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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
“ΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ”
Χρόνια είχε να γίνει
το

έθιμο

των

Λαζαρακιών

στο

χωριό.

Πριν

40

χρόνια

έβγαιναν

κυρίως

κοριτσάκια

με μία κούκλα τον
Λάζαρο και έλεγαν
το τραγούδι “Βάγια βάγια των βαγιών τρώνε ψάρι και κολιό και την άλλη Κυριακή
τρώνε το παχύ αρνί”. Φέτος ο Σύλλογος αναβίωσε το παλιό αυτό έθιμο και έτσι ο
δάσκαλος της ζωγραφικής συγχωριανός μας Μπάμπης Κοιλιάρης (είμαστε τυχεροί
που εγκαταστάθηκε στο χωριό) κατασκεύασαν κούκλες-Λαζαράκια από διάφορα
άχρηστα αντικείμενα και γύριζαν το χωριό λέγοντας τα Βαγιανά κάλαντα και
δωρίζοντας μία κούκλα σε κάθε σπίτι
*
Φέτος στήθηκε και πάλι ο μεγάλος Φανός στην πλατεία του χωριού. Από το
πρωί μικροί και μεγάλοι με τα χέρια και με αγροτικά αυτοκίνητα γέμισαν την
πλατεία με κορμούς ξύλων και την νύκτα άναψε η μεγάλη φωτιά, όπου έκαιγε

μέχρι το πρωί. Φυσικά δεν έλειψαν και οι κροτίδες μικρές ή μεγάλες που
αντηχούσαν μέσα στην νύκτα σ’ όλο το χωριό και παρά τον άσχημο καιρό ήταν ένα
ωραίο ΠΑΣΧΑ.
*
Το θεατρικό τμήμα του Συλλόγου του χωριού μας ετοιμάζετε πυρετωδώς να
ανεβάσει στις αρχές καλοκαιριού θεατρικό έργο κάτω από τις οδηγίες, ποίου άλλου,
του ταλαντούχου Μπάμπη. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.
*
Οι βροχές φέτος στο χωριό ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Μέχρι και οι
πέτρες έτρεχαν νερά. Πολλά περιβόλια ήταν πλημμυρισμένα και με μοτέρ έβγαζαν
τα νερά στους δρόμους. Στο σταθμό μέτρησης των Βαβύλων το ύψος της βροχής
έφθασε στο 145 εκ. στο σταθμό Νέας Μονής ξεπέρασε τα 200 εκ. δηλαδή διπλάσιο
απ’ άλλες χρονιές.
*
Ημερήσιο πανηγύρι έγινε την Κυριακή του Θωμά στην πλατεία και παρά το
πρώιμο της εποχής είχε επιτυχία. Το ίδιο έγινε και του Αγ. Γεωργίου. Μετά την
εκκλησία στήθηκε το πανηγύρι αλλά ο βροχερός καιρός μάζεψε μετά τους θαμώνες
στο Λιοτρίβι όπου συνεχίστηκε το γλέντι. Αυτά είναι ωραία και δίνουν ζωή στο
χωριό μας.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟ
Εκβάθυνση του λιμανιού θα αρχίσει σε λίγο καιρό για να μπορεί να δέχεται
και μεγαλύτερα πλοία.
*
Δεκάδες μετανάστες έφθασαν στην Χίο από τα απέναντι παράλια και ακόμη
δεν άρχισαν οι μπουνάτσες. Κυρίως Σύριοι και Ιρακινοί που οι χώρες τους έχουν
αιματοκυλιστεί από διάφορους που απομυζούν τα πετρέλαια τους. Προσπάθησαν

πρώτα με κάθε τρόπο να αποσταθεροποιήσουν τις κυβερνήσεις τους ως δήθεν
αυταρχικές κ.λπ. και έφεραν τους Τζιχαντιστές να αλωνίζουν και ως φόβητρο για
τους άλλους λαούς. Βρήκε την ευκαιρία και ο βουλευτής Μηταράκης (τι παιδί κι
αυτό να τον χαίρονται όσοι τον ψηφίσαν) και έκανε επερώτηση γιατί έρχονται
μετανάστες. Ας πάει να τους σταματήσει. Όταν ψήφιζε το Δουβλίνο ένα και δύο ως
καλό μαθητούδι δεν ήξερε ή δεν καταλάβαινε ότι η χώρα μας θα γίνει αποθήκη
ψυχών. Σίγουρα το γνώριζε αλλά τι να έλεγε στα αφεντικά του της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
*
Υπάρχει περίπτωση μέχρι το καλοκαίρι η Χίος, οι Οινούσσες και τα Ψαρά να
συνδεθούν με υδροπλάνα. Χρόνια τώρα συζητείται, να δούμε τι θα γίνει;
*
Ο ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο είχε και φέτος τις δόξες του πάνω από
80.000 ρουκέτες κατασκευάστηκαν και έκαναν την νύκτα μέρα στην περιοχή του
Βροντάδου. Ευτυχώς παρά την πολυκοσμία ντόπιων και τουριστών κυρίως Τούρκων
δεν είχαμε κανένα ατύχημα. Πολλά όμως τα σχόλια για ανοργανωσιά και μη
τήρησης των συμφωνιών μεταξύ των “Ρουκετάδων” που βάζουν σε κίνδυνο την
συνέχιση του εθίμου που για πολλούς είναι ευκαιρία οικονόμας αλλά και για τους
περιοίκους μεγάλος βραχνάς.
*
Μεγάλες αυξήσεις επέβαλε ο Δήμαρχος κ. Μ. Βουρνούς σε πολλές πηρεσίες
που προσφέρει ο Δήμος, όπως τροφεία σε παιδικούς σταθμούς, κολυμβητήριο,
αθλητικές δραστηριότητες κ.λπ. πιστός στις αρχές του κόμματος του να τα φορτώνει
όλα στους Δημότες δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ένα κομματικό
φερέφωνο στο χώρο του Δήμου Χίου σίγουρα θα μετέτρεπε τις υπηρεσίες του
Δήμου σε εμπορεύσιμα προϊόντα και όχι υπηρεσίες για τον λαό. Έτσι λειτουργεί και
στην περίπτωση της ύδρευσης με μηδέν κυβικά κατανάλωση νερού πληρώνει ένα
ρολόι στο χωριό 32 Ευρώ! Ούτε στις παραλιακές περιοχές της Αθήνας δεν
πληρώνεις τόσο ακριβά το νερό και μάλιστα νερό θάλασσα!

*
Από 13-06-2015 αρχίζουν οι επιδοτούμενες γραμμές στα νησιά Βόρειου Ανατολικού
Αιγαίου μία φορά την βδομάδα θα γίνεται το δρομολόγιο Καβάλα-ΛήμνοςΜυτηλήνη-Χίος–Βαθύ-Αγ.Κήρυκος-Πάτμος.

Οι

ώρες

αναχώρησης

θα

γνωστοποιηθούν αργότερα. Έτσι η Βόρειος Ελλάδα θα μπορεί να επισκέπτεται τα
νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου.
*

Θάνατοι: Απεβίωσε στο χωριό η Μαρία χήρα Παντελή Κοντογιάννη.
Γάμοι: Παντρεύτηκαν στην Αθήνα η κόρη του Παντελή και της Κατερίνας Πανέρη,
Αργυρώ και ο αγαπημένος της Σταμάτης Τσολάκος. Τους ευχόμαστε να ζήσουν.

*
♦ Όποιος θέλει να δημοσιεύσει κείμενο για θέμα που αφορά το χωριό μας την Χίο
ή οτιδήποτε άλλο παλιά φωτογραφία κ.λπ. μπορεί να απευθύνεται στην συντακτική
επιτροπή τηλ. 210-8823564, FAX 210-8823934, email: giannikoul@hotmail.gr ή στο
mail της ιστοσελίδας: info@vasileoniko.gr.
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