
 
 
 
 

 
 

 
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 

 

Λίγα τα νερά μέχρι τώρα ο ύτε στα 2 0  εκατο στά δεν έχει φθάσει το ύψος της 

βροχής στην περιοχή του χωριού. Λίγο περισσότερα είναι στα νοτιότερα και στο 

βροχόμετρο της Νέας Μονής έφθασε στα 29 εκατοστά. 

 

* 

Ξανάνοιξε το ΛΙΟΤΡΙΒΙ στο χωριό με νέα Δ/νση και πιστεύουμε να δώσει ζωή 

στο χωριό. Βέβαια είναι δύσκολη περίοδος μιας και είναι χειμώνας και στο χωριό 

είναι λίγοι οι μόνιμοι κάτοικοι. Θα πρέπει ο ταβερνιάρης να ανοιχτεί και στους 

κατοίκους της χώρας είτε κάνοντας κάποια ιδιαίτερα φαγητά που να κεντρίζουν τους 

καλοφαγάδες είτε έχοντας τιμές που να έλκουν τα μικρά πορτοφόλια. 

 

* 

Φέτος είχαν αρκετή καρποφορία οι ελιές και πολλοί στρώθηκαν στο μάζεμα γιατί 

δεν είναι πια οι εποχές που να τις άφηναν κάτω από τα δέντρα και μετά να αγόραζαν 

το λάδι. 

* 

αναγέννηση 
ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ 
Ηλεκτρονική Έκδοση του Συλλόγου των Απανταχού Βασιλειωνοικούσων 

Αρ. Φύλλου 79 
Νοέμβρης - Δεκέμβρης 2017 

 

 



Τα χορευτικό τμήμα του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού μας έλαβε μέρος 

στην παρέλαση της 11ης  Νοεμβρίου με τις παραδοσιακές στολές του και στην 

συνέχεια έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις όλων των χορευτικών στην πλατεία 

Βουνακίου παρουσία εκατοντάδων θεατών. 

 

  

 



Με ένα χριστουγεννιάτικο δένδρο μπροστά στο κτίριο του συλλόγου στο 

Πευκάκι ξεκίνησε ο στολισμός στο χωριό μας και με μία φάτνη στην πλατεία που 

φωτίζετε όλη τη νύχτα έδωσαν γιορτινό χρώμα στο χωριό που τα βράδια του χειμώνα 

θυμίζει ακατοίκητο. 

 

* 

Δεν κατανοούμε την άρνηση του παρέδρου του χωριού να παραχωρήσει την μία 

αίθουσα του γραφείου του χωριού στην πλατεία ώστε να μαζεύονται εκεί οι λίγοι 

συγχωριανοί μας που δεν έχουν το  πρωί που να πάνε να πιούν ένα καφέ. Σε πολλά 

χωριά υπάρχουν ΚΑΠΗ, στο δικό μας όμως όχι. Η αίθουσα κάλλιστα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ΚΑΠΗ αφού οι συγχωριανοί μας είναι άνθρωποι νοικοκυραίοι και 

θα το συντηρούν σε άριστη κατάσταση. Ο σύλλογος μας κάνει έκκληση στο πάρεδρο 

να δει το θέμα διαφορετικά. Θα είναι καλό για το χωριό μας. 

 

* 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΟ 
 

Τις πρωτόδικες ποινές επέβαλε το Εφετείο Αιγαίου στην οφθαλμίατρο του 

νοσοκομείου Χίου και σε 46 κατηγορούμενους που ελάμβαναν επιδόματα 

τυφλότητας χωρίς να έχουν πρόβλημα. Οι ποινές όλων ανεστάλησαν για τρία χρόνια. 

Μια κατηγορούμενη απηλλάγη. Τώρα μάλλον θα κληθούν να επιστρέψουν όσα 

χρήματα πήραν από το παραπάνω επίδομα. 

 

* 

Κινητοποιήσεις στη  Χίο και άλλα νησιά του Αιγαίου έκαναν οι 

συμπατριώτες προ κειμένο υ να απο τραπεί η αύξηση το υ ΦΠΑ στο  2 4% και καλά 

έκαναν, ξέχασαν όμως ότι οι τοκογλύφοι δανειστές δεν χαρίζουν εύκολα. Αυτοί 

χρόνια μας απομυζούν και ακόμα πιο πολλά στο μέλλον. 



 

* 

Αυξημένες ήταν οι αφίξεις των Τούρκων επισκεπτών τουλάχιστον κατά 10% το 

2017. Πάνω από 85.000 επισκέφθηκαν το νησί μας από μία έως τρεις ημέρες και 

εκτός από την διατροφή τους στο νησί, στην επιστροφή  “σήκωναν” κι αυτοί τα 

μαγαζιά. 

  

* 

Εγκαινίασε σε στρατόπεδο της Καλαμωτής τις ανεγερθείσες κατοικίες για 

στρατιωτικούς ο Πάνος Καμμένος. Αρχή ενός προγράμματος στέγης για 

στρατιωτικούς. Ο εφοπλιστής κ. Κτιστάκης χρηματοδότησε τρεις κατοικίες απ’ 

αυτές. 

 

* 

Σχεδόν κάθε ημέρα φεύγουν από τη Χίο μετανάστες και πρόσφυγες και 

εγκαθίσταται σε ξενοδοχεία Hot Spot στην κεντρική Ελλάδα. Μέσα του Νοέμβρη 

πάνω από 1.700 πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στο Πειραιά και πάνω από 1.500 

επέστρεψαν στις χώρες τους από τα ακριτικά νησιά. Αν ο Ερντογάν  σεβαστεί την 

συμφωνία που έγινε πέρσι, σε λίγο χρόνο θα παραμείνουν στο νησί λίγοι μετανάστες 

που δεν θα επιβαρύνουν το νησί μας. 

Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι και αυτοί δίνουν δουλειά σε 300 τουλάχιστον Χιώτες 

και καταναλώνουν αρκετά προϊόντα χιώτικα που σ’ άλλη περίπτωση θα έμεναν 

αδιάθετα. Σήμερα στη Χίο είναι 2.704 πρόσφυγες, 2.289 στη Σάμο και 8.322 στη 

Λέσβο. 

 

* 

Σε 10 χρόνια φυλακή δικάστηκε η ασφαλίστρια στη Χίο που “ μάδησε” πολλούς 

καταθέτες οι οποίοι την εμπιστεύτηκαν και της πήγαιναν χρήματα στην αρχή χωρίς 



να λαμβάνουν απόδειξη και έπαιρναν αρχικά πολύ υψηλό τόκο και “γλυκαίνοντο”  

και πήγαιναν και άλλους και στο τέλος έχασαν τα κεφάλαια τους και δεν μπορούσαν 

ούτε να αποδείξουν τι της είχαν δώσει. Πήγαιναν για “μαλλί” και βγήκαν 

“κουρεμένοι”. Απ’ ότι υπολογίστηκε περίπου 6 εκ. ευρώ έχασαν οι αφελείς 

συμπατριώτες μας. 

 

* 

Το Δ.Σ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ  

 

ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΛΛΑΑ  ΜΜΕΕ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ♦  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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