
 
 
 
 

 
 

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 

 
ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ – ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 

 

       Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 ο Σύλλογός μας έχει  προγραμματίσει Γενική 

Συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ, την  κοπή της  Πρωτοχρονιάτικης πίττας και 

την βράβευση των επιτυχόντων συγχωριανών μας σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι.  Η Γενική 

Συνέλευση θα γίνει στο Κέντρο ΦΙΛΙΤΕΙΟΝ στη Λυκόβρυση, οδός Γρηγορίου 

Λαμπράκη 11,  ώρα προσελεύσεως 13.00 μ.μ., τηλ. 2102815548. 

 
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 

 
Ο χειμώνας βαρύς για το χωριό μας, και η κλεισούρα στο απώγειο. Ευτυχώς 

που η Χώρα είναι κοντά και υπάρχει διέξοδος. Είναι άσχημο ένα χωριό σαν και το 

δικό μας, να μην έχει ένα στέκι, ένα καφενείο, μία ταβέρνα. Περπατάς και  

“σφαντάς” γυμνός να γυρίζεις στο χωριό ακόμη και την ημέρα, δεν σε βλέπει 

άνθρωπος. 

Υπάρχουν δύο αίθουσες στο κέντρο του  χωριού μας  και οι δύο είναι κλειστές. 

Η αίθουσα της εκκλησίας και το παλιό γραφείο. Εμείς κάνουμε πρόταση στον 

Πάρεδρο και πιστεύουμε να την υιοθετήσει. Το παλιό γραφείο έχει τρία δωμάτια, 

το ένα χρησιμοποιείται ως ιατρείο και το άλλο ως χώρος παραμονής. Η αίθουσα 
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αυτή να χρησιμοποιείται ως χώρος συνεύρεσης όσων θέλουν. Ένα τραπεζάκι, μία 

τράπουλα, ένα τάβλι ένα καμινέτο για καφέ και έγινε το στέκι. Υπάρχουν δύο  τρείς 

άνθρωποι που μπορούν να έχουν την ευθύνη του χώρου αντί να πηγαίνουν εδώ και 

εκεί. Ας το σκεφτούν  όλοι και να το υλοποιήσουν. 

********* 

Προχωρά η καλλιέργεια Αλόης στο χωριό μας. Στο κτήμα του Νικόλαου 

Φετοκάκη, ο εγγονός του Μιχάλης που όπως είναι γνωστό άφησε την Αθήνα εδώ 

και τέσσερα χρόνια και εγκαταστάθηκε στο χωριό και καλλιεργεί Αλόη, με ιδιαίτερη 

επιτυχία και ευαισθησία στο περιβάλλον. Ήδη  επεξεργάζεται  την παραγωγή και 

παράγει χυμό σε ωραία συσκευασία, κάνει προσμίξεις με μαστίχα και είναι ένα 

πρωτότυπο προϊόν  που φτάνει στην αγορά της Αθήνας και πωλείται στο Περιβόλι 

της Οικολογίας στην Ανδρέα Μεταξά 13-15 στα Εξάρχεια. Μπράβο στον συγχωριανό 

μας, Μιχάλη Αντ. Φετοκάκη. 

********* 

Το site  της Χίου Απλωταριά  έχει εκτενές άρθρο και φωτογραφίες  από το 

χωριό μας έχει φωτογραφίες από παλιές πόρτες και στενά δρομάκια, το μπακάλικο 

του Ρίτσου, τον μύλο κ.λ. Είναι ένα ωραίο αφιέρωμα  και μπορείτε να το δείτε. 

********** 

Αρκετό χιόνι έπεσε στη Χίο ιδιαίτερα στα βόρεια και κεντρικά και σε πολλούς 

δρόμους η κίνηση γινόταν με δυσκολία. Αφού δεν βρέχει, καλό είναι και το χιόνι. 

********** 

Στις 8 Ιανουαρίου 2017 θα κόψει στο χωριό στην αίθουσα των Συλλόγων την 

Πρωτοχρονιάτικη πίττα ο Σύλλογος του χωριού μας και τους ευχόμαστε καλή 

επιτυχία. 

 
 
 
 
 
 



Θάνατοι:  
 
Πέθανε στο χωριό μας ο Γιώργης Φραγκάκης, ο τελευταίος της γενιάς του 1920. Ο 

Γιώργης με θυμοσοφικό τρόπο εξηγούσε πολλά πράγματα και διηγούταν πολλές 

ιστορίες. Όλοι τον θυμόμαστε στο Λουτρουβιό τους χειμώνες ανασκουμπωμένο να 

στοιβάζει τα σπορτιά με τις αλεσμένες ελιές στο “στυράκι” και να τρέχει το 

ευλογημένο το λαδάκι όπως έλεγαν οι παλιοί. Καλό σου ταξίδι Γιώργη, θα σε 

θυμόμαστε.  

Επίσης πέθανε στο χωριό μας ο Αλέξανδρος Γεωργίου Μπρουζάκης. 

 
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟ 

 

 Ένας συμπατριώτης 57 ετών βρέθηκε νεκρός στην Αμοργό και ένας ναυτικός 

από το Λιθί πνίγηκε στην Βραζιλία. 

Αυξάνετε η επιδότηση για ανασχίνωση ή περίφραξη των χωραφιών από 75 % της 

αξίας των δέντρων που επιδοτούντο μέχρι σήμερα στο 95 % με παράλληλη αύξηση 

των στρεμμάτων από 2 που ίσχυε σε 5. Πολύ θετικό μέτρο και απρόσμενο σε τέτοιες 

εποχές. 

************* 

400.000 Ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια για τους δρόμους πέριξ της Αμανής και 

των Καρδαμύλων για καθαρισμό φρεατίων, τοιχίων αντιστήριξης, επισκευές 

γεφυριών, καθάρισμα φρεατίων. 

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Νίσυρο έδωσαν ελπίδες στους νησιώτες του 

Αιγαίου. Πολλά εξαγγέλθηκαν, αν γίνουν τα μισά τα νησιά ιδιαίτερα τα μικρά θα 

έχουν μεγάλο κέρδος αφού η εγκατάλειψή τους εδώ και χρόνια είναι ολοφάνερη. Η 

μη εφαρμογή του αυξημένου Φ.Π.Α για το έτος 2017 ανεξαρτήτως του λόγου που 

έγινε δίνει μεγάλη ανάσα στους πληθυσμούς των νησιών που εδώ και οκτώ χρόνια 

εισπράττουν μόνο βαριά μέτρα που επέβαλαν οι “κατοχικές” κυβερνήσεις. 

*********** 



7,9 εκ. Ευρώ στη Χίο και στη Μυτιλήνη για αντιπλημμυρικά έργα. Καλά τα έργα  

αλλά η βροχή που είναι. 

Νέος Διοικητής στο HOT SPOT της ΒΙΑΛ και ακόμη άλλοι δεκατρείς μόνιμοι 

υπάλληλοι της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής. Ουδέν κακόν αμιγές καλού, αφού για 

την φροντίδα των μεταναστών εργάζονται εκατόν πενήντα και πλέον Χιώτες κάθε 

ειδικότητας. 

********** 

   Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Καλογήρου εξέφρασε την ικανοποίησή της 

για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Νίσυρο και για την μη εφαρμογή του 

Φ.Π.Α. Όλες οι ανακοινώσεις βραχυκύκλωσαν την Ν.Δ που βρέθηκε στην δύσκολη 

θέση να κάνει κωλοτούμπα. 

*************** 

Τα επεισόδια στην Σούδα καλά κρατούν όταν τόσος κόσμος ζει σε άθλιες συνθήκες, 

τι περιμένεις. Δυστυχώς ο Δήμαρχος πιεζόμενος από τον πρώην Δήμαρχο και 

άλλους δεν κάνει κάποιο βήμα να δοθεί χώρος για μία ανθρώπινη εγκατάσταση. Οι 

κάτοικοι έχουν και αυτοί δίκιο όταν δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Αλλά το 

να παραμἐνουν  έτσι τα πράγματα δεν λύνεται το θέμα. Όταν όλοι γνωρίζουμε ότι οι 

Ευρωπαίοι “φίλοι” μας στο θέμα αυτό όπως και σε δεκάδες άλλα μας έχουν 

“γραμμένους”. 

**************** 

        Ετοιμάζονται και φέτος τα βαποράκια 

του Άγιου Βασίλη να διαγωνιστούν  το 

καλύτερο που θα βραβευτεί. Είναι ένα 

έθιμο που τα τελευταία χρόνια  εκτόπισε 

τα ξενόφερτα έλατα τουλάχιστον στο νησί 

μας. 

 



**************** 

 Πολλά ξενοδοχεία της Χίου, ιδίως μικρά έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα 

διαμονής των προσφύγων. Έτσι ενώ κάθε χειμώνα είχαν μόνο έσοδα, φέτος θα 

έχουν και έσοδα μέχρι το καλοκαίρι. 

*************** 

Η Χιακή Τραμπούκα παρουσιάζεται σε έκθεση στην βιβλιοθήκη του Κοραή. Για 

όσους δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό, ήταν ένα “πήλινο” όργανο περίπου σαν μικρή 

στάμνα κατασκευασμένο στα κανατάδικα των Αρμολίων που στο κάτω μέρος είχε 

μία οπή που ήταν καλυμμένη από προβιά ή από  φούσκα  χοίρου που έσφαζαν τα 

Χριστούγεννα και με αυτή έλεγαν στα παιδιά τα κάλαντα και τον Άγιο Βασίλη 

κτυπώντας ρυθμικά όπως το τύμπανο. 

**************** 

Τριάντα δύο υπάλληλοι φύλακες, νοσηλευτές και τέσσερεις γιατροί 

προσλαμβάνονται στο Νοσοκομείο Χίου για να επανδρώσουν τα κενά, κάλιο αργά 

παρά ποτέ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ♦  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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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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