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 1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
 
  Αγαπητέ κύριε –α Συνάδελφε, 
 
  Καλώς ήρθατε στην 96 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ». 
 
  Η Ταξιαρχία βρίσκεται στο πλευρό σας και στο πλευρό της οικογένειάς 
σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα, που θα 
αντιμετωπίσετε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα, που θα υπηρετείτε στη Φρουρά. 
 
  Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί το Τμήμα Μέριμνας 
Προσωπικού, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 2271084255 (ΕΨΑΔ 
862-4255), για την παροχή οιασδήποτε πληροφορίας, που μπορεί να διευκολύνει 
στην εγκατάστασή σας. 
 
  Παράλληλα, ο θεσμός του «Επίκουρου» είναι σε λειτουργία, τόσο στο    
ΣΤΓ της ΑΔΤΕ, όσο και στο σύνολο των Μονάδων της, για να παρέχει κάθε δυνατή 
υποστήριξη κατά την εγκατάστασή σας και την παραμονή σας στο νησί. 
 
  Εύχομαι η μετάθεση σας στη ΠΕ της 96 ΑΔΤΕ να είναι τόσο 
εποικοδομητική και ευχάριστη σε εσάς και τις οικογένειές σας, όσο και επωφελής για 
το καλό του Στρατού Ξηράς. 
 

 Με εκτίμηση 

 

- O - 

              Διοικητής  
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 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 96 ΑΔΤΕ 

 

  Η 96 ΑΔΤΕ συγκροτήθηκε την 1η Μαρτίου 1956 στη Χίο ως Στρατιωτική 

Διοίκηση Αρχιπελάγους (ΣΔΙΑ), που υπαγόταν στην τότε Ανωτέρα Στρατιωτική 

Διοίκηση Αθηνών και Νήσων (ΑΣΔΑΝ) και με Ζώνη Ευθύνης τις νήσους ΛΕΣΒΟ, 

ΧΙΟ, ΣΑΜΟ και ΙΚΑΡΙΑ, με τρείς (3) Δκσεις Τμημάτων Εθνοφυλακής (ΔΤΕ) με έδρες 

τη ΣΑΜΟ, τη ΛΕΣΒΟ και τη ΧΙΟ. 

 

  Η 96 ΑΔΤΕ «ΧΙΟΣ» έχει ως έμβλημα βαθύ μπλε θυρεό, που επάνω του 

απεικονίζονται ο χάρτης της νήσου και ένας πάνοπλος αρχαίος πολεμιστής με την 

όψη και το ακόντιο στραμμένα στην ανατολή. Φέρει την επιγραφή σε κίτρινο φόντο 

«ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΤΙΜΗΣΩ», φράση του όρκου των Αθηναίων εφήβων, η οποία 

μεταφράζεται «Θα υπερασπισθώ τα πατρογονικά τα οποία πρέπει και είναι ιερά». Το 

έμβλημα αυτό επιλέχθηκε και καθιερώθηκε το 1978. 
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 3. ΠΑΡΟΧΕΣ – ΔΙΕΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 96 ΑΔΤΕ 

 

  Εντός του Στρδου «ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΣΑΛΑΛΕ ΣΑΒΒΑ» (στην πόλη της ΧΙΟΥ), 

λειτουργούν οι παρακάτω εγκαταστάσεις: 

 

  α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Διαθέτει είδη τροφίμων, τμήμα μαναβικής, τμήμα στρατιωτικών ειδών 

και ένδυσης. 

 

   Ημέρες και ώρες λειτουργίας  

 

   Τρίτη :0730 - 1400 και 1800 – 2030. 

   Τετάρτη :0730 – 1400. 

   Πέμπτη :0730 – 1400 και 1800 2030 

   Παρασκευή :0730 – 1400. 

   Σάββατο :0800 -1430. 

   Κυρ – Δευ :Κλειστά. 

 

   Δικαίωμα εισόδου έχουν: 

 

   Με την επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας οι ε.ε. και ε.α. Αξκοι – Υπξκοι 

των ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και οι Μ.Υ/ΥΕΘΑ. 

 

   Με ειδικό δελτίο εισόδου, που εκδίδεται από το Στρδο «ΕΦ. ΛΓΟΥ 

(ΠΖ) ΓΚΙΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (έδρα της ΑΔΤΕ), οι σύζυγοι και τα τέκνα όλων των 

παραπάνω, οι συνταξιούχοι Μ.Υ/ΥΕΘΑ και λοιποί δικαιούμενοι. 

 

   Το ΣΠΧ διαθέτει χώρο στάθμευσης, για περιορισμένο αριθμό 

αυτοκινήτων. 
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  β. ΛΕΣΧΗ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΧΙΟΥ (ΛΕΘ ΧΙΟΥ) 

 

 

   Για τη σίτιση, υπάρχει και λειτουργεί στη Φρουρά, η Λέσχη 

Αξιωματικών Εθνοφυλακής Χίου (ΛΕΘ ΧΙΟΥ) τηλέφ. 22710-81077. 

 

   Διαθέτει χώρους εστιατορίων ανωτάτων, ανωτέρων και κατωτέρων, 

αίθουσα καφετέριας και προαύλιο χώρο. 

 

   Το εστιατόριο προσφέρει καθημερινά (πλην Κυριακής) τις μεσημβρινές 

ώρες δυο (2) είδη μαγειρευτών φαγητών και γεύμα της ώρας, ενώ τις βραδινές ώρες 

μόνο φαγητά της ώρας. Κατά τις ημέρες των αργιών προσφέρονται στο χώρο του 

εστιατορίου μόνο φαγητά της ώρας, τόσο τις μεσημβρινές, όσο και τις βραδινές ώρες. 

 

   Στην αίθουσα της καφετέριας προσφέρονται καφές, αναψυκτικά και 

ποτά. 

 

   Ημέρες και ώρες λειτουργίας: 

 

   Καθημερινές : 0700-2230. 

   Αργίες : 0830-2230. 

 

   Η αίθουσα της Λέσχης διατίθεται, για διάφορες εκδηλώσεις (χορούς, 

γενέθλια, συνεστιάσεις κλπ), κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και έγκρισης της 

Ιεραρχίας της 96 ΑΔΤΕ. 

 

   Ο χώρος στάθμευσης είναι περιορισμένος. 

 

   Τη θερινή περίοδο (Μάιο έως Σεπτέμβριο), παράρτημα της ΛΕΘ ΧΙΟΥ 

λειτουργεί στην περιοχή ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ – ΚΑΡΦΑΣ, για την εξυπηρέτηση των 

στελεχών και των οικογενειών τους.  
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   Η θερινή λέσχη διαθέτει εστιατόριο, αναψυκτήριο, προστατευόμενη 
παραλία και χώρο στάθμευσης. Κατόπιν αιτήσεως ο χώρος του εστιατορίου 
διατίθεται, για διάφορες εκδηλώσεις 
 
  γ. ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΧΙΟΥ 
 
   Στο πλαίσιο της παροχής διευκολύνσεων σε επισκέπτες – 
φιλοξενούμενων της 96 ΑΔΤΕ, διατίθενται ως ξενώνες τρία (3) δίκλινα δωμάτια, 
κατόπιν αιτήσεως στην 96 ΑΔΤΕ/7ο ΕΓ. 
 
  Εντός του Στρδου «ΕΦ. ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΚΙΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», λειτουργούν οι 
παρακάτω εγκαταστάσεις: 
 
  δ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΑΟΥΝΑ 
 

 

   Είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και όργανα 
γυμναστικής. 
 
   Ημέρες και λειτουργίας (υπό έγκριση η νέα ΜΔ της ΑΔΤΕ) 
 
   Καθημερινές : 0700-1800. 
   Αργίες : 0800-1200. 
 
   Δικαίωμα εισόδου και χρησιμοποίησης του αθλητικού κέντρου έχουν: 
 
   Με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας οι ε.α. Αξκοι – Υπξκοι 
του ΣΞ και οι Μ.Υ/ΥΕΘΑ. 
 
   Κατόπιν αιτήσεως εξετάζεται η έγκριση εισόδου στους συζύγους και τα 
τέκνα, όλων των παραπάνω. 
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  ε. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ 
 
   Στελεχώνεται με Αξκο Οδοντίατρο και οπλίτες θητείας, για απλές 
θεραπευτικές εργασίες. 
 
   Ημέρες και λειτουργίας 
 
   Καθημερινές: 0830-1330. 
 
  Εντός του χώρου των ΣΟΑ ΣΤ΄, λειτουργεί: 
 
  στ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΙΟΥ (ΒΝΣ ΧΙΟΥ) 

 

 
 
  Ο ΒΝΣ ΧΙΟΥ «ΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΔΡΑΚΙΑ», έχει τη δυνατότητα να 

λειτουργήσει με ένα ή δυο Νηπιακά Τμήματα. Η λειτουργία του αρχίζει την                 

1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και λήγει την 31 Ιουλίου του επομένου έτους με 

ωράριο, το οποίο καθορίζεται από την ΑΔΤΕ. Το ισχύον ωράριο είναι 06:30 – 15:00. 

 

  Αιτήσεις υποβάλλονται από 01 Ιουν έως 20 Αυγ, με τη κατάθεση των 

αιτήσεων να είναι δυνατή, για τα στελέχη, που θα μετατεθούν τέλη καλοκαιριού και 

από την Μονάδα, που ήδη υπηρετούν. 
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 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΧΙΟΥ 
 
  Συνολικά διατίθενται 131 διαμερίσματα, για διαμονή των στελεχών και των 
οικογενειών τους, όπως παρακάτω: 
 

 
 

  Στη πόλη της Χίου υπάρχουν εβδομήντα (70) διαμερίσματα ΣΟΑ, δεκαεπτά 

(17) διαμερίσματα ΣΟΜΥ,  τρία (3) διαμερίσματα ΣΟΕΠΟΠ. 

 

  Εκτός πόλης υπάρχουν:  

 

  Δώδεκα (12) διαμερίσματα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ στα Καρδάμυλα. 

 

  Δεκαέξι (16) διαμερίσματα ΣΟΕΠΟΠ στο Χαλκειός και δεκατρία (13) 

διαμερίσματα ΣΟΕΠΟΠ στη Καλαμωτή. 
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 5. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ 
 
  α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

 

   Η έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Χίου είναι 904 τ.χ. , ενώ χωρίς τα 

Ψαρά και τις Οινούσσες η έκταση της ν.Χίου είναι 842 τ.χ. Οι ακτές της ν. Χίου έχουν 

μήκος 213 Κm και η απόσταση από τις τουρκικές ακτές κυμαίνεται από 4 μέχρι 12 

ναυτικά μίλια. 

 

   Η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου αποτελείται από τα νησιά Χίο, 

Οινούσσες και Ψαρά και ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Κατά τους 

προϊστορικούς χρόνους η ιστορία καλύπτεται από το πέπλο του θρύλου. Τα 

ευρήματα ανασκαφών σε διάφορα σημεία του νησιού, μαρτυρούν την εγκατάσταση 

ανθρώπων από τη Νεολιθική εποχή. 

 

  β. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

   Η ιστορία της Χίου είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, σημαντικά στοιχεία της 

οποίας παρατίθενται παρακάτω: 

 

   Το όνομα του νησιού και της ομώνυμης πρωτεύουσάς του, οφείλεται, 

κατά μία εκδοχή, στο γιο του Ποσειδώνα, το Χίο, ο οποίος ήταν και ο πρώτος 

οικιστής της. Κατά μία άλλη εκδοχή στη Νύμφη Χιόνη, η οποία ήταν κόρη του 

μυθολογικού Βασιλέα της Χίου Οινοπίωνα. Η Χίος επίσης ονομαζόταν «Πιτυούσα», 

λόγω των μεγάλων εκτάσεων πευκοδάσους τις οποίες διέθετε και «Μάκρη» λόγω του 

σχήματός της. 
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   Οι πρώτοι κάτοικοι της Χίου αναφέρεται, ότι ήταν Λέλεγες και Πελασγοί, 

ενώ αργότερα κατοίκησαν τη Χίο και οι Κρήτες. Μεταγενέστερα και συγκεκριμένα από 

τον 9ο μέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ., εμφανίζονται στο νησί οι Ίωνες, οι οποίοι 

κυριάρχησαν, με αποτέλεσμα να γίνει ή Χίος μέλος της Δωδεκαμελούς Ιωνικής 

Ομοσπονδίας. 

 

   Ο 6ος αιώνας π.Χ. χαρακτηρίζεται ως η χρυσή εποχή της Χίου, κατά την 

διάρκεια του οποίου άνθισαν το Εμπόριο, η Ναυτιλία και οι Τέχνες. Η Χίος παραμένει 

ελεύθερη μέχρι το έτος 512 π.Χ., οπότε καταλαμβάνεται από τον Πέρση στρατηγό 

Οτάνη παραμένοντας υπό Περσική κυριαρχία επί πενήντα χρόνια. Μετά την 

απόκτηση της ελευθερίας της, συμμετέχει στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Το 412 π.Χ. 

καταλαμβάνεται από τους Σπαρτιάτες και παραμένει υπό Σπαρτιατική κυριαρχία 

μέχρι το έτος 370 π.Χ. οπότε ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη πολιτεία. 

 

 
 

   Το έτος 331 π.Χ. η Χίος τίθεται υπό την κατοχή του Μακεδονικού 
Στρατού και στη συνέχεια ακολουθεί την πορεία όλου του Ελληνικού χώρου με την 
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υποδούλωση στους Ρωμαίους μέχρι το έτος 350 μ.Χ., οπότε γίνεται τμήμα της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
 

 
 
   Οι Βυζαντινοί παραχωρούν τη Χίο το 1204 μ.Χ. στους Γενουάτες, οι 
οποίοι την κρατούν υπό την κυριαρχία τους μέχρι το 1566 μ.Χ., οπότε και επέρχεται η 
κατάληψη της Χίου από τους Τούρκους. Από το 1346 μ.Χ. και για το υπόλοιπο της 
κυριαρχίας των Γενουατών, η Χίος διοικείται από μία Γενουάτικη Εμπορική Εταιρεία, 
την Μαόνα, τα μέλη της οποίας ανήκαν στην Οικογένεια των Ιουστινιάνι. Κατά τη 
διάρκεια της Τουρκικής κατοχής η Χίος απολάμβανε ιδιαίτερα προνόμια έναντι των 
άλλων περιοχών της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά έγινε προσπάθεια να αποτιναχθεί ο 
Τουρκικός ζυγός το έτος 1822. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Η επανάσταση απέτυχε και είχε ως αποτέλεσμα την γνωστή σφαγή της 

Χίου, κατά την οποία 30.000 άτομα, περίπου, εσφάγησαν, 47.000 πουλήθηκαν στα 
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σκλαβοπάζαρα, και πολλές δεκάδες χιλιάδες μετανάστευσαν σε άλλες περιοχές. Μία 

από τις περιοχές μετανάστευσης των διωγμένων Χιωτών ήταν και η Σύρος, όπου 

δημιούργησαν το πρώτο αστικό Ελληνικό Κέντρο, την Άνω Ερμούπολη. Αποτέλεσμα 

της σφαγής και του διωγμού ήταν να απομείνουν στο νησί μερικές χιλιάδες μόνο από 

το συνολικό πληθυσμό των 120.000 περίπου κατοίκων. 

 

   Στη συνέχεια ο πληθυσμός της Χίου αυξήθηκε σταδιακά μέχρι την 

επόμενη καταστροφή, η οποία προκλήθηκε από το μεγάλο σεισμό του 1881, ο 

οποίος είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 5.000 περίπου κατοίκων και τη μετανάστευση 

αρκετών ακόμη χιλιάδων. Πέρα από την εξάλειψη του ανθρώπινου δυναμικού κατά 

τις παραπάνω καταστροφές, σημαντική ήταν η πλήρης διάλυση του κοινωνικού, 

οικονομικού και πολιτιστικού ιστού του νησιού, το επίπεδο του οποίου ήταν ιδιαίτερα 

υψηλό για τα δεδομένα της εποχής. 

 

   Η αντίστροφη πορεία για την εξάλειψη των καταστροφικών 

αποτελεσμάτων, δεν έφτασε ποτέ σε αντίστοιχα ποιοτικά επίπεδο σε σχέση με την 

προηγούμενη κατάσταση, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών. 

 

   Στο διάστημα αυτό η Χίος παραμένει υπό Τουρκική κατοχή μέχρι την 11 

Νοεμβρίου του 1912, ημέρα της απελευθέρωσης της από τον Τουρκικό ζυγό και 

ημέρα τοπικής εορτής, η οποία εορτάζεται με παρέλαση και εκδηλώσεις στα Σχολεία, 

Στρατιωτικές Μονάδες, Πολιτιστικά Σωματεία κλπ. 

 

   Η τελευταία ξένη κατοχή της Χίου ήταν η Γερμανική την περίοδο 1940-44. 

Στη διάρκεια της, οι κάτοικοι συμμετείχαν ενεργά στον αγώνα της Εθνικής 

Αντίστασης, στον οποίο διακρίθηκε ιδιαίτερα ο Ανθυπολοχαγός (ΠΖ) Ιάσονας 

Καλαμπάκας, που δολοφονήθηκε από τους κατακτητές μία μόλις ημέρα πριν 

αποχωρήσουν από το νησί. 
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 6. ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

 

  96 ΑΔΤΕ Τ/Κ : 22710 84100. 

 

  96 ΑΔΤΕ/ΚΕΠΙΧ : 22710 84224. 

 

  Φρουραρχείο Χίου : 22710 78680. 

 

  ΛΕΘ ΧΙΟΥ : 22710 81077. 

 

  Ξενώνες : 22710 81069. 

 

  Θερινή Λέσχη : 22710 31773. 

 

  ΣΠ ΧΙΟΥ : 22710 84245. 

 

  96 ΤΥΕΘ/ΣΤΕΠ : 22710 84212. 

 

  ΕΛΑΣ Ασφάλεια : 22710 81510. 

 

  ΕΛΑΣ Τροχαία : 22710 27105. 

 

  Γενικό Νοσοκομείο ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»: 22713 50100 (Τ/Κ). 
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 7. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 

  α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 

   Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»: Έλενας Βενιζέλου 2.  Τ/Κ  

22713 50100. 

 

   Στις Αγροτικές περιοχές η περίθαλψη παρέχεται από τα Αγροτικά 

Ιατρεία και το Κέντρο Υγείας του Πυργίου. 

 

  β. ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛ. 

ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Ακτινοδιαγνώστης 

Μπιλιράκης Λεωνίδας Μαρτύρων 5 
2271023055 
6944245857 

Καστανιά Μαρία 
Αλατίου 9 

Άγιος Ιάκωβος 
2271043197 
6932744244 

Φλαμουράκης 
Γεώργιος 

Αγελάστου – Βλαταριάς 17 
- 19 

2271082183 
6947705718 

Σεττάκης Γεώργιος Μαρτύρων - 5 
2271025500 
6945232963 

Αλλεργιολόγος Γαρρής Βίκτωρ Πολυτεχνείου 31 
2271027222 
6932460788 

Βιοπαθολόγος 
Μικροβιολόγος 

 

Κακούλας Ζαχαρίας Αλ. Πάχνου 3 
2271083066 
6932896999 

Μπουλές Κων/νος Μαρτύρων 9 2271020058 

Βουρνούς Νικόλαος Πολυτεχνείου 33 
2271042900 
6972441741 

Χαζίρης Γεώργιος Πολυτεχνείου  13 
2271022216 
6944696527 

Φόρος Ιωάννης Δημοκρατίας 22 2271081567 

Πίτσου Καλλιόπη Πολυτεχνείου 31 2271081605 

Κλείσσας Ηλίας Πολυτεχνείου 21 2271024000 

Καλούδης Ιωάννης Αγ. Ιακώβου 2 2271020269 

Ευαγγελινού Πλουμή Δημοκρατίας 5 
2271020900 
6974797301 

Πολιτάκη Σταυρούλα Πολυτεχνείου 13 2271081661 

Γαστρεντερολόγος Παντέλαρος Νικόλαος Καλοπλύτου 14 
2271301041 
6974818639 

Γενικός Ιατρός Μαντίκας Δημήτριος Πολυτεχνείου 13 
2271029800 
6936614162 

Γενικός χειρούργος Βερνίκος Φραγκίσκος Αγ. Απόστολων 3 2271027082 

Γυναικολόγος Κουμπής Βερίτη 49 2271029777 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛ. 

ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Μαιευτήρας Χρυσοβαλάντης 6932756679 

Γκεντσίδης Δημήτριος Πολυτεχνείου 7 
2271021473 
6977400245 

Κοζικόπουλου 
Κατερίνα 

Γ. Βερίτη 49 
2271029777 
6947407076 

Αργυρούδης Ιωάννης Βερίτη 49 
2271029777 
2271029888 

Μιχαηλίδης 
Χριστόδουλος 

Σγούτα 4 2271029430 

Καρδιολόγος 

Βεϊογλάνης Στυλιανός 
Αγίων 

Απόστολων 5 
2271083183 
6973062550 

Δομπρόγλου Γεώργιος Σγούτα 1 
2271029007 
6946792727 

Παθολόγος 

Φύλλας Ηλίας 
Πολυτεχνείου 9 & 

Πετροκοκκίνου 
2271082313 
6945201055 

Βρούλης Ιωάννης Πολυτεχνείου 31 2271044427 

Φουσφούκας 
Σταμάτιος 

Μαγαζιώτισσας 4 
2271023430 
6976927627 

Πάσσας Εμμανουήλ Ελ. Βενιζέλου 5 
2271042881 
6946877384 

Παιδίατρος 

Μίκλια Μιχαέλα Πολυτεχνείου 13 
2271022216 
6939218829 

Μαμούνα Αγγελική Σγούτα 1 
2271040153 
6946922000 

Σταυράκης Ιωάννης Πολυτεχνείου 33 2271022303 

Μπενέτος Νικόλαος Δημοκρατίας 5 2271044442 

Γεωργούλης Μιχαήλ Αγ. Αποστόλων 3 
2271080880 
6945991657 

Κουτρουμπέ Μαρία Αγ. Ιάκωβου 2 
2271041090 
6973820320 

Καλύμνιου Μαριαλένα Καλαμπόκα 16 
2271105260 
6973931190 

Πνευμονολόγος 
Φυματιολόγος 

Μεταξά Ευαγγέλια Βαρβάκη 1 
2271026156 
6944774733 

Τόπακα Ιφιγένεια Πολυτεχνείου   27 
2271025987 
6944508773 

Φυσικοθεραπευτής Μπάρα Αγγελική Κάτω Βαρβάσι Φάρκαινα 
2271080708 
694927756 

Χειρούργος Ουρολόγος Κάβουρας Αδαμάντιος Αγ. Ιακώβου 3 
2271081667 
6946444409 

Χειρούργος 
Οφθαλμίατρος 

Λατουσάκης 
Αλέξανδρος 

Δημοκρατίας 5 
2271022389 
6944208820 

Νεαμονίτου Γεωργία Μαρτύρων 9 
2271026345 
6937197738 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛ. 

ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

Στουπάκη μαρια Πολυτεχνείου 31 
2271080112 
6947433611 

Νεαμονίτης  παντελης Μαρτύρων 9 
2271041648 
6974666086 

Χειρούργος ΩΡΛ 
Μαστροπέτρος 

Δημήτριος 
Πολυτεχνείου 21 

2271020356 
6944508755 
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 8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

  α. ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

   Προσχολική Αγωγή 

 

   Στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Χίου λειτουργούν τριάντα έξι (36) 

Νηπιαγωγεία [δεκαοκτώ (18) μονοθέσια, δεκαεπτά (17) διθέσια και ένα (1) διθέσιο 

Ειδικό Νηπιαγωγείο], με σκοπό την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη 

των παιδιών ηλικίας 4-6 χρόνων και την ολοκληρωμένη προετοιμασία τους για το 

δημοτικό σχολείο. 

 

   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

   Η ΠΕ Χίου διαθέτει τριάντα πέντε (35) Δημοτικά Σχολεία. Τα σχολεία 

αυτά εφαρμόζουν πρόγραμμα υποστηρικτικής βοήθειας στην Ελληνική Γλώσσα και 

στα Μαθηματικά και υλοποιούν δραστηριότητες, που αναβαθμίζουν το ρόλο του 

σχολείου, όπως η Ξένη Γλώσσα, η Εισαγωγή στην Πληροφόρηση και ο Χορός, η 

Θεατρική Αγωγή, η Μουσική και τα Εικαστικά, αποτελούν αντικείμενα, που 

διαμορφώνουν συνθήκες ανοικτού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ελκυστικότερης 

μάθησης. 

 

   Επίσης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εφαρμόζονται προγράμματα 

διδασκαλίας για ειδικά θέματα από τους Σχολικούς συμβούλους και τους υπεύθυνους 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεμάτων. 

 

   Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

   Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) συντονίζει, 

προγραμματίζει και υλοποιεί κοινές εξωδιδακτικές δράσεις, σεμινάρια, επιμορφώσεις, 

εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. Συνεργάζεται με τους Συλλόγους Γονέων και 

τους τοπικούς φορείς. 

 

   Στη ΠΕ Χίου λειτουργούν δώδεκα (12) ημερήσια Γυμνάσια (τα τρία με 

λυκειακές τάξεις), Μουσικό και Εσπερινό Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου, Ειδικό 

(Πειραματικό) Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), τρία (3) Ενιαία Λύκεια, τέσσερα (4) Γενικά 

Επαγγελματικά Λύκεια, πέντε (5) Επαγγελματικά Λύκεια εκ των οποίων το ένα (1) 

νυκτερινό, ένα Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) και Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών 

Επιστημών (ΕΚΦΕ). 

 

   Η Νήσος Χίος έχει σημαντικές επιτυχίες, όσον αφορά την εισαγωγή 

μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
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   Στην ΠΕ Χίου υπάρχει πληθώρα Ιδιωτικών Φροντιστηρίων 

(ξενόγλωσσων, Α΄- Βάθμιαιας εκπαίδευσης), τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στο 

διαδίκτυο και στον τηλεφωνικό κατάλογο. 

 

   Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

   Στην ΠΕ Χίου λειτουργούν: 

 

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

   Το Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 

   Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

   Δυο (2) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού:  

 

   α. Ακαδημία Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού στην πόλη της 

Χίου  

 

   β. Ακαδημία Πλοιάρχων του Εμπορικού Ναυτικού στο Νησί των 

Οινουσσών 

    Το Μεταπτυχιακό Τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

    Το Μεταπτυχιακό Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

  β. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

   Στην ΠΕ Χίου υπάρχουν Ποδοσφαιρικά Σωματεία τα οποία 

αγωνίζονται σε τοπικά πρωταθλήματα. 

 

   Υπάρχουν Σύλλογοι Στίβου, Αθλοπαιδιών, επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης, Ναυταθλητικοί (κολύμβηση, υδατοσφαίριση, κωπηλασία, ιστιοπλοΐα). 

 

   Η υδατοσφαίριση (Πόλο) είναι το δημοφιλές άθλημα του νησιού. 

Διαθέτει ένα σωματείο στην Α1 κατηγορία υδατοσφαίρισης με αξιόλογες επιτυχίες και 

διακρίσεις. 

 

   Υπάρχει ένα (1) Εθνικό Στάδιο, ένα (1) κλειστό Γυμναστήριο τέσσερα 

(4) Δημοτικά γήπεδα, ένα (1) κοινοτικό και τέσσερα (4) σωματειακά. 

 

   Το επίκεντρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Νομού είναι το 

Ιωνικό Κολυμβητήριο, στο οποίο υπάρχει κλειστό κολυμβητήριο Ολυμπιακών 
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διαστάσεων, μικρή πισίνα εκμάθησης κολύμβησης, ανοικτό καταδυτήριο 

Ολυμπιακών διαστάσεων και Ξενώνας φιλοξενίας αθλητικών αποστολών. 
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 9. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 
  α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΝΗΣΙΟΥ 
 

 
 
 
   Το οδικό δίκτυο του Νήσου είναι αρκετά εκτεταμένο, παρέχοντας 
πρόσβαση σε όλα τα σημεία του και ιδιαίτερα τις πανέμορφες ακρογιαλιές, οι οποίες 
είναι μοναδικές, για το φυσικό κάλλος τους, τα πεντακάθαρα νερά τους και για τις 
δυνατότητες, που παρέχουν, για θαλάσσια αθλήματα. 
 
   Η μετακίνηση μέσα στην πόλη και σε κοντινά χωριά γίνεται με τα 
αστικά (μπλε) λεωφορεία, στα πιο μακρινά χωριά η μετακίνηση γίνεται με τα 
υπεραστικά (πράσινα) λεωφορεία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 
με ταξί. 
 
   Το σταθμαρχείο του αστικού ΚΤΕΛ βρίσκεται στην «Πλατεία 
Πλαστήρα» στην οδό Δημοκρατίας απέναντι από την Δημαρχία Χίου. Μπορείτε να 
πληροφορηθείτε τα ακριβή δρομολόγια στο τηλέφωνο 22710-22079. Τα 
σαββατοκύριακα εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από το περίπτερο της 
πλατείας, που βρίσκεται δίπλα στο σταθμαρχείο. Το σταθμαρχείο του υπεραστικού 
ΚΤΕΛ βρίσκεται στην οδό Λάδης στο κτίριο «Παραμονής Επιβατών». Τα λεωφορεία 
εκτελούν καθημερινό δρομολόγια προς όλα τα χωριά του νησιού, που δεν 
καλύπτονται από το αστικό ΚΤΕΛ. Μπορείτε να ενημερωθείτε, για τα ακριβή 
δρομολόγια στο τηλέφωνο 22710-24257, 43166. Εισιτήρια μπορείτε να 
προμηθευτείτε από το σταθμαρχείο. 
 
   Τα ΤΑΞΙ της πόλης σταθμεύουν στην οδό «Πολυτεχνείου» στην 
«Πλατεία Πλαστήρα» στην οδό «Συγγρού» μεταξύ της Νομαρχίας και της 
Πινακοθήκης, στην οδό «Κοραή» μπροστά από το Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσίων (ΤΝΕΥ) και στην οδό «Κουντουριώτου» μπροστά από 
το κτίριο του ΜΒΑ. 
 
   Μπορείτε όμως και να καλέστε στο «Ράδιο ΤΑΞΙ», τηλέφωνο 22710-
41111 προκειμένου να εξυπηρετηθείτε. 
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  β. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΙΟΥ 
 
   Για μετακινήσεις εκτός νησιού υπάρχουν ακτοπλοϊκά και αεροπορικά 
δρομολόγια. Υπάρχει πληθώρα Ταξιδιωτικών Γραφείων, τα οποία μπορούν να 
αναζητηθούν στο διαδίκτυο και στον τηλεφωνικό κατάλογο. 
 
   Το νησί της Χίου εξυπηρετείται καθημερινά ακτοπλοϊκά από και προς 
Πειραιά και Μυτιλήνη και περιοδικά προς Θεσσαλονίκη και Καβάλα. 
 
   Υπάρχουν επίσης πλοία, που συνδέουν τη Χίο με τις Οινούσσες, τα 
Ψαρά. (το ακριβές πρόγραμμα δρομολογίων καθορίζεται ανάλογα με την περίοδο). 
 
   Η Χίος διαθέτει δίκτυο συγκοινωνιών μέσω ferry-boat και με τα 
Μικρασιατικά παράλια. Η σύνδεση τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σχεδόν 
καθημερινή. 
   Αεροπορικά, η Χίος εξυπηρετείται με καθημερινές πτήσεις από και 
προς Αθήνα. Επίσης, πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς Θεσσαλονίκη. 
 
   Το αεροδρόμιο απέχει περίπου 3 χλμ. από την πόλη της Χίου και 
μπορείτε να φτάσετε εκεί με αστικό λεωφορείο ή ταξί. Για τις μετακινήσεις εκτός 
νησιού μπορείτε να απευθυνθείτε και στα τουριστικά πρακτορεία της πόλης. 
 
   Στα νησιά Οινούσσες και Ψαρά έχουν κατασκευαστεί Ελικοδρόμια 
της Πολιτικής Αεροπορίας, για εξυπηρέτηση τόσο τοπικών αναγκών των κατοίκων 
όσο και αναγκών Εθνικής Άμυνας. 
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 10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
 
  Από πολιτιστικής απόψεως, η Χίος θεωρείται η πατρίδα του Ομήρου του 
Γλαύκου, ο οποίος πρώτος επεξεργάστηκε το σίδηρο των περίφημων Γλυπτών της 
Αρχαιότητας Μηκιάδου, καθώς και πατρίδα των γιων του, Αρχέμου και Βουπάλου 
(δημιουργών της Σχολής της Χίου), όπως και άλλων επιφανών προσώπων. 
 
  Στα νεότερα χρόνια της Χίου μεταξύ όσων αναδείχτηκαν ήταν ο 
Αδαμάντιος Κοραής, ο συγγραφέας Γιώργος Θεοτοκάς, ο Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος, ο Γιάννης Ψυχάρης, ο Ανδρέας Συγγρός, ο Νεόφυτος Βάμβας και 
πολλοί άλλοι. 
 
  Στην οικονομική πορεία της, η Χίος ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένη με τη  
Ναυτιλία. Η μεγάλη ανάπτυξη της Χιακής Εμπορικής Ναυτιλίας αρχίζει μετά τον 
Κριμαϊκό Πόλεμο, με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται αναλογικά η πρώτη 
Ναυτιλιακή περιοχή του κόσμου.  
 

Μαστίχα ΧΙΟΥ 
 

 

  Εκτός της Ναυτιλίας, το «δάκρυ του σχίνου» (μαστίχα) έκανε εδώ και 

αιώνες τη Χίο ξακουστή σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει να δίνει (οικονομική) ζωή 

στον τόπο του με το ιδιαίτερο άρωμά του και τη μοναδικότητά του. 

 

  Ευδοκιμεί μόνο στο νότιο μέρος του νησιού, παρ' όλο που φύεται σχεδόν 

παντού. Η συλλογή της μαστίχας γίνεται με μικρές τομές πάνω στον κορμό και στα 

παχύτερα κλαδιά του σχίνου (κέντημα του σχίνου, όπως λέγεται στην τοπική 

διάλεκτο), έτσι που η μυρωδάτη μαστίχα ξεχύνεται με τη μορφή κρυσταλλένιας 

ρητίνης. Το κέντημα γίνεται τρεις φορές το χρόνο. 
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 11. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

  Το θρησκευτικό αίσθημα των Χιωτών είναι πολύ υψηλό. Δείγμα αυτού του 

συναισθήματος είναι οι αμέτρητες Εκκλησίες του Νομού (μόνο στην περιοχή του 

Κάμπου έχουν καταγραφεί διακόσιες Εκκλησίες). Πολλοί από αυτούς τους Ναούς 

είναι ιδιωτικοί, χτισμένοι ως ένδειξη της ευσέβειας και του θρησκευτικού 

συναισθήματος των ιδιοκτητών τους. 

  Η Μητρόπολη της Χίου είναι αφιερωμένη στους Πολιούχους Αγίους της 

Πόλης (Μηνά, Βίκτωρα και Βικέντιο), η μνήμη των οποίων εορτάζεται την 11 

Νοεμβρίου ημέρα της επετείου της απελευθερώσεως της Χίου από τους Τούρκους. 

  α. ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 

  

 

   Στο κεφαλοχώρι της Βολισσού σε γραφική ακρογιαλιά βρίσκεται το 

κτιριακό συγκρότημα του Ι. Προσκυνήματος της Χιοπολίτιδας Αγ. Μαρκέλλας. Εδώ 

είναι και ο τόπος που μαρτύρησε (1500 μ. Χ.). 

 

   β. ΙΕΡΑ ΝΕΑ ΜΟΝΗ 

  

   Το σπουδαιότερο Βυζαντινό μνημείο του νησιού κτίσθηκε το 1042 

μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ' τον Μονομάχο, ύστερα από 
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θαυματουργική εύρεση της Εικόνας της Θεοτόκου από τους τρεις Χιώτες μοναχούς 

Νικήτα, Ιωάννη και Ιωσήφ μέσα στην άφλεκτη μυρσυνιά. 

 

   γ. Ιερά Μονή Άγιου Μηνά 

 

  
 

    Ιδρύθηκε μεταξύ 1572 – 1595. Είναι γνωστή στην παγκόσμια 

ιστορία από το ολοκαύτωμα του 1822, όπου πλήθος Χιών σφαγιάστηκαν ή κάηκαν 

στο Ναό και τα τείχη του Μοναστηριού. Ακόμη και σήμερα στις πλάκες του δαπέδου 

του Ναού υπάρχουν τα ίχνη από τα αίματα των θυμάτων της Τουρκικής Θηριωδίας. 

Σωρεία από τα οστά φυλάσσονται στο Οστεοφυλάκιο των 40 Μαρτύρων, στην αυλή 

του Μοναστηριού. 
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 12. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

  α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΑΗ 

 

 
 

   Η περίφημη Βιβλιοθήκη Κοραή, μια από τις μεγαλύτερες και πιο 

αξιόλογες βιβλιοθήκες της Ελλάδας, κρύβει πραγματικούς θησαυρούς. Μικρότερες 

αλλά αξιόλογες βιβλιοθήκες υπάρχουν και σε άλλα σημεία της πόλης, που σε 

συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τις άλλες πνευματικές εστίες, συνθέτουν 

το πολιτιστικό πέπλο της πόλης. 

 

  β. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΑΡΓΕΝΤΗ» 

 

 
 

    Δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό, στον ίδιο χώρο με τη βιβλιοθήκη 

«Κοραής», στεγάζεται και το Λαογραφικό Μουσείο Αργέντη με μια εξαιρετική συλλογή 

αντικειμένων λαογραφικού ενδιαφέροντος. 
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γ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

 
 

  Στο παλιό τζαμί με το μιναρέ, στεγάζεται το Βυζαντινό μουσείο με 

ενδιαφέροντα εκθέματα. 

 

δ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΙ 

 

 
 

  Κοντά στην πύλη του Κάστρου βρίσκεται το Μουσείο Ιουστινιάνι με 

παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά, βυζαντινές τοιχογραφίες, μεταβυζαντινές εικόνες και 

ξυλόγλυπτα. 

 

ε. ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
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  Λίγο ψηλότερα από την Απλωταριά, λειτουργεί το Ναυτικό Μουσείο 

Χίου, ένα νέο και σύγχρονο μουσείο, όπου μπορεί κανείς να θαυμάσει όλη τη λαμπρή 

πορεία της Χιώτικης Ναυτιλίας. Αντικείμενα σπάνιου ενδιαφέροντος, πίνακες 

ζωγραφικής και πλήθος άλλων εκθεμάτων μαρτυρούν το μεγαλείο μιας εποχής, που 

εν μέρει, ακόμα συνεχίζεται. 

 

στ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

 
 

  Στο πρόσφατα ανακαινισμένο αρχαιολογικό Μουσείο, δίπλα στο 

Πανεπιστήμιο, εκτίθενται ευρήματα από τη λίθινη εποχή, όστρακα, αγγεία και 

κεραμικά. Σώζονται εξαίρετα δείγματα γλυπτικής Ιωνικού ρυθμού, καθώς και 

ευρήματα Ρωμαϊκής περιόδου. 

 

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πλατεία Βουνακίου, κοντά στο «Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο», 

στο αναπαλαιωμένο κτίριο των Λουτρών, στεγάζεται η Δημοτική πινακοθήκη, χώρος 

έκφρασης της ντόπιας - και όχι μόνο - εικαστικής δημιουργίας. Η Πινακοθήκη διαθέτει 

και έκθεση, με έργα επωνύμων καλλιτεχνών. 
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η. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια πραγματική κιβωτός παράδοσης, όπου ξεδιπλώνεται η ιστορία 

των αρωματικών δακρύων της Χίου. Το εντυπωσιακό αρχιτεκτόνημα, πλήρως 

εναρμονισμένο με το περιβάλλον, αναπτύσσεται σε έκταση 3.270 τ.μ., ενώ είναι 

χτισμένο σε 12 στρέμματα γης από τα οποία τα 5 είναι μαστιχώνας. Στόχος του 

μουσείου είναι η ανάδειξη της παραγωγικής ιστορίας της καλλιέργειας και της 

επεξεργασίας της μαστίχας, την οποία εντάσσει στο πολιτιστικό τοπίο της Χίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/northeastern_aegean_islands/chios
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 13. ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 

 

α. ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 
 

 
 
  Το Κάστρο της Χίου χτίστηκε απ' τους βυζαντινούς τον 9ο αιώνα και 
αργότερα επισκευάστηκε και ενισχύθηκε πολλές φορές από τους Γενουάτες και τους 
Τούρκους. 
 

β. ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ 
 

 
 

  Μία από τις πιο όμορφες περιοχές του νησιού, που πρέπει να δει και 
ν’ απολαύσει κανείς, είναι η κατάφυτη έκταση του Κάμπου. Οι πορτοκαλιές και οι 
μανταρινιές, οι λεμονιές και οι νεραντζιές είναι τόσο πυκνές, πίσω απ’ τους ψηλούς 
προστατευτικούς τοίχους, που θαρρείς πως βρίσκεσαι μέσα σε παρθένο δάσος. Ο 
κάμπος Χίου φημίζεται, για τα αρχοντικά του και τα κτήματα με τα μανταρίνια. 
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  γ. ΚΩΜΗ 

 

  Η αμμώδης παραλία της, προστατευμένη από τους βόρειους 

ανέμους είναι κατάλληλη, για θαλάσσια μπάνια. Είναι απ’ τους πλουσιότερους 

τόπους του νησιού. 

 

δ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ 

 

 
 

  Η ονομασία προέρχεται απ’ το «εμπορείον», που σημαίνει λιμάνι. Η 

παραλία «Μαύρα Βόλια» του Εμπορειός, οφείλει το όνομα της στα μαύρα βότσαλα, 

που διαμορφωθήκαν από το μη ενεργό ηφαίστειο «ΨΑΡΩΝΑ», λόφο στη νότια 

πλευρά. 

ε. ΠΥΡΓΙ 
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  Το Πυργί, το «ζωγραφιστό» χωριό όπως αποκαλείται, είναι το 

μεγαλύτερο από τα Μεσαιωνικά χωριά. Αξιοπρόσεκτη είναι η αρχιτεκτονική των 

σπιτιών του Πυργιού με την πυραμιδοειδή στέγη, την «τραβάκα» και ο σχεδιαστικός 

στολισμός τους, μια ολωσδιόλου πρωτότυπη και μοναδική διακοσμητική μορφή, που 

βρίσκει όλη της την εκφραστική δύναμη στην εκκλησία του χωριού.  

 

στ. ΜΕΣΤΑ 

 

 
 

  Το χωριό Μεστά βρίσκεται στη νοτιοδυτική Χίο και 

συγκαταλέγεται στα Μαστιχοχώρια. Δεσπόζει σε μια μικρή κοιλάδα και κτίστηκε στα 

βυζαντινά χρόνια, σε πενταγωνικό και κλειστό τετράπλευρο σχήμα με δαιδαλώδη 

εσωτερικά δρομάκια, ενώ τα σπίτια, που ήταν χτισμένα από την εξωτερική πλευρά 

έπαιζαν το ρόλο τείχους, για αυτό και δεν είχαν παράθυρα προς τα έξω. 

 

ζ. ΑΥΓΩΝΥΜΑ 

 

 
 

  Τα Αυγώνυμα, είναι ένα παλιό χωριό απομονωμένο πίσω από τα 

βουνά, από όπου έχει κανείς θέα από ψηλά των δυτικών ακτών της Χίου. Σπίτια 

παλιά, με μικρά παράθυρα, σοκάκια στενά, τυπικό δείγμα μεσαιωνικής 

αρχιτεκτονικής. 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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η. ΑΝΑΒΑΤΟΣ 

 

 
 

  Ο Ανάβατος άκμαζε τους τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας 

αλλά δέχτηκε μεγάλα πλήγματα το 1822 και το 1881. Τώρα δεν έχει περισσότερους 

από 10 κατοίκους. Ο οικισμός, σε πλήρη εγκατάλειψη σήμερα, αναπτύσσεται 

αμφιθεατρικά από το απότομο έδαφος και πάνω στη ακρόπολη, στο χείλος του 

βαράθρου. Τα σπίτια του Ανάβατου (στενομέτωπα, με όροφο πάντοτε, από γκρίζα 

αργιλιθοδομή και με οριζόντιο ξύλινο δώμα), διατηρούνται ακόμη αρκετά, έτσι ώστε 

το σύνολο να δίνει μια μοναδική εικόνα νεκρής πολιτείας μέσα σ' ένα υποβλητικό και 

άγριο περιβάλλον, δίκαια θεωρείται ο Μυστράς του Αιγαίου. 

 

θ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 

 

 
 

  Η περιοχή του Βροντάδου είναι η πεδινή συνέχεια της πόλης της 

Χίου, προς τα βόρεια, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων. Πολλοί κάτοικοι είναι ναυτικοί. 

Εκτείνεται σε μεγάλη περιοχή και διακρίνεται από τους ντόπιους σε Άνω και Κάτω 

Βροντάδο. Σύμβολο του Βροντάδου είναι ο «Αφανής Ναύτης» έργο του γλύπτη 

Θανάση Απάρτη, που ορθώνεται δίπλα στη θάλασσα .Στην περιοχή αναβιώνει το 

έθιμο του ρουκετοπόλεμου την ανάσταση. 
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ι. ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 

 

 
 

   Τα Καρδάμυλα είναι πανάρχαιος οικισμός και βρίσκεται ΒΑ της 

Χίου. Οι κάτοικοι ασχολούνταν αποκλειστικά με τη γεωργία και την κτηνοτροφία μέχρι 

τα τέλη του περασμένου αιώνα και σιγά – σιγά στράφηκαν προς τη ναυτιλία. Από 'δω 

κατάγονται ή γεννήθηκαν πολλοί από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές της Ελλάδας, 

ενώ σημαντικά μεγάλος αριθμός των κατοίκων είναι ναυτικοί.  

 

ια. ΒΟΛΙΣΣΟΣ 

 

 
 

   Το χωριό Βολισσός, κεφαλοχώρι και κέντρο των βορειόχωρων, 

σε απόσταση 40 χλμ. από την πόλη της Χίου. Η Βολισσός, χτισμένη στη ρίζα και στις 

πλαγιές μικρού λόφου, είναι παλαιότατο χωριό. Μικροί δρόμοι, στενά σοκάκια, 

στρωμένα με λιλάδια του γιαλού, δίνουν την εικόνα του χωριού. Την κορυφή του 
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λόφου στεφανώνει το κάστρο (ο πύργος όπως το λένε οι κάτοικοι), από την εποχή 

του Βυζαντίου, που σώζεται σε καλή κατάσταση. 

 

ιβ. ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 

 

 
 

  Οι Οινούσσες (ή Εγνούσα ή Αιγνούσα), αποτελούν μικρό 

νησιωτικό σύμπλεγμα, που βρίσκεται ανάμεσα στη βορειοανατολική άκρη της Χίου - 

απέναντι από το βραχονήσι Στροβίλι - και τη δυτική ακτή της Μικρασιατικής 

Χερσονήσου της Ερυθραίας.  

 

ιγ. ΨΑΡΑ 

 

 
 

   Δυτικά της Χίου υπάρχουν δύο μικρά νησάκια τα Ψαρά και τα 

Αντίψαρα (το τελευταίο είναι ακατοίκητο). Οι Ψαριανοί ανέπτυξαν από τα μέσα του 
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18ου αιώνα εμπορικό στόλο και στην επανάσταση του 1821 πήραν ενεργό μέρος στο 

θαλάσσιο αγώνα. Ανέδειξαν πυρπολητές και ναυμάχους όπως οι Κανάρης, 

Αποστολής, Νικόδημος, Βρατσάνος κ.α. Καταστράφηκαν ολοκληρωτικά και σφάχτηκε 

ο πληθυσμός τους από τους Τούρκους ύστερα από ηρωική αντίσταση, στις 24 

Ιουνίου 1824. 

 


