.: 
Αβδάλας Ιωάννης, 

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Αντωνόπουλος Γεώργιος, Βόγκας 
∆ηµήτριος, Καζάντζας Βασίλειος, Λόντος Παναγιώτης και 
Παναγούλης Παναγιώτης.     
Το κυριότερο θέµα που συζητήθηκε ήταν ο Απολογισµός του 
έτους 2005, στο οποίο αναφέρθη, ότι τα έκτακτα έσοδα για τον 
∆ήµο µας ήταν 451.714 Euro. Στο ποσό αυτό δεν 
συµπεριλαµβάνονται τα χρήµατα που εδόθησαν απευθείας από 
την Περιφέρεια, για έργα τα οποία έγιναν και χρηµατοδοτήθηκαν 
από την ίδια, µέσω του Γ’ Κ.Π.Σ. 
Έγινε η αποδοχή και η κατανοµή της πίστωσης από το 
πρόγραµµα Θησέας, για την βελτίωση και την αντικατάσταση 
του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Αγριλιάς, ύψους 112.000 
Euro. Το έργο θα δηµοπρατηθεί εντός των ηµερών. 
Εγκρίθηκε  ο πρώτος  Ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου 
«∆ιαµόρφωση χώρου παιδικής χαράς».   
Εδόθησαν παρατάσεις εκτέλεσης 
έργων, που δεν ξεπερνούν τα χρονικά 
όρια του Ιουλίου και άδειες λειτουργίας 
καταστηµάτων. 
Έγινε µερική τροποποίηση του 
Προϋπολογισµού, προκειµένου να 
ενισχυθούν κωδικοί, όπως για την 
κίνηση του Λεωφορείου και του 
Γκρέιντερ, και την δηµιουργία νέων, 
όπως για τον ηλεκτροφωτισµό της 
εισόδου του ∆.∆. Σιτοχωρίου και την 
βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας του 
∆.∆. Αρτικίου. (5.000 Euro) 
Εκτός ηµερησίας διάταξης συζητήθηκαν τα θέµατα. 
1)Πολιτιστικά δρώµενα 2) Κίνηση του λεωφορείου 3)  Εφαρµογή 
σχεδίου πόλεως. 
Ως προς το τρίτο θέµα, ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα, ότι 
αναµένεται από την ΤΥ∆Κ η δήλωση αδυναµία εκτέλεσης, για να 
µπορέσουµε να συνεχίσουµε τις διαδικασίες. Ωστόσο, τόνισε, 
πρέπει να πάρουµε την πολιτική απόφαση και να γίνει η σύνταξη 
της απαραίτητης πράξης αναλογισµού, µε επισπεύδοντα των 
διαδικασιών, τον ∆ήµο Αετού. Η εφαρµογή αφορά το τµήµα   
του σχεδίου πόλεως, στη Λάκα Τσατσούλη. 

Στο θέµα αυτό, ο κ. Βόγκας και µε την ιδιότητά  του Πολιτικού 
µηχανικού, έθεσε σαν απαραίτητη προϋπόθεση, την καταβολή 
της υπεραξίας, από τους γειτνιάζοντες του χώρου. Στην 
ενηµέρωση του ο ∆ήµαρχος, αναφέρθηκε στα παρακάτω θέµατα. 
Σε συνεδρίαση επιτροπής που έγινε  στην Νοµαρχία, και µετείχε, 
αποφασίσθηκε να παραµείνουν ως έχουν οι λαϊκές του 
Κοπανακίου και της  Καλαµάτας – µε κάποιες εντάσεις για την 
Καλαµάτα από τον σύλλογο των µικροπωλητών-. 
Στην αδυναµία έγκαιρης εκτέλεσης , των προγραµµατισµένων 
έργων από τους αναδόχους, λόγω υπεραπασχόλησης. 
Στην αύξηση της ακινήτου περιουσίας του ∆ήµου µας, µε την 
αγορά δυο οικοπέδων στην Πολυθέα και στο Κοπανάκι (δίπλα 

στο Νεκροταφείο) και µε 
την αποδοχή δωρεών από 
τους συµπολίτες µας: 
Σπύρο Πανουσάκη, 500 
τ.µ. στον Άγιο Ιωάννη, 
που ήδη έχει αξιοποιηθεί 
και έχει γίνει πλατεία, 

Ιωάννη Κόλλια, 1,5 στρεµ. στην Κεφαλόβρυση, που περιέχει 
παραδοσιακό νερόµυλο και περιελήφθη σε πρόγραµµα του 
Π.Ε.Π. για να γίνει αποκατάστασή του, και Κώστα Πατσατζή 4,5 
στρεµ. στο Ριζοχώρι, για επέκταση του νεκροταφείου. 
Επιπροσθέτως, εντάχθηκε µε συνχρηµατοδότηση,  στο Π.Ε.Π. 
(75% από την περιφέρεια και 25% από τον ιδιώτη) και το 
ιδιωτικό έργο του συµπολίτη µας Παν. Γκόγκα στην 
Κεφαλόβρυση, που αφορά κατασκευή ξενώνα.  
Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Πάρεδρος του ∆.∆. Αετού και 
∆ηµοτικός σύµβουλος κ. Βασίλης Καζάντζας, παραιτήθηκε, από 
την θέση του αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
ορίσθηκε  Αντιδήµαρχος, µε απόφαση του ∆ηµάρχου. 
Ανακατασκευή κτηρίου και κατασκευή πλατείας στο ∆.∆. 

Κρυονερίου. 
 Στη Σαρακινάδα, συνεχίζονται οι εργασίες στο κτήριο που έχει 
παραχωρηθεί από την   Εκκλησία στο ∆ήµο µας για τα επόµενα 
30 χρόνια και στην κατασκευή πλατείας. Έπ’ αυτής, θα στηθεί 
επιτύµβιος πλάκα µε τα ονόµατα όλων των πεσόντων του 
χωριού µας, (αρχής γενοµένης από το 1821, 
συµπεριλαµβανοµένων και των ηρωικά πεσόντων στο Μανιάκι, 
δίπλα στον Παπαφλέσσα, ελπίζουµε) και η προτοµή του 

συµπολίτη µας Παν. Γιαννόπουλου, που σκοτώθηκε στην Κύπρο, 
δαπάνες του υπουργείου Εθνικής Αµύνης. Το κτήριο, που θα 
χρησιµοποιηθεί, και ως πολιτιστικό κέντρο, -στο οποίο 
προβλέπετε να λειτουργήσει λαογραφικό µουσείο και 
βιβλιοθήκη- θα φιλοξενεί και τον αγροτικό ιατρό κατά την 
επίσκεψή του στο χωριό, για την εξέταση των κατοίκων. 
Ελπίζουµε και ευχόµαστε, να λυθεί το πρόβληµα που έχει 
δηµιουργηθεί στην υπό διαµόρφωση πλατεία της αγοράς και 
προτείνουµε, την αγορά ή την δωρεάν παραχώρηση του χώρου.  

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ. 

Συνεχίζονται τα έργα στο ∆.∆. Αετού, µε παρεµβάσεις στους 
παράπλευρους δρόµους, ενόψει της 
ασφαλτόστρωσης, της κεντρικής 
αρτηρίας. Το έργο έχει ξεκινήσει και 
µετά την ολοκλήρωσή του , έχει 
προγραµµατιστή η διαγράµµισή του..  
Όσο αναφορά τις εργασίες για την 
αποχέτευση, έχει ολοκληρωθεί ο 
κεντρικός αγωγός και ήδη 

δηµοπρατήθηκε  και το εσωτερικό δίχτυο. Επίσης έχει καθορισθεί 
ο αποδέχτης των λυµάτων, κάτι που πρόσφατα έγινε και για τα 
∆.∆. του Κοπανακίου και του Γλυκορριζίου και η δηµοπράτηση 
του έργου, είναι θέµα καθαρά διαδικαστικό.  
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ΚΑΛΟΝ ΥΠΝΟ ΓΛΥΚΕΙΑ ΜΑΣ ΜΑΝΟΥΛΑ 
Όταν έρχεται ξαφνικά ο άρχοντας του κάτω κόσµου και παίρνει µια ζωή ο 
πόνος σου είναι αβάσταχτος και χίλιες κατάρες συνοδεύουν τον ερχοµό του, 
όταν όµως σε γυροφέρνει µήνες και κάθε µέρα που περνά σου υπόσχεται 
µεγαλύτερο µαρτύριο τότε τον ικετεύεις να κάνει όσο γρηγορότερα µπορεί τη 
δουλειά του.  
Μας τo έλεγε η µάνα από την πρώτη στιγµή που τον ένοιωσε στο στήθος της, 
«αφήστε µε να πεθάνω, µη µε τρέχετε στα νοσοκοµεία και στους γιατρούς». 
Μα εµείς τα αχάριστα παιδιά της την πιέζαµε και κάποιες φορές την πείθαµε να 
µας ακολουθήσει και εκείνη προς στιγµήν µας έκανε το χατίρι, µα γρήγορα 
όµως πάλι άλλαζε γνώµη και χτυπιόταν να την ξαναπάµε  σπίτι της.   
Την κλάψαµε ζωντανή τη µάνα µας , τη βλέπαµε να την τρώει το σαράκι, και 
µας έφευγε η ψυχή. Εκείνη, τη δυνατή γυναίκα, που έστυβε µέχρι πριν 2,5-3 
µήνες την πέτρα, που φρόντιζε µε τα χεράκια της κοντά εκατό τριανταφυλλιές 
και χίλια δύο άλλα λουλούδια, την είδαµε να σβήνει. Είδαµε τη µάνα, λέαινα 
για τα παιδιά της, που µια ζωή τα φρόντιζε, να δέχεται τις δικές τους 
φροντίδες και να καταρρακώνεται και µόνο απ’ αυτή την ιδέα. «Αξιοπρέπεια», 
ήταν η λέξη που ψιθύρισε κάποια στιγµή που δεν µπόρεσε να 
αυτοεξυπηρητηθεί.  Τότε συνειδητοποιήσαµε πόσο υπέφερε, πόσο την 
βασανίζαµε που θέλαµε µε το ζόρι να την κρατήσουµε στην ζωή. Ο τελευταίος 
γιατρός που την είδε µας είπε «είναι τυχερή, θα φύγει πριν προλάβει να την 
κτυπήσει το κακό βαθύτερα, γιατί τότε θα βλέπατε τι θα πει πόνος». 
Ήταν τυχερή η µάνα µας. Έφυγε την κατάλληλη στιγµή, δεν πρόλαβε να 

γνωρίσει τους µεγάλους πόνους, δεν πρόλαβε να µείνει κατάκοιτη παρά µόνο µια µέρα, την τελευταία και έφυγε σαν 
πουλάκι στον ύπνο της, κρατώντας το χέρι του άντρα που λάτρευε, του πατέρα µας. 
Θα µπορούσα να γράφω µέρες ολόκληρες γι’ αυτήν, ένα βιβλίο ολόκληρο. Για τον πόλεµο του ΄40-΄41, που όταν τη 
βάλαµε στην αξονική µας είπε « µε βάλανε σε οβίδα, σαν αυτές που ρίχνανε οι Γερµανοί στη Πάτρα». Για την Κατοχή 
που την βρήκε 8 χρονών κοριτσάκι και γύρναγε τα χωριά και άλλοτε ζητιανεύοντας και άλλοτε κλέβοντας έφερνε µια 
µπουκιά στην µάνα της, για τους 14 κρεµασµένους από τους Γερµανούς αντάρτες στα «Ψηλά Αλώνια» στην Πάτρα . 
Για τον εµφύλιο και για τον πατέρα της τον «Άγιο Τάκη» που ήξερε 8 γλώσσες και έκανε τον µουγκό για να µη τον 
επιτάξουν οι Γερµανοί και για την «Αγία Έλλη», τη µάνα της, που όταν εύρισκε καιρό έτρεχε στο « Άσυλο Ανιάτων» 
της Πάτρας, ν’ απαλύνει τον πόνο των συνάνθρώπων της,  Για τον γάµο της µε τον µπάρµπα Θανάση, τον πατέρα µας 
και εµάς τα 4 παιδιά τους και τον αγώνα τους για να µας µεγαλώσουν και τέλος θα µπορούσα να σας γράψω για τις 
ευτυχισµένες ηµέρες της µε τα 6 εγγόνια της και το δισέγγονό της, τη ∆ανάη, για την εκπληκτική κουζίνα της, για τους 
Αρτικαίους που όταν πρωτοπήγε νυφούλα, έτριβαν τα µάτια τους από την οµορφιά της. Για το πρωινό τραγούδι της 
που θα θυµούνται για πολλά χρόνια οι Αγριλαίοι. Για την ιστορία της ζωής της, τους Κολοκυθαίους, τον Μαρούδα, το 
Ελεύθερο Θέατρο, τη ζωή της δίπλα στην Έλλη Λαµπέτη, την Ξένια Καλογεροπούλου. 
Για την γυναίκα που ‘ταν πλασµένη µόνο για να δίνει, να προσφέρει, να θυσιάζεται. 
Θα µπορούσα να γράψω τόσα πολλά και χίλιες φορές άλλα τόσα και τελειωµό να µην έχουν. Ελπίζω να είµαι καλά και 
να βρω το κουράγιο κάποια στιγµή να το κάνω. 
Προς ώρας, στο καλό αγαπηµένη µας µανούλα και καλές ψαριές στον άλλο κόσµο, µε την πετονιά που σου δώσαµε 
κοντά σου. 
Προς ώρας, θα σε θυµόµαστε µε αγάπη και µε ευγνωµοσύνη για όσα έκανες για µας. 
Προς ώρας κουράγιο πατέρα, κουράγιο θυγατέρες, κουράγιο εγγόνια, κουράγιο ∆ανάη- όταν βρούµε το κουράγιο να 
σου το πούµε-. 
Και τέλος να ευχαριστήσουµε όλους εσάς που ήρθατε να απαλύνετε τον πόνο µας. 
 
ΕΦΥΓΕ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
Ο µπάρµπα Πέτρος Καράµπελας, έφυγε από κοντά µας 
στα 79 χρόνια, πλήρης ηµερών, αφήνοντας πίσω του δυο 

παιδιά, τον Σωτήρη, που δυστυχώς 
δεν πρόλαβε να τον καµαρώσει  
γαµπρό και την Κατερίνα, σύζυγο του 
Μπάµπη του Νίτσου, που του είχαν 
χαρίσει δυο εγγόνια, την Ευθυµία, 
πτυχιούχο της Νοµικής και τον Βασίλη, 
3ετή, του Πολυτεχνείου της Πάτρας. Ο 
µπάρµπα Πέτρος χρηµάτισε 
γραµµατέας στις κοινότητες του 
Μοναστηρίου και του Κοπανακίου. 
Προσωπικά, τον είχαµε γνωρίσει, µέσα 

από την δραστηριότητά µας µε τον ∆ιαγόρα και µας είχε 
συγκινήσει, η εβδοµαδιαία εισφορά του, σ’ αυτόν, εν είδη 
εισιτηρίου. Είχαµε εκφράσει από τότε, µέσα από τις στήλες 
του Βλέµµατος του Αετού, την συγκίνησή µας και τώρα 
είµαστε υποχρεωµένοι, να τον αποχαιρετίσουµε οριστικά, 
εκφράζοντας την θλίψη µας στους δικούς του. 
Μετά τον χαµό της αγαπηµένης µου µητέρας, αυτή η 
σελίδα, που περίµενε το πρόγραµµα των εκδηλώσεων του 
∆ήµου µας, για να ολοκληρωθεί η σύνταξη της 
εφηµερίδας µας και να σταλεί στο τυπογραφείο, φιλοξενεί 
ένα µικρό αφιέρωµα γι ‘ αυτήν και για δυο ακόµα 
εκλιπόντες συµπατριώτες µας. Η υπόλοιπη ύλη, 
αποφασίσαµε να παραµείνει ως είχε.  
 

Αγαπηµένε µας παππού 
Έφυγες απ’ τη ζωή, πλήρης ηµερών, 
έχοντας αποκτήσει και καµαρώσει 
παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.  
Στάθηκες σωστός οικογενειάρχης, 
προσέφερες ότι µπορούσες, πάντα 
µας συµβούλευες, ήσουν το γερό 
µας στήριγµα. 
Ήσουν δηµιουργικός, δραστήριος, 
συνεπής, κοινωνικός, αγαπητός σε 
όλους. 

∆ιατήρησες τη ζωντάνια σου, το ενδιαφέρον και την 
αγάπη σου για τη ζωή, συµµετέχοντας σε όλες τις 
ευτυχισµένες στιγµές της οικογένειάς µας µέχρι το τέλος. 
Τώρα φεύγεις, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής. 
Εκεί που θα πας θ’ ανταµώσεις πολλά αγαπηµένα σου 
πρόσωπα, τη γιαγιά µας, το γιο σου τον Τάκη, τ’ αδέρφια 
σου, τ’ ανίψια σου, τους παλιούς σου φίλους…. 
Θα σε θυµόµαστε πάντα µε αγάπη  
Καλό ταξίδι παππού.            Ελένη Βρώτσου Μαγκανάρη 
Σηµ. Σύνταξης : Τον µπάρµπα Χρήστο Χαραλαµπόπουλο, όπως 
και τον αδελφό του τον µπάρµπα Τάση, δεν τους γνώρισα 
προσωπικά, έτσι αρκούµαι προς το παρόν, να συµµεριστώ και να 
φιλοξενήσω, τον λόγο της εγγονής του Ελένης. Ελπίζω, κάποια 
στιγµή, αφού ο χρόνος απαλύνει  τον πόνο τους, κάποιο από τα 
εγγόνια του, να µου στείλει περισσότερες πληροφορίες, για να 
τιµήσουµε όπως πρέπει την µνήµη του. 
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ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ 
Πριν 10 χρόνια περίπου, ο δικός µας σήµερα 
Χορστ, κάνοντας τουρισµό µ΄ ένα τροχόσπιτο 
στα µέρη µας, έχοντας µαζί του τα δίδυµα και 
την γυναίκα του την Αγγέλικα, έγινε µετανάστης 
στη χώρα απ΄ την οποία, η δική του χώρα η 
Γερµανία, είχε χιλιάδες µετανάστες. 
Πως τα φέρνει ο καιρός τα πράγµατα; 

Με την εργατικότητά του, στέριωσε ανάµεσά 
µας και σήµερα, αφού έκανε στο µεταξύ άλλα 
δυο παιδιά, πάντρεψε και την δεύτερη κόρη του 

την Μπριγκίτα (Μαρία, το Ορθόδοξο) έχοντας 
ήδη παντρέψει την πρώτη, που του έχει χαρίσει 
και το πρώτο του εγγόνι.  
Αυτή τη φορά, τυχερός γαµπρός, ήταν  ο 
Βασίλης Νικολακόπουλος, του µπάρµπα Σωτήρη 
Ευτυχισµένη ζωή να έχετε …πατριωτάκια. 

 

Τον Μανόλη µε τον Γρηγόρη, τους συνάντησα 
να δουλεύουν στον Αι Γιάννη, στο ρίξιµο της 
πίσσας. Τους συνάντησα όµως και στου 
Μερακλή, σε τρυφερότερες στιγµές, εννοείται 
πια φωτογραφία τους θα δηµοσίευα. 

ΦΑΣΟΥΛΙ ΤΟ ..ΦΑΣΟΥΛΙ. 
ΓΕΜΙΖΟΥΝ  ΟΙ 

ΜΠΑΤΑΡΙΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
ΜΑΣ 

∆εν είναι και δύσκολο, να 
αποκτήσουµε και εµείς … 
ανακυκλωτική συνείδηση 
και να πετάµε στα δοχεία 
περισυλλογής της ΑΦΗΣ τις  
άχρηστες µπαταρίες µας. 
Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία 

αρκετών δήµων της χώρας µας και ανάµεσά 
τους και του δικού µας. 

ΕΝΑ ΚΕΡΑΚΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΟΠΑΝΑΚΙ 

 Σ’ ένα γραφικό εκκλησάκι, στην Αγία Κυριακή, 
δίπλα στη πηγή στο Κρο-Κοπανάκι, µε έφεραν 
τα βήµατά µου την ηµέρα της µνήµης της, την 
Παρασκευή 6 Ιουλίου. Πολλοί αναρωτήθηκαν, 

γιατί δεν προτίµησα την άλλη Αγία Κυριακή µας 
στη ∆ρίζα. Όµοιος ο σεβασµός, µόνο που στο 
κάτω Κοπανάκι, σ΄ εκείνη την πηγή, 
πλατσούριζε µικρός, ο πατέρας µου ο µπάρµπα 
Θανάσης, µε τα πρωτοξάδελφά του, τον Γιώργη 
και την Θοδώρα της αδελφής του Παππού µου, 

της θειας Ασηµίνας, γυναίκας του Γιώργη 
Κοσµά. 
Μαγευτικό το τοπίο, µα έλειπε από κοντά µας ο 
Μπάµπης ο Τσάκος, νωπός ο χαµός του, και 
υπήρχε ένα σφίξιµο στην καρδιά. Πάντως γι΄ 
αυτούς που αναρωτήθηκαν για την ανάπλαση 
της πηγής, έχει προγραµµατιστεί το έργο και 
έχει κοπεί κονδύλι, ύψους 66.076 Euro. 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ 

   Με κατηγόρησαν, πρώτον, ότι προσπαθώ να 
δυσφηµήσω τον ∆ήµαρχο, φωτογραφίζοντάς 
τον, αποκλειστικά και µόνο µε 
…κουλτουριάρηδες, και δεύτερον, ότι κάτι 
υπονοώ, φωτογραφίζοντάς τον, συνέχεια σε 
τραπεζώµατα.  Λάθος φίλοι µου, συνήθως  µε 

ανθρώπους του λαού τον φωτογραφίζω, οι 
οποίοι, εντελώς τυχαία, είναι και καλοφαγάδες. 

ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΙ∆Ι ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ Ο ΝΟΥΛΗΣ 
Έτσι χάσαµε, έναν εν δυνάµει υποψήφιο 
∆ήµαρχο και πτώχυνε ο τόπος µας. Πάντως µην 

ανησυχείτε, ούτε τον ∆ιαγόρα µας θα 
απαρνηθεί, ούτε το Κοπανάκι. 
ΒΡΗΚΑ ΤΟΥΣ …ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΗ∆ΕΣ  

 
Και έτσι, δεν θα µου παραπονιέται ο 
Τριαντάφυλλος, ότι του …παραπονιούντε τα 
εγγόνια του, πως δεν δηµοσιεύσαµε την 
φωτογραφία τους. 
ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ 
Μάλιστα, από τώρα έχει ετοιµάσει το 
ηµερολόγιο του 2007, ο πρόεδρος του 
συλλόγου των απανταχού Αγριλαίων κ. 

Αργύρης Κλιτσίδης και για να τα καταφέρει, 
επιστράτευσε τον µπάρµπα Γιώργη τον 
Κωνσταντόπουλο, να επιστρατεύσει τον 
…δηµοσιογράφο και να πάρουνε τα βουνά 
και τα λαγκάδια.  Μόνο ένα παράπονο, στο 
περσινό δεκαπενταύγουστο, αντί για την 
κλασική γουρνοπούλα ή έστω τα 
σουβλάκια, την βγάλαµε µε ζαχαρωτά. 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ 

 
 Τον βουλευτή του CDU της Καγκελαρίου  Frau 
Merkel, Herr Klaus-Peter Willsch, µε την 
γοητευτική σύζυγο του, φιλοξένησε στο 
Κοπανάκι, ο συµπολίτης µας  Γιάννης 
Κατσούλης. Ο Herr Klaus, είναι υπεύθυνος για 
τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως 
µας δήλωσε ο δικός µας Γιάννης «τον …ψήνει, 
υπέρ ηµών.»   
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ΝΥΧΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ …ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΓΙΚΕΣ 

ΣΤΟ ΣΑΝΟΒΑ ΜΕ … RESPECT 
∆ίπλα στη παραδοσιακή ψησταριά του Νούλη,       
στα µαγευτικά πλατάνια της πλατείας της 

Αγριλιάς και µ’ ένα … αλεξίπτωτο να σκεπάζει το 
γκαζόν, σας περιµένει ο γνωστός µας Μούβιτ, 
να απολαύσετε, από Φρέντο, µέχρι Καπουτσίνο 
και από παγωµένη µπύρα µέχρι εξαιρετικές 
ποικιλίες. Η µουσική διαλεγµένη µε προσοχή και 
αργά …πολύ αργά, έχει και play station το 
…µενού. Στην επάνω φωτογραφία, µάταια 

προσπαθούν τα ερωτευµένα, παρότι χρόνια 
παντρεµένα ζευγαράκια, να πείσουν τον 
δηλωµένο εργένη της παρέας, ότι ο γάµος, δεν 
σκοτώνει τον έρωτα. 
Η ΛΑΪΚΗ ΜΑΣ ΖΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ  

Και ιδού, ο ωραιότερος πάγκος της. ∆ιότι η Γιωργία 
µας, ως γνωστό, έχει και καλλιτεχνική …φλέβα.  

ΑΝΟΙΞΕ Η ΓΚΑΖΟΖΑ LIME 
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ 

∆υο δικά µας παιδιά, ο Κώστας Καµπούκος και ο 

Κώστας Ντεµίρης, µας υποδέχθηκαν την  
 

Παρασκευή 7 Ιουλίου, σ’ ένα µαγευτικό 
κλαµπάκι, που θα  
κλέψει την παράσταση 
αυτό το καλοκαίρι στη 
περιοχή µας. Ο τέλειος 
συνδυασµός της 
διασκέδασης, για  τους 
καλοπερασάκηδες, θα 
‘ναι, µια προηγούµενη 
επίσκεψη στο διπλανό 
Καµίνι, να φάνε τα 
σχετικά µεζεκλίκια 
τους και έπειτα µέχρι 

πρωίας, δυνατοί ρυθµοί, καθαρά ποτά και 
όποιος αντέξει. ∆ιότι, είναι για όλες τις ηλικίες 
το στέκι και ο γείτονας και φίλος ∆ηµ. ∆ριµής, 
του Ιωάννου παρακαλώ για να µη 
µπερδευτούµε, επέµενε πάνω σ’ αυτό. 
ΣΤΗΝ ΓΚΑΖΟΖΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΜΟΥ 
Εν προκειµένω, τα Αλεκόπουλα, (ο Μητσάρας 
που …αρίστευσε στο Γυµνάσιο της Καλαµάτας, 

και ο Πετράν που ετοιµάζεται για την σχολή 
µαγείρων στο Άργος) και της αδελφής µου της  
Ελένης, (ο Άγγελος, άρτι αφιχθείς από την 
Ολλανδία, όπου µαθήτευσε την επίπεδη χώρα 
και απογοητεύτηκε). 
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 

 
Στο Κεφαλάρι του Αετού, µε τα τρεχούµενα 
νερά και τους υπέροχους µεζέδες, θα 
περάσουµε αρκετές …νόστιµες βραδιές και 
φέτος. Και συµπληρωµατικά να σας πούµε, ότι 
και από το Κεφαλάρι …ρουκουλάς εύκολα προς 
την Γκαζόζα.  

ΟΜΟΡΦΙΕΣ 
Ένα από τα µεγάλα 
µαράζια της ζωής µου, 
είναι που δεν απόκτησα 
µια κόρη. ∆ε λέω, καλός 
είναι και ο γιος µου, αλλά 
όπως λέει  και ο Μπάρµπα 
Μήτσος ο Τζάρας από το 
Καµάρι, γονιός χωρίς 
κόρη, είναι …άπαις. Γι’ 
αυτό, γιατί να το 
κρύψοµε άλλωστε, όπου 
βλέπω πατέρα µε την 
θυγατέρα του, 
σκάω από τη ζήλια.  Να 

το χαίρεσαι το καµάρι σου Περικλή και από 
…γαµπρούς, µην ανησυχείς, ουρά θα κάνουνε 
στην αυλή σου. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τις 
θυγατέρες όλων των ευτυχισµένων πατεράδων, 

µηδέ εξαιρουµένου, 
του αντιδηµάρχου 
µας του Γιώργη του 
Αντωνόπουλου. Όχι 
πέστε µου αν έχω 
άδικο. ∆έστε νάζι, 
δέστε τσακπινιά, 

δέστε βλέµµα σπινθηροβόλο. Περί της 
Πηνελόπης ο λόγος, διότι την Ζηλένια την 
…κρύβουµε.   

Η ∆ΡΟΣΕΡΟΤΕΡΗ …∆ΡΟΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ 

 Οµολογουµένως, ειδικά στις µεγάλες κάψες 
του καλοκαιριού, δεν υπάρχει καλύτερο 
καταφύγιο δροσιάς, από το καφενείο του 
σταθµού. Να πίνεις την φραπεδιά σου και ν’ 
αγιάζεις τα χέρια που την έφτιαξαν. 

ΟΟΟΧΧΧΙΙΙ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΝΝΝΑΑΑ    ΑΑΑΛΛΛΛΛΛΑΑΑΞΞΞΟΟΟΥΥΥΜΜΜΕΕΕ    ΟΟΟΜΜΜΑΑΑ∆∆∆ΑΑΑ    ΕΕΕΠΠΠΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΗΗΗ    
∆∆∆ΕΕΕΝΝΝ    ΠΠΠΗΗΗΡΡΡΑΑΑΜΜΜΕΕΕ    ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ    ΚΚΚΟΟΟΥΥΥΠΠΠΑΑΑ    

Βραζιλία λοιπόν  και ξερό ψωµί και στο 
παγκόσµιο πήγαινε το τσιτάτο της θεωρίας του 
χάους, µε το πέταγµα της πεταλούδας. ∆ιότι αν 
κράταγε την ψυχραιµία του ο Ζιντάν και δεν 
έπαιρνε την κόκκινη, θα ξεκίναγε πρώτος τα 
πέναλτι και όλα θα ήταν διαφορετικά. 

ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ Ο ΑΝΙΨΙΟΣ ΜΟΥ 

 
Απεδείχθη  αεικίνητος ο ανιψιός µου, πρόεδρος 
του ∆ηµοτ. Συµβουλίου Τάκης Παναγούλης και 
διέψευσε τους µετά Χριστό …προφήτες, που 
ως Φαρισαίοι υποκριτές, αµφισβήτησαν τις 
ικανότητες αλλά και τις ευαισθησίες του, σε 
σχέση µε τη θέση του στη σχολική επιτροπή.   

ΤΟ ΑΓΩΙ ΞΥΠΝΑΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΓΙΑΤΗ 
Αξηµέρωτα, στις 7,30 στο πόδι. Το ραντεβού 
µου µε τον αντιδήµαρχο τον Γιώργη τον 

Αντωνόπουλο, δεν έπαιρνε αναβολή. Μια 
τσάπα, ένα φορτηγό και το σαφάρι 
καθαριότητας έγινε στην Αγριλιά.  
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Γρηγόρης Σωτηρίου ∆ηµογκότσης 

 
Ο  θάνατος του Γρηγόρη ∆ηµογκόστη, στις 29 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 1968, ήταν ο πρώτος πρόωρος 
θάνατος φοιτητού  Πανεπιστηµίου από το χωριό 
µας ( ο δεύτερος ήταν του ∆ηµήτρη Αγγελή 
Γιαννόπουλου- Πούλου-) και ήταν µεγάλη 
απώλεια, όχι µόνο για τους οικείους του, αλλά και 
για το Αρτίκι γενικότερα. 
Κατά την διάρκεια της φοίτησής του στο 
Φυσικοµαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, συναντιόµαστε συχνά και είχαµε κάνει, 
θυµάµαι, πολλές συζητήσεις γύρω από τις θεωρίες 
για το σύµπαν και τα φυσικά φαινόµενα, όπως 
αυτά τους τα ανέλυαν οι καθηγητές του, κατά την 
διδασκαλία στο Αµφιθέατρο της Σχολής του. 
Στην φωτογραφία επάνω, ο Γρηγόρης, µαζί 
µε τον αδελφό µου και συµµαθητή του 
∆ηµήτρη Μητρόπουλο.  

Αρτικαίοι στη βρύση στην Κοκκινοσκιά, 
παραµονή του Αγίου ∆ηµητρίου το 1966. 

Ο µπάρµπα Γρηγόρης ∆ηµογκότσης, 
παππούς του Γρηγοράκη, ο µπάρµπα  
Μήτρος Γιαννόπουλος παππούς του 

υπεύθυνου έκδοσης του Κοπανάκι News  και 
ο παππούς µου µπάρµπα Λιας Αδαµόπουλος, 

πατέρας της µητέρας µου Σταθούλας.  

Οι συνοικισµοί του Αρτικίου. 
   Το Αρτίκι έχει δύο[2] συνοικισµούς, το Κρίτσι και την 
Παναγιά, που απέχουν περίπου 7 και 5 χιλιόµετρα, αντίστοιχα, 
µε τα πόδια από το Αρτίκι και που σήµερα είναι και οι δύο 
ακατοίκητοι. 
   Το Κρίτσι, από το 1956, έχει µετονοµασθεί σε  Άγιο Νικόλαο, 
από την Εκκλησία του, που είναι αφιερωµένη στον Άγιο 
Νικόλαο και η οποία τα τελευταία χρόνια ανακαινίσθηκε από 
τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο και καθιερώθηκε να  λειτουργείται 
το πρώτο Σάββατο µετά της Παναγίας το 15ντάυγουστο 
,προεξάρχοντος του  Οσιολογιοτάτου Αρχιµανδρίτη  Φιλάρετου [κατά κόσµο 
Αναστασίου] Κωνσταντακόπουλου [εγγονού του Τάση Κωνσταντακόπουλου ή 
Τσαµάκου], Ηγουµένου της Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας των Καλαβρύτων Αχαΐας. 
  Το Κρίτσι έχει σύνδεση οδική µε αυτοκίνητο[Χωµατόδροµο] από το Σελά, την 
Σαρακινάδα [τώρα Κρυονέρι], την Παναγιά και το Αρτίκι. 
   Το Κρίτσι έχει Κεφαλάρι [πηγή] που χρησιµοποιείτο για ύδρευση και για άρδευση. 
   Στο Κρίτσι κατοικούσαν οι οικογένειες των Αναγνωστοπουλαίων ή Πατσιουραίων 
[Γιώρης-Λιάς-Σωτήρης], Νικολοπουλαίων ή Νασιάκηδων [Μήτσος-Θανάσης], Μελαίων 
[Κωσταντής,Νίκος], Κωνσταντακοπουλαίων [Τάσης-Γεωργάκης-Κωσταντάκης], 
Γιαννόπουλου[Βασίλη]  και Νίκου Τερζή. Το1951 το Κρίτσι είχε 91 κατοίκους 
   Στην Παναγιά η εκκλησία είναι αφιερωµένη στην Παναγία και λειτουργείται στις 23 
του µηνός Αυγούστου[στα νιάµερα]. 
   Η Παναγιά συνδέεται οδικώς[Χωµατόδροµος] µε την Σαρακινάδα, το Κρίτσι και το 
Αρτίκι. 
   Στην Παναγιά κατοικούσαν οι οικογένειες των Τερζαίων [Γιώρη-Παναγιώτη-Κώστα] 
και αργότερα του Νίκου που ήλθε από το Κρίτσι], Παναγουλαίων [Γιάννη-Θανάση-
Παναγιώτη], Λουµπριναίων [Γιώρη-Σωτήρη], και Γιώρη Λούµπαρδη ή Χατζή. 
  Το 1948, στο Κρίτσι ζούσαν περίπου 10 οικογένειες και στην Παναγιά 8. Στο Σχολείο 
στο Αρτίκι ερχόντουσαν από το Κρίτσι 15 παιδιά και από την Παναγιά 10. 
 

∆εν είναι πια µαζί µας 
ΗΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Σµήναρχος  σε πολεµική διαθεσιµότητα 
 

Άλλος ένας, από τους βετεράνους του Ελληνοϊταλικού πολέµου της Αλβανίας, που είχαν 
αποµείνει, έφυγε τον περασµένο ∆εκέµβριο, ήσυχα και αθόρυβα όπως ήσυχη και αθόρυβη ήταν η 
όλη του σταδιοδροµία στην Πολεµική Αεροπορία και στη ζωή. 
Ο Σµήναρχος σε πολεµική διαθεσιµότητα Ηλίας ∆ηµητρακόπουλος, έφυγε από τη ζωή για το 
µεγάλο και χωρίς γυρισµό ταξίδι, δίνοντας την τελευταία αεροµαχία µε τον θάνατο που 
παραµόνευε. 
Ο Ηλίας κατήγετο από το Κρυονέρι (Σαρακινάδα) Τριφυλίας. Νέος, γεµάτος ζωή και µε πολλά 
όνειρα, πέρασε στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής Αεροπορίας, πρώτος στη σειρά του και 
φόρεσε την τιµητική στολή του Ικάρου µε ανείπωτη χαρά και περηφάνια. 
Μετά την αποφοίτησή του και λόγω των καλών του επιδόσεων, τοποθετήθηκε σε Μοίρα 
Αεροπορίας ∆ιώξεως του Σέδες, ως διώκτης χειριστής των Α/Φ P.Ζ.L. τον Οκτώβριο του 1940. 
Ήταν ένας πεπειραµένος ετοιµοπόλεµος διώκτης και πήρε µέρος στις δύσκολες εκείνες ώρες της 
ιστορίας µας. Πετώντας µε τα µαχητικά P.Z.L. αεροµάχησε µε πολλαπλάσιους Ιταλικούς 
Σχηµατισµούς, κάλυψε και εκείνος µαζί µε τους άλλους ηρωικούς συναδέλφους του πόλεις, 
υποστήριξε στρατιωτικά µαχόµενα τµήµατα, έκανε επιθετικές περιπολίες, πολυβόλησε στα 
µετόπισθεν του εχθρού και γύριζε πίσω κοκαλιασµένος απ΄ το δριµύ ψύχος που επικρατούσε στο 
Αλβανικό µέτωπο εκείνο το χειµώνα, µε το απροστάτευτο από τις καιρικές συνθήκες αεροπλάνο 
του. Ποτέ όµως δεν καυχήθηκε και ουδέποτε στις µετά πτήσεις αναφορές του ανεφέρθη στους 
άθλους του. Υπήρξε ένας σεµνός, πράος και γεµάτος καλοσύνη πιλότος, µε αδάµαστη ψυχή και 
αδαµάντινο χαρακτήρα. 
Έλαβε µέρος στην τελευταία αεροµαχία της Αεροπορίας µας µε την Γερµανική Λουφτβάφε, στον 
Θεσσαλικό κάµπο τον Απρίλη του και ήταν ένας από τους τυχερούς που επέζησαν απ΄ αυτήν την 
τόσο τραγική και άνιση αναµέτρηση. 
Η Μοίρα όµως καραδοκούσε για τον Ηλία και στις 12 Οκτωβρίου του 1948, όταν µεταφέροντας 
πυροµαχικά από την Τρίπολη στην Κοζάνη, για τα µαχόµενα στρατιωτικά τµήµατα στα 
Ηπειρωτικά βουνά, δέχθηκε µια απρόσµενη αεροπορική επίθεση από έναν τεράστιο γυπαετό και 
που έπεσε ακάθεκτος στο φορτωµένο DAKOTA. Συγκρούσθηκαν και η σύγκρουση αυτή παρ’ 
ολίγον να αποβεί µοιραία για όλο το πλήρωµα και το Αεροσκάφος. Συνέπεια της σύγκρουσης 
ήταν ο βαρύς τραυµατισµός του Ηλία στο αριστερό του µάτι το οποίο και έχασε οριστικά, µε 
αποτέλεσµα να τεθεί σε πολεµική διαθεσιµότητα. Έτσι κόπηκε ξαφνικά το νήµα της ανοδικής 
σταδιοδροµίας ενός ήρωα του Ελληνοϊταλικού πολέµου αλλά και σεµνού και πειθαρχικού 
Αρχηγού της σειράς του. 
Στον τελευταίο αποχαιρετισµό του Ηλία δεν ταιριάζουν θρήνοι και δάκρυα παρά µόνο µία ευχή, 
από όλους όσους τον γνωρίσαµε ,τον ζήσαµε και τον αγαπήσαµε, να είναι ανέφελος και καθαρός 
ο ουρανός για το µεγάλο ταξίδι. 
Στο καλό, Ηλία, και η µνήµη σου θα µείνει σε µας ζωηρή στα υπόλοιπα χρόνια. 
Γεια σου, καλέ µας φίλε και συνάδελφε .Καλό ταξίδι. 

Μαρίνος Σκλήρης Ταξίαρχος   ε.α.  
Το ανωτέρω κείµενο δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ, των Αποστράτων της 
Πολεµικής Αεροπορίας. 
Ο Ηλίας, ή Λιας του Λιακάκη από τη Σαρακινάδα, όπως ήταν γνωστός στην περιοχή µας, ήταν 
αυτός που µε παρακίνησε, µέσω του θείου µου Παναγιώτη  Αδαµόπουλου, να πάω στην 
Πολεµική Αεροπορία το 1954 και, γιατί όχι να µην το πω, µε βοήθησε να εισαχθώ στην Σχολή. 
Του χρωστώ ευγνωµοσύνη. 
Ήταν ένας εξαίρετος από πάσης πλευράς άνθρωπος, καταξιωµένος Αεροπόρος  και καλός 
οικογενειάρχης. Πάντα ρωτούσε, όταν του εδίδετο η ευκαιρία, για την εξέλιξή µου στην 
Αεροπορία. Αρκετές φορές τον συναντούσα στο θέρετρο της Π.Α. στον Άγιο Ανδρέα. 

 Αιωνία σου η µνήµη ήρωα Αεροπόρε µας 
 

Γιάννης  Π.  Μητρόπουλος  Ασµχος ε.α. 
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       Η ΙΘΑΚΗ ΜΟΥ 

ΓΛΥΚΙΑ ΜΕΘΗ 

Φίλοι µου γεια σας 
 
Αν µ’ αυτή τη δίψα, το χάρισµα που έχεις να 

γράφεις «εκθέτεις» την ψυχή σου, ε… ναι αυτό το 
µυστήριο, το παντελώς άγνωστο, όσο γεµίζει µε φως, 
τόσο βαραίνει. Κάνεις µια βουτιά, πότε στον Παράδεισο 
και πότε στην Κόλαση. Σαφώς θέλεις και µια 
«κλωτσιά» να εκφραστείς, αγνοώντας τον κίνδυνο, 
πως µπορεί να µη σε αποδεχτούν κάποιοι.  

Η κοινωνία, σε κρίνει και σε κατακρίνει από τις 
πράξεις, που ορίζει εκείνη τι είναι σωστό, ηθικό ή 
ανήθικο. Αυτή η πραγµατικότητα, σε οδηγεί σ’ έναν 
συναισθηµατικό αναρχισµό και οφείλεις να ελέγχεις τα 
όριά σου. Αλλά αυτές οι µικρές, οι ελάχιστες 
«λεπτοµέρειες» είναι, που υπογράφουν και σφραγίζουν 
το «παρών» του ανθρώπου, του µικρού ή του 
µεγάλου. Αυτές οι λεπτοµέρειες, σου κρατούν σφιχτά 
το χέρι και νοσταλγικά σε οδηγούν µε βήµα σίγουρο, 
στάση, στάση, σταθµό, σταθµό, στο ξεκίνηµά σου, την 
απλωσιά σου… Αφήνεις χνάρια στο δρόµο σου… 

- Μα, µια στιγµή… Το σούρουπο πλησιάζει. 
Ακούγεται το κλάµα του Γκιώνη… Σφυρίζει πάλι ο 
Μουντζούρης στο διάβα του… Και να… Εγώ… 
επιστρέφω… Επιστρέφω στην Ιθάκη µου! 

Μια φορά κι έναν καιρό, γεννήθηκα σε µια 
µεγάλη κωµόπολη που δεν ξεχνώ… Βρίσκεται στη 
Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, στο Νοµό Μεσσηνίας, 
Επαρχία Τριφυλίας. Το Κοπανάκι! Ο τόπος που αγαπώ. 
Μεγάλο εµπορικό κέντρο της περιοχής. ∆ίνει τόση ζωή, 
κάθε Κυριακή µε το «παζάρι». Λαϊκή αγορά, που 
γίνεται από ντόπιους και ξένους µικροπωλητές. 
Προσφέρει πάρα πολλά στον οικονοµικό και 
πολιτισµικό τοµέα του, από τα παλιά χρόνια.  

Εκεί άνοιξα για πρώτη φορά τα µάτια µου και 
είδα τον ήλιο, το µεγαλόπρεπο. Εκεί µεγάλωσα, 
πόνεσα, χάρηκα. Στο σταθµό του, ερωτεύτηκα, 
ονειρεύτηκα. Α! ο σταθµός!... Το στέκι µας! 
Μοσχοβολούσε ο ευκάλυπτος. Από εκεί περνάει η 
σιδηροδροµική αµαξοστοιχία Αθηνών – Πατρών. 
Σφύριζε ο Μουντζούρης κι έταζε ταξίδια κι όνειρα. Η 
φωνή του Καζαντζίδη στη διαπασών: «Υπάρχω κι όσο 
υπάρχεις θα υπάρχω…».  

Μόλις 15 χιλιόµετρα µακρύτερα, απλώνεται το 
Ιόνιο Πέλαγος. Εκεί τα καλοκαίρια, πηγαίναµε στις 
ολοκάθαρες κι ατέλειωτες παραλίες του, µε το τρένο, 
για µπάνιο, αγόρια και κορίτσια. Πολλά, πολλά παιδιά 
τα χρόνια εκείνα. Φτωχά, δύσκολα χρόνια… Όλοι 
κρύβαµε την καταχνιά της ψυχής µας, µε αξιοπρέπεια. 
Είναι αρχοντιά να είσαι υπερήφανος. Μένεις 
µεγαλόψυχος. Μένεις πάντα πρόσωπο. ∆ε γίνεσαι 
«µπουλούκι». Ο εµφύλιος πόλεµος είχε σπείρει τον 
πόνο σε πολλές οικογένειες. Ξεχνούσαµε τα βιώµατά 
µας, τις πίκρες µας και µπολιάζαµε τις ψυχές µας µε 
ανθρωπιά. Προσπαθούσαµε να υπάρξουµε πάλι, ο ένας 
µέσ’ απ’ τον άλλον. Κάναµε µιαν άλλη αρχή και η γενιά 
µας πάσχιζε να προχωρήσει. Να σηκωθούµε 
ψηλότερα! Θέλαµε… Θέλαµε… Άλλοτε κλαίγαµε κι 
άλλοτε γελούσαµε, αθώα κι απονήρευτα, 
αποζητούσαµε όχι τη σωτηρία του εαυτού µας, αλλά τη 
σωτηρία της αλήθειας. Κι εκείνη ήταν η οµορφιά της 
ζωής που βρισκόταν µπροστά µας. Βόλτες, βόλτες κι 
όνειρα, στις γραµµές του τρένου… 

Εικόνες, εικόνες, εικόνες… Ένας κόσµος 
µεταµορφώθηκε µέσ’ από το βλέµµα µου εκείνο. Ζω 
και ξαναζώ και είναι ευτύχηµα, όταν οι µυστικοί των 
ονείρων µου δρόµοι κι ο κόσµος των αισθήσεων, 
µπορούν κι αγγίζουν τα αισθήµατά µου και 
ζωντανεύουν τις βαθιές ανθρώπινες αξίες µου και τις 
αναφορές µου.  

Τις σταθερές αναφορές, εκείνες που µας 
γεννούν και µας σκοτώνουν… 

Μαλλούσα 
(Γ.Α.Π) 

 

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

Στεφανιογραφία 
Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι τα αγγεία που 
αιµατώνουν δηλαδή τροφοδοτούν µε αίµα τη 
καρδιά  (τα τοιχώµατά της), ούτως ώστε αυτή µε τη 
σειρά της, από την εµβρυϊκή ηλικία µέχρι το θάνατο 
του κάθε ατόµου, να πάλλεται συνεχώς και 
λειτουργώντας σαν αντλία να εξασφαλίζει τη 
κυκλοφορία του αίµατος στο ανθρώπινο σώµα και 
έτσι τη ζωή µας. 
Ονοµάζονται στεφανιαίες αρτηρίες γιατί περιβάλλουν «δίκην στεφάνης» τη 
καρδιά και µε τις διακλαδώσεις τους αιµατώνουν όλο το µυοκάρδιο. Οι 
στεφανιαίες αρτηρίες είναι δύο: η αριστερή και η δεξιά στεφανιαία. 
Η αριστερή που λίγο µετά την αρχή της διχάζεται στο πρόσθιο κατιόντα 
κλάδο και στην περισπωµένη, αιµατώνει το µεγαλύτερο τµήµα της 
καρδιάς. Όταν οι στεφανιαίες αρτηρίες παρουσιάσουν βλάβες, δηλαδή 
στενώσεις ή αποφράξεις παρεµποδίζεται η αιµάτωση του µυοκαρδίου µε 
αποτέλεσµα να εκδηλώνεται η στεφανιαία νόσος (αιφνίδιος θάνατος, που 
αποτελεί τη δραµατικότερη εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου, στηθαγχικός 
πόνος, οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια). 

Πότε γίνεται 
Η συχνότερη ένδειξη είναι η ανάγκη εκτίµησης της έκτασης και της 
βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου και η επιλογή της θεραπευτικής 
αντιµετώπισης που θα βοηθήσει τον κάθε ασθενή. 
Η διάγνωση της στεφανιαίας νόσου είναι λιγότερο συχνή ένδειξη και τούτο 
γιατί αυτή τίθεται αρκετά εύκολα από το ιστορικό του ασθενούς και από 
την κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφηµα, το υπερηχογράφηµα και 
το τεστ κοπώσεως. 
Μόνο όταν δεν είναι δυνατόν να τεθεί διάγνωση µε τις παραπάνω 
εξετάσεις τότε καταφεύγουµε στη στεφανιογραφία. 
Συµπέρασµα: µε τη στεφανιογραφία απεικονίζονται τα στεφανιαία αγγεία 
και γίνεται εκτίµηση της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου. 
Η πιθανότητα επιπλοκών είναι πολύ µικρές και αυτό δεν πρέπει να 
αποτελεί λόγο µη διενέργειας αυτής όταν και όπου χρειάζεται. ∆εν πρέπει 
βεβαίως να θεωρηθεί ότι είναι µια εξέταση που γίνεται σ’ έναν 
καρδιολογικό έλεγχο ρουτίνας. 

ΓΛΥΚΟ ΚΕΡΑΣΙ 
1 κιλό κεράσι, 750 γραµµάρια ζάχαρη 
και 2 βανίλιες. 
Τρόπος παρασκευής: 
Βάζουµε σε µια κατσαρόλα νερό και 
όταν κοχλάσει ρίχνουµε 1 κιλό κεράσι, 
αφού έχουµε βγάλει τα κουκούτσια. Το 
αφήνουµε να βράσει για 15 λεπτά. 
Μετά γεµίζουµε τη κατσαρόλα µε κρύο 
νερό και τα σουρώνουµε (όπως τα 
µακαρόνια). Το αφήνουµε να στραγγίξει 
για µια µέρα.  Την εποµένη µέρα 
προσθέτουµε τη ζάχαρη και τις βανίλιες 

και το βράζουµε µέχρι να δέσει το σιρόπι (15-20 λεπτά). 
Με τον ίδιο τρόπο κάνουµε γλυκό σταφύλι (σουλτανίνα) προσθέτοντας 
επιπλέον δύο κλωνάρια αρµπαρόριζα. Καλή επιτυχία. 

 Ζωρζέτα Κουτσουράκη-Γιαννοπούλου 
Πολιτεύεται ο Γιατρός µας. 

Στο ∆ήµο Νέστορος, θα πολιτευθεί ο κ. Καρακύκλας, µε το ψηφοδέλτιο του νυν 
∆ηµάρχου, Ιατρού Παθολόγου, κ. Παναγιώτη Πετρόπουλου. Οι πληροφορίες λένε, 
ότι η εκλογή του θεωρείται βεβαία, παρότι ο ίδιος δεν θα συµµετάσχει ενεργά στην 
προεκλογική εκστρατεία. Με την υποψηφιότητά του, ο γιατρός µας, αφενός θέλει να 
εκφράσει την επιδοκιµασία του στο έργο του κ. Πετρόπουλου, αλλά και αφετέρου 
την συναδελφική αλληλεγγύη του. Εµείς θα του δώσουµε τις καλύτερες ευχές µας. 
 Επί τη ευκαιρία να σας πληροφορήσουµε ότι µετεφέρθη  το ιδιόκτητο ιατρείο του,  

απέναντι από την παιδική χαρά του Κοπανακίου.  
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ …ΤΙΝΑ 

Εντελώς τυχαία, γνωρίσαµε τον κ. Νώντα, επί το ακριβέστερο Επαµεινώντα Σχινά, ο 
οποίος όταν διορίστηκε  στον ΟΤΕ, τοποθετήθηκε στο Κοπανάκι. Χρονολογία 1952 
στα πέτρινα χρόνια για τις τηλεπικοινωνίες µας, «που για να 
πάρουµε ένα τηλέφωνο στην Καλαµάτα, έπρεπε να το κάνουµε 
µέσω του κέντρου της Κυπαρισσίας», όπως µας είπε. Ο κ. 
Νώντας λοιπόν, που αρκετοί συµπολίτες µας θυµόντουσαν 
ακόµα,  πόσο γλεντζές ήτανε και πόσο καλό µαντολίνο έπαιζε, 
µας ενηµέρωσε ότι η νύφη του, Μαρία Γιαννακοπούλου-Σχινά, 
θα πολιτευτεί µε το ψηφοδέλτιο, του κ. ∆ράκου, στις 
Νοµαρχιακές εκλογές και είναι καθηγήτρια Πληροφορικής, 
πτυχιούχος του Οικονοµικού πανεπιστηµίου Αθηνών. Να της 
ευχηθούµε καλή τύχη και να σας ενηµερώσουµε, ότι ευχαρίστως θα προβάλλουµε, 
οποιαδήποτε υποψηφιότητα έχει σχέση µε τον τόπο µας, ασχέτου συνδυασµού. 
Εννοείται και για τις  Νοµαρχιακές και για τις ∆ηµοτικές εκλογές όλης της χώρας, 
πλην του ∆ήµου Αετού, που κάποιοι, δεν επιθυµούν να ασχοληθούµε µε τον 
συνδυασµό τους.   
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Για άλλη µια χρονιά, στις αρχαιρεσίες του ∆ιαγόρα 
Κοπανακίου, χρειάσθηκε επαναληπτική συγκέντρωση για να 
έχουµε την απαιτούµενη απαρτία και για τρίτη συνεχή 

χρονιά, σχεδόν τα ίδια πρόσωπα ανάλαβαν την διοίκηση της 
οµάδος µας. 
Πρόεδρος για 5η συνεχή χρονιά ο Σάκης Γεωργιόπουλος, ο 
οποίος προτίθεται να ασχοληθεί και µε τα δηµοτικά 
πράγµατα και στις υπόλοιπες θέσεις έχουµε: Αντιπρόεδρο 
τον γιατρό µας τον Μπάµπη Καρακύκλα, Γ. Γραµµατέα τον 

αντιδήµαρχο Γιώργο Αντωνόπουλο, Ταµία  τον  Σταύρο 
Παπαδόπουλο, Γεν. Αρχηγό και βοηθό προπονητού το  Λια 
Μπόρα, Γεν. Αρχηγό και έφορο ποδοσφαίρου τον ∆ηµ. 
Πανουσάκη, Φροντιστή και υπεύθυνο τµηµάτων υποδοµής 
τον Βασίλη Βασιλόπουλο και απλά µέλη, τους Κώστα Μάλεση 
και Τάσο Παπατσώρη. Τέλος αναπληρωµατικά µέλη 
ορίσθηκαν ο   Άρης ∆ριµής, ο Γιάννης Κοράκης και ο Ηλίας 
Πορικός. Στην συνέλευση διαπιστώθηκε, ότι από οικονοµικής 
απόψεως, η οµάδα δεν αντιµετώπισε ιδιαίτερα προβλήµατα, 
χάρη στη γενναία βοήθεια ορισµένων συµπατριωτών µας και 
του ∆ήµου Αετού και ιδιαίτερα των: Θανάση Μπεκιάρη, Γιάν. 
και Χρήστου ∆ριµή, οικογένεια Όθωνα Κωστακόπουλου, του 
Κουβελαίου  ∆ηµήτρη Κωνσταντόπουλου και του Ηλία ∆έδε. 
Μια δεύτερη όµως, δυσάρεστη διαπίστωση ήταν, ότι  υπάρχει 
έλλειψη ντόπιων ποδοσφαιριστών και µπήκε το δίληµµα του 
τι µέλλει γενέσθαι. Μια πρώτη θέση, να εγκαταλειφθεί η 
οµάδα στη τύχη της απερρίφθη µετά από πολύ σκέψη, 
δεδοµένου ότι η παρουσία της στην Α’ τοπική κατηγορία, 
είναι επωφελής και για την προώθηση κάποιων παιδιών που 
βλέπουν σοβαρά το ποδόσφαιρο – ήδη µετά τον Στάθη τον 
Γκότση που αγωνίζεται για τρίτη χρονιά στην ∆ κατηγορία 
(Ένωση Γαλατά-Πόρου), µετεγγράφει και ο Γιώργος ο 
Γιωργακόπουλος στην Εράνη- αλλά και για την προβολή του 
∆ήµου µας.          
Το ευχάριστο της συνέλευσης, ήταν η παρουσία του 
∆ηµάρχου κ. ∆ηµ. ∆ριµή και του συµπατριώτη µας κ. Άρη 
Τσατσούλη, που επιχειρηµατικές του δραστηριότητες τον 
φέρνουν πάλι κοντά  µας και οι  υποσχέσεις και των δυο για 
οικονοµική βοήθεια. Επιπλέον ο ∆ήµαρχος υποσχέθηκε την 
κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο χώρο του παλαιού γηπέδου, και 
µ’ αυτή την ενέργεια, θα δραστηριοποιηθούν αρκετοί 
πιτσιρικάδες µας, που η απόσταση του υπάρχοντος γηπέδου, 

αλλά και η κατασκευή του µετά την 
εθνική οδό, κάνει απαγορευτική την 
τακτική προπόνησή τους. 
Τελειώνοντας, να ευχαριστήσουµε 
τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµ. 
Κουσελά, που µε ενέργειές του, 
εδόθησαν στην οµάδα µας 2.000 
Euro από την Εθνική Ασφαλιστική. 
Φυσικά και την Εθνική ασφαλιστική 
ευχαριστούµε, και  να πάρουµε πίσω 
το …αστειάκι, για τον γελαστό 
βουλευτή και το «Ζήσε Μάη µου να 
φας τριφύλλι», που σκοπό είχε την 
ενεργοποίησή του και έπ’ ευκαιρίας 
να θυµίσουµε και στους υπόλοιπους 

βουλευτές του νοµού µας, πλην Πέτρου Κατσιλιέρη (που 
ενεργεί από µόνος του και τακτικότατα) ότι υπάρχουµε και 
εµείς, ο ∆ιαγόρας Κοπανακίου, στον ποδοσφαιρικό χάρτη. 

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ : ΕΡΓΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΩΝ 

ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
Στο καφενείο του Τάκη 
Πολίτη, µας υποδέχθηκαν 
οι κάτοικοι του Πιτσά , 
για να γιορτάσουµε µαζί 
την διάνοιξη της εισόδου   
του χωριού τους και την 
κατασκευή µαντρότοιχου, 

στην δεξιά πλευρά του, η οποία ήδη έχει ηλεκτροφωτισθεί. Οι 
κάτοικοι έδειξαν τον ενθουσιασµό τους αλλά παράλληλα ζήτησαν 
από τον ∆ήµαρχο, να συµπεριλάβει στο πρόγραµµά του για την 
επόµενη 4ετία, ενέργειες και έργα που θα βελτιώσουν, ακόµα 
περισσότερο την ποιότητα ζωής τους.  

 Για τον Αι Γιάννη και τον 
Άγιο ∆ηµήτριο, οι 
ασφαλτοστρώσεις ήταν το 
ζητούµενο από τους 
κατοίκους τους, για να 
τελειώνουµε πια µε τους 
χωµατόδροµους. Άλλωστε 

το κύριο µέληµα της 
επόµενης ∆ηµαρχοντίας του 
∆ηµήτρη ∆ριµή, είναι το 
…διαζύγιο µε τα  στουρνάρια. 
Ήδη στο 4ο ΚΠΣ, έχει 
καταθέσει προτάσεις   για  
ασφαλτοστρώσεις και 
τσιµεντοστρώσεις,  ύψους 
800.000 Euro.  
Και ως γνωστόν ο αιτών, 
λαµβάνει.  
Στον Αι Γιάννη, µας 

υποδέχθηκε ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου Σπύρος 
Πανουσάκης, µαζί µε τον 
Μπάρµπα Μπάµπη 
Πανουσάκη, επικεφαλείς 
οµάδας κατοίκων, για να 
γιορτάσουµε µαζί τους, την 
ασφαλτόστρωση του 
δρόµου προς την «Τούρλα» 
τους. Εξαιρετικό το γεύµα, 
που επιµελήθηκε ο 
Θοδωράκης, αλλά για µας 
εξαιρετικότατα τα 
Αρβανίτικα τραγούδια, που 

ακούστηκαν. Στον Άγιο ∆ηµήτριο, δεν έγινε ακόµα το ..κόψιµο 
της κορδέλας, αλλά αναµένεται. 




