
 
 
 
 

 
 

 
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
 

 Μεγάλη επιτυχία είχε και φέτος η Γ.Σ του Συλλόγου μας. Πάρα πολλοί συγχωριανοί 

μας τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και συνάντησαν τους συγχωριανούς και 

φίλους τους και τα είπαν μεταξύ τους γιατί δεν πρέπει να βρισκόμαστε μόνο σε δυσάρεστες 

εκδηλώσεις. 

 

 Το Δ.Σ έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων του και τον οικονομικό απολογισμό 

που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γ.Σ. 

αναγέννηση 
ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ 
Ηλεκτρονική Έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Βασιλειωνοικούσων 

Αρ. Φύλλου 74 
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016 

 

 



 Μετά έγινε ενημέρωση των μελών για την προσπάθεια που ανέλαβε ο σύλλογος 

μας σε συνεργασία με τον Σύλλογο του χωριού και την ενοριακή επιτροπή της Εκκλησίας 

για την συγκέντρωση χρημάτων για την επισκευή του καμπαναριού του Αϊ Γιώργη που έχει 

υποστεί ζημιές όπως γράφαμε στην προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας μας. Όλοι 

υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν όπως μπορεί ο καθένας. 

 

 Η βοήθεια του Συλλόγου μας ήταν καθοριστική γιατί ανέλαβε την ενημέρωση όλων 

των συγχωριανών μας στέλνοντας πάνω από τριακόσια γράμματα σε Αθήνα, Αμερική κ.λπ. 

όσων τις διευθύνσεις είχε και όσες μπόρεσε να συγκεντρώσει. Ήδη αρκετοί συγχωριανοί 

μας άρχισαν να καταθέτουν στον λογαριασμό της Εκκλησιαστικής επιτροπής. Είναι οι 

εποχές δύσκολες και υπάρχει πρόβλημα και είναι κατανοητό, όμως οι Βασιλειωνοικούσοι 

είναι νοικοκύρηδες και θα βρουν τον τρόπο έστω και με δυσκολία να καταθέσουν τον 

οβολό τους. 

 Πρέπει να ξέρουμε ότι και τα πέντε Ευρώ είναι χρήσιμα και να μην διστάσουμε να 

τα καταθέσουμε, θα πιάσουν τόπο. 

 Μετά την ενημέρωση κόπηκε η πίτα, η τυχερή που κέρδισε το νόμισμα ήταν η 

Μαρία Λιοντήρη-Κατσάλα και ύστερα όλοι απόλαυσαν το φαγητό και την μουσική τους 

μέχρι αργά το απόγευμα. Και του χρόνου να είμαστε καλά. 

 

 



 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ και ΤΗΝ ΧΙΟ 
 

 Την Κυριακή 10 Γενάρη κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου στην 

αίθουσά μας που βρίσκεται στο χωριό όπου είχε μεγάλη επιτυχία και παραβρέθηκε σχεδόν 

όλο το χωριό. 

 

 Την Κυριακή 28/02 έγινε πάλι στην αίθουσα παιδικό αποκριάτικο πάρτυ και τα 

παιδιά μεταμφιεσμένα από τον μετρ του είδους Μπάμπη Κοιλιάρη ξεφάντωσαν για τα 

καλά. Πόσο δίκιο είχαμε όσοι σκεφτήκαμε να φτιάξουμε την αίθουσα αυτή στο χωριό μας 

και πόσο καλό έκαναν οι δωρητές του οικοπέδου  Δημήτρης και Κώστας Κοιλιαρήδης 

(Μπαρουτάρηδες). 

* 

 Ο Σύλλογος στο χωριό ετοιμάζει αποκριάτικο χορό σε κέντρο στο Κοντάρι. Τους 

ευχόμαστε καλή επιτυχία. 

* 



 Μεγάλη ξηρασία προβλέπεται φέτος αφού ο χειμώνας ήταν από τους πλέον 

φτωχούς σε νερά τα τελευταία χρόνια. Πέρσυ τέτοια εποχή το ύψος της βροχής στην 

περιοχή του χωριού μας ήταν 85 εκατοστά και φέτος 31 εκατ. 

* 

Η ΔΕΥΑΧ πάλι κινδυνεύει, της κατάσχεσαν 280.000,00 Ευρώ για τα δάνεια της. 

 Βρε θεομπαίχτη Δήμαρχε και λοιποί, πληρώνει ο κόσμος στα χωριά το ακριβότερο 

νερό στην Ελλάδα και μπαίνετε μέσα. Ένας λογαριασμός χωρίς κατανάλωση ούτε ενός 

κυβικού και χωρίς αποχέτευση πληρώνει 34 Ευρώ το τετράμηνο δηλαδή 100 Ευρώ και 

πλέον τον χρόνο. Το νερό στο χωριό μας είναι 50% ακριβότερο από την Αθήνα, στην 

επόμενη έκδοση θα έχουμε και αποδεικτικό-συγκριτικό, όπως και τα δημοτικά τέλη. 

* 

 Επαγγελματίες εστιάτορες και φαστφουντάδες στην Χίο ζήτησαν από το 

επιμελητήριο Χίου να κλείσουν οι κοινωνικές κουζίνες που σιτίζουν πρόσφυγες και 

μετανάστες. Θέλουν τα “πουλάκια” μου να τους πωλούν αυτοί τα σάντουιτς σε διπλάσιες 

τιμές, όπως συμβαίνει δυστυχώς σε πολλά μέρη. Κρίμα που η πλειοψηφία της Διοικούσας 

επιτροπής έκανε δεκτό το αίτημα τους (ντροπή). 

 Τρία όμως μέλη ο αντιπρόεδρος Β. Παπάς, Μικές Κριμιζής και Νίκος Χούλης τα 

ψάλλαν στην πλειοψηφία και παραιτήθηκαν, μπράβο τους. 

* 

 Όπως έγραψαν εφημερίδες, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος Χιώτη πρώην 

υπουργού και διαβιβάστηκε στη Βουλή γιατί πλήρωσε εταιρεία η οποία δεν προσκόμισε 

όλα τα δικαιολογητικά. Οι Χιώτικες εφημερίδες και πολλά σάιτ το έκαναν “γαργάρα”. Γιατί 

κύριοι το θάψατε; Τι συμβαίνει; 

* 

Γάμοι: Παντρεύτηκαν στην Αθήνα στο Δημαρχείο της Πεύκης ο Φώτης Γ. Φραγκάκης και η 

Γεωργία Μαυρόγιαννη. Τους ευχόμαστε να ζήσουν. 

Θάνατοι: Πέθανε στο χωριό ο Ξενοφών Κοκκινάκης. 



 
 ♦  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. 
 

 
 
Αγγελίες 
 
 

 

 

 

 

Άννα Π. Κουκουλομάτη 

Λογοθεραπεύτρια 

Λ. Αλεξάνδρας 192β, Αμπελόκηποι 

Αγορές-Πωλήσεις-Μισθώσεις-

Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων 

τηλ. 210-8823564 

Πωλείται Εμφιαλωμένο Βιολογικό 

Κρασί από Παραγωγό  

τηλ. 210-9426560 
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