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Πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 13 Ιανουαρίου η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Συγκεντρώθηκαν ακόμη μία
φορά αρκετοί συγχωριανοί μας και τους δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουν, να
τσουγκρίσουν ένα ποτηράκι και να θυμηθούν τα παλιά τους και να τιμήσουν τα 40
έτη από την ίδρυση του Συλλόγου. Το Δ.Σ. έκανε τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό
και απηλλάγη από την ευθύνη της διαχείρισης του 2018.
Αναλυτικά: Το ταμείο μας το 2018 ήταν 3.099,35 Ευρώ. Τα έσοδα όλου του
έτους ήταν 750 Ευρώ. Τα έξοδα ήταν 912,66 Ευρώ στα οποία περιλαμβάνονται
ταχυδρομικά, τα μπρελόκ (επετειακά) που αγοράσαμε, η πίτα και το γεύμα του 2018.
Το υπόλοιπο του ταμείου ήταν 2.936,69 Ευρώ το οποίο είναι κατατεθειμένο στη
τράπεζα Πειραιώς και σε λογαριασμό στο όνομα του Συλλόγου.
Κατά την ημέρα της Γ.Σ το υπόλοιπο του ταμείου ήταν 2.956,07 Ευρώ γιατί η
Χρυσούλα Θρουβάλα κατέθεσε τη συνδρομή της όπως και η Δήμητρα Φραγκάκη και
τις ευχαριστούμε πολύ.
Ίσως και κάποιοι άλλοι να κατέθεσαν τη συνδρομή τους, στο επόμενο φύλλο που
θα κάνουμε ενημέρωση θα αναφέρουμε τα ονόματά τους. Πάντως η εκδήλωση ήταν
επιτυχημένη και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι αφού μπόρεσαν οι περισσότεροι να
βρίσκονται 40 χρόνια κοντά στο Σύλλογο. Βέβαια υπήρχαν και πολλοί από τα Δ.Σ
των προηγούμενων χρόνων που δεν ήλθαν. Δεν πειράζει ας είναι όλοι καλά και του
χρόνου ίσως μπορέσουν να παραβρεθούν διότι δεν πιστεύουμε ότι τα 20 Ευρώ της
ετήσιας συνδρομής είναι εμπόδιο για κάποιον συγχωριανό μας και δεν έρχεται και
ιδίως όσοι βρίσκονται κοντά στη περιοχή.

Το Δ.Σ όπως θα είδατε και στην ανακοίνωση που σας έστειλε έκανε ένα μικρό
απολογισμό της 40ετούς δράσης του Συλλόγου και αναφέρθηκε στους πρώην
προέδρους, ιδρυτές και δωρητές του συλλόγου μας σε ένδειξη τιμής και
ευγνωμοσύνης και ιδιαίτερα σ’ όσους έχουν αποδημήσει. Τέλος το Δ.Σ βράβευσε τα
παιδιά ή εγγόνια συγχωριανών μας (ασχέτως αν πολλοί δεν ήλθαν ποτέ τους σε
εκδήλωση του Συλλόγου) διότι η πρόοδος των παιδιών και η επιτυχία τους πρέπει να
επιβραβεύεται. Κατ’ αυτό το τρόπο τελείωσε άλλη μια εκδήλωση του Συλλόγου μας
με ευχές για ένα καλύτερο χρόνο.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
Τη Κυριακή 20 Ιανουαρίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας στη Χίο
πραγματοποίησε εκδήλωση σε κέντρο της Χίου όπου έκοψε τη πίτα του, βράβευσε
παιδιά που προοδεύουν και τίμησε τους ιδρυτές του Συλλόγου, προέδρους και μέλη
που χρόνια προσπαθούν ώστε ο Σύλλογος να δραστηριοποιείται για το καλό του
χωριού μας και των κατοίκων του. Ο Σύλλογος μας έστειλε χαιρετιστήριο με ευχές το
οποίο διαβάστηκε εν μέρει στην εκδήλωση.
*

Απεβίωσε στο χωριό ο Ρένος Κουνέλης (Αυγουστής) που τα τελευταία
χρόνια βρισκόταν στο γηροκομείο της Χίου.
*
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε στο Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού
μας στις τελευταίες εκλογές. Πρόεδρος εκλέχτηκε η Αργέτα Κουλουρούδη, γενικός
γραμματέας ο Θανάσης Κοκκινάκης, ταμίας ο Ιωάννης Ζωφός, μέλη η Άννα Μαρία
Κοιλιάρη και ο Βαγγέλης Μυριαγκός.
*
Ακόμη “κολλημένο” είναι το θέμα του καμπαναριού άλλα και των βορείων
κολώνων της εκκλησίας που εγκυμονούν πολλούς κινδύνους και δυστυχώς ακόμη δεν
έχει βρεθεί λύση και πολύ περισσότερο χρηματοδότηση. Η επιτροπή που είχε
αναλάβει να συντονίσει το θέμα θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί προτού είναι αργά.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ
Άρχισαν να πληρώνονται οι αποζημιώσεις στους μαστιχοπαραγωγούς από
τον ΕΛΓΑ για τη ζημία που υπέστησαν από τις βροχοπτώσεις του Αυγούστου
Σεπτεμβρίου του 2018.
*
Δοκιμαστικό δρομολόγιο θα κάνει η ΑΤΤΙΚΑ ΓΚΡΟΥΠ δρομολογώντας
πλοίο Πειραιάς - Μεστά. Να δούμε πως θα πάει και αν οι Χιώτες και οι ταξιδιώτες θα
προτιμήσουν αυτήν τη γραμμή ή την γνώριμη παλιά. Η θαλάσσια διαδρομή θα είναι
περί τις πέντε και μισή ώρες.
*
Όπως όταν συζητείτο το “κόψιμο” των συντάξεων οι μισοί στην Ελλάδα
προσπαθούσαν να μην κοπούν οι συντάξεις και οι άλλοι μισοί παρακαλούσαν να
κοπούν, έτσι και τώρα με τον μειωμένο ΦΠΑ στα πέντε νησιά που παρετάθη μέχρι τις
30/06/2019 άρχισαν οι συζητήσεις εάν θα κοπεί ή εάν θα παραμείνει μόνιμα. Κανένας

δεν λέει ότι οι δανειστές από την Ε.Ε είναι αυτοί που αποφασίζουν και κανένας
άλλος.
*
Παρ’ ότι έπεσε πάρα πολύ νερό στη Χίο, το Γενάρη κατέβηκε και ο
Καράμουσας, εντούτοις τα φράγματα στο νησί παραμένουν τα περισσότερα σχεδόν
άδεια και ενώ το φράγμα της φυρόλακας έχει χωρητικότητα 900.000 κ.μ, η ποσότητα
που έχει εισρεύσει μέσα είναι μόνο 10.000 κ.μ, του Κατράρη με 1.900.000 κ.μ
χωρητικότητα έχει μέσα μόνο 90.0000 κ.μ. Τώρα πότε θα αρχίσει η τροφοδοσία της
Χίου με τα νερά των φραγμάτων, Κύριος οίδε.
*
Προκηρύχθηκε η μελέτη μετατόπισης του παραλιακού δρόμου στο αεροδρόμιο
για να γίνει η επέκταση του προς τα βόρεια που ήδη έχει περιφραχθεί.
*
Το 2018 άνοιξαν 181 νέες επιχειρήσεις στη Χίο και έκλεισαν 123 δηλαδή
διαφορά 58 νέες επιχειρήσεις. Το 2016 άνοιξαν 151 επιχειρήσεις και έκλεισαν 213!
και το 2015 άνοιξαν 127 και έκλεισαν 204. Αυτά λέει το επιμελητήριο τους και οι
αριθμοί. Εμείς τι να πούμε.
*

♦ 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.
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