
 
 

 

 

 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 

Πάρα πολλοί συγχωριανοί μας και φέτος βρέθηκαν στο χωριό μας και έκαναν τις 

διακοπές τους στη Χίο είτε από την Αθήνα είτε από την Αμερική είτε απ’ αλλού. 

Είδαμε λοιπόν τον Τάκη Πανέρη με τη σύζυγο του και τις οικογένειες των παιδιών 

του, τον Μάνο Καρασούλη με τη σύζυγο του, τον Αλέκο Ξυντάρη με την σύζυγο του 

και τον υιό του Χρήστο με την οικογένεια του, τον Φώτη Φραγκάκη ομοίως και τον 

Παύλο Κουκουλομάτη οικογενειακώς και με φίλους, τον Παντελή Αμπανούδη 

οικογενειακώς, τον Παντελή Πανέρη οικογενειακώς και με την οικογένεια της κόρης 

του. Τον Νίκο Ρήγο οικογενειακώς και τα παιδιά του με τις οικογένειες τους, τον 

Παντελή Δανιήλ με τον υιό του. Τον Μιχάλη Κουλουρούδη, τον Γιάννη 

Κουλουρούδη με τη γυναίκα  του και ένα φιλικό ζευγάρι, την οικογένεια της κόρης 

του Γιώργη Μιχαλιάδη, την Ειρήνη Αμπανούδη με την οικογένεια της, την Αγγελική 

Αμπανούδη, την Ασημίνα Κοντογιάννη με την οικογένεια της κόρης της, τον Αλέξη 

Καράμπελα με την οικογένεια του, τον Νίκο Κατσάλα, τα παιδιά της Ανθής 

Μανωλοπούλου με τις οικογένειες τους, τον Χρήστο Κοκκόλα με την σύζυγο του, 

τον Γιάννη Πανέρη, την σύζυγο του Μανώλη Δανιήλ και η κόρη του Νίκου του 

Πανέρη. Από την Αμερική είδαμε τον Νίκο Φράγκο με την οικογένεια του, τον 

Δημήτρη Φετοκάκη οικογενειακώς. Τον Βαγγέλη Κοντογιάννη με την οικογένεια 

του, τον Στέφανο Ζάνναρο με τη σύζυγο του, τον Βαγγέλη Κατσάλα και τον Γιώργη 

Κατσάλα, τον Σιδερή Σκουλικίδη οικογενειακώς και τον Γιάννη Θρουβάλα. Ίσως να 

αδικήσαμε κάποιους που έτυχε να μην δούμε. Πάντως ευχόμαστε σ’ όλους και του 

χρόνου να είναι καλά και να ξαναπάνε. 

αναγέννηση 
ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ 
Ηλεκτρονική Έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Βασιλειωνοικούσων 

Αρ. Φύλλου 82 
Ιούλιος - Αύγουστος 2019 

 

 



* 

Το Δ.Σ του Συλλόγου του χωριού μας διοργάνωσε το πανηγύρι του Αγίου 

Παντελεήμονα στο χώρο του Ξενώνα μας. Αρκετοί συγχωριανοί και φίλοι τους 

παραβρεθήκαν και πέρασαν μία βραδιά με Χιώτικα τραγούδια και χορούς. Το γλέντι 

κράτησε μέχρι τις 6:00 π.μ της άλλης ημέρας. 

 

* 

Του Σωτήρος δεν έγινε το πανηγύρι διότι υπήρχε κόπωση και πολλά πανηγύρια στην 

περιοχή. Έγινε όμως αρτοκλασία τόσο την παραμονή όσο και την ημέρα της γιορτής 

και την παρακολούθησε πολύς κόσμος. 

* 

Λειτούργησε και φέτος το “λιοτρίβι” και είχε βγάλει τραπέζια στην πλατεία όπου 

πολλοί συγχωριανοί μας και φίλοι τους έπιναν το ουζάκι τους ή την μπύρα τους 

φιλοσοφώντας. Τον χειμώνα όμως που είναι κλειστό οι λιγοστοί άνδρες δεν έχουν 

που να πάνε, ειδικά τα πρωινά και τα απογεύματα. Υπάρχει μία αίθουσα στο γραφείο 

στην πλατεία που θα μπορούσε να δοθεί για να κάθονται αντί να πηγαίνουν εδώ και 



εκεί. Ο πρόεδρος όμως είναι δυστυχώς αρνητικός. Να δούμε ο Δήμος τι μπορεί να 

κάνει. Ο Σύλλογος μας θα προσπαθήσει να δοθεί κάποια λύση. 

* 

Πέθανε στο χωριό η Σοφία Καρασέλου το γένος Γεωργίου Ρήγου. Συλλυπητήρια 

στην οικογένεια της και στους συγγενείς της.  

* 

Νυμφεύτηκε στο χωριό ο Μιχάλης Δημητρίου Κοντογιάννης με την καλή του. Του 

ευχόμαστε κάθε ευτυχία. 

* 

Ο Παντελής Καμπούρης βάφτισε τον υιό του στον Σωτήρα και τον έβγαλε Σταμάτη. 

Του ευχόμαστε να του ζήσει. 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟ 

Ανέλαβε ο νέος Δήμαρχος Χίου ο κ. Κάρμαντζης εκείνος που είχε πει “Τούρκος 

καλός μόνο νεκρός”  και τον διέγραψε η Νέα Δημοκρατία αλλά στις εκλογές τον 

στήριζε. Να δούμε τώρα που θα έρχονται Τούρκοι επισκέπτες τι θα τους λέει! 

* 

Το αδιαχώρητο υπήρχε στα πλοία από τα μέσα Ιουλίου και μετά παρ’ ότι τέσσερα 

πλοία πηγαινοέρχονταν σχεδόν καθημερινά, με δυσκολία εύρισκες εισιτήριο, ειδικά 

στην Γραμμή Πειραιάς-Μεστά-Σίγρι. 

* 

Ένας δωρητής από την Χίο διαθέτει 200 Ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί που θα 

φοιτήσει στο Γυμνάσιο Βολισσού. Μπράβο του. 

* 

Μεγάλη επιτυχία είχαν οι μαθητές της Χίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις φέτος που 

έφθασε στο ποσοστό 94 %. Φυσικά βοήθησε και η πτώση των βάσεων και το γεγονός 



ότι αυξήθηκαν οι εισακτέοι. Από το χωριό μας πέρασε η Ευελίνα κόρη του Ιάκωβου 

Λορέντζου και της Πόπης Κατσάλα στο οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, 

ο Ιάκωβος Εμμανουήλ Καμπούρης πέρασε στο Μαθηματικό Σάμου. 

* 

Ένα ωραίο βιβλίο έγραψε ο Δημήτρης Φρεζούλης και το τύπωσαν οι εκδόσεις Αλφα-

Πι “Τα Σινεμά της Χίου” και περιγράφει την ιστορία των σινεμά και των ανθρώπων 

του. Το βιβλίο παρουσίασε ο Γιάννης Ζωφός και η Ελένη Αχλιόπα. Αξίζει να το 

αγοράσει κανείς. 

* 

Πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις έγιναν το δίμηνο που πέρασε. Άλλες ήταν 

αξιόλογες άλλες έγιναν πρόχειρα και άλλες για την “αρπαχτή” . Να προσέχουμε 

λοιπόν που πηγαίνουμε και ποιοι τις διοργανώνουν. 

* 

Σε τέσσερα χρόνια θα γίνει η μαρίνα της Χίου που την εκμετάλλευση της για 40 

χρόνια θα έχει μία εταιρία του ομίλου Τσάκου. Να δούμε θα είναι τέσσερα ή 

δεκατέσσερα. 

* 

Πολλές γιορτές σε πολλά χωριά πέραν των θρησκευτικών πανηγυριών. Η γιορτή της 

Μαστίχας στα Αρμόλια, η γιορτή της Σούμας στον Άγιο Γεώργη, η γιορτή του 

Τσίκουδου στο χωριό μας κ.λ.π. Στη Λέσβο έχουν τη γιορτή του τραχανά, του 

κρασιού, της σαρδέλας και εσχάτως της προβατίνας. Πολλοί εφευρετικοί. 

* 

Έσπασαν ρεκόρ οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 

πάνω από 20.000 και καθημερινά αυξάνονται. Το δόγμα της νέας κυβέρνησης μέχρι 

πριν λίγες ημέρες να παραμένουν στα νησιά όσοι έρχονται έφερε το αδιαχώρητο και 

γι’ αυτό το λόγο αναγκάστηκε να μεταφέρει 1.200 από τη Λέσβο στο εσωτερικό της 

χώρας. Στη Χίο όμως συνεχώς στοιβάζονται. Όσοι θεωρούσαν ότι είναι εύκολη η 

υπόθεση του μεταναστευτικού προσγειώνονται ανώμαλα. Αν δεν εκλείψουν οι αιτίες 

(πόλεμοι-πτώχεια-λεηλασία του πλούτου των χωρών τους) δεν πρόκειται να 

σταματήσουν οι ροές και ας το καταλάβουν όλοι. 

* 

Ευχαριστούμε τους δύο συγχωριανούς μας που έστειλαν τη συνδρομή τους. 

 

 



♦  Όποιος θέλει να στείλει τη συνδρομή του μπορεί να τη καταθέσει στη Τράπεζα 

Πειραιώς και στο λογαριασμό  6274040036258,  

ΙΒΑΝ GR230171274000627404036258 (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΟΙΚΟΥΣΩΝ) 

  

 

♦  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 
 

 

 

 

 

Αγορές-Πωλήσεις-Μισθώσεις-

Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων 

τηλ. 210-8823564 

Πωλείται Εμφιαλωμένο Βιολογικό 

Κρασί από Παραγωγό  

τηλ. 210-9426560 

mailto:giannikoul@hotmail.gr
mailto:info@vasileoniko.gr

