
 
 
 

 
 
 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
 

 Λιγοστοί ήταν φέτος οι συγχωριανοί μας που επισκέφθηκαν το χωριό. Η οικονομική 

κρίση που τα τελευταία πέντε χρόνια σαρώνει την χώρα δεν αφήνει περιθώρια στους 

εργαζόμενους για διακοπές. Έτσι ουσιαστικά σχεδόν μόνον όσοι έχουν δικά τους 

καταλύματα επισκέπτονται το χωριό μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μετανάστες μας 

που φέτος ήταν λιγότεροι από πέρσι. 

* 

 Επιτυχία είχε το πανηγύρι  την παραμονή του Σωτήρος στο “Ίσιο”. Αρκετοί 

συγχωριανοί μας και από τα γύρω χωριά παρακολούθησαν την λειτουργία και στην 

συνέχεια το πανηγύρι την αυλή της εκκλησίας. Οι γυναίκες του συλλόγου φρόντισαν πάλι 

τα μεζεδάκια και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Επίσης αρκετός κόσμος συμμετείχε στο 

πανηγύρι του Αγ. Παντελεήμονα που το έκανε ο Σπύρος που έχει την ταβέρνα το “Λιοτρίβι”. 

* 

 Στις 11-09-2015 ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού θα διοργανώσει και φέτος την 

“Γιορτή του Τσίκουδου” στην Αυλή του κτηρίου του συλλόγου μας, με μονόπρακτο 

(θεατρική παράσταση) του δραστήριου Μπάμπη Κοιλιάρη με τίτλο  “Σουλουμάς και η 

Κρεμεντίνα” και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Καλή επιτυχία.  

* 

αναγέννηση 
ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ 
Ηλεκτρονική Έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Βασιλειωνοικούσων 

Ιούλιος - Αύγουστος 2015 

 



Το θεατρικό τμήμα του Συλλόγου του χωριού (Ρηγάδες Καρώ) αφού έπαιξε στο 

χωριό την παράσταση “ΕΝ ΤΟΙΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΟΙΚΟΙΣ”  ιστορική κωμωδία σχετικά με το όνομα 

του χωριού μας, του Μπάμπη Κοιλιάρη και την οποία σκηνοθέτησε, περιήλθε στα γειτονικά 

χωριά Χαλκειός και  Βερβεράτο με μεγάλη επιτυχία. Μπράβο σ’ όλους. 

 

* 

Τώρα φαίνεται η αξία της αίθουσας του Συλλόγου μας στο χωριό που έχει γίνει 

εστία πολιτισμού και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και πόσο δίκαιο είχαν τα Δ.Σ του 

Συλλόγου μας που προσπαθούσαν να πάψει πια αυτή η αίθουσα να χρησιμοποιείτε ως 

ταβέρνα και δεύτερον όταν διέθεσε ένα σεβαστό ποσό για να επισκευασθεί 

παρακάμπτοντας τις γκρίνιες πολλών μελών μας. 

* 

Αρκετοί συγχωριανοί μας ανηφόρισαν και φέτος στον Άγιο Μάρκο για να 

γιορτάσουν της Παναγίας με το παλιό ημερολόγιο. Ο ηγούμενος Νικήτας το έχει το 

μοναστήρι στην “τρίχα” και έτσι η ολιγόωρη παραμονή σ’ αυτό έχει την δική της χάρη. Η 

μεγάλη αίθουσα γέμισε χωριανούς που άπλωσαν τους μεζέδες στα τραπέζια και το ούζο 

έρεε συνεχώς. Κάποιοι πιο ρομαντικοί κοιμήθηκαν εκεί το βράδυ για να θυμηθούνε τα 

περασμένα χρόνια. 

* 



Δυο συγχωριανοί μας θα είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές της 20-09-2015, ο 

Γιάννης Ζωφός με το ΚΚΕ και ο Μανώλης Κράκαρης με το ΠΑΣΟΚ, τους ευχόμαστε καλή 

επιτυχία. 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟ 
 

 Πολλοί πρόσφυγες καταφθάνουν καθημερινά στη Χίο και στα άλλα νησιά και 

δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. Οι άνθρωποι κυνηγημένοι από τους πολέμους στις χώρες 

τους ζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη που μέχρι πρότινος έκανε πως δεν καταλαβαίνει. 

Βέβαια σχεδόν αμέσως φεύγουν για τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης 

σπάζοντας τους φραγμούς της συνθήκης  του SEGEN και Δουβλίνου, με τις οποίες οι 

Ευρωπαίοι και οι δουλοπρεπείς κυβερνήσεις μας φρόντισαν εδώ και χρόνια να κάνουν την 

χώρα μας αποθήκη ψυχών υπογράφοντας αυτά τα επαίσχυντα κείμενα λες και δεν 

γνώριζαν ότι εμείς και η νότια Ευρώπη θα σηκώναμε όλο το βάρος  των προσφύγων που 

αυτοί βομβάρδιζαν τις χώρες τους για να αρπάξουν τα πετρέλαια τους. Επειδή είδαμε σε 

κείμενο του συλλόγου του χωριού ότι το χορευτικό του συμμετείχε  σε ταινία που 

γυρίστηκε στη Χίο για τους “λαθρομετανάστες”, θέλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν 

λαθραίοι άνθρωποι αλλά ανθρώπινες ψυχές. Οι παλιοί συγχωριανοί μας θα θυμούνται ότι 

το 1941 πολλοί χωριανοί μας πέρασαν στη Μέση Ανατολή μέσω Τσεσμέ και μάλιστα 

έφθασαν μέχρι την Αιθιοπία (Αντίς Αμπέμπα) όπως η οικογένεια Νικολάου Καμπούρη 

(Χάνου) και άλλοι και φιλοξενήθηκαν σε στρατόπεδο προσφύγων και επιστρέφοντας 

έφεραν το πορτραίτο του αυτοκράτορα Χαϊλέ Σαλασιέ και κοσμούσε την σάλα τους. Είχαμε 

όμως και πνιγμένη από ναυάγιο βάρκας και εάν δεν κάνουμε λάθος ήταν η κόρη της κ. 

Φροσύνης του “Ψηλάντη” που πνίγηκε για να σώσει το παιδί της όπως έλεγαν μετά στο 

χωριό. Γι’ αυτό λοιπόν να μην αγανακτούμε με τους πρόσφυγες αλλά να βλέπουμε ποιες 

είναι οι αιτίες της προσφυγιάς.. 

* 

“Ρεσάλτο”  στο μοναστήρι των Αγίων Πατέρων προσπαθεί να κάνει ο Δεσπότης της 

Χίου μετά τον θανάτου του δραστήριου ηγουμένου. Αν και “κοντός”  θέλει να μοιάσει του 

αλήστου μνήμης Παντελεήμωνα Φωστίνη τις δεκαετίες του 50 που κυνήγησε τους 

παλαιοημερολογήτες και ρήμαξαν τότε πολλά μοναστήρια που τελικά σώθηκαν γιατί 

βρέθηκαν δραστήριοι Χιώτες χριστιανοί και στάθηκαν εμπόδιο στα σχέδιά του. Εύγε 

Δέσποτα και δεν σου φαινόταν από μικρός. 



* 

Δυστυχώς και στη Χίο παρατηρούνται περιστατικά εκμετάλλευσης των ταλαίπωρων  

προσφύγων. Στα Νένητα στη θαλάσσια περιοχή Γρίδια συνελήφθησαν δύο Χιώτες που 

έπαιρναν τις μηχανές από τις βάρκες όταν πρόσφυγες έπεφταν στην θάλασσα. Επτά τον 

αριθμό είχαν στην κατοχή τους και παραπέμπονται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. 

Παράπονα καταγγέλλουν και για κάποιους μαγαζάτορες που τους πωλούν πολύ πιο ακριβά 

τα προϊόντα τους. Σχετική καταγγελία έκανε και το παράρτημα της ΑΔΕΔΥ Χίου. 

 * 

Διπλασιάστηκαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις των Τούρκων στη Χίο από πέρσι. 

Έτσι η Χιώτικη αγορά πήρε καλή ανάσα και “σπρώχθηκε” αρκετή παραγωγή σε όλα τα είδη, 

τυριά, ούζα, γλυκά και διάφορα άλλα είδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ημερήσια μίσθωση 

μικρού αυτοκινήτου έφθασε στα 70 Ευρώ και υπήρχε έλλειψη. 

* 

 
Θάνατοι: Πέθανε στην Αθήνα ο Αλέκος Τριαντ. Φραγκάκης και ο Γεώργιος Νικ. 

Φετοκάκης. Τα θερμά συλλυπητήρια μας στις οικογένειες τους. 

* 

Γάμοι: Παντρεύτηκαν στην Καλαμωτή της Χίου η κόρη του Αντώνη και Πόπης Κοσένα, 

Δώρα με τον αγαπημένο της. Μαζί έγινε και η βάπτιση του γιού τους. Τους ευχόμαστε να 

ζήσουν ευτυχισμένοι. 

 

* 

 ♦  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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Αγγελίες 
 
 

 

 

 

 

Άννα Π. Κουκουλομάτη 

Λογοθεραπεύτρια 

Λ. Αλεξάνδρας 192β, Αμπελόκηποι 

Αγορές-Πωλήσεις-Μισθώσεις-

Εκμετάλλευση-Διαχείριση Ακινήτων 

τηλ. 210-8823564 

Πωλείται Εμφιαλωμένο Βιολογικό 

Κρασί από Παραγωγό  

τηλ. 210-9426560 
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