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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
Αγαπητοί συγχωριανοί μας, στις δύσκολες αυτές τις ημέρες που περνάμε το Δ.Σ
του Συλλόγου μας σας εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ και ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος από τον παλιό.
Όπως είναι λογικό η εκδήλωση της Πρωτοχρονιάτικης πίττας φέτος δεν θα γίνει
όπως “πάνε τα πράγματα”, ας ελπίσουμε του χρόνου να είναι καλύτερες οι συνθήκες
και να βρεθούμε όλοι μαζί, γεροί και δυνατοί.
**
Η επιδημία κτύπησε και την Χίο με αρκετά κρούσματα παρότι στο πρώτο στάδιο
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η χωρίς μέτρα προστασία ανοίγματος του τουρισμού κυρίως
από τα βόρεια σύνορα έφερε την καταστροφή στην Χώρα αλλά και στο νησί μας. Ας
ελπίσουμε ότι η “μπόρα” γρήγορα να περάσει.
**
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο χωριό μας στόλισε
την πλατεία με φωτάκια και διάφορα χριστουγεννιάτικα στολίδια και έφτιαξε μία
ωραία φάτνη με ζωάκια. Έτσι μες στην “μαυρίλα” της εποχής έδωσε μία ευχάριστη
αίσθηση στο χωριό.

**

Πολλές βροχές στο χωριό το τελευταίο διάστημα μέχρι που κατέβηκαν οι ποταμοί
Ψακής και Καράμουσας. Χρόνια είχε “να κάνει” τόσα νερά Δεκέμβρη μήνα.
**
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής και στήριξης του καμπαναριού και στις
κολώνες μέσα στην εκκλησία. Ευελπιστούμε να έγινε σωστή δουλειά γιατί το
πρόβλημα ήταν μεγάλο και χρειαζόταν μεγάλη προσοχή κα επιμελημένη σκλήβωση.
**
Τρείς συγχωριανοί μας το τελευταίο διάστημα μας “άφησαν χρόνια”. Στην Αθήνα η
Αργυρή Παν. Δανιήλ και στην Χίο ο Γιάννης Ν. Κατσάλας από τα ιδρυτικά μέλη του
Συλλόγου μας και ο Παντελής Παναγιώτη Κοντογιάννης. Το Δ.Σ στέλνει τα θερμά
του συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟ
Πλημμύρησε με τις βροχές το νοσοκομείο Χίου και εκκενώθηκε μία πτέρυγα. Βέβαια
το νοσοκομείο είναι μόνο για κορονωιό και οι άλλοι ασθενείς μένουν στα σπίτια τους

με τους γνωστούς κινδύνους. Οι ελλείψεις προσωπικού είναι μεγάλες και κάθε τόσο
το προσωπικό κάνει συμβολικές κινητοποιήσεις.
**
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε και έκαψε αρκετές εκτάσεις στην περιοχή της Αμανής κοντά
στο Άγιο Γάλας.
**
Ο πρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρίου Χίου προειδοποιεί ότι έρχονται πολλά
“λουκέτα” σε επιχειρήσεις αφού τα μέτρα που πάρθηκαν είναι σχεδόν ανύπαρκτα,
ευνοούν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα σούπερ-μάρκετ και τους μικρομεσαίους
τους στέλνουν αδιάβαστους.
**
Πολλές αυτοκτονίες στα διάφορα ΚΥΤ προσφύγων. Σίγουρα οι άθλιες συνθήκες
διαβίωσης τους οδηγούν σ’ αυτή την ενέργεια. Βέβαια οι βάρκες δεν σταματούν
παρότι τα κανάλια και το Υπουργείο το αποκρύπτει στις 18-12-2020 αλλά και αρχές
Δεκέμβρη 2020 βγήκαν 80 και πλέον πρόσφυγες και μετανάστες και πήγαιναν μόνοι
τους στη ΒΙΑΛ μέσα από τα χωράφια των Νεννήτων και των κοντινών χωριών μέχρι
που ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Το Λιμενικό “κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου”.
**
Στα λόγια για πολλοστή φορά ανακοινώθηκε η επέκταση του Αεροδρομίου
“ΟΜΗΡΟΣ”. Να δούμε πότε τελικά θα γίνει.
**
Δύο σύμβουλοι του συνδυασμού του πρώην δημάρχου Εμ. Βουρνούς «μεταπήδησαν»
στο πλευρό του νέου δημάρχου και έγινε αντιδήμαρχος. Όμορφος κόσμος αγγελικά
πλασμένος.
**
Ωραίο ημερολόγιο εξέδωσαν οι Πυργούσοι Αττικής, αφιερωμένο στο Εμπορειό.
Μπράβο τους.
**
Η φωτογραφία αυτή είναι από τις πρώτες εκδηλώσεις του Συλλόγου όπου μοιράσαμε
παιχνίδια στα παιδιά. Πολλοί θα αναγνωρίσουν την παρουσία τους.

**
Πέθανε στην Αθήνα η γλύπτρια Μαίρη Παπακωνσταντίνου, είχε γεννηθεί στην
Αιγνούσα, σπούδασε γλυπτική στην Α.Σ.Κ.Τ Αθήνας και φιλοτέχνησε πολλά γλυπτά.
Βραβεύτηκε με πολλά βραβεία και το 1990 εκλέχτηκε ως Γυναίκα της Ευρώπης.
Ήταν μαθήτρια του μεγάλου γλύπτη Μ. Τόμπρου.
**

♦ 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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