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ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ
Ηλεκτρονική Έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Βασιλειωνοικούσων
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Νοέμβρης - Δεκέμβρης 2018

Το Δ.Σ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΥΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ
ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΚΟΨΕΙ ΤΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΤΑ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΓΕΝΝΑΡΗ ΤΟΥ 2019 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΙΤΕΙΟ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΟΔΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 9-13 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

ΓΕΝΕΘΛΙΑ 40 ΧΡΟΝΩΝ
40 χρόνια κλείνει φέτος ο Σύλλογος μας, λες και ήταν χθες όταν λίγοι
συγχωριανοί μας που ζούσαν στην Αθήνα μαζεύτηκαν σε μία ταβέρνα και
αποφάσισαν να δημιουργήσουν το Σύλλογο των Βασιλειωνοικούσων Αθήνας. Όλοι
οι συγχωριανοί μας χάρηκαν που και εμείς όπως όλοι οι επαρχιώτες που
“μετανάστεψαν” στην Αθήνα, γιατί το αγαπημένο μας χωριό δεν μπορούσε να μας
ζήσει, ιδρύσαμε Σύλλογο. Άλλοι έφυγαν από το χωριό με λίγες δραχμές άλλοι
πούλησαν πατρικά σπίτια και χωράφια για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους
και άλλοι ήρθαν να σπουδάσουν. Όλοι όμως δεν ξέχασαν το χωριό τους το
εργατοχώρι Βασιλειώνοικο που τόσες θύμησες τους έφερνε στο μυαλό τους. Άλλοι
έφυγαν παιδιά αφήνοντας το παιχνίδι στην αυλή του σχολείου, στην απλάδα, στο
πευκάκι ή στα κοντινά χωράφια χωρίς να ξέρουν πότε θα ξαναγυρίσουν ή εάν θα

ξαναγυρίσουν πια. Πολλοί δεν τα κατάφεραν γιατί οι δύσκολες συνθήκες και ο
αγώνας επιβίωσης τους ενσωμάτωσε στην Αθήνα, που ναι μεν απρόσωπη αλλά τους
έδωσε δουλειά και τους ολοκλήρωσε ως ανθρώπους. Οι περισσότεροι πέτυχαν,
έφτιαξαν περιουσίες, οικογένειες και αφήσαν το στίγμα τους από όπου περάσαν.
Σαράντα Χρόνια: Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τις ατελείωτες συνεδριάσεις του
Δ.Σ τις εκδρομές και τις άλλες δραστηριότητες; Τις προσπάθειες να βοηθηθεί το
χωριό μας και να τονωθεί η αγάπη των ξενιτεμένων στο χωριό και στους εκεί
συγχωριανούς μας; Την εφημερίδα το “Βασιλειώνοικο” πρωτοπορία τότε σ’ όλη τη
Χιώτικη Παροικία που έγινε σύνδεσμος όλων των Βασιλειωνοικούσων σ’ όλα τα
μέρη της Γης.
Δεν θα αναφερθούμε σ’ ονόματα γιατί όλοι λίγο πολύ βοήθησαν με τον τρόπο
τους. Άλλοι με χρήματα άλλοι με ανάλωση χρόνου από τη δουλειά τους και άλλοι με
την επιστήμη τους. Όμως θα πρέπει να αναφερθούμε σε κάποιους που έβαλαν τη
σφραγίδα τους και δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας, όπως ο Νίκος και ο Μανώλης
Θρουβάλας, ο Δημήτρης ο Αμπανούδης, ο Στέφανος ο Ζάνναρος, οι αδελφοί
Κοιλιαρίδη Δημήτρης και Κώστας που δώρισαν το οικόπεδο τους στο χωριό και
κτίσαμε την αίθουσα μας και τώρα υπάρχει ένα ωραιότατο στέκι καμάρι του χωριού
μας που τα Βασιλειωνοικούσικα και τα παιδιά των γύρω χωριών βρίσκουν ένα
πολιτιστικό και μορφωτικό στέκι. Επίσης τους μηχανικούς Αλέκο Ξυντάρη και
Μανώλη Καρασούλη που έφτιαξαν τα σχέδια και τις μελέτες, τους εν ζωή προέδρους
Μαίρη Ζάναρου, Μανώλη Καρασούλη, Παντελή Πανέρη και όλα τα μέλη των Δ.Σ
συμβουλίων που στάθηκαν επάξια μέχρι σήμερα και διατηρούν το Σύλλογο αν όχι
βέβαια με τη προηγούμενη δράση του αλλά ζωντανό για να ενώνει τους
Βασιλειωνοικούσους και να μεταφέρει νέα τους σ’ όλη την οικουμένη. Αυτά τα
σαράντα χρόνια θέλουμε φέτος να γιορτάσουμε και σας καλούμε όλους να έλθετε
στη φετινή μας εκδήλωση στις 13 Γενάρη του 2019 που θα κόψουμε πάλι την
Αγιοβασιλιάτικη πίττα. Η χαρά μας θα είναι μεγάλη να έλθετε όλοι παρά τα
σαράντα χρόνια που πέρασαν από τις πλάτες μας να βρεθούμε πάλι ξανά να
νοιώσουμε πιο νέοι όλοι μαζί.
Για το Δ.Σ
Γιάννης Κουλουρούδης

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
Ο Μορφωτικός Σύλλογος του χωριού διοργάνωσε πολλές εκδηλώσεις από το
καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Κύρια εκδήλωση ήταν η γιορτή του “Τσίκουδου” που
μάζεψε πάλι φέτος πάρα πολύ κόσμο.
Το θεατρικό του τμήμα με τη καθοδήγηση του Μπάμπη Κοιλιάρη έδωσε πολλές
παραστάσεις στη Χίο με μεγάλη επιτυχία. Τα παιδικά τμήματα ζωγραφικής, χορού
κ.λ.π. μαζεύουν αρκετά παιδιά όχι μόνο του χωριού μας αλλά και των τριγύρω
χωριών. Η αίθουσα του Συλλόγου μας έχει γίνει κυψέλη πολιτισμού και πνευματικής
ανάτασης των παιδιών στις δύσκολες εποχές που περνάει η νεολαία μας. Ίσως να
αδικούμε το Σύλλογο του χωριού που περιγράφουμε τόσα λίγα για τη δραστηριότητα
τους, όμως δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το Δ.Σ.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ
Ετοιμάζονται οι υποψήφιοι δήμαρχοι για να «καταλάβουν» τη θέση του
δημάρχου και των συμβούλων. Εμείς που δεν κατοικούμε στη Χίο δεν μπορούμε να
κάνουμε επιμέρους κριτικές. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε και το
παραδέχονται πια όλοι είναι ότι τόσο ο Καποδίστριας όσο και ο Καλλικράτης (ή
Καλαφάτης) χαντάκωσαν τα μικρά χωριά. Αν σκεφθεί κανείς τι έργα είχαν γίνει στο
χωριό όταν ήταν κοινότητα και τι τόσα χρόνια που είμαστε «Δήμος» εύκολα βγάζει
το παραπάνω συμπέρασμα.
*
Λειψυδρία προς το παρόν φέτος καθώς ελάχιστες βροχές υπήρχαν μέχρι σήμερα
το Νοέμβρη. Να δούμε τι θα γίνει τον υπόλοιπο χειμώνα. Το φράγμα στης κόρης το
γιοφύρι έγινε σύγχρονο της Άρτας το γιοφύρι και τελειωμό δεν έχει.
*
Πολλοί γκρινιάζουν για τους μετανάστες που φιλοξενούνται στη ΒΙΑΛ στο
Χαλκειός, ίσως κάποιοι να έχουν δίκαιο γιατί τους έκανα στην αρχή ζημιές. Όμως απ’
ότι μάθαμε αποζημιώθηκαν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εκεί εργάζονται 300
περίπου Χιώτες και ότι οι πρόσφυγες χρειάζονται 4.000 με 5.000 χιλιάδες μερίδες την
ημέρα. Είναι μία ένεση για την οικονομία της Χίου και για πολλούς επαγγελματίες.
*
Η κατρακύλα της Τούρκικης λίρας έφερε μείωση των Τούρκων επισκεπτών η
οποία δεν ήταν μεγάλη αλλά έγινε αισθητή στην αγορά. Οι Τούρκοι ήταν καλοί
πελάτες και έφευγαν φορτωμένοι με Χιώτικα προϊόντα. Ο λαός της Τουρκίας δεν έχει
να χωρίσει τίποτε με εμάς. Άλλοι δημιουργούν τα προβλήματα και πληρώνουν οι
λαοί γι’ αυτό και αυτό που είπε κάποιος ανεκδιήγητος παράγοντας «Τούρκος καλός
μόνο νεκρός» ήταν εντελώς απαράδεκτο. Δυστυχώς αυτόν μπορεί να τον δούμε
υποψήφιο δήμαρχο Χίου! Έλεος.
*
Άρχισε να εφαρμόζετε το μεταφορικό ισοδύναμο, γεγονός που θα βοηθήσει τις
επιχειρήσεις και τους εμπόρους που είναι αναγκασμένοι να πηγαινοέρχονται στην

Αθήνα. Εξακόσιες ογδόντα μία επιχειρήσεις έκαναν αίτηση. Μία δε εισέπραξε κιόλας
33.000 Ευρώ. Με 16 ευρώ επιδοτείται η γ΄ θέση και 38 Ευρώ η β΄ στα πλοία.
*
Μετά από 20 χρόνια κατασκευάζεται Βιολογικός σταθμός στις Οινούσσες.
Επιτέλους.
*
Μειώθηκαν αισθητά οι διαμένοντες στη ΒΙΑΛ, στο τέλος Νοεμβρίου ήταν 1.165
πρόσφυγες και μετανάστες και σε διάφορα ενοικιαζόμενα σπίτια άλλοι 210
πρόσφυγες. Το νόστιμο της υπόθεσης είναι ότι κάποιοι που μισθώνουν τα σπίτια τους
σε μετανάστες είναι μέσα σ’ αυτούς που τους βρίζουν. Αυτά είναι τα παράλογα.
*
Χριστουγεννιάτικο χωριό στη πλατεία της Χίου με στόλισμα των δένδρων της
πλατείας με πολλές εκδηλώσεις θεατρικές παραστάσεις, καραγκιόζη για τα παιδιά,
μουσική από τη φιλαρμονική του Δήμου. Τελευταία χρονιά του δημάρχου και κάτι
πρέπει να κάνει που έρχονται εκλογές.
*
Νέα παθολογική κλινική δημοπρατήθηκε στο Σκυλίτσειο νοσοκομείο και με
πτέρυγα ψυχιατρικής. Αρρώστια της εποχής ή θυμήθηκαν το παλιό απόφθεγμα «από
λίγο ως πολύ όλοι οι Χιώτες είναι λολοί», εμείς φυσικά δεν το υιοθετούμε.
*
Δεν άντεξαν το «κόκκινο σκαθάρι» οι τέσσερις φοίνικες στην είσοδο του κήπου
στη Χίο όπως και σε πολλά μέρη της χώρας ξεράθηκαν παντελώς παρά τις
προσπάθειες των γεωπόνων να τους σώσουν. Αυτοί πρέπει να είχαν φυτευτεί από το
γέρο Μπαρούτη όπως όλος ο κήπος. Αυτό τουλάχιστο ελέγετο τότε.
*
Θάνατοι: Πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο Μανώλης Ισιδ. Δανιήλ.
Συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
*

♦ Όποιος θέλει να στείλει τη συνδρομή του μπορεί να τη καταθέσει στη Τράπεζα
Πειραιώς και στο λογαριασμό 6274040036258,
ΙΒΑΝ GR230171274000627404036258 (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝΟΙΚΟΥΣΩΝ)

♦ 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.

Αγγελίες
Άννα Π. Κουκουλομάτη

Αγορές-Πωλήσεις-Μισθώσεις-

Λογοθεραπεύτρια

Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων

Λ. Αλεξάνδρας 192β, Αμπελόκηποι

τηλ. 210-8823564

Πωλείται Εμφιαλωμένο Βιολογικό
Κρασί από Παραγωγό
τηλ. 210-9426560

