
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
Η µεγάλη ώρα των ∆ηµοτικών εκλογών 
έφτασε. Οι συνδυασµοί ετοιµάζουν τα 
ψηφοδέλτιά τους και οι υποψήφιοι 
δηµοτικοί σύµβουλοι, έχουν πάρει τις 
ρούγες προς άγρα … σταυρών. Καλό 
πράγµα η συµµετοχή στα κοινά, καλύτερο 
όµως το «Γνώθι σ’ αυτόν». 
 Με ρώτησε ο ∆ήµαρχός µας 
«Ενδιαφέρεσαι να µπεις στο ψηφοδέλτιό 
µου; Και αν ναι, θέλεις να  εκλεγείς;». 
Όχι του απάντησα απερίφραστα. Όχι 
αγαπητοί µου συµπατριώτες και σας 
οφείλω µια εξήγηση, γιατί πολλοί από σας 
περιµένατε την ενασχόλησή µου και την 
θέλατε. Πρώτα-πρώτα, γιατί τον τελευταίο 
χρόνο, που από κοντά  παρακολούθησα 
τα ∆ηµοτικά µας δρώµενα, διαπίστωσα, 
ότι θέλει πολύ τρέξιµο για να είναι 
κάποιος συνεπής προς τους δηµότες που 
τον τίµησαν µε την ψήφο τους και ένας 
σύµβουλος, έστω και της αντιπολίτευσης, 
πρέπει να έχει το … όπλο παρά πόδα, ανά 
πάσα στιγµή, αν πραγµατικά ενδιαφέρεται 
για το καλό αυτού του τόπου και όχι µόνο 
για τον εαυτούλη του. Και οι δεκατρείς 
είναι απαραίτητοι και οι δεκατρείς πρέπει 
να πάρουν θέσεις στα όργανα του ∆ήµου 
µας. ∆εν είναι επιτρεπτό, για οποιοδήποτε 
λόγο, να µην είναι ετοιµοπόλεµοι, να µην 
είναι παρόντες, να µην είναι ακούραστοι. 
Αν έχουν σοβαρούς λόγους αποχής, 
πρέπει να έχουν το θάρρος και να 
παραιτούνται. Κι εγώ έχω µεν το θάρρος 
αν συµµετάσχω και εκλεγώ ∆ηµοτικός 
σύµβουλος, να παραιτηθώ αν τα βρω 
σκούρα, -εν αντιθέσει µε κάποιους που 
κρατούν την θέση σαν λάβαρο, 
δυσχεραίνοντας την οµαλή λειτουργία του 
∆ηµοτικού µας συµβουλίου-, όµως, έχω 
ένα άλλο µειονέκτηµα.  
 Εγώ είµαι γεννηµένος …∆ιευθυντής, ενώ 
ο τόπος µας χρειάζεται εργάτες. Την 
παραπάνω διαπίστωση, από την 
µακρόχρονη θητεία της στο υπουργείο 
Εξωτερικών, την διατύπωσε  η Τούλα του 
µπάρµπα Τάση  Χαραλαµπόπουλου, η 
αδελφή του αείµνηστου φίλου και 
«αδελφού» µου Γιάννη, σε κάποια 
κουβέντα µας και εγώ συµφώνησα µαζί 
της.     Όντως κι εδώ εµείς, χρειαζόµαστε 
ανθρώπους που να τρέχουν πίσω από 
Τσάπες και από Γκρέιντερ, που να είναι 
γνώστες και της παραµικρής γωνιάς του 
∆ήµου µας, που να µην διστάσουν να 
κυλιστούν στις λάσπες. Εµείς θέλουµε 
ανθρώπους, χωρίς κορνιζαρισµένα πτυχία, 
αλλά µε πτυχία ζωής. Εµείς εδώ θέλουµε 
συµβούλους χωρίς «laptop» και «signe» 
φορέµατα, χωρίς γραβάτες και βερµούδες, 
µε προσφορά στα κοινά και στον 
συµπολίτη µας. Εµείς εδώ θέλουµε 
ακούραστους εργάτες, που να τρέχουν και 
να µην φθάνουν, που να µην έχει 
διακοσµητικό ρόλο η παρουσία τους, εµείς 
θέλουµε συµβούλους της προσφοράς. 
Γι αυτό, σ’ ευχαριστώ ∆ήµαρχε για την 
πρόταση, αλλά µόνο αν νοµίζεις, ότι 
χρειάζεσαι, έναν …διευθυντή δίπλα σου, 
να µου την επαναλάβεις. Γιατί στο κάτω- 
κάτω της γραφής, είναι χρήσιµος  ένας 
∆ιευθυντής, οι πολλοί χαλάνε την 
…σούπα.       

∆ηµ. Αθαν. Γιαννόπουλος 
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Με το … όπλο 
παρά πόδας. 

ΒΟΥΛΙΑΞΕ  ΤΟ 
ΚΟΠΑΝΑΚΙ 

Η κορυφαία ηµέρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 
∆ήµου µας, η παραµονή της Παναγίας, το 
∆εκαπενταύγουστο, ήταν ηµέρα ορόσηµο για τον ∆ήµο 
Αετού και για την ορεινή Τριφυλία. 
Πλήθος κόσµου, από όλες τις γωνιές του νοµού µας, 
κατέκλυσαν το Κοπανάκι και το µακάρισαν για την 
αγαθή του τύχη, να έχει στο τιµόνι του, έναν από τους 
αξιότερους ∆ηµάρχους του Νοµού µας, κατά την 
…ταπεινή τους άποψη. 
 Ο ενθουσιασµός ανάµεικτος µε θαυµασµό, ξεχείλιζε 
από την ψυχή τους. «Να ‘χαµε και εµείς έναν ∆ήµαρχο 
σαν τον δικό σας», µου ‘παν δεκάδες  δηµότες, από 
την Κυπαρισσία, την Αυλώνα, το ∆ώριο, τα Φιλιατρά. 
«Και η Μουτσάτσου ήταν καταπληκτική», 
συµπλήρωναν «Και ο Καραµάνος άπαιχτος, που τον 
ανακαλύψατε;», ρωτούσαν και εµείς κορδωνόµαστε  
και καµαρώναµε και παίρναµε µπόι. Και οι εκθέσεις ; 
Που τις βάζεις τις εκθέσεις; «Αλήθεια ο Σπύρος µε το 
Φαρµακείο έκανε τα ψηφιδωτά; Καλά ο Σπυρόπουλος 
το ξέρουµε ότι είναι Κοπανακαίος µα και την έκθεση 
βιβλίου Κοπανακαίος την διοργάνωσε; Έχει εκδοτικό 

οίκο, ο Νίκος ο Αναγνωστόπουλος;» Ρωτάγανε ∆ωραίοι που τον ήξεραν. Και πιστέψτε µας, 
χαιρόντουσαν µαζί µας και είχαν παραµάσκαλα το πρόγραµµα του ∆ήµου µας. 
Και εµείς, κάποιοι από µας, αµέτι, µουχαµέτι, να τον ξεφορτωθούµε αυτόν τον ∆ήµαρχο. 
Γιατί ‘ναι, εγωκεντρικός, αρχηγικός, είρωνας µερικές φορές, για να µην πούµε και 
υπερόπτης. Άσε που η σχέση του µε τον χρόνο  θυµίζει… Εγγλέζο.  
 Μάλιστα φίλοι µου, γνωρίζουµε καλά τα ελαττώµατα του ∆ηµάρχου µας και να του 
κάνουµε κριτική γι’ αυτά. Ελαττώµατα της στιγµής, της έντασης, της κούρασης, της 
αγανάκτησης από τις υπερβολικές απαιτήσεις, ελαττώµατα της ράτσας µας αλλά και δικά 
του. Όµως είναι καλός  ∆ήµαρχος.  Εκατό της εκατό επιτυχηµένος και όλοι το 
αναγνωρίζετε. Έπιασε τον «Ταύρο από τα Κέρατα». Είδε πως µπορούσε να κάνει το 
Κοπανάκι το κέντρο της Ορεινής Τριφυλίας και το έκανε. Με τα πολιτιστικά δρώµενα. Έβαλε 
τα θεµέλια για σηµαντικές διεκδικήσεις, σ’ έναν 
Καποδίστρια Β. Είναι η «Αιχµή του ∆όρατος» για 
το ∆ήµο µας, γιατί είναι αγαπητός,  σε όλη την 
περιοχή. Με άλλα λόγια, του οφείλουµε την 
τετραετία που έρχεται και θα του την δώσουµε. 
 
    
   

Ματθαίος Γιαννούλης: 
 Με συγκίνησε ο ενθουσιασµός σας, 

υπόσχοµαι µια  δωρεάν βραδιά, υπέρ των 
ατόµων µε ξεχωριστές ικανότητες. 
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 Από την παραµονή του Αι Λιά, ξεκίνησε επίσηµα, ο πολιτιστικός Αύγουστος στο 
∆ήµο µας. ∆υο µέρες νωρίτερα, ο χαµός της µάνας, µου είχε τσακίσει την ψυχή. Που 
να βρει το κουράγιο κανείς, να καλύψει τα δρώµενα και τις φιέστες. Πήγαινα και 
ήµουν ωσεί απών. Σαν φάντασµα κινιόµουν, δεν έβλεπα και δεν άκουγα, µόνο 
φωτογραφίες τράβαγα. 
Τώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, 40 µέρες και, από την µεγάλη απώλεια, µε 
µεγαλύτερη ψυχραιµία, θα προσπαθήσω να  θυµηθώ και να  αποδώσω, όσο καλύτερα 
γίνεται τα γεγονότα και ελπίζω, να µην έχει χάσει η γραφίδα µου, την γνωστή 
Αριστοφανική υφή της. «Γέλα Παλιάτσο», λένε οι καλλιτέχνες, που είναι 
υποχρεωµένοι, ν’ αφήνουν τον πόνο παράµερα και ν’ ανέβουν στο σανίδι. Η αλήθεια  

είναι, ότι και τώρα ακόµα, νοµίζω ότι 
ζω ένα όνειρο, ότι δεν έχει έρθει το 
κακό. Μου ‘παν,  δεν έχει έρθει ακόµα 
η συνειδητοποίηση και ο µεγάλος 
πόνος. Τον καρτερώ µε αγωνία.  
Παραµονή του προφήτη Ηλία, στο 

Ρίπεσι, µα που να βρω το κουράγιο 
ν’ ανεβώ τα σκαλάκια, -του το έταξα 
µια άλλη φορά- και περίµενα το 
εκκλησίασµα στο καφενείο του 
Κάβουρα. Ανέβηκα µετά στη 
Σαρακινάδα, στη γιορτή του Λιά 
Τσαµάκου κι αν ήµουνα στα καλά 
µου, θα τον … µάλωνα,  που αντί να µας έχει µουνούχι σαν πέρσι, µας έβγαλε µε 
αρνάκι του γάλακτος. 

Θα συνεχίσω ηµερολογιακά και όπου 
φτάσω και να µην ακούσω παράπονα, 
για φωτογραφίες που τράβηξα και 
δεν δηµοσιεύθηκαν, γιατί και στο 
επόµενο τεύχος, µε τα πολιτιστικά θ’ 
ασχοληθούµε. Στην πηγή του 
«Παρασκευού» η πρώτη  βραδιά µε 
τον λαοφιλή Γιάννη Καραµάνο µε 
την συνοδεία της εξαιρετικής Γιώτας 

Νικολάου. Η φιλοξενία του Περικλή, 
απαράµιλλη και η ατµόσφαιρα ειδυλλιακή. 
Το εκκλησάκι και η πηγή, άξια ν’ 
αγαπηθούν και ο ∆ήµαρχος υποσχέθηκε 

τον Ηλεκτροφωτισµό του χώρου. 
Στις 26 Ιουλίου, 
η Πυθαγόρειος 
µουσική σχολή 
και το ωδείο 
Μεσσήνης, για 
άλλη µια χρονιά 
έκλεψαν την 
παράσταση µε 
την παρουσία 

τους. 
Οµολογουµένως, η κ. Ματούλα 
Φίλου, κάνει εξαιρετική δουλειά και 
δικαίως οι φιλόµουσοι γονείς, την 
προτιµούν για τις σπουδές των 
παιδιών τους. Η έκπληξη της βραδιάς, 

το φωνητικό ταλέντο του Σπύρου µας, αλλά και η πληροφορία, ότι ο σύζυγός της κ. 
∆ηµήτρης, είναι Νοµαρχιακός σύµβουλος µε τον συνδυασµό του κ. ∆ράκου και θα 
ξαναεκτεθεί στις επερχόµενες εκλογές. Άντε να σε στηρίξουµε και εµείς φίλε κ. Φίλε, 
γιατί µετά την …µη συµµετοχή, του δικού µας κ. ∆ηµ. Παπατσώρη στις επόµενες 
Νοµαρχιακές εκλογές, σε ποιόν θα λέµε τον πόνο µας. Πληροφοριακά, ο κ. Φίλος, 
είναι και πρόεδρος των αποστράτων αστυνοµικών του Νοµού µας. 
 

ΤΡΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΟ ΡΙΠΕΣΙ 
 Πρώτη και αναµενόµενη, η έκθεση βιβλίου του 
συµπατριώτη µας, διοργανωτή και εκδότη κ. 
Νίκου Αναγνωστόπουλου. Η προσφορά της 
στο τόπο µας σηµαντική και η ευχή όλων µας «να 
γίνει θεσµός», ελπίζουµε να εισακουσθεί.   
Η µεγάλη έκπληξη, η έκθεση ψηφιδωτού, του 
συµπολίτη µας  κ. Σπύρου Κοµιανού, που για 

άλλη µία φορά, ξεδίπλωσε ένα από τα πολλά 
ταλέντα του, προς χάριν όλων των φιλότεχνων 
της περιοχής µας. Ολοσέλιδο αφιέρωµα του 

υπόσχοµαι σε επόµενο τεύχος, όπως και για 
αρκετές άλλες εκδηλώσεις. 
Για την έκθεση Καραγκιόζη τι να πούµε; Πήραµε 
µια γεύση, για το πόσο θα οµορφύνει το Κοπανάκι 
µας, µε  την µόνιµη παρουσία της.  

Τέλος, στο Ρίπεσι, τα εκθέµατα της κοινοτικής 

Ιστορίας, ας γίνουν παράδειγµα προς µίµηση, για 
όλα τα ∆.∆. του ∆ήµου µας. Συγχαρητήρια 
Περικλή, για τις εξαιρετικές σου πρωτοβουλίες και 
ανέµενε το αφιέρωµα που σου αξίζει.   
           

Από βουνοκορφή σε βουνοκορφή και από τις πηγές µας στην κεντρική πλατεία. 
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ΘΕΑΤΡΟ – ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ - ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
Ο ΜΑΝ∆ΡΑΓΟΡΑΣ του Νικολό Μακιαβέλι 
από το Τριφυλιακό ερασιτεχνικό θέατρο. 

 Έβλεπα και δεν πίστευα στα µάτια µου. Η σκηνοθεσία του 
Στέλιου Σοφού και οι αποδόσεις των ηθοποιών, δεν θύµιζαν 
σε τίποτα ερασιτεχνική παράσταση. Οι Φιλιατρινοί 
συντοπίτες µας, πρέπει να είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι 
από την δουλειά που γίνεται στην πόλη τους και εδώ, 
µερικοί από µας, ονειρευτήκαµε  να τους µιµηθούµε, γιατί 
κι εµείς µπορούµε να φτιάξουµε ένα ερασιτεχνικό θίασο.  

Ο Θανάσης Σπυρόπουλος σε…νέες περιπέτειες. 
Με τρεις παραστάσεις, Αετό, Κοπανάκι, Γλυκορίζι και µια έκθεση 
που προαναφέραµε, µας διασκέδασε πέραν του δέοντος, ο 

συµπολίτης που µας κάνει υπερήφανους για το ταλέντο του. 
Ευρηµατικός, εύστροφος, άοκνος µα πάνω από όλα καλλιτέχνης 
µε Πανελλήνια εµβέλεια, θα είναι πάντα ένας από τους 

αγαπηµένους µας. Φυσικά και  
των …παιδιών µας. 
Πληροφοριακά, όταν γίνει το 
Μουσείο Καραγκιόζη και ο 
γράφων, αλλά κυριότερα  ο 
Σπύρος Κοµιανός, θα σας 
δείξουµε και το δικό µας  
ταλέντο.  

 Έκκληση και του Σπύρου και δικιά µου: Προς κ.κ. ∆ήµαρχο και 
Θανάση, έναν µπερντέ θέλουµε, τίποτε άλλο για ν’ αρχίσουµε. 

Κοκού- Μουκλό και Πατέα, σε Αετό και Κοπανάκι. 
Για δεύτερη χρονιά στο Κοπανάκι  και πρώτη στον Αετό, το 

δίδυµο των Κουκλο-
διδασκαλισσών, -κούκλες και οι 
ίδιες- µάγεψαν µικρούς και 
µεγάλους, όχι µόνο µε το 
µαγικό «τεντζερεδάκι» τους, 
αλλά κυριότερα µε την 
διδασκαλία τους, στην 

κατασκευή κούκλας. 
Πρόταση: Να τις 
φέρουµε και τον 
χειµώνα στο ∆ήµο 
µας, µεσούσης της 
σχολικής χρονιάς. 

ΜΗ∆ΕΙΑ από το «Θέατρο Σηµείο» και το τµήµα 
θεατρικών σπουδών του 
Πανεπιστηµίου της Πάτρας. 
Άλλη µια παράσταση που καθήλωσε 
τους θεατές. Υπό την αιγίδα της 
ΤΕ∆Κ, µια µοντέρνα απόδοση της 
κλασικής τραγωδίας του Ευριπίδη, 
που  στο τέλος διασώζει την 
ηρωίδα. Πρωτοπαίχθηκε στη Πάτρα 
τον περασµένο Ιούνιο, στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων «Πάτρα 2006», πολιτιστική πρωτεύουσα της 
Ευρώπης. Τυχεροί όσοι την παρακολούθησαν. 
Και η «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» στο χορό των εκδηλώσεων του 

∆ήµου µας, µε «…Χορευτικό τµήµα». 
Την πρώτη του εµφάνιση, έκανε το χορευτικό 
τµήµα του συλλόγου Γυναικών του ∆ήµου µας 
και µας υπόσχεται και συνέχεια. Όπως 
δήλωσε η πρόεδρός του κ. Τζένη ∆ιακουµή, 
σύντοµα ιδρύονται και άλλα τµήµατα, παιδικό-
εφηβικό και πιστεύει, ότι την επόµενή χρονιά, 
η εµφάνισή τους θα ενθουσιάσει. Η Τζένη 
µας, αφού ευχαρίστησε τον ∆ήµο µας και 
ιδιαίτερα τον ∆ήµαρχο, για το προσωπικό του 
ενδιαφέρον για την ίδρυση του πρώτου 

τµήµατος, -συµβάλλοντας µε την αγορά των παραδοσιακών 
στολών-, ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον καθηγητή χορού κ. Γιώργο 
Αθανασά για την διδασκαλία του, αλλά και τον Σύλλογο 
Γυναικών του γειτονικού ∆ωρίου, για την συµµετοχή του στην 
εκδήλωση. Τέλος µας ενηµέρωσε, ότι η «Καλλιπάτειρα», πήρε 
µέρος στον διαγωνισµό «Ζαχαροπλαστικής-Μαγειρικής» που 
διοργάνωσε ο σύλλογος γυναικών ∆ωρίου και πήρε το πρώτο  
βραβείο.   
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ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΦΙΑ ΟΙ ΑΕΤΟΒΟΥΝΑΙΟΙ 
Την τιµητική του είχε και το ∆ηµοτικό 
διαµέρισµα του Αετού. Και τι δεν είδαµε 
στο κεφαλοχώρι του ∆ήµου µας.. 

Κουκλοθέατρο, Καραγκιόζη, Μουσικές 
βραδιές, χοροί και πανηγύρια και τέλος 
Κατερίνα Σκορδαλάκη. 

Για πρώτη χρονιά …ξεµείναµε από εδέσµατα 
λόγω της …λαοθάλασσας, την ηµέρα του 
Πανηγυριού. Όµως, η συναυλία της 
Κατερίνας, έκλεψε τις εντυπώσεις. «Έπρεπε 
ν’ ανεβάσουµε την νυφούλα στον Αετό, για 
να πνιγεί το χωριό µας, από 
Κοπανακαίους». Η πρόταση από υποψήφιο 
δηµοτικό σύµβουλο: «Του χρόνου να 
κάνουµε ένα διήµερο 5-6 Αυγούστου, µε 

την συµµετοχή και της κ. Σκορδαλάκη, να 
δείτε σύσφιξη σχέσεων». 

Το ρεπορτάζ µας, καθαρά φωτογραφικό, να 

 µη …κόψουµε το ψωµάκι και από την εφηµερίδα των Αετοβουναίων και τότε ποιος 
τον κρατάει τον Ναπολέοντα. 
 Πάντως, από εισπρακτικής απόψεως, δείτε σε διπλανή φωτογραφία, «µάτσο τα 
50ντόευρα».  

Μην παραλείψουµε να αναφέρουµε, τον 
ασφαλτοτάπητα που έπεσε στο δρόµο και 
έκανε την µετάβασή µας, για πρώτη 
φορά στη δεκάχρονη παρουσία µας στο 
∆ήµο, άνετη και απολαυστική και την 
παρουσία, ανάµεσα στους εκλεκτούς 
επισκέπτες, των κ.κ. Τζαµουράνη 
Κωνσταντίνο και Παναγ. Φωτόπουλο, 
(Λάτανο) από τον σύλλογο αποδήµων 
Σικάγου.  
Φυσικά παρόντες, άπαντες οι 
Αετοβουναίοι υποψήφιοι δηµοτικοί 
σύµβουλοι και όχι µόνο και να µην 
περιµένετε, από την εφηµερίδα µας, να 
σας υποδείξει ποιόν θα …σταυρώσετε. 
Αρκεί, εννοείται, να συµµετέχει στον συνδυασµό του σηµερινού ∆ηµάρχου. Γιατί µη 
µου πείτε, ότι υπάρχουν ∆ηµότες µας, που δεν έχουν εκτιµήσει το έργο του.  

Να τελειώσουµε µ’ ένα ανέκδοτο 
που µας είπε ο ∆ήµαρχός µας, στον 
χαιρετισµό του. «Ένας πτωχός 
πατέρας ζήτησε από τα 3 παιδιά του, 
να γεµίσουν ένα δωµάτιο, µε ότι 
θέλουν µέχρι το πρωί για να   
διαλέξει κληρονόµο. Αγωνίστηκαν οι δυο, µε στάρια, κριθάρια και ότι άλλο εύρισκαν, 
αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο τρίτος, απλά έβαλε µια λάµπα και το γέµισε µε φως.»    
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ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ του 
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

«∆εν µας συµφέρει να το λέµε, γιατί είµαστε αντίθετοι µε το 
∆ήµαρχο, αλλά και στην Αθήνα µας είπαν, ότι µιλάει όλη η 
Καλαµάτα για τα πολιτιστικά του ∆ήµου µας» . 
Μην περιµένετε να σας αναφέρω ονόµατα, αλλά σας ορκίζοµαι 
ότι είναι αυθεντική η δήλωση. Όπως είναι και αληθινή η 
δήλωση, άλλων αντίθετων, Αρτικαίων συµπολιτών µας: «Ο 
∆ριµής δικαιούται και την επόµενη 4ετία».  

 
Το γράφω και πρωτοσέλιδα το ξαναγράφω για να το 
εµπεδώσουµε. Ο σηµερινός ∆ήµαρχος, είναι η «αιχµή του 
δόρατος», για τις διεκδικήσεις του µέλλοντός µας και οφείλουµε 
να τον διαφυλάξουµε, από προσωπικές αντιπαλότητες, η 
ρεβανσιστικές διαθέσεις. 
Μου είπε στην τελευταία µας συνάντηση η Τούλα 
Χαραλαµποπούλου: «Όραµα της οικογένειάς µου, ήταν και 
είναι, ένας υποψήφιος και ένα ψηφοδέλτιο µε τους καλύτερους. 
Ήταν ευκαιρία µε αυτό το καλό παιδί που έχουµε ∆ήµαρχο, να 
γινόταν πραγµατικότητα». 
Κάπου συµφωνώ µαζί της αλλά και κάπου διαφωνώ. Ένα κοινό 
ψηφοδέλτιο, δεν είναι εγγύηση για να εκλεγούν οι καλύτεροι. 
Πιθανότατα, να εκλέγονταν αυτοί µε τα µεγαλύτερα «σόγια». Το 
δυστύχηµα έγινε στις προηγούµενες εκλογές, που στήθηκαν 
πέντε συνδυασµοί κι έτσι  και η «κουτσή Μαρία», την είδε 
πολιτική οντότητα. Πολιτική οντότητα µπορεί να είναι ένας 
∆ήµαρχος, άντε κι ένας  Αντιδήµαρχος. Από εκεί και κάτω, όλοι 
οφείλουν να είναι στρατιώτες, στις ανάγκες της πόλης και των 
πολιτών, µακριά από πολιτικές σκοπιµότητες και ίντριγκες. Ο 
σηµερινός ∆ήµαρχος, Τούλα µου έχει ενώσει το µεγαλύτερο 
µέρος και των πέντε συνδυασµών, της περασµένης εκλογικής  
αναµέτρησης. Έχει ενώσει τα χωριά µας. «Ποτέ δεν 
φανταζόµουν, πριν ∆ριµή, ότι θα κατέβαινα στο  Κοπανάκι για 
καφέ και φαγητό». Μου εξοµολογήθηκε …φανατικός 
Αητοβουναίος.  
Είµαι υπέρ της ύπαρξης αντιπολίτευσης, πιστεύω ότι είναι ένα 
από τα βασικότερα στοιχεία της ∆ηµοκρατίας. ∆εν πιστεύω όµως 

στην εµπαθή αντιπολίτευση, στην λασπολόγο αντιπολίτευση, 
στην άρνηση και στον µηδενισµό. 

   
Πολιτιστική πρωτεύουσα της Μεσσηνίας το Κοπανάκι µας και 
σκεφτείτε να είχε µεγαλύτερο µέγεθος ο ∆ήµος µας.  Χοροί και 
πανηγύρια, αλλά και συνάξεις ετεροδηµοτών, Κρο-Κοπανάκι µε 
τον άφθαστο Καραµάνο, πρωινό στο Λάπι µε τον Μιχαλόπουλο 
και µεγάλη τυχερή της κλήρωσης του ∆ιαγόρα, η κόρη του 
αείµνηστου Ότο. 
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ΑΣΤΡΑΨΕ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΗΞΕ Ο ΚΡΙΑΡΑΚΗΣ 

Ο καλύτερος πάρεδρος όλου του 
∆ήµου, - κατά γενική οµολογία- και 
κάποιοι προσπαθούν να τον 
αµφισβητήσουν. Είναι να µην 
αγανακτεί ο άνθρωπος; «Μέχρι και 
αποχετευτικό δίκτυο σας φέρνω, τι 
άλλο θέλετε; Τον ουρανό µε τ’ 

άστρα; Κι αυτόν µπορώ να 
σας φέρω». Και τον 
έφερε, και στην βραδιά 
Καραµάνου-Νικολάου και 
στον Άβαρο µε την 
εκπληκτική βραδιά rock 
και εννοείται στο 
παραδοσιακό πανηγύρι 
στο τέλος του µήνα. Άντε 
και του χρόνου 

Αντιδήµαρχος, φίλε πάρεδρε, για να φτιάξουµε και τον υπόλοιπο 
∆ήµο, σαν το Γλυκορίζι.  
ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΣΤΟ 

ΠΙΤΣΑ 
Αλλάζουν τα χωριά µας, 
οµορφαίνουν, το πήρατε 
χαµπάρι; Κοσµογονία φίλοι µου 
και παλέψτε µαζί µας να 
συνεχισθεί. Γιατί τα πανηγύρια-
πανηγύρια, αλλά και τα 
έργα –έργα. Ζήλεψαν 

πολλοί τον πάρεδρο, για το έργο που 
έγινε στο χωριό του, από χιλιόµετρα 
µακριά φαίνεται. Καµαρώνουν οι 
Πιτσαίοι, αλλά και στο γλέντι πρώτοι 
και καλύτεροι. Με πρωταγωνιστές, ναι,  
εννοείτε, τους αδελφούς Πολίτη. 

 
 
 
ΜΑΛΙΚΙ- ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΙ ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ «Χ» 

Των αδυνάτων αδύνατο, να 
βγάλεις νικητή κεφιού και 
χορού, στα πανηγύρια των 
δυο γειτονικών χωριών.  Από 
κοσµοσυρροή, ούτε 
καρεκλίτσα ελεύθερη, αλλά 
από πίστα, κέρδισε το 
Βαρυµπόµπι. Κουράγιο 
Μαλικαίοι και θα γίνει η 
δηµοπράτηση της πλατείας. 
(Στο Βαρυµπόµπι έγινε και 
ξεκινάνε τα έργα). ∆ιότι το 
είπαµε, αλλάζουν τα χωριά 
µας οµορφαίνουν, µόνο ένα 
παράπονο µου εξέφρασε µια 
Βαρυµποµπαία, ότι κάποιος 
προύχοντας, εξ αλλοδαπής, 
θέλει να γκρεµίσει το παλιό 
καµπαναριό στο Μοναστήρι 
(ηλικίας πάνω από 100 
χρονών), για να φτιάξει 
καινούργιο, Μητροπολιτικό. 
Αλλάζω όµως δεν σηµαίνει 

καταργώ την παράδοση, σηµαίνει την σέβοµαι και την διατηρώ 
και κάτι το καινούργιο, το κάνω παραδίπλα. 
ΑΣ ΟΨΕΤΑΙ Ο Bob Marley  ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΟΥ 

Ένας αιφνίδιος θάνατος, ενός 32άχρονου παλικαριού, του γιου 
του φίλου µας Γιάννη Γυφτόπουλου, βύθισε στο πένθος το 
όµορφο Ρίπεσι και όπως ήταν φυσικό, µαταιώθηκε η παράσταση 
Καραγκιόζη και το παραδοσιακό πανηγύρι. Όµως προλάβαµε 
νωρίτερα µια εκπληκτική βραδιά Reggae, στην πηγή του 
Παρασκευού, που θα γίνει θεσµός, επειδή το θέλουµε ακόµα και 
εµείς οι …τρελο σαραντα…πενηντάρηδες. Όσο για τους τίτλους, 
στα παλιά µας τα παπούτσια κύριοι. ∆ιαφωνείς Περικλής; 

      Α  π  ό  χ ω ρ ι ο ν  ε  ι ς  χ ώ ρ ι ο ν  η  …π ά ρ α δ ο σ η   
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ΑΘΑΝΑΤΟΣ Ο ΣΑΡΑΚΙΝΑ∆ΑΙΟΣ ∆ΕΚΑΝΕΑΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ. 

Έστω, µετά από 32 χρόνια, η µητέρα Ελλάς έστησε την προτοµή 
που του άξιζε, στον 
ήρωα συµπατριώτη 
µας Παναγιώτη. «Το 
καλύτερο παιδί 
χάσαµε», έλεγαν οι 
Σαρακιναδαίοι και τον 
θυµόντουσαν µε 
αγάπη και συγκίνηση. 
Η προσέλευση του 
κόσµου µεγαλειώδης, 
πρωτόγνωρη, για το 
µικρό µας χωριό. Οι 
Σαρακιναδαίοι και οι 
Αρτικαίοι σύσσωµοι.  

Παρούσες και όλες οι αρχές του τόπου µας, από τον Υφυπουργό 
Εθνικής Αµύνης Γιάννη Λαµπρόπουλο 

έως τον Μητροπολίτη 
Τριφυλίας-Ολυµπίας 
κ. Στέφανο, από τον 
διοικητή της IV 
Μεραρχίας Πεζικού 
υποστράτηγο ∆ηµ. 
∆ηµητρούλη, έως τον 
πρόεδρο του 
συλλόγου «Κοµάντο 
74» Παν. Αφαλή. Οι 
λόγοι τους 

συγκινητικοί, « Η τιµή στον καταδροµέα, 
πρέπει να λειτουργεί ως υπόµνηση, ότι η µισή Κύπρος βιάζεται 
32 χρόνια από τους Τούρκους», επισήµανε ο ∆ήµαρχος Αετού 
∆ηµ. ∆ριµής. Με δάκρυα στα µάτια, ο ανιψιός του λοχαγός Παν. 

Γιαννόπουλος διάβασε το βιογραφικό 
του, η 93χρονη µάνα, κυρά Τασούλα, 
έσφιξε µε θέρµη στην αγκαλιά της την 
σηµαία που της προσφέρθηκε µετά 
την τελετή και ο αδελφός του Ηλίας, 
ευχαρίστησε εκ µέρους της 
οικογενείας, όσους συνετέλεσαν  στο 

στήσιµο του µνηµείου.  
Ανάµεσα στους παρευρισκοµένους και ένας άλλος χωριανός µας, 
που είχε την αγαθή τύχη να γυρίσει τραυµατίας, αλλά ζωντανός 
από το µαρτυρικό µας νησί, ο έφεδρος αξιωµατικός, Γιάννης 
Μερκούρης, που µε την δωρεά του οικοπέδου του, µπόρεσε ο 
∆ήµος µας να φτιάξει την πλατεία που στήθηκε η προτοµή.    

ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Τον πρωτογνώρισα µέσα από το βιβλίο του 
«Μέσα από τα τείχη».  
Οι Ιστορίες που είχα ακούσει µέχρι τότε για τα 
θλιβερά γεγονότα στον Μελιγαλά, είχαν µέσα 
και την υποκειµενική κρίση των αφηγητών 
τους. Ανάλογα µε την ιδεολογία τους ή µε τον 
πόνο τους, έπαιρναν θέση. Ο Γιάννης ο ∆ριµής 
όµως, ο γείτονάς µου, ήταν µε τον άνθρωπο. 
«Με τον άνθρωπο που δεν περπατά, αλλά 
σέρνεται, που δεν ορίζει τα βήµατά του, ούτε 
διαλέγει το δρόµο του, αλλά άλλοι τον σπρώχνουν να καταλήξει 
εκεί που δόλια αυτοί έχουν αποφασίσει» όπως ο ίδιος έγραφε. 
Έφυγε και ο κυρ Γιάννης, µερικές ηµέρες µετά την δόλια τη µάνα 
µου και τους κλαίγαµε µαζί τα παιδιά τους. Ο γιος του ο ∆ηµήτρης 
ο συµφοιτητής της αδελφής µου της Ελένης στο Πανεπιστήµιο και 
η κόρη του η Χριστίνα. 
Ήταν καλός άνθρωπος ο γείτονάς µας, φιλήσυχος και διακριτικός, 
µε την γυναίκα του την Γιωργία και µε τον Λέων το σκύλο του, µε 
τις φιστικιές του και τα µποστάνια του και τέλος-τέλος µε τον 
Γιαννάκη τον εγγονό του. Συνταξιούχος του ΟΤΕ, πρόλαβε και 
έζησε αρκετά χρόνια στην ησυχία της Αγριλιάς µας, όχι τόσα όσα 
του άξιζαν, αλλά τα έζησε καλά ευτυχισµένα. Ας είναι ζωντανός 
στις µνήµες µας και στις µνήµες των δικών του.     
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΣ. 

Η Χριστίνα ∆ριµή, κόρη του αείµνηστου Γιάννη, 
περιελήφθη στην λίστα των υποψηφίων 
Νοµαρχιακών συµβούλων του υποψηφίου 
Νοµάρχη κ. Χρ. Μαλαπάνη. Η Χριστίνα, είναι η 
µοναδική υποψήφια του συνδυασµού από τον 
δήµο µας και αναµένεται να συγκεντρώσει τις 
προτιµήσεις αρκετών συµπατριωτών µας. 
Άλλωστε η αγάπη της για τον τόπο µας, είναι ένα 

σοβαρό στοιχείο υπέρ της, για να κερδίσει την υποστήριξή µας. Με 
τις καλύτερες ευχές µας, καλή δύναµη, σ’ αυτό, το πρώτο σου 
βάπτισµα πυρός γειτόνισσα.   

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΟΓΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ 

Ο ΑΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΣΤΟ ΛΑΠΙ 

Γκρίζες κορφές καµπυλωτές ώσπου η µατιά χωράει 
Ντυµένες µες του πράσινο του πεύκου, της ελιάς 
µε κυπαρίσσια οξύαιχµα που η άκρη τους κρατάει 

του ουρανού τη θολωτή, γαλάζια φορεσιά. 
Ξεχύνονται από τις φυλλωσιές πουλιά και πεταλούδες 
απ’  τα κοπάδια στις πλαγιές κουδούνια αντηχούν 
ήχοι από το παρελθόν γεµίζουνε τις ρούγες 

κι οι µυρωµένοι αγέρηδες, ως την ψυχή φυσούν. 
Μέσα σ’ αυτή την οµορφιά φτερούγα λες απλώνει 

του Αη-Παντελεήµονα ο ιερός ναός 
που ο τρούλος του απέριττος τις προσευχές ενώνει 

µυσταγωγία σιωπηλή µε τ’ ουρανού το φως. 
∆υο «περιστέρια» πάναγνα έχουν εδώ φωλιάσει 
κι αέναα φτεροκοπούν στου άπειρου το φως 

κι ως ατενίζουν των θνητών την πίκρα την µεγάλη 
αναρωτιούνται το γιατί, αφού αυτά ειν’ εδώ. 

Είναι οι ψυχές δυο παιδιών που βρίσκονται εδώ πέρα 
µε τις δικές µας σµίγουνε στο τέµπλο εκεί µπροστά 
του Γιώργου λεβεντόµορφη και της Λευκής αγέρας 

ήλιοι που δεν βασίλεψαν, ανατολής πουλιά. 
Άρης Χαραλαµπάκης   

Ένα χρόνο µετά τα Θυρανοίξια και τι το καλύτερο, από ένα 
ποίηµα. Γιατί µόνο η ποίηση, µπορεί να αντιµετωπίσει τον πόνο, 
φίλε µας Άρη, είµαι σίγουρος, ότι το ξέρεις καλά. 
Μεγάλη η συγκίνηση, µέγα και το πλήθος πιστών και µε την  

ελπίδα, ότι µε την πάροδο του χρόνου, -
που θ’ έχει χορτάσει από δάκρυα  η θλίψη-
, αυτό το µνηµόσυνο θα γίνει ηµέρα 
περισυλλογής και ηµέρα αγάπης για τον 
συνάνθρωπο.    
Ο εκπληκτικός Τρούλος, έγινε µε τα 
χρήµατα που συγκεντρώθηκαν την ηµέρα 
των Θυρανοιξίων, µας πληροφόρησε, ο 
∆ηµήτρης ο Βόγκας,  ο πατέρας της 
Λευκής, µε ιδιαίτερη συγκίνηση για την 
έµπρακτη συµπαράσταση των 
συγχωριανών και των φίλων του, στην 
προσπάθεια του, να κρατήσει αθάνατη την 
µνήµη των δυο αδικοχαµένων παιδιών. 

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ  ΚΑΙ Η 
ΑΓΡΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ 

Οι έντεχνες µουσικές βραδιές,  µεταλλάχθηκαν σε 

κλαρινο…τσιφτετέλικες 
κατ’ απαίτηση των κατοίκων.  Στην Αγριλιά, έπεσαν βροχή τα 
500κοσάρικα για την ανακαίνιση του Αι Νικόλα στο παλιό χωριό 
- Με πρώτον να σέρνει  τον …χορό τον ∆ήµαρχο  ∆ηµ. ∆ριµής 
που κατέθεσε το πρώτο και να τον ακολουθούν,  ο Τάκης 
Νικολακόπουλος, ο Νίκος Στέργιος, 
ο ∆ηµ. Γκούντρας, οι Λιας και 
Γιώργος Κωνσταντόπουλος και 
τέλος ο Άρης ∆ριµής µε 300 Ευρώ- 
διότι Αργύρη µου εσύ είσαι 
φτιαγµένος για µεγάλα πράγµατα 
και η προσφορά του συλλόγου µε 
τα πρώτα 1000 Ευρώ, βρήκε 
µιµητές. 
Στο Καµάρι, µη ο Βύρωνας …φυλλαράκι δεν θα κουνιόταν. 
Φαίνεται ο λαός µας … εξαντλήθηκε, από τις απανωτές 
εκδηλώσεις.  
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Επιτέλους, έστω και µε καθυστέρηση 
µερικών χρόνων, έγινε επί της ουσίας η 
ένωση των ποδοσφαιρικών δυνάµεων 
του ∆ήµου µας. Όλα τα δελτία του Α.Ο. 
Αετού, δόθηκαν στον ∆ιαγόρα και έτσι η 
ελπίδα, να φτιάξουµε µια οµάδα 

αξιόµαχη µε ίδιες δυνάµεις, ζωντάνεψε. 
Φυσικά, οι απαιτήσεις της Α’ τοπικής είναι µεγάλες και όσο είµαστε σ’ αυτήν θα χρειαζόµαστε 
και κάποιες ενισχύσεις, όµως τώρα, θα υπάρχει ένας αξιόµαχος κορµός. Ένα άλλο θετικό σηµείο 
του φετινού ∆ιαγόρα, είναι και η παρουσία του Βασ. Βασιλόπουλου στο ∆ιοικητικό συµβούλιο, 
που µαζί µε τον γενικό αρχηγό Μίµη Πανουσάκη και τον πρόεδρο Σάκη Γιωργιόπουλο, 
αναµένεται να ισοµοιραστούν τις εργασίες της οµάδος µας και να λειτουργήσει έτσι καλύτερα. 
Θετική και η παραµονή του Γ. Βαλτασάρου στο τιµόνι του ∆ιαγόρα, που η προσθήκη του 
παλαίµαχου ποδοσφαιριστή Ηλία Μπόρα στον πάγκο, θα του δώσει περισσότερη ελευθερία 
κινήσεων µέσα στο γήπεδο και την τρίτη µατιά που φάνηκε να λείπει στην περσινή σαιζόν.   
Φυσικά, ακόµα δεν αρχίσαµε και …αρχίσανε και τα τραπεζώµατα. 

ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΗΚΕ ΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
Μια φωτοβολίδα, σε ένα χορταριασµένο οικόπεδο, λαµπάδιασε τον τόπο. Ευτυχώς ο ηρωικός 
ξάδελφος,  ο Άρης, την πρόλαβε στην γέννηση της, χάρη στις φωνές της Γιούλης. 

‘Όλος ο ∆ήµος παρών στο ευτυχές 
γεγονός, αλλά καλύτερα ας µιλήσουν οι 
φωτογραφίες. 
Πρότεινα στον γαµπρό, να βγάλω ένα 
έξτρα τεύχος, µόνο µε τον γάµο του, για 
να χωρέσουν όλες οι φωτογραφίες και 
τα σχόλια, αλλά η …σεµνότητα που τον 

διακρίνει δεν µας το 
επέτρεψε. 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ 
ΟΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ 

 Με ευλάβεια , πλήθος 
κόσµου, µε επικεφαλής τις 
αρχές του τόπου και µε την 
συνοδεία Φιλαρµονικής από 

τον Πύργο, έγινε η περιφορά της ιερής εικόνας του 
Ιωάννου του Βασπιστή και Προδρόµου στο Κοπανάκι.  

ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΟΜΩΣ ΣΤΙΓΜΗ ∆ΕΝ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ 

Άσφαλτος στον Αετό, στο Κοπανάκι, στο Καµάρι και στο Γλυκορίζι, τσιµεντοστρώσεις στο Λάπι, 
πεζοδρόµια και πεζοδροµήσεις στο Κοπανάκι, καθαρισµός κάδων, τα σχολεία ετοιµάζονται στον 
Αετό στο Αρτίκι και στο Κοπανάκι, αγροτική οδοποιία, πλατείες, ηλεκτροφωτισµοί και έπεται η 
συνέχεια. Ο δρόµος για το Στιλάρι, η ύδρευση της Αγριλιάς, η πλατεία στο Βαρυµπόµπι. 
Κυριολεκτικά οργασµός έργων  και υποµονή µέχρι το επόµενο τεύχος. 
 

ΤΟΥ ΚΑΛΑΡΕΣΕ ΤΟΥ ΝΟΥΛΗ Ο ΓΑΜΟΣ 
∆εν του έφτανε ο πολιτικός, έκανε και τον 

θρησκευτικό γάµο ο Νούλης ο ∆ριµής. «Αυτός  είναι 
κανονικός γάµος», µας δήλωσε. Εµ χωρίς παπά και 
µόνο µε κουµπάρο, γίνεται γάµος; Πλούσιο 
φωτορεπορτάζ, σε επόµενο τεύχος φιλαράκι, λόγω 
πολιτιστικών.  

Ι∆ΟΥ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΓΑΜΠΡΟΣ 

  
 Το πολύ µέχρι του χρόνου τέτοιον καιρό, 
εννοείται µε την εικονιζόµενη. 
Ι∆ΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΥΦΟΥΛΑ ΤΟΥ  

Υποψήφια µε το ψηφοδέλτιο του ∆ράκου η 
νύφη του Μαρία Γιαννακοπούλου-Σχινά και η 
photo και για να τον θυµηθείτε οι παλιοί του 
φίλοι και για να µην µου λέτε, ότι δεν 
αγαπάω τον φίλο µου Νοµάρχη  και τέλος για 
να έχετε µια …σφαιρική εικόνα της 
υποψηφίας. 
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟ ΦΥΛΑΞΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
Έπεσε και η 
ά  σφαλτος στο
Γλυκορίζι, γιατί 
πως θα µας … 
ασπρίσουνε, αν 

δεν τους 
µαυ υς ρίσουµε το
δρόµους, µας 
δήλωσαν οι 
εικονιζόµενοι. 


