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Mία κακή είδηση,
κατεβύθισε στο
πένθος, τήν µικρή

αλλά συνεκτική κοινωνία,
τής Ελατείας, µάς πληρο-
φορεί η Εφηµερίς "ΡΟΥ-
ΜΕΛΙΩΤΗΣ" τον Μάρτιον
τού 1929, µε τηλεγράφη-
µα τού τοπικού ανταπο-
κριτού Λ.∆. Τσολάκου.

Η πολυµελής εµβληµατι-
κή οικογένεια, τού Κων-
σταντίνου Γιαννακόπου-
λου, (Φ1), έχει φωτογρα-
φηθεί, περί το 1916 στην
Ελάτεια.

∆ιακρίνονται ο γενάρχης
στο κέντρο, φουστανελο-
φόρος παραδοσιακός,
µαυροσκούφης και σγου-
ρογένης, ευρυµέτωπος
πλαισιωµένος από τούς
γιούς του, Βρασίδα και
Γιάννη, µε ευρωπαϊκά ραµ-
µένα άψογα ενδύµατα και
λαιµοδέτες, µυστακοφό-
ροι, µε ευρωπαϊκούς επί-
σης χαρακτηριστικούς πί-
λους, τήν σύζυγο του Πα-
ρασκευή Χέβα, τις κόρες
και νύφες του, γαµπρούς
και εγγόνια.

Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος κτηµα-
τίας και έµπορος υφασµάτων (βλ. σηµ), υ-
πήρξε ενεργό και επίλεκτο µέλος, τής κοι-
νωνίας τής Ελατείας, είχε διατελέσει δηµοτι-
κός άρχων και όταν ετελευτησεν, η Εφηµε-

ρίς Ρουµελιώτης, τής 16ης Μαρτίου 1929,
έγραψε στα Κοινωνικά ... απεβίωσεν εν Ε-
λατεία σεβαστός πρεσβύτης, Κωνσταντίνος
Γιαννακόπουλος, από τας µεγαλυτερας φυ-
σιογνωµίας τής κοινωνίας µας. Ο µεταστάς

διήλθεν τον βίον του, εργαζόµενος υ-
πέρ τής ιδιαιτέρας του πατρίδος και
βοηθών τούς πάσχοντας δια τής µε-
γάλης του περιουσίας, Η κοινωνία
της Ελατείας σεβόµενη και εκτιµώσα
τον µετασταντα συνόδευσε την κηδεί-
αν του, µέχρι της τελευταίας του κα-
τοικίας. Ο "Ρουµελιώτης" συλλυπείται
θερµώς, τούς υιούς του, Βρασίδαν και
Ιωάννην, ώς και πάντας τούς συγγε-
νείς αυτού. ....

Πράγµατι, η οικονοµική ευρωστία,
προκύπτει και από την παράσταση
στην φωτό των µελών της οικογενείας,
που απέχει των αγροτικών, αφού τα
γυναικεία και ανδρικά µέλη παρου-
σιάζονται ως καλοντυµένοι αστοί, λό-
γω της επιχειρηµατικής και εµπορικής
δραστηριότητας µε κατάστηµα στο
κέντρο των Αθηνών υφασµάτων και
ειδών ενδύσεως, πού κατέρρευσε λό-
γω της οικονοµικής κρίσεως του Με-
σοπολέµου.

Σηµ. Οι Γιαννακόπουλοι καταγρά-
φονται, στις παλαιότερες γνωστές οι-
κογένειες τού ∆ραχµανίου, στην άτυ-
πη Εθνική απογραφή τού 1830. Ανα-
φέρονται και στην Αρχαιολογική βι-
βλιογραφία, αφού στα κτήµατά των,
ανευρέθησαν αρχαιολογικά κατάλοι-
πα, ενώ και επί της οικίας των, ενσφη-
νωµένα ως σκαλοπάτια ενεπίγραφοι
λίθοι και σπόλια των αρχαίων ερει-
πίων Ελατείας που ευρίσκοντο εις το
Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ραχµανίου.
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Φ2. Ερανίσµατα περί τής οικογενείας Γιαννακόπουλου εκ τού Αρχείου τού ∆ήµου Ελατείας. Η πο-
λύκλωνη οικογένεια Γιαννακόπουλου, εµφανίζεται προεπαναστατικά στο ∆ραχµάνι, αφού κατα-
γράφεται, στην άτυπη απογραφή τού κτηµατολογίου το 1830, τής επαρχίας Μενδενίτζης-Τουρκο-
χωρίου. Είναι ήδη κάτοχοι γής και καλλιεργητές γεωργοί σιτηρών και αµπέλων. Στα χρόνια πού
ακολούθησαν κατείχαν οικόπεδα, οικίες, αποθήκες, ώς  και µεγάλα τµήµατα τής καλλιεργήσιµης
γής και βοσκοτόπια, πέριξ τού ∆ραχµανίου. Επίσης είναι σχεδόν διαρκής η παρουσία των, στην
τοπική και γενική διοίκηση, στο στράτευµα*, αλλά και στήν τοπική οικονοµία, µέχρι τα χρόνια τού
Μεσοπολέµου, µε τήν οικονοµική κρίση, η οποία µε τήν δεδοµένη διαίρεση, τού γεωργικού κλήρου,
λόγω τής αλληλουχίας των γενεών, οδήγησε στην πτωχοποίηση, τής τοπικής κοινωνίας.  
Οι Γιαννακόπουλοι στον  κατάλογο τών εκλογών τού 1892. Το 1989 χορηγείται σύνταξις στην χή-
ρα τού λοχαγού Ιωάννου Γιαννακόπουλου, Ανθή. Αυτά είναι µερικά ερανίσµατα εγγράφων, για
τήν σχηµατοποίηση τής εικόνας, τής µεγάλης αυτής οικογένειας τού ∆ραχµανίου, που έχει κατιό-
ντες και σήµερα.  

* 1918. Οι έριδες και αντιπαραθέσεις, πού ακολούθησαν τούς νικηφόρους πολέµους 1912-1913,
µεταξύ Βενιζελικών-Entent cordial και τών Βασιλικών Γερµανοφίλων, πού προσέγγιζαν, µε διαφο-
ρετικό τρόπο, τήν Εθνική εξωτερική πολιτική, έφθαναν στην αδελφοκτονία. Έτσι οδηγηθήκαµε στόν
∆ιχασµό και στήν Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και αποσταθεροποίηση τής πολιτικής ζωής.
Κινήµατα, Στάσεις, µικρές και µεγάλες, στο στράτευµα ευρίσκονται σε κίνηση  και εκκίνηση. Στήν
Αντιπειθαρχική Στάση τής φιλοβασιλικής Φρουράς Λαµίας, τού 2ου συντάγµατος, κατόπιν απο-
φάσεως, τού εκτάκτως συσταθέντος στρατοδικείου, εκρίθη εκ τών πρωταιτίων, ένοχος και εξετελέ-
σθη διά τυφεκισµού, ο αξιωµατικός Γεώργιος Γιαννακόπουλος, εκ ∆ραχµανίου. Η Ελλάδα σκοτώνει
τα παιδιά της...

Φ3. Στα πρακτικά τών εκλογών τού 1851 υπογρά-
φουν δύο Γιαννακόπουλοι, ο Κων/νος Λουκά και ο
Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, η οικογένεια διαχω-
ρίζεται, σε δύο κλάδους αργότερα, ίσως  λόγω εγ-
γενών λόγων  σε τρείς (τεµαχισµός κλήρου γενεών). 

Φ4. Το 1841, σε συνεδρίαση τού ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου, τού ∆ήµου Ελατείας, υπογράφει ώς πρόε-
δρος, ο Πέτρος Γιαννακόπουλος, λεγόµενος και Πε-
τράκος.

Φ5. Οι Γιαννακόπουλοι στους Εκλογικούς καταλόγους  το 1892.


