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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Αρκετοί συγχωριανοί μας επισκέφθηκαν και φέτος το χωριό μας τόσο από την
Αθήνα όσο και από το εξωτερικό, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία. Είδαμε λοιπόν τον
Νίκο τον Ρήγο οικογενειακώς, τον Μανώλη Καρασούλη με την σύζυγο του, τον
Παντελή Πανέρη οικογενειακώς, τον Παντελή Αμπανούδη με την σύζυγο του, τον
Γιάννη Κουλουρούδη με την σύζυγο του, τον Μιχάλη Κουλουρούδη, τον Παντελή
Δανιήλ, τον Παύλο Κουκουλομάτη οικογενειακώς, τον Αλέξανδρο Καράμπελα
οικογενειακώς, από την Αμερική, τον Στάμο τον Φράγκο οικογενειακώς, τον
Δημήτρη Φετοκάκη οικογενειακώς, τον Βαγγέλη Κατσάλα, τον Γεώργη Καμπούρη,
τον Στέφανο Ζάνναρο, τον Γεώργη Κατσάλα, τον Σιδερή Σκουλικίδη, τον Δημήτρη Μ.
Φετοκάκη ίσως και άλλους τους οποίους δεν συναντήσαμε στα δύο πανηγύρια του
χωριού ή στην πλατεία αφού η ταβέρνα το Λιοτρίβι φέτος μετά από πολλά χρόνια
ήταν κλειστή και η πλατεία του χωριού έρημη.

*

Με επιτυχία έγιναν και τα τρία πανηγύρια του χωριού, του Αγίου
Παντελεήμονα στην αυλή της αίθουσας, των Συλλόγων στο Πευκάκι και του
Σωτήρος στην αυλή της εκκλησίας στο “ Ίσιο ”. Όλες οι προετοιμασίες, μεζέδες και
λοιπά έγιναν από τα μέλη του συλλόγου του χωριού μας και γι’ αυτό αξίζει ένα
μπράβο σ’ όλους.
Με επιτυχία, επίσης, έγινε και φέτος η εκδήλωση για την "Γιορτή του Τσίκουδου".

*

Ο πανταχού παρών πάρεδρος του χωριού Κώστας Κοντογιάννης καθημερινά
τρέχει πάνω κάτω να λύσει κάθε πρόβλημα του χωριού αφού ο δήμος το έχει
εγκαταλείψει. Πέντε χιλιόμετρα από την χώρα και ο πάρεδρος σκούπιζε την
πλατεία. Στην Λέσβο σε χωριό 70 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη δύο φορές τον
μήνα ο δήμος στέλνει οδοκαθαριστή και σκουπίζει ακόμη και τα στενάδια. Αυτά
παθαίνεις εάν έχεις Δήμαρχο ανίκανο.

*

Μία οικογένεια προσφύγων από την Συρία εγκαταστάθηκε στο χωριό σε
σπίτι που μίσθωσε η αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Αρχικά πολλοί
δυσανασχέτησαν αλλά ευτυχώς βρέθηκαν ψύχραιμοι και το κλίμα άλλαξε ειδικά
όταν έμαθαν οι δυσανασχετούντες ότι πολλοί χωριανοί μας στα χρόνια της
Γερμανικής κατοχής πέρασαν στο Τσεσμέ και έμειναν στην Συρία και έφθασαν μέχρι
την Αιθιοπία. Μάλιστα είχαμε και θύματα από πνιγμό κατά την διαφυγή τους μέχρι
τον Τσεσμέ όπου βυθιζόταν οι βάρκες με τους πρόσφυγες. Έτσι για να είμαστε ποιο
προσεκτικοί στις αντιδράσεις μας και να δείχνουμε κατανόηση στο δράμα των
προσφύγων.
*
Σοβαρό πρόβλημα παρουσιάστηκε εκτός από το Καμπαναριό και στις
εσωτερικές κολώνες τις εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου όπως είπαν οι μηχανικοί αλλά
και ο συγχωριανός μας Αλ. Ξυντάρης το πρόβλημα είναι δομικό, υπάρχει καθίζηση
και χρειάζεται άμεσα σοβαρή επισκευή. Το θέμα που προκύπτει δηλαδή το
οικονομικό είναι δύσκολο για να λυθεί. Χρειάζονται πολλές προσπάθειες από την
επιτροπή η οποία δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να συντονισθεί και οι
ενέργειες της πέραν των καλών προθέσεων είναι σχεδόν ατελέσφορες και η
οικονομική δουλειά της πολύ αδύνατη. Χρειάζεται κάποιος συντονισμός και
συλλογική δράση.
*
Γάμοι:
Παντρεύτηκε στην Αγ. Μαρκέλα ο Παντελής Καμπούρης με την αγαπημένη του.
Παντρεύτηκε στο χωριό ο Γεράσιμος Φετοκάκης με την καλή του.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν Ευτυχισμένοι
Θάνατοι:
Πέθανε στο χωριό η Σοφία Π. Ζαναρούδη
Βαπτίσια:
Βάπτισε στο χωριό ο Δημήτρης Χρ. Φετοκάκης την κόρη του και ο Βαγγέλης
Μυριάγκος τον γιό του. Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟ
Ένας συμπατριώτης 57 ετών βρέθηκε νεκρός στην Αμοργό και ένας ναυτικός
από το Λιθί πνίγηκε στην Βραζιλία.
*
Το πραξικόπημα στην Τουρκία δημιούργησε πρόβλημα στις επισκέψεις
Τούρκων στην Χίο τον Ιούλιο. Ευτυχώς που τον Αύγουστο η κίνηση αυξήθηκε και
μέχρι τέλους του χρόνου μάλλον θα καλυφθεί η περσινή τουριστική κίνηση. Θα
πρέπει όμως να γίνουν βήματα ανάπτυξης όπως ο χώρος του Τελωνείου ο οποίος
είναι απαράδεκτος και πρέπει να αξιοποιηθεί η πρώην ιχθυόσκαλα! Οι
καταστηματάρχες να βάλουν νερό στο κρασί τους, ιδιαίτερα οι απασχολούμενοι με
την εστίαση. Οι τιμές είναι αρκετά τσιμπημένες σε πάρα πολλά μέρη και οι
υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου και δεν αντιστοιχούν στα σημερινά δεδομένα και ενώ
τα χωριά βούλιαζαν από κόσμο η κίνηση δεν ήταν ανάλογη στα καταστήματα.
Πολλοί προτιμούσαν παρεούλες στα σπίτια και μάλλον περνούσαν καλύτερα. Ας το
έχουν υπ’ όψη τους όλοι για του χρόνου.

*

Πρώτη χρονιά που υπήρχε τόσο καλή συγκοινωνία για Χίο-Λέσβο-Λήμνο και
λοιπά νησιά. Πολλά πλοία και πολλά λιμάνια είχαν συνδεθεί Βορείως-Νοτίως και
παντού, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Οινούσες, Ψαρά, Ικαρία, Σάμος και πιο νότια και
έτσι δόθηκε ευκαιρία και σε βορειοΕλλαδίτες να επισκεφθούν τα νησιά μας που
κακοδιαφημίστηκαν από τα βρωμοκάναλα και τους αμετροεπείς δημοσιογράφους
και διόγκωναν κάθε ασήμαντο περιστατικό με τους πρόσφυγες.

*

Πολλές φωτιές και καταστροφικές πάλι φέτος στο νησί μας. Οι εγκληματίες
βρίσκουν τον κατάλληλο καιρό και πυρπολούν. Οι φωτιές δεν άναψαν από άλλη
αιτία, χέρια τις έβαλλαν. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε τις εικασίες ότι κάποιοι που
έχουν εγκαταλείψει χωράφια και μαστίχες βρήκαν τρόπο να εισπράττουν,
καταστρέφοντας το περιβάλλον και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

*
Λίγο-λίγο εκδηλώνεται ο Δέσποτας που αρχικά φαινόταν ένας ήρεμος
χριστιανικός ιεράρχης και εξελίσσεται δυστυχώς σε ένα ακροδεξιό μισαλλόδοξο
ιεράρχη με αποτέλεσμα ο Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων δικαιωμάτων να στείλει
τις δηλώσεις του στον εισαγγελέα κατά του ρατσισμού στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε τι
θα κάνει ο εισαγγελέας ανεξάρτητα αυτού η συμπεριφορά του Δέσποτα σε τέτοια
θέματα δεν είναι ούτε ανθρώπινη είναι ούτε χριστιανική.

*

Πολλές βόλτες έκοβαν οι βουλευτές τις Χίου σε γιορτές, πανηγύρια κ.τ.λ. και
πολλοί συμπατριώτες τους ρωτούσαν διάφορα σχετικά με αυτά που ψηφίζουν
τώρα ή αυτά που ψήφιζαν πριν λίγο. Μάλιστα κάποιος όπως μας μετέφεραν
ρώτησε τον κ. Μυταράκη ως οικονομολόγο σε πόσα χρόνια θα ξοφλήσει η ΝΔ τα
δάνεια που πήρε και τα πληρώνουμε εμείς, και εκείνος έμεινε κάγκελο! Ο έξυπνος
συμπατριώτης μας του απάντησε ούτε σε 400 χρόνια! όσο κράτησε η Τουρκοκρατία
και έπεσε γέλιο στην παρέα.

*

Μεγάλη επιτυχία είχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Λυκείων της Χίου
στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2 στους 3 υποψηφίους πέρασαν στις ανώτατες και
ανώτερες σχολές! Από το χωριό μας απ’ ότι μάθαμε πέρασαν η Μαρία

Κουλουρούδη του Ηλία στην Γαλλική Φιλολογία Θεσ/νικης, η Μαρία-Αναστασία
Πλακωτάρη του Κων/νου εκπαιδευτικός, η Χρυσάνθη Μαλαχία του Ιωάννη Δ/κη
Επιχειρήσεων Χίου, Ο Γιώργος Αποστολίδης από το Γενικό Λύκειο Βροντάδου
εισήχθη πρώτος πανελλαδικά στη σχολή πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
με 19.440 μονάδες. Τους συγχαίρουμε όλους για την επιτυχία τους.

*

Έκθεση φωτογραφίας πραγματοποίησε στη Χίο ο καλλιτέχνης φωτογράφος
Σιδέρης Λοΐζος με θέμα «Γύρω γύρω Θάλασσα».

*
Γιορτή της Σαρδέλας έγινε στο λιμανάκι της Αγίας Ερμιόνης που
συνοδεύτηκε με ψητή σαρδέλα και ούζο. Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν σε διάφορα
χωριά «τιμώντας» διάφορα προϊόντα όπως η γιορτή της Σούμας, της Μαστίχας και
αυτή που έγινε στο χωριό μας στις 9 Σεπτέμβρη για τα τσίκουδα.

♦ 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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