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∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ 

Έλεος πατριώτες. 
Επιτέλους σταµατήστε να µας αποκαλείτε 
Ελέφαντες. ∆εν είµαστε Ελέφαντες, δεν 
είµαστε υποστηρικτές του κ. ∆ηµήτρη ∆ριµή. 
Είµαστε υποστηρικτές του ∆ηµάρχου. Του 
σηµερινού, του αυριανού – αν είµαστε καλά 
ως τότε - και του εκάστοτε ∆ηµάρχου. Εκτός 
κι αν κάνουν κάτι εγκληµατικό για τον τόπο 

µας.  
Αλλά για τον σηµερινό ∆ήµαρχο, δεν είµαστε εµείς που τον στηρίζουµε. 
Είναι οι οµόφωνες αποφάσεις του ∆ηµοτικού συµβουλίου – οι κάποιες, 
ελάχιστες, αρνήσεις, επιβεβαιώνουν το επιχείρηµά µας -,  είναι τα έργα 
του, τα σχέδιά του για το µέλλον του ∆ήµου µας, τα «πολιτιστικά» του - 
που κάποιοι πρότειναν να κοπούν οι δαπάνες τους στη µέση -, είναι η 
ζωντάνια του, η δραστηριότητά του και τέλος-τέλος τα οράµατά του. 
Στο κάτω-κάτω, δεν είµαστε εµείς που συµφωνούµε µαζί του. Είναι 
αυτός, που λες και έχει διαβάσει τις κρυφές σκέψεις µας, τις 
πραγµατοποιεί. Είναι αυτός, που έχει βάλει, έως τώρα, 1 εκατοµµύριο 
euro στην άκρη, για να λυθεί το µεγάλο πρόβληµα του ∆ήµου µας, το 
αποχετευτικό. Κάποιοι άλλοι, ειρωνεύονται το όραµά του, το λοιδορούν, 
το απαξιώνουν. Εµείς δεν θα τους ακολουθήσουµε. 
∆ιαβάσατε το «Σάλπισµα επιστροφής» στο προηγούµενο τεύχος µας; 
Εµείς ψάχναµε να βρούµε τρόπο να πραγµατοποιηθεί, ο ∆ήµαρχος τον 
είχε βρει ήδη. Προχώρησε στην καθιέρωση ετήσιας συνάντησης των 
πολιτιστικών συλλόγων του ∆ήµου µας, γιατί µόνο µέσα από αυτούς 
µπορούµε να έρθουµε σε επαφή µε πραγµατικά σπουδαίους 
συµπατριώτες µας και να τους …ξυπνήσουµε το ενδιαφέρον για τον 
τόπο µας. Τους πολιτιστικούς συλλόγους των απανταχού συγχωριανών 
µας πρέπει να ενισχύσουµε, γιατί µόνο αυτοί µπορούν να πλησιάσουν 
ανθρώπους και να τους πουν για την αναγέννηση του τόπου µας. 
Για 2 ½ χρόνια, προσωπικά, απείχα από τα πολιτικά αλλά και τα 
κοινωνικά δρώµενα του ∆ήµου µας. Επέστρεψα τον περασµένο Μάιο, 
αναγκαστικά, για να συνοδεύσω το φίλο µου αείµνηστο Γιάννη 
Χαραλαµπόπουλο στο τελευταίο του ταξίδι. Οι σχέσεις µου µε τον 
σηµερινό ∆ήµαρχο δεν ήταν ούτε στο επίπεδο της «καληµέρας». Τον 
είχα στηρίξει τη ∆εύτερη Κυριακή των εκλογών ως το «µη χείρον 
βέλτιστο». Ήµουν πικραµένος από τη συµπεριφορά του απέναντί µου. 
Περίµενα µια θέση στο ψηφοδέλτιό του, πίστευα - και πιστεύω -, ότι θα 
µπορούσα να προσφέρω. Αυτός όµως διακύβευε τους αγώνες µιας 
ζωής, τα οράµατα µιας ζωής, έπρεπε να ζυγίσει καλά τα πράγµατα, εγώ 
δεν χώρεσα στη ζυγαριά. ∆ικαίωµά του, αυτός θα ήταν ο µεγάλος 
χαµένος, εγώ απλώς θα απογοητευόµουνα.   
Στη διάρκεια της παραµονής µου ξαφνιάστηκα ευχάριστα µε τη 
δηµιουργικότητά του. Κάποιος «άσπονδος» φίλος του, που για χρόνια 
ήταν απέναντί του –πλην της ∆εύτερης Κυριακής – µου εξοµολογήθηκε. 
«∆εν µπορούσα να φανταστώ ότι θα ήταν καλός ∆ήµαρχος  ο Τάκης». 
(Έτσι τον αποκάλεσε, Τάκη). «Μπράβο του, τώρα θα τον στηρίξω 
δυνατά». Τον ρώτησα αν µπορούσα να δηµοσιεύσω τη δήλωσή του και 
το όνοµά του, µου απάντησε «άσε καλύτερα, να µην παρεξηγηθώ µε 
κάποιους». 
Εγώ δεν φοβάµαι αν θα παρεξηγηθώ. Του µήνυσα µάλιστα ότι, αν το 
κρίνει σκόπιµο - παρότι πλέον δεν επιθυµώ να εµπλακώ προσωπικά σε 
εκλογικές διαδικασίες -, να µε χρησιµοποιήσει όπου χρειαστεί, πλην 
…Αρτικίου. 
                                          ∆ηµήτρης Αθ. Γιαννόπουλος 

Χαρούµενα 
 παιδιά 

Ευτυχισµένες 
πολιτείες 

 
Από την Κυριακή 26 του Φλεβάρη, µπήκαν σε γρήγορους ρυθµούς, οι 

προετοιµασίες για την αποθέωση του Βασιλιά Καρνάβαλου, µε το 
κάψιµό του. 

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η επιστηµονικά υπεύθυνη του ΚΕΨΕΠΟ κ. 
Romana Maiοli-Σπερώνη, ψυχολόγος, έδωσε τον καλύτερο εαυτό της στη 
δηµιουργική διασκέδαση των παιδιών του ∆ήµου µας, µαθαίνοντάς τα 

να κατασκευάζουν µάσκες και χαρταετούς.  
Οι καρναβαλικές οµάδες έτρεχαν και δεν …έφταναν για να είναι έτοιµες 

στην ώρα τους. Τα παιδιά …κάθε ηλικίας, από τα νήπια του παιδικού 
σταθµού, µέχρι τα κοριτσάκια του συλλόγου γυναικών και τις 

…µπεµπέκες δηµοτικές υπαλλήλους, είχαν πνιγεί στη …γλυκιά αγωνία 
του …τρεχάτε ποδαράκια µου, να κερδίσουµε το στοίχηµα. Όλα και όλες 
ήσαν υπέροχες. Ιδιαίτερα ένα αγοράκι, το πιο γκρινιάρικο, ο Σπυράκος  

 και η …φρέσκια αντιδήµαρχος που την ρίξανε στα βαθιά.  
Η µεγάλη συµµετοχή κόσµου στην παρέλαση, το Σάββατο 4 Μάρτη, το 
κάψιµο του Καρνάβαλου στο Κοπανάκι και την εποµένη, 5 Μάρτη, το 
κάψιµο του 2ου καρνάβαλου στο ∆.∆. Αετού και του 3ου στο Μαλίκι, το 

πέταγµα των Χαρταετών στην Πολυθέα και στον Αγιάννη, παρά τις 
αντίξοες συνθήκες, οι χοροί και τα τραγούδια και, τέλος, το 

…ξεκοκάλισµα των χοίρων, οµόρφυνε την ζωή µας και πρωτίστως των 
παιδιών µας. Στην Πάτρα, κάθε Καρναβάλι, λένε: Κάθε πέρσι  και 

καλύτερα. Εδώ, στον ∆ήµο Αετού, µπορούµε να πούµε δυνατά:  
ΚΑΘΕ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ. 

 Μην περιµένετε να αναφερθώ ιδιαίτερα σε ονόµατα και σε τίτλους.  
Όσοι βοήθησαν το ξέρουν, και µπράβο τους, και του χρόνου ακόµα 
καλύτερα. Άντε να κάνω µια µικρή εξαίρεση και να δείτε κάπου τα 
ονόµατα ή τις φωτογραφίες κάποιων επισήµων. Έτσι, για να ζηλέψουνε 
οι υπόλοιποι και  να τιµήσουµε  αυτούς που µας τίµησαν. 

 Ο λόγος µας ή καλύτερα ο φακός µας, στραµµένος στα παιδιά. Για το 
µεράκι τους, για τη φαντασία τους, για τη συµµετοχή τους. 

 
 
 

ΣΤΟΥΣ 
ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΣΑΜΠΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ 

…ΚΛΑΡΙΝΟΥ 
Ο ∆ΗΜΟΣ 
ΑΕΤΟΥ. 
ΤΡΕΙΣ 

…ΒΑΣΙΛΙΑ∆ΕΣ 
ΕΚΑΨΕ 

 

 
O ΟΚΤΑΠΟΥΣ της Καλλιπατείρας αδίκως έµεινε εκτός βράβευσης, αλλά βλέπετε παντού …διαπλοκές. 
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Και οι Αητοβουναίοι το γλέντησαν δεόντως… 
 

  
 
 
 
 
  
    
 
 
Παρουσία του 
…πανταχού 
παρόντος 
∆ηµάρχου κ. 
∆ριµή, του 
παρέδρου κ. 
Καζάντζα, του 
προέδρου του 
∆ηµ.Συµβουλίου 

φιλόπουλου, 
του 
προέδρου 
του 
συλλόγου 
των 
απανταχού 
Αητοβουναί-
ων κ. 
Γκότση και 
πλήθους 
κόσµου. 

κ. Χριστο-

 
 
 
   Αν ήξεραν πόσο ..πιο όµορφες, ήσαν µ’ αυτές    
. τις φορεσιές, δεν θα ξαναφορούσαν φράγκικα. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 

 
Με αρκετά ενδιαφέροντα θέµατα συνεδρίασε το 
∆ηµοτικό µας  συµβούλιο το µήνα που πέρασε. 
Πέρα από τα θέµατα διαδικαστικού χαρακτήρα, 
όπως εγκρίσεις ανακεφαλαιωτικών πινάκων, 
παρατάσεις εκτελέσεων έργων λόγω της 
κακοκαιρίας και εγκρίσεις των προϋπολογισµών του 
παιδικού σταθµού και του γυµνασίου Κοπανακίου, 
συζητήθηκαν και ουσιαστικότερα θέµατα µείζονος 
σηµασίας. 
 

1. Ψήφιση πιστώσεων για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις του ∆ήµου µας και την 
ενίσχυση των συλλόγων µας. 

2. Αποδοχή των όρων για τη λήψη δανείου 
ύψους περίπου 300.000 χιλιάδων EURO  
για τρέχοντα έργα, ώστε να µην 
χρησιµοποιηθεί το εκταµιευµένο ποσόν του 
1 εκατοµµυρίου EURO που προορίζεται για 
την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων σε 
∆.∆. Κοπανακίου και Αετού.  

3. Αναγνώριση οφειλών προς συµπολίτες µας 
από την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή. Στην 
επιτροπή αναγνώρισης συµµετέχουν ο 
αντιδήµαρχος κ. Γ. Αντωνόπουλος, ο 
πρώην ∆ήµαρχος και δηµοτικός σύµβουλος 
κ. ∆. Βόγκας και ο µηχανικός του ∆ήµου κ. 
Πολυχρονόπουλος. Ήδη έχει δοθεί σε 
συµπολίτες µας ποσόν που ξεπερνά τα 
240.000 EURO και αναµένετε να φτάσει, 
έως το τέλος του έτους, στις 300.000 
EURO. 

4. Η καθιέρωση ετήσιας συνάντησης των 
Συλλόγων αποδήµων του ∆ήµου µας, ώστε, 
πέρα από την σύσφιξη των σχέσεων 
ανάµεσά τους, να αποκτήσει ο ∆ήµος µας, 
έναν ισχυρό σύµµαχο στις διεκδικήσεις του. 

5. Η άρνηση της Νοµαρχίας να δεχθεί τις 
ενστάσεις του ∆ήµου µας σχετικά µε την 
Ιόνια οδό (τις επισύναψε πάντως). Στο 
σηµείο αυτό απορρίφθηκε ως άκαιρη η 
πρόταση για δυναµικές κινητοποιήσεις - 
χωρίς, ωστόσο, να αποκλείονται στο 
µέλλον-, ενώ η γενικότερη εντύπωση ήταν 
ότι το έργο δεν θα περιλάβει το τµήµα 
Πύργου-Τσακώνας, λόγω ασύµφορων 
ανταποδοτικών οφελών για τις ανάδοχες 
εταιρίες, δεδοµένου ότι το έργο θα γίνει µε 
αυτοχρηµατοδότηση. 

6. Η συνεργασία του ∆ήµου µας µε εταιρείες 
ειδικευµένες στην ανακύκλωση (χαρτί, 
γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο, µέταλλα, 
καµένα λάδια, λάστιχα και µπαταρίες).  

7. Κατάργηση του 2% από τα καταστήµατα, 
πλην του εµπορικού κέντρου του 
Κοπανακίου. Σε πρόταση για παντελή 
κατάργηση του, ο  ∆ήµαρχος δήλωσε ότι 
συµφωνεί ιδεολογικά και δεσµεύτηκε να 
επανεξετάσει, έστω τη µείωσή του, αλλά 
υπάρχει η άποψη - την οποία στήριξαν και 
οι αρχηγοί των άλλων παρατάξεων -, ότι, 
για να µπορεί να διεκδικεί ο ∆ήµος, πρέπει 
να έχει και δικά του έσοδα. 

 
Τέλος, ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα για τρέχοντα 
θέµατα, όπως οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, οι άµεσα 
αναµενόµενες εξελίξεις για τη ζωαγορά  κ.λ.π. 

 

 
  Ευτυχισµένα µωρά, 
                                                  ευτυχισµένοι γονείς. 

Χαρταετοί από την κ. 
ROMANA 

 
 

 
Τη νοστιµότερη 

γαλόπιτα την φάγαµε 
στο Μαλίκι. 

 
 
Όσο για την Καθαρή 
∆ευτέρα, µη ο γιος του 
Παπά Κώστα, δεν θα 
βλέπαµε αετό στον 
ουρανό. 

 
 
Στον Άι Γιάννη, πάλι, αν 
δεν έβαζε το χεράκι της 
η Ρούλα; Ακόµα θα 
παιδευότανε ο 
Μανιαουράκος. 
 

Βλέµµατα  αθώα, αλλά και 
ερευνητικά, που σε 
καθηλώνουν αλλά και σε 
γοητεύουν.   
                                     

                                                     

ΚΟΠΑΝΑΚΙ NEWS ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΡΑΧΗ ΜΑΧΑΝΑ» Υπεύθυνος έκδοσης  ∆ΗΜ. ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
∆.∆. ΑΓΡΙΛΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ Τ.Κ. 24003 ΤΗΛ: 6978659470 
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΤΟΧΩΡΙΤΩΝ  
«Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 
   
Στην πολυτελή αίθουσα «ΑΛΚΥΟΝΗ», του Αθηναϊκού Ξενοδοχείου ELECTRA PALACE, 
συγκεντρώθηκαν οι Σιτοχωρίτες του ∆ήµου µας την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου και πραγµατοποίησαν 
αφενός την ετήσια γενική τους συνέλευση, αφετέρου την κοπή της πίτας τους. 
Παρουσία του ∆ηµάρχου κ. ∆ηµ. ∆ριµή και 60 συγχωριανών του, ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Τάκης 
Πολίτης κήρυξε την έναρξη των εργασιών, κάνοντας µια σύντοµη αναφορά στα πεπραγµένα της χρονιάς 
που πέρασε, θυµίζοντας ότι ο σύλλογός τους φέτος µπαίνει στο τριακοστό έτος λειτουργίας του. 
Αναφέρθηκε στη συµβολή του συλλόγου, αρκετών συγχωριανών τους, αλλά και του ∆ήµου Αετού στις 
εργασίες που έγιναν στην εκκλησία του χωριού, στην επιτυχηµένη συνεστίαση που έγινε το καλοκαίρι στο χωριό τους, αλλά και στην παγερή αδιαφορία της κεντρικής 
εξουσίας, σε αιτήµατά τους. 
Στη συνέχεια, έγιναν διάφορες προτάσεις από τα παρευρισκόµενα µέλη του συλλόγου, που αφορούσαν µελλοντικές ενέργειες του συλλόγου και, τέλος, δόθηκε ο λόγος στον 
∆ήµαρχο κ. ∆ηµ. ∆ριµή. 
Ο κ. ∆ριµής, αφού έδωσε τα συγχαρητήρια του στους παρευρισκοµένους για τη διατήρηση του συλλόγου τους επί τόσα χρόνια χάρη στον  Εθελοντισµό των µελών του, και 
τονίζοντας τη µεγάλη σηµασία που έχει η ύπαρξη και η διατήρηση Πολιτιστικών Συλλόγων γενικά, ανακοίνωσε την ένταξη του Πιτσά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
καλοκαιριού και την καθιέρωση ετήσιας συνάντησης όλων των συλλόγων του ∆ήµου µας για κοινή δράση. 

Υπενθύµισε τον πολυκεντρικό χαρακτήρα του ∆ήµου µας και την 
ισότιµη µεταχείριση όλων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, 
λέγοντας ότι ο ∆ήµος προσπαθεί πάντα για το καλύτερο και το 
περισσότερο. 
Ακολούθησε η κοπή της πίτας, µε 3 φλουριά παρακαλώ!, µέσα 
σε µια ιδιαίτερα ζεστή ατµόσφαιρα και µε έκδηλη την αγάπη των 
παρευρισκοµένων για την Πατρώα  Γη. 
Μετά τα καθιερωµένα, ακολούθησε φιλική συνάντηση του ∆.Σ. µε 
τον ∆ήµαρχο, και εκεί έγιναν πιο συγκεκριµένες προτάσεις για 
τις Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Στην αναζήτηση των ηµεροµηνιών, µετά από πρόταση του κ. 
Άγγελου Μπεκιάρη που έγινε δεκτή, η πρώτη εκδήλωση θα γίνει 
την 1η Ιουλίου, εορτή του Ιερού Ναού « Παµµεγίστων Ταξιαρχών 

και Αγίων Αναργύρων» που έκτισε ο ίδιος. Το πρωί, η καθιερωµένη αρτοκλασία στην Εκκλησία, και το βράδυ, γλέντι στο χωριό µε τον αγαπηµένο στον ∆ήµο µας 
τροβαδούρο Γιάννη Καραµάνο. Η δεύτερη εκδήλωση, µε κλαρίνα και βιολιά κατά γενική απαίτηση, θα γίνει ανήµερα τον δεκαπενταύγουστο, στο χωριό. 
                                          
 
 
 
Είχαν ανοίξει οι ουρανοί, αλλά κανείς δεν κιότησε, 
όλοι εκεί στο καθήκον. Ο ∆ήµαρχος, ο πρόεδρος 
του δηµοτικού συµβουλίου, ο Τοπογράφος 
Μηχανικός κ. Μανόλης Κουκλινός, οι εργολάβοι, οι 
εργάτες, ακόµα και ο δηµοσιογράφος. Έπρεπε να 
αποµακρυνθούν τα χώµατα που είχαν κλείσει τον 
δρόµο για το Ρίπεσι, εκεί στην Γκρόπα, στο 
βύθισµα δηλαδή. Αρβανίτικη η λέξη, παλιακιά, που 
σήµαινε και «κοίλωµα», «βαθουλωτός τόπος». 

Όλοι έψαχναν την αιτία του κακού, «έχει υπόγεια νερά» 
ενηµέρωσε τηλεφωνικά τον ∆ήµαρχο ο κ. Μιχάλης 
Αντωνόπουλος, γεωλόγος του ΙΓΜΕ. Ο µηχανικός υποδείκνυε 
ύποπτα σηµεία, οι τσαπάδες ακούραστοι, κάποια στιγµή 
εντόπισαν ένα σηµείο. Ο ∆ήµαρχος σαφής, «σας παρακαλώ, 
τώρα, σκάψτε 
και π άστε ένα 
σωλήνα» να 
µετριαστεί το 
κακό και, εν τω 

µεταξύ, 
φορτωνόντουσαν τα φορτηγά και έφευγαν τα 
χώµατα, ώσπου να έρθουν τα χρήµατα που έχουν 
εγκριθεί και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες να 
λυθεί το πρόβληµα. Μελετητική αστοχία στο έργο 
της Περιφέρειας, θα χρειαστούν και 
δενδροφυτεύσεις.  

ερ

.   

Συνεχίσαµε προς το χωριό. Μας υποδέχθηκε ο  
 
πρώην πρόεδρος κ. Γιάννης Κόλλιας, στο 
καφενείο του  Γιώργου Πορικού. Εξαιρετικό 
το καφεδάκι, «100 χρόνια παράδοση, από 
τον προπάππο µου», µας εξήγησε ο 
«Κάβουρας».  Στο καφενείο, µας άρεσε 
ένας χειρόγραφος χάρτης του χωριού, δια 
χειρός του αείµνηστου Παν. 
Αργυρόπουλου. 

Και στου Περικλή 
Καλοφαγάδες και …οι ∆ωραίοι, όπως 
αποδείχθηκε. Κι αυτοί στο «ΕΝ ΡΙΠΕΣΙ» του 
συµπατριώτη µας του Περικλή του οποίου οι 
σπουδαίοι µεζέδες καταβροχθίστηκαν δεόντως. 
Η συζήτηση που αναπτύχθηκε, ανάµεσα  στα 
δυο τραπέζια, ιδιαίτερα συγκινητική. 
Αφορούσε στην 80ντάχρονη µητέρα του 
∆ηµήτρη του Τότση, την κυρία Έλλη, που 
υπηρέτησε στο Αγροτικό Ιατρείου του Αετού, 
ως νοσοκόµα. Κουβέντες τρυφερές, λόγια 

ευγνωµοσύνης για την καλοσύνη της, ούτε λέξη 
για το …αντάρτικο στο ∆ηµοτικό συµβούλιο 
του ∆ωρίου

 

 

Στην ΓΚΡΟΠΑ στο ΡΙΠΕΣΙ 
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Την πήρε την απόφαση ο ∆ήµαρχος. Μουσείο 
Καραγκιόζη στο Κοπανάκι σε συνεργασία µε τον 
συµπατριώτη µας, διάσηµο Καραγκιοζοπαίχτη, 
Θανάση Σπυρόπουλο. Ε ρεεεε γλέντια. Πάντως, αν 
έρθετε στο σπίτι  µου, πλήρη συλλογή θα βρείτε, 
µέχρι την Παράγκα και το Σαράι. Έτοιµος για 
παράσταση και τα διαθέτω ευχαρίστως στα σχολεία 
του ∆ήµου µας· και …δωρεάν µαθήµατα µιµητικής 
παρέχω κι αν έλειπε και ο τσιγαρόβηχας, τι καλά που 
θα περνάγαµε. Αναµένω «τροποποίηση 
προϋπολογισµού» και να δω ποιος θα την 
καταψηφίσει. 
 

 Και  αφού δεν κατάφεραν να µοιράσουν το χωράφι 
του …πατέρα τους. Ο καθείς τον δρόµο του, γιατί, 
όπως λέει ο λαός µας, «όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, 
αργεί να ξηµερώσει». 
 

 Και ο χορός … κακά κρατεί και συνεχίστηκε µε      
το χαµό του Τάση του Ασηµακόπουλου, του 
µοναδικού κάτοικου της Γούρνας, που ένωνε δυο 
οµάδες και δυο ∆ήµους. Με πατέρα Κάτω 
Κοπανακαίο, τον συχωρεµένο τον κυρ Αποστόλη και 
µάνα την Αφροδίτη ∆ρούτσα από τον ΑΕΤΟ. Καλό 
ταξίδι «Κύκλωπα» και µείνε ήσυχος, δεν το χάνει ο 
Ολυµπιακός το πρωτάθληµα.  
 
 Συγκινητική η προσφορά του γλυκόλαλου, 
συµπατριώτη µας, που µας έκανε το χατίρι να θέσει 
τον εαυτό του στη κορυφή. Αλλά, αγαπητέ µου 
Κώστα, γι’ αυτή την κορυφή δεν έγινε το «µάλε 
βράσε», στην λεγόµενη «αντιδριµική» παρέα, που σε 
ανάγκασε να αναφωνήσεις τον γνωστό 
αποχαιρετισµό διδασκάλισσας προς Αρτικαίους;  
 

 Άσχηµη µάνα, όµορφα παιδιά, τρελά  εγγόνια. Τι 
είναι; Το Λιά ρωτάω, που είναι ειδικός στα 
αινίγµατα. Αλλά θέλω να µου λύσει και µία απορία. 
Θα το …πάρει το κορίτσι; 
 

 
Καλοκαιρινή η πόζα, αλλά να µη  τσακωθώ µε 
τον άλλο ξάδελφο, ότι µόνο τον ένα Νίκο, 

προσέχω. Εγώ, όλα µου τα ανίψια τ’ αγαπώ. Και 
η φωτογραφία, από την συλλογή του Άγγελου του 

∆ηµητρακόπουλου (Τσέλιου).   
 
∆ιαµαρτύρεται ο Χορς και δίκαια. ∆εν µπορούν να 

διπλώνουν τα κουτιά τους, πριν τα βάλουν µέσα 
στους  κάδους; Αµ το άλλο; Ολόκληρα  «αµπαλάζ»  

 
βάζουν. Από τηλεοράσεις, πλυντήρια και ψυγεία… µε 
αποτέλεσµα; Απ’ έξω οι σακούλες, µε τις γνωστές, 
ευωδιές τους. 
 
Μου έλεγε ο Χρήστος από το Μοναστήρι. Βάζαµε         

τους σώγαµπρους στους συνδυασµούς, τότε που 
ήµαστε κοινότητα, και δεν παίρνανε ούτε την ψήφο 
της γυναίκας τους. Ευτυχώς που τους σταύρωνε 
κανένας κολλητός τους, γιατί θα είχαµε δράµατα. Εγώ 
φίλε µου Χρηστάκη, αν έµπαινε σε συνδυασµό ο 
σώγαµπρός σας ο Κοκολάκης, ευχαρίστως θα τον 
σταύρωνα. 

 

 ∆ιότι, άλλος …∆ηµήτρης ο ένας, άλλος ∆ηµήτρης  ο 
άλλος. Για την κοινότητα δηλαδή, µη του µπει καµιά 
περίεργη ιδέα, για τίποτε άλλο. 
 

 
 ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ∆ΕΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ, 
ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΟΣ ΟΜΩΣ Ο ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ. Ο ∆ΙΚΟΣ 
ΜΑΣ Ο ΑΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 
ΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΝ …ΨΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΑ 
…ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ; 

 
 «Τόσα περίπτερα, τόσα ταξί κι αν βρείτε κάποιο 

να λειτουργεί µετά τις 21.30 το βράδυ, να µου 
τρυπήσετε τη µύτη». Όµως, τι µπορεί να γίνει; Να 
δουλεύουν οι άνθρωποι από τις  6.30-7.00 η ώρα το 
πρωί, έως τα µεσάνυχτα; ∆εν µπορούµε να ζητάµε 
παράλογα πράγµατα από τους συγχωριανούς µας. 
Μπορούµε όµως να τους παρακαλέσουµε να µένει 
κάποιος  …ξύπνιος, εκ περιτροπής, µέχρι τις 23.00. 
 
Βρε που χάθηκε ο Γιάννης του Θοδωράκη; Βρε που 

χάθηκες; Στο τέλος τον ανακαλύψαµε. Στα 
Γιαννιτσάνικα της Καλαµάτας, στη Λακωνικής, έχει 
ανοίξει Ουζερί-Μεζεδοτεχνείο και όσοι πιστοί 
προσέλθετε. Για να πω την αλήθεια, δεν τον έχω 
επισκεφθεί ακόµα και έτσι δεν µπορώ να σας 
ενηµερώσω περί της διακόσµησης· για τα µεζεδάκια 
όµως, τα καλύτερα έχω ακούσει. 

 

 
Προσπαθήσαµε, φίλε µου Τάκη Σαραντόπουλε, να 
σας κάνουµε ένα «δωράκι», κόβοντας 2 βαθµούς από 
την Εράνη, αλλά εκείνος ο Κωνσαντιναίας, 
παρακράτησε …χασοµέρι. O έτερος της παρέας, 
Γιάννης Αλευράς, µέγας ποδοσφαιριστής και του 
∆ιαγόρα και του ∆ωριέα.  

 
Ένα πουλάκι µου είπε ότι, εκεί στα …ξένα 

που έχει πάει ο Μήτσος του Αλεβίζου,  

 
έχει βρει µια …γυναικάρα, να τρίβετε τα 
µάτια σας. Οι υπόλοιποι υιοί,  να δούµε πότε 
θα ζευγαρώσουνε, να φάµε και κανένα 
κουφέτο.  
 
Να σας το υπενθυµίσω. Την εφηµερίδα µας θα την 

βρίσκετε στο Κοπανάκι, στο περίπτερο του Σωτήρη 
και στο …πολυκατάστηµα του Βασίλη. Επίσης, στο 
µαγαζί του Θοδωράκη, στο µόνο που εκτίθεται σε 
περίοπτη θέση για το κοινό. Πάντα δωρεάν αλλά 
ετοιµασθείτε να µας δώσετε και καµιά συνδροµούλα. 
Βαρεθήκαµε να µας λένε …διαπλεκόµενους. 
 

Σε συνέχεια των προηγουµένων. Φτύστε το µη το 
µατιάσετε το πανέµορφο και τη µαµά του επίσης. 

 
Ζηλέψτε …µπεκιάρηδες, ως πότε θα µένετε 
µαγκούφηδες;  Άντε, µια απόφαση είναι. 
 
Να ικανοποιήσουµε και ένα αίτηµα του Προέδρου 

του συλλόγου των Πιτσαίων, δικηγόρου κ. Τάκη 
Πολίτου, σχετικά µε την αλλαγή του ονόµατος του 
χωριού τους. Η µετονοµασία έγινε µε  Βασιλικό 
διάταγµα της 4ης Νοεµβρίου του 1927 (ΦΕΚ. Αριθ. 
306 Α΄, 22 ∆εκεµβρίου 1927). Επιπροσθέτως, στην 
απογραφή του 1689 το χωριό είχε 34 κατοίκους και το 
1879, 345, ενώ το 1828, ένα χρόνο µετά την 
µετονοµασία είχε 249 και το 1981, µόνο 71 κατοίκους. 
 
 Τον Νίκο Μακρόπουλο, κάποιοι ανά την 
επικράτεια, τον ανακάλυψαν σήµερα. Όµως οι 
Κοπανακαίοι και οι περί τα πέριξ,  τον ξέρουνε από 

την εποχή που το 
«Κέφι», το είχαν ο 
Σάκης  Γιωργιόπουλος 
και  ο 
Παν. Νικολακόπουλος. 
Μας το αποκάλυψε ο 
∆ηµ. o Λούµπαρδης. 
Λεπτοµέρεια της 
πρώτης βραδιάς, η 

αφωνία του και η µεγάλη απογοήτευση του κόσµου.  
Αναγκάστηκε και πήγε στην Καλαµάτα, να «κάνει» 
κορτιζόνες, για να µπορέσει να τραγουδήσει. Μην … 
επιµένετε, δεν θα σας αποκαλύψουµε την µεγάλη του 
…καψούρα. 

Και παίρνει, που λέτε, ο Τασούλης του Πολύβιου 
το µονόπετρο ανά χείρας και τα γονικά του 
αλαµπρατσέτα, και µια και δυο για το σπίτι της 
Ντέµης· και το ζητήσανε επισήµως το κορίτσι από την  
κ. Θάλεια. Το καλοκαίρι, λένε, θα φάµε κουφέτα στο 
Κοπανάκι. Πού να φανταζόταν ο φίλος µου ο Άκης ότι 
θα έκανε γαµπρό συγχωριανό µου. Αν µας βλέπει 
από εκεί ψηλά που βρίσκεται, πιστεύω ότι θα είναι 
πολύ ευχαριστηµένος. 
   Προς κ. Νικ. Κουτέπα. Πολλούς ιούς, εντόπισε το 
McAfee, στο µήνυµά σου, δεν το ανοίξαµε. Προσοχή. 

Λόγω Καρναβαλικών, πολλοί, που περιµένατε 
κάποια θέµατα, κάντε λίγη υποµονή µέχρι το επόµενο 
τεύχος. 
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Ο …χορός των µαχαιριών, δια χειρός ΜΑΛΕΣΗ 
και όχι µόνο, ξεκλήρισε την …παροικία των 
οικόσιτων χοίρων, προς τήρηση του εθίµου και 
την απόκτηση ικανής ποσότητας παστού. Πρώτος 
σταθµός στου Σάκη του Καπετάνιου, όπου, ο 
Τάκης Ηλιόπουλος (καπετάνιος και αυτός) και ο 
Τάκης Ηλιόπουλος (τριτσιµπίδας) µας 
υποδέχθηκαν µε τα µαχαιροπίρουνα …αναµµένα. 
Άριστη η φιλοξενία, άριστη και η ποιότητα της 
βρώσης και της πόσης, αλλά εγώ ενθουσιάστηκα 
µε την Φάρµα του …θείου µου του Σάκη. 

 
∆εύτερος σταθµός, στου …ληξίαρχου, και άλλη 
φορά υπόσχοµαι να τον επισκέπτοµαι µετά 
µαγνητοφώνου, γιατί είναι αδύνατον να τον 
παρακολουθήσω αλλιώς. Πρωταγωνιστής του 
…κεφιού, ο Μήτσος ∆ηµητρόπουλος 
(Κοκοβέκης), ο οποίος χόρευε µεν, έφαγε και 
ήπιε δε, δεν …ψηφίζει όµως, όπως δήλωσε στον 
κύριο δίπλα του που µοιάζει µε τον ∆ήµαρχο. 

 
 Παρόντες στο γλέντι, εκτός από την Αλβανική 
παροικία του Κάτω Κοπανακίου, ο πρώην 
πρόεδρος της Πολυθέας, Κατσάρας Γιώργης 
(Χαλίκης), φίλος του πατέρα µου, ο ∆ηµήτρης ο 
Μπρούστης µε τη σύζυγό του, τα πρωτοξάδελφα, 
ο Γιάννης Καλογερόπουλος από τους Αρµενιούς, 
γιος της Παναγιώτας Γκότση, και ο Αντώνης 
Κοντοβουνίσιος από το Γλυκορίζι, γιος της 
Γιαννούλας Γκότση, αλλά απόν ο Άλκης ο 
Ξύγκας, ∆ήµαρχος Φιλιατρών, γιος της Μαρίας 
Γκότση (και οι τρεις  Κοπανακαίοι και καλά 
κάνουν και το θυµούνται). 
Τελευταίος σταθµός, στου …στυγνού 
εξολοθρευτή, που όπως µας δήλωσε, για να δεις 
αν το ζωντανό είναι καλό, πρέπει να κοιτάξεις αν 
…καπνίζει το πνευµόνι του. Επάξιοι βοηθοί του, 
εκτός από τον Άρη, τον Νούλη και τη σύζυγό 
του, οι δυο κανακάρηδες του. Άντε και του 
χρόνου. 

 
 
Αλλά, άντε να σοβαρευτούµε και λιγάκι. 

 ∆ηλαδή; Όποιος δεν έχει παιδιά δεν αγαπά τα παιδιά; 
∆εν ενδιαφέρεται για τα παιδιά; Ή δεν γνωρίζει τις 
ανάγκες τους; Τι απόψεις είναι αυτές και ποιός τις 
καλλιεργεί; Μήπως θα πρέπει να αναφερθούµε σε 
γονιούς που βιαιοπραγούν στα παιδιά τους, ψυχικά 
και σωµατικά, και να κάνουµε τη σύγκριση; ∆εν το 
τραβάµε το θέµα, αλλά η  άποψη είναι επικίνδυνη. 
Φίλος µάλιστα Στιλαραίος, τη χαρακτήρισε 
«Φασιστική».   

Στο ίδιο θέµα πάντως είχε αναφερθεί και ο κ. 
Βόγκας, σε προηγούµενο ∆ηµοτικό συµβούλιο, 
τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει  δικαίωµα να αµφισβητεί 
την αγάπη κάποιου για τα παιδιά, είτε είναι γονέας είτε 
δεν είναι. ∆εν δώσαµε συνέχεια από τις στήλες της 
εφηµερίδας µας, όπως δεν έχουµε δώσει και σε άλλα 
θέµατα που µας ενόχλησαν, µε την ελπίδα ότι δεν θα 
αναπαραχθούν. Αλλά όταν αναπαράγονται, και 
µάλιστα µε ειρωνικό τρόπο, θα παίρνουµε θέση. 
 

 Υπήρχε ένας σπουδαίος φωτογράφος, 
Σαρακηναδαίος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος γραφότανε, 
που πρέπει να είχε απαθανατίσει όλες τις 
προκατοχικές και κατοχικές γενιές της περιοχής µας. 
«Έναν-έναν τους έστηνε στο προαύλιο της εκκλησίας 
στο Αρτίκι, και τους φωτογράφιζε», θυµάται ο Γιάννης 
Αναγνωστόπουλος από το Κρίτσι. Μου είπε, επίσης, 
ότι το αρχείο του το έχουν κληρονοµήσει τα παιδιά του 
στην Κυπαρισσία. Αναζητώ επαφή µαζί τους ώστε να 
γίνουµε και εµείς κοινωνοί του αρχείου, γιατί είναι και 
δική µας κληρονοµιά. Μια έκδοση του -τι λες Νίκο;- 
νοµίζω θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 
Και έγινε πατέρας ο παικταράς µας και θα γελάγανε 

ν είχε-, και µόνο ο Μπέος 
ήτανε λίγο …µαζεµένος. 
«Να το  ζήσει και γερή να 
είναι η θυγατέρα», ευχήθηκε 
«αλλά αν ήτανε γιος, θα 
ελπίζαµε, σε έναν νέο 
παιχταρά»
Πλάκα κάνο

και τα µουστάκια του -α

υ

. 
υµε, Ηρακλέα, 

Για να τελειώνουµε µια και καλή µε τις αντιδράσεις 

και πρόκειται  για αντιδάνειο.  

ωρα, και δέστε τον 

να το χαίρεστε το µωρό και 
εσύ και η Ματίνα σου και 
όλη σου η οικογένεια. 

 

ορισµένων φίλων µας, µε το NEWS στον τίτλο µας. Η 
λέξη είναι Ελληνικότατη, προέρχεται από την λέξη ΝΕΑ 

 Βρεθήκαµε και σε λιώσιµο χοιρινού, στου φίλου 
µας του Νίκου του Πολύδ
…επιστήµονα του λιωσίµατος  Μουλιάπα να 
ανακατεύει το λεβέτι µαζί µε την συµβία του 
οικοδεσπότη, και άντε τώρα  να καταλάβω γιατί 
µου κάθισε στο λαιµό ο µεζές που έφαγα.   

 
 
Οι αστυνοµικοί υπάλληλοι των τµηµάτων της
παρχίας µας, γιόρτασαν τις απόκ  χορεύοντας 

Ά

 
ε ριες
στου «Κανελλάκη» στην Κυπαρισσία. Μέγα 
πλήθος µε πολύ κέφι και ανάµεσά τους οι 
∆ήµαρχοι Φιλιατρών και Αετού, κ.κ. λκης 
Ξύγκας και ∆ηµήτρης ∆ριµής. 

 
 Προσωπικά, ως γιος αστυνοµικού, ένοιωθα σαν 
το σπίτι µου, και το τραπέζι όπου καθίσαµε –

  ρ

 

ν 
δηλώσεων, µη 

ετε 

α

, µε 1-0. 
 τ

σ

αποτελούµενο στην πλειοψηφία του από 
αστυνοµικούς συγχωριανούς µας- αποδείχθηκε το 
τυχερότερο της βραδιάς. Κερδίσαµε το π ώτο 
βραβείο –µια ηλεκτρονική κάµερα- αλλά και 
αρκετά άλλα, ( 25 κοτόπουλα, 1 τούρτα και ένα 
γεύµα 50 euro στο Ουζερί «Ελληνικό» του 
Μήτσου Θεοδωρόπουλου, στους Γαργαλιάνους). 
Το δυσάρεστο της βραδιάς ήταν, ότι, ενώ εµείς 
γλεντάγαµε του καλού καιρού, στο Κοπανάκι
ληστεύανε συµπατριώτη µας. Λέτε να γνώριζαν 
οι ληστές, αθίγγανοι κατά την εκτίµηση του 
τµήµατος ασφαλείας της Καλαµάτας -λόγω της 
µεθοδολογίας της πράξης-  ότι τα όργανα της 
τάξης, διασκέδαζαν; 
 

Λόγω καρναβαλικώ
εκ
περιµέν ιδιαίτερο 
αθλητικό  ρεπορτάζ. Από 
τον Τέλλο Άγρ  χάσαµε, 
λόγω του τραυµατισµού 
και την αποχώρηση του 
δάσκαλου και 
ποδοσφαιριστή Γ. 
Βαλτασάρου Τον 
‘Ηρακλή Καλαµάτας ον 
κερδίσαµε 2-1 εκτός 
έδρας µε ένα γκολ του 

Ήρα µε πέναλτι που κέρδισε ο Σβούρας  και ένα του 
Γιώργου του Παπαδάκη, που …τρούπησε τον 
αντίπαλο γκολκίπερ στο 93’. Και τέλος χά αµε από 
την πρωτοπόρο Εράνη στο ενενηνταφεύγα, δίκαια µεν 
αλλά … άδικα δε, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιγνίδι. 
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 Οι ειδικοί 

σας 
συµβουλεύουν 

 
    από τον   καρδιολόγο 

µας 
                           

 κ. Μπάµπη 
Καρακύκλα. 

 
 
∆ΥΣΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΕΣ  
 
Λέγοντας λιπίδια, εννοούµε µια ετερογενή οικογένεια 
ουσιών, οι οποίες κυκλοφορούν στο αίµα, ενσωµατωµένα 
µε πρωτεΐνες, σχηµατίζοντας ειδικά συµπλέγµατα, τις 
λιποπρωτεΐνες.  
Τα βα  λιπίδια που βρίσκο ται στο ανθρώπινο αίµα, σικά ν
είναι η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια και τα 
φωσφολιπίδια. 
∆ιακρίνονται τρία είδη λιποπρωτεϊνών.   
 
α) Η χαµηλής πυκνότητας  λιποπρωτεΐνη (LDL) που 
συµµετέχει στη µεταφορά της χοληστερίνης στο τοίχωµα 
των αγγείων και τη δηµιουργία της αθηρωµάτωσης. 
β) Η υψηλής πυκνότητας  λιποπρωτεΐνη (HDL) που 
προσλαµβάνει τη χοληστερίνη από τους περιφερειακούς 
ιστούς και τα αγγεία και τη µεταφέρει στο συκώτι, όπου 
καταβολίζεται.  
και  γ) Η πολύ χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (VLDL) 
και τα χυλοµικρά, που συµµετέχουν στη µεταφορά  και 
στο µεταβολισµό των τριγλυκεριδίων. 
Η LDL, είναι που αποκαλούµε «κακ » χοληστερίνη, αυτή ή
γιατί είναι η πλέον αθηρογόνος και ίσως ο 
σηµαντικότερος παράγοντας κινδύνου για στεφανιαία 
νόσο, ενώ η HDL είναι η «καλή» χοληστερίνη, γιατί 
προστατεύει τις αρτηρίες από την αθηρωµάτωση. 
∆υσλιπιδαιµ α καλείτ ι η κ τάσταση εκείνη, κατά την ί α α
οποία τα λιπίδια του πλάσµατος (χοληστερίνη, 
τριγλυκερίδια) είναι παθολογικά. 
Η αύξηση των µών τη χοληστερόλης κα ης LDL, µε  τι ς ι τ
φυσιολογικές τιµές τριγλυκεριδίων, ονοµάζεται 
υπερχοληστεριναιµία.  
Η αύξηση των τιµών των τριγλυκεριδίων καλείται 
υπερτριγλυκεριδαιµία. 
Η δε συνύπαρξή τους, ονοµάζεται συνδυασµένη 
υπερλιπιδαιµία. 
Η µείωση της  HDL, είτε ως µεµονωµένη διαταραχ  είτε σε  ή
συνδυασµό µε άλλες διαταραχές, είναι επίσης 
δυσλιπιδαιµία. 
 
Από τον γενικό πληθυσµό, ο ένας στους πέντε, έχει 
παθολογικές τιµές χοληστερόλης, ενώ το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται κατά 50% στους  ασθενείς που 
επιζούν µετά από έµφραγµα µυοκαρδίου. Αυτή 
ακριβώς η οµάδα, παρουσιάζει σηµαντικά αυξηµένο 
κίνδυνο και νέου στεφανιαίου επεισοδίου. 
Είνα χαρακτηριστικ  ότι η έση µ ταξύ χοληστερίνης ι ό σχ ε
και στεφανιαίας νόσου είναι συνεχής, χωρίς 
διαχωριστικό σηµείο, ανάµεσα στα ασφαλή και τα 
υψηλού κινδύνου επίπεδα: όσο αυξάνει η χοληστερόλη, 
τόσο αυξάνει και η πιθανότητα εµφράγµατος ή άλλου 
επεισοδίου από το καρδιαγγειακό σύστηµα. 
Μελέτες έχου  αποδείξει, ότι ο κίνδυνος νάπτυξης ν α
στεφανιαίας νόσου αυξάνεται, όταν η ολική 
χοληστερόλη υπερβαίνει τα 180 mg/dl, διπλασιάζεται 
στο επίπεδο των 240  mg/dl και τετραπλασιάζεται για 
επίπεδα πάνω από 300 mg/dl. 
Η προσέγγιση αυτή υιοθετείται από τους περισσότερους 
συγγραφείς, ενώ ορισµένοι ισχυρίζονται, ότι επίπεδα 
ολικής χοληστερόλης πάνω από 180 mg/dl και LDL πάνω 
α

ΗΗΗ   ιιισσστττοοορρρίίίααα   τττοοουυυ   ΑΑΑρρρτττιιικκκίίίοοουυυ   
  

  Το Αρτίκι πρωτοκατοικήθηκε, από το 1850 έως το 1915, µε 
κατοίκους που µετοίκησαν  από το χωριό Κρυονέρι [πρώην Σαρακινάδα], 
γιατί εκεί είχαν τις περουσίες τους. 

 Στην ευρύτερη όµως περιοχή του Αρτικίου και συγκεκριµένα στις 
τοποθεσίες Εκκλησιές και Ήρα έχουν εντοπισθεί ίχνη Αρχαιολογικών 
ευρηµάτων από τα οποία πιθανολογείται ότι το Αρτίκι είχε 
ξανακατοικηθεί  από πολύ παλαιοτέρα, κατά τους παλαιοχριστιανικούς 
χρόνους και κατά την Βυζαντινή εποχή. Στη θέση ‘Ήρα’ πρέπει να ήταν 
Οικισµός και Ναός προς τιµήν της Θεάς Ήρας. Στη θέση Εκκλησιές, 
µπορεί να θεωρηθεί ως βέβαιο ότι, υπήρχε οικισµός ο οποίος 
κατεστράφη ολοσχερώς και ερηµώθηκε, από εχθρική επιδροµή, λίγους 
µήνες προ της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, µάλλον τον 
Οκτώβριο του 1452, από τον Στρατηγό του Μωάµεθ Β’ Τουραχάν, οι δε 
εναποµείναντες κάτοικοί του αναγκάσθηκαν να φύγουν και να 
εγκατασταθούν εις Παναγιά, Κρίτσι και Σαρακινάδα το 1453. [Λέγεται ότι 
όταν ο Στρατηγός Τουραχάν δεν κατόρθωσε να συλλάβει και συνετίσει 
τους ανυπάκουους κατοίκους του χωριού Σιδηροκάστρου και της γύρω 
περιοχής του, που για το σκοπό αυτό είχε σταλεί από τον ΜΩΑΜΕΘ, 
εγκατέλειψε την περιοχή και µετέβη απέναντι στην περιοχή του Αρτικίου 
όπου, για εκδίκηση, έβαλε φωτιά και κατέκαυσε τα πάντα 
,εξαναγκάζοντας τους κατοίκους του να το εγκαταλείψουν. Λέγεται επίσης 
ότι  όταν ένας  Τούρκος Πασάς πρώτ’ αντίκρισε   την περιοχή του 
Αρτικίου, µε ευχαρίστηση είπε. Αρτίκι µου Τσιφλίκι µου, λόγω του ότι η 
περιοχή ήταν πεδινή και πολύ εύφορος]. 

 Από το συνοικισµό του το Κρίτσι, όπου κατοικούσαν οι οικογένειες 
των Αναγνωστοπουλαίων, λέγεται ότι καταγόταν και η οικογένεια του 
Αναγνωστόπουλου, που µετέπειτα µετοίκησε στους Γαργαλιάνους και 
από την οποία καταγόταν και ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωµένων 
Πολιτειών ο ANGNIU. 

 Το 1950 το Αρτίκι, µε τους 2 συνοικισµούς του, είχε πληθυσµό 350 
κατοίκους και το Σχολείο του το 1945 είχε 65 µαθητές. 

 Εκκλησία του Αρτικίου είναι ο Άγιος ∆ηµήτριος, που είναι και ο 
προστάτης του και εορτάζει στις 26 Οκτωβρίου. Έχει ακόµα δύο 
ξωκλήσια Τον Αι ∆ηµήτρη  στο Σχοινταρµένι που έχει καθιερωθεί να 
λειτουργείται στις 29 Σεπτεµβρίου και την Παναγία στις Εκκλησιές [την 
έχει φτιάξει ο Γιώρη Σταθόπουλος] που εορτάζεται το 
∆εκαπενταύγουστο. 

 Στη µέση του χωριού υπήρχε πηγάδι που αχρησιµοποίητο για 
ύδρευση των Αρτικαίων και το οποίο αργότερα σκεπάσθηκε και έγινε 
πλατεία. Στη Συνέχεια  παίρνανε νερό από βρύση στην Κοκκινοσκιά που 
και αυτήν την κατήργησαν, όταν έφεραν νερό µε φυσική ροή από το 
Κεφαλάρι της Παναγιάς το οποίο ήδη και τώρα χρησιµοποιείται τόσο για 
ύδρευση όσο και για άρδευση. 

      Το παλαιό Σχολείο [δωρεά στην Εκκλησία του ∆ηµόπουλου] γκρεµίσθηκε 
και έχει  κτισθεί νέο, που όµως δεν λειτουργεί από πολλού. Είχε κοινότητα 
από το 1912 έως    .   το1998,ότε καταργήθηκε µε το νόµο Καποδίστρια και 
έκτοτε αποτελεί ∆. ∆. του  ∆ήµου Αετού. Έχει 2 συνοικισµούς την Παναγιά 
και το Κρίτσι [τώρα το Κρίτσι έχει µετονοµασθεί σε Άγιο Νικόλαο],που είναι 
τώρα ακατοίκητοι. Έχει υψόµετρο 300 µέτρα. 
                                                                        Γιάννης Μητρόπουλος, Αρτικαίος 

  
 
  

πό 100, πρέπει να θεωρούνται υπερχοληστεριναιµία. 
 

Η συνέχεια στο επόµενο. 
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ΠΠήήρρααμμεε  κκααιι  δδηημμοοσσιι ύύοουυμμεε  ττηηνν  Ισσττοορρίίαα  οουυ  ΑΑρρττιικκίίοουυ,,  ααππόό  οονν  
σσυυγγχχωωρριιααννόό  μμααςς,,  ΓΓιιάάννννηη  ΜΜηηττρρόόπποουυλλοο  κκααιι  ττοονν  ευυχχααρριισσττοούύμμεε..  

ΣΣυυμμππλληηρρωωμμαα ιικκάά  θθαα  ααννααφφ ρρωω,,  όόττιι  ττοοπποοθθεσσίίεεςς,,  όόππωωςς  
ΠΠααλλιιοομμοοννάάσσττηηρροο,,  ΛΛάάκκαα  ΜΜοουυλλάά,,  ΉΉρραα,,  ΤΤρροοχχοούύδδιιαα,,  ΛΛάάκκαα  

ΚΚαασσίίμμιι  κκλλππ,,  μμααρρττυυρροούύνν  όόττιι  ηη  ππεερριιοοχχήή,,  πποο έέ  δδεενν  ήήτταανν  
αακκααττοοίίκκηη ηη,,  ααππόό  ττηηνν  ΑΑρρχχααιιόόττηητταα  ωωςς  κκααιι  σσήήμμερραα..  ΓΓιιαα  ααύύρριιοο,,  
έέννααςς  θθεεόόςς  ξξ ρρεειι..  ΌΌσσοο  γγιιαα  ττοονν  ΑΑγγάά,,  ΑΑρρττιικκααίίοοιι  εεππιιμμέέννοουυνν,,  όόττιι  

ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττοονν  ττεελλεευυττααίίοο,,  πποουυ  εείίππεε  φφεεύύγγοονν ααςς  ««  ΑΑρρττίίκκιι  μμοουυ,,  
ττσσιιφφλλίίκκιι  μμοουυ  κκααιι  πποουυ  θθαα  σσεε  ααφφήήσσωω;;  ΜΜαακκάάρριι  νναα  γγιιννόόττααννεε,,  
σσ ηηνν  σσ ππηη  μμοουυ  νναα  σσ’’  ββααζζαα,,  νναα  σσ’’  ππααιιρρνναα  μμααζζίί  μμοουυ..   

 
ΣΣττηη  ππρρώώττηη  φφωωττοογγρρααφφίίαα,,  ττοο  ππααννέέμμοορρφφοο  ΑΑρρττίίκκιι  κκααιι  σσττηηνν  
δδεεύύττεερρηη,,  άάππλλωωμμαα  σσττααφφίίδδααςς  ττηηνν  1100εεττίίαα  ττοουυ  6600..  ∆∆ιιαακκρρίίννοοννττααιι,,  
ηη  μμηηττέέρραα  μμοουυ,,  οο  μμππάάρρμμππαα--ΓΓιιώώρργγοοςς  ΑΑδδααμμόόπποουυλλοοςς  κκααιι  ηη  θθεειιαα  
μμοουυ  ηη  ΧΧάάιιδδωω,,  σσττηηνν  ττρρίίττηη,,  ββλλέέπποουυμμεε,,  ττοο  ττέέμμππλλοο  ττηηςς  εεκκκκλληησσίίααςς  
μμααςς.... 
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ΓΥΝΑΙΚΑ… 
ΜΟΣΧΟΜΥΡΙΣΤΟ  
ΛΟΥΛΟΥ∆Ι! 

 
Φίλοι µου, γεια σας. 
Η «επόµενη» µέρα έρχεται τόσο γρήγορα… 
Μη φθάσετε πεθαίνοντας ν’ αντιληφθείτε ότι δε ζήσατε… 

 

       Η όµορφη γυναίκα… 

ί
   

 ί  
 

  
 ί   

 

Όλες οι γυνα κες είναι ωραίες. 
Όµως µια όµορφη γυναίκα είναι σπάνια. 

Είναι η γυνα κα του έρωτα  
 και της αγάπης. 

Είναι η γυναίκα των άστρων 
και των λουλουδιών. 

Είναι η γυναίκα του ονείρου. 
Είναι η γυνα κα που στη µορφή της

φαίνεται η ψυχή της. 

Είναι αλήθεια ότι µε κάποιους ρόλους άντρες και γυναίκες τελειώνουµε. Κάνουµε 
τους απολογισµούς και προχωράµε ο καθένας µε τα όπλα του. Νωρίτερα φυσικά,  
τελειώνει η γυναίκα κι αυτοί οι ρόλοι έχουν ένα κοινό. Τη ζωή της. Σήµερα έχει την 
πολυτέλεια, να µη λέει ψέµατα στον εαυτόν της. ∆εν πυροβολεί κανέναν και δε ζητά 
ευθύνες από τρίτους. Οι «κοινωνικοί ρόλοι» έπεσαν κι έχει την ελευθερία ν’ 
ανακαλύπτει την αξία της, να παίρνει την ανταµοιβή της. Η προσωπική της 
ολοκλήρωση έρχεται µέσ’ από την εκπλήρωση κι επιβεβαίωση των δικών της 
στόχων. Καταφέρνει να συνδυάζει την επαγγελµατική καριέρα και την επιτυχηµένη 
οικογένεια όταν το θέλει. Μ’ έναν καλό σύντροφο δίπλα της, εφ’ όσον είναι 
αφοσιωµένη σύζυγος κι ερωµένη, εισπράττει πάντα την επιβράβευση. Εφ’ όσον είναι 
µια καλή µητέρα, εισπράττει την αγάπη των παιδιών της. Αυτές είναι οι αρχές της 
προσωπικής της Βίβλου, στη νεότητα. 

Όµως τα χρόνια περνάνε. Ανακαλύπτει σιγά – σιγά µε αυτογνωσία, το 
ανεπανάληπτο της κάθε στιγµής και συνειδητοποιεί ότι δεν είναι ο «ήλιος» στη ζωή 
των γύρω της. Παροπλίζεται σ’ αυτήν τη διαπίστωση, ταλαντεύεται και ψάχνει τη 
δικαίωση µέσ’ από άλλες λειτουργίες, έξω από εκείνη. Φυσικά βλέπει το λάθος της 
και σκύβει πάλι µέσα της να ιδεί το φως που βγάζει. Ενώπιος – ενωπίω… ∆ε 
µηδενίζει τίποτα και η τελική αναµέτρηση µε τον εαυτόν της είναι ό,τι καλύτερο! 

 
    

 Ο µεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο εσωτερικός πανικός. Τον παραµερίζει κι αποδέχεται 
την εικόνα της. Αγαπά αυτό που είναι πραγµατικά και πρέπει να το αξιοποιήσει. 
Βρίσκει περιθώρια για προσωπικές στιγµές και αντιδρά γνήσια. Αναλαµβάνει την 
ηρεµία της σε νέους δρόµους επικοινωνίας µε τη ζωή, που είναι εξίσου γοητευτικοί 
και χρήσιµοι, αρκεί να φυλάγεται από τα όρια της έπαρσης και του γελοίου, που 
είναι πολύ κοντά σε τέτοιες προσπάθειες. Έχει να δώσει πολλά µέσ’ από άλλες 
δραστηριότητες και µε συνείδηση πλέον, ξέρει ν’ απολαµβάνει τη ζωή και 
σιγουρεύεται ότι αυτό που δίνει είναι εκείνο που τη γεµίζει προσωπική χαρά. Είναι 
καταλαγιασµένη, ολοκληρωµένη, χωρίς απωθηµένα. Μια όµορφη γυναίκα… 

Αγαπάει τις ικανότητές της, τις απόψεις της, επιβάλλει τα θέλω της κι 
εισπράττει όλα εκείνα που την οπλίζουν ξανά, να κάνει ουσιαστικά ακόµα πράγµατα, 
ενδιαφέροντα. Φυσικά δε µένει ποτέ έξω από την εποχή της. Έτσι ανακαλύπτει την 
οµορφιά του κόσµου, πάλι και πάλι και παίρνει µεγαλύτερη αξία, όταν ωριµάζει. 

Γίνεται µια προσωπικότητα χαρούµενη, έξυπνη, δηµιουργική κι έχει 
αυτοπεποίθηση. Ανεπηρέαστη µα όχι ανυποψίαστη, δε διστάζει να υπερασπίζεται 
την ύπαρξή της κάνοντάς την πιο όµορφη, πιο πλούσια και πιο βαθιά. Είναι τολµηρή, 
γενναιόδωρη και σίγουρη για τη σοφία της ωριµότητάς της. Γίνεται πλέον ο «ήλιος» 
της δικής της ζωής! 
                                                                       Μαλλούσα(Γ.Α.Π.)

 
 

ΜΕΛΙΝΤΖΑΝΟΠΙΤΑ µε Τραχανά 
 
ΓΕΜΙΣΗ 
Ξεφλουδίζουµε 2 µελιτζάνες 
 φλάσκες και τις τρίβουµε σε  
χοντρό τρίφτη. 
Τρίβουµε 4-5 κρεµµύδια και 
 τα τσιγαρίζουµε σε λίγο 
 λάδι µαζί µε τις µελιτζάνες. 
 Στη συνέχεια, προσθέτουµε
µία τριµµένη ντοµάτα και τα 

βράζουµε όλα µαζί, µέχρι να πιουν τα υγρά τους.  
Μετά βάζουµε 2 ποτήρια χλιαρό νερό, 1 κουταλάκι αλάτι και 
λίγο πιπέρι. Όταν αρχίζει το βράσιµο, ρίχνουµε µέσα  
1 βαθύ πιάτο γλυκό τραχανά. Τ’ αφήνουµε να βράσουν µέχρι 
να πήξουν.  
ΦΥΛΛΟ 
Ζυµώνουµε ½ κιλό Φαρίνα Μπλε σε χλιαρό νερό, 
προσθέτοντας 1 κουταλάκι αλάτι, 1 κουταλάκι ξίδι και λίγο 
λάδι. 
ΨΗΣΙΜΟ 
Αφού ανοίξουµε 3 φύλλα και τ’ αλείψουµε µε λάδι, βάζουµε 
2 κάτω, τη ζύµη ενδιάµεσα, και 1 επάνω. Τρυπάµε µε το 
πιρούνι και ραντίζουµε µε νερό. Το ψήσιµο διαρκεί περίπου 
1 ώρα και γίνεται στους 200 βαθµούς, επάνω και κάτω 

Ζωρζέτα Γιαννοπούλου-Κουτσουράκη 
 

 
Εν έτη 1993-4, µια ωραία πρωία κατά τις 4 το µεσηµέρι, διότι ως γνωστόν, για όσους δουλεύουν τη 
νύχτα, τότε ξηµερώνει. Ενεφανίσθη ενώπιόν µου ένα ψηλόλιγνο παλικαράκι, µ’ ένα µαλλί µέχρι … να µην 
πω, και µου ζήτησε δουλειά. Τότε διηύθυνα την Ιστορική ντίσκο Β-52, του φίλου µου του αείµνηστου του 
«Πουράκια», στον Άγιο… Μπραχάµιο ( µάλιστα, έτσι είχε αποκαλέσει την περιοχή, υποψήφιος 
βουλευτής) και είχαµε αποφασίσει  να της κάνουµε ανακαίνιση και να την µετατρέψουµε σε LIFE ROCK 

CLUB. Το  όνοµα αυτού «Graffiti» και. ως εκ 
τούτου, άντε να µπογιατίσεις  ένα µαγαζί 700 
τ.µ. Γεµάτος στις λαδοµπογιές, έψαχνα, όχι µόνο 
για βοηθούς σερβιτόρους, αλλά και για 

κατέχοντες την τέχνη του …χρωστήρα. 
Από όσους είχανε εµφανισθεί, το 
«παλικαράκι» ήταν το …χειρότερο. Έλα 
όµως που αποδείχθηκε γάτα. ∆ηλαδή, ο 
µαγκάκος  είχε ακούσει ότι ήµουνα από 
το Κοπανάκι, και µου «πετάει» την ώρα 
που ήµουνα  έτοιµος να τον στείλω στο σπίτι του (γιατί ότι και να του έδινα να µπογιατίσει, σαν τα 
µακριά του µαλλιά το έκανε): «Ξέρετε, κ. ∆ηµήτρη, και εγώ από το Κοπανάκι είµαι, δηλαδή από το 
διπλανό χωριό, το ∆ώριο». Τσίµπησα, ο «πατριώτης», τον απέλυσα  -µε το στόµα- καµιά 100στή φορές, 

έστρωσε ο Μάνος ο Πρέκας. 
Περί αυτού πρόκειται και …απολαύστε τα 
φωτογραφικά στιγµιότυπα, από την «Άλλη Αίσθηση» 
που διευθύνει σήµερα, στην πλατεία της 25ης Μαρτίου 
στην Κάτω Ηλιούπολη. Από επάνω αριστερά, ο Μάνος 
µε τη θεία του τη Μάγδα, κόρη του Θοδωρή Πάσαρη. Ο 
αδελφός του ο Μιχάλης µε τη θεία και τη µαµά τους 
Ρένα. Και αριστερά, το …αφεντικό του MUSIC CLUB, 
Γιάννης, µε τις … ανιψούλες µας. 
Σηµειωτέον, ότι ο Μάνος ο Πρέκας, η µητέρα του, Ρένα 
Λαουτάρη, και ο ιδιοκτήτης του  MUSIC CLUB, Γιάννης 
Τσέλιος, είναι από τα ιδρυτικά µέλη του συλλόγου µας. 
 

 

     ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ «ΑΛΛΗ  ΑΙΣΘΗΣΗ»  το στέκι µας στην Κάτω Ηλιούπολη
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Όλα καλά, όλα γλυκά έως γλυκανάλατα. Μα δεν έχει πάει κανείς σας στην Πάτρα, να δει πως γίνεται η σάτιρα; Και δεν µιλάω για 
τα σχολιαρούδια, που πολύ θα το ήθελαν και το µπορούσαν, αλλά που να τολµήσουν. Μιλάω για σας, τους … σοβαρούς.  

Αν εξαιρέσεις τον Μαναβάκο - που και αυτός ούτε την …Παναγιώτα δεν τόλµησε να 
πει µε τ’ όνοµά της - άντε και το 11-8-80,  µε …ευτυχώς τον …τολµηρό Σπύρο, που 

σας γλιτώνει από το µηδέν, σκέτη απογοήτευση ήσασταν. 
   
 
   
 
  

Άριστη δουλειά το χταπόδι της διαπλοκής. 
Αλλά βάλατε ένα ∆ηµοσιογράφο, να γλείφει 
ένα ∆ήµαρχο; Αν είναι δυνατόν! Οι 
δηµοσιογράφοι δεν γλείφουνε, λιβανίζουνε· οι 
πολιτικοί γλείφουνε. Ο συγκεκριµένως δε, στα 

ιάτα του, έχει γλείψει …κοκαλάκια από …αρνάκια γάλακτος, ουκ έστι αριθµός. 
ώρα; Καλή …ψυχή. 
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Θα µου πείτε: Εσύ βρε 
εξυπνάκια, που ήσουνα 

λλά, , κάποιοι 

Ούτε καν στο χορό του ∆ιαγόρ
Ευτυχώς, µε άπαντα τον λαό παρόντα. 

 ΑΛΗΘΕΥΕΙ 
,       

.                                                     

 

Βρε, χάθηκε ένα καζάνι γεµάτο φασουλάδα και καµιά δεκαριά …διαπλεκόµενοι µε 
ις κουτάλες, να περιδροµιάζουνε;  Χάθηκε ένας ιός να κυνηγάει κοτόπουλα, να τα 
αρ…γαλήσει;   
στω, ένας Γιωργάκης, να τον φωνάζει «αγκλιστί» η 
αµά Μαργαρίτα, να φάει την κρεµούλα του; (Για να 
ειράξουµε και λίγο, τον πιστό φίλο του ∆ιαγόρα - που 
εν έχει χάσει χορό του - τον Πέτρο τον Κατσιλιέρη). 

ΚΥΡΙΑ ΓΙΩΤΑ
                                ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ MEGΑ ; 

να µας δώσεις ιδέες; Και θα απαντήσω, 
προσφέρθηκα, αλλά µε αφήσατε …απ’ 
έξω. 
 
Α υπήρχαν και χειρότερα
…δεν όφειλαν να βοηθήσουν στις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις και δεν το 
έκαναν. 
 Κάποιοι, ούτε το πόδι τους πάτησαν. 

α. 


