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 Χειμώνιασε και το χωριό μας ερήμωσε στον κεντρικό δρόμο δεν φωτίζει 
σχεδόν κανένα σπίτι. Τα βράδια ευτυχώς που υπάρχει το Λιοτρίβι και βρίσκουν 
καταφύγιο μερικοί είτε πίνοντας κανένα ουζάκι είτε παίζοντας καμία πρέφα ή 
κανένα Θανάση. 

¥ 

 Ωραία εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος του χωρίου στην πλατεία την 
παραμονή του Χριστουγέννων για τα παιδιά όπου χόρεψαν και διασκέδασαν μέχρι 
πολύ αργά. Ο Μπάμπης ο Κοιλιάρης με το μπουζούκι του έδωσε τον τόνο στην 
εκδήλωση και μία ευχάριστη βραδιά για το χωριό μας. Την επόμενη μέρα στο 
κέντρο “Χάραμα” ο σύλλογος έκανε την Χριστουγεννιάτικη  χοροεσπερίδα. Πολλοί 
από εμάς ίσως  να θέλαμε να είμαστε εκεί αλλά αυτό δεν είναι εύκολο σήμερα. 

 

αναγέννηση 
ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ 
Ηλεκτρονική Έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Βασιλειωνοικούσων 

 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2014 
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Σταμάτησε το “Μύκονος” την “άγονη γραμμή” γιατί έληξε η σύμβασή του αλλά ο 
“υπουργός” ΥΕΝ δεν το πήρε χαμπάρι. Εκτός και εάν σκοπίμως δεν προκήρυξε 
διαγωνισμό για να το κάνει ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ όπως εύστοχα σχολίασαν οι 
συμπατριώτες μας.  

 

¥ 

 Τόση τρομολαγνία, τρομοκρατία και διασπορά φόβου και ψευδών ειδήσεων 
που βλέπουμε μέχρι σήμερα στην προεκλογική περίοδο κυρίως από την Ν.Δ δεν 
έχει προηγούμενο. Έφθασε ακόμη ο κυνηγητικός σύλλογος Χίου να λανσάρει σε 
αφίσα του, το σύνθημα “Μην ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα καταργήσει το Κυνήγι”! 
Έλεος. 

 

 

¥ 

 Πολλοί υποψήφιοι προσφέρονται εθελοντικώς και κυρίως “ανιδιοτελώς” για 
να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, είδαν την …………………. Μίας βουλευτού που με 
240 ψήφους εκλέχτηκε βουλευτής, και τρέχουν. Δεν ξέρουν όμως ότι το χρήμα και 
μάλιστα όταν έρχεται από Λονδίνο μεριά θα κρίνει το αποτέλεσμα. Τούτο το βλέπει  
κανείς διαβάζοντας Χιώτικο τύπο και ιδιαίτερα ένα συγκρότημα όπου και 
φτέρνισμα κάποιου υποψηφίου γίνεται θέμα. Δεν ξέρουμε αν στις εκλογές αυτές θα 
συμβάλλει και ο άγιος της Χίου όπως προσηκόντως έκανε στις Δημοτικές. Ας έχουμε 
την ευλογία του. 
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¥ 

 Μεγάλες αυξήσεις στα Δημοτικά τέλη επιβάλλει ο “ανεξάρτητος” Δήμαρχος 
Χίου που φθάνουν το 1,83 Ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες. Έτσι ένα 
σπιτάκι 60 τ.μ θα πληρώνει 100 και πλέον Ευρώ το χρόνο. Έχουμε πανάκριβο νερό 
θα έχουμε πανάκριβα Δημοτικά τέλη. Πιστός ο δήμαρχος στον κομματικό του χώρο 
φορτώνει και άλλα βάρη στον κοσμάκη που τον έχουν σακατεύσει στους φόρους 
και στις μειώσεις μισθών και συντάξεων. Τέτοια δημοτικά τέλη δεν πληρώνουν 
οικίες ούτε στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Μπράβο σου Δήμαρχε. 

 

 

¥ 

 Στο Λιμάνι των Μεστών (Πασαλιμάνι) θα ξεφορτώνουν πλέον τα εμπορικά 
πλοία τσιμεντάδικα κ.λπ. από την 1η Γενάρη και έτσι θα αραιώσει η κίνηση 
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες στο λιμάνι της Χίου. 

 

 

¥ 

 Άγριο κράξιμο έφαγε κυβερνητικός υποψήφιος σε χωριό της Χίου και γίνετε 
προσπάθεια να κρατηθεί κρυφό αλλά κάποιος έχει βιντεάκι όπως μας 
πληροφόρησαν και το κυκλοφόρησε. 

 

 

¥ 

 Ένας 40χρονος Αλβανικής καταγωγής δολοφονήθηκε μαφιόζικα έξω από το 
σπίτι του. Μάλλον ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών και όχι άλλη αιτία. 

 

 

¥ 
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 Τα πρωτοχρονιάτικα βαποράκια έδωσαν ζωή στην καταθλιπτική Απλωταριά 
που κάθε χρόνο μαραζώνει όλο και πιο πολύ οικονομικά παρά την ανακατασκευή 
της. Την πρωτιά πήρε το βαποράκι από την συνοικία της Λέτσενας. 

 

 

¥ 

Πολλά χιόνια έπεσαν και στην Βόρεια Χίο και η κίνηση γινόταν μόνο με αλυσίδες 
στους τροχούς. Επίσης σε πολύ καλό επίπεδο είναι το ύψος της βροχόπτωσης. Να 
δούμε επιτέλους τα φράγματα θα έχουν νερό ή τσάμπα τα έκαναν. 

 

 

¥ 

 Κάποιοι περηφανεύονται για τα συρματοπλέγματα του Έβρου που 
αποτρέπουν την προσέγγιση οικονομικών μεταναστών αλλά οι καθημερινές 
φουρνιές στις ακτές τις Χίου όλο και αυξάνονται. Δεκάδες κυρίως Σύριοι και Ιρακινοί 
περνούν το Στενό. Οι πόλεμοι που επιβάλλουν οι μεγάλοι για τα πλούσια 
κοιτάσματα πετρελαίου ξεσπιτώνουν χιλιάδες ταλαίπωρους ανθρώπους που εμείς 
τους λέμε δυστυχώς λαθρομετανάστες, ξεχνώντας πόσοι πατριώτες μας την 
δεκαετία του 60΄ και του 70΄ έβγαιναν “λαθραίοι” στον Καναδά, στην Αμερική και 
στην Αυστραλία. 

 

 

¥ 

 Επανέρχεται πάλι η συζήτηση για επένδυση 200 εκ. Ευρώ στα παλιά 
Κεραμεία στην παραλία Νεοχωρίου από τον ιδιοκτήτη του εφοπλιστή κ. Κολάκη. 
Προγραμματίζεται ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας καζίνο (τι το θέλει αυτό) και 
άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων. Βέβαια χρόνια τώρα συζητείται η επένδυση. 
Μήπως όμως είναι προπαγάνδα για ενίσχυση κάποιου Κυβερνητικού υποψηφίου 
που δήθεν φέρνει επενδύσεις και μέχρι τώρα δεν είδαμε καμία. Μήπως ο Άγιος της 
Χίου έχει καμία πληροφορία, μιας και έχει αγαστές σχέσεις με την εφοπλιστική 
οικογένεια; 

 

¥ 
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 3.500 πινακίδες αυτοκινήτων κατατέθηκαν μέχρι πρότινος στην ΔΟΥ Χίου 
αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα τους. Είδες 
πόσο καλά πάει η οικονομία και που μας κατάντησαν οι σωτήρες της κυβέρνησης. 

 

¥ 

Θάνατοι:    

 Απεβίωσε στην Αθήνα ο Αλέκος Φωτίου Φραγκάκης. 

Απεβίωσε στον Καναδά ο Παναγιώτης Καρασούλης, συνεργάτης του Ιάσωνα 
Καλαμπόκα. Αντιστασιακός στην πρώτη Γερμανική κατοχή. Ήταν ένα εξαίρετος 
άνθρωπος, πατριώτης και αγωνιστής με ήθος και προσφορά όχι σαν τους 
σημερινούς λακέδες και νεοδοσίλογους της νέας Γερμανικής κατοχής. Βλέπετε  η 
Ελλάδα και η Χίος έβγαλαν αρκετά παλικάρια με ήθος και λεβεντιά. Ας τους 
μιμηθούμε σήμερα και εμείς. 

¥ 

 Το Δ.Σ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΟΙΚΟΥΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ σε όλους του 
συγχωριανούς μας όπου γης ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ και ο νέος χρόνος να 
είναι καλύτερος από τον περασμένο. 

 

¥ 

 Μετά τις εκλογές θα γίνει η Γ.Σ του Συλλόγου μας και θα κοπεί η Πίττα. Το 
Δ.Σ θα  ενημερώσει τα μέλη και τους φίλους του τηλεφωνικά και μέσω της 
ιστοσελίδας. 

 

 

 

Η   Συντακτική Επιτροπή 


