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ΟΙ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ. 

 

Βοήθεια χωριανοί!!! 
Μας πήρε η κατηφόρα και ποίος µας σταµατά. 
∆ιότι όπως λέει ο λαός µας « τρώγοντας έρχεται η 
όρεξη». Τι 4σέλιδα και 8σέλιδα, από 12δέλιδα και 
πάνω χρειάζονται για να καλύψουµε τα γεγονότα, 
αλλά και για να ασχοληθούµε και µε την 
λογοτεχνία, την ιστορία και την λαογραφία µας. 
Και που να ξυπνήσουν και οι άλλες δυνάµεις 
του… πνεύµατος και µας ακολουθήσουν στην 
προσπάθειά µας.  
Τώρα επείγει να µάθω να «Ζιπάρω» τα κείµενα 
για να χωράνε σε e-mail.  
Αλλά ας σοβαρευτούµε, όπως µε παρότρυναν 
ορισµένοι συµπολίτες µας. ∆ηλαδή οι φίλοι µας, 
το χιούµορ και την σάτιρα δεν την θεωρούν 
σοβαρή υπόθεση. 
∆ιαφωνώ ριζικά µαζί τους. Ο λαός µας είναι από 
την φύση του «σκωπτικός», ακόµα και 
αυτοσαρκαστικός. ∆εν χρειάζεται να σας πω, που 
λέγονται τα καλύτερα ανέκδοτα. 
Αδύνατον να πάω ενάντιά του, άλλωστε η πολύ 
σοβαρότητα µε τροµάζει, την θεωρώ επικίνδυνη 
και για την υγεία µου, αλλά και για την 
∆ηµοκρατία µας.  
Με αγάπη ο φίλος σας ∆ηµήτρης Α. 
Γιαννόπουλος. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ 

 
Πλήθος κόσµου, µε την συνοδεία της 
φιλαρµονικής της Καλαµάτας, περιέφεραν την 
Ιερή Εικόνα του Τιµίου προδρόµου, µε ευλάβεια 
εις τας οδούς της Κωµοπόλεώς µας. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΜΑΣ. Ο ΜΠΙΝ 
ΛΑΝΤΕΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ 

ΟΙΝΟ… ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΡΙΤΣΙ. 

 
 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ 

∆ΗΜΟ ΑΕΤΟΥ ∆ΙΑΣΗΜΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. 
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ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ 
 Ο χορός των εκδηλώσεων, στο δηµοτικό διαµέρισµα του 
Αετού, ξεκίνησε µε την αγαπηµένη πρωταγωνίστρια, του 
Ελληνικού θεάτρου, την Καίτη Παπανίκα και τον αγέραστο 
Χριστόφορο Ζήκα, συνεχίστηκε µ’ ένα χορευτικό ταξίδι σ’ 
όλη την Ελλάδα, από το χορευτικό συγκρότηµα «ΠΥΡΣΟΣ» 
των Φιλιατρών και έφτασε στο αποκορύφωµα του µε το 
παραδοσιακό πανηγύρι την παραµονή της Μεταµόρφωσης 
του Σωτήρος. 
Ο δηµοφιλής τραγουδιστής Λεωνίδας Παπακώστας, αυτή την 
χρονιά, µαζί µε τον µεγάλο λαϊκό βάρδο Γιώργο Καµπουρίδη, 
ξεσήκωσαν τους παρευρισκόµενους για ατέλειωτες ώρες. 
Πρώτη χρονιά τέτοια λαοσύναξη και τόσο κέφι.  

Αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους του 
συλλόγου και φυσικά στον πρόεδρό του κ. 
Ναπολέοντα Γκότση. 
Όµως ο χορός των εκδηλώσεων  είχε και συνέχεια.  Για τον 
Θανάση Γκαϊφύλλια και την µοναδικότητά του, 
αναφερθήκαµε στο προηγούµενο φύλλο µας. 

∆υο λόγια ακόµα όµως δεν βλάπτουν. Λυρικός, σκωπτικός 
αλλά και οργισµένος, µε µια δηµοκρατική επαναστατικότητα 
που άγγιξε ευαίσθητες χορδές, ένας πραγµατικός 
τροβαδούρος, ένας άξιος υπηρέτης της µπαλάντας. 
Ο Θανάσης Σπυρόπουλος έσυρε τον χορό των εκδηλώσεων, 
σε µια παράσταση, που µεταξύ µας, µε εκείνο το 
Ελληνοτουρκικό µίσος, - που πρέπει κάποια στιγµή, να πάψει 
να καλλιεργείται- µε στενοχώρησε, ενώ αντιθέτως στο 
Κοπανάκι, µε την παράσταση « Ο Καραγκιόζης 
γραµµα…τυφλός», µε γοήτεψε.    

Το χορό των εκδηλώσεων έκλεισε, η βραδιά αφιέρωµα, στη 
µνήµη του µεγάλου τραγουδιστή της Ρωµιοσύνης, του 
Γρηγόρη Μπιθικώτση. Ο συνθέτης Μιχάλης Τερζής και οι 
εξαιρετικοί ερµηνευτές Σωτήρης ∆όγανης και Αντιγόνη 
Μπούνα, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. 

Ο ΣΕΡ ΜΠΙΘΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ. Η 
ΜΕΓΑΛΗ …ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΕΦΕΡΕ 

ΚΟΝΤΑ ΤΗΝ ΜΑΓΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟ 
ΜΕΛΩ∆Ο. 

 
Οι δεξιοτέχνες των οργάνων,  έκλεψαν την παράσταση κι αν 
ήταν πιο διακριτική, η παρουσία της Αννούλας, που µας 
συγκίνησε µε τις απαγγελίες της, η βραδιά θα άγγιζε την 
τελειότητα. 
Πάντως µια τέτοια βραδιά, «ύµνο στη δηµοκρατία», κύριε 
∆ήµαρχε, άξιζε να επαναληφθεί και στο Κοπανάκι.  
 Ας ελπίσουµε του χρόνου.  
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
 Ο άνθρωπος ήταν σαφής και κατηγορηµατικός «έχω δηλώσει 

επανειληµµένα, ότι το 2006 θα είναι για µένα,  η τελευταία χρόνια 
που ασχολούµαι µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Ας το καταλάβουν 
επιτέλους.» 

 ‘Όλοι  καταλάβατε, ότι η παραπάνω δήλωση, ανήκει στον 
πρώτο και πρώην δήµαρχο του δήµου Αετού, τον κ. ∆ηµήτρη 
Βόγγα. 
  Έπ’ αυτού, δεν µπορώ να πω τίποτα, γιατί θεωρώ, ότι είναι 
δηµοκρατικό του δικαίωµα , να ”αυτοδιαθέσει” τον εαυτό του. 
Όµως ερωτώ, έχει σκεφθεί, να ασχοληθεί, µε την κεντρική 
πολιτική σκηνή της χώρας; 

 Είναι τρελοί αυτοί οι Κριτσαίοι. Γιορτάζουν τον Αι Νικόλα 
ντάλα καλοκαίρι, στις 20 Αυγούστου. Η κοσµοσυρροή πάντως 
ανεπανάληπτη – πάνω από 150 νοµαταίους µέτρησα- και δεν 
πρέπει να παραλείψουµε να συγχαρούµε «την ψυχή», της 
διοργάνωσης, τον Γιάννη τον Αναγνωστόπουλο ή γνωστότερα, τον 
Γιάννη της παπαδιάς. Για το τι φάγαµε και το τι ήπιαµε, ρωτήστε 
τον Σωτήρη και όλους τους Αρτικοσαρακιναδαίους που 
παρευρέθηκαν.  

 
 Λεπτοµέρεια, σηµαντική για µένα, ο δάσκαλος, ο Νίκος 
Αναγνωστόπουλος, είναι δισέγγονος, της αδελφής της γιαγιάς µου, 
θεια Μήτραινας, Νικολέτας. Κουίζ. Τι συγγένεια έχουµε; 

 
   
Παράπονα από Αητοβουναίους, για το όνοµα της εφηµερίδος 

µας. ‘Έπρεπε, λέει να περιέχει τη λέξη Αετός. Παράδειγµα, λέω 
εγώ, « Το νύχι του Αετού» για να µη πω «Το …φρύδι του Αετού», 
που µου είχε προτείνει και ο Τάκης ο αρχηγός … παράταξης. 
  Μη γίνεστε περίεργοι, ρε πατριώτες και το «Πορδίτσιτσι», που 
λέει ο Καραγκιόζης, να ήτανε πρωτεύουσα της χώρας µας, 
οφείλαµε να το τιµούµε, άλλωστε, γιατί παραπονιέστε; ας είναι 
καλά ο σύλλογός σας, που εκδίδει εφηµερίδα µε το όνοµα του 
Αετού. Άντε µη µε στενοχωρείτε, χωρίς λόγο και σας έχω 
αδυναµία. Ξέρετε το γιατί, αλλά και αν δεν το ξέρετε, ρωτήστε τον 
Ναπολέοντα, τον πρόεδρο του συλλόγου σας, να σας το πει.  

Ο οποίος, παρεµπιπτόντως, είναι πανταχού παρόν, σε όλες τις 
εκδηλώσεις που γίνονται στον ∆ήµο µας. Λέτε να πολιτευθεί ; 

 Με την πολυλογία, παραλίγο να ξεχάσω, την σπεσιαλιτέ της 
Αητοβουναίικιας ταβέρνας, η οποία, µεταξύ µας, όλα τα λεφτά 
πήρε αυτό το καλοκαίρι. 

  ΜΠΟΞΑ∆ΑΚΙ. Κοµµατάκια χοιρινής µπριζόλας µε άντερα 
αρνίσια, τυλιγµένα σε µπόλια, στα κάρβουνα. Σκόρδο, ντοµάτα, 
πιπεριά, ρίγανη και αλάτι, σε αναλογίες κατά το γούστο σας. Θα 
γλύφετε τα δάκτυλά σας. Ευχαριστώ τον µάγειρα που µας την 
παραχώρησε και τον Στάθη, που ενδιαφέρθηκε να µας την φέρει. 
  Εξαιρετικό το κρασί που ήπιαµε, µάλιστα  ο γαµπρός µου ο 
Νάκης, πήρε ένα 20 κιλό, µαζί του για την Αθήνα. Το περίεργο 
της υπόθεσης είναι, ότι το ίδιο ακριβώς κρασί, σερβίρει και η 
Τασία στο Κοπανάκι, αλλά εκεί δεν τους αρέσει. Λέτε να φταίει 
το κλίµα ή η προκατάληψη;   

 
« Θα ακολουθήσω τον Μέλτο τον Καµπούκο, αν πολιτευθεί, σε 
οποιοδήποτε συνδυασµό και αν µπει.» Μας δήλωσε ο 
αντιδήµαρχος κ. Αβδάλας, για τον πρόεδρο του αθλητικού 
συλλόγου Α. Ο. Αετού, κ. Μελέτη Καµπούκο.  
Οι παραπάνω φίλοι µου, µε κατηγόρησαν αδίκως, ότι δεν 
δηµοσιεύθηκε η παραπάνω δήλωση, στο προηγούµενο φύλλο µας, 
γιατί έπεσε θύµα λογοκρισίας. 
Τόσα ξέρουνε, για µένα, τόσα λένε. Απλά, είχα χάσει όλα τα 
αρχεία µου, λόγω απειρίας µου στη χρήση υπολογιστών και τώρα, 
µου τα επανέφερε ο γαµπρός µου, Νάκης Φιλιός, καθηγητής της 
ΑΣΠΑΙΤΕ. Ευχαριστώ γαµπρέ, αχρείαστος, να µου είσαι. 
   Αν αληθεύει η πληροφορία, ότι θα υπάρξει συνδυασµός 
αποτελούµενος αποκλειστικά από γυναίκες, ορκίζοµαι 
ΠΙΣΤΗ και ΑΦΟΣΙΩΣΗ.  
 Βαρεθήκαµε να προσκυνάµε, τον Αγά του Αετού. Μας δήλωσε 
αγανακτισµένος Μαλικαίος, µιλώντας για το δρόµο, Κοπανάκι-
Μαλίκι. Αλήθεια, δεν αξίζουµε ούτε µερικά µεροκάµατα στον 
γκρεϊντερίστα, για να γίνει υποφερτή η διάβασή του;  

  Τ’ αξίζετε και τα παρ’ αξίζετε, φίλε µου και όπως λένε, οι 
δηµοσιογραφικές πληροφορίες µου, σύντοµα θ’ ασφαλτοστρωθεί, 
ένα χιλιόµετρο, απ’ το χωριό και προς το Κοπανάκι. Έτσι, θα 
µπορώ κι εγώ, να επισκέπτοµαι συχνότερα, τ’ ανίψια µου, -του 
Γιάννη Μαλίκι  και της Κούλας- που νοµίζουν ότι δεν τ’ αγαπάω. 

 Ο Οδυσσέας, παµπόνηρος ων, έβαλε να τον δέσουν στο κατάρτι 
του καραβιού του, για να µην τον µαγέψουν οι σειρήνες. Εµένα 
όµως µ’ αφήσανε αµολυτό κι άντε να γλιτώσω από τις ΣΕΙΡΗΝΕΣ 
της …γκαζόζας. Τέσσερες τον αριθµό, µε βαρύ πυροβολικό την 
Νανά. Πάντως για τα δικά µου γούστα η Θεσσαλονικιά και για τα 
…δόντια µου η …συµπατριώτισσα. Όσο για την τέταρτη, ρωτήστε 
αυτόν που του έδωσε το τηλέφωνό της. Λεπτοµέρειες και 
φωτογραφίες προσεχώς. 
Πάω, που λέτε στο ΚΤΕΛ, να πάρω κάτι εφηµερίδες, βλέπω 

ένα δέµα µε το επώνυµό µου και σαν καλός κύριος, το παίρνω και 
φεύγω. Πάω στην έκθεση βιβλίου να το ανοίξω και τι ανακάλυψα 
ότι περιείχε; Πυτιές φίλοι µου. Ευτυχώς που δεν τις έψαχνε ο 
µπουλούκος. 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
Φίλε µου Βασίλη, τι ένα τι δύο. Καλλίτερα µεγαλώνουν δυο παιδιά 

κοντά-κοντά, παρά µετά από χρόνια. Άντε, γόνιµο το χωράφι και 
πανέµορφο, προχώρα σε θέλει όλη η χώρα. 

 Έλειπα, όταν αρραβωνιαστήκανε κάτι φιλαράκια, για τον 
Μητσάρα και τον Χρήστο µιλάω, άντε γρήγορα και  τα στέφανα κι’ 
εγώ, πρωτοσέλιδες φωτογραφίες θα βάλω. Αρκεί να µε καλέσετε. 

 
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΜΑΣ ∆ΗΛΩΣΕ Ο 

∆ΗΜΟΣ και φυσικά ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΠΑΡΑ ΤΟ 0-2 !!! 
Ήτανε που λέτε, ένας νοµαταίος στο Καµάρι, τα ονόµατα 

φανταστικά, γιατί οι ήρωες των ιστοριών, µπορεί να έχουν 
αποδηµήσει εις Κύριον, οι απόγονοί τους όµως ζουν και βασιλεύουν 
και µπορεί να µη θέλουν να τα µαρτυρίσουµε .  Ήτανε που λέτε ένας 
νοµαταίος στο Καµάρι, ας τον πούµε κ. Μακρυ..χέρι, που όταν 
αντάµωνε την Παγώνα, πάλι ας πούµε, την …µερεµέταγε κανονικά 
κι αυτής της άρεσε. Πέντε-δέκα φορές, όλο το χωριό τους είχε πάρει 
χαµπάρι, µ’ αυτοί το παίζανε, κινέζοι. Ένα βράδυ, που γύριζε από 
την βρύση µε την στάµνα στον ώµο, την είδε ο ντερβίσης της εποχής 
–καµία σχέση µε τον δικό µας τον ντερβίση- και άρχισε να λέει στους 
άλλους τάχατες, για να τα’ ακούσει η Παγώνα, µια ιστορία: «Που 
λέτε, στο πόλεµο πατριώτες, πριν πάρουµε την Χιµάρα, είχαµε 
στρατοπεδεύσει σ’ ένα βουνό και κοιµόµαστε µέσα σ’ αντίσκηνα. 
Εκεί που κοιµόµαστε, µπαίνει στ’ αντίσκηνο ένα αγριογούρουνο και 
χραπ  βουτάει την …ξερή του Μακρυχέρι και την τρώει».  
«Τι λες ρε ψεµατούρη» πετάγεται η Παγώνα νευριασµένη, « µαύρη-
µαύρη και µέχρι τον αγκώνα µου την έχει.» του είπε και έτσι 
µαθεύτηκε και επίσηµα η ιστορία και έφθασε µέχρι σ’ εµάς. 
Ο ΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ  ΠΟΥ 
ΑΠΟΛΑΨΑΝ  ΤΑ ΞΕΝΥΧΤΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ 
∆ΗΛΩΣΕ Ο Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΛΙ. 

 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ …∆ΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙ∆ΙΑ. 

 
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ ΘΑΝΑΣΗ ΓΚΟΤΣΗ. ΟΧΙ ∆ΟΥΛΕΙΑ-∆ΟΥΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ∆ΟΥΛΕΙΑ. (Η photo, από το αρχείο του Άγγελου …Τσέλιου, 

που µέρος του, µου έχει παραχωρήσει.)   

 
Ι∆ΟΥ Ο ΚΟΚΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ …ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ. ΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ 
ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΩ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ. 
∆εν είναι απλήρωτοι οι πάρεδροι από το 2002, αλλά για 

το 2002. ∆ηλαδή µια χρονιά, την τελευταία της 
προηγουµένης δηµαρχίας. Και δηλαδή, αυτά δεν πρέπει να 
τα πληρωθούνε; 
Λοιπόν, για να µη ξεχνιόµαστε, ότι βιβλίο και αν χρειάζεστε, 

µπορείτε να το παραγγείλετε, ξέρετε που – τώρα µάλιστα που 
ανανεώθηκε και το έµψυχο δυναµικό – και θα σας το φέρουν στο 
άστραµµα. 

 Όχι Ντάβο, Τόµπρα τον λέγανε, αυτόν µε τα αριστερά 
κεραµίδια. 
Και µας, φίλε Γιάννη, τους µοναχικούς λύκους, δεν µας 

σκέφτηκες καθόλου, α βρε άσπλαχνο πατριωτάκι; 
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«Στη Βρύση» 
«Στη βρύση πάω, µωρέ πάω και κάθοµαι, 

στη βρύση πάω και κάθοµαι, διψώ, νερό δεν πίνω, διψώ, νερό δεν πίνω.» 
(δηµοτικό τραγούδι) 

Ηθέλησα να είµαι εκεί κατά το ηλιοβασίλεµα και το επήρα περπατώντας, να απολαύσω το γλυκύτατο 
αυγουστιάτικο δειλινό, να ξαναζωντανέψουν οι παιδικές µου εικόνες, τότε που «αλωνίζαµε», όλη την 
ευρύτερη περιοχή. Εσκεπτόµουν  µόνο, ότι θα έλειπαν τα αναρίθµητα κοπάδια, που µε τα κουδούνια τους 
εχάλαγαν τον κόσµο, ιδιαίτερα στη βρύση, όπου κατέφθαναν να ξεδιψάσουν. 
Και ώ του θαύµατος, όταν εζύγωνα στο παλιό θυµωνοστάσι του Σοφού, καµιά 20αριά «πηγές» 
Ντούγκου-Ντούγκου, Ντούγκου-Ντούγκου, από τροκάνια προβάτων, εκάλυψαν το κενό! 
Λίγο αργότερα στη βρύση, βρήκα τον Μπάµπη τον Τσάκο και τον ερώτησα, τίνος είναι τα πρόβατα. 
Όταν αυτός µου είπε ότι είναι δικά του, του είπα «εύγε», µε την µορφή «Μπράβο Μπάµπη, που τηρείς τις 
παραδόσεις.» Και το πίστευα και το πιστεύω. 
Έπρεπε να γίνει ο Μπάµπης ο Χριστοφιλόπουλος, πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου, για να ξεκινήσει 
το ξαναζωντάνεµα της Βρύσης του Κάτω Κοπανακίου, «εύγε» Μπάµπη του ξανάλεω. 
Όλοι διαβάσαµε στο πρόγραµµα «Πολιτιστικός Αύγουστος 2005» του ∆ήµου, για την πρώτη εκδήλωση 
την Πέµπτη στις 18, στο Κρο-Κοπανάκι. Εγώ διαφωνώ µε την ονοµασία, καθ’ όσον Κρο- Κοπανάκι, είναι 
άλλη περιοχή, η οποία αρχίζει από το «Μπλουκουµπούτς» και προχωρεί προς τα κάτω. Η εκδήλωση 
όµως έγινε και είχε µεγάλη επιτυχία, µε την µουσική παρουσία του Γιάννη Καραµάνου και της Γιώτας 
Νικολάου και µε όλη τους την υποδοµή. 
Πολύς ο κόσµος, περίπου 200 τραπεζοκαθίσµατα γεµάτα και πάνω από 100 επιπλέον διασκεδάζοντες να 
κάθονται ολόγυρα στα «τουράκια». 
Πολλά τα σουβλάκια, αναρίθµητα, που η τσίκνα τους εξεπέρασε την Ράχη-Ντούρου, όπως την ωθούσε 
προς τα εκεί το, ελαφρό βραδινό µαϊστράλι. Πολλή η όρεξη για την βρώση τους, από τους πολλούς 
φαγοπότες, αλλά και η πόση ακόρεστος. Μη επαρκούντων των αναψυκτικών και των οινοπνευµατωδών, 
αλλά και των βρωσίµων ειδών, εκαλύφθει  το κενό, µε σπιτικό κρασί, ντοµάτες, σφέλες, ζυµωτό ψωµί 
και ότι έφεραν πολλοί από το σπίτι τους. 
Πολύς και ο χορός, πολύ το ταλέντο των καλλιτεχνών, πολύ το φεγγαρόφωτο της πανσελήνου µέσα από 
τα πλατανόφυλλα και από το άνοιγµα που έγινε από την πτώση του µισού γέρικου πλάτανου, πολλοί οι 
προβολείς, πολύ και η διάθεση του δηµάρχου και των παρατρεχάµενών του, τόση που κατακουράστηκε 
να τσουγκρίζει το ποτήρι του µε όλους. 
 «∆ήµαρχε µας, εκ µέρους της 16µελούς παρέας µου, σου ζητώ συγνώµη για τα 
16διπλοποτηροτσουγκρίσµατα, που υποχρεώθηκες να µας κάνεις.» 
‘Άλλωστε «ήθελές τα και παθές τα!». Ξέρω όµως, ότι δεν εκουράστηκες-επτοήθηκες και είµαι βέβαιος 
ότι του χρόνου, όταν θα έχεις πλακοστρώσει όλο το χώρο της βρύσης και θα έχεις αξιοποιήσει όλο το 
τοπίο, µε µια καντίνα που θα λειτουργεί όλο το καλοκαίρι, για ειδυλλιακές βραδιές, που θα είναι όλα  
∆ΕΗλεκτροφωτισµένα, που ενδεχοµένως να έχει κατασκευασθεί και χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων, 
ειλικρινά θα µπορούσα να βοηθήσω, µε το να τέρπω τους παραδοσιακούς και όχι µόνο ερασιµόλπους. 
Και του χρόνου καλύτερα.                                                                        Κώστας Ι. Φωτεινός 

ΦΩΤΟΒΟΛΙ∆ΕΣ 
∆εν θα µπορούσα, αγαπητέ φίλε ∆ηµήτρη, να αγνοήσω την εξαιρετική σου προσπάθεια και να µην ανταποκριθώ 

στο κάλεσµά σου για συµπαράσταση. Άλλωστε δεν ξεχνώ, ότι και εσύ µε είχες βοηθήσει προ τριετίας οµοίως. 
Πιστεύω ακράδαντα ότι το «Κοπανάκι News» θα ευδοκιµήσει και αν τώρα, υπάρξουν µερικές αντίθετες γνώµες, 

από το αναγνωστικό κοινό, ας ξεπεράσουν το στενό ατοµικό τους βλέπειν  και θα δουν την αντικειµενικότητα της  
γραφή σου. 
Άλλωστε ένα περιοδικό, δεν µπορεί, δεν επιτρέπεται να προσκολλάται µόνο σε µια κατηγορία, σε µια οµάδα 

γνωµών, αλλά να καλύπτει όλες τις γνώµες και να τις φιλοξενεί, αυτό που λέµε : «Να εκφράζει την Κοινή γνώµη», 
την συνισταµένη  των γνωµών. 
Νουθεσίες, κριτικές και συµβουλές, δεν µου επιτρέπονται, διότι γνωρίζεις το αντικείµενο και δεν της έχεις 

ανάγκη. Επίσης γνωρίζεις την κοινωνία µας και ξέρεις τις κακοτοπιές και πώς να τις αποφύγεις. 
Προχώρα Μητσάρα και εγώ στο επόµενο, θα σου γράψω για την «Ξυπόλυτη Νύφη». 

Φίλε µου Κώστα, ευχαριστώ για την συµπαράσταση, την οποία όµως δεν θεωρώ συµπαράσταση, αλλά συµµετοχή, σε 
µια προσπάθεια που ξεκίνησα µεν εγώ, αλλά ευελπιστώ να…ξυπνήσει στον καθένα µας τον οίστρο που έχει µέσα του 
και να «φωτίσουµε» µαζί τον δήµο µας και τα χωριά µας, ανοίγοντας δρόµους για την νέα γενιά, που τον χρειάζεται 
για να κτίσει ένα καλύτερο αύριο.                                                                                          Ο φίλος σου ο …Μητσάρας. 
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                               1.   Η ΜΑΝΑ ΓΗ                               
    Κελάηδαγε o καιρός κι έvας ήλιoς πεvτάγλυκoς, πoυ 'χε βαλθεί απ' τ' άγρια χαράµατα, vα 
σαϊτεύει τα σύνvεφα, vα περvά αvάµεσά τoυς και vα ζεσταίvει τoν vτoυvιά, τώρα - περασµέvo 
µερoδoύλι µερoφάι - 'τoιµαζόταvε vα γύρει στov κόλπo της Αρκαδιάς, χαµoγελώvτας ακόµα για τη 
vικηφόρα  µάχη τoυ, µαζί του. 
   Τέλειωνε o Γενάρης κι o χειµώvας έφευγε γρηγoρότερα, λες από λύπηση, για τoυς φτωχoύς κρυoυλιάριδες 
γιατάκηδες τoυ κάµπoυ, µιας και αψηλότερα στα Κovτoβoύvια oι τσoπαvαραίoι, µαθηµέvoι στα κρύατα και 
µε µπόλικα πελεκoύδια, παρά δεv χαλάλιζαν για τoυς απατoύς τoυς µε τα γυρίσµατα τωv καιρών. 
   Τραχύς και αλύπητος, µαύρος και λυσσασµέvoς εκείνος o χειµώvας, όλα τα 'χε ρηµάξει στο διάβα τoυ. 
Μισό µπόι είχε φτάσει τo χιόvι στoυς κάµπoυς κι είχε χρόvoυς και καιρoύς vα φαvεί τέτoιo κακό. Σίγoυρα 
κάπoιες συµφoρές θα 'φερvε µαζί τoυ, µoλoγάγαvε oι γερovτότερoι, µαθηµέvoι vα ξεδιαλύvoυvε τα σηµάδια 
τωv καιρώv κατά τα παλιακά, όµως τίπoτα δεv σύvτρεξε χειρότερo και είχαvε διπλές χαρές, µια για τo 
φευγιό τoυ και µια για τη vέα βλάστηση πoυ θα ξεπήδαγε πρώιµα - πρώιµα απ' τη µάvα γη, µε τo πρώτo 
φτερoύγισµα της άvoιξης. 
   Έτoιµη vα ξαvαβλαστήσει η µάvα γη. Μια µάvα γη τυρανvισµέvη, χιλιoκαµέvη και χιλιoπαιδεµέvη. 
Πoτισµέvη µ' αµέτρητα ασκιά γιoµάτα αίµα κι ιδρώτα. Σπαρµέvη µε χιλιάδες αvθρώπιvα κoυφάρια και πoυ 
στις λάσπες της, χιλιoπατήθηκαv, χιλιάδες όvειρα απ' τις χιλιάδες βρωµoπόδαρα πoυ τη µαγάρησαv.  
   Περασµέvoι παv' από τρακόσιoι χρόvoι, απ' τo καιρό τoυ Μωάµεθ τoυ Πoρθητή, πoυ 'καµε µια χαψιά τη 
Πόλη τωv Πόλεωv και σκλάβωσε τη Ρωµαvία και τoυς αvθρώπoυς της. Περασµέvoι πάvω από χίλιoι 
εφτακόσιoι χρόvoι, απ' όταv γεvvήθηκε η vέα θρησκεία πoυ γκρέµισε τα µάρµαρα τωv vτόπιωv Θεώv και 
µαζί τoυς τov πoλιτισµό της δoξασµέvης χώρας τωv Ελλήvωv. Περασµέvoι κovτά τρεις χιλιάδες χρόvoι απ' 
τov καιρό, τoυ σoφoύ και δίκαιoυ βασιλιά της Πύλoυ, τoυ Νέστωρα, πoυ 'φτασε µεχρίσαµε τη Τρoία η δόξα 
τoυ. 
   Τόσα περασµέvα ξεχασµέvα κι εκείvη η έρµη γη, εvάvτια στ' αδύvατo και στ' αvέφιχτo, ήταv έτoιµη vα 
ξαvαβλαστήσει για vα  θρέψει όλα της τα παιδιά. Ολα της τα παιδιά καλά και κακά.       Παλιακά παιδιά 
της, σα τα πoτάµια της και τα κovτoβoύvια της, φύτρες χθοvίωv Πελασγώv, Καυκώνων και Λελέγωv και 
αρχαίωv Νειλίδων, Μιvυώv και Επειώv, που ονοµαστήκανε Τριφύλλιοι και Αχαιών και ∆ωριαίωv, πoυ τους 
είπανε Μεσσήvιoυς, για χάρη της πρώτης τoυς κυράς, της Μεσσήvης, κόρης τoυ εvδoξότερoυ όλωv τωv 
Ελλήvωv της επoχής τoυ, τoυ Τρίoπα απ' τ' Αργoς, και γυvαίκας τoυ πρώτoυ βασιλιά τoυς, τoυ 
Πoλυκάovτα, γιoυ τoυ Λέλεγα.  
   Παλιακά παιδιά της, πoυ η περηφάvειά τoυς τα 'σπρωξε στov µισεµό, όταv για τρίτη φορά τoυς πήραvε τη 
γη τoυς τα πρωτoξάδελφά τoυς, oι Σπαρτιάτες. Κι όταν έδωσαν οι Θεοί και µαταγυρίσαvε, µετά από 
χρόvoυς και καιρούς -στα 369 π.χ. πoυ o Επαµειvώvτας απ' τη ξακoυστή Θήβα, τoυς έχτισε τη Μεσσήvη- 
ήταvε oι µόvoι απ' τoυς Έλληvες, όπως γράφει και o Παυσαvίας στα Μεσσηvιακά τoυ, πoυ στα ξέvα µέρη, 
δεv ξεχάσαvε τις συvήθειές τoυς και τα πατρoγovικά τoυς χoύγια. 
   Παλιακά παιδιά της, πoυ η ιστoρία τα έσµιξε µε ∆αναΐδες αποδιωγµένους απ' τ' Άργoς, η περίσταση τα 
µπόλιασε µε τ' απoµειvάρια Μακεδόvωv ελευθερωτών και Ρωµαίωνv κατακτητώνv κι η αvάγκη κι η βία µε 
σπoρές βαρβάρων- Γαλατών και Γότθων. 
 Και vιόφερτα παιδιά της, από φύτρες Σκλαυoύvωv γιδoβoσκώv και τυρoκόµωv, κατάλoιπα πειρατώv 
Σαρακηvώv και παπικώv Φραγκoσταυρoφόρωv, γασµoύλoυς, Γραικoβεvετσιάvoυς και Γραικoκατελάvoυς 
απ' όταv ήταvε Φράγκικoς o Μοριάς. Φράγκους που έγιναν Πατριαρχικοί στα 1320, όταν ο Ανδρόνικος 
Ασάν, µατάκαµε Ρωµαίικη την Αρκαδία. Περήφαvoυς κι' αγέρωχoυς Ηπειρώτες κι Αρβαvίτες, Τάσκηδες, 
Λιάπιδες και Γκέκηδες, απ' τους χρόνους των Κατακουζινών και των Παλαιολόγων. Τoυρκoχριστιαvoύς 
στο Βούναρβο και στη Ρέντα, που εξελληνίσθηκαν στα 1265, όταν ο Γουλιέλµος Βιλεαρδουϊνος, έκαµε 
Φράγκικο τον Μοριά και Τούρκους απ' τo καιρό τoυ Τoυραχάv Πασά. Ξωµότες, Τoυρκόπιστoυς Μοραΐτες, 
που µπήκανε στο Ισλάµ, µε τη βία, όπως οι Γεννίτσαροι ή απ' τη βολή, όπως πολλά αρχοντολόγια. Όλοι 
αvακατεµέvοι κι αvαµεταξύ τoυς και µε τις παλιακές φύτρες. 
 Και τέλoς - τέλoς ακόµα πιο φρέσκα παιδιά της, Σελτζούκους Τoύρκoυς κι Αραπάδες απ' τo Μίσιρι, 
Οβριoύς της διασπoράς κι Οβριoύς απoδιωγµέvoυς απ' τηv Iβηρία, τηv επoχή πoυ βρέθηκε o vέoς κόσµoς 
απ' τov Κoλόµβo στα 1492. Τότε πoυ βασίλευε o σκληρόκαρδoς Φερδιvάδoς κι η Ιζαµπέλα στη Καστίλη κι 
έπεσε η Γρανάδα, το τελευταίο προπύργιο των Αράβων της Ισπανίας, στα χέρια τους. Αρµέvηδες 
περπατητάδες που η Νέα Ρώµη τους άνοιξε την αγκαλιά της στα 425 µ,χ. επί Θεοδοσίου του Β΄ και από τότε 
πoυ διαφεvτεύαvε τη Ρωµαvία δικά τoυς τζάκια και τέλος-τέλος, Γύφτους νοµάδες, που κανείς δεν ήξερε, 
από που και πότε ήρθαν.   
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 Μεγάλη η αγκαλιά της µάvας γης, µα πιότερo µεγάλη η καρδιά της, και όλoυς τoυς χώραγε κι όλoυς τoυς 
αγάπαγε κι αv κάπoιoς από δαύτoυς άφηvε από πάvω της τηv τελευταία τoυ αvάσα, αδιάφoρo απ' όπου κι 
αν κράταγε η σκoύφια τoυ, µε τηv ίδια στoργή τov δέχονταv στα σπλάχvα της, και τov έκαµvε χώµα 
καρπερό, γόvιµo, ελπίδα vέας βλάστησης, πρώιµo – πρώιµo γρασίδι  για τα ζωvταvά της. 
   Όλoυς τoυς σύντρεχε η άγια γη και σ' όλoυς έδιvε, κι ας τηv είχαvε χιλιoµατώσει και χιλιoπovέσει, γιατί το  
'παµε, Άγια γη ήταvε και δεv µπορούσε vα κάµει διαφορετικά.                                             
 
                                                           2.   ΣΕΛΙΜ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΑΣ 
                    
   O γέρo Μoυσταφάς, καθισµένος πάvω σ' έvα κoύτσoυρo έξω απ' τo χάvι τoυ Μεµί Αγά στo έµπα της 
Αρκαδιάς, βασάvιζε µια κάρτα µε µαυρoζoύµι, σάµπως να σκιαζόταv ο φτωχός, µη τoυ τελιώσει προτoύ τo 
'λιoβασίλεµα. Έτoιµoς vα χωθεί στα καταγάλαvα vερά τoυ Iovίoυ πελάγoυ, o αρχέγovoς Θεός και o αγαθός 
γέρovτας τ' άρχισε κoυβέvτα. 
   "Ορέ δε σκιάζεσαι µη πvιγείς; Κι αv καµιά βoλά κoλλήσεις εκεί πoυ ρoβoλάς, τo συλλoγίστηκες πως θα 
πoρευόµαστε χωρίς τηv αφεvτιά σoυ; Ανά σινί σιχτίµ." -Iησoύς Χριστός vικά.- µoλόγησε σκιαγµέvoς στη 
γλώσσα της πίστης τoυ κι έτoιµoς vα σταυρoκoπηθεί ήταv, µα συγκρατήθηκε  µη τον δει κανείς. "Με 
τόσoυς Ρωµιoύς πoυ συvαγρικιέµαι πως vα µη πάρω τα χoύγια τoυς;" Σκέφτηκε και ευθύς αλάφρωσε η ψυχή 
τoυ απ' τo κρίµα, φέρvovτας τo voυ τoυ τηv γvώση, πoυ τηv µολόγαγε ακόµα και o Χόvτζας, ότι δηλαδή 
µέχρι και o Πρoφήτης τoυς και το Κοράνι, σεβόντουσαν τov Χασρέτ Iσά και τηv Χαvoύµ Μυριάµ. 
  Τώρα µεταξύ µας, όλoι σ' αυτή τη 'βλoγηµέvη γη, ή σχεδόv όλoι, Χριστιαvoί και Μoυσoυλµάνοι, αυτoύς 
τoυς δυο κρέvαvε στις δύσκoλες στιγµές τoυς κι απ' αυτoύς ζήταγαv σύvτρεξη. 
   Όµως τέλειωνε η µέρα κι o εξηντάχρονος  γέρoντας, ήταvε καιρός vα κoπιάσει στo κονάκι τoυ. Κράτησε 
την τσίγκινη κoύπα αvακoύρκoυδη πάvω απ' τo στόµα τoυ, πρoσµέvοντας καµιά στερvή σταλαγµατιά, µ' 
άδικα. Αvαστέvαξε παραπovιάρικα κι' έβαλε έvα κoυράγιo vα σηκωθεί v' αλαργέψει. Αρύ κι άvoστo τo 
µαυρoζoύµι, o Αλλάχ να το 'καµvε καφέ τo ρoβιθόζoυµo και τo χειρότερo, ήτανε, ότι θα 'θελε και παράδες o 
χαvιτζής. 
   Τέvτωσε το λαιµό τoυ κι έβαλε µια πρoσπαθιά vα ξεκoλύσει απ' τo κoύτσoυρo πoυ καθόταv, µα η θωριά 
τoυ έπεσε πάvω σ' έvαv µπoυχό πoυ 'ρχόταvε απ' τη µεριά της µπoύκας -τo µέρoς δηλαδή πoυ 'σµιγε τo 
ρέµα τ' Αρκαδιαvό µε τηv θάλασσα- και κoκάλωσε στηv θέση τoυ. Μια θέση άβoλη για τoυς χρόvoυς τoυ, 
µε τα γόvατα µισoλυγισµέvα και τις χoύφτες τoυ στηριγµέvες πάvω σ' αυτά. ∆εv άργησε vα ξεχωρίσει δυο 
βαρβάτα, το vα ρoύσo τ' άλλo καράς, πoυ τρέχαvε αγριεµέvα σα vα τα κυvήγαγε o Σεϊτάv εφέvτης. 
   "Πoιoί βρoυκoλάκoι vάvτoυσαv;" µovoλόγησε, "και γιατί κεvτράvε έτσι τ' άτια τoυς;" 
   Τεvτώθηκε πιότερo κι έβαλε το 'vα τoυ χέρι πάvω απ' τα µάτια τoυ, vα κόψει τηv αvτηλιά, vα δει 
καλύτερα. Περάσαvε λίγες αvάσες και τώρα, καθώς σίµωvε o µπoυχός, ξεχώρισε και τoυς καβαλαραίoυς. Ο 
έvας, o µπρoστάρης, µπεόπoυλo έδειχvε απ' τηv φoρεσιά τoυ κι ο άλλoς o από πίσω τoυ, ρωµιovτυµέvoς. 
   "Σηκώθηκε τo χέρι vα δείρει τηv κoύτρα τoυ." Έβγαλε γvώµη βιαστική και σκιάχτηκε κι' έτρεξε vα 
κρυφτεί πίσω απ' τo κoύτσoυρo πoυ πριν καθόταvε. 
   Κρυφoκοίταγε λαχταρισµέvoς εκείνο τo τρεχαλητό και γvoιαζόταvε για τo κισµέτ τoυ πρώτoυ καβαλάρη, 
π' όλo γύρvαγε τo κεφάλι τoυ πρoς τα πίσω, vα δει, αv τov φτάvει o διώχτης τoυ. 
   "Αλί και τρισαλί." Μoυρµoύρισε o γέρoς, πoυ 'βλεπε ότι τώρα π' αφήvαvε τις τζιριτζάτζoυλες της στράτας 
και µπαίvαvε στηv µεγάλη ισιάδα πoυ 'φερvε στo χάvι, µίκραιvε o τόπoς αvαµεσά τoυς. "Θα τo ξεκάvει το 
έρµo τo µπεόπoυλo." Φoβήθηκε, βλέπovτας τov ρωµιovτυµέvo vα 'vαι ακριβώς πίσω τoυ, µα 'κείνος, αvτί vα 
τoυ κoπαvίσει µια και vα τo ρίξει καταγής, τo πρoσπερvάει και συvεχίζει τo τρεχαλητό τoυ, βιάζovτας 
πιότερo τo ρoύσo τoυ.   Απoλωλάθηκε o γέρo Μoυσταφάς. "Γιατί διάταvo κυvηγιόvτoυσαv; Nτάβαvoς 
κέvτρισε τα ζα τoυς;" αvαρωτήθηκε, µα πριν µείνει σ' αυτό τo λoγισµό, µατατρόµαξε, βλέπovτας τov τωριvό 
µπρoστάρη, vα πλησιάζει τo χάvι µ' όλη τη δύvαµη τ' αλόγoυ τoυ, "Ορέ ατoύvoς o γκιαoύρης θα 
γκρεµoτσακιστεί έτσι oπoύ 'ρχετε." Τρόµαξε και µαταπήγε vα κάµvει τov σταυρό τoυ κι αυτή τη φoρά θα 
τov έκαµvε, για vα ζητήσει βoήθεια απ' τηv Χαvoύµ Μυριάµ, πoυ τηv είχε σε πoλύ σέβας, -γιατί κι' άλλες 
φoρές του στάθηκε- αv τηv ύστερη στιγµή, δεv έβλεπε τo ρoύσo vα oρθoπατά στα πισιvά τoυ πoδάρια και 
vα στέκετε αvτικριστά στo χάvι, λίγες σπιθαµές πριν τov χαµό τoυ.   Λιγόστεψαv oι χτύπoι της καρδιάς τoυ. 
Γκιαoύρης o αστόχαστoς καβαλάρης, µα θα 'ταv άδικo vα πάει έτσι άvθρωπoς. Ψυχoπovιάρης o γέρo 
Τoύρκoς, θα τoυ κoβόταvε η ψυχή στα δυo µε τέτoιo χαλάλισµα ζωής.                                        …  Συνεχίζεται 
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Ε∆ΩΣΑΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ 2020. 
Οι απόφοιτοι του Λυκείου Κοπανακίου, της σχολικής 
χρονιάς 1979-80, αποφάσισαν να ξανανταµώσουν, µετά από 
25 χρόνια. Μια πρωτοβουλία, του τότε προέδρου της τάξης 
Γιάννη Τσαµάκου-Κωσταντακόπουλου, που στέφθηκε µε 
απόλυτη  επιτυχία. Παρόντες οι περισσότεροι από τους 
απόφοιτους, που ξανά έδωσαν ραντεβού, για το τελευταίο 
Σάββατο, του Ιουλίου του 2020. Οι περισσότεροι 
παραβρέθηκαν µε τις οικογένειες τους και η συνάθροιση 
εξελίχθηκε, σε µεγάλο φαγοπότι, χάρις στα δυο αρνάκια, 
προσφορά του προέδρου και τις περιποιήσεις του Αλέκου, 
που είχε ξεκινήσει µαζί τους, στην πρώτη γυµνασίου, αλλά 
στην πορεία τους εγκατέλειψε. Οι θύµισες πάµπολλες και οι 
αφηγήσεις παραστατικότατες. Για το αν κτυπούσε 
χαρµόσυνα ή λυπητερά η καµπάνα, για τις κοπάνες, για 
κάποιο καθηγητή «τσούκι» που έβαζε 4άρια για 
ιδεολογικούς λόγους, για κάποιον άλλο, αρχιµπερµπάντη  
και πήγε λέγοντας η βραδιά. 
Την ωραιότερη ιστορία την άκουσα σε διπλανό τραπέζι. 
Ισοψήφησαν για την προεδρία της τάξης ο Τσαµάκος µε τον 
σηµερινό ∆ήµαρχο και έπρεπε να τραβήξουν κλήρο. Στην 
εφορευτική επιτροπή όµως, ήταν ο Περικλής απ’ τα 
Πλατάνια, κολλητός του Γιάννη. Έτσι στην κληρωτίδα, 
µπήκαν δυο χαρτάκια και τα δυο µε τ’ όνοµά του και έτσι 
έγινε πρόεδρος. 
Οι απόφοιτοι της τάξεις ήταν: Αντωνόπουλος Γιώργης, 
Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, Αργυρόπουλος Βασίλης 
Γιαννόπουλος Βασίλης, Γιωργιοπούλου Σοφία, ∆ριµής 
∆ηµήτριος, Γεωργακοπούλου Αντιγόνη, ∆ρούτσας Χρ., ∆έδε 
Μαρία, ∆ιακουµής Γ., Ζέρβα Ιωάννα, Καπέλιος Βασ., 
Καραχάλιος Περικλής, Καρράς Ιωάννης, Κορµά Χρύσα, 
Κοσµάς Παναγ., Κωνσταντακόπουλος Γιάννης, Μπάλτας 
Θανάσης, Μπεµπόνης Τάσης, Μιχαλοπούλου Ουρανία, 
Πανουσάκη  Θεοδώρα, Παπαδόπουλος Γρηγόρης,  Ρούφος 
Αναστάσιος, Τσικάνη ∆ηµητρα,  Χριστοφιλόπουλος Τάσος. 
Μόνος παραπονεµένος, ο Άρης ο Σκλάβος, που … χάριν της 
Τσιροπούλου, έχασε µια χρονιά κι έτσι δε µπορούσε, να 
συµµετάσχει, στην εκδήλωση των αποφοίτων.  

 

ΟΛΑ ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΦΩΤΙΑ 
Ο τόπος µας ευλογηµένος από τις Μούσες δεν 
έπαψε στιγµή να γεννά ανθρώπους του 
πνεύµατος. ∆υστυχώς όµως άλλοι από 
υπερβολική σεµνότητα και άλλοι γιατί δεν 
έβρισκαν τον τρόπο έµειναν στην αφάνεια και 
χάθηκαν. 
 Όµως σήµερα σας παρουσιάζουµε έναν δικό 
µας άνθρωπο, πανελλήνια αναγνωρισµένο. 
«Μια νέα Σαπφώ», όπως γράφει, ο Στάθης 
Παρασκευόπουλος και συµπληρώνει: 
«Γεννήθηκε η µούσα της Τριφυλίας». 
Σεµνά και ταπεινά, γράφει στο βιογραφικό 
της σηµείωµα, που συνοδεύει τις ποιητικές 
της συλλογές, αλλά και τα πεζά που έχει 
εκδώσει: 
Γεννήθηκα στο Κοπανάκι Μεσσηνίας. Κατοικώ 
στην Τρίπολη. Αγαπώ το βιβλίο, τον άνθρωπο 
και θαυµάζω την δηµιουργία. Γράφω πηγαία, 
αισθαντικά, κάποιες λέξεις µε ξεχωριστό ήχο. 
Επιθυµία µου, ν’ αγγίξει η ψυχή µου, την ψυχή 
σου. 
Η συµπατριώτισσα µας κυρία Γεωργία 
Αγγελοπούλου-Παπαβασιλείου, 
γνωστότερη στον κόσµο των γραµµάτων, 
ως «Μαλλούσα», έχει τιµηθεί 
επανειληµµένως, µε βραβεία και επαίνους 
πανελλαδικά. Καιρός να την γνωρίσουµε 
και εµείς καλύτερα, µέσα από ένα ποίηµα, 
που περιέχεται στην τελευταία της 
συλλογή «Όλα φως και όλα φωτιά.» 

Η άλλη διάσταση 
Ο κόσµος… 

Η οµορφιά του, ο πόνος του. 
Ολόγυρά µου, φορές-φορές, 
παραδέρνει άζωη η ζωή, 
χωρίς καµιάς απόλαυσης 

αντίδωρο. 
Και να ‘µαι. Σε πλατύ φτερούγισµα 

αέρινη… 
Το σώµα µου 

κι όλα τα γύρω της φύσης 
δεν έχουν περίγραµµα, βαρύτητα. 

Ασύνορες οι σκέψεις µου. 
Ανερµήνευτη τούτη η διάσταση. 

Και …φεύγω. 
Σε πλήρη εγκατάλειψη ευδαιµονίας. 

Σ’ ένα άγνωστο 
µεταφυσικό υπάρχω. 

Ω! χάνοµαι σε µιαν έκσταση, 
Θεέ µου. 

 
Οι σελίδες του έντυπού µας, θα ‘ναι πάντα 
ανοιχτές, για όλους εσάς, που θέλετε να 
µοιραστείτε µε τους συµπατριώτες σας, τις 
λογοτεχνικές σας ανησυχίες. 
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΛΑΙΩΝ ΕΚΑΝΑΝ 
ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ. 
Όταν πρωτοεπισκέφθηκα τον Σανοβά, πριν είκοσι πέντε περίπου 
χρόνια, η διαβίωση ήταν δραµατική. ∆εν είχε ακόµα κτίσει ο 
πατέρας µου το σπίτι µας και µας φιλοξενούσε ο θείος µου ο 
Πέτρος και η θεια µου η Βασίλω. Τρέχανε οι γυναίκες να 
φέρουνε νερό από την βρύση και οι δρόµοι προς Κοπανάκι και 
την εθνική αδιάβατοι. Πέρασαν τα χρόνια, µπήκε νερό στα 
σπίτια, αγοράσαµε ένα οικόπεδο και έτσι γίναµε κάτοικοι του 
χωριού. Κάθε χρόνο που κατέβαινα για διακοπές, τα πράγµατα 
όλο και καλυτέρευαν. Έγινε η διαµόρφωση της πλατείας, 
ασφαλτοστρώθηκαν οι δρόµοι, άστραψε ο τόπος από φώτα. 
Άξιος, ο τότε πρόεδρος Κώστας ∆ριµής, έκανε κούκλα το χωριό.  
Από τότε και µέχρι σήµερα, κάθε καλοκαίρι που κατεβαίνω, όλο 
και βελτιώνονται τα πράγµατα. Οι πάρεδροι που διαδέχθηκαν 
τον Κωσταπέτρο, ο Τάσος ο Σκούρος και ο ∆ηµήτρης ο 
Γκούντρας, αλλά και ο ίδιος από την θέση του, στο δήµο, έδωσαν 
και δίνουν, τον καλύτερο εαυτό τους για το χωριό µας.      

 

Οι πρόεδροι του συλλόγου των 
απανταχού Αγριλαίων, ο ένας 
καλύτερος από τον άλλο. Ο πρώτος που 
γνώρισα, ο κ. Ηλίας Κωνσταντόπουλος, 
αεικίνητος, επί προεδρίας του, µέχρι 
αλεξικέραυνο αποφασίστηκε να µπει 
στην εκκλησία, για την προστασία µας 
από τους κεραυνούς. Η δράση της κ. 
Βασιλικής ∆ηµοπούλου-Τσώνου,επί των 
ηµερών της µπήκε το αλεξικέραυνο και 
του σηµερινού προέδρου κ. Αργύρη 
Κλιτσίδη- γαµπρού παρακαλώ στο 
χωριό µας- έφεραν χρήµα στο ταµείο 
του συλλόγου και έτσι σήµερα µπόρεσε 
να βοηθήσει την εκκλησιαστική 
επιτροπή και τον άξιο ταµία της κ. 
Γιώργο Κωνσταντόπουλο,  

 

 
Στις φωτογραφίες µας βλέπετε κατά σειρά. Την νέα όψη της εκκλησίας µας, -θα 
γίνει και το καµπαναριό ίδιο- τις αγιογραφίες που δώρισαν εις µνήµη των 
προγόνων τους, συµπολίτες µας και βοήθησαν στην διακόσµηση, του εσωτερικού 
χώρου. Την εξαιρετική αγιογραφία, δια χειρός  Βάσως Τσώνου, πρώην προέδρου 
του συλλόγου µας και σηµερινής δηµοτικού συµβούλου, το σεβαστό 
εκκλησίασµα, τον άξιο ταµία της εκκλησιαστικής επιτροπής κ. Γιώργο, τον 
πρώην πρόεδρο κυρ Ηλία µε τον σηµερινό πρόεδρο, Αργύρη, που είναι και 
γαµπρός του και τέλος τον πρόναο της εκκλησίας µας. 

να συγκεντρώσει το απαραίτητο ποσό 
που χρειαζότανε για την ανακαίνιση της 
εκκλησίας µας. Πανέµορφη η νέα όψη 
της, η πετρόκτιστη  και ο πρόναος που 
έφτιαξαν για να µη βρεχόµαστε, 
απαραίτητος. 
Ήθελαν να κάνουν και αγιογράφηση, 
αλλά χρειαζόντουσαν πολύ περισσότερα 
χρήµατα, από ότι διέθεταν. 
Εγώ, βρήκα εξαιρετική την διακόσµηση 
της και µου αρκεί αυτό.  
Πρέπει να µνηµονεύσω το γεγονός, ότι 
πολλοί συντοπίτες µας, βοήθησαν 
ανώνυµα στην περάτωση  του έργου. 
Μήνυµα του συλλόγου µας, που 
ευχαρίστως δηµοσιεύουµε. 
Το ∆. Σ. του συλλόγου Απανταχού 
Αγριλαίων, εύχεται σ’ όλους τους 
συγχωριανούς του, όπου γης 

ΥΓΕΙΑ- ΧΑΡΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ 
Και πάντα να ήµαστε όλοι µαζί, για την 

πρόοδο του χωριού µας. 
Το ∆. Σ. 

Ο πρόεδρος: ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΛΙΤΣΙ∆ΗΣ 
Ο αντι/δρος: ΒΑΣ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο γραµ/τέας:∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ 
Ο ταµίας: ΜΑΝΩΛ. ΛΑΜΠΑΡ∆ΑΚΗΣ 

Τα µέλη: ΑΛΕΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ 
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ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΣ– ΑΒΑΡΟΣ - ΚΡΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ 

Τρεις µαγευτικές τοποθεσίες, του ∆ήµου µας, που καιρός ήταν να αναδειχθούν. Λαϊκό πανηγύρι στην πηγή της Παρασκευούς, Ροκ συναυλία στον 
 Άβαρο και βραδιά Μπουάτ και …όχι µόνο, στο Κρο-Κοπανάκι. Έδεσαν και οι τρεις µε το περιβάλλον, η κάθε µια µε τον δικό της τρόπο, λες 
 µαγικά. Στην πηγή, δίπλα στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, έγινε η πρώτη εκδήλωση των Ριπεσαίων. Η «ψυχή» του χωριού, ο πάρεδρος 
 Περικλής Κανελλόπουλος, πανταχού παρών και το φαγοπότι, δική του προσφορά στους παρευρισκοµένους. Στην τελευταία εκδήλωση, στο 
 καθιερωµένο πανηγύρι, ευχαρίστησε τον δήµαρχο για την συµβολή του στο ζωντάνεµα του χωριού, αλλά …απαίτησε περισσότερα για  
την επόµενη χρονιά και καλά έκανε. Συµπαραστάτης του, στην αναβάθµιση του χωριού, ο πρόεδρος των αποδήµων Κεφαλοβρυσαίων,  
απόστρατος αξιωµατικός της αστυνοµίας πόλεων κ. Αλέκος Λιακόπουλος. Όλα καλά και ανθηρά, µετά µάλιστα το τελείωµα του νέου δρόµου,  
όµως κάτι πρέπει να γίνει, µε τα σπίτια που εµποδίζουν, την άνετη προσπέλασή του.   

    
Ο Γιώργος Κουρούπης, µε την ορχήστρα του, κράτησε το κέφι ζωντανό µέχρι της πρωινές ώρες. Στις φωτογραφίες διακρίνουµε, την 
 αντιδήµαρχο ∆ήµητρα Μπάλτα-Μπεκιάρη ,τον πρόεδρο των αποδήµων Κεφαλοβρυσαίων  κ. Αλέκο Λιακόπουλο µαζί µε τον Κουβελαίο  
φίλο του χωριού, ταξίαρχο ε.α. κ. ∆ηµ. Γεωργόπουλο και τέλος τον πάρεδρο των Ριπεσαίων τον Περικλή σε χορούς …κυκλωτικούς.  

Και αν είσαι ΡΟΚ µη το ξεχνάς. 

 

Στον Άβαρο, στο Γλυκορρίζι, η πιο νεανική βραδιά του καλοκαιριού, 
και χάρµα οφθαλµών, να βλέπεις τον κ. Κριαράκη, να περιποιείται, τους 
προσκεκληµένους του, σε ρυθµούς Ροκ. Παρ’ ότι, ήταν µια βραδιά 
«ποδοσφαίρου», η νεολαία µας έδωσε βροντερό παρόν και οι ΡΙΣΚΟ, 
έκλεψαν την καρδιά µας. Η ιδέα, να γίνει µόνιµο νεανικό στέκι η 
περιοχή, µας προβληµάτισε θετικά. 
«Όλη η Τριφυλία θα µαζεύεται». Τόνισε χαρακτηριστικά νεολαίος από 
διπλανό χωριό, θεωρώντας τυχερό τον εαυτό του, που πληροφορήθηκε 
εντελώς τυχαία, απ’ την εφηµερίδα µας παρακαλώ, την διοργάνωση της 
βραδιάς.    
 Και εδώ, είχαµε δωρεάν «φαγοπότι», από τον πάρεδρο και ευκαιρία να 
τονίσουµε, ότι όλες τις εκδηλώσεις του δήµου µας, τις 
παρακολουθήσαµε άνευ εισιτηρίου.   
 Γι’ αυτό καµιά φορά, λατρεύω τα ΚΟΝΕ, που λέει και ο φίλος µου,  
ο Σάκης.  

ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ 
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ΚΡΟ-ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΒΡΑ∆ΙΑ ΜΠΟΥΑΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ…ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥ∆Α. 

Είναι αδύνατον να καταλάβω, πως µια βραδιά Μπουάτ, εξελίχθηκε σε λαϊκό γλέντι. 

 
Ίσως να έφταιγε, το ολόγιοµο φεγγάρι, ίσως πάλι να έφταιγε το κέφι που δηµιούργησε ο πολυτάλαντος Γιάννης 
Καραµάνος µε την Γιώτα Νικολάου και τέλος , σάµπως να έφταιγαν οι Μαλικαίοι που µε επικεφαλής τον 
µπάρµπα Γιώργο τον Κατσάρα - ενθουσιασµένοι από την δική τους βραδιά Καραµάνου- τον ακολούθησαν και 
στο Κρο Κοπανάκι  και τον παρέσυραν στο τέλος της βραδιάς ΜΠΟΥΑΤ, να αλλάξει το ρεπερτόριό του και να 
πιάσει τα Καλαµατιανά και τα Ζεϊµπέκικα. Ότι και να συνέτρεξε, αξέχαστο θα µείνει αυτό το βράδυ σε όσους το 
παρακολούθησαν, µα περισσότερο, στους νεολαίους του πάλαι ποτέ χορευτικού οµίλου, που όργωσαν την 
…πίστα.                                           ΑΛΛΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑ∆ΙΑ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α 8 
Όσοι νιώθουν Fan του καλλιτέχνη, µπορούν να µάθουν που εµφανίζεται στην Αθήνα το Χειµώνα, από τον  πιο Fan φίλο του, 
τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, που φρόντισε να πάρει την κάρτα του.  

Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ. 
 

 
  Ο συµπατριώτης µας, διάσηµος καραγκιοζοπαίχτης, Θανάσης Σπυρόπουλος, εκτός απ’ το γέλιο που πρόσφερε σε 
µικρούς και µεγάλους, µας έκανε και µια µεγάλη εξοµολόγηση. «Το όνειρό µου, είναι, να δηµιουργηθεί στον δήµο µας, ένα 
µεγάλο µουσείο του Θεάτρου σκιών και ένα εργαστήρι κατασκευής φιγούρων του Καραγκιόζη. Εγώ προσωπικά, 
παραχωρώ δωρεάν, τα δικά µου έργα, αλλά πρέπει να πληρωθούν τα έργα, των άλλων καλλιτεχνών. Ορισµένα από αυτά 
είναι µοναδικά, γιατί προέρχονται από συναδέλφους µου, που δεν υπάρχουν πια. Μπορεί ο ∆ήµος µας να γίνει, παγκόσµιο 
κέντρο αναφοράς, του ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ.» 
Για 700 φιγούρες µας µίλησε ο συµπατριώτης µας και για 50 µαγνητοφωνηµένα έργα. Ανεκτίµητη κληρονοµιά για µας αυτή 
η υπόθεση, που δεν πρέπει να χαθεί, ανεξαρτήτου κόστους. 
  Ξέρω ότι την ίδια επιθυµία έχει και ο ∆ήµαρχός µας ∆ηµήτρης ∆ριµής από πολλά χρόνια, από τότε που έβγαινε το «Βλέµµα του Αετού», 
άλλωστε αναφέρεται και στα µελλοντικά σχέδιά του. Ας ξεκινήσει λοιπόν τις διαδικασίες, που µε την ευκαιρία, θα αξιοποιήσουν και το 
αχανές Πολιτιστικό µας Κέντρο.   
ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΟ e- mail ΣΑΣ. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ∆ΕΝ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 
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ΜΙΑ ΒΡΑ∆ΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΙΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ. 

  

ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΑΜΕ ΟΜΩΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΑ; 

 
Άλλοι απολάµβαναν τη φανταστική βραδιά και άλλοι 
τράβαγαν κουπί όπως, ο Όθωνας, ο Μάλεσης, ο Άρης 
ο Μαρίνος, ο Σταύρος, ο Αντωνόπουλος, ο 
Αραµπατζής, ο Μίµης, η Μαρία Πατσούρη, ο 
Νικολός, ο Μπάµπης ο Νίτσος, ο Τάσος ο 
Παπατσώρης ο ΜήτσοΚαµπούκος και φυσικά ο 
Σάκης. 

Ο ΠΑΠΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΥΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑΖΩΝ 

ΤΡΕΙΣ ΤΟ ΛΑ∆Ι ΤΡΕΙΣ ΤΟ ΞΥ∆Ι ΚΑΙ ΕΞΙ ΤΟ 
ΞΥ∆ΟΛΑ∆Ο. ΚΑΙ Ο …ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ. 

Ούτε που 
καταλάβαµε, πως 
βρεθήκαµε «µεσ’ 
του Αιγαίου» τα 

νησιά. Η 
δηµοφιλής Στέλλα 
Κονιτοπούλου, 

µάγεψε και µάζεψε, 
όλη τη Μεσσηνία 
στο Κοπανάκι. 
Πρωτόγνωρη 
κοσµοσυρροή, 
δηµιούργησε, 
κυκλοφοριακό 
έµφραγµα, ενώ 
«ουκ ολίγες» οι 

ταραχές στη πίστα. 
Τα εδέσµατα 

ανάρπαστα και ο 
διοργανωτής 

∆ιαγόρας, άψογος. 
Πρώτη φορά 
διοργανώνετε 

νησιώτικη βραδιά, 
στο Κοπανάκι και 
τα συµπεράσµατα 
θετικότατα. Ίσως, η 
πιο πετυχηµένη, 
εκδήλωση στη 
Μεσσηνία. 

 

 
Από µόνος του, ο 
νέος προπονητής  

Γιώργος 
Βαλτασάρος 
είναι ένα γερό 
χαρτί, για την 

φετινή πορεία  του 
∆ιαγόρα, ενώ  τα 
έµπειρα, δικά µας 
παιδιά, είναι 
σίγουρο, ότι θα 
δώσουν την ψυχή 
τους, µέσα στο 
γήπεδο. Αρκεί 
όµως αυτό; 
ΜΑΚΑΡΙ  ΝΑ 

ΕΠΑΙΖΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ. 

Άνω, ο 
Γιώργος και ο 
Τάσος 
Παπατσώρης.  
 

Ο αντιπρόεδρος της οµάδας µας, Μπάµπης 
Καρακύκλας, έντονα προβληµατισµένος, ενώ ο 
επανακάµψας στην οµάδα, Μητσάρας, πάντα 

αισιόδοξος.  ∆ίπλα τους ο Άρης, έτοιµος για όλα. 
ΜΕ ΤΟ ∆ΕΞΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ∆ΙΑΓΟΡΑΣ ΤΙΣ 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 
3-2 ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ Α.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. 
Με ένα γκολ, από τα …αποδυτήρια, µόλις στο πρώτο 
λεπτό, του Ήρα και µε άλλα δύο, ένα του Κουρούβανη 
και ένα του Γιαννάκη της Μηλιάς, προχώρησε στον 
δεύτερο γύρο του θεσµού. 
Ένας ∆ιαγόρας που …µοσχοβόλαγε Κοπανάκι, ντόπια 
τα 12 από τα 13 παιδιά που αγωνίστηκαν, ήταν το 
ζητούµενο από χρόνια, για τον ιστορικό σύλλογό µας. 
Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ, ∆. 
ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ, Κ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, Γ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, 
Κ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
(82 Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ), Γ.ΓΙΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , Γ. 
ΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Η. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φ. 
ΜΠΕΪΛΕΡΗΣ( 45 Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ). 
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