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ΣΑΡΑΚΙΝΑ∆Α ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΠΑΤΡΙ∆Α  
Είκοσι Ιουλίου, του Προφήτη Ηλία, άρχισαν οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, στο ∆ήµο µας και ο φακός µας ήταν παρών, για να 
αποθανατίσει τη γιορτή. Πλήθος κόσµου, από τα γύρο 
διαµερίσµατα, µε πρώτους και καλύτερους τους Αρτικαίους 
και τους Κριτσαίους,  τίµησε την µνήµη του Προφήτη, αλλά 
και το χωριό της καταγωγής του. Έζησα από κοντά, το ζώσιµο 
της εκκλησιάς, -εκπλήρωση τάµατος στον Άγιο-, την 
λειτουργία και  το γλέντι  που ακολούθησε στο 
 

 
Ο Γιώργος Κουρούπης µε τον Πέτρο Λυµπερόπουλο, που ξανά  απολαύσουµε, 
στο Ρίπεσι , στη Βρύση του Παρασκευού.    
 
καφενείο του χωριού. «Τρεις ορχήστρες φέρναµε παλιά», µου 
είπαν οι γεροντότεροι  και συµπλήρωσαν, «Πάλι καλά, που µας 
στείλανε από το ∆ήµο ορχήστρα και θυµηθήκαµε τις παλιές 
δόξες του χωριού.» 

 
Σαρακιναδαίοι, Αρτικαίοι και Βαρυµποµπαίοι, τίµησαν δεόντως, τον εορτασµό 
του Προφήτη Ηλία.   

 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
Από το Σάββατο 6 έως την Κυριακή 14 Αυγούστου 

 

∆ΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2005 
Σάββατο 30 Ιουλίου ΑΕΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΓΓΡΟΥ Ώρα 21.00  
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ   « Άλλοι λαλούν και άλλοι 
χορεύουν» Με τον Χριστόφορο Ζήκα και την Καίτη Παπανίκα.
∆ΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ  
Με τους Χρόνη Αηδονήδη, Χρήστ. Τσιαµούλη και  Νεκτ.  

Καρατζή. 
 ΤΡΙΤΗ  2  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙ       “MAGNA GRECIA” 

Ελληνόφωνα τραγούδια από την κάτω Ιταλία. 
ΤΕΤΑΡΤΗ  3  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΕΤΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ  

ΠΕΜΠΤΗ   4  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓ. ΑΕΤΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ  

µε τον ΛΕΩΝΙ∆Α ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ και το 
ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΜΠΟΥΡΙ∆Η. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓ. ΑΕΤΟΣ ΒΡΑ∆ΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ  
µε Θ. Γκαϊφύλλια. 

∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓ. ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ  ΒΡΑ∆ΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ –υπό το σεληνόφως- 
µε το Γιώργο Καραµάνο και την Γιώτα Νικολάου. 

∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ. 

ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓ. ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ  ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ στη θέση ΑΒΑΡΟΣ  µε 
τους ΡΙΣΚΟ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΕΝΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ, 
µε τους Θαν. Πάνου, Μαν.  Μιχαλάκη, Ελένη Κατσικέα. 

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΕΤΟΣ «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ» 
µε τον Θανάση Σπυρόπουλο. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ  
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΕΤΟΣ ΡΟ∆Ο ΜΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΟ 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓ. ΚΟΠΑΝΑΚΙ  « Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ» 
µε τον Θ.  Σπυρόπουλο. ΕΚΘΕΣΗ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ φιγούρων. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΑΪΚΟ ΓΛΕΝΤΙ µε την 

ΣΤ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΟΛΥΘΕΑ  ΒΡΑ∆ΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ µε τους Γιάννη Καραµάνο-Γιώτα Νικολάου.  

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΥΓ. ΠΗΓΗ ΠΡΟ-ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΒΡΑ∆ΙΑ ΜΠΟΥΑΤ µε τον 
Γιάννη Καραµάνο και την Γιώτα Νικολάου. 

ΠΑΡΑΣΚ. 19 ΑΥΓ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ µε 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ. 

∆ΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» µε το Θανάση Σπυρόπουλο. 

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ  

 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΕΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΑ 29 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓ. ΒΡΑ∆ΙΑ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓ. ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ. 

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ. ΤΗΛ.  27650 22233 
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

Υπό την διεύθυνση της κυρ. ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΦΙΛΟΥ. 
Μια άκρως απολαυστική βραδιά, που οργάνωσε ο σύλλογος γυναικών του δήµου 

µας, «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» µε την συνεργασία του ∆ήµου Αετού. 
ΚΟΠΑΝΑΚΙ NEWS  ΕΚ∆ΟΤΗΣ-ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ∆ΗΜ. ΑΘ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΓΡΙΛΙΑ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6978659470. 
Kopanakinews@yahoo.gr 

Από την Παρασκευή 29 Ιουλίου, έως την ∆ευτέρα 15 Αυγούστου, στην κεντρική πλατεία  Κοπανάκιου, ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

οργάνωση, Βιβλιοπωλείο ΑΘΗΝΑ, Αθλητικός και ποδοσφαιρικός σύλλογος ∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ και ∆ήµος Αετού. 

 

ΚΚΟΟΠΠΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙ  NNEEWWSS 
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Για µέρες και …νύχτες  µαγικές, βάλτε µια αγκαλιά µαργαρίτες, σαν 
αυτές της κυρά Λούλας, στα όνειρά σας 

 
 

 
 

ΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ; 

  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ 
 Αγαπητοί συµπατριώτες µου. 
Πέρασε αρκετός καιρός, κοντά τρία χρόνια, 
που σταµάτησε να κυκλοφορεί το «Βλέµµα 
του Αετού», µια πραγµατικά αξιόλογη 
τοπική εφηµερίδα, που όλοι είχαµε 
αγκαλιάσει µε αγάπη. ∆υστυχώς, οι 
ανειληµµένες υποχρεώσεις - λόγω υψηλών 
καθηκόντων- του σηµερινού µας ∆ήµαρχου 
κ. ∆ηµήτρη ∆ριµή και τότε διευθυντού της 
εφηµερίδος, στέρησαν τον τόπο, από µια 
χρήσιµη έκδοση, που ενηµέρωνε για τα 
καθηµερινά δρώµενα του ∆ήµου µας, τους 
απανταχού συµπατριώτες µας και 
κατέγραφε παλιές ιστορίες, ήθη και έθιµα, 
που σιγά-σιγά ξεχνιόνται. 
Σήµερα, µετά από … ελπίζω, ώριµη σκέψη, 
αποφάσισα να κάνω µια προσπάθεια, να 
καλύψω το δηµοσιογραφικό κενό που 
υπάρχει, εκδίδοντας ένα νέο έντυπο, που το 
βάπτισα «ΚΟΠΑΝΑΚΙ NEWS». 
ΚΟΠΑΝΑΚΙ, γιατί αυτό είναι το κέντρο 
µας, και NEWS, γιατί ευελπιστώ, το νέο 
έντυπο να φτάσει στα πέρατα του κόσµου. H 
πρωτοτυπία και η διαφορετικότητα, αυτού 
του εντύπου, είναι ότι θα έχει ηλεκτρονική 
µορφή. ∆ηλαδή θα συντάσσεται σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα σας 
στέλνεται µέσω INTERNET. Με πιο απλά 
λόγια, αφού θα µας έχετε δώσει το E-mail 
σας, εµείς θα σας στέλνουµε τα τεύχη µας 
και εσείς όχι µόνο θα τα διαβάζετε, αλλά θα 
µπορείτε να τα εκτυπώσετε για να τα 
διαβάσουν και οι µεγαλύτεροι σε ηλικία 
οικείοι σας -που δεν έχουν πολλά πάρε δώσε 
µε τα µοντέρνα µηχανήµατα- αλλά ακόµα 
περισσότερο, θα µπορείτε να τα στέλνετε 
και σε άλλους συµπατριώτες µας, χωρίς την 
δική µας µεσολάβηση. Φυσικά, θα 
εκτυπώνουµε και µερικά αντίτυπα, για τους 
ντόπιους πατριώτες, που θα τα βρίσκουν σε 
όλα τα µαγαζιά του ∆ήµου µας. Στα αµέσως 
επόµενα σχέδιά µας, είναι η δηµιουργία µιας 
ιστοσελίδας, που θα µπορεί ο καθένας  να 
έχει πρόσβαση. Έτσι, µε ελάχιστα έξοδα, 
αλλά πιστέψτε µε, µε µεγάλη προσωπική 
προσπάθεια, ελπίζω ότι µαζί µε τους 
συνεργάτες µου, θα βάλουµε ένα λιθαράκι σ’ 
αυτόν τον τόπο. Στόχος της εφηµερίδας µας, 
είναι η αντικειµενική ενηµέρωση και οι 
σελίδες της θα είναι ανοιχτές, σε όλους τους 
συµπατριώτες µας, αρκεί τα κείµενα που θα 
µας στέλνουν, να έχουν ηλεκτρονική µορφή. 
 Αυτά  προς το παρόν και πάλι Πολύ 
Καληµέρα σας 
 
         ∆ΗΜΗΤΡΗΣ AΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ο ΑΣΠΡΟΣ 
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       ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ                                                                                    ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 

         ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ                                                     
Σας έλειψα πουλάκια µου; Αµ εµένα, τι νοµίζετε, δε µου λείψατε; 

Άλλωστε οι ιδανικότερες σχέσεις είναι οι  αµφίδροµες. Φαντάζεστε να 
είσθε ερωτευµένος και να αρνούνται  τον έρωτά σας; ∆υστυχία σας. 
Όχι, δεν θα δίνουµε, δωρεάν CD µε την εφηµερίδα µας. Θα δίνουµε 

την ίδια ∆ΩΡΕΑΝ. Και τις καλές µας κουβέντες, δωρεάν θα τις 
γράφουµε. Τις κακές, θα τις αποφεύγουµε. Πάρτε τώρα που γυρίζει. 
 Αλλά για να µη σας προσβάλουµε, « δηλαδή δεν καταδέχεσαι τα 
λεφτά µας.» µου είπε συµπαθέστατη συµπατριώτισσά µας. Οι 
προσφορές δεχτές. 
 Νύχτα µαγική, το φεγγάρι στη φέξη του και η διαδροµή για το 
Σουλιµά  λίαν ροµαντική. Αν είχαµε και καµιά κοριτσάρα µαζί µας, οι 
τρεις νταγλαράδες, ποιος θα µας έπιανε. Πιάτο από κάτω η Γούρνα και 
ο κάµπος της Μεσσηνίας και κάθε χωριό µας, ένα τσούρµο από 
αστέρια. Η όρεξή µας στο φόρτε της και να τη η δεύτερη πίκρα. 
Τέλειωνε ο Ιούλης και η Ψησταριά στο ιστορικό χωριό, δεν είχε 
ανοίξει ακόµα. Μας την θάψανε, την ύπαιθρό µας πατριώτες. Μας την 
θάψανε οι Σφουγγοκολάριοι των Αθηνών, οι δικοί µας,  που αντί να 
κοιτάξουνε να ανοίξουνε δουλειές στον τόπο µας, βοηθάνε στον 
ξεριζωµό της νεολαίας µας, αγοράζοντας ψήφους µε διορισµούς. 

Αλήθεια, τι Άνω ∆ώριο και πράσινα άλογα, έγραφε η πινακίδα 
σήµανσης; 

Και µιας και αναφέρθηκα στον Σουλιµά και επειδή µε νοιάζει 
αυτό το πράγµα µε το νεοελληνικό ξαναβάπτισµα των χωριών 
µας, που θα µας κάνει να ξεχάσουµε την ιστορία µας, ερωτώ. 
Τι θα γίνει κύριε ∆ήµαρχε, µ’ εκείνη την προεκλογική 
εξαγγελία, περί επαναφοράς των ιστορικών ονοµάτων; 
Φαντασθείτε να γιορτάζουµε την µάχη των επτά Ριζοχοραίων 
και να ψάχνουµε στα ιστορικά µας εγχειρίδια, να βρούµε την 
επέτειο. Ή να διαβάζουµε στην ιστορία για τα Σουλιµοχώρια 
και να τα ψάχνουµε στο χάρτη. Απ’ το 1800 τόσο, έγιναν οι 
αλλαγές τοπωνυµιών και εµείς ακόµα τα κρένουµε µε τα 
παλιακά τους ονόµατα. 

 
Το δίδυµο της επιτυχούς λειτουργίας, των υπηρεσιών του ∆ήµου µας, σε 
αγαστή συνεργασία Γιώργος. Αντωνόπουλος ,αντιδήµαρχος και 
Μπάµπης Χριστοφιλόπουλος, πρόεδρος δηµοτικού συµβουλίου.   
Σύκα φρακασάνα, µισή οκά το καθένα, µας πήγε και 

µαζέψαµε ο µπάρµπα Τάσης ο Σκλάβος, από το κτήµα 
του στο Λάπι. Τώρα που µας έδειξες τον 
δρόµο…αλίµονο στη συκιά σου µπάρµπα.  Αλήθεια, 
πότε θα πάµε, να βγάλουµε και ένα κολορίζι, µ’ έχει φάει 
ο µπάρµπα Θανάσης.  
Τρίτος Γιατρός, αυτή τη φορά Οδοντίατρος, άνοιξε 

ιατρείο στο Κοπανάκι. Νεότατος … ελεύθερος και κατά 
τις πληροφορίες µου, αλαφροχέρης. Το όνοµά αυτού, 
Αναστάσιος Ράλλης, εκ Σουλιναρίου Πυλίας, και η έδρα 
του, στο στενάκι δίπλα στον Μπακάκο, εκεί που άλλοτε 
ήτανε ο ναός της… απωλείας. Καλώς ήρθες ντόκτορα 
και να προσέχεις τα δάκτυλά σου. 

 
Τιµής ένεκεν, στον µεγάλο και αστείρευτο ανεκδοτολόγο, Μήτσο 
Καλούπη, που σύντοµα θα ξανακτυπήσει. 
Όσο για τις προεκλογικές εξαγγελίες, όχι µόνο της  

συµπολίτευσης, γιατί οι προτάσεις που µπαίνουν στο τραπέζι των 
αποφάσεων, ψηφίζονται η κατά-ψηφίζονται από όλους τους 
εκλεκτούς µας, µου φαίνεται ότι θα σκανάρω όλα τα 
προγράµµατα, όλων των συνδυασµών και αλίµονο στη 
…συνέπειά τους. 
Παραµονή τ’ Αη Λια στη Σαρακινάδα και το µουνούχι που 

ξεκοκαλίσαµε εξαιρετικό. Εορτάζων και αµφιτρύων, ο Λιας 
Τσαµάκος και το σφαχτάρι, από τη στάνη του Κώστα Μερκούρη. 
Στο µαγείρεµα όµως, απ’ ότι έµαθα, έβαλε το χεράκι του, ο 
Σωτήρης ο Νικολόπουλος και σκέφτοµαι σοβαρά, να τον  
προτείνω για αρχισέφ, σε γνωστή χασαποταβέρνα. Όλα 
εξαιρετικά, και του χρόνου πατριώτη, µόνο που θα ξανάρθω, µε 
αυτοκίνητο που θα έχει µουσική, γιατί η χορωδία που είχε στο 
πίσω κάθισµα ο αντιδήµαρχος, παραήταν φάλτσα. 
    Καταγγέλλω δηµοσίως, την εταιρεία που εδώ και πολλά 
χρόνια, εξοντώνει καθηµερινώς όποιον εργολάβο πέσει στα χέρια 
της. Λίαν προσεχώς τα ονόµατα των δραστών.  
 
                          Οθωνιάδες  
Είπα στον Όθωνα την ιδέα µου για µια νέα εφηµερίδα και 
αυτός εκτός απ’ το λακωνικότατο «προχώρα», µου έδωσε 
µετά από µερικές µέρες ένα σηµείωµα, που εάν το 
δηµοσίευα αυτούσιο, θα χρειαζόµουνα µία σελίδα. Ορίστε 
λοιπόν η πρώτη …λογοκρισία µου και ιδού, µερικά 
αποσπάσµατα. 
«Η αναγγελία της έκδοσης µιας νέας τοπικής εφηµερίδας, από 
τον φίλο µου τον Αριστοφάνη, ήτανε µια είδηση 
ελπιδοφόρα… Επί τέλους είπα, βρέθηκε κάποιος, που µετά 
την εποχή Βόγκα,  θα ταράξει τα λιµνάζοντα νερά στο ∆ήµο 
µας…Ο ∆ηµήτρης Γιαννόπουλος, είναι ένας άνθρωπος µε 
απεριόριστες ικανότητες και πνευµατικές ανησυχίες, που έχει 
ανάγκη ο τόπος µας… Αν συνεχίσει να προσεγγίζει, και να 
παρουσιάζει, τα προβλήµατα του ∆ήµου µας, µε τον τρόπο 
και το ύφος, που µας έδειξε, στις στήλες του Βλέµµατος του 
Αετού, τότε η προσπάθειά του, θα στεφθεί από επιτυχία.»   
Ευχαριστώ, δάσκαλε, για τα καλά σου λόγια και σου υπόσχοµαι, 
να µη σε διαψεύσω.  
 

 EMAIL ονοµάζετε, η ταχυδροµική µας διεύθυνση στον 
κόσµο του INTERNET. EMAIL, µπορεί να έχει ο κάθε 
ένας µας, χωρίς να έχει υπολογιστή ή σύνδεση. 
 

S.O.S. Τι θα γίνει µε το νερό της Αγριλιάς 
κε ∆ήµαρχε; 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
Βρε Αριστοφάνη δεν είσαι δίκαιος, θα ‘λεγε κάποιος, 

που δεν αναφέρθηκα στο εισαγωγικό µου σηµείωµα, στην 
αξιόλογη προσπάθεια του φίλου µου, του Κώστα του 
Φωτεινού, µε τα «∆ΗΜΟΠΟΛΙΤΙΚΑ» του. 
Όχι, δεν είµαι άδικος πατριώτες, την τιµώ την 
προσπάθεια του φίλου µου, µόνο που στο Βλέµµα 
είχα δώσει τον καλύτερο εαυτό µου, για αρκετά χρόνια 
και το κλείσιµό του, πέρα από την δική µου συµµετοχή, 
είχε µεγαλύτερη βαρύτητα στα συναισθηµατικά µου.   
Νέος Μπέος ανατέλλει στο χωριό µας και το όνοµα  

αυτού, Γιάννης Σταµατογιαννόπουλος η καλύτερα και 
γνωστότερα, Γιαννάκης της Μηλιάς. Άντε, καλοτάξιδος 
φιλαράκι, στον αγώνα της βιοπάλης. Πολύ µας είχε λήψη, 
εκείνο το «∆ε µαρκαλάει το ασόδυο». Για να µη 
µιλήσουµε για τις θρυλικές πικετοµαχίες, του Ντερβίση 
µε τον µπάρµπα µου τον καπετάνιο. Κούκλα το έκανε το 
παλιό καφενείου του κ. Γαλανόπουλου, το οποίο συνεχίζει 
να λειτουργεί και σαν πρακτορείο του ΚΤΕΛ.  

 O παλιός πάντως Μπέος, ζει και βασιλεύει. Μόνο που 
τώρα που έγινε µεγoλοεπιχειρηµατίας, µε το κατάστηµα 
ηλεκτρικών που άνοιξε µε τον Μπάκα, φοβάµαι µήπως 
µετακοµίσει κατά Νέα Σµύρνη µεριά. ∆εν τον βλέπω και 
πολύ καλά αυτή τη σαιζόν τον ∆ιαγόρα µας. Η αδιαφορία 
των συµπολιτών µας, για να µπουν στο ∆ιοικητικό 
συµβούλιο, επιεικώς απαράδεκτη. Μη ζητάτε λοιπόν 
αύριο τα ρέστα, από τον Σάκη το Γιωργιόπουλο, που για 
πέµπτη φορά, αναλαµβάνει την προεδρία του ιστορικού 
µας συλλόγου. 

Παρακ
πολιτισ
του ∆ή
δραστη

∆εν ξέρετε πόσο χαίροµε, όταν νέα παιδιά, ξεκινούν 
στον τόπο µας, την προσπάθειά τους για την 
επιβίωση. Έτσι χαιρετίζω και το νέο ξεκίνηµα του 
Ηρακλή και της Νάντιας. Μπράβο Βασίλη, καλή 
δουλειά έκανες. Να ζήσεις πολλά χρόνια µε την κυρά 
σου για να καµαρώνεις τα παιδιά σου. Όσο για την 
φωτογραφία, µε τόση …µουρµούρα παράγινε 
καλλιτεχνική. 

 

 Τρακάρισµα µε …γάιδαρο πραγµατικό και µάλιστα 
Σκυριανό, είχε η Γιώτα της Τασίας, της αδελφής της 
Σωτήρως του Καντάφι και του Σωτήρη, του αδελφού του 
µπάρµπα Αγγελή. ∆εν την προσέχεις τη νυφούλα Μητσάρα 
και θα σε µαλώσω. Την πήγες στο νησί σου, χωρίς να της 
µιλήσεις για τα πραγµατικά γαϊδούρια. 
 Να σας ζήσει η … δισεγγονούλα µου. 

 Αργύρης ασθενεί βαρέως STOP οσονούπω 
αποθνήσκει STOP µπόµπω µπόµπω µπόµπω STOP. 
Που θα έλεγε και ο Όθωνας. Εξ ου και οι αναδουλειές, 
φίλοι µου.  

 Να πάρω θέση, επιµένει, ο πρώην  δηµοτικός 
σύµβουλος και πρώην πρόεδρος του δηµοτικού 
συµβουλίου, Σταύρος Ρούσσης, µέσα από την νέα 
εφηµερίδα, για τις επόµενες δηµοτικές εκλογές. 
∆ηλαδή τι να κάνω; Να πω στον κόσµο αυτός είναι 

ΤΑ ΕΞ
ΕΚ∆Ο
ΘΥΜΗ
ΓΙΑΝΝ
ΧΑΡΑ

 

 
αλούµε, τους τοπικούς, 
τικούς και  αθλητικούς συλλόγους, 
µου µας, να µας ενηµερώνουν για τις 
ριότητές τους.  

καλός και ο άλλος, άστα να πάνε; ∆ηλαδή υπονοεί 
ότι οι συµπολίτες µας, τρώνε κουτόχορτο και εγώ 
θα τους καθοδηγήσω; Αλλά Σταύρο µου, το ξέρεις 
καλύτερα από τον καθένα, ότι στις δηµοτικές 
εκλογές, τα πάντα είναι δούναι και λαβείν αφενός 
και αφετέρου, πόσο µεγάλο σόι έχεις και αν θα σε 
ακολουθήσει. Μετά έρχεται το κύρος η 
προσωπικότητα, η µόρφωση, η εντιµότητα, οι 
κοµµατικές στηρίξεις και πάνω απ’ όλα η 
κοινωνική σου προσφορά. Αλλά τέλος-τέλος, δεν 
ξέρουµε ακόµα ποιοι θα είναι οι επόµενοι 
διεκδικητές,  γιατί εκτός από τα γνωστά ονόµατα, 
που ακούγονται ευρέως µπορεί να έχουµε και 
καµιά έκπληξη. Προς το παρών όµως και χωρίς 
παρεξήγηση, µε τον καινούργιο ∆ήµαρχο βρήκε 
την ησυχία του ο τόπος µας, ή διαφωνείς; Εµπρός, 
πάρε θέση.  

 Αγαπητοί αναγνώστες, σας παρακαλούµε, να 
είσθε επιεικής µαζί µας, ως προς τις ατέλειες της 
πρώτης έκδοσης, αλλά αυστηρότατοι, ως προς τα  
γραφόµενα.     

Ο∆Α ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΣΗΣ ΤΑ ΚΑΛΥΨΕ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΗ ΤΟΥ Α∆ΕΛΦΟΥ ΤΗΣ 
Η. Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΛΑ 
ΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
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