
 
 

 

 

 

 

Τον καιρό του COVID 

Ο Covid-19 έφερε τα πάνω κάτω σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας 

και επόμενο ήταν και στο Σύλλογό μας με την αποκοπή του από τα μέλη του. 

Η ανερμάτιστη τακτική του Υπουργείου και της ανίκανης Επιτροπής των Ειδικών 

έφερε το χάος και τον θάνατο 15.000 ατόμων. 

Πότε ο ιός είναι μια απλή γρίπη, πότε η μάσκα είναι πιο επικίνδυνη, πότε βάλτε 

μάσκες, πότε τα παιδιά δεν κολλάνε, πότε κρατάτε αποστάσεις αλλά το στοίβαγμα 

στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν πειράζει, πότε τα τριάντα παιδιά στην τάξη είναι 

καλύτερα από τα 15 (το είπε το αστέρι ο Μαγιορκίνης), έφεραν σύγχυση  και 

απελπισία στον κόσμο. Έτσι κι εμείς δεν μπορέσαμε να έχουμε μία καλύτερη 

επικοινωνία. Ίσως σύντομα τα πράγματα πάνε καλύτερα αν και είμαστε δεύτερη 

χώρα στους θανάτους στην Ε.Ε. αναλογικά με τον πληθυσμό και έχουμε περισσότερα 

θύματα (αν μας λένε την αλήθεια) και από την Σουηδία που δεν είχε καθόλου Lock 

Down. 

Παρ’ όλα αυτά το καλοκαίρι που πέρασε αρκετοί τολμηροί συγχωριανοί μας 

έκαναν διακοπές στο χωριό με τις οικογένειές τους. Έτσι είδαμε τον Παντελή Πανέρη 

με την οικογένειά του, τον Παντελή Δανιήλ με τον γιο του, τον Γιάννη Κουλουρώδη 

με την σύζυγό του, τον Παύλο Κουκουλομάτη με την σύζυγό του, τον Μιχάλη 

Κουλουρούδη, τον Φώτη Φραγκάκη με την οικογένειά του, την Ευαγγελία 

Σκουλικίδη, τον Δημήτρη Πανέρη με τη σύζυγο και τα παιδιά του, τον Δημήτρη 

Αμπανούδη, τον Νικόλαο Ιω. Κατσάλα με την σύζυγό του. Τον Αλέξανδρο 

Καράμπελα με τη σύζυγό του, τη σύζυγο και τα παιδιά του αείμνηστου Μανόλη 

Δανιήλ.  Επίσης ήρθαν και αρκετοί συγχωριανοί μας από  την Αμερική, ο Σιδερής 

Σκουλικίδης με τον γιό του, ο Βαγγέλης Κοντογιάννης με την σύζυγό του, ο 

Βαγγέλης Κατσάλας, ο Αργύρης Κοντογιάννης με την σύζυγό του, ο Σταμάτης 

Φράγκος με την σύζυγό  του, ο Γιώργης Σ. Καμπούρης, ο Νίκος Ρήγος με την 

οικογένειά του, η Ελένη Φετοκάκη και ο Δημήτριος Μ. Φετοκάκης. Βέβαια επειδή 
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δεν έγιναν εκδηλώσεις του Αγ. Παντελεήμονα ούτε του Σωτήρος ίσως κάποιοι να μας 

διέφυγαν. 

Πάντως στο χωριό υπήρχε απόλυτη ησυχία και μελαγχολική μοναξιά. Ψυχή δεν 

κυκλοφορούσε αφού δεν υπήρχε ένα στέκι για να βρίσκονται και η Πλατεία ήταν 

έρημη. Ας ελπίσουμε ότι το χρόνου θα είναι καλύτερα. 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟ 

Στη Χίο η κίνηση ήταν καλή, είχαν πάει αρκετοί Χιώτες στην Αθήνα και 600 

επισκέπτες με το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού. 

Βέβαια ο κόσμος ήταν «κουμπωμένος» λόγω της κατάστασης και της ακρίβειας 

που στην Χίο είναι ακόμη μεγαλύτερη. Παρ’ ότι έχει μειωμένο ΦΠΑ και επιδότηση 

με το μεταφορικό ισοδύναμο, εντούτοις τα ίδια πράγματα είναι ακριβότερα από την 

Αθήνα ή στην χειρότερη περίπτωση στην ίδια τιμή. Πως γίνεται αυτό, ο υπουργός θα 

το γνωρίζει, εμείς απλώς πληρώνουμε. 

** 

Στο Θόλο ετοιμάζεται ο Μηταράκης να εγκαταστήσει την δομή-φυλακή για τους 

πρόσφυγες, αντί να αδειάσει το νησί δίνοντάς τους έγγραφα να πάνε στις χώρες 

προορισμού τους. Βέβαια και η Επιτροπή Προστασίας της Χίου ετοιμάζεται για νέους 

αγώνες για να αποτρέψει αυτή την εγκατάσταση. Το έργο έχει αναλάβει ο πεθερός 

του κ. Γεραπετρίτη όπως γράφτηκε στον Τύπο. 

** 

Μεταφέρεται ο παραλιακός δρόμος στο ύψος του αεροδρομίου προς την θάλασσα 

μετά από μπάζωμα και υψώνεται ένα τοιχίο τριών μέτρων κατά μήκος 

αποκρύπτοντας την ορατότητα προς την θάλασσα. 

** 

Παρ’ ότι δεν ανακοινώνονται, αρκετές βάρκες με πρόσφυγες και μετανάστες 

έφθασαν το καλοκαίρι στη Χίο και μόλις αποβιβάζονται σκορπούν στα χωράφια και 

πάνε μόνοι τους στην ΒΙΑΛ γιατί όταν συλλαμβάνονται τους φουντάρει το λιμενικό 

την νύκτα στα Τούρκικα νερά. Εκτός από τις καταγγελίες, υπάρχουν και video που 

δείχνουν μετανάστες το πρωί στη Χίο και την επόμενη απέναντι. Γι’ αυτή την 

παράνομη πρακτική η Ε.Ε. θα μας επιβάλλει πρόστιμα. 

Εντελώς ανυπόληπτα  είναι και στη Χίο όπως τα περισσότερα στη Αθήνα μέσα 

ενημέρωσης έντυπα ή ηλεκτρονικά πλην του Αστραπάρη γιατί έχουν καταντήσει 

γραφεία τύπου των υπουργών και οτιδήποτε άλλο θάβεται πάραυτα. ΜΠΡΑΒΟ 

ΤΟΥΣ ! 



Γάμοι 

Ο Παναγιώτης Ι. Κουλουρούδης παντρεύτηκε στην Αθήνα την Πηνελόπη 

Τσαγγάρη και απόκτησαν ένα κοριτσάκι. 

Η Κλειώ Αμπανούδη παντρεύτηκε στην Αθήνα τον Νίκο Φύτρο και απόκτησαν 

αγοράκι. 

Παντρεύτηκε στην Χίο ο Αντρέας  Ι. Ζωφός  την Άντρη  Σαρμιεντό. 

Παντρεύτηκε στην Τζιά η Μαρία Π. Πανέρη τον Αγαμέμνωνα Δημητρίου. 

Η Ρούλα Π. Πανέρη και ο Σταμάτης Λάκος βάπτισαν το αγοράκι του στην 

Ερέτρια. 

Θάνατοι 

Δυστυχώς από την προηγούμενη έκδοση του φύλλου της εφημερίδας αρκετοί 

συγχωριανοί μας, μας άφησαν χρόνια και έφυγαν για το μακρινό τους ταξίδι. 

Στο χωριό:  Μιχάλης Π. Κατσάλας, Αντώνης Α Ζωφός, Σεμίρα Κατσάλα, Κλειώ 

Π. Κοιλιάρη, Παντελής Γ. Πουλάκης, Παντελής Ζαναρούδης, Γεώργιος Ι. Ποδιάς. 

Στην Αθήνα:  Ντίνα συζ. Μιχ. Στακιά, Ανθούλα Πανέρη, Αργέτα Καράμπελα, 

Αλέκος Μ. Ξυντάρης. Ο θάνατός του λύπησε όλους τους συγχωριανούς μας τόσο 

στην Αθήνα όσο και στο χωριό όπως και ο θάνατος των άλλων. Βέβαια λόγω του 

Covid πολλοί δεν παραβρέθηκαν στην κηδεία του. 

Ο Αλέκος ήταν ένας συγχωριανός μας  πολύ αγαπητός σε όλους, εύχαρος και 

πάντα χαμογελαστός. Ήταν για πολλά χρόνια μέλος στο Δ.Σ. του συλλόγου μας και 

ήταν εκείνος που πρόσφερε με τις γνώσεις και την επιστήμη του μεγάλη βοήθεια 

στην προσπάθεια του Συλλόγου για να κτίσουμε τον ξενώνα. Εκείνος υπέγραψε τα 

σχέδια και τις μελέτες και έκανε πολλές προσπάθειες για την ολοκλήρωσή του. 

Βέβαια αυτό έμεινε ένα ανεκπλήρωτο όνειρο για όλους τους Βασιλειωνοικούσους! 

Ίσως κάποτε να βρεθούν άλλοι να το υλοποιήσουν αφού είναι περιουσία του 

Συλλόγου μας και έχουμε παραχωρήσει την χρήση στο σύλλογο του χωριού μας. 

Ήταν εργατικός και επιμελής και ό,τι αναλάμβανε προσπαθούσε να το 

ολοκληρώσει τέλεια. Αγαπούσε το χωριό μας και έφτιαξε το πατρικό μου με πολύ 

μεράκι που δυστυχώς φέτος ήταν ερμητικά κλειστό συμμετέχοντας και αυτό στην 

απώλειά του. 

Όλοι μας θα τον θυμόμαστε με αγάπη και ευχόμαστε στην γυναίκα του Βασιλική 

και τα παιδιά του Μιχάλη και Χρήστο, αλλά και όλους τους συγγενείς του τα 

ειλικρινή συλλυπητήρια μας. 

** 



♦  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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Αγορές-Πωλήσεις-Μισθώσεις-

Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων 

τηλ. 210-8823564 

Πωλείται Εμφιαλωμένο Βιολογικό 

Κρασί από Παραγωγό  

τηλ. 210-9426560 
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