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Γράφει ο

Σταύρος Παπαγιαννάκης

Τι κρύβουν οι Επιτροπές;
Όταν κάποιος λέει μισές αλήθειες και επιμένει σε ψεύτικα αφηγήματα
κάποιο άλλο σκοπό έχει, διαφορετικό από αυτόν που προφασίζεται.
Ακούω για 600 στρέμματα δόμησης, για 350 στρέμματα, για 300 στρέμ-
ματα και η πραγματικότητα είναι 18 στρέμματα! Μα, πώς θα μιλάμε για
υπερδομή αν δεν σπείρουμε στον κόσμο διάφορα φανταστικά νούμερα
για τα οποία πια κανείς δεν θα ξέρει πλέον τι να πιστέψει;
Ακούω για 5000 θέσεις φιλοξενίας, ακούω για 3500 θέσεις- ακόμα και
για 3000! Η αλήθεια είναι 1230 συν κάποιες λίγες θέσεις για να είναι χω-
ριστά οι παραβατικοί.
Ζητούσαν πλωτές καραντίνες  και άλλα φανταστικά- αντί γι’ αυτήν στην
Λευκωνιά - με την δικαιολογία ότι οι μετανάστες θα μας κολλούσαν κο-
ρωνοϊό και ότι χαλάει η τουριστική εικόνα της Χίου από την εν λόγω
δομή. Αν ρωτήσω 100 ανθρώπους οι 70 δεν την έχουν δει ποτέ και οι 99

δεν κατάλαβαν καν ότι λειτούργησε, και μάλιστα πολύ αποτελεσματικά!
Ακούω για μόνιμη παραμονή, όταν από 6000, που ήταν, έχουν μείνει πια
καμιά 300αριά. Ακούω ότι δεν θα είναι κλειστή και λέω “σωστά, να και
κάτι που το λένε ορθά”, αλλά δεν τα λένε όλα. Ο σωστός όρος είναι “κλει-
στή -ελεγχόμενη” δηλαδή διπλή περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ, με ελεγχόμενη
είσοδο-έξοδο με δακτυλικό αποτύπωμα, με έλεγχο κατά την είσοδο,
όπως στα αεροδρόμια και όλα αυτά με αυστηρό ωράριο όχι ότι ώρα θέλει
ο καθένας! Μετά από όλα αυτά αναρωτιέμαι τι κρύβει όλη αυτή η παρα-
πληροφόρηση... Έχουν ιδεοληψίες; Είναι ο μόνος τρόπος για να μείνουν
πολιτικά ζωντανοί ακόμα και αν λειτουργούν εις βάρος του τόπου τους;
Προσωπικοί ανταγωνισμοί; Ελπίδες για την διεκδίκηση της επόμενης
Δημαρχίας; Είναι αφελείς και παραπληροφορημένοι; Είναι λίγο απ’ όλα;
Τα συμπεράσματα δικά σας...

Γράφει η Λεμονιά Μορόμαλου 

Αυθόρμητο  το ταξίδι  από Θεσσαλονίκη προς
Αλεξανδρούπολη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς,
κατόπιν  πρόσκλησης  από φίλους, επιλέξαμε νυ-
χτερινή «πτήση» παρακαλώ, το λεωφορείο πεν-
τακάθαρο, ο οδηγός ευγενικός και
εξυπηρετικός,  η μουσική νεανική, σύγχρονη  και
χαρούμενη. Μόνο... προς το τέλος, καμιά ώρα
πριν τον τερματισμό του δρομολογίου  άρχισε να
φέρνει λίγο προς το οριεντάλ αλλά  δεν ...μας
πείραξε. Η κατεύθυνση άλλωστε ήταν προς ανα-
τολάς...Τρεις γλώσσες αντιληφθήκαμε  να ομι-
λούνται, η ελληνική, η τουρκική και κάποια
σλαβική που δεν  αναγνωρίσαμε. Η Εγνατία οδός
δεν ήταν σε όλα τα σημεία επαρκώς φωτι-
σμένη... Οι στροφές πριν και μετά την Καβάλα
προκαλούσαν λίγο τον ίλιγγο και χρειάστηκε να
επιστρατευτεί η ψυχραιμία αυτών που έκαναν
το συγκεκριμένο δρομολόγιο για πρώτη φορά...
Η πόλη τη νύχτα ήταν μαγευτική, ολόφωτη, πο-
λύχρωμη  σε αντίθεση με την ταπεινή γειτονική
Ξάνθη.
Η ανατολή της επομένης μέρας  μας έδειξε μια
ηλιόλουστη Αλεξανδρούπολη και μια θάλασσα
γαλήνια, χρωματισμένη σε εκδοχές του γκρίζου,
του γαλάζιου και του.. λευκού, πολύ διαφορετι-
κές από αυτές που έχομε συνηθίσει στα νησιά
μας. Δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσομε τα-
ξίδι στη Σαμοθράκη. Λόγω πανδημίας εκτελούν-
ται  μας είπαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια μόνο για
τους κατοίκους του νησιού (!) και μας προέτρε-
ψαν να επανέλθομε κατά το...μήνα Μάιο.
Όπου υπάρχουν στον κόσμο σπηλιές η ανθρώ-
πινη φαντασία  έχει επινοήσει κάποια  σαγηνευ-
τική  ιστορία. Στη Μάκρη, μια κωμόπολη λίγο

πριν από την Αλεξανδρούπολη,
επισκεφθήκαμε   τη σπηλιά
του Πολύφημου, εμάς όμως
μας  μάγεψε  η θέα της Σαμο-
θράκης στην άλλη πλευρά της
θάλασσας, με το τεράστιο όρος
(Σάος) να δεσπόζει στον ορί-
ζοντα. Στην παραλία, στην πα-
σίγνωστη  ταβέρνα το
«Λιμανάκι»  γευτήκαμε  φρε-
σκότατα θαλασσινά εδέσματα
σε λογικές τιμές. Η δύση του
ήλιου χρωμάτιζε  τον όγκο του
Σάος  με αποχρώσεις του μωβ,
του γαλάζιου και του γκρίζου.
Πεδινή η χώρα του Έβρου
απλωνόταν ολόισια μέχρι εκεί
που έφθανε το μάτι, με φρον-
τισμένους κήπους, περιβόλια
και λιόδεντρα. Νοικοκυριό...
Την επόμενη μέρα,  σε μια
βόλτα μέχρι τη Λευκίμμη δοκι-
μάσαμε την εμπειρία του περιπάτου στο κοντινό
απολιθωμένο δάσος  που μετρά 40 εκατομμύρια
χρόνια ζωής. Τα απομεινάρια του κείτονται
αφύλακτα, σκόρπια -όμως  σηματοδοτούμενα -
μέσα στο θαλερό δάσος σε δυο προτεινόμενες
διαδρομές. των 200 και 700 μέτρων... Η χλω-
ρίδα σε όλες  τις περιοχές  των περιηγήσεών
μας, με εξαίρεση τα λίγα δάση, είχε χειμωνιάτικη
όψη, τα δένδρα ήταν γυμνά καθ’ ότι φυλλοβόλα,
οι λόφοι χαμηλοί  και το τοπίο ατελείωτο.
Στο κοιμητήριο της Λευκίμμης όπου  βρεθήκαμε
για να αποτίσομε φόρο τιμής σε ένα φίλο, αντι-
ληφθήκαμε  το μνήμα του «καπετάν Οδυσσέα»,
αξιωματικού και στελέχους του ΚΚΕ αλλά και

της Εθνικής Αντίστασης, ο οποίος σύμφωνα με
την επιγραφή εκτελέσθηκε από τον ΕΛΑΣ. Ένα
από τα «θανάσιμα» λάθη του  ως αρχηγού ήταν
ότι εξέδωσε προκήρυξη -προτροπή δίνοντας το
ελεύθερο δικαίωμα στους συντρόφους του κομ-
μουνιστές να εκτελούν με συνοπτικές διαδικα-
σίες  χωρίς δίκη τους αντιπάλους τους... (Τα
αποσιωπητικά πιστεύομε ότι εδώ δεν επαρ-
κούν...)Στη Λευκίμμη  επίσης είδαμε και φωτο-
γραφήσαμε αντικείμενα που δεν υπάρχουν στα
μέρη μας: μια γκάιντα και  μια ντρουβάνα μέσα
στην οποία έφτιαχναν το βούτυρο. Πριν σκοτει-
νιάσει  καταλήξαμε στο Σουφλί  ψάχνοντας για
φαγητό αλλά  τα καταστήματα εστίασης ήταν

όλα  κλειστά εκτός από ένα σουβλατζίδικο του
οποίου τα φαγητά   ήταν  φρέσκα και συμπαθη-
τικά. Μας έκανε εντύπωση που στην  ακριτική
αυτή πόλη δεν υπήρχε κανένας χριστουγεννιά-
τικος στολισμός… Στην επιστροφή  προς Αλε-
ξανδρούπολη   απολαύσαμε έναν άγνωστο
απέραντο ουρανό που ολοένα άλλαζε χρώματα
πριν παραδοθεί στο σκοτάδι. Πέρα μακριά  ο
Εθνικός Δρυμός  Δαδιάς Λευκίμμης Σουφλίου
έμοιαζε με δεινόσαυρο  που προσπαθούσε να κα-
τηφορίσει μαζί μας αργά προς τη θάλασσα. Μια
άλλη Ελλάδα, αλλά πάντα η ίδια η Ελλάδα, ίσως
λιγότερο λαμπερή αλλά πάντα οικεία, όπως οι
σελίδες της ιστορίας της .....

Borealis…

Απολιθωμένο ΔάσοςΝτρουβάναΣπηλιά του Κύκλωπα
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Τι κι αν οι αφίξεις μεταναστών στην χώρα μας για
το 2021 έχουν πέσει κατά 99%, ορισμένοι για να
εξυπηρετήσουν τα δικά τους πολιτικά συμφέ-
ροντα, στις πλάτες των τοπικών κοινωνιών, ανα-
πολούν τις ημέρες του 2015, σε μία προσπάθεια να
πουν… κάτι και να κρύψουν τις ευθύνες τους.
Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους και είναι άκρως
εντυπωσιακά από την μία και άκρως απογοητευ-
τικά γι’ αυτούς που υπερασπίζονται τις πολιτικές
που έφεραν τους κατοίκους -ειδικά των νησιών-
σε τραγικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία οι αφίξεις το 2015 ήταν 874.735, το 2016
έπεσαν στις 181.048, το 2017 ήταν 33.853, το 2018
αυξήθηκαν στις 45.828, ακολούθησε νέα αύξηση το
2019 στις 72.422, ωστόσο τα δυο τελευταία χρόνια
παρατηρήθηκε κατακόρυφη πτώση: το 2020 στις
14.848 και φέτος στις 8.616.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η Χίος όπου από τους 7.000 μετανάστες που είχε πριν
δύο χρόνια σήμερα βρίσκονται λιγότεροι από 300 στο νησί.
Οι νοσταλγοί των όσων συνέβησαν το 2015, ζητούν να καταργηθεί η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ
και την Τουρκίας αλλά και από την κυβέρνηση να πιέσει για διαδικασίες ασύλου με ευθύνη του
ΟΗΕ και της ΕΕ όπου οι μετανάστες από την Τουρκία, να μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια
στις χώρες τελικού προορισμού τους. Χωρίς όμως να δίνουν περαιτέρω εξηγήσεις. Ίσως γιατί
και οι ίδιοι δεν πιστεύουν αυτά τα οποία ζητούν.
Αν για παράδειγμα γίνει μια διαδικασία ασύλου στην Τουρκία τότε οι περίπου 5 εκατομμύρια

μετανάστες που βρίσκονται εκεί θα μπορούν να επιλέ-
γουν μόνοι τους τις χώρες τελικού προορισμού. Έτσι, αν
όλοι αυτοί, επιλέξουν την Ελλάδα και τα νησιά μας, τι θα
γίνει;  Την ίδια ώρα όλοι αυτοί ζητούν να μην κατασκευα-
στεί η νέα κλειστή προσφυγική δομή στη Χίο την οποία
προανήγγειλε η κυβέρνηση.
Μια δομή η οποία θα έχει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, θα
κλείνει τα βράδια για όλους, θα είναι υποχρεωτική η πα-
ραμονή εντός και μόνο εντός για όλους τους αιτούντες
άσυλο και από την πρώτη μέρα λειτουργίας θα είναι εμ-
φανής η διαφορά στο νησί και θα πραγματοποιηθεί μετά
την ακόμα περαιτέρω αποσυμφόρηση της ΒΙΑΛ.
Αυτό που φοβάται λοιπόν η αντιπολίτευση για την νέα
ελεγχόμενη Δομή στον Θόλο είναι πως θα γίνει ό,τι έχει
γίνει και σε Σάμο, Κω και Λέρο και θα δικαιωθεί η κυβέρ-
νηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ
την ίδια ώρα θα κατάρρευση το αφήγημά τους για τη δια-

χείριση του μεταναστευτικού.
Οι νέες Δομές περιλαμβάνουν όλες τις σύγχρονες τεχνικές και λειτουργικές υποδομές ώστε
να καθίστανται ασφαλείς για διαμένοντες, εργαζόμενους αλλά και κατοίκους, καθώς είναι μα-
κριά από τον αστικό ιστό.
Πρόκειται για Δομές που εγγυώνται συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης σε ανθρώπους που αι-
τούνται διεθνούς προστασίας, αλλά και τους αναγκαίους όρους φρούρησης και περιορισμού
για τους παράνομους μετανάστες που είναι προς επιστροφή/απέλαση. Εικόνες τελείως αντί-
θετες από αυτές που ζήσαμε το 2015.

Μεταναστευτικό: Τα αιτήματα των νοσταλγών του 2015 θα έφερναν τα νησιά μας ξανά στο μηδέν

Ρεπορτάζ: Ραφαέλα Βατάκη 

«Πράσινο φως» για τον προϋπολογισμό
του Δήμου Χίου για το έτος 2022. Υπερ-
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και «αγγί-
ζει» το ύψος των 87 εκ. ευρώ.    
Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα
(3/12) και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη
της πλειοψηφίας εγκρίθηκε, επισήμως, ο
προϋπολογισμός του Δήμου Χίου για το
2022.
Τόσο οι δημοτικοί Σύμβουλοι της συμπο-
λίτευσης, όσο και οι Σύμβουλοι από την
παράταξη του κ. Μανώλη Βουρνού εξέ-
φρασαν θετικά την άποψή τους  για το
προϋπολογισμό του έτους 2022, τον

οποίο και υπερψήφισαν δίνοντας την έγκρισή τους για την εφαρμογή του. 
Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των 87.000.000 ευρώ. Σε σχέση με τον προηγού-
μενο του 2021, σημειώνεται αύξηση κατά 45 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα των τεχνικών έργων, ενώ 10
εκ. ευρώ για την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Παράλληλα, ένα ποσό θα κατανεμηθεί σε επι-
χορηγήσεις κοινωνικών δράσεων και δομών, όπως αυτή της λειτουργίας του Κοινωνικού Υπνωτηρίου
για άστεγους (20.000€), του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (109.000€), του Θερινού Σινεμά,
καθώς και την αγορά Πλανητάριου (70.000€). 
Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Χίου και Οικονομικών, κ. Γιώργο Μπελέγρη, έως και τις 15-20 Ιανουαρίου
ο Δήμος Χίου θα έχει επισήμως προϋπολογισμό, καθώς αυτήν την στιγμή τον έχει αναλάβει η Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση, όπου αναμένεται η έγκρισή του για την πλήρη εφαρμογή του.

Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Χίου 
– «Αγγίζει»  το ύψος των 87.000.000 € για το 2022

Η Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων
χαιρετίζει την υλοποίηση των δε-
σμεύσεων της κυβέρνησης στην
αντιμετώπιση του μεταναστευτι-
κού, που πραγματοποιείται με τη
φύλαξη των συνόρων, την ουσια-
στική αποσυμφόρηση του νησιού
μας και την δημιουργία κλειστής
ελεγχόμενης δομής, τονίζοντας σε
σχετική ανακοίνωσή της:
«Εμείς στα Καμπόχωρα γνωρί-
ζουμε πολύ καλά τι σημαίνει ανοι-
χτή, ανεξέλεγκτη δομή, τι
σημαίνουν οι άθλιες συνθήκες δια-

μονής και τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στην τοπική κοινωνία, κάτι το
οποίο δεν επιθυμούμε να ξαναβιώσει κανένα μέρος του νησιού.
Ο στρουθοκαμηλισμός με συνθήματα του τύπου "Ούτε στο Θόλος, ούτε
πουθενά" ενάντια στην αναγκαιότητα της δημιουργίας μιας κλειστής
ελεγχόμενης δομής δεν επιφέρει λύσεις αλλά μονιμοποιεί την ανεξέ-
λεγκτη δομή της ΒΙΑΛ και κάνει τη Χίο θελκτικό προορισμό για τους λα-
θροδιακινητές.
Η πολιτική εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από κάποιους, σπέρνει
στους Χιώτες τη διχόνοια. Παρόλα αυτά επιλέγουν να την συνεχίζουν
γιατί δεν επιθυμούν την οριστική λύση του μεταναστευτικού προκειμέ-
νου να μην χάσουν την πολιτική τους ύπαρξη».
Καταλήγοντας υποστηρίζει: «Είναι ώρα ευθυνών, αποφάσεων και λύσεων!»

Δ.Ε. Καμποχώρων: “Επιδοκιμάζουμε 
την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης

στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού”
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Η ΔΕΥΑΝΧ στα πλαίσια των προσπαθειών της για την επίλυση των προβλη-
μάτων σε όλα τα χωριά του Δήμου μας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει την χρηματοδότηση δύο ακόμα αναγκαίων και σημαντικών
υδρευτικών έργων για τα χωριά Πιτυός και Χάλανδρα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ. Εμμανουήλ
Κουτουλάκης αποφάσισε την «Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ), για την επισκευή της λιμνοδεξαμενής
Πιτυούς και την αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Χαλάνδρων»,
μέχρι του συνολικού ποσού των 65.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%,
ως εξής:

α) Επισκευή της λιμνοδεξαμενής στη θέση Σταυρί της Τοπικής Κοινότητας

Πιτυούς μέχρι του ποσού των 51.714,00€ με ΦΠΑ 17%, και
β) Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Χα-
λάνδρων, μέχρι του ποσού των 13.806,00€ με ΦΠΑ 17%.

«Ως Δ.Σ της ΔΕΥΑΝΧ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά τον κ.
Γ.Γ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη, όπως και για
την καθοριστική τους συμβολή σε αυτή την συλλογική προσπάθεια, τον κ.
Υπουργό Νότη Μηταράκη, τον κ. Δήμαρχο Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη και τους
εξαιρετικούς υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑΝΧ και της Γ.Γ Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής. Η προσπάθειά μας και η συνεργασία με τους θεσμικούς
φορείς συνεχίζεται προς όφελος του τόπου μας»,καταλήγει στη σχετική ανα-
κοίνωση του, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝΧ, κ. Βασίλης Μυριαγκός.

ΔΕΥΑΝΧ: Χρηματοδότηση δύο ακόμα αναγκαίων και σημαντικών υδρευτικών έργων για το Πιτυός και τα Χάλανδρα

Ρεπορτάζ: Ραφαέλα Βατάκη

Σε εορταστικούς ρυθμούς η κινήθηκε η τοπική αγορά
της Χίου, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, με τον κόσμο
να πραγματοποιεί τα τελευταία του ψώνια για το
τραπέζι. Αγιοβασιλιάτικα σκουφάκια, τριγωνάκια,
όμορφες νότες και εορταστικές μελωδίες πρόσφε-
ραν την τελευταία ημέρα του χρόνου, εύθυμη διά-
θεση, ζεστό και ευχάριστο κλίμα.
Ειδικότερα, γιορτινή ατμόσφαιρα και χαμόγελα
στους περαστικούς χάρισαν μία ομάδα παιδιών που
τραγουδούσαν όμορφα παινέματα με τη συνοδεία
μουσικών οργάνων, διατηρώντας με αυτόν τον
τρόπο τις παραδόσεις του νησιού μας, αφού περιό-
δευσαν την κεντρική αγορά με το καραβάκι. Για
όσους δεν γνωρίζουν πρόκειται για ένα έθιμο της
Χίου με το οποίο τιμώνται οι ναυτικοί την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς. 
Φέτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν πραγ-

ματοποιήθηκε ο διαγωνισμός με τα «Πρωτοχρονιά-
τικα Βαποράκια», ωστόσο ο Δήμος Χίου φρόντισε να
μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της σελίδας του στο
Facebook. 

Το «Πρωτοχρονιάτικο Καραβάκι» περιόδευσε στους δρόμους της Απλωταριάς 

Ρεπορτάζ: Ραφαέλα Βατάκη

Πραγματοποιήθηκε εθελοντική συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης, που προσφέρθηκαν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και
κοινωφελείς οργανισμούς στη Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμο
Στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων
και της έλευσης του Νέου Έτους, διοργανώθηκε και φέτος, με
πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πα-
νελλήνια εθελοντική συγκέντρωση ειδών (τρόφιμα, ρούχα,
φάρμακα, βιβλία, παιχνίδια κλπ), με σκοπό την ενίσχυση φι-
λανθρωπικών ιδρυμάτων και κοινωφελών οργανισμών, σε
όλη τη χώρα.
Ειδικότερα, η Αστυνομική Διεύθυνση Χίου σε συνεργασία με
όλες τις δομές της συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης, προ-
κειμένου να συμπεριληφθούν στα «Καλάθια Αγάπης», τη δράση

που διοργάνωσε η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου. 
Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπενθυμιστεί ότι πρόκειται για
μία δράση στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης, της κοινωνικής
αλληλεγγύης και προσφοράς, ώστε να γεμίσουν τα γιορτινά
τραπέζια όσων έχουν πραγματικά ανάγκη με τρόφιμα και άλλα
είδη και να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι.
Με τη σειρά του ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας και Πολιτισμού, κ. Γιώργος Πατεριμός, εξέφρασε τις
θερμές του ευχαριστίες γι’ αυτή τη συμβολική και πολύτιμη
προσφορά της Αστυνομίας: «Ευχαριστούμε πολύ την Αστυνο-
μική Διεύθυνση Χίου και όλες τις δομές της γι’ αυτή την βοή-
θεια. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουμε να τα διανέμουμε
στους πολίτες μας. Εύχομαι σε όλους ευτυχία, υγεία και ευτυ-
χισμένο το νέο έτος», υπογράμμισε. 

Πολύτιμη συνεισφορά τροφίμων από την Αστυνομική Διεύθυνση Χίου στα «Καλάθια Αγάπης»
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Υπέρ μιας κλειστής και ελεγχόμενης δομής  Δήμαρχος Χίου και Δημοτική Αρχή για καταγραφή
και ταυτοποίηση προσφύγων – μεταναστών. Ευθύνες σε Περιφέρεια για τη στάση της

Ρεπορτάζ: Ραφαέλα Βατάκη 

Για τις εξελίξεις τόσο της δομής στο Θόλος, όσο και του μεταναστευτικού που έλαβαν χώρα
στο μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο θέλησε να τοποθετηθεί ο Δήμαρχος Χίου, κ. Σταμά-
της Κάρμαντζης.
Παρόντες στην συνέντευξη Τύπου ήταν και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Γιάννης
Ξενάκης, αλλά και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Βεργίνας.
Όπως δήλωσε, ο κ. Κάρμαντζης είναι γνωστά όλα όσα έχουν προηγηθεί με το θέμα του με-
ταναστευτικού και της ΒΙΑΛ, επισημαίνοντας ότι πρέπει να επικροτήσει η αλήθεια και η λο-
γική. Σύμφωνα με τον ίδιο, εμμένουν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή ότι
πρέπει να κλείσει η ΒΙΑΛ και με την οποία ψηφίστηκε να λειτουργεί στη Χίο αποκλειστικά
μία δομή για την καταγραφή και ταυτοποίηση των προσφύγων – μεταναστών, να είναι ευ-
θύνη της Κυβέρνησης να το κάνει αυτό, καθώς και το ότι η δομή αυτή δεν θα υπερβαίνει τα
500 άτομα και  δεν θα είναι μόνιμη η διαμονή τους στο νησί.
Παράλληλα, τόνισε ότι την εικόνα της Χίου που είδαμε πριν από μερικά χρόνια, ειδικότερα
στην πλατεία και στο κέντρο δεν θα την ξαναζήσουμε, συμπληρώνοντας ότι για να εξασφα-
λιστεί αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μία δομή κλειστή και ελεγχόμενη με αξιοπρεπείς,
ανθρώπινες  συνθήκες διαβίωσης για την ασφάλεια τόσο των δημοτών, όσο και των μετα-
ναστών.
«Είναι κάτι που πρέπει να γίνει για να μην ζήσουμε τις εικόνες που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Κανείς δεν διασφαλίζει ότι το μεταναστευτικό θα σταματήσει τα επόμενα 15-20 χρόνια. Μακάρι
να μην υπήρχε τίποτα, όμως πρέπει να υπάρχει μία προετοιμασία για παν ενδεχόμενο, ώστε να
είμαστε ήρεμοι και ασφαλείς», τονίζοντας ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να συμβεί αυτό.
Ωστόσο, ο Δήμαρχος Χίου πρόσθεσε ότι με νομικές διαδικασίες έχουν προχωρήσει σε κα-

τάθεση ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να αποτρέψουν τις εργασίες στην περιοχή του
Θόλους, σημειώνοντας ότι είναι σύμφωνοι για την ανάγκη δημιουργίας μίας δομής κλειστής
και ελεγχόμενης, όχι όμως με το σημείο που έχει προβλεφθεί για την υλοποίησή της.
«Η δημοτική αρχή θα εξαντλήσει το νομικό της οπλοστάσιο ενάντια στην έναρξη εργασιών της
δομής. Με σύννομες διαδικασίες θα σταθούμε αρωγοί για να μην ξεκινήσουν οι εργασίες. Κατα-
θέσαμε ασφαλιστικά μέτρα και περιμένουμε. Όμως, ο Δήμος σε έκνομες ενέργειες δεν μπορεί να
προβεί. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Πρέπει να το διαχειριστούμε με έναν τρόπο σωστό για
την ασφάλεια όλων», είπε ο κ. Κάρμαντζης εξηγώντας ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες από
τον Φεβρουάριο του 2020 που βίωσε η Χίος, καθώς και ότι η δημιουργία μίας δομής δεν
είναι θέμα Δημοτικής Αρχής, αλλά Κυβέρνησης.
Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Χίου εξαπέλυσε τα βέλη του τόσο στις αντιπολιτεύσεις, όσο και
στην Περιφέρεια για την στάση της,  ισχυριζόμενος ότι με την άρνησή τους στις εναλλακτι-
κές προτάσεις οδήγησαν στη κατάσταση του σήμερα, με αποτέλεσμα να τρέχουν και να μην
φτάνουν για το Θόλος.
«Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της αλλά με έναν τρόπο, όχι πουθενά και τίποτα, που με πολύ
εύκολο τρόπο λένε. Όλοι μας θα θέλαμε, πουθενά και τίποτα, αλλά δεν δίνει λύσεις. Με το να κου-
νάμε το δάχτυλο και να λέμε τίποτα και πουθενά, στο νησί λύση δεν δίνεται», κατέληξε.

Κάρμαντζης: «Δεν επεμβαίνουμε 
σε έκνομες ενέργειες – Το Θόλος είναι 

ευθύνη των αντιπολιτεύσεων»
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300 λέξεις για το 1821

Οι Σφαγές της Χίου το 1822
Γράφει ο Νίκος  Κ. Χαβιάρας δ.Φ. 

Είναι ταιριαστό, θεωρώ, στο πρώτο αυτό σημείωμα του
νέου έτους να γίνει αναφορά στις Σφαγές της Χίου. Με
την είσοδο του 2022 μπαίνουμε και σε μια επέτειο δια-
κοσίων ετών που αφορά στο νησί μας. Το γεγονός, βέ-
βαια, είναι αποτρόπαιο, ωστόσο η Ιστορία δεν περιέχει
μόνο ευχάριστα συμβάντα ούτε (πρέπει να) θυμόμαστε

μόνο εκείνα –ανάλογη είναι και η άλλη πανελλήνια επέ-
τειος, εκατονταετίας από τη Μικρασιατική Καταστροφή,

που επηρέασε καθοριστικά και τη Χίο. 
Ήδη θα προσέξατε ότι αναφέρθηκα σε Σφαγές –και όχι Σφαγή-

της Χίου. Είναι καιρός πλέον, τουλάχιστον εμείς οι Χιώτες να χρησιμοποιούμε τον
σωστό πληθυντικό, την ορθότητα του οποίου είχα εξηγήσει και σε παλαιότερες πε-
ριστάσεις. Οι Σφαγές χωρίζονται σε τρεις απόλυτα διακριτές φάσεις: η πρώτη από
τις 30 Μαρτίου μέχρι τις 4 Απριλίου 1822, με επίκεντρο την πόλη της Χίου, τη Νέα
Μονή και τον Άγιο Μηνά. Η δεύτερη από τις 5 Απριλίου, που ο ναύαρχος Καρά Αλής
έβαλε τους προξένους των ευρωπαϊκών κρατών να μεταφέρουν στους Χιώτες (που
είχαν διαφύγει στα ενδότερα του νησιού) πρότασή του να επιστρέψουν στα σπίτια
τους με αμνηστία. Εκείνοι τον πίστεψαν και τότε ήταν που έρρευσε το αίμα ποτάμι
στο κεντρικό και βορειοδυτικό τμήμα της Χίου, περίπου μέχρι τα μέσα Μαΐου. Η τρίτη
από τις 7 Ιουνίου, επομένη της ελληνικής «εκδίκησης» με την πυρπόληση της τουρ-
κικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη, οπότε οι σφαγές εξαπλώνονται και στα προστα-
τευόμενα, εξαιτίας του μοναδικού προϊόντος τους, Μαστιχοχώρια. Ο πληθυντικός
«σφαγές» υπάρχει ακόμη και στον περίφημο πίνακα του Delacroix, ο οποίος φέρει στο
κάτω μέρος του την επιγραφή-τίτλο ”Scene des massacresde Scio”. Με ικανοποίηση
παρατήρησα ότι ο όρος «Σφαγές της Χίου» χρησιμοποιείται και στην πολύ πρόσφατη
επανέκδοση του χρήσιμου και συνοπτικού βιβλίου του Κώστα Φραγκομίχαλου, σε αν-
τίθεση με έγκυρα, κατά τα άλλα, συγγράμματα Ελλήνων ιστορικών, αλλά και εργασίες
εντοπίων μελετητών.
Σύμφωνα και με τη μεγάλη κουβέντα του εθνικού μας ποιητή Διον. Σολωμού ότι το
έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό, η Ιστορία μπορεί να κατα-
στεί χώρος δικαίου. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης, λοιπόν, για την ολέθρια κατάληξη της
Χίου το 1822 έχουν ο Σαμιώτης (σημαντική προσωπικότητα, χρησιμότατος για την
ιδιαίτερη πατρίδα του, όπως έγραψα και σε παλαιότερο σημείωμα) Λυκούργος Λο-
γοθέτης και ο Χιώτης στρατιωτικός Αντώνιος Μπουρνιάς από την Πυραμά (ή την
Παρπαριά). Αυτοί κήρυξαν την επανάσταση σε ένα νησί με τη συντριπτική πλειοψηφία
των κατοίκων του απόλεμους, απροετοίμαστους και απρόθυμους, και όταν ενέσκηψε
η τουρκική αρμάδα εφάρμοσαν το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Και έτσι,  η ποιητική
μούσα θρήνησε: «η Χίος τ’ όμορφο νησί μαύρη απομένει ξέρα»…

Με μια ματιά

• Από τις 10 Ιανουαρίου έως και τις  28 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν πανελ-
λαδικά οι χειμερινές εκπτώσεις σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ). Την πρώτη Κυριακή των
εκπτώσεων δηλαδή στις 16 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοι-
κτά σε όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.

• Στις 19 Ιανουαρίου 2022 η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κέντρου Παιδιού
και Εφήβου θα πραγματοποιήσει  συνάντηση διάρκειας δύο ωρών στον χώρο του
Νηπιαγωγείου Καρδαμύλων. Η δράση με θεωρητικό και βιωματικό τρόπο εστιά-
ζει στην επικοινωνία γονέων και παιδιών και  απευθύνεται σε γονείς και εκπαι-
δευτικούς των μαθητών του εν λόγω νηπιαγωγείου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2271020000 (εσωτ.2). Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

• Το πρώτο εξάμηνο της καινούργιας χρονιάς νέες εφαρμογές αναμένεται να έχουν
ολοκληρωθεί και να αρχίσουν να λειτουργούν. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα
γίνονται ηλεκτρονικά θα είναι:

- Ψηφιακές υπογραφές   -  Μεταβιβάσεις ακινήτων
- Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό    - Ίδρυση ατομικής επιχείρησης
- Άυλο διαζύγιο  - Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών   -Υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής

• Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου «Chios running» διοργανώνει τον 2ο ορεινό
αγώνα Chios Harstone Trail 5km - 12 km - 23km. Οι εγγραφές θα γίνονται μέσω
της ιστοσελίδας του Συλλόγου και θα διαρκέσουν από την Κυριακή 2 Ιανουαρίου
μέχρι και την Κυριακή 17 Απριλίου 2022.

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης
και σύμφωνα με τον προγραμματισμό
δράσεων, η ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. ολοκλή-
ρωσε την τοποθέτηση Πράσινης Γω-
νίας εντός του Γενικού Νοσοκομείου
Χίου «Σκυλίτσειο». Σε συνεργασία με
το τμήμα Διοίκησης και το τμήμα Εκ-
παίδευσης του Νοσοκομείου, σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα, θα πραγμα-
τοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια
ανακύκλωσης με στόχο την ευαισθητο-
ποίηση και συμμετοχή του συνόλου
των εργαζομένων του.
Η ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ.  Α.Ε. συνεχίζει την τοπο-
θέτηση Πράσινων Γωνιών σε δημόσι-
ους χώρους, στα πλαίσια της
ενίσχυσης της ανακύκλωσης σε κάθε
γωνιά της νήσου Χίου. Ταυτόχρονα, η

εταιρεία καταγράφει, αξιολογεί και επιδιορθώνει αδυναμίες στον χώρο της ανακύκλωσης σε
συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό κάθε επιχείρησης.
Η παρουσία Πράσινων Γωνιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας του
δικτύου ανακύκλωσης και πρωτεύων παράγοντας αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης.

Νέα Πράσινη Γωνία και στο Γενικό 
Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» από τη ΔΙΑΝΟΧ

Ο Λιμενάρχης Χίου, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ
ΒΑΤΟΥΣΗΣ Παντελεήμων, εκ μέρους
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου επέ-
δωσε, στο πρώτο πλοίο που κατέ-
πλευσε στο Λιμένα Χίου για το 2022,
αναμνηστική πλακέτα, ευχόμενος στον
ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Γεώργιο και στο
πλήρωμα του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ»
καλή χρονιά, γαλήνιες θάλασσες και ο
Άγιος Νικόλαος πάντοτε να τους προ-
στατεύει.

Το «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ»,
το πρώτο πλοίο που

κατέπλευσε στο Λιμάνι
της Χίου για το 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με την υπ’  αριθμ. 26/2021 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Χίου εγκρίθηκε η τροποποίηση των αριθμών 1 κι 5
του καταστατικού του κλάδου επαγγελματικού σωματείου υπο την επωνυμία <<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ‘ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Κ.Η.Φ.Η,Κ.Δ.ΑΠ,ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ’>>   Νομού Χίου κι εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις που αφορούν την νέα
επωνυμία σε <<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ>> καθώς κι τις προ-
ϋποθέσεις εγγραφής νέων μελών.                                            

Χίος, 20 Δεκεμβρίου  2021

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Τσελεπή  5,Χίος
Τηλ. 2271 0 21469, κιν. 6976682859
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Ρεπορτάζ: Ραφαέλα Βατάκη 

Υποτονική η κίνηση στην εστίαση των τοπικών καταστημάτων του
νησιού, εδώ και δύο μήνες δηλώνει στο xiakoslaos.gr ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης Χίου, κ. Κωνσταντίνος Βε-
ζέρης.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι από τον Νοέμβριου μέχρι και σήμερα
καταγράφεται χαμηλή κίνηση στους χώρους της εστίασης, υπο-
γραμμίζοντας ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή παρατηρείται πτώση:
«Πάντα κάθε τέτοια εποχή η εστίαση κάνει κοιλιά. Έχοντας συνομιλή-
σει πανελλαδικά σχεδόν με όλους τους Συλλόγους Εστίασης, η κίνηση
έχει πέσει πολύ περισσότερο απ’ ότι ανά εποχή», συμπληρώνοντας
ότι προ πανδημίας η πτώση που καταγραφόταν ανέρχονταν στο
50%, ενώ τώρα ξεπερνάει και το 70-80%.
Σύμφωνα με τον κ. Βεζέρη, σημειώνεται έντονη έλλειψη κινητι-
κότητας με τη δυναμικότητα του κόσμου να είναι σε χαμηλά επί-
πεδα, όσον αφορά τις καταναλώσεις του και παράλληλα να μην

υπάρχει τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα στους χώρους της εστίασης,
τονίζοντας ότι η συνεχόμενη επιβολή των νέων μέτρων από την
κυβέρνηση για το πώς να επισκεφτεί κάποιος ένα κατάστημα είναι
η αιτία όλων των παραπάνω.
«Η πτώση είναι μεγάλη και αυτό πρέπει να το δει άμεσα η κυβέρνηση,
ώστε να δούμε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και ταυτόχρονα να
συνεργαστούμε στην πορεία», προσθέτοντας ότι είναι υπέρ σε ό,τι
αφορά το υγειονομικό κομμάτι, ωστόσο επεσήμανε ότι η κυβέρ-
νηση οφείλει να στηρίξει την εστίαση αντί να περιορίζει τα ωράρια
λειτουργίας, τον αριθμό των καθήμενων ανά τραπέζι και γενικό-
τερα τη δυναμικότητα του κάθε καταστήματος ανάλογα την άδειά
του, διότι αυτό αυτόματα ισοδυναμεί με απώλεια κερδών για τον
κάθε επιχειρηματία και μεγάλα χρέη.
«Πολύ προσεκτικά το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τους
Συλλόγους Καταστημάτων Εστίασης πρέπει να εξετάσουμε πώς γίνε-
ται να αντισταθμιστούν αυτά τα νέα μέτρα, προκειμένου να μην πάθει
κανένας ζημιά», κατέληξε.

Υποτονική η κίνηση στους χώρους της εστίασης 
Σημαντική πτώση κατά 70% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη 

Ρεπορτάζ: Ραφαέλα Βατάκη 

Στόχος η αξιοποίηση όλων των ανεκμετάλ-
λευτων τετραγωνικών του Νοσοκομείου.

Για την πρόοδο των εργασιών σχετικά με
το έργο της αναβάθμισης και διαρρύθμισης των κτιρίων 3 και 4 του τμήματος της Παθολογικής
Κλινικής, μίλησε αποκλειστικά στο xiakoslaos.gr η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυ-
λίτσειο», κα Έλενα Κανταράκη.
Πρόσφατη ήταν και η επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου που πραγματοποίησε ο Περιφερειάρ-
χης Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη
Χίου, κ. Παντελή Βρουλήκαι τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, κ. Νίκο Νύκτα, κ. Λεωνίδα Αθη-
νάδη και κ. Παντελή Μπουρνιά.
Σύμφωνα με την κα Κανταράκη, η παραπάνω επίσκεψη είχε εποικοδομητικό χαρακτήρα, καθώς

συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που
αφορούν τόσο την εξέλιξη, όσο και την πα-
ράδοση των νέων κτιρίων της Παθολογι-
κής Κλινικής, υπογραμμίζοντας ότι
αισιοδοξούν μέχρι το τέλος της άνοιξης να
έχει ολοκληρωθεί πλήρως το έργο, ώστε
να δοθεί για χρήση και πλέον να εξυπηρε-
τεί τις ανάγκες και τις αναβαθμισμένες
παροχές υγείας στο νησί της Χίου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το συγκε-
κριμένο έργο είναι υψίστης σημασίας τόσο
για το ίδιο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, όσο
και για τους δημότες. Ωστόσο, τόνισε ότι
δεν είναι μόνο αυτό το έργο που πρέπει να
πραγματοποιηθεί, αλλά μία σειρά από νέες
μελέτες με πρώτη και βασική την επέ-
κταση των κτιρίων 1 και 2 που γειτνιάζει
με αυτά που πρόκειται να ολοκληρωθούν
σε δύο μήνες περίπου από τώρα.
«Πιστεύω ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα
έχουμε αξιοποιήσει όλα τα ανεκμετάλλευτα
τετραγωνικά του Νοσοκομείου μας», συμ-

πληρώνοντας ότι παράλληλα τρέχει η ανέγερση, αναδιάρθρωση και ανακατασκευή του Ογκολογι-
κού Τμήματος – Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας, το οποίο έχει αναλάβει εξολοκλήρου η Τεχνική
Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο».
Σε αυτό το σημείο αξίζει αναφερθεί ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου και ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου
διαπίστωσαν  πράγματι τη σημαντική πρόοδο στις εργασίες από την προ μιας εβδομάδας επίσκεψή
τους στο έργο. Ειδικότερα, ο κ. Μουτζούρης επεσήμανε: «Διαπιστώσαμε ότι η πρόοδος των εργασιών
είναι ικανοποιητική και πιστεύουμε ότι το Μάρτιο του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο και θα μας
παραδοθεί σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της Δ/νσης Τεχνικών έργων και του αναδόχου».

Σε δύο μήνες η ολοκλήρωση της Παθολογικής Kλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χίου
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Ρεπορτάζ: Ραφαέλα Βατάκη 

Ακριβότερος ο καφές από τη νέα χρονιά – Ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης Χίου εξηγεί τους λόγους
αύξησής του, αλλά και το ύψος που πλέον ανέρχεται.
Αυξήσεις φέρνει η νέα χρονιά, καθώς επιβάλλεται εισφορά
προστασίας του περιβάλλοντος για τα προϊόντα μίας χρήσης.
Η αύξηση αυτή δεν σχετίζεται με την τιμή του καφέ, αλλά με
τα πλαστικά και χάρτινα ποτήρια στα οποία διατίθεται.
Ακριβότερα από 4 έως 10 λεπτά θα κοστίζει από την Πρωτο-

χρονιά ο καφές στο χέρι
Από το Σάββατο 1η Ιανουαρίου 2022 επιβλήθηκε εισφορά προ-
στασίας του περιβάλλοντος σε take away και delivery για τα
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, που «διατίθενται ως συ-
σκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή
τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και από επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά», σύμ-
φωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.
Όπως δήλωσε, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων
Εστίασης Χίου, κ. Κωνσταντίνος Βεζέρης, τη νέα αύξηση θα τη

χρεώνεται ο καταναλωτής μέσα από το λογαριασμό της πα-
ραγγελίας που θα πραγματοποιεί: «Θα υπάρχει ένα τέλος για
οτιδήποτε πλαστικό συνοδεύει τον καφέ ή το φαγητό και το
οποίο θα πρέπει να βάλει ο κάθε επιχειρηματίας στην ταμειακή
του. Αυτήν την αύξηση δεν θα μπορέσει να την απορροφήσει ο
εκάστοτε επαγγελματίας, καθώς εδώ και 15 χρόνια έχει αυξηθεί
το ΦΠΑ, τα τέλη και τα προϊόντα που αγοράζει, με αποτέλεσμα
να μην μπορεί να επιβαρυνθεί την κάθε νέα αύξηση που θα προ-
κύπτει, λόγω της μεγάλης οικονομικής ζημιάς που έχει επιφέρει
η πανδημία στην εστίαση», τόνισε.

Αυξήσεις έφερε η νέα χρονιά με τον καφέ να είναι ακριβότερος  
Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης Χίου

Αλλαγές στις πληρωμές της επιστρεπτέας προκαταβολής
ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, δίνοντας παράταση
6 μηνών στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες που ωφελήθηκαν από το συγκεκριμένο μέτρο την πε-
ρίοδο της πανδημίας.
Αναφορικά με αυτό το θέμα μίλησε στο xiakoslaos.gr ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου των Καταστημάτων Εστίασης Χίου, κ.
Κωνσταντίνος Βεζέρης, δηλώνοντας ότι αυτή η απόφαση θα
δώσει πραγματικά μία ανάσα στις επιχειρήσεις, καθώς μέχρι
το καλοκαίρι θα έχουν συγκεντρωθεί εισπράξεις, σε σχέση
με τον χειμώνα που είναι πιο δύσκολα λόγω των υγειονομι-
κών μέτρων, ώστε να μπορέσει να πληρώσει ο κάθε επιχει-
ρηματίας τις επιστρεπτέες προκαταβολές κατά την
καλοκαιρινή σεζόν.
«Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι είμαστε εντελώς αν-

τίθετοι στο να πληρωθούν οι επιστρεπτέες προκαταβολές.
Επανειλημμένα έχουμε επισημάνει ότι το 2021 δεν έχουμε
λάβει ενισχύσεις, παρόλο που για 6 μήνες ο χώρος της εστίασης
ήταν κλειστός», συμπληρώνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει
να εξετάσει και να αντισταθμίσει εκ νέου τα μέτρα, προκει-
μένου να στηρίξει τόσο την εστίαση, όσο και τα εμπορικά κα-
ταστήματα για να μην προκληθούν άλλες ζημιές.
«Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να εισπράξει πίσω τις
επιστρεπτέες προκαταβολές, αλλά αντιθέτως να χρησιμοποι-
ηθούν ως μορφή ενίσχυσης, ώστε ο κάθε επαγγελματίας να μην
έχει το άγχος, μόλις πάρει ανάσα, να χρειάζεται να πληρώσει
το χρέος των προηγούμενων ετών», καταλήγοντας ότι η κυ-
βέρνηση γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς
και το ότι δεν θα εισπράξει τουλάχιστον το 70% των επιστρε-
πτέων.

Παράταση 6 μηνών στις επιχειρήσεις για τις επιστρεπτέες προκαταβολές
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Γράφει ο Αριστείδης Ζαννίκος

Το θέμα είναι γνωστό. Έχουν λεχθεί και γραφεί τα πάντα.
Σχεδόν όλοι συμφωνούμε στο εξής: Λόγοι καθαρά ΕΘΝΙΚΟΙ,

δεν επιτρέπουν να στηθούν στα νησιά μας μεγάλες δομές για
πρόσφυγες και μετανάστες. Επ' αυτού, η Πολιτεία, με ευθύνη της

εκάστοτε Κυβέρνησης, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να αφουγ-
κράζεται τη θέληση, τους φόβους και τους προβληματισμούς των το-

πικών Κοινωνιών, κυρίως όμως τις αποφάσεις των, δια της Λαϊκής ψήφου, νομιμοποιημένων
Συλλογικών, αιρετών Οργάνων, πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Η Χίος, δια του Δημοτικού μας Συμβουλίου, δέχεται (έτσι έχει αποφασίσει), να στηθεί στο
νησί μας μια σχετικά μικρή δομή, δυναμικότητας έως πεντακοσίων (500) ατόμων, μόνο για
καταγραφή και ταυτοποίηση όσων έρχονται εδώ. Μάλιστα έχει εξηγήσει επαρκώς το σκε-
πτικό της. Βέβαια, η απόφαση αυτή, κατά πολλούς πάσχει, στο βαθμό που αποφεύγει να ορίσει
χώρο εγκατάστασης της εν λόγω δομής. Προφανώς το Δημοτικό Συμβούλιο, για να μη δυσα-
ρεστήσει τους κατοίκους της άλφα ή βήτα περιοχής, άφησε την Κυβέρνηση να βρει τον χώρο,
δηλαδή να “κάψει εκείνη τα χέρια της βγάζοντας τα κάστανα αφ' τη φωτιά”. Αυτό ακριβώς
έχει γίνει. Και αυτό “πληρώνουμε” σήμερα.

Θυμίζω ότι, μετά τις έντονες τοπικές αντιδράσεις και την αψυχολόγητη και κάκιστη Κυβερ-
νητική απόφαση να στείλει στη Χίο τα ΜΑΤ, οι πρώτες άστοχες επιλογές για εγκατάσταση
της δομής στο Αίπος (15ο ή 17ο χιλιόμετρο), ναυάγησαν. Η επιλογή της περιοχής του Θόλους
(που έγινε με υπόδειξη του κ. Ξενάκη, αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών), ήταν βέβαιο ότι
θα συναντήσει εξ ίσου έντονες (και δικαιολογημένες) αντιδράσεις. Αυτό ακριβώς πάμε να
βιώσουμε τούτη, την πολλαπλά δύσκολη νέα χρονιά. Δηλαδή νέα σύγκρουση.
Χαρακτηρίζω “πολλαπλά δύσκολη” τη νέα χρονιά λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του
κορωνοϊού, λόγω της ξαφνικής σοβαρής ενεργειακής κρίσης, που θα δοκιμάσει τις οικονο-
μικές αντοχές όλων μας, αλλά και των νέων, απροκάλυπτων απειλών της αναθεωρητικής
και, θρησκευτικά, φανατισμένης εναντίον μας Τουρκίας.
Μιάς επιθετικής και επεκτατικής Τουρκίας η οποία, επισήμως, μέσω του ΟΗΕ, θέτει, για
πρώτη φορά, ζήτημα ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με ανυ-
πόστατους βέβαια ισχυρισμούς.
Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο, απανταχού της Γης, Ελληνισμός, ετοιμάζεται φέτος, εκατό (100)
χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, να θυμηθεί “τα πάθη και τα λάθη” που οδήγησαν

στη μεγαλύτερη και πιο οδυνηρή νεοελληνική Εθνική τραγωδία, αυτήν του 1922.
Προσωπικά, μιας και δεν “φορώ κομματικές παρωπίδες”, υποστηρίζω το αυταπόδεικτο και
προφανές, μαζί με εκατομμύρια συνέλληνες:
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, προσώρας, τα πάει καλά στο λεγόμενο “προσφυγικό-

μεταναστευτικό” πρόβλημα. Προφανώς δέχεται αφόρητες πιέσεις από ηγέτες Χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, να φτιάξει τις δομές εδώ, όπου δηλαδή “πρωτοπατούν πόδι” οι πρόσφυγες
και οι μετανάστες, ώστε, “εγκλωβισμένοι” σε νησιά, να ελέγχονται εύκολα  οι όποιες νόμιμες ή
παράνομες μετακινήσεις τους προς χώρες της Κεντρικής, Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.
Τις ίδιες πιέσεις είχε δεχθεί και η προηγούμενη Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με αποτέλεσμα,
λόγω και της μη φύλαξης των συνόρων, τη γιγάντωση της ΒΙΑΛ αλλά κυρίως των δομών Λέσβου
και Σάμου.
Συμπέρασμα: Τις δομές στα νησιά μας τις θέλουν και τις επιβάλλουν σε μας οι Ευρωπαίοι
σύμμαχοι και εταίροι και βεβαίως η Τουρκία, για δικούς τους λόγους.
Για τις επιδιώξεις του Ερντογάν και μέχρι “πού μπορεί να τραβήξει το σχοινί” ειδικά φέτος,
όλοι έχουμε γνώση. Δεν έχουμε βέβαια την ίδια γνώση για τις πραγματικές επιδιώξεις και
“τί και ποιούς εξυπηρετούν” οι σχετικές απαιτήσεις-αποφάσεις κάποιων (όχι όλων) Ευρω-
παίων ηγετών. Επ' αυτού, μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν.
Μια πικρή γεύση έχουμε πάρει π.χ. από τον Σρέντερ και την Κνάισλ. Ο πρώτος, (Γκέρχαρντ
Σρέντερ), σοσιαλδημοκράτης Καγκελάριος της Γερμανίας (1998-2005) σε συμμαχική Κυβέρ-
νηση Σοσιαλιστών-Πρασίνων, (όπως και τώρα), βρίσκεται πλέον, εδώ και χρόνια, στην υπη-
ρεσία του Πούτιν ως διορισμένος (και μυθικά αμοιβόμενος) μάνατζερ των ενεργειακών
κολοσσών της Ρωσίας, GAZPROM και ROSNEFT που, τούτον τον χειμώνα, “χορεύει στο ταψί”
(η Ρωσία) ολόκληρη την Ευρώπη.(βλέπετε αυξημένες τιμές φυσικού αερίου, πετρελαίου και
ηλεκτρικής ενέργειας!) Η δεύτερη, η Κάριν Κνάισλ, συντηρητική πρώην Υπουργός Εξωτερι-
κών της Αυστρίας, διορίστηκε πρόσφατα από το Καθεστώς Πούτιν, μέλος του Δ.Σ. της ROS-
NEFT!
Αυτά-και άλλα σχετικά παραδείγματα- μας κάνουν να αναρωτιόμαστε καχύποπτα:
Άραγε μήπως υπάρχουν και σήμερα Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που υπαγορεύουν σε μας τί πρέπει
να κάνουμε και στο προσεχές μέλλον, θα βρεθούν “στη δούλεψη του όποιου Ερντογάν” πάντα
βέβαια με το αζημίωτο;

Υ.Γ. Οι, ως άνω, προβληματισμοί, δεν αναιρούν την πάγια θέση μου υπέρ του οράματος της
“Ενιαίας Ευρωπαϊκής Οικογένειας”, με την Πατρίδα μας αναπόσπαστο και ενεργό μέλος
αυτής. Μόνο έτσι ίσως τη “βγάλουμε καθαρή” στα δύσκολα χρόνια που έρχονται....

Προβληματισμοί ενόψει νέας «σύγκρουσης» για το Θόλος
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                      ΧΙΟΣ, 28/12/2021
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7280
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 4

82131 Χίος
Τηλέφωνα: 2271044351 έως 57
Τμήμα: Τεχνική Υπηρεσία

Λεωφόρος Ενώσεως
Πληροφορίες:Αναστασιάδης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2271044351
FAX: 2271041553
e-mail: dxiosvio@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ),
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κατά το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016
για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάπτυξη πληρο-
φοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για
την παροχή πόσιμου ύδατος», με προϋπολογισμό 186.500,00 ΕΥΡΩ
χωρίς ΦΠΑ. 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ για την
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης –
τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος, για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των καταναλωτών. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 «Υπη-
ρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, διαδίκτυο και υποστήριξη».

2. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α διαγωνισμού 151389).

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Διεύθυνση στο δια-
δίκτυο (URL): www.deyaxiou.gr

3. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η
25/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες
του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δε-
σμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που
έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
4.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  3.730,00
(τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα) ευρώ. Οι υποβαλλόμενες προ-

σφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.

6. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενά-
ριθ. έργου 2021ΕΠ08810030)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Ανάπτυξη πληροφοριακών
συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για την παροχή
πόσιμου ύδατος» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.
1457/08.06.2021 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο
2014-2020»  και έχει λάβει κωδικό MIS 5067546. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, έως 30% της
αξίας της σύμβασης. 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ.

7. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020». 

8. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανά-
δοχο.

Χίος, 28/12/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου

Μυριαγκός Βασίλειος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. και της Ελλάδας
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Γράφει ο Γιώργος Αμέντας

Κτυπάει το τηλέφωνο, μεταξύ πολλών άλλων τηλεφωνη-
μάτων την ίδια στιγμή, και δεν προλαβαίνω να απαντήσω
την κλήση. Η αναγνώριση μού έδειξε ένα γνώριμο όνομα
που πάντα έχει να μου μεταφέρει κάτι σημαντικό. Επι-
στρέφω την κλήση και ύστερα από τα τυπικά καλησπε-
ρίσματα βρίσκομαι μπροστά σε μια μεγάλη και δυσάρεστη

έκπληξη. Αυτό που ακούμε στην τηλεόραση, αυτό που δια-
βάζουμε στα social και το ξορκίζουμε από την ασφάλεια

του πληκτρολογίου μας, τώρα είχε συμβεί στην πραγματικό-
τητα και δέκτης αυτής της καταγγελίας ήμουν εγώ. Τώρα πρέ-

πει να κάνω πράξη τα εύκολα λόγια του πληκτρολογίου.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μια φίλη μαθαίνει ότι ενδέχεται να έχει κακοποι-
ηθεί μια νεαρή κοπέλα. Βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. Δεν ήταν αυτόπτης
μάρτυρας και ήταν φυσιολογικό να είναι επιφυλακτική ως προς την ακρίβεια των πληρο-
φοριών που έφτασαν σε γνώση της. Παρόλα αυτά έκανε το πρώτο βήμα και πήρε τηλέ-
φωνο έναν φίλο για να ζητήσει την γνώμη του. Μου περιέγραψε τις πληροφορίες που
έφτασαν στα αυτιά της και μου αποκάλυψε και την ταυτότητα των προσώπων. Τότε κατά-
λαβα γιατί επέλεξε να πάρει τηλέφωνο εμένα. Το πρόβλημα το είχε φιλική μου οικογένεια. 
Από εκεί και έπειτα η εξέλιξη των πραγμάτων για εμένα είχε μόνο μια κατεύθυνση. Έπρεπε
να μιλήσω για να σώσω μια κοπέλα. Διακριτικά μεν αλλά έπρεπε να μιλήσω. Πήρα τηλέ-
φωνο τον μπαμπά της κοπέλας και μετά τις πρώτες διερευνητικές συζητήσεις κατάλαβα
ότι δεν είχε  ενημερωθεί για το περιστατικό. Η κοπελιά δεν είχε ενημερώσει τον πατέρα
της, αργότερα έμαθα από φόβο μην του συμβεί κάτι. Του περιέγραψα ό,τι ακριβώς είχα
μάθει. Είχε μιλήσει με την κόρη του, λίγο πριν, τηλεφωνικά και δεν του είχε πει τίποτα. 
-Μα τώρα πριν λίγο μίλησα με την κόρη μου. Πάω από εκεί να δω τι έγινε. 
-Πήγαινε, φίλε, από κοντά να δεις τι συμβαίνει.
-Θα σε πάρω να σου πω.
Πέρασε καμία ώρα, όλο αυτό το διάστημα είχα τεράστια αγωνία. Έκανα καλά που αναστά-
τωσα τον άνθρωπο; Κτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο πατέρας της κοπέλας και φίλος μου.
-Γιώργο, είμαστε στην αστυνομία και καταθέτουμε μήνυση. Ευχαριστώ.
-Κάνε την δουλειά σου και τα λέμε. Πρόσεχε την μικρή.
Όλα τα παραπάνω φίλοι μου δεν τα γράφω για να ακούσω μπράβο ή συγχαρητήρια. Αλλά
για να απευθυνθώ προς την κοινωνία μας και να δείξω ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε
εγρήγορση. Όσο δύσκολο φαίνεται στην αρχή, άλλο τόσο εύκολο είναι να κάνουμε την
πρώτη κίνηση. Ένα τηλεφώνημα. Η μικρή της ιστορίας μας δεν βρήκε το θάρρος να ζητήσει
άμεσα βοήθεια. Κατάφερε όμως να απευθυνθεί σε φίλη που ήξερε μια φίλη που ήξερε έναν
φίλο που γνώριζε τον μπαμπά της κοπέλας. Στην περίπτωσή μας έτυχε και οι συγκυρίες
ήταν ευνοϊκές. Μέσα στην ατυχία της ήταν τυχερή και ζει. Εσείς μην περιμένετε να γνω-
ρίσετε  τον κατάλληλο φίλο. Καλέστε στο 100. Αν δεν ξέρετε κανέναν, καλέστε στο 100.
Η κοπέλα αν και είχε ξυλοκοπηθεί και είχε σοβαρές κακώσεις, παρόλα αυτά δεν τόλμησε
να καταγγείλει το περιστατικό. Δεν ήθελε να κάνει κακό στο βασανιστή της. Μια κοπέλα
20 χρονών  από φόβο για τις συνέπειες, γιατί την εκβίαζε ότι θα κάνει κακό στον πατέρα
της κτλ, δεν μίλησε. 

Μην το σκεφτείς. Κάνε το πρώτο βήμα. Μίλα! Είσαι ή όχι το θύμα, μίλα! Όταν άλλη  μια γυ-
ναίκα γίνει ένα ακόμα μαύρο στατιστικό θα είναι αργά. Δράσε τώρα!

Μίλα! Είσαι ή όχι το θύμα, μίλα!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοι-
κτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
“ΚΟΝΤΑΡΙ”» με προϋπολογισμό 3.508.547,01€ (πλέον Φ.Π.Α. 17%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και οι προσφορές
θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Το έργο αφορά στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με Προϋπολογισμό 3.508.547,01€ (Δαπάνη Ερ-
γασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα,  Απολογιστικά και Αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως και με δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση

στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου (https://www.pvaigaiou.gov.gr/,  επιλογή Ενημέρωση, επιλογή Διαγωνισμοί). Τυχόν διευκρινήσεις
– ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 18-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών : 24-01-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
Η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μπορεί να μετατεθεί σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι
τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής που κοι-
νοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημε-
ρομηνία.

3. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.
2(α) του Ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).

4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο  βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή).

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  Δεκατρείς (13) Ημερολογιακοί Μήνες από την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και/ή ενώσεις αυτών που είναι Εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ για έργα στις
κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά (18.050,00€),
2.452.477,68€) και ΟΔΟΠΟΙΙΑ (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα,  απολογιστικά για την
εναλλακτική διαχείριση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεωνμε ΓΕ&ΟΕ, και απο-
λογιστικά (6.950,00€) 1.044.621,28€)  που είναι εγκατεστημένα σε: 

α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης
β)σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου¬ (Ε.Ο.Χ)  
γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το
ν.4782/2021.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινο-
πραξία).

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 70.170,94 ευρώ
και με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς .

7. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι Δώδεκα (12) Ημερολογιακοί Μήνες.
8. Το έργο Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό

80% και από πόρους του ΠΔΕ σε  ποσοστό 20% (κωδ. Εναρίθμου 2021ΕΠ08810007). Το έργο είναι ενταγ-
μένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βορείο Αιγαίο 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστα-
σία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» και κωδικό MIS
(ΟΠΣ): 5070708

9. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου. 

Χίος,   17   -   12  -  2021

Ο Πρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Κων/νος Μουντζούρης

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Αν. Προϊστάμενος ΔΤΕ ΠΕ Χίου

Χρήστος Καρτάλης
Χημικός Μηχανικός

1 Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, η αναθέτουσα αρχή ανα-
γράφει τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δα-
πάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία
του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση
που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην
παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων,
αναγράφει τη Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον ενάριθμο. (Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν.
4412/2016). 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΚΟΝΤΑΡΙ”»

Χίος, 17-12-2021
Αρ. Πρωτ.: Οικ. 6405

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.508.547,01€ (πλέον  ΦΠΑ 17%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το

ΠΔΕ (ΣΑ ΕΠ088/1 με κωδικό
2021ΕΠ08810007) 

CPV: 45233120-6, 45332200-5

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος»-Διεθνές Κέντρο Ναυ-
τικής Έρευνας και Παράδοσης, συνελθόν εκτάκτως επί τῳ θλιβερῴ αγγέλματι της εις Κύριον
αποδημίας του Καθηγητή Ιωάννη Λιγνού, ακούσαν του Ιδρυτού του Καπτά Παναγιώτη Ν. Τσάκου
εξάραντος την προσωπικότητα του μεταστάντος, μεγάλας προσενεγκόντος υπηρεσίας στα
Γράμματα και την Παιδεία, επί μακρόν διατελέσαντος Διευθυντού του Λιβάνειου Γυμνασίου,
του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Ναυτικού Λυκείου Καρδαμύλων, πολλαπλώς
συμβαλλόντος στην αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και δικαίως ανεγνωρισθέντος  ως
στυλοβάτου και αναμορφωτού των σχολείων των Καρδαμύλων, διακρινομένου για την αγάπη
και αφιλοκερδή προσφορά του στους μαθητές και μαθήτριες του, συμπεριλαμβανομένων των
οικοτρόφων της «Στέγης της Μαρίας», ομοφώνως απεφάσισε όπως:
1. Παραστή δι’ αντιπροσώπου του στην κηδεία του μεταστάντος,
2. Εκφράση την βαθειά θλίψη του στην οικογένειά του,
3. Χορηγήση μία υποτροφία στο όνομά του σε διακρινόμενο μαθητή/μαθήτρια του Ναυτικού

Λυκείου “TEENS” Χίου και σε διακρινόμενο μαθητή σχολείου των Καρδαμύλων, οικότροφο
της «Στέγης της Μαρίας», και

4. Δημοσιεύση το παρόν στην εφημερίδα «ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ» των Καρδαμύλων, άπαντα τον Χιακό
Τύπο και στις εφημερίδες Αθηνών «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΕΣΤΙΑ»,  «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ».

Παλαιό Φάληρο, 22 Δεκεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος Οι Ιδρυτές

Ευθύμιος Ηλ. Μητρόπουλος Νίκος Π. Τσάκος Καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος
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Γράφει ο Βασίλης Μυριαγκός, πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ 

Είναι η άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου (
Δ.Σ. ) και η υπόδειξη της τοποθεσίας για την χωρο-
θέτηση ΔΟΜΗΣ, σύμφωνα πάντοτε με τις ΟΜΟΦΩ-
ΝΕΣ αποφάσεις του Δ.Σ. υπ´ αριθ. 643/2019 και

705/2019. Καθαρά, τίμια, λεβέντικα και θεσμικά ως
νόμιμοι εκλεγμένοι Δ.Σ. του Χιώτικου λαού.

Αναλύω παρακάτω το σκεπτικό μου:
Το προσφυγικό - μεταναστευτικό είναι θέμα πολύπλοκο,

δύσκολο και κυρίως πολιτικό, το οποίο οφείλει να χειρίζεται
η εκάστοτε Κυβέρνηση.

Οι ΟΤΑ μόνο επικουρικά μπορούν να συμμετέχουν και να προσφέρουν σε αυτό.
Οι αιρετοί σε όλα τα επίπεδα, μιλούν μόνομέσα από τις αποφάσεις τους οι οποίες τους συνοδεύουν
και καθορίζουν την πορεία ενός τόπου.Οι προθέσεις και τα παχιά λόγια ουδεμία αξία έχουν.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 41 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ
ΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥΣ.
Το προσφυγικό – μεταναστευτικό βρίσκεται στην καλύτερη φάση του για τον τόπο μας. Από 6.000
που υπήρχαν, σήμερα είναι 300 περίπου πρόσφυγες - μετανάστες πάνω στο νησί μας. Περίπου
άλλοι 300 είναι και οι ξένοι εργάτες γης, που βρίσκονται όταν χρειάζεται στα Μαστιχόχωρα για
την καλλιέργεια της μαστίχας.
Το μεγαλύτερο ζητούμενο από το 2015, ήταν να φυλάσσονται αποτελεσματικά τα σύνορά μας. Σή-
μερα αυτό είναι μία πραγματικότητα η οποία μας κάνει όλους περήφανους. Έτσι τα σύνορά μας
φυλάσσονται με ασφάλεια μέρα και νύχτα, από όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται (Στρατός, Λι-
μενικό, Αστυνομία, Πολεμικό Ναυτικό, drones κλπ ) και με δεδομένη την πολιτική βούληση να συ-
νεχίζεται η φύλαξη αυτή.
Επίσης ζητούσαμε ως Δ.Σ. από το 2015 μέχρι σήμερα, να επιστρέψουμε σε μία κανονικότητα ως
τόπος και να υπάρξει μια σημαντική αποσυμφόρησητου νησιού μας. Αυτά πλέον έχουν γίνει πράξη
που την βιώνουμε όλοι, μέσα από τις σωστές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί.  Στο παρελθόν
ανήκουν οι εικόνες του μεγάλου πληθυσμού των προσφύγων- μεταναστών στη Σούδα, την κεν-
τρική πλατεία, τον Δημοτικό κήπο, τα Ταμπάκικα, το Λιμάνι της Χίου, την ΒΙΑΛ, τα δημόσια κτήρια
όταν έβρεχε κλπ.
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το θετικό αποτέλεσμα που υπάρχει σήμερα και που έγινε με μεγάλη
προσπάθεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση όπου ακόμα χρειάζεται,
όπως π. χ να γίνεται αναλογική κατανομή προσφύγων - μεταναστών σε όλα τα Κράτη της Ε.Ε.
Την κοινωνία μας απασχολεί ένα και μοναδικό δίλημμα: 
Να υπάρχει μια μικρή Δομή για καταγραφή και ταυτοποίηση ή να μην υπάρχει καμία δομή;
Σαφέστατα και λογικά έχει ταχθεί η πλειοψηφία των Χιωτών και οι περισσότεροι φορείς ( π. χ
Επιμελητήριο Χίου, Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, Περιφερειακό Συμβούλιο κλπ ) υπέρ της ύπαρξης
μιας Δομής.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην μικρή δομή της Λευκωνιάς που μας προστατεύει από τους νε-
οεισερχόμενους λόγω του covid και που τόσο πολεμήθηκε να μην γίνει από τους ίδιους πρωτα-
γωνιστές της άρνησης των πάντων.
Όλοι αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος πάνω στη Χίο για την προσωρινή δια-
μονή, καταγραφή και ταυτοποίηση αλλά κανείς δεν τολμά να αναφέρει πού θα γίνει η χωροθέτησή
του. 
Επιμελώς το αποφεύγουν και το φοβούνται ΑΠΑΝΤΕΣ.  Προφανώς έχουν λόγους τους οποίους
όμως οφείλουν να εξηγήσουν δημοσίως και δεν το έχουν κάνει ποτέ.
Η μόνη πρόταση που κατατέθηκε στο Δ.Σ. υπεύθυνα, θεσμικά και με θάρρος, ήταν η χωροθέτηση
στην περιοχή ΜΠΑΜΠΑΚΙΕΣ. Απορρίφθηκε μετά πολλών επαίνων από τους ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ εναλ-
λακτική πρόταση, παρά μόνο άρνηση. Άρνηση η οποία οδήγησε αμέσως μετά στο να επιλέξει η Κυ-
βέρνηση την περιοχή του Θόλους.
Αυτό πέτυχαν οι μόνιμοι αρνητές.
Για να γνωρίζουν οι δημότες, υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον

μέγιστο αριθμό των προσφύγων – μεταναστών στην ΒΙΑΛ, ότι μπορεί να είναι στους 1.270. Η από-
φαση αυτή έγινε με ανακούφιση δεκτή από όλους στο Δ.Σ. και φυσικά ποτέ δεν χαρακτηρίστηκε
υπερδομή. Ο ίδιος αριθμός σήμερα χαρακτηρίζεται σκοπίμως ως υπερδομή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θεσμικά και ομόφωνα έχει αποφασίσει τα πάντα σχετικά με το προσφυ-
γικό – μεταναστευτικό ( πάνω από 20 αποφάσεις υπάρχουν ).
Κυρίαρχες είναι δύο αποφάσεις, οι αριθ. 643 / 2019 και η 705 / 2019 οι οποίες έχουν ψηφιστεί
ομόφωνα από τους Δ.Σ. όλων των παρατάξεων και αναφέρουν: 
(… ) να λειτουργεί στη Χίο αποκλειστικά μόνο μία ΔΟΜΗ για την καταγραφή και ταυτοποίηση των
προσφύγων - μεταναστών, να είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να το κάνει αυτό,το όριο δε στην δομή
αυτή να είναι τα 500 άτομα και να διασφαλιστεί η μη μόνιμη διαμονή τους.
Την ίδια ώρα, η καθόλα σεβαστή απόφαση της συντονιστικής επιτροπής αιρετών και κατοίκων,
ως πυρήνα των αιτημάτων της έχει αποφασίσει:
Απαιτούμε και διεκδικούμε: Να μην δημιουργηθεί καμιά νέα Δομή με οποιαδήποτε μορφή οπου-
δήποτε στη Χίο.
Γίνεται δύο διαφορετικές και εκ διαμέτρου αντίθετες αποφάσεις να έχουν ψηφιστεί και αποφα-
σιστεί από τα ίδια πρόσωπα; Ασφαλώς και δεν γίνεται, ασφαλώς και είναι κοροϊδία, δημαγωγία
και λαϊκισμός. Αρκετοί όμως Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν ψηφίσει ταυτόχρονα και τις δυο απο-
φάσεις.Είναι οι «μπροστάρηδες» των σημερινών αγώνων. Συμμετέχουν ταυτόχρονα στο Δ.Σ και
στην Συντονιστική Επιτροπή. Η τιμή που τους έγινε από το λαό της Χίου να τον εκπροσωπήσουν
στο ανώτερο θεσμικό, κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο, το Δ.Σ. Χίου που αποφασίζει τα πάντα
σε τοπικό επίπεδο, δυστυχώς αγνοείται και υπερτερεί η συμμετοχή τους σε μια επιτροπή!!!
Θα πρέπει άμεσα δημόσια και με αίσθημα ευθύνης οι αιρετοί Δ.Σ. που συμμετέχουν και στην συν-
τονιστική επιτροπή αιρετών και κατοίκων, να ξεκαθαρίσουν ποια από τις δύο αποφάσεις υποστη-
ρίζουν.  Δεν μπορεί για το ίδιο θέμα, ενώ υπάρχουν αντίθετες απόψεις , ταυτόχρονα τα ίδια
πρόσωπα να πατούν σε δύο βάρκες, να κοροϊδεύουν και να διχάζουν τον κόσμο με διάφορα πολι-
τικά τερτίπια. Πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι ο τόπος μας και το μέλλον του. Καθαρές κουβέντες
με ξεκάθαρες και έντιμες αποφάσεις και ο καθένας μας να αναλάβει τις ευθύνες του.Δεν πρέπει
να διχάζεται σκόπιμα η κοινωνία για να έχουν πολιτική ύπαρξη κάποιοι και ο πολιτικός στόχος
τους να είναι μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα.Με την στάση τους αυτή, να αρνούνται τα πάντα, οδή-
γησαν την Κυβέρνηση στην επιλογή του Θόλους.
Η λύση για την μη κατασκευή της δομής στην περιοχή του Θόλους και της αποφυγής εντάσεων
είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή. Να υπάρξει πρόταση τοποθεσίας και χωροθέτησης, για να
πατήσουμε όλοι μαζί οι Αιρετοί μόνο σε μια βάρκα.
Την βάρκα της Χίου, του τόπου μας. Να υποδειχθεί η καλύτερη λύση.
Όχι μισόλογα, αοριστίες και υπεκφυγές.  Όσο δεν το κάνουν αυτό οι αγαπητοί συνάδελφοι Δ.Σ. δι-
χάζουν την κοινωνία για μικροπολιτικά οφέλη και καταδικάζουν την περιοχή του Θόλους να υπο-
δεχτεί μια ΔΟΜΗ που δεν την θέλει κανένας Χιώτης και κανένας αιρετός σε αυτή την περιοχή.
Τολμήστε ΑΜΕΣΑ να ονοματίσετε την περιοχή, να συγκληθεί έκτακτα το Δ.Σ και να προτείνεται
την χωροθέτησή της. Διαφορετικά η Δομή στο ΘΟΛΟΣ θα είναι επιτυχία 100% των παρατάξεων
της μειοψηφίας. Είστε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, του κυρίαρχου και αποφασιστι-
κού οργάνου στη Χίο. Αναλάβετε τις ευθύνες σας.
Είστε οι 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι στους 41 του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου.
Όποτε θέλετε απέχετε και δεν συνεδριάζει το Δ.Σ.  και όποτε θέλετε το καλείτε σε έκτακτες συ-
νεδριάσεις.
Καλέστε λοιπόν το Δ.Σ. έκτακτα και ΑΜΕΣΑ, προτείνοντας την χωροθέτηση της μικρής δομής
των 500 ατόμων.
Τα έχετε όλα θεσμικά και Δημοκρατικά δικά σας.
Η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια και το θάρρος μέχρι στιγμής μόνο λείπουν.
Το Δ.Σ. πρέπει να έχει μια ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση για την χωροθέτηση της Δομής και να ενωθούν
όλοι οι Χιώτες πρ  ος αυτή την κατεύθυνση.
Ιδού λοιπόν η ευκαιρία για την λύση που επιζητεί όλος ο Χιώτικος λαός.

Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ.
ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΩΣΕΤΕ.

Υπάρχει λύση για το Θόλος...
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Αγαπητοί Αναγνώστες, 
η εφημερίδα μας εγκαινιάζει μια νέα στήλη, η οποία αφορά τα παιδιά και τους εφήβους και ενδια-
φέρει τόσο γονείς όσο και εκπαιδευτικούς. Παρουσιάζουμε το θέμα μας σε τρία μέρη. Αναπτύσ-
σουμε αρχικά λίγα λόγια για το είδος της Λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους, παρουσιάζουμε ένα
συγγραφέα κάθε φορά και στη συνέχεια ένα σημαντικό έργο του, αναλύοντας ένα βιβλίο.

• ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ… λίγα λόγια
Τι είναι η Λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους; 
Είναι τα αισθητικά δικαιωμένα λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία μπορούν να φέρουν το παιδί σε
επαφή με το αισθητικό φαινόμενο της Τέχνης, και ειδικότερα της Λογοτεχνίας. Αυτά τα λογοτε-
χνικά κείμενα συνήθως είναι δημιουργήματα των ενηλίκων, γιατί αυτοί είναι ικανοί και ώριμοι να
προσφέρουν στο παιδί την αισθητική συγκίνηση, μέσω της Τέχνης. Είναι λοιπόν ο σύνολος χώρος
μέσα στον οποίο συνυπάρχουν-συλλειτουργούν όλα εκείνα τα άρτια λογοτεχνικά έργα που απευ-
θύνονται στις αισθητικές απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα της νηπιακής, παιδικής και εφηβικής
ηλικίας και ανταποκρίνονται στο αντιληπτικό, γλωσσικό και συναισθηματικό τους επίπεδο. 

• ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:   Αγγελική Βαρελλά
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930. Μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Ιστορικού-Αρ-
χαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για πρώτη φορά ασχολήθηκε με το παιδικό
βιβλίο το 1966 και έκτοτε είναι αφοσιωμένη στο λογοτεχνικό αυτό είδος, με έντονη παρουσία σε
όλες τις εκδηλώσεις (σχολεία, συλλόγους γονέων, δήμους, βιβλιοθήκες κτλ.) που γίνονται για το
παιδί και το παιδικό βιβλίο όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε όλη την Ελλάδα. Έχει βραβευτεί από τη
Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και το Υπουργείο
Παιδείας για τα αναγνωστικά που έγραψε για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου. Μετέφρασε και
διασκεύασε στα ελληνικά πολλά ξένα βιβλία και συνεργάστηκε με την ελληνική ραδιοφωνία, την
τηλεόραση, τα περιοδικά "Ερυθρός Σταυρός", "Συνεργασία", "Το Ρόδι" κ.ά. Έργα της (σκετς και λοιπά
θεατρικά) παίζονται στα σχολεία. Είναι πρόεδρος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και
μέλος α) της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, β) του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βι-
βλίου, γ) της Λέσχης Μελέτης και Έρευνας της Παιδικής Λογοτεχνίας Διαδρομές (και υπεύθυνη
ύλης του ομώνυμου περιοδικού). Το βιβλίο της "Η Ελλάδα κι εμείς" αναγράφηκε στον Τιμητικό Πί-
νακα (1968) της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ). Το βιβλίο της "Φιλενάδα,
Φουντουκιά μου" κέρδισε έναν από τους τρεις επαίνους του Διεθνούς Βραβείου Παιδικής Λογο-
τεχνίας Janusz Korczak (1985) στην Πολωνία. 

Προτάθηκε για το σύνολο του έργου της από τον κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το
Βραβείο Άντερσεν το 1990.
Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων 1998 για το έργο της "Κόρινθος".

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ «Φιλενάδα, φουντουκιά μου»
Υπάρχουν πολλές ποικιλίες φουντουκιάς, όπως υπάρχουν και πολλές «ποικιλίες ανθρώπων», αναφέρει
η συγγραφέας στο βιβλίο της  «Φιλενάδα, φουντουκιά μου».
Το βιβλίο μας μιλάει για μια αγριοφουντουκιά που φύτρωσε τυχαία σε μια γκρίζα γειτονιά της
Αθήνας.   Ήταν το μοναδικό δέντρο της γειτονιάς, αφού παντού ξεφύτρωναν πολυκατοικίες, η μια
πίσω από την άλλη. Τα παιδιά της γειτονιάς δέθηκαν με αυτό το δέντρο. Ιδιαίτερα ο Δώρος,  που
σκαρφάλωνε πάνω της, διάβαζε βιβλία, έπαιζε μουσική. Ήταν η φιλενάδα του αυτό το δέντρο. Μια
μέρα, όμως, ήρθαν δυο μηχανικοί κι άρχισαν να μετρούν το χώρο γύρω από τη φουντουκιά. Θα
έχτιζαν κι άλλη μια πολυκατοικία και το δέντρο ήταν εμπόδιο στα σχέδια τους. Έτσι αποφάσισαν
να την ξεφορτωθούν, ξηλώνοντάς την… Σαν είδε ένα παιδί της γειτονιάς τη μπουλντόζα να κατα-
φτάνει για να ξεκινήσει το γκρέμισμα, έτρεξε να ειδοποιήσει και τα υπόλοιπα παιδιά. Και τότε μα-
ζεύτηκαν  όλοι οι γείτονες, όλα τα παιδιά, ακόμα και δημοσιογράφοι. Μα δεν ήταν καθόλου τυχαία
η υπέροχη φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα παιδιά της γειτονιάς και το μοναχικό δέντρο. Η
ιστορία της Φουντουκιάς εξελίσσεται σαν ένας αγώνας δρόμου. Η μια μετά την άλλη, οι αφηγήτριες
δίνουν τη ...σκυτάλη για να ξετυλιχτεί το νήμα της ιστορίας. Όταν μια μέρα το δέντρο θα κινδυνέψει
από την μπουλντόζα, ολόκληρη η γειτονιά θα προσπαθήσει με πάθος να το σώσει. Η Φουντουκιά
θα γίνει το σύμβολο ελπίδας, συνεργασίας για έναν κοινό σκοπό, και αγάπης για τη φύση, μέσα σε
μια ατμόσφαιρα ανθρωπιάς και συγκίνησης. 
Το βιβλίο της συγγραφέως Αγγελικής Βαρελλά «Φιλενάδα Φουντουκιά μου», τιμήθηκε με τον
έπαινο Janusz Korczak το 1985 στη Πολωνία. Είχε επιλεγεί από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου για να εκπροσωπήσει τη Χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό παιδικού βιβλίου, που οργα-
νώνει κάθε δυο χρόνια το Πολωνικό τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα
(ΙΒΒΥ) στη μνήμη του ανθρωπιστή και παιδαγωγού Janusz Korczak.
Διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, τα παιδιά θα γνωρίσουν έναν κόσμο που δυστυχώς τους
είναι άγνωστος. Όχι, δεν φταίνε αυτά που δε γνωρίζουν ότι τα δέντρα έχουν ψυχή, πως είναι
όμορφο να σκαρφαλώνεις πάνω τους και να βλέπεις το κόσμο από ψηλά. Είναι όμορφο να αφή-
νουμε κάτω από τα δέντρα ψωμί για να χορταίνουν τα πουλιά ή κάποια άλλα ζώα. Είναι υπέροχο
όλοι οι άνθρωποι μαζί να αγωνίζονται για να πετύχουν ένα σκοπό.

ΒΙΒΛΙΟΤΑΞΙΔΙA 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Γράφει και επιμελείται 

η Δρ Αγγελική Μαστρομιχαλάκη

Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας



Το βλέμμα της χάιδεψε το
ήρεμο,ανέκφραστο πρόσωπο του
πορσελάνινου αγγέλου στο
μικρό τραπεζάκι. Σεργιάνισε σ'
ένα-ένα τα χριστουγεννιάτικα
αντικείμενα που προ ημερών
είχε στολίσει, πιστή πάντα οπα-

δός των εθίμων και σταμάτησε
στο αγαπημένο δέντρο που κοιμό-

ταν ακόμα σβηστό, στη γωνιά του..
Ξύπνησε νωρίς σήμερα.. Λίγο η
μέση της, λίγο η έννοια του πρωι-
νού της χαπιού και της μέρας που

με το αδύναμο μουντό της φως προσπαθούσε να διώξει το
σκοτάδι, μαζί και αυτές οι σκέψεις που δραπετεύουν με αναί-
δεια απ' το κελί του χρόνου, τη βρήκαν καθισμένη στο καναπέ
της, με μια κούπα πικρού καφέ στο χέρι, ν' αποζητά έντονα
των Χριστουγέννων τη μαγεία...
"Είδε" τον εαυτό της παιδί με τα συνομήλικα της φτωχογει-
τονιάς της φιλαράκια, με κατακόκκινες μύτες και παγωμένα
χεράκια, να μετρούν τις δεκαρούλες, τα πενηντάλεπτα και
τις δραχμούλες, σα θησαυρό πολύτιμο, που κέρδισαν τίμια με
τα φάλτσα τους κάλαντα... 
"Είδε" στα παράθυρα των χαμηλών σπιτιών που τα θάμπωνε
η θαλπωρή της οικογένειας μαζί με τη ζέστα κάποιου μαγκα-
λιού ή ξυλόσομπας, τα στολισμένα δεντράκια με το βαμβάκι
στα κλαδιά, τα λιγοστά λαμπάκια που έμοιαζαν με μικρές φω-
τεινές μπάλες ή είχαν αγιοβασιλιάτικα προσωπάκια και αυτή
την υπέροχη πάχνη που έμοιαζε αληθινή και σκέπαζε το δεν-
τράκι από τη κορυφή μέχρι και τα τελευταία χαμηλά κλαδιά
του… Και στη βάση φυσικά, απαραίτητη η χαρτονένια Φάτνη
που όσο μεγαλύτερη ήταν, τόσο πιο περήφανους τους
έκανε!..
Χριστούγεννα! Ήταν πάντα η αγαπημένη της γιορτή!..Λάτρευε
την προετοιμασία της, την ευφορία του ερχομού της, την πε-
ρίεργη αυτή ζεστασιά μιας απροσδιόριστης ελπίδας που ένοι-
ωθε πάντα να κρύβεται στη "Γέννηση" !!
Ο άγγελος στο τραπεζάκι, την κοιτάζει ανέκφραστος..Τα ξω-
τικά παραδίπλα στέκουν με αταίριαστη σοβαρότητα και το
σβησμένο δέντρο στη γωνία του, πόσο θλιμμένο φαντάζει...
Πολλά τα χρόνια...πολλά τα Χριστούγεννα...Πολλοί οι άνθρω-
ποι που αγάπησε κι έφυγαν στο ανεπίστρεπτο ταξίδι....
Είναι και αυτή η κρίση..Δύσκολοι καιροί...
Πετάχτηκε... - Που χάθηκε η μαγεία; Πλησιάζουν τα Χριστού-
γεννα..-Τι έπαθες;
Άνοιξε τα ρολά να μπει στο σπίτι το γκρίζο φως της χειμω-
νιάτικης μέρας.
Έσπρωξε την πρίζα και τα λαμπιόνια ξεκίνησαν το φωτεινό,

ρυθμικό τους χορό, ξυπνώντας το ναρκωμένο δέντρο..
Πήρε μια βαθειά ανάσα..Χαμογέλασε συνωμοτικά στην Πανα-
γιά που της χαμογελούσε ήδη.΄Εστειλε μια νοερή αγκαλιά στα
παιδιά και στα εγγόνια της...τα καμάρια της ζωής της..
Και ύστερα, ύστερα θυμήθηκε το δικό της "αόρατο" άγγελο,
που πάντα της ψιθύριζε πως όλα θα πάνε καλά...
Δεν πειράζει που η Χριστουγεννιάτικη λάμψη δεν την "αγγί-
ζει" πια..
Τη "μαγεία" τους δεν θα τη χάσει ποτέ!! Εκείνη θα τη βρίσκει
αναλλοίωτη στο νόημα και την προσφορά της ΑΓΑΠΗΣ!

Άννα Τσακάλη

2021
Χάθηκαν στην ομίχλη του μυαλού οι μεγάλες στιγμές των
συγκινήσεων της αλλαγής των χρόνων. Άφησαν πίσω τους
εικόνες ξέθωρες, όμοιες με πίνακες ζωγραφικής σε φθαρ-
μένους καμβάδες.
Αναπόφευκτα ανασύρω πάντα, όπως κι εσύ, την τελευταία
μέρα κάθε χρόνου, εκείνες, που διατηρούν καλύτερα τα χρώ-
ματά τους για να κάνω το καθιερωμένο πλέον ταξίδι στο πα-
ρελθόν.
Και “βλέπω”… ”Βλέπω” εκείνο το μικρό δεντράκι, το στολι-
σμένο με μπάλες πολύχρωμες και εύθραυστες που άγγιζα με
δέος μήπως και σπάσουν, τα λαμπιόνια με το χαμογελαστό
κεφάλι του Άγιου Βασίλη που μόνο εμένα λες και κοιτούσαν,
ν’ αναβοσβήνουν, τη χάρτινη φτωχική φάτνη που μαζί με το
Θείο Βρέφος ζέσταινε την αγάπη μου για την ευαίσθητη, και-
νούρια ζωή και τον παιδικό μου θαυμασμό για τον ταπεινό
Βασιλιά, που Τον χουχούλιζαν τα ζώα και ταυτόχρονα νανού-
ριζαν αγγέλλοι.. 
Κι εκείνη την ψεύτικη πάχνη!..
Εκείνη, που όπως σκέπαζε το δεντράκι δίνοντάς του μια πε-
ρίεργη εμφάνιση ομιχλένιας θαλπωρής, λες και σκέπαζε, ζέ-
σταινε, τα δικά μου όνειρα του “αύριο”, που τότε φάνταζε
μακρινό μεν αλλά πολύχρωμο και μαγικά όμορφο, σαν τις
μπάλες του και τις απαστράπτουσες γιρλάντες…
“Βλέπω” το μόνιμα να κρυώνει αδύνατο κοριτσάκι με την
“αλογοουρά” στο κεφάλι, τα ξυλιασμένα χέρια και πόδια, να
λέει τα κάλαντα ευελπιστώντας το αντίτιμο να είναι μεγαλύ-
τερο από πενηντάλεπτο και εικοσάλεπτο…Η δραχμούλα βλέ-
πεις, ήταν σπάνια..
“Χαϊδεύω” με το νου εκείνες τις αλλαγές των χρόνων που
έφηβη ονειροπαρμένη, φανταζόμουν πάντα τον επόμενο κα-
λύτερο, με κάποια δόση μαγείας, αφού το μαγικό του ραβδί
θα πραγματοποιούσε κάθε μου επιθυμία!!
-Χαμογελάς;
Κι όμως...απόθεσα την λύση πολλών προβλημάτων και την
πραγμάτωση αρκετών επιθυμιών στον Καινούριο χρόνο… Και

φυσικά, οι Καινούριοι χρόνοι έρχονταν κι έφευγαν με μένα
να στροβιλίζομαι ανήμπορη ανάμεσά τους..
Χρειάστηκαν κάμποσες Πρωτοχρονιές για να καταλάβω…
Για να καταλάβω πως ο Χρόνος είναι σχετικός...Είναι μονάδα
που επινόησε ο άνθρωπος για να μετράει το διάστημα της
ύπαρξης της δικής του και του σύμπαντος!
Γιατί εγώ στηριζόμουν σε μια αριθμητική μονάδα για να πραγ-
ματοποιήσω τα όνειρά μου; Γιατί αφηνόμουν στη σχετικό-
τητα για να λύσω τα προβλήματά μου;
Σε λίγες ώρες μια ακόμα αλλαγή χρόνου θα χτυπήσει την
πόρτα της ζωής μας..
Τελευταία όμως ξέρω.
Δεν έχουν μαγικά ραβδάκια οι Νέοι Χρόνοι.
Εμείς τα κρατάμε!  Με τη σταθερή μας πίστη στα “θέλω”!
Με ακλόνητη τη στάση μας στις Αξίες που μας κάνουν Αν-
θρώπους!
Με αγάπη για τον εαυτό μας και αγάπη για τον συνάνθρωπο!
Όταν κοιτάζουμε τον διπλανό μας και βλέπουμε εμάς! 
Όταν δίνουμε αυτό, που εμείς θα θέλαμε να πάρουμε!
Ας μη περιμένουμε τίποτα από τον χρόνο..
Ας τον κάνουμε εμείς όμορφο!!!
Καλή χρονιά!!!
Άννα Τσακάλη

Η αγάπη, νικάει το χρόνο.
Χρόνε,
μαζί σου βάδισα στων ημερών τα ηλιόλουστα χαμόγελα 
μαζί σου έψαξα στο σκοτάδι των αστεριών τα συμπλέγματα.
Μικρή, σ` αγάπησα πολύ, 
όνειρα καθώς μοίραζες στου μέλλοντος εικόνες.
Νέκταρ Θεών προσδόκησα να πιω και να μεθύσω 
από ζωή κι από χαρά, σ` ένα αλώνι ήλιου...
Καφέ, χρόνε με κέρασες και δυνατό και σκέτο
και μ` έμαθες με τη σιωπή να πάψω να πετάω..
Κάθε φορά νιογέννητος το χέρι σαν μου δίνεις
σε μια καινούρια διαδρομή, αχνά χαμογελάω...
Σ` έμαθα χρόνε αέναε..τι κι αν εγώ γερνάω
αδιάφορος και βιαστικός θα προχωράς αιώνια
άλλους μαζί σου παίρνοντας συντρόφους στο ταξίδι.
Θνητή εγώ κι εσύ αθάνατος, διόλου δεν σε ζηλεύω .
Καρδιά δεν έχεις χρόνε μου, ανούσιος ο χορός σου
χωρίς Ελπίδας οδηγό, χωρίς Αγάπης δόσιμο
κι Αθανασίας πίστη.
Νομίζω, σε ξεπέρασα καθώς τα χρόνια φεύγουν...
Το κλάμμα και το γέλιο μου σε σένα κάνω δώρο
κι αγάπης λίγη χόβολη μήπως και σε ζεστάνει...

Άννα Τσακάλη
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Σελίδες Λογοτεχνίας

Σκέψεις και στίχοι στον Νέο Χρόνο
Της κ. Άννας Τσακάλη

Γράφει και επιμελείται 
o Κωνσταντίνος Βολάκης



Σελίδα 15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τραγικά επίκαιρο και προφητικό το βιβλίο του
Αλμπέρ Καμύ. Η «Πανούκλα» του Αλμπέρ Καμύ
είναι ένα σαφώς αλληγορικό βιβλίο. Με σημείο
εκκίνησης τον μαύρο θάνατο - όπως ονομάστηκε
η πανούκλα που αποδεκάτισε την μεσαιωνική
Ευρώπη- ο Καμύ επιχειρεί μέσω εύστοχων συμ-
βολισμών να σχολιάσει τα απολυταρχικά καθε-
στώτα. 
Τα ποντίκια στην πόλη πληθαίνουν, ενώ παράλ-
ληλα κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα κρού-
σματα της πανώλης. Η πολιτεία εξαναγκάζεται
να ακολουθήσει αυστηρά μέτρα, μόνο όταν παρα-
τηρηθεί ότι ο αριθμός των θυμάτων ακολουθεί
πια γεωμετρική πρόοδο. Οι μετακινήσεις διακό-
πτονται και η  μικρή πόλη βρίσκεται πια σε κα-
ραντίνα (μία λέξη που σήμερα την γνωρίζουμε
πολύ καλά). Οι ήρωες του Καμύ εκδηλώνουν ο
καθένας με διαφορετικό τρόπο τον φόβο τους απέναντι στον επικείμενο θάνατο. Παρά τον αλλη-
γορικό του χαρακτήρα, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η κατάσταση που περιγράφεται φέρει ομοιότητες
με την σημερινή. Στο έργο του Καμύ θα συναντήσουμε απελπισμένους, που θα προσπαθήσουν να
πάνε κόντρα στο νόμο, ιεροκήρυκες που διαλαλούν ότι η θεία τιμωρία πήρε την μορφή της πανδη-
μίας, αφοσιωμένους ιδεολόγους που παλεύουν να νικήσουν τον θάνατο. 
Τέλος, το μήνυμα που κλείνει το βιβλίο αυτό είναι τόσο αισιόδοξο όσο και «απαισιόδοξο». Τα πον-
τίκια εξαφανίστηκαν. Η πανούκλα περιορίστηκε. Όμως τίποτα δεν είναι οριστικό. Η συνεχής επα-
γρύπνηση είναι η μόνη προστασία που διαθέτουμε απέναντι στις πανδημίες. Είτε αυτό αφορά
ολοκληρωτικά καθεστώτα είτε θανατηφόρους ιούς…
Το βιβλίο τελειώνει ως εξής: 
«… Ο Ριέ αναλογιζόταν πως αυτή η χαρά δεν θα ήταν ποτέ σίγουρη. Γιατί ήξερε αυτό που αγνοούσε το
χαρούμενο πλήθος[…] δηλαδή πως ο βάκιλος της πανούκλας δεν πεθαίνει ούτε εξαφανίζεται ποτέ,
πως μπορεί να μείνει δεκάδες χρόνια κοιμισμένος μέσα στα έπιπλα και τα ρούχα[…] και πως ίσως θα
ερχόταν μια μέρα που για την δυστυχία και την γνώση των ανθρώπων η πανούκλα θα ξυπνούσε τα πον-
τίκια της και θα τα έστελνε να ψοφήσουν σε μία ευτυχισμένη πόλη».
* Ο Αλμπέρ Καμύ γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1913 στο χωριό Μοντοβί της Αλγερίας και μεγάλωσε
στο Αλγέρι. Το 1940 εγκαταστάθηκε οριστικά στη Γαλλία. Υπήρξε πεζογράφος, δραματουργός, δοκι-
μιογράφος και δημοσιογράφος. Το 1957 του απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας «για το ση-
μαντικό λογοτεχνικό έργο του, που με διορατική σοβαρότητα φωτίζει τα προβλήματα της ανθρώπινης
συνείδησης του καιρού μας». Στις 4 Ιανουαρίου 1960, στην κωμόπολη Βιλμπλεβέν (Ιόν, Βουργουνδία),
ένα σπορ αυτοκίνητο, μάρκας Facel-Vega, καρφώθηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σ’ έναν πλάτανο. Στη θέση
του συνοδηγού καθόταν ο Αλμπέρ Καμύ που ανασύρθηκε νεκρός. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο σκανδαλώδες
από τον θάνατο ενός παιδιού και τίποτα πιο παράλογο από τον θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα» είχε πει
ο ίδιος σε ανύποπτο χρόνο. Τάφηκε στο αγαπημένο του Λουρμαρέν (Βοκλίζ), εκεί όπου ο ήλιος τού θύ-
μιζε την Αλγερία. Στην ελληνική γλώσσα, ο κύριος όγκος των έργων του κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις
Καστανιώτη.

(Πηγή: https://www.culturenow.gr)

Αλμπέρ Καμύ*
«Η πανούκλα» - Μυθιστόρημα - ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 1957

Βιβλιο - προτάσεις

Στην απλότητα κρύβεται η ευτυχία: 
ένα μοναδικό ποίημα του Οδ. Ελύτη 

που αξίζει να διαβάσουμε...

Το παρακάτω ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη διαλέξαμε
ως πρώτο του νέου έτους στην στήλη της Ποίησης,
καθώς αυτό  περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο πως
το πραγματικό μυστικό της ευτυχίας βρίσκεται στο γνήσιο ενδιαφέρον που δείχνουμε στις
λεπτομέρειες της καθημερινότητάς μας...

Mπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά
πράγματα

και με τα πιο μικρά..
Και με τα καθημερινότερα των καθημερινών.

Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές.
Μου φτάνει που τα χρόνια φυλάνε Χριστούγεννα

για το τέλος τους.

Που οι χειμώνες έχουν πέτρινα, χιονισμένα σπίτια. 
Που ξέρω ν' ανακαλύπτω τα κρυμμένα πετρορά-

δικα στις κρυψώνες τους.
Μου φτάνει που μ' αγαπάνε τέσσερις άνθρωποι.

Πολύ...

Μου φτάνει που αγαπάω τέσσερις ανθρώπους.
Πολύ...

Που ξοδεύω τις ανάσες μου μόνο γι' αυτούς.

Που δεν φοβάμαι να θυμάμαι.
Που δε με νοιάζει να με θυμούνται.

Που μπορώ και κλαίω ακόμα.
Και που τραγουδάω... μερικές φορές...

Που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν.
Και ευωδιές που με γοητεύουν...

Οδυσσέας Ελύτης

Ποίηση

Γράφει η Ευγενία Γάλλου

Δοξασίες και έθιμα
Τα περισσότερα ελληνικά έθιμα πάλι και φέτος θα επηρεαστούν από την πανδημία, τον
περιορισμό που βιώνουμε λόγω μετάλλαξης όμικρον... και μπαίνουν κι αυτά σε αδρά-

νεια... Ακόμα ένας λόγος για να μην τα ξεχάσουμε ευχόμενοι του χρόνου τέτοια μέρα να
γιορταστούν κανονικά! 

Τα Θεοφάνεια ή Φώτα ή Επιφάνεια γιορτάζουμε την βάπτιση του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον
Πρόδρομο ή Βαπτιστή. Αυτό σίγουρα το γνωρίζετε. Ξέρετε όμως ποια
είναι τα έθιμα που γιορτάζονται στη χώρα μας; Ας τα θυμηθούμε:
Στην Ελλάδα ο αγιασμός γίνεται για πρώτη φορά την παραμονή των
Θεοφανίων και λέγεται «Μικρός Αγιασμός» ή «Πρωτάγιαση» ή «Φώ-
τιση». Με την Πρωτάγιαση, ο ιερέας γυρίζει όλα τα σπίτια και με το
Σταυρό και ένα κλωνί βασιλικό «αγιάζει» ή «φωτίζει» (ραντίζει) τους
χώρους των σπιτιών για να φύγει μακριά κάθε κακό.
Παλαιότερα, οι λαϊκές δοξασίες συνέδεαν τον φωτισμό των σπιτιών
με την εξαφάνιση των καλικάντζαρων, τους οποίους φαντάζονταν να φεύγουν περίτρομοι με την
έλευση του ιερέα. Το Δωδεκαήμερο, από τα Χριστούγεννα ως την παραμονή των Φώτων, σύμφωνα
με τη λαϊκή παράδοση,  τα «νερά είναι αβάφτιστα». Αυτό αποτελεί ευκαιρία για τους καλικάντζαρους
να βγουν από τα βάθη της γης και να πειράξουν τους ανθρώπους. Άσχημοι, τριχωτοί, λαίμαργοι, με
ιδιαίτερη αγάπη στα γλυκά, κλέφτες και ζημιάρηδες, θεωρούνται συχνά υπεύθυνοι (πάντα με βάση
της παραδόσεις) για πολλές από τις ζημιές που θα συμβούν στα σπίτια αυτές τις ημέρες.

Όλο το χρόνο, οι Καλικάντζαροι ζουν κάτω από την γη και η βασική ασχολία
τους είναι να πριονίζουν  το τεράστιο δένδρο που τη στηρίζει. Γύρω στα
Χριστούγεννα  δεν έχει μείνει παρά μόνον μια κλωστίτσα για να καταρρεύ-
σει το δένδρο και μαζί του και ο κόσμος. Και τότε,  έρχεται η Παραμονή
των Χριστουγέννων. Οι καλικάντζαροι βρίσκουν  την ευκαιρία  να ανέβουν
πάνω στη γη και να πειράξουν τους ανθρώπους μέχρι την Παραμονή των
Φώτων. Ευτυχώς για τον κόσμο, στο διάστημα που οι Καλικάντζαροι τρι-

γυρίζουν στον Απάνω Κόσμο, το δένδρο ξαναγίνεται ακέραιο, όπως πρώτα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δωδεκαήμερο και οι σχετικές δεισιδαιμονικές δοξασίες δεν υπάρχουν
μόνο στην χώρα μας, από τα βυζαντινά χρόνια, αλλά και σε άλλους χριστιανικούς λαούς της Ευρώπης
από το μεσαίωνα.
Ο «Μεγάλος Αγιασμός» γίνεται ανήμερα τα Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου. Μια μεγάλη πομπή σχηματί-
ζεται και παίρνει το δρόμο που οδηγεί στη θάλασσα ή σε κάποιο ποτάμι ή σε μια δεξαμενή σε περιοχές
ορεινές. Όταν γίνει ο αγιασμός, ρίχνει ο παπάς τον Σταυρό στο νερό, πραγματοποιώντας έτσι τον Αγια-
σμό των Υδάτων. Το πιάσιμο του Σταυρού γίνεται από κολυμβητές, τους λεγόμενους Βουτηχτάδες,
κατά την τελετή της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού. Νεαρά κυρίως άτομα βουτούν στα παγωμένα
νερά για να πιάσουν τον Σταυρό και να λάβουν την ευλογία του ιερωμένου, αλλά και να δεχθούν τις
τιμές και τις ευχές των συντοπιτών τους. Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα, το ίδιο και οι σειρήνες των
πλοίων. Όλοι οι πιστοί πίνουν με ευλάβεια από τον αγιασμό, συμβολικά με τρεις γουλιές, και ραντίζουν
μ’ αυτόν τα σπίτια, τα δέντρα, τα χωράφια και τα ζώα τους. Εκτός από τον αγιασμό των υδάτων ανα-
βιώνουν πολλά ακόμη έθιμα στην Ελλάδα.
Κατά την κοινή λαϊκή δοξασία ακόμη και τα εικονίσματα με το πέρασμα του χρόνου χάνουν την αρχική
δύναμη και αξία τους που την αποκτούν όμως εκ νέου από το αγιασμένο νερό. Αυτή η διαδικασία απο-
τελεί πιστή επιβίωση των αρχαίων δοξασιών. Οι αρχαίοι Αθηναίοι π.χ. είχαν την τελετή (διαδικασία)
των γνωστών «Πλυντηρίων», όπως την αποκαλούσαν, κατά την οποία μετέφεραν «εν πομπή» στην
ακτή του Φαλήρου το άγαλμα της Αθηνάς. Εκεί το έπλεναν με θαλασσινό νερό για να το καθαρίσουν
από ρίπους και να ανανεωθούν οι ιερές δυνάμεις του αγάλματος.

(Πηγή πληροφοριών: https://www.archaiologia.gr)

Οι Kαλικάντζαροι του Δωδεκαημέρου 
και ο Αγιασμός των Υδάτων ή αλλιώς  «Πρωτάγιαση»

Γράφει η Ευγενία Γάλλου

Τι σχέση έχει ο Ιανός με τον Ιανουάριο;
Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ιανόπου
ήταν ο θεός όλων των ενάρξεων και των μετα-
βάσεων. Απεικονιζόταν με δύο πρόσωπα - συνή-
θως σε διαβάσεις (θύρες, πύλες, γέφυρες),
επηρέαζε όλα όσα είχαν διπλή όψη και διπλό
νόημα στη ζωή και  αποκαλούνταν Janus bifrons
= διπρόσωπος Ιανός.

*Ονομασίες Ιανουαρίου/Γενάρη:
Πρωτάρης (πρώτος μήνας του χρόνου) 
Καλαντάρης (λέμε τα κάλαντα) 
Γατόμηνας (ζευγαρώνουν οι γάτες) 
Κρυαρίτης (έχει μεγάλα κρύα) 
Μεσοχείμωνας (είναι ο μεσαίος μήνας τους χει-
μώνα) 
Τρανός (έχει 31 μέρες)
Μεγάλος Μήνας (έχει 31 μέρες)

*Παροιμίες για τον Ιανουάριο:
Σ’ όσους μήνες έχουν «ρο», μπάνιο με ζεστό νερό.
Ο Γενάρης δε γεννά μήτε αυγά μήτε πουλιά, μόνο
κρύο και νερά.

Του Γενάρη το φεγγάρι ήλιος της ημέρας μοιάζει.
Αρχιμηνιά, καλή χρονιά, με σύγκρυα και παγωνιά.
Γενάρης χωρίς χιόνι, κακό μαντάτο.
Κότα πίτα το Γενάρη, κόκορα τον Αλωνάρη.
Με τα Φώτα του ο Γενάρης, όλης της χρονιάς μπρο-
στάρης.

Πηγή: https://greek_greek.en-academic.com..,
https://el.wikipedia.org/wiki, 

https://www.enikos.gr/.../ianos-o-romaios-theos..

Η… δύσκολη λέξη της εβδομάδας!

Επιμέλεια Ευγ. Γάλλου

Επιμέλεια Ευγ. Γάλλου
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Η έντονη θρησκευτικότητα, η βαθιά πίστη και η θεοκρατούμενη
ατομική και κοινωνική ζωή του παλιού Καλαμωτούση είναι οι κύ-
ριες αιτίες της πληθώρας των εκκλησιών που κοσμούν το χωριό
και γενικά όλη την αγροτική περιοχή του. Σήμερα στην περιοχή
της Καλαμωτής υπάρχουν συνολικά 43 εκκλησίες, από τις οποίες
οι 11 είναι μέσα στο χωριό και οι υπόλοιπες 32 στη γύρω περιοχή.
Υπάρχουν επίσης 15 προσκυνητάρια και 8 ερειπωμένες και εγκα-
ταλειμμένες εκκλησίες.
Το πλήθος αυτό των ιερών ναών ανέκαθεν χωριζόταν σε δυο με-
γάλες κατηγορίες: στους ενοριακούς (κοινοτικούς), τους οποίους
φρόντιζαν οι Επίτροποι, ως αντιπρόσωποι των χωριανών, και
στους κτητορικούς ή αδελφάτα, που φρόντιζαν οι κτήτορες αδελ-
φοί στους οποίους ανήκε ο ναός.
Οι Επίτροποι αρχικά εκλέγονταν για ένα χρόνο από τους ενορίτες
της Εκκλησίας (υπήρχαν 8 ενορίες στην Καλαμωτή τα παλιά χρό-
νια) και συνεργάζονταν με τους Γέροντες του χωριού, σύμφωνα
με τις οδηγίες και διαταγές της Ιερής Μητρόπολης Χίου, για την
ορθή και έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων που αφο-
ρούσαν το ναό.
Στα καθήκοντα των Επιτρόπων περιλαμβάνονταν η γενική επιστα-
σία του ναού για την άριστη εσωτερική και εξωτερική του εμφά-
νιση (καθαρισμός, επισκευή στασιδίων, κηροπηγίων, καντηλιών,
εικόνων κ.ά.) και η ακριβής και τίμια διαχείριση της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του (μίσθωση ή εμβατίκιο των αγρών του
ναού, πληρωμή ιερέα, διαχείριση των εισπράξεων από την κανο-
νική χρήση και τη διοργάνωση γιορτών, καθορισμός των υποχρε-
ώσεων σε προσφορές και προσωπική εργασία κάθε ενορίτη κ.ά.).
Κάθε αμέλεια των Επιτρόπων στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους τιμωριόταν με πρόστιμο, ισόποσο με τη ζημιά που συνέβαινε
στην Εκκλησία. Με την κατάργηση των ενοριών, οι Επίτροποι πα-
ρέμειναν μόνο στη χωριοκλησιά και διορίζονταν από τη Μητρό-

πολη της Χίου, σε συνεργασία με τον εφημέριο του χωριού. Οι ενο-
ριακοί ναοί μετατράπηκαν σε παρεκκλήσια της Κεντρικής Εκκλη-
σίας, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση της περιουσίας και την
επιστασία τους.
Το καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών ναών ήταν αρκετά δια-
φορετικό. Αρχικά οι «Αδελφοί» του ναού αποφάσιζαν την ανέ-
γερσή του, με μόνα κίνητρα την ευλάβεια, την ευσέβεια και τη
θερμή τους πίστη στον Άγιο, στου οποίου το όνομα ιδρυόταν ο
ναός. Από τη στιγμή αυτή όλοι οι αδελφοί - κτήτορες του ναού
φρόντιζαν για τη λειτουργία του, την περιποίηση και τον ευπρεπι-
σμό του, την ισόποση μεταξύ τους δαπάνη για το άναμμα των καν-
τηλιών, τις εορτές, την ανακαίνιση, την επίπλωση και τον
εμπλουτισμό με ιερά σκεύη — απαραίτητα για τη λειτουργία — και
για την επιβλητική του εμφάνιση. Στο αδελφάτο μπορούσαν να
προστεθούν νέα πρόσωπα με πρόταση ενός ή περισσοτέρων αδελ-
φών που διακρίνονταν για την ευσέβεια και την αφοσίωσή τους
στον Άγιο. Ο νέος αδελφός έκανε σχετική προσφορά προς το αδελ-
φάτο για τις ανάγκες του ναού, αναλάμβανε όλες τις υποχρεώσεις
που συνεπαγόταν η νέα του ιδιότητα, και η αποδοχή της εγγραφής
του γινόταν «μια δούλη και μια γνώμη» των εν ενεργεία αδελφών,
που αποφάσιζαν γι' αυτό σε γενική συνέλευση. Η εγγραφή νέων
μελών επιδιωκόταν και ήταν ωφέλιμη, αφού έδειχνε τη μεγάλη
ευλάβεια προς τον τιμώμενο Άγιο και την αναγνώριση των προ-
σπαθειών και του κύρους του αδελφάτου.
Το αδελφάτο είχε μεγάλες πρωτοβουλίες στις ενέργειες του,
αλλά έθετε τους σκοπούς του υπό την προστασία και την έγκριση
της Ιερής Μητρόπολης, η οποία είχε υπό τη δικαιοδοσία της κάθε
εκκλησιαστική ή θρησκευτική δραστηριότητα. Ειδικά για την απο-
δοχή νέου αδελφού, υποβαλλόταν δήλωση στην Ιερή Μητρόπολη
για την εγγραφή του σε ειδικό κώδικα, που χρησίμευε για την επι-
σημοποίηση του αριθμού των αδελφών του ναού, έτσι ώστε — σε

καιρό αντιθέσεων και διαφορών — να αναγνωρίζονται τα δικαιώ-
ματα καθενός. Το αδελφάτο δεχόταν δωρεές σε κινητά και ακί-
νητα, μίσθωνε ή έδινε ως εμβατίκι αγρούς για καλλιέργεια ή
βελτίωση της γεωργικής τους απόδοσης. Αποφάσιζε για τα έργα
που έπρεπε να γίνουν, για τις εορτές του ναού, και προσλάμβανε
κάποιον ιερέα από το χωριό ή και από άλλη κοινότητα.
Την ετήσια κίνηση του ναού ανέθετε το αδελφάτο σ' έναν ή περισ-
σότερους αδελφούς, οι οποίοι αναλάμβαναν τη φροντίδα για την
τέλεση των εορτών, την εποπτεία καθαριότητας και αξιοπρεπούς
εμφάνισης του ναού, την παραλαβή προσφορών σε είδη, την πα-
ρακολούθηση της εφαρμογής των όρων μίσθωσης ή εμβατικίασης
των αγρών, την απαγόρευση κοπής δένδρων απ' αυτούς κ.ά. με την
υποχρέωση, στο τέλος της θητείας τους, να δίνουν απολογισμό
της δράσης τους και να παρουσιάζουν λογαριασμό της οικονομικής
διαχείρισης.
Ο ναός και τα κτήματα του, οπουδήποτε υπήρχαν, αποτελούσαν
αναφαίρετη και αναπόσπαστη ιδιοκτησία του αδελφάτου από το
οποίο διοικούνταν, με κληρονομικά δικαιώματα των τέκνων κάθε
αδελφού, ως διαδόχου μερίδας στο αδελφάτο. Προτιμούνταν οι
πρωτότοκοι, στους οποίους κατά προτεραιότητα μεταβιβάζονταν
τα δικαιώματα του πατέρα - αδελφού που είχε πεθάνει, χωρίς να
αποκλείεται η εγγραφή ως αδελφών και των άλλων τέκνων, κατά
την επιθυμία τους.
Από τις 11 εκκλησίες του χωριού, ενοριακές ήταν οι 8: η Αγία Πα-
ρασκευή (χωριοκλησιά από το 1681), η Αγία Κυριακή, ο Ταξιάρχης, ο
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, η Πάνω Παναγιά (Κοίμηση), ο Άγιος Γε-
ώργιος, η Κάτω Παναγιά (Εισόδια) και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Σήμερα
οι εκκλησίες αυτές αποτελούν παρεκκλήσια της Αγίας Παρασκευής.
Οι 3 κτητορικές εκκλησίες του χωριού είναι: o Άγιος Νικόλαος, ο
Χριστός (Μεταμόρφωση) και η Αγία Μαρίνα.

(πηγή: kalamoti net)

Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην Καλαμωτή

Η Καλαμωτούσαινα  Ευτυχία Σαρρή,
αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως
σχεδιάστρια μόδας στην Ιταλία και απέ-
κτησε τις πρώτες της επαγγελματικές
εμπειρίες και επιτυχίες, δημιούργησε το

brand name της επιχειρήσεώς της
GAENUS. 
Τώρα έχει έλθει στην Ελλάδα και φιλο-
δοξεί να συμβάλλει στην αναγέννηση της
ελληνικής μόδας. Το ευρύτερο αποτέλε-

σμα αυτής της τάσεως θα είναι η αναγέν-
νηση της ελληνικής υφαντουργίας.
Η Ελλάδα χρειάζεται ένα ποιοτικό άλμα
και οι νέοι με προσόντα και θέληση θα
βγουν μπροστά σε αυτή την προσπάθεια.

Η Ευτυχία Σαρρή βγαίνει στην ελληνική
και την διεθνή αγορά με τον σύγχρονο
τρόπο του e-shop. Μπορείτε να μπείτε
στον σύνδεσμο WWW.GAENUS.COM  και
να εκτιμήσετε τις δημιουργίες της.

Η Καλαμωτούσαινα Ευτυχία Σαρρή, που διαπρέπει στον χώρο της μόδας

Γράφει ο Μιχάλης Κανάριος
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Εκτέλεση
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ρίχνουμε το σιμιγδάλι, τη ζάχαρη και το μισό λίτρο από το γάλα και
ανακατεύουμε. Τη βάζουμε στη φωτιά και προσθέτουμε το υπόλοιπο γάλα ζεστό. Δου-
λεύουμε συνεχώς την κρέμα με το σύρμα, σε μέτρια φωτιά, μέχρι να πήξει. Βγάζουμε την κα-
τσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε το βούτυρο αγελάδος και το ξύσμα και ανακατεύουμε. 
Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά και τα ρίχνουμε στην κρέμα. Τα δουλεύουμε με το σύρμα ζωηρά
να ενσωματωθούν. Αφήνουμε την κρέμα να κρυώσει. 
Παίρνουμε ένα ταψί ή πυρέξ 25Χ35 εκ. Κόβουμε όλο το φύλλο κρούστας στις ίδιες διαστάσεις.
Όσο φύλλο περισσέψει, το κρατάμε για άλλη χρήση. Λιώνουμε το βούτυρο fast σε ένα μικρό
κατσαρολάκι και βουτυρώνουμε το ταψί. Στρώνουμε στον πάτο τα μισά φύλλα, βουτυρώνον-
τάς τα ένα ένα. Ρίχνουμε την κρέμα και την σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα βουτυρωμένα.
Βρέχουμε με λίγο νερό την επιφάνεια. Με το ψαλίδι της κουζίνας, τρυπάμε και κόβουμε κατά
μήκος τα φύλλα σε τρία σημεία παράλληλα. Αν έμεινε βούτυρο, το απλώνουμε από πάνω με
το πινέλο. 
Ψήνουμε το γλυκό στους 170°C , στον αέρα, για 1 ώρα περίπου, να πάρουν τα φύλλα ρόδινο
χρώμα. 
Λίγο πριν βγάλουμε το γλυκό από τον φούρνο, ετοιμάζουμε το σιρόπι. Σε μια κατσαρόλα βά-
ζουμε όλα τα υλικά και όταν ξεκινήσει ο βρασμός, μετράμε 5 λεπτά. Μόλις το γλυκό είναι
έτοιμο, το περιχύνουμε με το ζεστό σιρόπι. 

Σημ: Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλο το φύλλο, παίρνουμε ένα ταψί στο μέγεθος του φύλλου, 35Χ40 εκ., αλλά κάνουμε μισή δόση ακόμη από την κρέμα, μισή δόση
σιρόπι επιπλέον και χρησιμοποιούμε 200 γρ. βούτυρο fast συνολικά για το άλειμμα. Η ποσότητα είναι μεγάλη και προτίμησα να σας δώσω μια πιο μικρή δόση κι ας μείνει
λίγο φύλλο. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσετε κάπου αλλού. 

Καλή επιτυχία!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΥΓΕΙΑ & Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΑΣ!

Γαλακτομπούρεκο
Υλικά

● 500 γρ. φύλλο κρούστας, για

γλυκά

● 1 1/2 λίτρο φρέσκο γάλα

● 6 αυγά

● 1 1/2 φλ. τσαγιού σιμιγδάλι

χοντρό

● 1 φλ. τσαγιού ζάχαρη

● 2 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

● 30 γρ. φρέσκο βούτυρο αγε-

λάδος, για την κρέμα

● 2 βανίλιες

● 120-150 γρ. φρέσκο βούτυρο

αγελάδος, για το άλειμμα

των φύλλων

-Για το σιρόπι:

● 3 φλ. τσαγιού ζάχαρη

● 1 1/2 φλ. τσαγιού νερό

● 2 κ.γ. χυμό λεμονιού

Εκτέλεση
Πλένουμε τα εντόσθια καλά και τα ψιλοκόβουμε. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε
το λάδι και το κρεμμύδι να σοταριστεί. Ρίχνουμε τα εντόσθια και τον κιμά
και ανακατεύουμε να σοταριστούν και αυτά. Προσθέτουμε ένα φλιτζάνι
ζεστό νερό και τα αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά να ψηθούν μισή ώρα.
Ρίχνουμε το ρύζι και ένα φλιτζάνι τσαγιού ζεστό νερό και το αφήνουμε
για 20’-30’ να ψηθεί το ρύζι. Λίγο πριν το κλείσουμε προσθέτουμε το κουκουνάρι και τα κάστανα και ανα-
κατεύουμε. Το κατεβάζουμε από την φωτιά, προσθέτουμε την κανέλα, το κονιάκ και ανακατεύουμε.
Βάζουμε μια πετσέτα κουζίνας ανάμεσα στο καπάκι και την κατσαρόλα και
το αφήνουμε 10’ λεπτά πριν το σερβίρουμε.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Εορταστικό ρύζι
Υλικά

● 1/2 κιλό μοσχαρίσιο κιμά

● 1 φλ. τσαγιού ρύζι κίτρινο

● τα εντόσθια της γαλοπούλας

● 2 κ. σ. κρεμμύδι τριμμένο

● 2 φλ. τσαγιού κάστανα, βρα-

σμένα και καθαρισμένα

● 1 φάκελο κουκουνάρι εμπο-

ρίου (30 γρ.)

● 1/3 φλ. τσαγιού λάδι

● λίγη κανέλα

● 3 κ.σ. κονιάκ

Έτσι μαγειρεύω...
της Ειρήνης Σαϊντάνη
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
• ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ: Διαμέρισμα 44τμ, κατασκευής
2006. Τιμή: 55.000 €. Μεσιτικό Γραφείο
Property Deal. Τηλ. 6937032451. Κωδ. 0207

• ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ: Διαμέρισμα 65 τμ, 2 υ/δ, απο-
θήκη, κατασκευής 2002. Τιμή: 85.000 €. Με-
σιτικό Γραφείο Property Deal. Τηλ.
6937032451. Κωδ. 0206

• ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ: Διαμέρισμα 150τμ, με 3 υ/δ,
αποθήκη και κλειστό γκαράζ. Τιμή: 265.000
€. Μεσιτικό Γραφείο Property Deal. Τηλ.
6937032451. Κωδ. 0332Β

• ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ: Μεζονέτα, 240τμ, πολυτελούς
κατασκευής, με ΚΗΠΟ. Τιμή: από 380.000 €
τώρα 350.000 €.Μεσιτικό Γραφείο Property
Deal. Τηλ. 6937032451. Κωδ. 0386

• ΒΑΒΥΛΟΙ: Ισόγεια νεόδμητη μονοκατοικία
93τμ (2 Υ/δ) κατασκευασμένη το 2010 σε
επίπεδο οικόπεδο 2.556τμ. Σε ημιτελή κα-
τάσταση (υπολείπονται ντουλάπες και εσ.
πόρτες). Διαθέτει αποθηκευτικό υπόγειο
χώρο και ενδοδαπέδια θέρμανση με αντλία
θερμότητας. Τιμή: 180.000 €. Κωδ. 0290

• ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ:Διώροφη μονοκατοικία 133τμ
με υπόγειο 110τμ επιπλέον, κατασκευα-
σμένη το 2007 σε οικόπεδο 650τμ. Ημιτελής
κατάσταση. Τιμή: 90.000 €. Κωδ. 0242.

• ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΧΙΟΣ: Λιθόκτιστο, κτίριο σε
οικόπεδο 376τμ. Με έγκριση αρχαιολογίας
και οικ. άδεια σε ισχύ για μονοκατοικία

213τμ.Τιμή: από 95.000 € τώρα 75.000 €.
Κωδ. 0161

• ΚΑΜΠΟΣ:Τριώροφη λιθόκτιστη μονοκατοι-
κία 240τμ σε οικόπεδο 700τμ. Ανακατα-
σκευασμένη πλήρως το 2004. Τιμή: 350.000
€. Κωδ. 0180Β

• ΚΑΜΠΟΣ: Διώροφη μονοκατοικία με ημι-
υπόγειο, εμβαδού 348 τμ. Κτισμένη το 2012
σε οικόπεδο 618 τμ. Εξαιρετικής αρχιτεκτο-
νικής. Πολυτελούς κατασκευής. Ημιτελής
κατάσταση. Τιμή: 297.000 €. ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ. Κωδ. 0044 0045

• ΛΗΜΝΟΣ: Εξοχική ισόγεια μονοκατοικία
79τμ. με κήπο, 180μ. από τη θάλασσα. Τιμή:
95.000 €. Κωδ. 0309 

• ΜΑΝΑΓΡΟΣ: Διώροφη μονοκατοικία (μεζο-
νέτα)  160τμ κατασκευασμένη το 2002 σε οι-
κόπεδο 565 τμ, Με θέα και κήπο. Άριστη
κατάσταση Τιμή: 170.000 € Κωδ. 0299

• ΧΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟ: 3όροφο διατηρητέο κτήριο
477 τμ. Χρήζει ολικής ανακαίνισης. Με εγ-
κεκριμένη μελέτη από την Αρχαιολογία και
οικοδομική άδεια για τη μετατροπή του σε
ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων.
Μεσιτικό Γραφείο Property Deal. Τηλ.
6937032451. Τιμή: 250.000 €. Κωδ. 0383

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
• ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ: Οικόπεδο 630τμ. Δόμηση

240τμ. Τιμή: 50.000 €. Κωδ. 0130
• ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΩΡΗ: Οικόπεδο 742τμ. Εντός

σχεδίου. Δόμηση 400τμ. 600 μ από θάλασσα.
Τιμή: 25.000 €. Κωδ. 0197

• ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΣ: Οικόπεδο 1.157τμ. Δόμηση:
273τμ. Τιμή: 60.000 €. Κωδ. 0259

• ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΣ: Οικόπεδο 627 τμ. Δόμηση:
260 τμ. Τιμή: 50.000 €. Κωδ. 0013

• ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΣ:Οικόπεδο 4609 τμ. Εκτός οι-
κισμού. Δόμηση: 200 τμ. με ανακαινισμένη
ισόγεια λιθόκτιστη οικία εμβαδού 82 τμ,
Τιμή: 150.000 €. Κωδ. 0195

• ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ: Οικόπεδο 902τμ. Εκτός οικι-
σμού με θέα. Με άδεια για διώροφη μονοκα-
τοικία 120τμ. Τιμή: 42.000 €. Κωδ. 0276

• ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ (ΜΑΡΜΑΡΟ): Οικόπεδο
351τμ. Εντός οικισμού με εξαιρετική θέα.
Δόμηση 240τμ. Τιμή: 56.000 €. Κωδ. 0185

• ΛΑΤΟΜΙ ΧΙΟΣ: Ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτη-
σία 702τμ. Δόμηση: 150τμ. Επίπεδη. Με οι-
κοδομική άδεια σε ΙΣΧΥ για ισόγεια
μονοκατοικία. Τιμή: 50.000 €. Κωδ. 0244

• ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΤΩΝ: Οικοπεδική έκταση
9.700τμ εντός οικισμού. Με εξαιρετική
ΘΕΑ. Κατάλληλη και για επένδυση. Τιμή:
200.000 €. Κωδ. 0247

• ΟΛΥΜΠΟΙ: Αγροτεμάχιο 800 τμ. με πρό-
σωπο 60 μέτρων επί αγροτικής οδού. Περι-
φραγμένο και φυτεμένο με αμπέλι. Εκτός
οικισμού. Επίπεδο. Γωνιακό. Τιμή: 7.000 €.
Μεσιτικό γραφείο Property Deal. Τηλ.
6937032451.  Κωδ. 0342

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
• ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ: Γραφείο, 1ου ορόφου, 56 τμ.

Φωτεινό. Τιμή: 320 €. Μεσιτικό γραφείο
Property Deal. Τηλ. 6937032451. Κωδ.0382b.

• ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ: Γραφείο, 1ου ορόφου, 52 τμ.
Φωτεινό και βαμμένο. Τιμή: 250 €. Μεσιτικό
γραφείο Property Deal. Τηλ. 6937032451.
Κωδ.0385

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
• ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ: διαμέρισμα 129 τμ, πολυτε-

λούς κατασκευής 2002. Με μεγάλες βεράν-
τες, τζάκι και κήπο, ηλιακό, αυτόνομη
θέρμανση (Fan Coil).  Τιμή 630 €. Μεσιτικό
γραφείο Property Deal. Τηλ. 6937032451.

• ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ: Διαμέρισμα 38 τμ 1ου ορόφου,
επιπλωμένο, πλήρως ανακαινισμένο τo
2019. Τιμή 300 €. Μεσιτικό γραφείο Property
Deal. Τηλ. 6937032451 Κωδ. 0315A 

• ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ: Διαμέρισμα 60 τμ 2ου ορόφου,
πλήρως επιπλωμένο, με θερμοπρόσοψη και
εξαιρετική θέα. Τιμή 350 €. Μεσιτικό γρα-
φείο Property Deal. Τηλ. 6937032451 Κωδ.
0243

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
• ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ: Επιχείρηση εστίασης 75 τμ.

Εξοπλισμένη. Λειτουργεί όλο το χρόνο.
Εξαιρετική επενδυτική πρόταση. Τιμή:
27.000 €. Μεσιτικό γραφείο Property Deal.
Τηλ. 6937032451. Κωδ.0022

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Άγιος Μηνάς (Δ. Χίου) Θυμιανά, Τιμή: 165.000€,
Εμβαδόν: 150, Τύπος: Μονοκατοικία, Κατάσταση:
Πολύ καλή, Τιμή/τ.μ.: 1.100€, Θέα: Καλή, Θέρ-
μανση: Αυτόνομη, Επίπεδα: 1, ΠΕΑ: Υπό έκδοση,
Κωδικός: 1178831

Μαστιχοχώρια(Δ. Χίου) Βουνό, Τιμή: 90.000€, Εμ-
βαδόν: 300,Τύπος: Μονοκατοικία, Κατάσταση:
Χρήζει μερικής ανακαίνισης, Τιμή/τ.μ.: 300€, Θέα:
Απεριόριστη, Επίπεδα: 2,ΠΕΑ: Υπό έκδοση, Κωδι-
κός: 1284263

Μαστιχοχώρια (Δ. Χίου) Αρμόλια, Τιμή: 330.000€,
Εμβαδόν: 260, Τύπος: Μεζονέτα, Κατάσταση: Κα-
ταπληκτική, Τιμή/τ.μ.: 1.269€, Θέα: Ύπαιθρο, Θέρ-
μανση: Αυτόνομη, Επίπεδα: 3, ΠΕΑ: Υπό έκδοση,
Κωδικός: 1214105

Ομηρούπολη (Δ. Χίου) Λαγκάδα, Τιμή: 39.000€,
Εμβαδόν: 96, Κατάσταση: Χρίζει ολικής ανακαίνι-
σης, Τιμή/τ.μ.: 406€, Θέα: Θάλασσα, Επίπεδα: 3,
ΠΕΑ: Υπό έκδοση, Κωδικός: 1284257

Καρδάμυλα (Δ. Χίου), Τιμή: 120.000€, Εμβαδόν:
171,4, Κατάσταση: Πολύ καλή, Τιμή/τ.μ.: 700€, Τ.μ.
Οικοπέδου: 2097,09, Θέα: Βουνό + Θάλασσα, Επί-
πεδα: 2, ΠΕΑ: Υπό έκδοση, Κωδικός: 1284227

Μαστιχοχώρια (Δ. Χίου) Ολύμποι, Τιμή: 75.000€,
Εμβαδόν: 186, Τύπος: Μονοκατοικία, Κατάσταση:
Πολύ καλή, Τιμή/τ.μ.: 403€, Θέα: Μπροστά σε
Πλατεία, Επίπεδα: 3, ΠΕΑ: Υπό έκδοση, Κωδικός:
1234087

Καμπόχωρα (Δ. Χίου) Δαφνώνας, Τιμή: 85.000€,

Εμβαδόν: 89,79, Τύπος: Μονοκατοικία, Κατά-
σταση: Πολύ καλή, Τιμή/τ.μ.: 947€, Τ.μ. Οικοπέ-
δου: 3149, Θέα: Βουνό, Θέρμανση: Ανεξάρτητη
Θέρμανση, Επίπεδα: 2, ΠΕΑ: Υπό έκδοση, Κωδι-
κός: 1283267

Χίος Χώρα(Δ. Χίου) Ομηρούπολη, Τιμή: 120.000€,
Εμβαδόν: 104,83, Τύπος: Οροφοδιαμέρισμα, Κα-
τάσταση: Πολύ καλή, Τιμή/τ.μ.: 1.145€, Θέα:
Αστικό τοπίο, Θέρμανση: Αυτόνομη, Επίπεδα: 1,
ΠΕΑ: Υπό έκδοση, Κωδικός: 1197010

Χίος Χώρα (Δ. Χίου) Πόλη Χίου,Τιμή: 120.000€,
Εμβαδόν: 67, Τύπος: Διαμέρισμα, Κατάσταση:
Πολύ καλή, Τιμή/τ.μ.: 1.791€, Θέα: Απεριόριστη,
Θέρμανση: Κεντρική, ΠΕΑ: Υπό έκδοση, Κωδικός:
1260158

Ομηρούπολη (Δ. Χίου) Βροντάδος, Τιμή:
240.000€, Εμβαδόν: 141,37, Τύπος: Μονοκατοι-
κία, Κατάσταση: Πολύ καλή, Τιμή/τ.μ.: 1.698€, Τ.μ.
Οικοπέδου: 420, Θέα: Αστικό τοπίο, Θέρμανση:
Θερμοσυσσωρευτής, Επίπεδα: 1, ΠΕΑ: Υπό έκ-
δοση, Κωδικός: 1222816

Χίος Χώρα (Δ. Χίου) Πόλη Χίου, Τιμή: 500.000€,
Εμβαδόν: 679,57, Τύπος: Πολυκατοικία/Κτίριο,
Κατάσταση: Καλή, Τιμή/τ.μ.: 736€, Τ.μ. Οικοπέ-
δου: 259,79, Θέα: Αστικό τοπίο, Θέρμανση: Αυτό-
νομη, Επίπεδα: 4, ΠΕΑ: Υπό έκδοση, Κωδικός:
1278436

Ομηρούπολη (Δ. Χίου) Βροντάδος, Τιμή:
200.000€, Εμβαδόν: 207,91, Τύπος: Μονοκατοι-
κία, Κατάσταση: Πολύ καλή, Τιμή/τ.μ.: 962€,Τ.μ.

Οικοπέδου: 305,69, Θέα: Βουνό + Θάλασσα, Θέρ-
μανση: Αυτόνομη, Επίπεδα: 2, ΠΕΑ: Υπό έκδοση,
Κωδικός: 1269454

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Χίος Χώρα(Δ. Χίου) Πόλη Χίου, Τιμή: 40.000€, Εμ-
βαδόν: 650, Κατηγορία: Αξιοποιήσιμη Γη, Τύπος:
Οικόπεδο, Τιμή/τ.μ.: 62€,
Κωδικός: 1287610, Χρήση Γης: Γενική κατοικία,
Σχέδιο Πόλεως: Εντός σχεδίου

Καμπόχωρα(Δ. Χίου) Χαλκειός,Τιμή: 50.000€, Εμ-
βαδόν: 870,06, Τύπος: Οικόπεδο, Τιμή/τ.μ.: 57€,
Κωδικός: 1287130, Σ.Δ.: 0,6 , Σ.Κ.: 0,6, Χρήση Γης:
Γενική κατοικία, Σχέδιο Πόλεως: Εκτός σχεδίου

Χίος Χώρα (Δ. Χίου) Πόλη Χίου, Τιμή: 50.000€, Εμ-
βαδόν: 6091,87, ΜΤιμή/τ.μ.: 8€, Κωδικός:
1283271, Χρήση Γης: Αμιγής Κατοικία, Σχέδιο Πό-
λεως: Εκτός σχεδίου

Ομηρούπολη (Δ. Χίου) Λαγκάδα, Τιμή: 50.000€,Εμ-
βαδόν: 430, Κατηγορία: Αξιοποιήσιμη Γη, Τύπος:
Οικόπεδο, Τιμή/τ.μ.: 116€, Κωδικός: 1284260,
Χρήση Γης: Γενική κατοικία, Σχέδιο Πόλεως:
Εντός οικισμού

Χίος Χώρα (Δ. Χίου) Πόλη Χίου, Τιμή: 200.000€,
Εμβαδόν: 2650,78, Κατηγορία: Αξιοποιήσιμη Γη,
Τύπος: Οικόπεδο, Τιμή/τ.μ.: 75€, Κωδικός:
1169819, Σχέδιο Πόλεως: Εκτός σχεδίου

Χίος Χώρα (Δ. Χίου) Πόλη Χίου, Τιμή: 70.000€, Εμ-
βαδόν: 2800, Κατηγορία: Αξιοποιήσιμη Γη,
Τιμή/τ.μ.: 25€, Κωδικός: 1178829, Σ.Δ.: 0,6, Σ.Κ.:

0,8, Χρήση Γης: Γενική κατοικία, Σχέδιο Πόλεως:
Εντός οικισμού

Χίος Χώρα (Δ. Χίου) Πόλη Χίου, Τιμή: 180.000€,
Εμβαδόν: 223, Κατηγορία: Αξιοποιήσιμη Γη,
Τιμή/τ.μ.: 807€, Κωδικός: 1283275, Χρήση Γης:
Γενική κατοικία, Σχέδιο Πόλεως: Εκτός σχεδίου

Χίος Χώρα (Δ. Χίου) Πόλη Χίου, Τιμή: 40.000€, Εμ-
βαδόν: 130, Κατηγορία: Αξιοποιήσιμη Γη,
Τιμή/τ.μ.: 308€, Κωδικός: 1278678, Σ.Κ.: 0,8,
Χρήση Γης: Αμιγής Κατοικία, Σχέδιο Πόλεως:
Εντός σχεδίου

Χίος Χώρα(Δ. Χίου) Πόλη Χίου, Τιμή: 80.000€, Εμ-
βαδόν: 1848,54, Κατηγορία: Αξιοποιήσιμη Γη,
Τύπος: Αγροτεμάχιο, Τιμή/τ.μ.: 43€, Κωδικός:
1278677, Χρήση Γης: Αμιγής Κατοικία, Σχέδιο Πό-
λεως: Εντός οικισμού

Χίος Χώρα (Δ. Χίου) Πόλη Χίου, Τιμή: 60.000€, Εμβα-
δόν: 688,44, Κατηγορία: Αξιοποιήσιμη Γη, Τιμή/τ.μ.:
87€, Κωδικός: 1192706, Σ.Δ.: 0,8, Χρήση Γης: Γενική
κατοικία, Σχέδιο Πόλεως: Εντός σχεδίου

Χίος Χώρα (Δ. Χίου) Άγιος Μηνάς, Τιμή: 75.000€,
Εμβαδόν: 1510, Κατηγορία: Αξιοποιήσιμη Γη,
Τιμή/τ.μ.: 50€, Κωδικός: 1269443, Χρήση Γης:
Καλλιεργήσιμη Γή, Σχέδιο Πόλεως: Εκτός σχε-
δίου

Άγιος Μηνάς (Δ. Χίου), Τιμή: 120.000€, Εμβαδόν:
2235, Κατηγορία: Αξιοποιήσιμη Γη, Τιμή/τ.μ.: 54€,
Κωδικός: 1264378, Σ.Δ.: 0,6, Σ.Κ.: 0,6, Χρήση Γης:
Καλλιεργήσιμη Γή, Σχέδιο Πόλεως: Εντός οικισμού
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Αγορές Πωλήσεις  Ενοικιάσεις Ακινήτων - Καταστημάτων

ΠΩΛΗΣΕΙΣ KATOIKIΩΝ
-ΚΑΜΠΟΣ –ΧΙΟΣ  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο οροφοδιαμέρισμα σε
διπλοκατοικία, συνολικής επιφάνειας 182 τ.μ. σε εξ’αδιαι-
ρέτου οικόπεδο 1136τ.μ.  Αποτελείται από 3 υ/δ, σαλόνι,
κουζίνα, 2 μπάνια .  Είναι κατασκευασμένη το 1982 με ενερ-
γειακή κλάση Η και διαθέτει θέρμανση θερμοσυσσωρευ-
τής, κουφώματα αλουμινίου συρόμενα, πατώματα από
μάρμαρο και ξύλο, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, πάρκινγκ,
κήπο, τζάκι, A/C, σίτες, διπλά τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα,
BBQ, μπαλκόνια 30 τ.μ. - Τιμή: 230.000 €  (ΚΩΔ 15088)
-ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ  ΧΙΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία συνολικής επι-
φάνειας 147 τ.μ. 2 επιπέδων μόνο 180 μέτρα από τη θά-
λασσα. Αποτελείται από 3 υ/δ, κουζίνα, 2 μπάνια. Είναι
κατασκευασμένη το 1950 με ενεργειακή κλάση Η και δια-
θέτει θέρμανση θερμοπομπός,  κουφώματα ξύλινα, πάρ-
κινγκ, αποθήκη 25 τ.μ., μεγάλο  κήπο,  εσωτερική σκάλα -
Τιμή: 150.000€ Εδράζεται σε οικόπεδο 450τ.μ. (ΚΩΔ 15071)
-ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ  - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο κτίριo  112
τ.μ. Mε ενεργειακή κλάση Γ, ανακαινίστηκε το 2018. Δια-
θέτει θέρμανση κλιματισμός, κουφώματα αλουμινίου, πα-
τώματα από πλακάκι, ντουλάπες, πάρκινγκ, αποθήκη , κήπο,
A/C, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, σίτες, διπλά τζάμια, δο-
ρυφορική κεραία - Τιμή: 145.000 € 
Επενδυτικό ακίνητο τριών διαμερισμάτων στο κέντρο
πόλης. Είναι ισόγειο σε διπλοκατοικία. Αποτελείται από
τρία διαμερίσματα. Ένα 55 τ.μ. με δύο υ/δ, ένα 35 τ.μ. ενός
υ/δ και μία γκαρσονιέρα 18 τ.μ. Είναι μόνιμα νοικιασμένα
με καλή απόδοση που αγγίζει το 7% και λειτουργούν και σαν
airbnb με ακόμα καλύτερη απόδοση. Το οικόπεδο είναι 160
τ.μ. και έχει ποσοστό εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας 60 %
καθώς και αποκλειστική χρήση στην ταράτσα. (ΚΩΔ 15002)
- ΧΙΟΣ ΛΑΤΟΜΙΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 70 τ.μ. στον 1 ο όροφο
διπλοκατοικίας. Αποτελείται από 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο το 1990 με ενεργειακή
κλάση Ε και διαθέτει θέρμανση ατομική - πετρέλαιο, κου-
φώματα αλουμινίου, πατώματα από πλακάκι, ντουλάπες,
πάρκινγκ, αποθήκη 20 τ.μ., κήπο, τζάκι, A/C, τέντες, διπλά
τζάμια, ηλιακό θερμοσίφωνα, μπαλκόνια 5 τ.μ. - Τιμή:
95.000 € (ΚΩΔ 1465)
-ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΣμεζονέτα  υπό κατασκευή 248 τ.μ. 3 επιπέ-
δων. Αποτελείται από 3 υ/δ , σαλοκουζίνα, μπάνιο και 2 WC.
Με ενεργειακή κλάση Β, διαθέτει θέρμανση fan coil, θέα,
κουφώματα ξύλινα, πατώματα Laminate, εντοιχιζόμενες
ντουλάπες, ανελκυστήρα, πρόσβαση ΑΜΕΑ, πάρκινγκ, απο-
θήκη , κήπο, τζάκι, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, σίτες,
διπλά τζάμια.  Προβλεπόμενη παράδοση τον 10/2021
Στην τιμή περιλαμβάνονται η επίπλωση και οι ηλεκτρικές
συσκευές. 
Εξαιρετική κατασκευή με τις καλύτερες προδιαγραφές και
με επώνυμα υλικά κατασκευής, σε ένα οικόπεδο κάθετης

ιδιοκτησίας 1.000 τ.μ. με δικαίωμα 100% επ  ́αυτού. Υπάρ-
χει η δυνατότητα για ευκολίες πληρωμής και τελική εξό-
φληση σε βάθος πενταετίας. Επίσης δίδετε πενταετής
εγγύηση κατασκευής, χωρίς κόστη συντήρησης. Τιμή
430.000 (ΚΩΔ 15033) 
-ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ  ΧΙΟΣΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα συνολικής επιφά-
νειας 310 τ.μ. 3 επιπέδων. Αποτελείται από 4 Υπνοδωμά-
τια, Σαλοκουζίνα, Μπάνιο και 2 WC. Είναι κατασκευασμένη
το 2006 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απε-
ριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Ασφαλείας με
τρίαινα, Πάρκινγκ, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, A/C, Συναγερμό,
Σίτες, Διπλά τζάμια, Ηλιακό θερμοσίφωνα, Playroom, Δο-
ρυφορική κεραία, - Τιμή: 340.000 € (ΚΩΔ 14942)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗ ΧΙΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 58 τ.μ. Ισόγειο . Αποτελείται από ένα χώρο  και WC
- Τιμή: 60.000 € (ΚΩΔ 2386)
- ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 42 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από1
χώρο  και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1965 και ανακαι-
νίστηκε το 2018. Διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, Πρό-
σοψη 4 μέτρα - Τιμή: 65.000 € Κεντρικό κατάστημα, σε
εξαιρετικά εμπορικό δρόμο,  μόλις 100 μέτρα από την
Απλωταριά. Πλήρως ανακαινισμένο ! (ΚΩΔ 14666)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗ ΧΙΟΣ 15015 -ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση συνολι-
κής επιφάνειας 185 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 1 χώρο,
κουζίνα, και 2 WC. Είναι κατασκευασμένη το 2019 και δια-
θέτει θέρμανση κλιματισμός, πρόσβαση ΑΜΕΑ, τζάκι, A/C,
έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμό, δομημένη καλω-
δίωση. Ταβέρνα στο κέντρο της πόλης πλήρως εξοπλι-
σμένη. Πολύ όμορφη ρετρό διακόσμηση, μεγάλοι χώροι με
δικαίωμα για ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε πεζό-
δρομο. Τιμή 25.000 (ΚΩΔ 15015)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
-ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΧΙΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοδομήσιμο επίπεδο οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 450 τ.μ. μόνο 180 μέτρα από
τη θάλασσα. Γωνιακό  σε εξαιρετικό σημείο του Βροντά-
δου. Εντός του οικοπέδου υπάρχει μονοκατοικία σε καλή
κατάσταση, την οποία μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα
μας με κωδ. 15071. Διαθέτει, κτίσμα, περίφραξη, νερό,
ρεύμα Τιμή: 150.000 € (ΚΩΔ 15072)
-ΑΓ.ΕΡΜΙΟΝΗ  ΧΙΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοδομήσιμο επίπεδο οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 3222 τ.μ. Διαθέτει πρόσοψη
90 μέτρα, βάθος 27 μέτρα, απόσταση από θάλασσα 400
μέτρα Τιμή: 140.000 € Καταπληκτικό οικόπεδο σε ψηλό ση-
μείο στην περιοχή της Αγίας Ερμιόνης. Η δόμηση του είναι

400 τ.μ  για οικία  και 1566τ.μ.  για τουριστικό κατάλυμα ή
άλλη επαγγελματική στέγη είναι 1566 τ.μ.  (ΚΩΔ 1664)
- ΧΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοδομήσιμο αμφιθεα-
τρικό οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1261 τ.μ. Διαθέτει
περίφραξη, νερό, πρόσοψη 26 μέτρα Τιμή: 95.000 € 
Εξαιρετικό οικόπεδο 1261 τ.μ. με καταπληκτική θέα ! 
Συνολική δόμηση 400 τ.μ. για κατοικία. (ΚΩΔ 15044)
-ΧΙΟΣ ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοδομήσιμο επίπεδο οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 920 τ.μ. Διαθέτει πρόσοψη 19
μέτρα, βάθος 45 μέτρα Τιμή: 150.000 €. Σε εξαιρετικό ση-
μείο, στα Λιβάδια με  συνολική  δόμηση 400 τ.μ.  (ΚΩΔ
15038)
-ΧΙΟΣ-  ΛΙΜΝΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικοδομήσιμο επίπεδο Οικόπεδο
συνολικής επιφάνειας 370 τ.μ. Τιμή: 80.000 € (ΚΩΔ 1312)
-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΧΙΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα οι-
κοδομήσιμο επίπεδο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 280
τ.μ. Διαθέτει κτίσμα, περίφραξη, πρόσοψη 20 μέτρα Τιμή:
150.000 € Οικόπεδο  σε μία από τις καλύτερες περιοχές
της πόλης. Γωνιακό με μεγάλη πρόσοψη επί του δρόμου.
Συνολική δόμηση 280 τ.μ. (ΚΩΔ 14785)

ΠΩΛΕΙΣΕΙΣ  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
-ΠΑΤΗΣΙΑ  (ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ) ΑΤΤΙΚΗ Πωλείται διαμέρισμα
98 τ.μ. στον 11 ο όροφο. Αποτελείται από 2 υ/δ, σαλόνι, κου-
ζίνα, μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο το 1975 με ενεργειακή
κλάση Ζ και διαθέτει θέρμανση κεντρική - αέριο,κουφώ-
ματα αλουμινίου συρόμενα, πατώματα από μάρμαρο και
ξύλο, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, ανελκυστήρα, αποθήκη  -
Τιμή: 105.000 € (ΚΩΔ 15009)
-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  48 τ.μ. στον
4 ο όροφο  με 1 υ/Δ , σαλοκουζίνα, μπάνιο. Είναι κατασκευα-
σμένο το 1999 με ενεργειακή κλάση Ε και διαθέτει θέρ-
μανση αυτόνομη - πετρελαίου, κουφώματα αλουμινίου,
πατώματα από πλακάκι και ξύλο, πόρτα ασφαλείας με τρί-
αινα, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, ανελκυστήρα, αποθήκη 6
τ.μ., A/C, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, σίτες, διπλά τζάμια,
μπαλκόνια 10 τ.μ. απόσταση από μετρό 300 μέτρα - Τιμή:
85.000 € (ΚΩΔ 25093)
-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ –ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαι-
νισμένο διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. 1ος υπε-
ρυψωμένος . Αποτελείται από 1 υ/δ, κουζίνα, μπάνιο. Είναι
κατασκευασμένο το 1965 με ενεργειακή κλάση Ζ και ανα-
καινίστηκε το 2019 Διαθέτει θέρμανση κεντρική - πετρέ-
λαιο, κουφώματα αλουμινίου, ξύλινα πατώματα, πόρτα
θωρακισμένη, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, ανελκυστήρα,
ηλεκτρικές συσκευές, τέντες, διπλά τζάμια, μπαλκόνια 10
τ.μ. - Τιμή: 65.000 € (ΚΩΔ 15017)
-ΖΩΓΡΑΦΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
συνολικής επιφάνειας 72 τ.μ. στον 2 ο όροφο . Αποτελείται
από 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο

το 1976 με ενεργειακή κλάση Ζ και διαθέτει κουφώματα
αλουμινίου, ξύλινα πατώματα, A/C, τέντες - Τιμή: 97.000 €
Ευκαιρία !!! (ΚΩΔ 14985)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
-ΧΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο συνολικής επιφά-
νειας 55 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 2 χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1920 με ενεργειακή κλάση Ζ και
διαθέτει κουφώματα αλουμινίου, πατώματα Laminate,
εσωτερική σκάλα, ψευδοροφή, μπαλκόνια 3 τ.μ. - Τιμή:
280€ Δίχωρο γραφείο 55τ.μ. στο πιο κεντρικό σημείο της
πόλης. Άνετος χώρος αναμονής, μεγάλο κεντρικό γραφείο
και wc. Κατάλληλο για κάθε χρήση.  (ΚΩΔ 24979) 
-ΧΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα συνολικής επι-
φάνειας 87 τ.μ.. Αποτελείται από 1 χώρο, και WC. Είναι κα-
τασκευασμένο το 1963 με ενεργειακή κλάση Δ και διαθέτει
κουφώματα αλουμινίου, πατώματα από πλακάκι, αποθήκη
42 τ.μ.,πρόσοψη 8 μέτρα . Τιμή: 650 € (ΚΩΔ 24606)
-ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφά-
νειας 48 τ.μ. Ισόγειο  με  WC. Είναι κατασκευασμένο το 1950
- Τιμή: 600 € (ΚΩΔ 24899)
-ΧΙΟΣ ΠΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφά-
νειας 54 τ.μ. Ισόγειο . Αποτελείται από 1 Χώρο, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970  Τιμή: 450 € 
Στο κέντρο της πόλης με μεγάλη πρόσοψη. (ΚΩΔ 24631)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
-ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ –ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ ΧΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επι-
πλωμένη γκαρσονιέρα 30 τ.μ. στον 1 ο όροφο, διπλοκατοι-
κίας. Είναι κατασκευασμένη το 2004 με ενεργειακή κλάση
Ζ, άριστη κατάσταση ,διαθέτει θέρμανση κλιματισμός,  κου-
φώματα αλουμινίου, πατώματα από πλακάκι, εντοιχιζόμε-
νες ντουλάπες, πάρκινγκ, A/C, έπιπλα, ηλεκτρικές
συσκευές, σίτες, διπλά τζάμια, μπαλκόνια 8 τ.μ. - Τιμή: 220€
(ΚΩΔ 2149)
-ΛΕΥΚΩΝΙΑ –ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 98
τ.μ. στον 1 ο όροφο, διπλοκατοικίας. Αποτελείται από 2 υ/δ,
σαλοκουζίνα, 2 μπάνια. Είναι κατασκευασμένο το 2008 με
ενεργειακή κλάση Δ και διαθέτει θέρμανση ατομική - πε-
τρέλαιο, θέα σε θάλασσα, κουφώματα αλουμινίου, πατώ-
ματα από πλακάκι, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, πάρκινγκ,
τέντες, σίτες, διπλά τζάμια, δορυφορική κεραία, μπαλκόνια
25 τ.μ. - Τιμή: 400 € (ΚΩΔ 15073)
-ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 75
τ.μ. στον 2 ο όροφο . Αποτελείται από 2 υ/Δ, σαλόνι, κου-
ζίνα, μπάνιο. Είναι κατασκευασμένο το 1983 με ενεργειακή
κλάση Ε και διαθέτει θέρμανση αυτόνομη - πετρελαίου,
κουφώματα αλουμινίου συρόμενα, πατώματα από μάρμαρο
και ξύλο, εντοιχιζόμενες ντουλάπες, μπαλκόνια 10 τ.μ. -
Τιμή: 320 €  (ΚΩΔ 25091)

Διεύθυνση: Καλοπλύτου 24 Χίος 82312 τηλ: 2271020061
info@akinita-chios.gr, www.akinita-chios.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται Alfa Romeo 147, 
μοντέλο 2005, 120 ίπποι, 

σε άριστη κατάσταση με 86.000 hm
σε τιμή ευκαιρίας.

Δεκτή ανταλλαγή με scooter 
τουλάχιστον 300 κυβικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6906 278691.
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Ιατρικό Ευρετήριο

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Καστάνια Ισ. Μαρία 
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, 
Αλατίου 9, 82100 Χίος
Τηλ.: 22710 43197
Κιν.: 6932744244
E-mail: mariakastania@hotmail.gr

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

Γαρρής Βίκτωρ 
Ειδικός Αλλεργιόλογος, 
Στρατιωτικός ιατρός, 
τ. επιμελητής αλλεργιολογικού 
ιατρείου 401 ΓΣΝΑ 
μέλος της ευρωπαϊκής 
ακαδημίας αλλεργιολογίας 
και κλινικής ανοσολογίας
Πολυτεχνείου 31, 82100 Χίος
Τηλ.: 22710 27222, 
Φαξ: 22710 20908
Κιν.: 6932460788
E-mail:v.garris.allergia@gmail.com

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Θώμου Μίνα 
Μαιευτήρας-Χειρουργός-Γυναικολόγος 
Πολυτεχνείου 13, Χίος (1ος όροφος)
Τηλ.: 22714 00385, Κιν.:6972236537
E-mail:mthomou.obgyn@gmail.com

Κοζικοπούλου - Δημητράκη Κατερίνα  
Χειρούργος Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Συνεργάτης κλινικής“Eλευθώ”
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Ειδικευθείσα στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.
Γ. Βερίτη 49, Βαρβάσι Χίος.
Δέχεται κατόπιν ραντεβού. 
Κιν.: 6947407076, Τηλ.: 22710 29777, 
22710 29888, 22710 43888
E-mail:
katerinakozikopoulou@hotmail.com

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Φαρμάκης Ευάγγελος 
Ιατρός Δερματολόγος, Αφροδισιολόγος, 
κλινική δερματολογία, αισθητική 
δερματολογία, χειρουργική 
δέρματος - LASER
Πολυτεχνείου 31 (4ο όρ), 82100 Χίος
Τηλ./Φαξ: 22710 81808, Κιν.:6944241909
E-mail:evfarmakis@gmail.com

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Δρ. Τερψιθέα Ε. Γιασσά-Πλέσσα MD MSc
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών  
Πολυτεχνείου 21, 82100 Χίος
Τηλ./Φαξ: 22710 20405, 
Κιν.: 6978996156
E-mail:tea@giassa.gr., 
www.giassa.gr
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού 
(εκτός Σαββάτου)

Καλλέργη Γ. Αγγέλα
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος
Ειδικευθείσα σε Πανεπιστημιακά 
Νοσοκομεία στο Παρίσι 
και στο Γ.Ν.Α. “Αλεξάνδρα”
Σουρή 1 (3ος όροφος),
82132 Χίος
Τηλ.: 2271 301041, 
Κιν.: 6948531316
E-mail: aggela.kallergi@gmail.com
Δέχεται με ραντεβού 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

MΑΡΑΤΣΟΣ ΟΔ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 
Διαγνωστικό Εργαστήριο
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, 
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικευθής στο Β’ Εργ. Ακτινολογίας
Π.Γ.Ν.Α. “ATTIKON”
Πρώην Συν. Τμήματος Υπερήχων 
Νοσ. “ΥΓΕΙΑ” - “ΜΗΤΕΡΑ” Αθηνών
Πρώην Επικ. Ιατρός Γ.Ν.Ν. ΧΙΟΥ 
“ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ”
Μέλος Ελληνικής Εταιρείας 
Ακτινολογίας Ελληνικής Εταιρείας 
Επεμβατικής Ακτινολογίας, 
CIRSE
Eκάτης 4, Ευαγγελίστρια, Χίος
Τηλ. ραντεβού:  22713 06737, 
Κιν.: 6977774654
E-mail: am_8576@hotmail.com

Πυρηνική Ιατρική Χίου  
Διενεργούνται σπινθηρογράφημα 
και Μικροβιολογικές εξετάσεις
Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη: 
07.30-15.00 
Τρίτη-Παρασκευή:
7.30-14.00, 17.30-19.30
Αερ. Ροδοκανάκη 37, 82100 Χίος
Τηλ.:22710 80750, 
Φαξ: 22710 81903
E-mail:pyrinikichiou@gmail.com
www.pyrinikichiou.gr

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Βεϊογλάνης Ευστρ. Στυλιανός
Ειδικός Καρδιολόγος
Αγ. Αποστόλων 5, (3ος όροφος), 
82131 Χίος

Τηλ.: 22710 83183, Κιν.: 6973062550
Email:
stylianosveioglanis@hotmail.com
fb: Στυλιανός Βεϊογλάνης

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI

Κακούλας Α. Ζαχαρίας  
Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Ιατρείο
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Μικροβιολόγος, 
Αιμοληψίες κατ΄ οίκον
Συμβεβλημένο με ΕΟΠΥΥ 
και άλλα ταμεία
Αλεξάνδρου Παχνού 3, 82131 Χίος
Τηλ.: 22710 83066, 
Κιν.: 6932896999
Email:kakoulaslab@gmail.com
Καθημερινά: 7.30π.μ.-1.30μ.μ.
Τρίτη: 6.00μ.μ.-8.00μ.μ.
Σάββατο: 8.30π.μ.-11.30π.μ.

Μπλιόσκας Κ. Βασίλειος  
Μικροβιολογικό Βιοπαθολογικό 
Εργαστήριο, Στρατιωτικός ιατρός, 
Μικροβιολόγος- Βιοπαθολόγος, 
Αιματολογικό - Βιοχημικό, 
Ορμονολογικό-Ανοσολογικό, 
Μικροβιολογικό, 
Προγεννητικός έλεγχος,
Αγ. Αναργύρων 2 , (αρχή Καλοπλύτου), 
82131 Χίος
Τηλ./Φαξ: 22710 42755, 
Κιν.: 6974872090
E-mail:blioskb@hotmail.com

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ

Γεωργούλης Α. Στυλιανός 
MD, Msc, Dipl.
Ορθοπαιδικός Χειρούργος - 
Τραυματολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός,
Αναπλ. Δ/ντής στη Β’ Ορθ/κή Κλινική 
251 Γεν. Νοσοκομείου 
Αεροπορίας, Μετεκπαιδευθείς 
στη Οξφόρδη, Μεγ. Βρετανία
Τηλ. ραντεβού:  22710 24366
Κιν.: 6976861575
E-mail: stylianos.georgoulis@gmail.com
www.orthospecialist.gr

Φραγκομίχαλος  Μ. Ευάγγελος
MD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Charles University of Prague MSc,
Μεταβολικά  νοσήματα των οστών,
Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερμοφάντους 6, Χίος, 
Τηλ.: 22710 25010, 
Κιν.: 6947120150
dre.m.fragkomichalos@gmail.com

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

Γκιάλας Κ. Ιωάννης  
Χειρούργος Ουρολόγος-Ανδρολόγος
MD, PhD, FEBU
τ. Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής
Ουρολογικής Εταιρείας
Δέχεται κατόπιν ραντεβού 
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 92,
τ.κ. 11528, Αθήνα
Τηλ.: 211 1189180 
Κιν.: 6942475146
E-mail: giangkialas@yahoo.gr
www. gkialasurology.gr

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

Κοσμίδης Γ. Ιωάννης  
Χειρούργος Οφθαλμίατρος
Πολυτεχνείου 33, 82100 Χίος
Τηλ./Φαξ: 22710 27580, 
Κιν.: 6944747798
E-mail: ikosmidis2009@yahoo.gr

Νεαμονίτου Π. Τζίνα  
Χειρούργος Οφθαλμίατρος, 
Διπλωματούχος 
EUROPEAN BOARD OF
OPHTHALMOLOGY (FEBO)
Μαρτύρων 9 (1ος όροφος), 82131 Χίος
Τηλ./Φαξ: 22710 26345
Κιν.: 6937197738, 
Τηλ. οικίας: 2271080557
E-mail: gneamonitou@hotmail.com

Στουπάκη Μαρία  
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, 
Διπλωματούχος 
MD FELLOW OF EUROPEAN BOARD
OF OPHTHALMOLOGY (FEBO)
Πολυτεχνείου 31 (2ος όροφος),
Συμβεβλημένη με Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Χίου 
(Διπλώματα οδήγησης) 
Ωράριο λειτουργίας ιατρείου: 
Πρωϊ με ραντεβού: 
Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 13:30
Απόγευμα με ραντεβού: 
Δε-Τρ-Πε-Παρ 18:00-20:30
Τηλ.: 22710 80112, Κιν.: 6947433611
E-mail: mstoupaki@gmail.com

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

Γιασσάς Ε. Στυλιανός MD
Παθολόγος - Oγκολόγος, Διευθυντής 
Ογκολογικού Τμήματος Νοσοκομείου
Ιασώ, Ex-Fello of Beatson oncology center
of Glascow University
Δέχεται κατόπιν ραντεβού 
Προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες 
στη Χίο σε συνεργασία 
με την Γενική κλινική 
Η Ζωοδόχος Πηγή Μιχαήλ Μισαηλίδη
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Ιατρικό Ευρετήριο

Επαγγελματικό

Ευρετήριο

Ιατρείο: Δημητσάνας 42,
Αμπελόκηποι (1ος όροφος)
Τηλ./Fax: 6977985600, 6974442289
E-mail: sgiassas@yahoo.com

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Πυλαρινός Α. Γιώργος
Αγ. Ιακώβου 2, 3ος όροφος
Τηλ. 6976880514 - 2271103822
E-mail: grpylarinos@gmail.com
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ - ΠΑΘΟΛΟΓΟI

Κουτελάκης Ελ. Χρήστος
Ειδικός Παθολόγος, 

Αγ. Ιακώβου 2, (Πολ. Μυριαγκού)-Χίος
Τηλ. ιατρείου: 22710 26364
Τηλ. οικίας: 22710 24029, 22710 22651
Κιν.: 6944508758

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

Dr. ΠΥΡΓΕΛΗ–ΑΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ειδικός Φυσικής Ιατρικής 
& Αποκατάστασης (Φυσίατρος) 
MSc, PhD, FEBPRM
Επιστημονική Δ/ντρια ΕΛΕΠΑΠ
Κόνωνος 16, Παγκράτι 11634 
Τηλ.: 2107230142, 2107233860
Απογ. Ιατρείο: ΟΑΚΑ Αμαρυσίας 
Αρτέμιδος & Πιτταρά -Μαρούσι
Τηλ.: 2106841907, Κιν.: 6977441969

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Χαλκούσης Μ. Νίκος
Δέχεται με ραντεβού
Πολυτεχνείου 33 (3ος όροφος) 
82131 Χίος
Τηλ.: 22710 28222, 
Κιν.: 6944643405

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Ζαννίκου Σοφία
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας-
Ψυχοθεραπεύτρια 
Τηλ.: 6936131824

Κοκκώδη Γεωργία
Λογοθεραπεύτρια, 
Τηλ.: 6940471465
Δημοκρίτου 7 (2ος όροφος) Χίος
Τηλ.: 2271300218
E-mail:  zannikoukokkodi@gmail.com
psycho-speechtherapy.gr
Δέχονται κατόπιν ραντεβού

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

Αναστασάκης Γ. Γιάννης
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος
Αγ. Ιακώβου 2, 1ος όροφος
Τηλ.: 22710 25761, Κιν.: 6932738721
E-mail:  janastassakis@gmail.com

Ντούλης Ι. Νικόλαος 
Τριβέλλα Ρίτα, Ντούλη Μέρλιν
Ντούλης Ιωάννης - Ευάγγελος

Διπλωμ. Πολιτικοί Μηχανικοί
Μηχανολόγοι, Αρχιτέκτονες, 
Μεσίτες, Κτηματολόγιο

Τηλ. 210-8150090, 210-8011482
6972173023 & 6944316355
E-mail: ntoutri@tee.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Έμπιστο άτομο που να μπορεί να βοηθήσει κύριο να αναγνώσει 

δικαστικά έγγραφα και να απαντήσει όπου χρειαστεί. 
(Ο κύριος είναι καπνιστής).

Απαραίτητος ηλεκτρονικός υπολογιστής και γνώσεις αγγλικών.

Πληρωμή από 10 έως 12 ευρώ την ώρα, με εργασία από 4 έως 7 ώρες την ημέρα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22710 80823 από 18.00-22.00.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

· ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ

για ζυμάρι πίτσας, 

με μάρμαρο

· ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΦΟΥΡΝΟΣ για πίτσα, 

με μαντέμι

· ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ

βιτρίνας

· ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΑΤΜΟΥ (steam  table)

Μεταχειρισμένα, 

σε προσιτές τιμές, 

σε πολύ καλή κατάσταση 

και ποιότητα, της εταιρείας

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, 

όλα ανοξείδωτα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας :

6981 119940 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Η Εταιρεία Έπακρον Τεχνική ΑΕ αναζητά εργατοτεχνικό προσωπικό 

για συνεργασία στο έργο: 
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΙΟΥ». 

Η συνεργασία μπορεί να γίνει με οργανωμένα συνεργεία, 
όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανικών εργασιών.

Πληροφορίες 210-9401814

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ) 25 τ.μ., 

στην περιοχή ΦΡΑΓΚΟΜΑΧΑΛΑ οδός ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ πάροδος ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΪΔΟΥΣΗ αριθμός 4.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6986295966 και 6944545167

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλούνται εξοπλισμοί ενοικιαζόμενων δωματίων 

και ταβέρνας στα Καρδάμυλα λόγω αλλαγής χρήσης των ακινήτων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο  6982 043607
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Παρασκευή, 07 ανουαρίου:
Τιμίου Προδρόμου

Σάββατο, 08 Ιανουαρίου:
Οσίου Αγάθωνος, Αγίας Παρθένας

Kυριακή, 09 Ιανουαρίου:
Ιερομάρτυρος Θεοκτίστου του ομολογητού

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου:
Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης

Tρίτη, 11 Ιανουαρίου:
Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου:
Αγίας Τατιανής, Αγίου Μέρτιου

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου:
Αγίων Ερμύλου και Στρατόνικου των μαρτ.

Eορτολόγιο
Τμήμα Εμπορίου ............................................22713-52312

Τμήμα Χορήγησης Αδειών ............................22713-52318

Τμήμα Τουρισμού ..........................................22713-50514

Δ. Μεταφ. και Επικοινωνιών .......................22713-52400

Τμήμα ΚΤΕΟ ...................................................22713-52903

Δ. Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας .................22713-52603

Τ.Υπ. & Επαγγελμάτων Υγείας......................22713-52605

Τ. Περ. Υγιεινής & Υγειονομικού Ελ. ............22713-52609

Τ. Πολιτικής Προστασίας..............................22713-50536

Περιφέρεια Χίου

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ..............................................................100

ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΗ..................................................................125

ΒΛΑΒΕΣ ΔΕΥΑΧ..............................................22710 44352

ΒΛΑΒΕΣ ΟΤΕ ..................................................................121

ΔΕΗ.................................................................22710 44365

ΔΕΥΑΧ ............................................................22710 44353

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ..........................................22710 44380

ΕΚΑΒ ..............................................................................166

ΚΤΕΛ ...............................................................22710 27507

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ................................................22710 44433

ΝΟΜΑΡΧΙΑ .....................................................22710 44200

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.................................................22710 44303

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ .............................................................199

ΤΑΞΙ ................................................................22710 41111

ΤΡΟΧΑΙΑ .........................................................22710 44428

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.................................................22710 81400

ΑΕΡΟΔ. AΣΤΥΝΟΜΙΑ......................................22710 81414

OA-AEGEAN ....................................................22710 40550

SKY EXPRESS ................................................22710 41329

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ............................................149

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ ................................2271044045

Χρήσιμα τηλέφωνα στην Χίο

Γραφείο Δημάρχου ........................................2271350803

Διεύθυνση ΚΕΠ...............................................2271350090

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών .....................2271350813

ΚΕΠ Δ.Ε. Αγ. Μηνά ..........................................2271351408

ΚΕΠ Δ.Ε. Αμανής.............................................2274350050

ΚΕΠ Δ.Ε. Ιωνίας ..............................................2271351526

ΚΕΠ Δ.Ε. Καμποχώρων ..................................2271351930

ΚΕΠ Δ.Ε. Καρδαμύλων....................................2272350029

ΚΕΠ Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων .............................2271351229

ΚΕΠ Δ.Ε. Ομηρούπολης ..................................2271093144

Δ. Καθαριότ. και Ανακύκλωσης.....................2271350836

Τ. Αποκ. Απ. & Ανακυκλώσιμων Υλικών .......2271077339

Τ. Καθαρ. Κοιν. Χώρων...................................2271350880

Δ. Κοινωνικής Προστ., Παιδ. και Πολ............2271350054

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου ....................2271350059

Δ. Περιβάλλοντος και Πρασίνου ...................2271351920

Τ. Αγροτ. Παραγωγής και Μαστίχας..............2271351615

Τμήμα Αδειοδοτήσεων ..................................2271353100

Τμήμα Ναυτιλίας και Τουρισμού....................2271351723

Τμήμα Φυσικών Πόρων..................................2271353116

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης ....................2271351600

Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικινδύνων............2271352512

Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης..................2271351629

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών ...............2271351628

Εξυπηρέτηση πολιτών ...............................................1502

Δήμος Χίου

ΔIHMEPEYEI
Παρασκευή, 07 Ιανουαρίου:

Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13

ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2  (ΝΟΣΟΚ.)  
Σάββατο, 08 Ιανουαρίου:

Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13

ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2  (ΝΟΣΟΚ.) 
Κυριακή, 09  Ιανουαρίου:

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ) 

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15

ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79                             
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 3  

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15

ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79                             
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 3        

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15

ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79                             
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., ΑΛ.ΠΑΧΝΟΥ 3     

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου:
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Λ.ΕΝΩΣΕΩΣ 56 ΠΑΡΚ. ΦΑΡΚ.
Σ.Φ.ΚΑΛΛΕΡΓΗΓ-ΚΑΛ. Μ ΟΕ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22  

ΔIANYKTEPEYEI
Παρασκευή, 07 Ιανουαρίου:

ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 13                  
Σάββατο, 08 Ιανουαρίου:

Λ.ΧΑΜΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13 
Κυριακή, 09 Ιανουαρίου:

ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου:

Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22                       
Τρίτη, 11 Ιανουαρίου:

ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου:

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ.ΤΡΕΧΑΚΗ 13
Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου:

ΚΟΙΛΙΑΡΗ Ε., ΜΥΛΩΝΑΔΗ 2

Φαρμακεία
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Ελληνική Δημοκρατία                                                                                                   Χίος,  24 Δεκεμβρίου 2021
Δήμος Χίου                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 105520 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                          
Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά βάσει της βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας –
Τιμής, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλε-
κτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Χίου», συνολικής προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης 8.777.302,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το
Άρθρο 25 του Ν.4412/2016, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος 149413 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Φεβρουαρίου
2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής ύψους
150.039,36 €, δηλαδή σε ποσοστό  2%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α (αναλυτικά
στο Άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης).             
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 2.4.3
της αναλυτικής διακήρυξης. Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών του Δήμου, Δημοκρατίας 2, στα τηλ. 2271351713 και 2271351707.
Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
www.chioscity.gr (προκηρύξεις).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ              

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                    
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ΄΄ ΟΜΗΡΟΣ΄΄                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας , του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , διακηρύσσει 5o Δημόσιο
Πλειοδοτικό Διαγωνισμό,  για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης χώρου  προς άσκηση και εκμετάλ-
λευση του δικαιώματος λειτουργίας καταστήματος πώλησης τυποποιημένων ειδών διατροφής-ζαχαρο-
πλαστικής και ποτών τοπικής παραγωγής  στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ»  με διάρκεια
μισθωτικής περιόδου τα τρία (3) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου   στις 19-01-22  ημέρα Τετάρτη και ώρα  από
12:00 έως 12:30 π.μ.

Πληροφορίες και όροι της Διακήρυξης παρέχονται στον Κρατικό Αερολιμένα  Χίου καθημερινά  από 08:00
έως 14:00 π.μ. και στο τηλέφωνο 22710-81402-411.

Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με κάθε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο
βαρύ πένθος μας και εκείνους που παρέστησαν  στην κηδεία του πολυαγα-
πημένου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, θείου

Γιάννη Κρητικού

Η οικογένειά του




