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Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Έγινε και πάλι φέτος, την
Κυριακή 15 του Φλεβάρη το
μεσημέρι, η Γ.Σ του Συλλόγου
Βασιλειωνοικούσων
Αθήνας
μαζί με την συνεστίαση.
Αρκετοί συγχωριανοί μας και
φίλοι τους έδωσαν πάλι το
παρόν στην όμορφη εκδήλωση
και έδειξαν έμπρακτα ότι
αγαπούν τον Σύλλογο και το
χωριό μας.
Μπορεί να βάρυναν τα χρόνια
στους ώμους πολλών μας αλλά
δεν το βάζουμε κάτω. Τον
Σύλλογο που εδώ και τριάντα
χρόνια οι συγχωριανοί μας ίδρυσαν για να βοηθήσουν την τότε κοινότητα
Βασιλειωνοίκου και να φέρουν τους Βασιλειωνοικούσους της Αθήνας πιο κοντά, αν
και πολλοί απ’ αυτούς έφυγαν από τη ζωή δεν θα τους “προδώσουμε”. Βέβαια οι
Σύλλογοι αυτού του είδους δεν βρίσκονται και στην καλύτερη φάση γιατί η γενιά
που ήταν άμεσα δεμένη με τα χωριά της και την Χίο περνάει λίγο-λίγο στο
περιθώριο και πολλοί έφυγαν από τη ζωή. Ύστερα τα καθημερινά προβλήματα που
τα τελευταία χρόνια έγιναν βραχνάς για πολλούς δεν επιτρέπουν σε κάποιους να
έχουν την “πολυτέλεια” να ασχολούνται με τους τοπικούς συλλόγους. Αυτά όμως τα
προβλήματα δεν θα πρέπει να μας αποτρέπουν να συμμετέχουμε σε τέτοιες
εκδηλώσεις, που μας φέρνουν σε άλλες εποχές, που μας φέρνουν κοντά στο χωριό
μας και τους φίλους μας.
Αν δεν συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις του Συλλόγου και στη χαρά της
επανασύνδεσης με φιλικά και αγαπητά πρόσωπα των συγχωριανών μας, που θα
συμμετέχουμε; Στις άλλες εκδηλώσεις που έχουν θλίψη για τον αποχωρισμό;

Πρέπει λοιπόν όλοι οι Βασιλειωνοικούσοι ανεξάρτητα της ηλικίας μας αρκεί να
μπορούμε να κυκλοφορήσουμε να δίνουμε το παρόν μας, που δίνει χαρά στο Δ.Σ
αλλά και στους άλλους συγχωριανούς μας που κάθε χρόνο περιμένουν αυτή την
εκδήλωση για να ανταμώσουν φίλους και γνωστούς.

Απολογισμός του Δ.Σ
Το Δ.Σ του οποίου έληξε η
θητεία
του,
έκανε τον
απολογισμό του. Φυσικά δεν
είχε
πλούσιο
έργο
να
παρουσιάσει αλλά έχει κάτι
σημαντικό να πει ότι ο
Σύλλογος έστω και με
λιγότερη δραστηριότητα από
το παρελθόν είναι εδώ.
Έκανε πάλι την χρονιάτικη
εκδήλωση του, βράβευσε τα
παιδιά του χωριού και της
Αθήνας για την επιτυχία τους
στις πανελλήνιες εξετάσεις,
συνεργάζεται με τον πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας και προβάλλει μέσω της
ιστοσελίδας που υπάρχει στο Διαδίκτυο την δραστηριότητα του Συλλόγου του
χωριού μας και ενημερώνει για τα νέα του χωριού και της Χίου. Βέβαια η
διαδικτυακή εφημερίδα δεν είναι προσβάσιμη για όλους αλλά σήμερα σε κάθε
σπίτι υπάρχει ΙΝΤΕΡΝΕΤ και μπορούν τα παιδιά ή εγγόνια να ενημερώνουν και τους
μεγαλύτερους.
Η ιστοσελίδα "vasileoniko.gr" είναι πιο κοντά σας ακόμη και από την εφημερίδα
που εκδίδαμε.

Οικονομικός Απολογισμός του 2014
Προηγούμενο ταμείο και έσοδα 2014 4.198 ευρώ, έξοδα 829 ευρώ (σ’ αυτά
περιλαμβάνεται το γεύμα της κοπής της πίτας, η αγορά δώρου, οι κρατήσεις της
τράπεζας, ταχυδρομικά, κατασκευή πινακίδας).
Υπόλοιπο ταμείου 3.369 ευρώ. Απ’ αυτά 3.304 Ευρώ είναι στη τράπεζα Πειραιώς
στο όνομα του Συλλόγου και 65 ευρώ στα χέρια του ταμία.
Ο οικονομικός απολογισμός εγκρίθηκε από την Γ.Σ και απηλλάγη το Δ.Σ της
ευθύνης.

Εκλογή νέου Δ.Σ
Όπως γινόταν εδώ και χρόνια
το Δ.Σ μας εκλέχθηκε πάλι
“δια βοής” γιατί οι πρόθυμοι
να βοηθήσουν δεν ήταν
πολλοί, έτσι εκλέχτηκαν με
ονομαστική σειρά ο Παντελής
Αμπανούδης (έφαγε και το
περισσότερο χειροκρότημα), ο
Νίκος Eμ. Θρουβάλας, ο
Γιάννης Κουλουρούδης, ο Αλ.
Ξυντάρης,
ο
Παντελής
Πανέρης, η Μαρία Μ.
Φετοκάκη και ο Φώτης
Φραγκάκης. Το νέο Δ.Σ θα
συνέλθει άμεσα να συγκροτηθεί σε σώμα. Καλή Επιτυχία.
Μετά την κοπή της πίτας άρχισε η συνεστίαση και ο χορός, οι φωτογραφίες
δείχνουν το κέφι που επικράτησε και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Κρίμα για όσους
μπορούσαν και δεν ήλθαν στην εκδήλωση γιατί αυτοί έχασαν διπλά, αφ’ ενός δεν
διασκέδασαν και αφ’ ετέρου δεν είδαν τους συγχωριανούς τους.
Το Δ.Σ ενημέρωσε όλους τους μεγαλύτερους τηλεφωνικά και τους νέους μέσω της
ιστοσελίδας. Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν έστειλε, μόνο στο Σύλλογο του χωριού μας
και εκείνος ανταποκρίθηκε με ζεστές ευχές για καλή χρονιά και υγεία σ’ όλους.
Τέλος το Δ.Σ βράβευσε τους μαθητές που πέτυχαν στις σπουδές τους, τον Γεώργιο
Ιωάννη Μαστοράκη και τον Βαγγέλη Κων/νου Κακκαρίδη και τους ευχήθηκε καλή
πρόοδο στην συνέχειά τους. Οι έπαινοι με το μετάλλιο θα τους σταλούν στα σπίτια
τους.
Πολλά μέλη του Συλλόγου μας που δεν έρχονται στις εκδηλώσεις, μας ρωτούν που
να πληρώνουν την Συνδρομή τους. Πρώτον στα μέλη του Δ.Σ αν βλέπουν κάποιον ή
απ’ ευθείας στην Τράπεζα Πειραιώς και στον λογαριασμό 62740440036258 επ’
ονόματι του Συλλόγου. Παρ’ ότι δεν ήλθαν στην Γ.Σ μας έστειλαν την Συνδρομή
τους ο Ιωάννης Ν. Κατσάλας και ο Νικόλαος Ι. Κατσάλας. Τους ευχαριστούμε.

Νέα από τη Χίο
♦ Πολλές αποκριάτικες εκδηλώσεις ετοιμάζονται σε διάφορα χωριά της Χίου. Η
μόστρα στα Θυμιανά, ο Αγάς στα Μεστά και στους Ολύμπους, τα “Μουτσουνάρια”
στα Καρδάμυλα, παραδοσιακός Γάμος στο Νεοχώρι , Αγάς σε Πιτυός και Λιθί,
πέταγμα αετού στην Καλλιμασιά και στον Αγ. Δημήτριο των Τσαγκαράδων. Ο καιρός
θα κρίνει τα αποτελέσματα, αφού είναι βροχερός.

♦ Μεγάλες ζημιές υπέστη ο βόρειος λιμενοβραχίονας στο λιμάνι της Χίου από τους
δυνατούς βοριάδες. Σε κάποιες μεριές ξηλώθηκε ο τεράστιος τοίχος και
δημιουργήθηκαν δύο μεγάλα ανοίγματα πολλών μέτρων.
♦ Ξηλώθηκαν από το λιμάνι στην φτωχιά προκυμαία τα παραπήγματα που έμεναν
οι οικονομικοί μετανάστες που έφθαναν στη Χίο. Τώρα ετοιμάζονται νέοι χώροι
υποδοχής. Να δούμε ποιος θα καταγγείλει την Συνθήκη του Δουβλίνο δύο για να
μην γίνουμε αποθήκη ταλαίπωρων ανθρώπων. Αυτοί που τις υπέγραψαν έχουν το
θράσος να μιλούν για λαθρομετανάστες. Ξεχνάν πόσοι ναυτικοί μας έβγαιναν
“λαθραίοι” στην Αμερική ή την Αυστραλία κατά την δεκαετία του 50 και του 60.
♦ Λειτουργία έκανε ο Πατριάρχης Κων/πολης στον Άγιο Βουκόλο της Σμύρνης. Ένας
ναός που ανακαινίστηκε από τον Δήμο Σμύρνης και λειτουργεί ως Χριστιανικός
ναός. Αυτό μήπως πρέπει να το δουν και εδώ κάποιοι που χρόνια μιλούν για τζαμί
και τίποτε δεν κάνουν.
♦ Τα εκλογικά αποτελέσματα στο χωριό μας:
44ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΟΙΚΟ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ.
ΕΓΓΕΓ: 447, ΨΗΦΙΣΑΝ: 288 ΕΓΚΥΡΑ: 283
ΣΥΡΙΖΑ
112
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
87
ΚΚΕ
22
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
15
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
14
ΠΑΣΟΚ
10
ΚΙ. ΔΗ. ΣΟ.
9
ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ.ΑΡ.
3
ΑΝΕΛ.
1
♦ Πολλές αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος στη Χίο με αποτέλεσμα να
προκαλούνται βλάβες στις οικιακές και επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές.
Βέβαια για αποζημιώσεις τίποτε η ΔΕΗ. Είδες η ΔΕΗ.
♦ Γαργάρα κάνει ο δήμαρχος τις υπερβολικές αυξήσεις στα Δημοτικά τέλη παρά τις
διαμαρτυρίες των κατοίκων. Ο άνθρωπος πιστός στις αρχές του κόμματος του
“αρπάξτε, αρπάξτε, αρπάξτε από τον κοσμάκη”. Φορτώστε νέα βάρη στον κοσμάκη.
Για όσους δεν γνωρίζουν, διπλασίασε τα Δημοτικά τέλη από 0,92 λεπτά το τ.μ το
έφθασε στο 1,87 Ευρώ. Δηλαδή άλλο χαράτσι ένα χαράτσι πέραν του χαρατσιού στο
νερό που είναι δύο φόρες πιο ακριβό από την Αθήνα. Εύγε σου κύριε Δήμαρχε.
♦ Οι Γερμανοί ξανάρχονται: Αυτοί που αιματοκύλησαν δύο φορές την Ευρώπη με
δεκάδες εκατομμύρια θύματα που έσφαζαν γέρους, γυναίκες και παιδιά,
ετοιμάζουν και άλλους βωμούς θυμάτων πείνας για να κρατήσουν το IMPERIUM
στη Ευρώπη. Οι λαοί πρέπει να πάρουν το μήνυμα. Με αυτούς τους αδίστακτους
εγκληματίες δεν θα έχουν μέλλον. Όλοι μας παντού μποϋκοτάζ σε κάθε Γερμανικό

προϊόν και σε κάθε Γερμανικό κατάστημα. Σηκώστε ανάστημα και εθνική
περηφάνια.
♦ 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.
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