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 Αγαπητοί συµπατριώτες µου. 
 Κατ’ αρχάς, να σας ευχαριστήσω για την 
θερµή υποδοχή, που επιφυλάξατε, στην 
πρώτη παρουσίαση, του Κοπανάκι news. 
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, 
ευχαριστώ και για την µουρµούρα σας. 
∆εν θα δώσω εξηγήσεις, για όσα 
φαντάζονται για τον «ρόλο» µου, όπως 
είχα κατά νου να κάνω, γιατί πιστεύω, ότι 
ο χρόνος θα δείξει τον πραγµατικό σκοπό, 
αυτής της προσπάθειας. Αναλογιστείτε 
µόνο, µήπως θέλω να ικανοποιήσω την 
µαταιοδοξία µου, ότι µπορώ, να 
προσφέρω κάτι σ’ αυτό το τόπο; 
 Επιτρέψετέ µου πάντως, να κάνω παρέα 
µε όποιον θέλω, να φωτογραφίζω όποιον 
µου το επιτρέπει και το κυριότερο, να 
συντρώγω, µε όποιον µε προσκαλέσει. 
∆εν αποφεύγω κανέναν, δεν υποτιµώ 
κανέναν, δεν σνοµπάρω κανέναν. 
∆εν πρόκειται να κάνω στείρα 
αντιπολίτευση, για να ευχαριστήσω 
κάποιους και το κυριότερο δεν θα 
πολεµήσω το έργο του σηµερινού 
δηµάρχου, όπως δεν πολέµησα, το έργο 
του προηγούµενου. Θα χειροκροτήσω τα 
καλά του και θα του επισηµάνω τα λάθη ή 
τις τυχόν παραλείψεις του. ∆εν πρόκειται 
να πέσω στην παγίδα, µιας 
µικροπολιτικής συµπεριφοράς. Αν έχετε 
να παινέψετε ή να καταγγείλετε κάτι για 
τον οποιονδήποτε, µε στοιχεία, όχι µε 
λόγια του αέρα, κοπιάστε. 
Εγώ δεν σκοπεύω να αποκρύψω: την 
βοήθεια στο σπίτι, τον «άσπρο σίφουνα», 
την αναβάθµιση του αγροτικού µας 
ιατρείου σε κέντρο εφηµερίας, τους 
δρόµους και τα έργα που γίνονται, τις 
φανταστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. 
Επίσης όµως, δεν θα παραβλέψω, να 
αναφερθώ: στο νεκροταφείο του Λάππι, 
που είναι σε άθλια κατάσταση, στην 
βρώµα που είδα στην σιδηροδροµική 
γραµµή και στο παρτέρι, µπροστά της, 
στους παρέδρους, που µου καταγγείλανε, 
ότι είναι απλήρωτοι, από το 2002 και 
φυσικά, στο ότι, επί προεδρίας Γιώργη 
Κατσάρα, πήγαινα από δυο δρόµους στις 
ελίτσες µου στις «Εκκλησιές» στο Αρτίκι 
και τώρα χρειάζοµαι, τρακτέρ ή 
ελικόπτερο. 
 Αλλά, ελπίζω να τα ξαναπούµε. 
 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  

«Γουρνοπούλα µε αισθήµατα»: Το σήµα κατατεθέν του 
Κοπανακίου.  

Ο λαός µας λέει, άµα δεν παινέψεις το σπίτι σου, πέφτει 
και σε πλακώνει. Φαντάζεστε, να πέσει, ο Αλέκος, πρώτος 
µου εξάδελφος και να µε πλακώσει; Θεός φυλάξει.  
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-Πληροφορίες, για νέα και παλιά, καταφθάνουν, 
καταιγιστικά, σε ρυθµό πολυβόλου στα αυτιά µας. Είναι 
αδύνατον, να συµπεριληφθούν όλες, στο περιορισµένο 
χώρο της έκδοσής µας. Ελπίζω, από τον Σεπτέµβριο, 
που θα έχουν τελειώσει και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
να µην αναγκαζόµαστε να επιλέγουµε, αλλά να τις 
φιλοξενούµε όλες. 
Αλήθεια, κ. ∆ήµαρχε, ούτε ανάσα δεν µ’ άφησες να 
πάρω αυτό το καλοκαίρι, µε τα δρώµενα στο ∆ήµο µας. 
Θα στο πω λοιπόν κι ας µε κακό… χαρακτηρίσουν 
µερικοί. Θερµά συγχαρητήρια!!!  

Αλλά ας µπούµε στο ψητό. 
-Πρώτα –πρώτα, να ζητήσω συγνώµη από τον φίλο µου 
τον Σταύρο, που τον ανέφερα, ως πρώην αντιδήµαρχο 
και όχι σαν πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου, που 
είναι το σωστό. Αλλά όταν έχεις τόσα πολλά πράγµατα 
στο κεφάλι σου και ορθογραφικά λαθάκια θα κάνεις, και 
ποιητική αδεία, ασυνταξιούλες. Φυσικά, αν έδινα τα 
κείµενα στον Φιλόλογο, θα ήµουνα άψογος. 

  

 
 -Και µιας και αναφέραµε το νεράκι, πολύ 
εκτίµησα την ευθιξία του παρέδρου της 
Αγριλιάς , που έσπευσε να µε ενηµερώσει, 
για τα προβλήµατα ύδρευσης του χωριού. 
Επειδή, µου είπε, µεταφέρθηκε το νερό 
στην καινούργια δεξαµενή, που είναι 
ψηλότερα από την παλιά, ανέβηκε η πίεση 
– από 2,5 σε 5 ατµόσφαιρες – και το 
υπάρχον δίκτυο δεν άντεξε την διαφορά. 
Σαν προσωρινή λύση, αποφάσισαν να την 
µειώσουν στις 3 ατµόσφαιρες την πίεση και 
σε πρώτη ευκαιρία να εντάξουν, την 
αντικατάσταση του δικτύου, σε κάποιο 
πρόγραµµα.  
- Προσωπικά βρήκα, άκρως ικανοποιητικές 
τις εξηγήσεις του, αλλά έπ’ ευκαιρίας, 
εκείνα τα δεντράκια στη παιδική χαρά, γιατί 
τα «εκτελέσατε»;  

ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ … ΑΘΗΝΑΙΟΣ. Ο Κ. ∆ΗΜ. 
ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ. ΠΩΣ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑ ΕΤΣΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 
ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ;  

 
-Αυγό τηγανιτό, σε πορτοκαλόφλουδα, στη χόβολη έχετε 
φάει; Το φτιάχνε η µητέρα της κ. Τούλας, η γυναίκα του 
παλιού προέδρου του Κοπανακίου, του µπάρµπα Τάση. 
Εγώ το χειµώνα δε θα παραλείψω, να το δοκιµάσω. 
Ελπίζω να θυµάστε από παλιά, την αδυναµία µου, στις 
νοστιµιές. Έτσι πολύ ευχαρίστως, θα δηµοσιεύσω, 
όποια συνταγή µου δώσετε. 
-Ρε παιδιά. Εκείνη η σύζυγος διπλωµάτη, κάθε φορά που 
εκείνος φεύγει για της Βρυξέλες, τσούπ στο Κοπανάκι 
έρχεται. ∆εν νοµίζω, επί του πονηρού, αλλά την άλλη 
φορά που πηγαίναµε για τον πύργο του Μπαρµπαλέκου 
και χαθήκαµε και βρεθήκαµε, σα κάτω στο γεφύρι που 
σε βγάζει στη Ζούρτσα και είχε ένα ουρανό χωρίς 
φεγγάρι, γεµάτο αστέρια και ακουγότανε να κελαρύζει το 
νεράκι…της γεννηθήκανε κάτι επιθυµίες για αγάπες, 
άλλο πράγµα. 

 Σ’ αυτόν τον κόσµο 
 του θορύβου και της µοναξιάς 

 κράτα, ό,τι αγαπάς κι ό,τι θυµάσαι. 
 ΜΑΛΛΙΟΥΣΑ

ΧΡΟΝΗΣ ΑΗ∆ΟΝΙ∆ΗΣ 
 Όνοµα και πράγµα που λέει, ο λαός µας. 
Του οφείλω ένα αφιέρωµα, του ΑΡΧΟΝΤΑ 
της δηµοτικής µας, παράδοσης. Να µας 
ξανά ‘ρθεις φίλε µας, θα ‘σαι πάντα 
καλοδεχούµενος. 
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-Τι έκανε εκείνος ο Κατωκοπανακαίος, ονόµατα δε 
γράφουµε, Γιώργο Χαµπεσή τον λένε, στους, κατά 
δήλωσή τους ενώπιόν µου «βασιλοχουντικούς» 
µαστόρους. Τους αγόρασε «αριστερά» κεραµίδια 
και τους βγήκε η πίστη, να τα τοποθετήσουν.  
Καλά εσείς το ξέρατε, ότι υπάρχουνε «αριστερά 
κεραµίδια»; Τα έβγαζε, ο Ντάβος, µου είπανε. 
Ελπίζω, να µην έχει καµία συγγένεια, µε τον γνωστό 
στρατηγό.  

ΟΛΟΙ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΦΕΓΓΑΡΟΣΟΥΠΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΑΝ ΟΙ 

« ΚΟΚΟΥ-ΜΟΥΚΛΟ». 
Αυτό όµως, που έκανε, ευτυχισµένα, πάνω από 100 

πιτσιρίκια, είναι η κατασκευή κούκλας που ακολούθησε. 
Τεράστιο το κέρδος. Μπράβο κορίτσια!!! 

 
Έλεγα την παραπάνω ιστορία, στον διπλοπατριώτη 
µου, Σωτήρη Στασινόπουλο κι αυτός µου θύµισε, 
την ιστορία µε τις αρβύλες, που έριχναν στους 
αντάρτες οι Εγγλέζοι και ήτανε, ή όλες αριστερές ή 
όλες δεξιές.  

-Παραπλεύρως αριστερά, οι δικοί µας Έλληνες, 
από την Καλαβρία και ανάµεσά τους, ο 
δήµαρχός µας. 
-Μ’ αυτά τα πολιτιστικά, µε το σταγονόµετρο ο 
χώρος, για τ’ αριστοφανικά. Υποµονή µέχρι τον 
Σεπτέµβρη και θα βγάλω το άχτι µου. Πέρα από 
την περίπτωση, να γίνουµε 8σέλιδοι… 
-Περιµένω και απ’ τον Κώστα τον Φωτεινό 
συνεργασία. Όσο για τον Ντερβίση, µου 
φαίνεται ότι θα γράψω µόνος µου, εκείνο το 
κοµµάτι για τα Θυρανοίξια, που του ζήτησα. 
Εκτός, αν θελήσει ο κ. Βόγγας, που ξέρει 
καλύτερα το θέµα, να µας τιµήσει µε την γραφίδα 
του. Μακάρι… 
Η Κ. ΤΖΕΝΗ ΜΑΣ. ΣΤΟΝ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ 

 
Με το χαµόγελο στα χείλη, υποδέχθηκε την 
εφηµερίδα µας, η πρόεδρος του συλλόγου 
γυναικών του δήµου «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και 

η επιστολή της συγκινητική: «Κάθε προσπάθεια 
προβολής του τόπου µας, είναι άξια 

συγχαρητηρίων. Φίλε ∆ηµήτρη, σου εύχοµαι 
καλή επιτυχία στο έργο σου και σ’ ευχαριστώ εκ 

των προτέρων, για την φιλοξενία, των 
δραστηριοτήτων του συλλόγου µας  σ’ αυτήν.» 

Ιδού η απόδειξη της φιλοξενίας 

ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΑ ΒΛΑΣΤΑΡΙΑ ΜΑΣ. 
-Στις 19 Αυγούστου, παρακολουθήστε µε τον 
σύλλογο γυναικών, στην Επίδαυρο, τον 

«Προµηθέα δεσµώτη» µε τον Κώστα Καζάκο και 
στις 22, ακολουθήστε τον, στην Ι. Μονή 

Ζωοδόχου Πηγής, Ζγράµπα  

ΜΙΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ 
Ο Θανάσης Γκαϊφύλλιας, ένας πηγαίος 
τροβαδούρος, που µας ήλθε, από την µακρινή 
αγαπηµένη Θράκη, των Χριστιανών και των 
Μουσουλµάνων Ελλήνων, όπως µας είπε, τίµησε µε 
την παρουσία του τον δήµο µας. 
Ο ποιητικός του λόγος, πεζός και έµµετρος, η 
αναφορά του στους δηµοκρατικούς αγώνες του 
λαού µας, η σκωπτική παρουσίαση της 
καθηµερινότητας, ήταν από τα ελάχιστα, που 
µπορούν να σηµειωθούν στο ενεργητικό του. Οι 
νεώτεροι γνώρισαν από κοντά τον λυρισµό και οι 
παλαιότεροι αναπόλησαν τα φοιτητικά τους χρόνια. 
Πιστεύω ότι η παρουσία του στο ∆. ∆. Αετού, ήταν 
εξαιρετική και οι τυχεροί που την παρακολούθησαν, 
θα την διηγούνται για πολύ καιρό. Εύχοµαι να του 
γίνει συνήθεια και του χρόνου να τον απολαύσουµε, 
µαζί µε την σύζυγο του Λία. 
 

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ. 
ΡΟ∆Ο ΜΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΟ. 
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Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ 
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΛΩΣΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΣ 
Για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου µας, µια 
άψογα οργανωµένη έκθεση βιβλίου, η 
µεγαλύτερη στη χώρα µας, αν µετρηθεί 
αναλογικά µε τον πληθυσµό µας, µας έκανε 
πλουσιότερους και σοφότερους. Ίσως, για µένα, 
η σπουδαιότερη πράξη του πολιτιστικού µας 
Αύγουστου. 

Η Αθηνά και ο Άρης Σκλάβος, στάθηκαν άριστοι 
στο ρόλο του οικοδεσπότη και η αθρόα 
προσέλευση των κατοίκων, αλλά και των 
επισκεπτών του δήµου µας, λίαν ενθαρρυντική, 
για την καθιέρωσή της, σε ετησία βάση. Άµποτε... 

 

ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΣΤΟ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ 
∆υστυχώς, είναι πολύ περιορισµένος, ο χώρος 
µας, για να περιλάβει τόσο κέφι! Η ανάγκη µε κάνει 
λακωνικότατο, αλλά θα επανορθώσω σε επόµενο 
φύλλο, για να µην υποσχεθώ, έξτρα έκδοση. Ο 
ισόβιος, για την πλειοψηφία των κατοίκων του 
χωριού, πάρεδρος κ. Θεόδωρος Κριαράκης, άξιος 
συγχαρητηρίων. Ο Γιώργος Καραµάνος, για τρίτη 
χρονιά –αυτή τη φορά µαζί µε την γοητευτική Γιώτα 
Νικολάου- ξεσήκωσε τους πάντες. Χόρεψαν µέχρι 
και οι… καρέκλες. Αλλά θα επανέλθω.  

ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΪΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΛΑ, ΝΑ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ 

∆ΙΑΓΟΡΑ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ 
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