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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Πολλοί συγχωριανοί μας τόσο από την Αθήνα όσο και από το εξωτερικό,
κυρίως από την Αμερική, επισκέφθηκαν φέτος το χωριό μας. Δεν αναφέρουμε
ονόματα μην παραλείψουμε κάποιους και παρεξηγηθούμε. Πάντως τα βράδια η
πλατεία είχε ζωντάνια, αρκετά τραπέζια γέμιζαν με χωριανούς και φίλους τους και ο
Σπύρος με την Δήμητρα έτρεχαν και δεν έφταναν να τους εξυπηρετήσουν αλλά που
να τους χορτάσουν.
¥
Έγιναν δύο πανηγύρια όπως κάθε χρόνο ένα του Αγ. Παντελεήμονα και ένα
την παραμονή του Σωτήρος στο Ίσιο με σχετική επιτυχία παρ’ ότι τα μέλη του
Συλλόγου έκαναν μεγάλη προσπάθεια να ευχαριστήσουν τους παρευρισκόμενους.
Στις 13 Σεπτέμβρη θα γίνει και η εκδήλωση για το “τσίκουδο”, με παραδοσιακούς
χορούς και μεζέδες. Καλή επιτυχία.
¥
Τοποθετήθηκε στην Αίθουσα του συλλόγου, από τον πρόεδρο Π. Πανέρη και
Γ. Κουλουρούδη, ένα κάδρο με κέντημα της Ολυμπίας Ευθυμίου Κοιλιαρίδη το οποίο
το είχε κεντήσει με ωραία χρώματα πριν παντρευτεί τον μπάρμπα Ευθύμη, πατέρα
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των δωρητών του οικοπέδου. Το κάδρο το δώρισαν στον σύλλογο μας οι εγγονές της,
Ολυμπία Μπιζά και Ολυμπία Παινέση τις οποίες και ευχαριστούμε.

Νέος Πρόεδρος στο χωριό εκλέχτηκε ο Κωστής Κοντογιάννης, δοκιμασμένος
και πάντα πρόθυμος να λύσει κάθε θέμα που απασχολεί το χωριό, του ευχόμαστε
καλή επιτυχία.
Δήμαρχος Χίου εκλέχτηκε ο Μανώλης Βουρνούς ο οποίος αρχικά δήλωνε
ανεξάρτητος αλλά τώρα βαφτίζετε νεοδημοκρατικός και πολλοί που πήγαν να τον
ενισχύσουν το φυσούν και δεν κρυώνει.
Μετά από πολλές νικηφόρες εκλογικές μάχες που είχε πετύχει σε διάφορα
αξιώματα, έχασε την τελευταία μάχη ο Πολ. Λαμπρινούδης. Οι κακές γλώσσες λένε
ότι τον έφαγε ο περίγυρος του που τόσα χρόνια είχε στρογγυλοκαθίσει σ’ όλες τις
θεσούλες.
¥
Χρυσό πληρώνουμε στο χωριό το νερό (πιο νερό την θάλασσα), μόνο τα
πάγια το τετράμηνο με τον Φ.Π.Α χωρίς να υπάρχει σύνδεση με την αποχέτευση είναι
32,48 όταν στην Αθήνα είναι 8 ευρώ το τρίμηνο και σε παραλιακούς Δήμους της
Αττικής η ελάχιστη χρέωση είναι 14,40 Ευρώ. Για 20 κυβικά μέτρα πληρώνεις 16,27
ευρώ. Που πηγαίνουν τόσα χρήματα; Θα γίνει καμία έρευνα γι’ αυτό; Τι θα κάνει η
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νέα Δημοτική Αρχή; Θα ξελαφρώσει τον κόσμο απ’ αυτό το άδικο χαράτσι; Δεν
φθάνουν τα άλλα χαράτσια που μας φορτώνουν καθημερινά, θα πληρώνουμε και στα
χωριά τέτοια χαράτσια; Περιμένουμε μέτρα και θα επανέλθουμε.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ

Η “απληστία” της υποψήφιας περιφερειάρχισας κ. Καλογήρου να παίρνει
μισθό από το Δημόσιο μέχρι την τελευταία ημέρα πριν τις εκλογές πιθανόν να της
στοιχήσει την εκλογή της γιατί έπρεπε να παραιτηθεί από την έμμισθη θέση τρείς
μήνες πριν. Αν αυτή και ο περίγυρος της δεν γνώριζαν το εκλογικό κώλυμα,
σκεφτείτε τι ανθρώπους εκλέγουμε και κατά πόσο θα είναι ικανοί να προωθήσουν και
να λύσουν σοβαρά προβλήματα του νομού και των κατοίκων του.
¥
Αφού πέρασε η καλοκαιρινή περίοδος και πολλοί ταλαιπωρήθηκαν από την
επιβατική πανάκριβη ναυσιπλοΐα θυμήθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας (τι παιδί κι αυτό)
να οργανώσει ημερίδα για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες!
¥
Πέρασαν στο Πανεπιστήμιο από το χωριό μας :
Δανιήλ Ισιδώρα του Νικολάου στο τμήμα Ναυτιλιακών σπουδών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στην Χίο, Μαστοράκη Βάσσα του Ιωάννη στο Παιδαγωγικό τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο και Βαγγέλης
Νικ. Κακκαρίδης στη Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.
¥
Μεγάλη επιτυχία είχαν οι μαθητές των Λυκείων της Χίου στις πανελλαδικές
εξετάσεις καθώς 303 μαθητές πέτυχαν στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Το 79% πέτυχε στα Α.Ε.Ι
και το 21 % στα Τ.Ε.Ι. μετά σου λένε για τα ιδιωτικά σχολεία. Σκέψου αν η πολιτεία
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διέθετε τα απαραίτητα κονδύλια για την παιδεία τι επιτυχίες θα είχαν οι μαθητές.
Συγχαρητήρια στους καθηγητές για το επίπεδο που διατηρούν τα λύκεια της Χίου και
στους μαθητές που μέσα σε αντίξοες συνθήκες εκπλήρωσαν το όνειρο τους.
¥
Ο Γιάννης Ασμάνης που πέρασε στη σχολή Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών και
Μηχανολόγων Η/Υ του Ε.Μ.Π πέτυχε την καλύτερη βαθμολογία Πανελληνίως.
Μπράβο.
¥
Οι Τούρκοι τουρίστες έδωσαν πνοή στο νησί, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα.
Δυστυχώς οι Ευρωπαίοι ήταν λιγοστοί και πολύ σφιγμένοι όπως έλεγαν τα γκαρσόνια
στις ταβέρνες. Μία σαλάτα, μία φέτα, μία μπύρα και τέλος. Από 58 τσάρτερ που
πήγαν στο νησί φέτος έφθασαν μόνο 46.
¥
Γάμοι: Παντρεύτηκε στην Παναγία την Λατομίτισα η κόρη του Μιχάλη Σκουλικήδη
Σταματία(γιατρός) με τον αγαπημένο της κ. Μαρτάκη. Τους ευχόμαστε κάθε ευτυχία.
Θάνατοι: Απεβίωσε στο χωριό ο Δικηγόρος Ιωάννης Κεφάλας σύζυγος της Σοφίας
Καμπούρη. Τα Συλλυπητήρια μας.
¥
Απεβίωσε και ο Λευτέρης Τέττερης ο ποτοποιός. Δεν ήταν χωριανός μας
αλλά τα ποτά του και κυρίως το ούζο του δρόσιζαν τους Βασιλειωνοικούσους πολλά
χρόνια πριν. Ο Νικολής ο Καθαρής με τους μπρούτζινους μπουσέδες πάνω στο ψαρί
γαϊδουράκο του κάθε βδομάδα φόρτωνε το αρωματικό φορτίο προς τέρψη των
χωριανών μας.

Η Συντακτική Επιτροπή
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