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ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1994 κυκλοφόρησε το πρώτο 

«Καλημέρι». Ο σύλλογός μας έκλεινε τότε 20 χρόνια 

ζωής.Είχε μπει δηλαδή στο στάδιο της πρώτης 

ενηλικίωσης του. Τότε ακριβώς μια ομάδα, 

συνομήλικη με το σύλλογο οραματίστηκε μια 

πορεία με καινοτόμες δράσεις που άλλαξε το 

χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του. 

Τρία κατά τη γνώμη μου ήταν τα κλειδιά αυτής της 

επιτυχίας :  

Το πρώτο ότι διάβασε σωστά τις επιταγές εκείνης 

της εποχής. Αντιγράφω από τις σελίδες της πρώτης 

έκδοσης της εφη-

μερίδας: 

«…Τόσα χρόνια….είκοσι 

χρόνια ζωής, δηλαδή 

βρισκόμαστε μια γενιά 

μετά. Βρισκόμαστε στη 

θέση των πατεράδων 

μας, με διαφορετικά 

ό μ ω ς  β ι ώ μ α τ α , 

διαφορετικές ανησυχίες, διαφορετικές κοινωνικές 

καταβολές και διαφορετικές ανάγκες. Το έμψυχο 

δυναμικό του συλλόγου μεταλλάχθηκε και 

ταυτόχρονα ανανεώθηκε. Τα ενδιαφέροντα 

διαφοροποιήθηκαν, τα κοινά βιώματα λιγοστεύουν 

και περιορίζονται σε μικρούς κύκλους. Για να 

προχωρήσουμε επομένως πρέπει να εκφραστεί και το 

καινούριο...» 

Το δεύτερο ήταν τα ιδιαίτερα στοιχεία που 

χαρακτήρισαν τη δράση της : Συλλογικό πνεύμα, 

τόλμη, ενθουσιασμός, συνέπεια, συνέχεια, 

αποτελεσματικότητα και ομόνοια. 

Το τρίτο ήταν ότι στο επίκεντρο όλων των 

εκδηλώσεων ήταν το χωριό μας. Ό,τι «καινούριο» 

σχεδιάστηκε, δέθηκε αρμονικά με το «παλιό». 

Δούλεψε με τον ίδιο τρόπο που ένας νοικοκύρης 

φροντίζει μια ελιά. Έκοψε τα σκατζαχρόλια, την 

ξεμπουχάδιασε, κλάδεψε τα ξερά και την λίπασε. Οι 

καινούριες φυλλωσιές όμως στηρίχθηκαν στον ίδιο 

κορμό και στις ίδιες ρίζες. Και ο καρπός ήταν πολύς 

και διαλεχτός. 

Αρχές του 2014.Ο σύλλογος μας κλείνει τα 

σαράντα. Μαζί του ωρίμασε και εκείνη η ομάδα. 

Τώρα βέβαια υπάρχουν περισσότερες σκοτούρες, 

περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες στην 

προσωπική ζωή του καθενός. Όμως υπάρχει η ίδια 

αγάπη για το σύλλογο και το χωριό, ο ίδιος 

ενθουσιασμός και το ίδιο μεράκι για την 

επανέκδοση της εφημερίδας μας. Έτσι 

ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Δ.Σ του 

συλλόγου που αναδείχθηκε το περασμένο 

καλοκαίρι, πλαισιωθήκαμε από νέα άτομα που 

ελπίζουμε να πολλαπλασιαστούν και ριχτήκαμε στη 

δουλειά. Μαζέψαμε το πρώτο υλικό, το 

μπερδέψαμε με τις αναμνήσεις μας το 

σταχυολογήσαμε, αξιοποιήσαμε την εμπειρία μας 

από την πρώτη περίοδο έκδοσης της εφημερίδας 

και σας παρουσιάζουμε το πρώτο φύλλο του 

δεύτερου κύκλου. 

Καλημερίστε το, διαβάστε το, στηρίξτε το. 

Η πορεία του εξαρτάται από όλους μας. 

Υ.Γ : Για την ιστορία 

πρέπει να αναφέρουμε 

όσους ήταν στο 

προσκήνιο την περίοδο 

π ο υ  π ρ ω τ ο -

κυκλοφόρησε το 

«Καλημέρι». 

 

Διοικητικό Συμβούλιο: 

Πρόεδρος: Κυριάκος Δ.Βανικιώτης 

Αντιπρόεδρος: Νίκος Γ.Λαμπράκης 

Γραμματέας: Ελένη Θ.Τσιριγώτη  

Ταμίας: Κυριάκος Π.Βανικιώτης 

Σύμβουλοι: Άννα Γ.Τσιριγώτη, Δημήτρης 

Μπίλιας, Χαράλαμπος Φάββας. 

 

Συντακτική Ομάδα Εφημερίδας : 

Ελένη Γ.Τσιριγώτη,  

Παναγιώτης Π.Τσιριγώτης,  

Νίκος Σαρ.Μαστοράκος,  

Κατερίνα Μητσιμπούνα, 

Νέλλη Τσαγλιώτη. 

 

Πολιτιστική Ομάδα :  

Νίκος Χ.Μουσουδάκος,  

Χρήστος Στεφανάκος, 

Πέτρος Βανικιώτης,  

Γιώργος Λαμπράκης,  

Ματίνα Λαμπράκη,  

Τσαγλιώτης Μανώλης,  

Φάββας Μπάμπης,  

Μαρία Κλάψη. 

 

 Κυριάκος Δ.Βανικιώτης 

1 

Πάμε σαν άλλοτε!! 

 

2 

Αναπολούμε το παρελθόν, 

ΚΑΛΗΜΕΡΙ..ζουμε το μέλλον… 

*** 

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας  

στο χωριό μας! 

*** 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

*** 

Ο Σύλλογος και το διαδίκτυο 

 

3 

« Επί τας πηγάς των υδάτων…» 

*** 

Ο σύλλογός μας… 

μορφή εθελοντισμού, ευκαιρία προσφοράς 

*** 

Στο χωριό μας με αγάπη 

 

4 

Το μάζεμα της Ελιάς 

 

5 

«Είμαι η εληά η τιμημένη» 

*** 

Ο Συνεταιρισμός του χωριού μας 

 

6-7 

Απόκριες και Έθιμα  

της Πελοποννησιακής Γης 

*** 

Απόκριες σαν μια φορά…στον Αϊ – Δημήτρη! 

*** 

Κρατώντας την Παράδοση… Η πηχτή 

 

8 

Βιβλιοπαρουσίαση 

*** 

Απλές ιστορίες….,  αποστάγματα  Ζωής 

*** 

Ανέκδοτες Ιστοριούλες!!! 

 

9 

Ένας Αγρότης θα μας σώσει 

*** 

Τους γνωρίζετε;;; 

 

10-11 

Το Καλημέρι στον κόσμο  

της Νέας Τεχνολογίας 

*** 

Δημόσια δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

για το χωριό μας. Αξίζει τον κόπο; 

 

12 

Γράμμα από το χωριό 

Πάμε  

σαν άλλοτε!! 


