
 
 
 
 

 
 

 
ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

 
 Έγινε η Γ.Σ. του συλλόγου μας και η κοπή της πίτας στο κέντρο στην Πεύκη. 

Αρκετοί χωριανοί μας παραβρέθηκαν όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες. Ήταν 

χαρά όλων που πάλι ξαναβρεθήκαμε μετά από ένα χρόνο και είμαστε όλοι εκεί. 

Φυσικά κάποιοι παρ’ ότι το κέντρο ήταν κοντά τους δεν ήλθαν ίσως να είχαν κάποιο 

πρόβλημα. Πιστεύουμε με του χρόνου με το καλό να τους δούμε. Την συνέλευση 

χαιρέτησε ο Πρόεδρος Π. Πανέρης και στη συνέχεια έγινε ο οικονομικός 

απολογισμός του Δ.Σ. που εγκρίθηκε ομόφωνα. Ο οποίος εν ολίγοις για να 

γνωρίζουν και όσοι δεν ήλθαν έχει ως εξής. Το Ταμείο το 2016 ήταν 3.139,90 € 

κατατεθειμένα στην τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου. Τα έσοδα όλου του έτους 

από συνδρομές και δωρεές ήταν 1070 γιατί  σχεδόν πληρώνουν μόνο όσοι έρχονται 

στις εκδηλώσεις σπανίως κάποιος καταθέτει την συνδρομή του, στην τράπεζα πλην 

ορισμένων εξαιρέσεων. Τα έξοδα δηλαδή τα έξοδα της εκδήλωσης, πίτα-αμοιβή 

κέντρου, δωρεά καμπαναριό, κρατήσεις τράπεζας, ταχυδρομικά, ανήλθαν σε 

1.025,00€ Τα υπόλοιπα είναι σε κατάθεση στην τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό 

που γράφουμε παρακάτω. 

 Μετά την ενημέρωση για την πορεία του θέματος του καμπαναριού της 

εκκλησίας αλλά και για του προβλήματος των εσωτερικών κολώνων που έχουν 

μεγάλο πρόβλημα όπως ανέφερε ο μηχανικός κ. Αλ. Ξυντάρης αποφασίσαμε να 

έχουμε επικοινωνία με την εκεί επιτροπή και να βοηθήσουμε σ’ ότι μπορούμε. Στη 

αναγέννηση 
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συνέχεια εκλέχτηκε το νέο Δ.Σ. διά βοής όπως πάντα, και εκλέχτηκε το ίδιο γιατί δεν 

προθυμοποιήθηκε να συμμετάσχει και κάποιος άλλος συγχωριανός στο Δ.Σ. Μετά 

κόπηκε η πίτα και τυχερός ήταν ο κ. Γρηγόρης Κωσταρίδης που κέρδισε ένα βιβλίο 

για την Χίο. 

 Στην συνέχεια βραβέψαμε παιδιά των συγχωριανών μας που εισήχθησαν 

στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και μετά απολαύσαμε μουσική και το καλό φαγητό. Μιλήσαμε 

μεταξύ μας για το χωριό και τους φίλους μας και φύγαμε ευχαριστημένοι αφού για 

άλλη μια χρονιά βρεθήκαμε όσοι μπορούσαμε κοντά σε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα 

και  όχι σε δυσάρεστες εκδηλώσεις. Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί 

σε σώμα τις επόμενες μέρες. Ευχόμαστε λοιπόν σ’ όλους παρόντες και μη και του 

χρόνου με υγεία. 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
 

 Αποκριάτικο πάρτι για τα παιδιά οργάνωσε ο σύλλογος του χωριού στην 

αίθουσα στο Πευκάκι. Μαζί με τα παιδιά διασκέδασαν και οι μεγάλοι. 

****  

 Το θεατρικό του Συλλόγου «ΡΗΓΑΔΕΣ ΚΑΡΩ» έδωσε παράσταση στη 

Καλαμωτή παρουσιάζοντας την κωμωδία ΦΟΥΑΓΚΡΑ που το σενάριο του έργου 

έγραψε ο Μπάμπης Κοιλιάρης ο οποίος σκηνοθέτησε το έργο και είχε και την 

μουσική επιμέλεια. Μπράβο Μπάμπη. 

****  

  

 Απ’ ότι φαίνεται και φέτος η «Πλατεία θα είναι άδεια» αφού μέχρι τώρα δεν 

βρέθηκε κανείς να μισθώσει το Λιοτρίβι. Έτσι δεν θα υπάρχει ένα στέκι για το 

χωριό. Όπως δεν υπήρχε και πέρσι. Δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις του Δήμου, 

νομίζουμε ότι δεν είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος να το λειτουργήσει αφού το 



μίσθωμα σχεδόν ήταν μηδενικό για τους προηγούμενους χρήστες και πελατεία 

υπήρχε όσο καιρό λειτουργούσε κανονικά. 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ 
 

 Το έθιμο του Ρουκετοπόλεμου πάει να σβήσει από τις αντιδράσεις των 

περιοίκων και την ατολμία του Δημάρχου. Αυτό φυσικά δεν είναι καλή εξέλιξη για 

την Χίο και ιδιαίτερα το Βροντάδο. Νομίζουμε ότι με καλή θέληση μπορεί να βρεθεί 

λύση να προστατευθούν οι περιουσίες των περιοίκων και να μειωθεί η ποσότητα 

των ρουκετών για να παραμείνει το έθιμο ζωντανό. 

**** 

 Σχετικά καλή είναι η βροχόπτωση μέχρι τώρα στη Χίο που φθάνει τα 78 

εκατοστά στα Καρδάμυλα και στα 49 εκατοστά στο Πυργί που κάθε χρόνο έχει 

πάντοτε λιγότερη βροχή. 

****  

 Τι τελευταίες μέρες άρχισαν πάλι να καταφθάνουν πρόσφυγες και 

μετανάστες στη Χίο. Όταν κάποιος δεν έχει πατρίδα, δεν έχει βιός τι θα κάνει. 

Φεύγει και τίποτα δεν τον σταματά. Ούτε νόμοι, ούτε σύνορα ούτε φυλακές. 

****  

 Πολλά σπίτια στη Χίο μισθώνει η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. Αρχικά πολλοί 

Χιώτες ήταν επιφυλακτικοί αλλά τώρα που βλέπουν ότι εισπράττουν ένα καλό 

μίσθωμα για σπίτια που σ’ άλλη περίπτωση θα ήταν ξενοίκιαστα γιατί κανένας 

Χιώτης δεν θα έμενε σ’ αυτά. Με λίγα λόγια πολλοί φωνάζουν για τους πρόσφυγες 

αλλά η οικονομία του νησιού τον χειμώνα κινήθηκε καλά. Τόσα άτομα σιτίζονται με 

γεύματα που παράγονται στη Χίο, υπάλληλοι χρησιμοποιούνται για φύλαξη, πολλά 

ξενοδοχεία λειτουργούν με τους υπαλλήλους της FRONTEX, Μ.Κ.Ο. Ουδέν κακό 

αμιγές καλού. Καλά είναι να μην γκρινιάζουμε και να δουλέψουμε παραπάνω σε 



κάθε τομέα και ιδιαίτερα στη γη της Χίου που πολλά προϊόντα της είναι ιδιαίτερα σε 

ποιότητα και μοναδικότητα. 

****  

 Σε πολλά χωριά φέτος αναβίωσε το έθιμο του ΑΓΑ και μαζεύτηκαν πολλοί 

συμπατριώτες αλλά και ξένοι που βρέθηκαν στο νησί. Η ΜΟΣΤΡΑ στα Θυμιανά 

κρατούσε τα σκήπτρα με θεατές πολλούς γείτονες τουρίστες. Πάνω από 1.300 

Τούρκοι τουρίστες πέρασαν από το νησί το τριήμερο των Αποκριών. Στη Μόστρα 

συμμετείχαν μεταμφιεσμένοι και μέλη του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού. 

Ήθελα να ήξερα εκείνο το ανεκδιήγητο στέλεχος της Ν.Δ. της Χίου που είχε πει 

εκείνο το άθλιο Τούρκος καλός…….. τι έχει να πει για τους επισκέπτες Τούρκους. 

****  

 Μεγάλη αύξηση των επιβατών του αεροδρομίου Χίου τον Δεκέμβριο του 

2016. Τόσο οι αφίξεις όσο και οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση με τον 

Δεκέμβρη 2015. Όχι γιατί μειώθηκαν τα εισιτήρια, διότι παραμένουν πανάκριβα, 

μάλλον γιατί πολλοί θα φοβόταν την αγριεμένη θάλασσα τον χειμώνα και 

ταξίδευσαν αεροπορικώς . 

****  

 Εννέα γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό θα στελεχώσουν το  Νοσοκομείο 

της Χίου ύστερα από προκήρυξη αναλόγων θέσεων για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες 

που τα μνημονιακά χρόνια οι φωστήρες της Τρόϊκας και οι υποτακτικοί τους έφεραν 

τις υπηρεσίες υγείας σ’ αυτό το χάλι. 

****  

 Πολλά τροχαία το τελευταίο διάστημα στη Χίο. Άλλοι «αυτοτραυματίζονται» 

με τις μηχανές τους από υπερβολική ταχύτητα και άλλοι από μεγάλη απροσεξία. 

Κρίμα. 

****  



Δύο μετανάστες από την Αλγερία έφθασαν κολυμπώντας από τον Τσεσμέ 

στη Χίο και εντοπίστηκαν έξω από το λιμάνι της Χίου μετά από 9,5 ώρες κολύμπι. 

 

 

 

 
 
 ♦  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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