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Μάρτιος 2014
Έγινε η Γ.Σ. του Συλλόγου μας στο κέντρο «Φιλιττείο» στην
Λυκόβρυση. Αρκετοί συγχωριανοί μας, τίμησαν με την παρουσία τους τον
Σύλλογό μας, γεγονός που δείχνει ότι η κρίση δεν θα μας καταβάλλει.
Δεν θα μας αλλοτριώσει η παγκοσμιοποίηση και τα ξενόδουλα πιόνα
της στη χώρα μας. Ήταν συγκινητική η προσπάθεια που έκαναν αρκετοί παρά
τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Αφού έγινε ο οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. και απηλλάγη αυτό
από ευθύνη, ο Πρόεδρος Παντελής Πανέρης έκοψε την πίττα του Συλλόγου.
Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ο τυχερός για να πάρει το δώρο του, δύο βιβλία
Χιωτών λογοτεχνών. Μετά όπως πάντα δια βοής εκλέχτηκε το ίδιο Δ.Σ. αφού
δεν υπήρχαν άλλοι πρόθυμοι για να αναλάβουν και να συνεχίσουν την
προσπάθεια να διατηρηθεί ο Σύλλογός μας. Μετά συνεχίστηκε το γλέντι και οι
επόμενες φωτογραφίες δείχνουν το κέφι που επικράτησε. Το Δ.Σ. ευχαριστεί
όλους όσους συμμετείχαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση του
Συλλόγου και μερικούς που έστω και αν δεν ήλθαν, έστειλαν με άλλους ή
μέσω τραπέζης την συνδρομή τους.
Επίσης το Δ.Σ. ευχαριστεί ιδιαιτέρως την οικογένεια Κοιλιαρίδη των
δωρητών του Συλλόγου μας, που μας δώρισαν ένα κέντημα μέσα σε κορνίζα
του 1856, που ήταν προίκα της κυρά Ολυμπίας της μητέρας τους που θα την
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θυμούνται οι μεγάλοι συγχωριανοί μας, για να το βάλουμε στην αίθουσα του
ξενώνα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΣΟΔΑ 2013
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 2012

3.238,10 €

Συνδρομές –εισφορές 2013

1.320,00 €

Σύνολον

4.550,20 €

ΕΞΟΔΑ 2013
Αγορά πίττας 2013 - έξοδα γεύματος

980,08 €

Εκτύπωση Δ/νσεων – Αγορά δώρουκ.λπ έξοδα λογαριασμού

190,00 €

Σύνολον

1.170,08 €

Καθαρό υπόλοιπο

3.388,02 €

Το ποσό αυτό είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα Πειραιώς, στο όνομα
του Συλλόγου ( δυστυχώς έχει έξοδα λογαριασμού 42, 00 € το χρόνο ) και για
όσους θέλουν να καταθέσουν την
6274040036258

και

για

συνδρομή τους ο Αριθμός είναι

συγχωριανούς

GR23017127400062 7404 0036 258
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μας

στο

εξωτερικό

(ΙΒΑΝ)

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Όπως όλοι γνωρίζετε η εφημερίδα του Συλλόγου έχει ένα χρόνο να
εκδοθεί. Στην τελευταία έκδοση αλλά και στην περσινή Γ.Σ. είχαμε πει ότι τα
έξοδα για την έκδοσή της είναι απαγορευτικά για τα οικονομικά του Συλλόγου
μας.
Είχαμε πει ότι οι αχρείοι της κυβέρνησης ανέβασαν τα ταχυδρομικά
τέλη 10 φορές επάνω από 10 λεπτά που δίναμε ταχυδρομικά για κάθε
εφημερίδα, το έφθασαν ξαφνικά στα 0,95 €., που για τα φύλλα που
ταχυδρομούσαμε στα μέλη μας

έφθανε το ποσό, στα 360,00 ευρώ, συν

280,00 € τα εκτυπωτικά, δηλαδή θέλαμε 650,00 € για κάθε φύλλο, δηλαδή
2.500,00 € το χρόνο. Όταν όμως μόνο 60-70 συγχωριανοί μας δίνουν
συνδρομές πως θα καλυφθούμε; Έτσι αποφασίσαμε να «εκδίδουμε» την
εφημερίδα μέσω ιστοτόπου, που δημιούργησε το μέλος μας Φώτης
Φραγκάκης με την ονομασία

www.vasileoniko.gr. Έτσι όποιος θέλει θα

μπορεί είτε μέσω της παλιάς Συντακτικής Επιτροπής είτε μέσω του Φώτη
Φραγκάκη να στέλνει κείμενα ή φωτογραφίες για δημοσίευση.
¥
«Ετοιμασίες» έχουν πολλοί συγχωριανοί μας, προκειμένου να
πολιτευτούν στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Ήδη υποψήφιοι για την
θέση του Δημάρχου Χίου μέχρι τώρα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ο Πολ.
Λαμπρινούδης από πλευράς ΠΑΣΟΚ, Μ. Σκούφαλος από το ΚΚΕ, M.
Βουρνούς ανεξάρτητος, Ε. Φρεζούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Ν.Δ. ακόμη δεν
έχει αποφασίσει λόγω πληθώρας υποψηφίων, Ι. Ξενάκη, Καρματζή και
Βουρλή.
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¥
Πανάκριβο είναι το νερό που πληρώνουμε έστω και αν δεν
καταναλώνουμε. Η ΔΕΥΑΧ έχει γίνει βραχνάς για τους κατοίκους του νησιού,
και συνεχώς δημιουργούνται καυγάδες.
¥
Νέο Δ.Σ. Συμβούλιο εκλέχτηκε στο Σύλλογο του χωριού μας μετά την
παραίτηση του Προέδρου Γιάννη Μαστοράκη.

Νέος Πρόεδρος μέχρι να

γίνουν εκλογές τον Μάιο εκλέχτηκε o Δημήτριος Π. Κοντογιάννης.

Πιστεύουμε μέχρι τον Μάιο να εκτονωθεί

η κατάσταση και να

λειτουργήσει πάλι ο Σύλλογος, όπως πριν που έκανε εκδηλώσεις και τις
θαύμαζε όλη η Χίος.
¥
Πέθανε στο χωριό ο Γιάννης Καρούλιας.
Στην Αθήνα :
η Μαρία Αθ. Φετοκάκη
ο Ανδρέας Ν. Φετοκάκης
Τα Συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

Η ενημέρωση θα γίνετε κάθε μήνα εκτός αν προκύπτουν περιστατικά
που θα πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη μας και φίλοι του χωριού μας άμεσα.

Η Συντακτική Επιτροπή
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