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ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Νέα μελέτη συντάσσεται για το πρόβλημα του καμπαναριού και της εκκλησίας
του χωριού μας. Όπως διαπιστώθηκε το πρόβλημα με τις κολώνες της εκκλησίας
είναι πολύ σοβαρό γιατί όπως εφάνη οι ρωγμές είναι κάθετες και οι περισσότερες
κο λώνες έχο υν πάθει καθήλωση. Έτσι πάλι από την αρχή Αρχαιολογία, Ναοδομία
κ.λ.π. Να δούμε μέχρι να τελειώσουν οι διαδικασίες θα αντέξει η εκκλησία; Ίσως ο
Άγιος να την κρατήσει όσο χρειαστεί. Πέραν όμως των διαδικασιών το άλλο μεγάλο
πρόβλημα είναι το οικονομικό που σίγουρα θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό
για να γίνουν όλες οι εργασίες, στερεώσεις και ανοικοδομήσεις και οι καιροί είναι
δύσκολοι και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε έστω και με 10 Ευρώ.
***
Άρχισαν να φτάνουν οι συγχωριανοί μου παραθεριστές στο χωριό μας, τόσο από
την Αθήνα όσο και από την Αμερική. Το καλοκαίρι είναι ωραία στο χωριό και στη
Χίο και για όσους δεν έχουν πρόβλημα με την εργασία τους είναι καλά και για
περισσότερο καιρό και όχι μόνο 10-15 ημέρες.
***
Μία ωραία βραδιά διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού στο
χώρο του Ξενώνα του Συλλόγου μας. Πολλά χορευτικά συγκροτήματα από Χίο και
άλλα μέρη, έδειξαν τις χορευτικές τους ικανότητες στους παραδοσιακούς χορούς. Ο
χώρος του Ξενώνα αποδεικνύετε πάρα πολύ χρήσιμος και έχει γίνει κέντρο

Πολιτιστικών δραστηριοτήτων όχι μόνο του χωριού μας αλλά και των γύρω χωριών.
Ο Σύλλογος μας πάντα θα θυμάται τους δωρητές του οικοπέδου Κώστα και Μήτσο
Κοιλιαρίδη (Μπαρούτηδες) και τους ευγνωμονεί καθώς και τα μέλη και το Δ.Σ του
Συλλόγου μας που σε πείσμα πολλών προχώρησαν στην ανέγερση αυτού του κτιρίου
που σήμερα είναι πολύ χρήσιμο και λειτουργικό και είναι μία όαση πολιτισμού.

***

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΟ
Άντεξε η Χίος στον σεισμό που ισοπέδωσε την Βρίσα στην γειτονική Μυτιλήνη.
Κανένα κτίσμα δεν έπαθε ζημιά. Αν και σε πολλούς που γνωρίζουν το πρόβλημα του
καμπαναριού μας πήγε ο νους στο κακό.
***
Μεγάλη επιτυχία πάλι ό πως κάθε χρό νο είχαν ο ι μαθητές των Λυκείων της Χίο υ
στις πανελλαδικές εξετάσεις από τους 268 υποψηφίους πέρασαν οι 178 στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα. 220 γραπτά διαφόρων μαθητών ήταν από 18 μέχρι 20.
Πρώτος στην πληροφορική του πανεπιστημίου Αθηνών πέρασε ο μαθητής Γιώργος
Αποστολίδης από το λύκειο Βροντάδου. Μπράβο στα παιδιά και στους καθηγητές
των Δημόσιων σχολείων που τόσα άδικα τους κατηγορούν.

***
Σε πέντε μήνες θα παραδοθεί στο Δήμο το φράγμα της Κόρης, το γεφύρι μετά από
60 χρόνια σκέψης για κατασκευή και δέκα πέντε χρόνια ανέγερσης μάλλον πια θα
τελειώσει. Θα έχει όμως νερό; Με την ξηρασία που υπήρχε φέτος το μέλλον του
μάλλον θα είναι δύσκολο.
***
Μία πρό ταση από την βο υλευτή κ. Μιχαηλίδη ταράζει τα νερά. Να φυτευτο ύν
σχίνοι στα καμένα δάση! Φυσικά με προγραμματισμό θα λέγαμε κι εμείς και με
σύγχρονα δεδομένα καλλιέργειας και συγκομιδής και μέσα από συνεταιρισμούς νέου
τύπου οι ομάδες παραγωγών για να αυξηθεί η παραγωγή.
***
Αυξημένη η κίνηση στο αεροδρόμιο ΟΜΗΡΟΣ του νησιού μας, τον Ιούνιο οι
πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 23%. Μειώθηκαν δυστυχώς οι πτήσεις
εξωτερικού (τσάρτερ). Οι Tour Operators που καθορίζουν την κίνηση του τουριστών
δεν προτιμούν τη Χίο γιατί απ’ ότι ξέρουμε εκεί δεν υπάρχουν ξενοδοχεία με
«βραχιολάκι» και έτσι δεν ωφελούνται αυτοί, από αυτήν την διαδικασία, αφού στόχος
τους είναι όλα τα χρήματα να πληρώνονται στο εξωτερικό.
***

Θάνατοι:
Πέθανε στην Αθήνα ο Νίκος Θρουβάλας για πολλά χρόνια Πρόεδρος του Συλλόγου
μας και από τους ιδρυτές του. Εκείνος μαζί με τους πρώτους συμβούλους του
Συλλόγου, ξεκίνησαν την ιδέα για την ανέγερση ξενώνα στο χωριό μας και πλησίασε
τους δωρητές αδελφούς Κοιλιαρίδη και έτσι έγινε το πρώτο βήμα. Ο Σύλλογος μας
θα τον θυμάται και του λείψει πολύ γιατί πάντα η παρουσία του μέχρι το τέλος του
ήταν ενδιαφέρουσα.

Σύσσωμο σχεδόν το Δ.Σ και αρκετά συγχωριανοί μας παραβρέθηκα στην εξόδιο
ακολουθία στο Μητροπολιτικό ναό του Αμαρουσίου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
τον σκεπάζει.
***
Πέθανε στο χωριό ο Γιώργης Ιωαν. Μαστοράκης καθώς και η σύζυγος του
Ζαμπέλα Μαστοράκη το γένος Νικ. Καράδη

♦ 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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