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Αγαπητέ μας συγχωριανέ, φίλε των Συλλόγων του χωριού μας. 
 

Πήραμε την πρωτοβουλία και σου στέλνουμε αυτή την επιστολή γιατί πιστεύουμε ότι 
όπου και να βρίσκεσαι, ο νους σου κάποια στιγμή είναι νοερά στο χωριό μας, είναι στο 
Βασιλειώνοικο, είναι στην πλατεία με τις εκκλησίες, είναι στους συγχωριανούς μας. Αν 
γεννήθηκες στο χωριό μας το νοσταλγείς, αν το άκουσες από τα χείλη των γονιών σου και δεν 
το έχεις γνωρίσει έχεις την περιέργεια να μάθεις που γεννήθηκαν οι γονείς σου. Σε κάθε 
περίπτωση είναι βαθιά ριζωμένη στο μυαλό σου η λέξη Βασιλεώνοικο. Το πιο σημαντικό 
σημείο του μικρού χωριού μας είναι ο Άγιος Γιώργης με το Καμπαναριό του που είναι ένα 
σωστό κόσμημα του 19ου αιώνα, αφού εδώ και 130 χρόνια στέκεται αγέρωχο στο κέντρο του 
χωριού. Ο πανδαμάτωρ όμως χρόνος και οι επεμβατικές εργασίες (τοποθέτηση ρολογιού και 
βαρών) που έγιναν στη δεκαετία του 1970, χωρίς μελέτη, είχαν σαν συνέπεια την δημιουργία 
ρηγματώσεων στους πεσσούς, κίονες, τοξόληθα που το καθιστούν επικίνδυνο. 

Η μελέτη που έγινε υπεβλήθη στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για έγκριση της 
επισκευής του. Όπως καταλαβαίνετε λόγω της ιστορικότητάς του και διατήρησης των 
στοιχείων του η δαπάνη επισκευής του είναι μεγάλη και μόνο το παγκάρι της εκκλησίας μας 
δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. 

Έτσι συστήθηκε μία επιτροπή για να ενεργοποιήσει κάθε συγχωριανό, να 
ευαισθητοποιήσει φίλους και γνωστούς, για να στηθεί πάλι το καμπαναριό αγέρωχο στο 
χωριό μας. Εμείς που ακούγαμε τις καμπάνες του και μαθαίναμε τη χαρά ή τη λύπη στο 
χωριό έχουμε μέγιστη υποχρέωση να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο ακόμη και με πέντε ευρώ. 

Οι Σύλλογοι στη Χίο και στην Αθήνα και η Εκκλησιαστική Επιτροπή παίρνουν την 
πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν χρήματα. Κατ’ αρχήν θα χρησιμοποιηθεί ο τραπεζικός 
λογαριασμός της Εκκλησιαστικής Επιτροπής που είναι : 

 
49029617096  (IBAN GR2101104900000049029617096) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
και όποιος θέλει μπορεί να καταθέσει είτε ονομαστικά είτε ανωνύμως οποιοδήποτε ποσό. 

Αργότερα όταν αρθούν τα Κάπιταλ κοντρόλς θα ανοιχθεί άλλος λογαριασμός και θα 
ενημερωθείτε εγκαίρως. 

Στην προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν ο Κωνσταντίνος Κοντογιάννης 
και ο Εμμανουήλ Κράκαρης, από το Σύλλογο του Χωριού μας ο Μιχάλης Κουστουμπέκης 
και ο Παντελής Καμπούρης, από το Σύλλογο της Αθήνας ο Παντελής Πανέρης και ο Γιάννης 
Κουλουρούδης και από την Εκκλησιαστική Επιτροπή ο ιερέας πατήρ Μιχάλης Λιάπης, η 
Δέσποινα Αρνίδη και ο Πέτρος Αμπανούδης. 



Ήδη κυκλοφόρησε ημερολόγιο με το Καμπαναριό, έργο του συγχωριανού μας 
καλλιτέχνη Μπάμπη Κοιλιάρη για να συγκεντρωθούν τα πρώτα χρήματα. 

Τέλος, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σας έχουμε όλους κοντά μας αρωγούς στην 
προσπάθεια αναστήλωσης του καμπαναριού του Άγιου Γιώργη.  Είμαστε βέβαιοι ότι θα 
πετύχουμε το στοίχημα και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 
Με Εκτίμηση και Αγάπη 
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