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- ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 
 

 
 παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί καρπό εκτενούς έρευνας, 
βιβλιογραφικής και επιτόπιας.  Αφορά τα οχυρωματι-κά έργα της 
νήσου Χίου από την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας έως 
και την Τουρκοκρατία και πώς  αποτελούν στους αβέβαιους 
αυτούς χρόνους την αποτελεσματικότερη δημόσια επένδυση για 

την εξασφάλιση της οικονομίας.   
 
Η οχύρωση του νησιού πρέπει να αξιολογείται και ως μέτρο οικονομικής 
πολιτικής.  Τα οχυρά είχαν κατασκευαστεί στα σημεία που υπήρχαν τα 
παλαιότερα της αρχαίας ελληνικής εποχής.  Ιδιαίτερα στη Χίο τόσο τα 
οχυρά όσο και οι οικισμοί χτίστηκαν στα ίδια σημεία που ήταν πρώτα τα 
οχυρά και οι πολίχνες της αρχαιότητας.  Σε τόσο μεγάλο βαθμό 
παρατηρήθηκε στη Χίο η διαιώνιση του κατοικισμού στα ίδια σημεία.  
Σκοπός λοιπόν είναι, να αναδείξουμε τους λόγους που επέβαλαν τη 
δημιουργία οχυρώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας, το 
κοινό οχυρωματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες από αυτές, 
καθώς και την επίδραση των οχυρωματικών έργων στην οικονομική, 
πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη του τόπου. 
 
Η έρευνα επικεντρώνεται  στα Μαστιχοχώρια της Χίου με την μοναδική 
καστροχωριακή οχύρωση αποτελούμενη από ένα κλειστό σύμπλεγμα 
συγκοινωνούντων κατοικιών και κεντρικό πύργο.  Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δόθηκε στους πύργους και τα πυργοκτίσματα του νησιού καθώς είναι το 
βασικό οχυρωματικό κτίσμα της εποχής, τελευταίο καταφύγιο αλλά και 
ορμητήριο ενάντια σε κάθε επιθετική ενέργεια.  Στην έρευνα που έγινε 
αναζητήθηκαν και καταγράφηκαν, σ’αυτήν την πτυχιακή εργασία, όλα τα 
κτίσματα που έχουν απομείνει στο νησί και που δυστυχώς τα στοιχεία που 
υπάρχουν γι’αυτά είναι ελάχιστα.   
 
Η βιβλιογραφία προέρχεται από εντόπιους συγγραφείς και στις αναφορές 
στους τόπους τους καθώς και στο σύγγραμμα του αρχιτέκτονα Arnold 
Smith, Αrchitecture of Chios απ’το οποίο αντλήθηκαν σημαντικές 
αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και σχέδια τα οποία παρατίθονται. 

 
 

H
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- Ιστορικό περίγραμμα - 
 

 
 νήσος χίος χωροθετείται στο Ανατολικό Αιγαίο πέλαγος σε 
γεωγραφικό πλάτος 38ο 21΄ και γεωγραφικό μήκος 45ο 23΄.  
Έχει έκταση 902 τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι λόγοι που 
έδωσαν στο νησί την συνεχή ζωή που έχει από την Λίθινη 
Περίοδο μέχρι σήμερα είναι η μικρή απόσταση από την 

μικρασιατική ακτή και οι δυνατότητες που παρείχαν η έκταση, το κλίμα 
και η ευφορία του. 
 
Την εγκατάσταση ανθρώπων ήδη από την Νεολιθική εποχή πιστοποιούν 
ευρήματα  στην  βόρεια  Χίο.    Άλλα  λείψανα  (πρωτοελλαδικά  από  τον  
Εμπορειό και Μυκηναϊκά από διάφορες άλλες θέσεις) βεβαιώνουν τη 
συνέχεια στην εποχή του Χαλκού1.  Τη συνέχεια αυτή απηχούν οι 
μεταγενέστεροι θρύλοι που μιλούσαν για την εκδίωξη των Καρών από τα 
νησιά του Αιγαίου, έργο του Μίνωα, και για τον απόγονο του πρώτο 
οικιστή της Χίου, Οινοπίωνα.  Ο Οινοπίων δίδαξε στους κατοίκους του 
νησιού την αμπελουργία, πρώτος όμως βασιλιάς του, αναφέρεται ο 
Άμφικλος, ο οποίος ήρθε ακολουθώντας ∆ελφικό χρησμό από την Ιστιαία 
της Εύβοιας.  Τρείς γενεές αργότερα, ο βασιλιάς Έκτωρ θα μπορέσει 
πρώτος να καταβάλει τους Κάρες και τους Άβαντες που κρατούσαν το νη- 
σί, και να συνδέσει τη Χίο με το 
Πανιώνιο.  Είναι φανερό ότι οι 
θρύλοι αυτοί απηχούν τα γεγονό-
τα του αποικισμού της Ιωνίας της 
9ης περίπου εκατονταετίας π.Χ.  
∆ώδεκα πόλεις (οι δύο απ’ αυτές 
νησιωτικές, η Χίος και η Σάμος) 
ιδρύθηκαν τότε από Ίωνες αποί-
κους, μετανάστες από την κυρίως 
Ελλάδα, και γρήγορα αναπτύχθη-
καν2. 
 
Αν και πιθανολογούν στην αρχή 
και τοπικούς άρχοντες (όπως στον 
Εμπορειό), φαίνεται ότι πολύ γρή-
γορα, η πόλη της Χίου επιβάλλεται 
σ’ ολόκληρο το νησί.  Ήδη μέσα 
στον 7ο π.Χ. αιώνα3, γίνεται μία 
ανεξάρτητη  ναυτική   δύναμη   με 

 
Προϊστορικό αγγείο από τον Εμπορειό, 14ος 

αι. π.Χ. 
 
__________________ 

1. Μπούρας Χαράλαμπος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Χίος, 1974, σελ 09. 
2. Arnold Smith, Architecture of Chios, 1962, Κεφ. ΧΙΧ, σελ. 111. 
3. Κ. Χωρεάνθης, Χίος Ημερολόγιο 1973, Αδελφοί Ν. Χαβιάρα, 1973, σελ 36. 

H 
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Ναυτικό μουσείο Χίου 

δημοκρατική – αριστοκρατική δια-
κυβέρνηση και παίζει σημαντικό 
ρόλο στη δημιουργία του «εμπο-
ρίου» της Ναυκρατίδας   στην  
Αίγυπτο.     Οι πόλεις της Ιωνίας με 
κέντρο το κοινό ιερό Πανιώνιο, κο-
ντά στη Μυκάλη, έχουν την εποχή 
αυτή (τον 7ο και 6ο π.Χ. αιώνα) 
μια εξαιρετική πολιτιστική ανάπτυ-
ξη, παρά την υποτέλεια τους στους 
Λυδούς κι αργότερα στον Κύρο. 
 

Στη Χίο (που πολλοί δέχονται σαν πατρίδα του Ομήρου), ακμάζουν και οι 
ραψωδοί Ομηρίδες και αργότερα σχολή γλυπτικής γνωστή σε όλη την 
Ελλάδα (Μάλας, Μικκιάδης, Άρχερμος, Βούπαλος, Γλαύκος).  Η πρόοδος 
του εμπορίου και την ναυτιλίας στη μακρά αυτή περίοδο ειρήνης είναι 
επίσης σημαντική1.   
 
Οι δυσκολίες έρχονται αργότερα κατά τη βασιλεία του ∆αρείου, όταν η 
υποτέλεια εξελίσσεται σε δουλεία με την εγκατάσταση τυράννων στις 
Ιωνικές πόλεις.  Το 499 π.Χ. όταν ξέσπασε η Ιωνική επανάσταση, οι Χίοι 
έδιωξαν τον περσίζοντα τύραννο Στράττι και προσχώρησαν σ’ αυτή.  Στη 
ναυμαχία της Λάδης παρέταξαν εκατό πλοία που πολέμησαν με 
αποφασιστικότητα, μετά όμως την άλωση της Μιλήτου βρέθηκαν στο 
έλεος των Περσών.  Η καταστροφή της Χίου το 493 π.Χ. υπήρξε γενική. 
τα περσικά στρατεύματα σάρωσαν κυριολεκτικά το νησί. 
 
Κατά τα Μηδικά, οι Χίοι πολέμησαν χωρίς να το θέλουν με το μέρος των 
Περσών στη Σαλαμίνα, αποστάτησαν όμως στην Μυκάλη.  Μετά τον πόλε-
μο και την πτώση της τυραννίας του Στράττι, η Χίος έγινε ανεξάρτητη και 
αυτόνομη και πήρε μέρος, όπως και οι άλλοι νησιώτες, στη συμμαχία των 
Αθηναίων.  Στα 50 περίπου χρόνια ειρήνης που ακολουθούν, η Χίος άκ-
μασε χάρη στην ανάπτυξη του ναυτικού και του εμπορίου της, τους πολυ-
πληθείς δούλους της, και τη συνετή και πρακτική εσωτερική της διοίκηση. 
 
Την ευημερία αυτή κατέστρεψε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος.  Ο Θουκι-
δίδης περιέγραψε με λεπτομέρειες την αποστασία της Χίου από την Αθη-
ναϊκή συμμαχία μετά την πανωλεθρία της Σικελίας, την στροφή τους προς 
την Σπάρτη και τους τολμηρούς αγώνες των Αθηναίων για την επιβολή 
τους με την κατάληψη του οχυρού του ∆ελφινίου.  Η εγκατάσταση Λακε-
δαιμόνιου αρμοστή στην πόλη, η εξέγερση των δούλων και η ενίσχυση 
του απολυταρχικού πολιτεύματος ήταν από τις άμεσες συνέπειες του πο-
λέμου.  Οι σχέσεις των Χίων με τους Αθηναίους αποκαταστάθηκαν μόνο 
μετά την Ανταλκίδειο ειρήνη. 
______________ 
1.  Χρήστος Στεργ. Μπελλές, Το νησί Μαστίχα, Ελληνικά Γράμματα, 2006, σελ 17. 
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Στα χρόνια της εκστρατείας του Μεγ. Αλεξάνδρου (334 – 331 π.Χ.), η 
Χίος με την ολιγαρχική της διακυβέρνηση αντέδρασε, με αποτέλεσμα να 
της επιβληθεί Μακεδονική φρουρά ως το 330 π.Χ.   Κατά τους πολέμους 
των ∆ιαδόχων, άρχισε η γοργή παρακμή της οικονομίας της, που 
οφειλόταν στην μετακίνηση του κέντρου της οικονομίας του Ελληνιστικού 
κόσμου έξω από το Αιγαίο.  Η Χίος περνά στην επιρροή του Πτολεμαίου Α’ 
και αργότερα των Σελευκιδών και των βασιλέων της Περγάμου.  Το 200 
π.Χ. καταλαμβάνεται μετά από πολιορκία από τους Μακεδόνες του 
Φιλίππου και μετά την μάχη της Μαγνησίας (189 π.Χ.) κηρύσσεται 
ανεξάρτητη. 
 
Από το 146 π.Χ. η Χίος περιέρχεται στην Ρωμαϊκή επικυριαρχία.  Κατά 
τους Μιθριδατικούς πολέμους θα πληρώσει πολύ ακριβά την πίστη της 
στη Ρώμη με την καταστροφή της πόλης και την εκτόπιση των κατοίκων.  
Κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα η φτώχεια και η δυστυχία μαστίζουν τη Χίο και τα 
περισσότερα νησιά του Αιγαίου.  Η εικόνα της εγκατάλειψης 
ολοκληρώνεται από τους σεισμούς (επί Αντωνίου Πίου) και αργότερα τους 
λοιμούς.  Γύρω στο 80 π.Χ. αναφέρεται η επίσκεψη του Κικέρωνα στο 
νησί και το 12 π.Χ. του Ηρώδη του Μεγάλου.  Κατά τον διωγμό του 
∆εκίου (250 μ.Χ.) μαρτυρεί στο νησί ο Άγιος Ισίδωρος. 
 
Αν και λείπουν οι γραπτές πληροφορίες, οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές 
που χτίστηκαν στο νησί, δείχνουν κάποια αναδιοργάνωση στον 4ο και 
στον 5ο αιώνα.  Το τέλος όμως της αρχαιότητας έχει ήδη σημάνει για τα 
νησιά του Αιγαίου.  Έργα τέχνης που αφαιρούνται από τη Χίο (όπως, κατά 
τον Κωδινό, οι τέσσερις επίχρυσοι ίπποι του ιπποδρομίου), μεταφέρονται 
για να διακοσμήσουν τη νέα πρωτεύουσα. 
 
Το  μεγάλο  χάσμα  των  ιστορικών ειδήσεων αρχίζει από την βασιλεία του  
Ιουστινιανού για να διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις αιώνες.  Η Χίος 
μοιράζεται την τύχη των περιοχών του Ελλαδικού και περνά στο περιθώ-
ριο της ιστορίας.  Ο πληθυσμός μειώνεται, η οικονομία καταρρέει.  Πολλά 
νησιά του Αιγαίου ερημώνονται τότε τελείως.  Υποθέτουν ότι οι παρα-
λιακοί οικισμοί και τα λιμάνια της Χίου καταστρέφονται στα μέσα του 7ου 
αιώνα από τον Μωαβία που λεηλατεί το Αιγαίο και αργότερα από τους 
Άραβες της Κρήτης,  Τα πρώτα δείγματα της ανάρρωσης από την σοβαρή 
και μακροχρόνια αυτή κρίση φαίνονται μετά το 961 και την ανακατάληψη 
της Κρήτης από τους Βυζαντινούς. 
 
Η αναδιοργάνωση προχωρεί κυρίως τον 11ο αιώνα.  Στην πόλη κτίζεται το  
_____________________ 

 Μπούρας Χαράλαμπος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Χίος, 1974, σελ 10. 
 Χρήστος Στεργ. Μπελλές, Το νησί Μαστίχα, Ελληνικά Γράμματα, σελ 45. 
 Α.Σ. ∆αμαλάς, Ο οικονομικός βίος της νήσου Χίου 
 Arnold Smith, Arhitecture of Chios, 1962, Κεφ. ΧΙΧ σελ 315. 
 Γ. Ζολώτα, Ιστορία της Χίου, Β’, Αθήνα, 1928, σσ 258 και Baunes-Moss, Βυζάντιο : 
Εισαγωγή στον Βυζαντινό πολιτισμό, μετάφραση Μ. Σακκά, Αθήνα 1972, σ. 413. 
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Το κάστρο της πόλης της Χίου. 

 

 
Η πύλη του κάστρου της Χίου 

φρούριο, που δείχνει την φροντίδα 
του Βυζαντινού κράτους για την 
ασφάλεια στις επαρχίες, και γύρω στα 
μέσα της εκατονταετίας, η Νέα Μονή.  
Τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα που 
εκδόθηκαν για το μοναστήρι μέσα 
στον 11ο αιώνα, μαρτυρούν έμμεσα 
την σημασία που πήρε η Χίος και η 
οικονομία της σε μικρό σχετικά χρονι-
κό διάστημα.  Τον 12ο αιώνα η πρόο-
δος αυτή συνεχίζεται.  Τις περιπέτειες 
της επιδρομής του Τούρκου Τζαχά 
(που εξιστορεί η Άννα η Κομνηνή), 
ακολουθούν μέσα στην ίδια εκατο-
νταετία άλλες, όταν οι Βενετοί προ-
σπαθούν να καταλάβουν το νησί 
(1124 και 1171).  Μετά το 1204 η 
Χίος υπάγεται στο λατινικό κράτος 
της Κωνσταντινούπολης, αλλά ελευ-
θερώνεται σύντομα (1225) από τον 
Ιωάννη ∆ούκα Βατάτζη. 
 
Η εξασθένηση της Βυζαντινής αυτο-
κρατορίας φέρνει στο προσκήνιο της 
Ιστορίας της Χίου τους Γενουάτες.  Τα 
εμπορικά συμφέροντα των Ιταλικών 
πόλεων εξυπηρετούνται από την καί-
ρια θέση της στο Αιγαίο και ειδικότε-
ρα στον δρόμο προς την Μαύρη Θά-
λασσα.   
 
Το ενδιαφέρον των Γενουατών (αντα-
γωνιστών τότε των Βενετών) έχει εκ-
δηλωθεί  ήδη από το 1155 μ.Χ. αλλά  
κυρίως  με  τη  υπογραφή της Συνθή-
κης του Νυμφαίου το 1261 από τον 
αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο (η  

οποία ανανεώθηκε το 1275), κατορθώνουν να οργανώσουν το εμπόριο 
τους στην Ανατολή βασιζόμενοι στη Χίο. 
 
_____________________ 

 Μπούρας Χαράλαμπος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Χίος, 1974, σελ 11. 
 Χρήστος Στεργ. Μπελλές, Το νησί Μαστίχα, Ελληνικά Γράμματα, σελ 46. 
 Α.Σ. ∆αμαλάς, Ο οικονομικός βίος της νήσου Χίου 
 Arnold Smith, Arhitecture of Chios, 1962, Κεφ. ΧΙΧ σελ 317. 
 Fransesco Lupazzolo, Archipelago, Scio (Χίος), 1632. 
 Γ. Ζολώτα, Ιστορία της Χίου, Β’, Αθήνα, 1928, σσ 262. 
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Η αδυναμία του Βυζαντινού κράτους να υ-
περασπίσει το νησί από τους Τούρκους (που 
είχαν κάνει το 1300 καταστρεπτική επιδρο-
μή και δεν έπαψαν να το απειλούν) οδηγεί 
στην παράδοση της Χίου στον Benedetto 
Zaccaria και στην πρώτη Γενουατοκρατία 
(1307 – 1329). 
  
Η αθέτηση των συμφωνιών με τον αυτοκρά-
τορα προκαλεί την εκστρατεία του Ανδρόνι-
κου Γ’ Παλαιολόγου και την ανακατάληψη 
του νησιού, αλλά το ζωηρό ενδιαφέρον των 
Γενουατών δεν σταματά.  Στα 1346 κατα-
φέρνουν να ξαναπάρουν το νησί για να το 
κρατήσουν 220 χρόνια.  Στο μακρό αυτό 
διάστημα, η Χίος διοικείται από μία Γενου-
ατική εμπορική εταιρεία την Μαόνα (Mahona 
di Scio).  Ο όρος Μαόνα είναι αδόκιμος κα-
θώς έτσι ονομαζόταν όλες οι ναυτιλιακές – 
εμπορικές – ναυλωτικές εταιρείες, χρησιμο-
ποιείται όμως καθώς δεν υπήρξε άλλη τέτοια 
εταιρεία στον Ελληνικό χώρο. 
 
Η εταιρεία (τα μέλη της ανήκαν κυρίως στην 
οικογένεια Giustiniani ή Iουστινιάνι), εκμε-
ταλλεύεται τις προσόδους και το εμπόριο 
της Χίου και είναι υπεύθυνη για την άμυνα 
της.  Η επικυριαρχία της ∆ημοκρατίας της 
Γένουας εκδηλώνεται κυρίως με τον διορι-
σμό του Ποτεστάτου (Podesta), του ανώτε-
ρου δηλαδή διοικητή.  Τα αρχεία της Γένου-
ας και οι περιγραφές των περιηγητών διέσω-
σαν άφθονες πληροφορίες για την περίοδο 
αυτή της Χιώτικης ιστορίας. 
 

 

 
Γενουατικό έμβλημα 

 
 

 
Η σημαία της Γένοβας 

 
 

Γκραβούρα με χάρτη της Χίου 
 

Οι Ιουστινιάνι εκμεταλλεύτηκαν τα προϊόντα του νησιού (και κυρίως τη 
μαστίχα της οποίας είχαν το μονοπώλιο), έγιναν πολλές φορές 
καταπιεστικοί (συνήθως σε εκκλησιαστικά ζητήματα), αλλά οργάνωσαν 
ορθολογιστικά την ασφάλεια και την παραγωγή, ώστε η Χίος έγινε ο 
παράδεισος της Ανατολής. 
 
Η παλαιά Βυζαντινή αριστοκρατία και η νεότερη των Γενουατών οικογε-
νειών,  έχοντας κοινά συμφέροντα,  καθιέρωσε ένα τρόπο ζωής που έδινε 
_____________________ 

 Χρήστος Στεργ. Μπελλές, Το νησί Μαστίχα, Ελληνικά Γράμματα, σελ 45. 
 Γ. Ζολώτα, Ιστορία της Χίου, Β’, Αθήνα, 1928, σσ 259. 
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Το οικόσημο της οικογένειας των 

Giustiniani. 

την εικόνα της ευημερίας και 
εντυπωσίαζε τους ξένους.  Ο 
πληθυσμός αυξήθηκε και οργανώ-
θηκε η γεωργία και η βιοτεχνία 
των μεταξωτών, ενώ οι τέχνες και 
κυρίως η αρχιτεκτονική άκμαζαν.  
Το νεκρό διάστημα της ειρήνης 
διέκοψαν η συνομωσία των Ελλή-
νων γύρω στο 1380, το χωριστικό 
κίνημα των ντόπιων Γενουατών 
μεταξύ 1401 και 1409, η ανεπιτυ-
χής πολιορκία της πόλης από τους 
Βενετούς τον χειμώνα του 1431 – 
1432, καθώς και η συμμετοχή των 
Ιουστινιάνι στην άμυνα της Πόλης 
το 1453. 
 
Ο Πιαλή Πασάς κατέλαβε σχεδόν 
αμαχητί την Χίο το 1566 και 
κατέλυσε την Γενουατική κυριαρ-
χία.  Η Τουρκοκρατία πήρε στο νη-
σί μια σχετικά ήπια μορφή.  ∆εν έ-
γιναν ουσιαστικές αλλαγές στην 
παραγωγή και γενικότερα στη ζωή 
του. Οι κάτοικοι πήραν πολλά προ- 

νόμια, οι Τούρκοι που έμεναν στο κάστρο ήταν ελάχιστοι και η τοπική 
αριστοκρατία διατήρησε πολλά κτήματα, το εμπόριο και την υψηλή 
κοινωνική θέση.  Η εικόνα της ευημερίας (σε κτυπητή αντίθεση με την 
υπόλοιπη Ελλάδα) δεν έπαψε να υπάρχει και η πολιτιστική ακμή διατηρή-
θηκε.  Στα 1599 οι Φλωρεντιανοί Ιππότες του Αγίου Στεφάνου κτύπησαν 
αιφνιδιαστικά τους Τούρκους αλλά απέτυχαν να πάρουν το κάστρο.  
Αργότερα στην μεγάλη προσπάθεια της Βενετίας κατά του Οθωμανικού 
κράτους καταλήφθηκε και η Χίος (1694 - 1695) από τον στόλο της (υπό 
τον ναύαρχο Antonio Zeno), εγκαταλήφθηκε όμως σύντομα.  Τότε, οι 
περισσότεροι από τους καθολικούς κατοίκους έφυγαν από το νησί. 
 
Ο 18ος αιώνας χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ακμή.  Το εμπόριο και η 
βιοτεχνία φέρνουν την οικονομική άνεση, η αυτοδιοίκηση την εσωτερική 
τάξη και την κοινωνική πρόοδο.  Η επαφή με το εξωτερικό έκανε τους 
κατοίκους ρεαλιστές και προοδευτικούς και συνάμα προσηνείς με ήμερα 
ήθη.  Η αγάπη τους προς τα γράμματα εκδηλώθηκε με την ίδρυση της 
Σχολής της Χίου (1792 – 1822) και προς τις τέχνες με τα αρχοντικά 
σπίτια και τις εκκλησίες που κτίστηκαν τότε σε μεγάλο αριθμό.  Ο 
πληθυσμός της Χίου φαίνεται ότι έφτασε τότε τις 100.000 κατοίκους. 
__________________ 

 Χρήστος Στεργ. Μπελλές, Το νησί Μαστίχα, Ελληνικά Γράμματα, σελ 44. 
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Η Ελληνική επανάσταση ανέτρεψε πλήρως την υφιστάμενη κατάσταση.  Η  
προσχώρηση των Χίων σ’ αυτήν δεν έγινε παρά μόνο μετά την αποβίβαση 
των Σαμίων και με την συμμετοχή του λαϊκού αποκλειστικά στοιχείου.  Οι 
Τούρκοι θέλησαν να συντρίψουν παραδειγματικά την εξέγερση και 
αποβίβασαν χιλιάδες ατάκτους, οι οποίοι με σχετική ευκολία επιβλήθηκαν 
στον απόλεμο πληθυσμό (άνοιξη του 1822).  Οι σφαγές, οι λεηλασίες και 
οι καταστροφές που ακολούθησαν, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε 
βαρβαρότητα.  Οι προύχοντες της Χίου, μέλη της παλαιάς αριστοκρατίας, 
οδηγήθηκαν στην αγχόνη, περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι 
σκοτώθηκαν,  οι  υπόλοιποι  έφυγαν,   ή  πουλήθηκαν  σαν  σκλάβοι.   Το  
εντυπωσιακό κατόρθωμα του Κ. Κανάρη στο λιμάνι της Χίου (6 Ιουνίου 
1822) δεν άλλαξε την κατάσταση και η εκστρατεία του Φαβιέρου για την 
απελευθέρωση του νησιού στα 1828 απέτυχε. 
 
Το 1832 αρχίζει η προσπάθεια για νέο ξεκίνημα  της ζωής στη Χίο.   
Πολλοί από τους φυγάδες γυρίζουν στο νησί, αλλά η κοινωνική δομή έχει 
αλλάξει.  Όσοι επέζησαν από τους γόνους του παλαιού αρχοντολογίου 
ξενιτεύονται και βάζουν αλλού τις βάσεις μιας νέας οικονομικής 
προσπάθειας.  Ένα νέο πλήγμα για το νησί θα είναι οι σεισμοί της 22ας 
Μαρτίου 1881 που στοίχισαν χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες 
καταστροφές. 
 
Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους η Χίος απελευθερώθηκε από τα 
Ελληνικά στρατεύματα (11 Νοεμβρίου 1912) και ενώθηκε με το Ελληνικό 
βασίλειο. 

 
K. Kανάρης 

_____________________ 
 Μπούρας Χαράλαμπος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Χίος, 1974, σελ 11. 
 Χρήστος Στεργ. Μπελλές, Το νησί Μαστίχα, Ελληνικά Γράμματα, σελ 46. 
 Arnold Smith, Arhitecture of Chios, 1962, Κεφ. ΧΙΧ σελ 317. 
 Γ. Ζολώτα, Ιστορία της Χίου, Β’, Αθήνα, 1928, σσ 262. 
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Η σφαγή της Χίου. 

 
 



Σελίδα  13 
 

 

- Τα προϊόντα - 
 

 
στορικές πηγές αναφέρουν με θαυμασμό τον πλούτο του νησιού 
καθώς η μορφολογία του, μικτή, με πεδιάδες και βραχώδεις πλαγιές, 
επέτρεψε την ανάπτυξη ποικίλης ζωϊκής και φυτικής ύλης.  Εκτός 
από τα σχίνα που παρήγαγαν τη μαστίχα, υπήρχαν αμπελώνες που 
πρόσφεραν υψηλής ποιότητας κρασί, ελαιόδεντρα, σιτηρά, συκιές 

και αμυγδαλιές.  Στις πεδιάδες εκτρέφοταν μεταξοσκώληκες γεγονός που 
οδήγησε στην ανάπτυξη της υφαντικής τέχνης καθώς και συνακόλουθα 
στο εμπόριο των μεταξωτών.   
 
Επίσης η Χίος είναι ο τόπος 
προέλευσης της κόκκινης τουλίπας 
η οποία μεταγενέστερα μεταφέρ-
θηκε στην Ολλανδία και έγινε 
εκτός από το σήμα κατατεθέν της, 
βασικό εξαγώγιμο προϊόν.  Στα 
ορεινά συναντάμε το χιακό 
πρόβατο και μεγάλη ποικιλία βοτά-
νων και φυτών. Τέλος έχουμε το 
χιακό μάρμαρο που εξορύσσεται 
και χρησιμοποιείται για την κατα-
σκευή των «εν Χίω μπαβέδων» 
που  ήταν  όγκοι κυβικού σχήματος 

 
Χιακό πρόβατο 

για οδοποιία και τοιχοποιία. 
 
Τα προϊόντα της Χίου ήταν περιζήτητα στις εκτός νήσου αγορές και 
κυρίως στην Κωνσταντινούπολη που ήταν το μεγαλύτερο οικουμενικό 
οικονομικό κέντρο.  Σε αυτό το σημείο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στο προϊόν της μαστίχας καθώς ως μοναδικό προνόμιο της «Χίας γής» σε 
παγκόσμια κλίμακα, σημάδεψε καθοριστικά την οικονομική, πολιτική, 
παραδοσιακή και κοινωνική ζωή του νησιού.  Κάτι που συνεχίζει να 
γίνεται τούτη τη στιγμή καθώς στο νότιο κομμάτι της νήσου όπου και 
ευδοκιμεί το προϊόν, υπάρχουν 21 Μαστιχοχώρια που ζουν 
καλλιεργώντας τη μαστίχα και τις μνήμες της καθώς κατέχει τα πρωτεία 
στην κλίμακα των προϊόντων με μακρόχρονη ιστορία – η αρχαιότερη 
ιστορική είδηση έρχεται από τον Ηρόδοτο (5ος π.Χ. αιώνας).   
 
Η μαστίχα συνδέθηκε με ήθη, έθιμα, παραδόσεις και γενικά με τον τρόπο 
ζωής των λαών της Ανατολής (Τουρκία, Συρία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, 
Περσία, κ.ά.).  Η ιστορία και η χρήση της συναντάται στις κλασσικές 
εποχές.  Ο Θεόφραστος, ο Πλίνιος, ο ∆ιοσκουρίδης, ο Γαληνός, ο 
Ιπποκράτης κάνουν αναφορά στη μαστίχα και μάλιστα στις θεραπευτικές 
ιδιότητες της. 

I 
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Η ένταση κι επέκταση της καλλιέργειας της μαστιχοφόρου σχίνου για 
εμπορική εκμετάλλευση φαίνεται πως αρχίζει από την εποχή του 
μαρτυρίου του Αγίου Ισιδώρου (14 Μαϊου 250 μ.Χ.)  Στην άποψη αυτή 
καταλήγουμε στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε, σύμφωνα με την 
παράδοση, τη σχέση του μαρτυρίου του Αγίου, με τα μαργαριταρένια 
δάκρυα της μαστίχας.  «Τα δέντρα του σχίνου, αυτόπτες μάρτυρες του 
βασανιστικού θανάτου του Αγίου, ποτίστηκαν με το αίμα του και 
αγιάστηκαν θαυματουργά να δίνουν τούτο τον καρπό του πόνου του».  
Αυτό βέβαια αποτελεί την χριστιανική άποψη – ερμηνεία του φαινομένου, 
αφού η μαστίχα ήταν γνωστή πολύ πιο παλιά στους γιατρούς κι 
αλχημιστές της αρχαιότητας. 
 
 
 

 
Μαστίχα 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 

 Μπούρας Χαράλαμπος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Χίος, 1974, σελ 11-13. 
 Χρήστος Στεργ. Μπελλές, Το νησί Μαστίχα, Ελληνικά Γράμματα, σελ 44 - 46. 
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- Η εξέλιξη της κοινωνικής δομής στο νησί στη 

Βυζαντινή και Γενουατική περίοδο της ιστορίας του - 
 

 
Στη Βυζαντινή περίοδο της ιστορίας του νησιού, η εξέλιξη της κοινωνικής 
δομής είναι ανάλογη με την αντίστοιχη εξέλιξη σε ολόκληρη την 
αυτοκρατορία. 
 

ο διάστημα από τον 9ο μέχρι τον 14ο αιώνα χαρακτηρίζεται από 
την προώθηση της φεουδαρχίας στο νησί, με την εγκατάσταση 
των Βυζαντινών ευγενών1 και την αλλαγή στη δομή των 
στρατιωτικών γαιών με το θεσμό της πρόνοιας2.  Οι Βυζαντινοί 
ευγενείς, η εκκλησία και οι στρατιωτικοί3 αποτελούν ισχυρό 

φεουδαρχικό   πυρήνα.    Από  την  άλλη  μεριά  οι  σκληρές  οικονομικές 
συνθήκες και η κακή κρατική 
πολιτική, αναγκάζουν τους μικρο-
ϊδιοκτήτες γης να καταφεύγουν 
στους «δυνατούς» για προστασία 
και σαν αντάλλαγμα να χάνουν τη 
γη και την ελευθερία τους.  Το πο-
σοστό των ελευθέρων καλλιεργη-
τών είναι ελάχιστο και η οικονομι-
κή του συμβολή αμελητέα4.  Η γη 
του νησιού ανήκει τιμαριωτικά σε 
φεουδάρχες, που κατέχουν τα μέ-
σα παραγωγής.  Για τις ανάγκες 
της καλλιέργειας των κτημάτων 
τους χρησιμοποιούν τους δουλοπά-
ροικους, που είναι εγκατεστημένοι 
σε μικρούς συνοικισμούς μέσα στα 
κτήματα του μεγάλου γαιοκτήμο-
να.  Τα επιμερισμένα συμφέροντα 
των φεουδαρχών δεν ευνοούν τις 
συνενώσεις των οικισμών των δου-
λοπάροικων. 
 
 

 
Αυτοκρατορικό Χρυσόβουλλο του 1299 

μ.Χ. 

_________________________ 
1. Ph. Argenti, The occupation of Chios by the Genoese, A’ Cambridge 1958, σ. 950. 
2. G. Ostrogorsky, “Pour l’ histoire de la feodalite byzantine”, Feodalisme a Byzance, Ν. 79, 

σσ 127 καιi 130 και Α. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Α’, Θεσσαλονίκη, 
1974, σσ 102 – 106. 

3. Γ. Ζολώτα, Ιστορία της Χίου, Β’, Αθήνα, 1928, σσ 268, 269, 310 και Baunes-Moss, 
Βυζάντιοα : Εισαγωγή στον Βυζαντινό πολιτισμό, μετάφραση Μ. Σακκά, Αθήνα 1972, σ. 
423. 

4. Καντακουζηνός, βιβλίο Β’, κεφ. 2, βλ. Γ. Ζολώτας, ό.π. Α’, Β’, σ. 198. 

T 
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Η εποχή από τον 12ο αιώνα και μετά  χαρακτηρίζεται  από παραχωρήσεις 
εκ μέρους της κεντρικής εξουσίας εμπορικών προνομίων σε Ιταλικές 
δημοκρατίες, με αντάλλαγμα τη στρατιωτική προστασία του νησιού1.  Οι 
παραχωρήσεις εμπορικών προνομίων σε Γενουατικές οικογένειες με 
αντάλλαγμα την ασφάλεια της Χίου, δεν δείχνουν παρά την αδυναμία της 
κεντρικής εξουσίας να ελέγξει και να προστατέψει το νησί.  Οι Ιταλικές 
οικογένειες απογυμνώνουν οικονομικά τις περιοχές, παίρνουν στα χέρια 
τους το εμπόριο και τη διοίκηση και αποκτούν μεγάλες έγγειες 
ιδιοκτησίες.  Τα συμφέροντα τους ταυτίζονται με τα συμφέροντα των 
Βυζαντινών ευγενών και κοινή τους βλέψη αποτελεί η αποκοπή από την 
κεντρική εξουσία. 
 

 
Χρυσόβουλλο του Κομνηνού Παλαιολόγου 

Η Χίος τον 14ο αιώνα αποτελεί ένα 
σχεδόν αυτόνομο κομμάτι της 
αποδιοργανωμένης πια Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας και στόχο των 
επεκτατικών διαθέσεων των Ιταλι-
κών δημοκρατιών, που καταλή-
γουν στην κατάληψη της από 
στόλο που εξόπλισε η Γενουατική 
μετοχική εταιρεία Μαόνα, το 
13462. 
 
Με τη Γενουατική κατάληψη αλλά-
ζουν οι κοινωνικές δομές, στο μέ-
τρο που δημιουργείται αστική 
τάξη3.  Η πόλη της Χίου, γίνεται 
ισχυρό αστικό κέντρο, όπου 
συγκεντρώνονται όλες οι 
δραστηριότητες του τριτογενή 
τομέα4.  Η πρωτογενής και η 
δευτερογενής παραγωγή του 
νησιού αποτελούν εμπορεύσιμα 
αγαθά, άρα πρέπει η απόδοση τους 
να είναι η μεγαλύτερη δυνατή.  Οι 
αστοί κατακτητές οργανώνουν τι-
μαριωτικά την ύπαιθρο του νησιού, 
γιατί η φεουδαρχική εκμετάλλευση 
είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για 
τη μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή 
των   προϊόντων   που   αποτελούν 

εμπορεύσιμα αγαθά. 
___________ 
1. Ph. Argenti, ό.π., Α’, σσ. 13-14 και Ph. Argenti, Chius Vineta, Cambridge, 1941, σ. Xl. 
2. Ph. Argenti, ό.π., Α’, σσ. 86 – 95, 102. 
3. Ph. Argenti, ό.π., Α’, σ 583 και Γ. Φίνλεϋ, Η Ιστορία της Ενετοκρατίας στην Ελλάδα, σ. 108. 
4. Ph. Argenti, ό.π., Α’, σ. 484, 486. 
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Βυζαντινό υπέρπυρο του Εμμανουήλ Ι’ Παλαιολόγου 

 
 

 
Το έμβλημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
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Σημαίες και λάβαρα του Βυζαντίου 

 
 
 
 
 
 
 

 
Χάρτης με τον διαχωρισμό των 14 Βυζαντινών Θεμάτων. 
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- Bυζαντινή Χίος – ορόσημο το 992 μ.Χ. - 
 

 
 μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην 
Κωνσταντινούπολη το 330 μ.Χ. υπήρξε και πάλι μια εύνοια της 
τύχης και της ιστορίας για τη Χίο, αφού την καθιστούσε 
σταυροδρόμι των διερχομένων από και προς την 
Κωνσταντινούπολη – η οποία αποτελούσε το οικονομικό κέντρο 

της Οικουμένης – καθώς και από Ελλάδα και Ιταλία προς την Μικρά Ασία 
και αντίθετα. 
 
Η Χίος υπήρξε κατά τη Βυζαντινή 
περίοδο έδρα του Ναυτικού 
Θέματος του Αιγαίου Πελάγους, 
αλλά κι ένα από τα σημαντικότερα 
οικονομικά κέντρα της 
αυτοκρατορίας.  Ηταν σημαντικός 
σταθμός (πόλη – εμπορείο) 
εισαγωγικού, εξαγωγικού και 
διαμετακομιστικού εμπορίου κι 
ανεφοδιασμού πλοίων, όπως και 
καταφύγιο τους. 
 
Ο θεσμός του Θέματος 
δημιουργήθηκε στα πλαίσια της 
διοικητικής αποκέντρωσης του 
Βυζαντινού κράτους και αποτέλεσε 
επαρχιακή διοικητική περιφέρεια.  
Τέσσερα από τα Θέματα ήταν τα 
λεγόμενα Ναυτικά ή Θαλασσινά 
Θέματα και σ’ αυτά ναυπηγούνταν 
κι εξοπλίζονταν με δικούς τους 
πόρους τα πλοία του Θεματικού 
Πλωϊμου (περιφερειακός επαρχια-
κός στόλος).   

 
Βυζαντινός δρόμωνας 

 
Το Θεματικό Πλώιμο ναυλοχούσε στα παραπάνω Θέματα και διοικούνταν 
από τους επικεφαλής στρατηγούς τους.  Τα Ναυτικό Θέμα του Αιγαίου 
πελάγους θεωρούνταν όχι μόνο το σημαντικότερο από τα Ναυτικά 
Θέματα, αλλά και συγκαταλέγονταν μεταξύ των σπουδαιότερων Θεμάτων 
γενικά.  Στο παραπάνω Θέμα ανήκαν η Χίος, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η 
Τένεδος, η Ιμβρος, η Σκύρος και ο Ελλήσποντος με τις εκατέρωθεν του 
περιοχές, δηλαδή το τμήμα της Θράκης, η Τρωάδα και το τμήμα της 
Μικράς Ασίας μέχρι του Κυζίκου.  Σ’ όλη την ιστορική ζωή του Αιγαίου 
πελάγους παρατηρείται ότι τα νησιά του ευημερούσαν όταν υπήρχε 

H 
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οικείος στόλος να τα προστατεύει και μαράζωναν όταν συνέβαινε το 
αντίθετο. 
 
Οι Περσικές εισβολές στη Μικρά Ασία, αλλά και η εμφάνιση των Αράβων 
στο χώρο της Μεσογείου είχαν τραγικές συνέπειες για την 
κοινωνικοοικονομική ζωή του νησιού.  Το Αιγαίο  υπήρξε θέατρο 
πειρατικών επιδρομών, όπως και η Χίος και κύρια το νότιο τμήμα της, που 
πάντα ήταν γεωμορφολογικά πιο ευάλωτο, αλλά και πιο εύφορο και 
πλούσιο, μιας και εκεί ανθεί το μαστιχόδεντρο. 
 

 
Σαρκηνοί πειρατές 

 

 
Χάρτης του 1470 μ.Χ. 

Οι Χιώτες είναι Ίωνες – Ελληνες των 
οποίων η οικονομική ζωή και ο πολιτισμός 
στηριζόταν στο εμπόριο και τη ναυτιλία, 
παράδοση που συνεχίζεται μέχρι και 
σήμερα.  Από το τέλος του 10ου αιώνα οι 
Χιώτες θαλασσέμποροι, συνεργαζόμενοι 
με το αρχοντολόγιο του νησιού, 
αναδεικνύονται σε ξακουστούς ναυτίλους, 
ανοίγοντας τους ναυτικούς δρόμους της 
Μεσογείου και όχι μόνο.  Ακρογωνιαίο 
λίθο σ’ αυτή την ανάπτυξη και οικονομική 
άνθιση αποτέλεσε η ανέγερση του 
παραλιακού φρουρίου της πρωτεύουσας 
(992 μ.Χ.) που έλαβε χώρα στα πλαίσια 
της αμυντικής πολιτικής του μεγάλου 
Αυτοκράτορα  Βασιλείου Β’ του Βουλγαρο- 

κτόνου (976 – 1025 μ.Χ.) για τις ναυτικές πόλεις.  Σκοπός ήταν η 
θωράκιση τους από τις εχθρικές και πειρατικές επιδρομές, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την ελεύθερη επικοινωνία και το εμπόριο.  Τούτη η αμυντική 
θωράκιση δεν κάλυψε μόνο την πρωτεύουσα του νησιού, αλλά και την 
επαρχία του με βίγλες, βιγλοστάσια, πύργους, καστέλλια, φρούρια, τα 
οποία πέραν των άλλων διασφάλιζαν την παραγωγή και μεταφορά  
_____________________ 

 Χρήστος Στεργ. Μπελλές, Το νησί Μαστίχα, Ελληνικά Γράμματα, σελ 44 - 46. 
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αγαθών, αλλά και χρησίμευαν σαν χώροι συγκέντρωσης της φορολογίας 
σε είδος. 
 
Από το τέλος του 10ου αιώνα, για 
τους παραπάνω λόγους, το νησί 
κατακλύζεται από χρυσοβουλάτους 
άρχοντες, εμπόρους και τεχνίτες 
από την απέναντι Ιωνία, μεταξύ 
των οποίων Εβραίοι και παντο-
εθνείς, που μαζί με τους ντόπιους 
αναλαμβάνουν την εκμετάλλευση 
του.  Η οικονομική άνοδος του νη-
σιού επεκτείνεται μέχρι τα μέσα 
του 11ου αιώνα, που ο  Κωνστα-
ντίνος  Θ’  ο  Μονομάχος  (1042 – 
1054 μ.Χ.) χτίζει το Μοναστήρι της 
Νέας Μονής, το οποίο τόσο αυτός 
όσο και οι επόμενοι βασιλείς προι-
κίζουν αφειδώλευτα.  Το γεγονός 
της ίδρυσης τούτου του μοναστη-
ριού έχει τεράστιες επιπτώσεις 
στην οικονομική ζωή της Χίου, 
λόγω των «τριττών προνομίων» 
της απολαβής δηλαδή του ⅓ των 
προσόδων του νησιού.  Το γεγονός 
αυτό δυσαρέστησε τους δυνατούς 
του νησιού, όπως μας πληροφορεί 
ο Ζολώτας : 
 
«Τα τριττά προνόμια και αι δωρεαί 
των βασιλευόντων εγέννησαν 
σφοδράν αντίδρασιν εις τε τους 
μεγάλους γαιοκτήμονας – ευγενείς 
πάντως εγκατεστημένους μονίμως 
εν Χίω – και εις τους μεγάλους 
κρατικούς υπαλλήλους, ων αι 
πρόσοδοι προήρχοντο εξ αυτής της 
νήσου». 
 
Η παραπάνω μονή έπαιξε σημα-
ντικό ρόλο στην κοινωνικοοικονο-
μική ζωή του νησιού, μέχρι τη 
στιγμή που το κατέλαβαν οι 
Giustiniani και την εκμετάλλευση 
του ανέλαβε η Μαόνα. 

 
Βυζαντινός στρατιώτης 

 
 
 
 

 
Η Νέα Μονή 
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Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος 

 
 

 
Βυζαντινός Σόλιδος – Το δολάριο της 

εποχής 

Το 992 αποτελεί επίσης έτος – 
ορόσημο για την οικονομική ζωή 
της Χίου, όπως και όλης της Βυ-
ζαντινής αυτοκρατορίας και για το 
λόγο ότι παραχωρήθηκαν για 
πρώτη φορά εμπορικά προνόμια 
στις Ιταλικές πόλεις.  Συγκεκριμμέ-
να, ο Βασίλειος Β΄ο Βουλγαροκτό-
νος παραχώρησε εμπορικές και 
τελωνειακές απαλλαγές στους 
Ενετούς στο λιμάνι της Αβύδου.  
Τούτη η παραχώρηση προνομίων 
στις Ιταλικές πόλεις – κράτη 
αποτέλεσε την αρχή της σταδιακής 
οικονομικής υπονόμευσης του 
Βυζαντινού κράτους, με τα γνωστά 
νομοτελειακά επακόλουθα της 
κατάλυσης της ίδιας της πολιτικής 
του οντότητας το 1204.  Η 
παρουσία,  ένεκα  των  προνομίων, 
των Λατίνων είχε επιπτώσεις και 
για το νησί της μαστίχας, το οποίο 
εποφθαλμιούσαν οι αδίστακτοι 
έμποροι της Ιταλίας, με 
πρωταγωνιστές τους Ενετούς 
πρώτα και τους Γενουάτες κατόπιν, 
όπως καταμαρτυρούν τα γεγονότα. 
 
Στις μέρες των Γενουατών δυνα-
στών Ζαχαρία (1304 – 1329), οι 
ετήσιες πρόσοδοι της Χίου ανέρχο-
νταν σε 200.000 χρυσά νομίσματα 
(το 1/5 περίπου των προσόδων της 
Βυζνατινής αυτοκρατορίας).  Η 
Χίος, δηλαδή είχε φορολογική 
ικανότητα το 1/5 της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας!  Και σ’ αυτή την 
πρόσοδο  τον  πρώτο  ρόλο  έπαιζε 

και πάλι το προϊόν της μαστίχας.  Μιλάμε, βέβαια, για χρόνους παρακμής 
του Βυζαντίου, αλλά το ποσοστό δεν παύει να είναι ποσοστό. 
 
Στις μέρες των Γενουατών κατακτητών Ιουστινιάνι (1346 – 1566) η 
τεράστια και ξακουστή μετοχική εταιρεία Μαόνα, είχε σαν κύριο προϊόν   
εκμετάλλευσης το μονοπώλιο της μαστίχας, με μόνη υποχρέωση να 
δαπανά για την άμυνα του νησιού.  Η εταιρεία αυτή είδε μέρες 
συσσώρευσης ζηλευτού κέρδους για την εποχή, αλλά και χρησιμοποίησε 
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εμπορικές μεθόδους (απόσυρση προϊόντος κ.λ.π.) όπως και λογιστικές 
τεχνικές, αξιοπρόσεκτες κι αξιοθαύμαστες μέχρι των ημερών μας. 
 
Η Τουρκική απειλή έχει απλώσει τα 
πλοκάμια της πάνω στο Αιγαίο.  Η 
«ώρα της Χίου» έρχεται τον 
Απρίλιο του 1566, όταν ο Πιαλή 
Πασάς την καταλαμβάνει αμαχητί.  
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται για το 
νησί.  Και σ’ αυτό το κεφάλαιο 
είναι και πάλι η μαστίχα που παίζει 
τον καθοριστικό ρόλο στη δόμηση 
του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσ-
θαι.  Επί Τουρκοκρατίας, οι κάτοι-
κοι των Μαστιχοχώρων απολαμβά-
νουν πολλά και ειδικά προνόμια σε 
σχέση με τους υπόλοιπους κατοί-
κους του νησιού, τους υπόλοιπους 
Έλληνες.  Τις παραμονές της γενο-
κτονίας του 1822, που έμεινε στην 
ιστορία σαν «η σφαγή της Χίου» ο 
πληθυσμός του νησιού ανερχόταν 
σε 120.000 με 130.000 και η κοι-
νωνικοοικονομική του ανάταση σε 
τέτοιο  αξιοζήλευτο  επίπεδο,  ώστε 

 
Τουρκικό ιππικό του 1566 

το νησί να χαρακτηρίζεται «Παράδεισος της Ανατολής» που καταβάλλει 
φόρο στην Πύλη 220.000 γρόσια, έναντι 300.000 της Κρήτης και 
338.000 ολόκληρης της Πελοποννήσου. 
 

 
Τουρκικά Γρόσια 

 
_____________________ 

 Χρήστος Στεργ. Μπελλές, Το νησί Μαστίχα, Ελληνικά Γράμματα, σελ 45. 
 Α.Σ. ∆αμαλάς, Ο οικονομικός βίος της νήσου Χίου 
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Η εσωτερική αίθουσα του Παλατιού των Giustiniani 
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- Οι Γενουάτες στη Χίο - 
 

 
ι Γενοβέζοι ήταν κυρίαρχοι του νησιού από το 1346 ως το 1566.  
Το 1346 ο Γενοβέζικος στόλος του Simone Vignoso κατευθύνθη-
κε προς τη Χίο.  Στις 21 Ιουνίου άρχισε η πολιορκία της πόλης, 
με τους Χιώτες να την υπερασπίζονται χωρίς τη βοήθεια του Βυ-
ζαντίου, το οποίο είναι ανήμπορο να τους βοηθήσει λόγω της 

αποδυνάμωσης του κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών.  Μετά από πολι-
ορκία 3 μηνών, στις 14 Σεπτεμβρίου η πόλη παραδόθηκε στους Γενοβέ-
ζους1. 
 

 
Γκραβούρα της πόλης της Genoa του 1345 

 
Ο στόλος του Simone Vignoso που 
εστάλει εκτός από την κατάληψη της 
Χίου και για την κατάληψη της Φώκαιας 
από τη ∆ημοκρατία της Γένοβας, είχε 
εξοπλιστεί και συντηρηθεί χάρη στις 
προκαταβολές 32 Γενοβέζων ιδιωτών.  
Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, 
η Γένοβα αδυνατούσε να τους εξοφλή-
σει.  Έτσι ανέβαλε την πληρωμή τους 
για είκοσι χρόνια με σκοπό να το κάνει 
τότε που τα οικονομικά της, θα ήταν σε  
______________ 
1.  Ειρήνη Σ. Παντελογιάννη, ∆ιπλωματική εργασία Παν. Αιγαίου, Η ιστορία της Χίου κατά το 
μεσαίωνα ως την Οθωμανική κατάκτηση του 1566, Χίος, 2004, κεφ. 1. 

O 
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Γενοβέζικο νόμισμα 

 
Το έμβλημα του στρατού της Γένοβας 

 
Ο δράκος της Γένοβας 

καλύτερη κατάσταση.  Μέχρι τότε θα 
τους έδινε ως ενέχυρο και έντιτλο τόκο 
τα έσοδα της νήσου Χίου.  Παρόλ’ αυτά 
και μετά το πέρας των 20 χρόνων, η 
δημοκρατία εξακολουθούσε να μην 
μπορεί να καλύψει το χρέος της προς 
τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να τους 
παραδώσει οριστικά την εκμετάλλευση 
του νησιού.  Η σύμβαση που υπογρά-
φηκε μεταξύ της ∆ημοκρατίας της Γέ-
νοβας και των ιδιοκτητών του στόλου, 
προέβλεπε ότι την επικυριαρχία των κα-
τακτημένων περιοχών θα την έχει η 
∆ημοκρατία, όπως επίσης και τη δικα-
στική δικαιοδοσία, ενώ η εμπορική εκ-
μετάλλευση των περιοχών παραχωρεί-
ται στους ιδιώτες.  Η δημοκρατία της 
Γένοβας εξέλεγε τον διοικητή της Χίου 
(Podesta) ο οποίος ήταν υπεύθυνος για 
την απονομή της δικαιοσύνης επί πολι-
τικών και ποινικών υποθέσεων και διοι-
κούσε το νησί κατά τους νόμους και τα 
έθιμα της Γένοβας.  Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα το νησί να μετατραπεί σε 
ένα κεφάλαιο με το οποίο ένας χρεώ-
στης, δηλαδή η δημοκρατία, εξοφλούσε 
το  χρέος του,  και ένας πιστωτής 
έπαιρνε το αντίκρυσμα του.  Το κεφά-
λαιο αυτό διαιρέθηκε σε έναν αριθμό 
μετοχών οι οποίες μπορούσαν να αγο-
ραστούν, να μεταβιβαστούν ή και να 
κληροδοτηθούν1. 
 
Η οικογένεια των Giustiniani κατάφερε 
με κληρονομιά ή αγορά να πετύχει την 
κατοχή ολόκληρης της πίστωσης.  Το 
albergo2 των Giustiniani μετανάστευσε 
στη Χίο και δημιούργησε μια εταιρεία με 

________________ 
1. Αντώνης Σ. ∆αμαλάς, Ο οικονομικός βίος της νήσου Χίου, τόμος Α’, σελ 778-810. 
2. Albergo (πληθυντικός albergi). Αντώνης Σ. ∆αμαλάς, Ο οικονομικός βίος της νήσου Χίου, 

τόμος Α’, σελ 813-8105.  Tα Albergi έχουν την καταγωγή τους από τις βίαιες εχθροπραξίες 
που έλαβαν χώρα στη Γένοβα στις αρχές του 14ου αιώνα μεταξύ των ευγενών (Nobili) και 
των Popolari και προκάλεσαν ένα σύστημα δεσμών μεταξύ διαφόρων ομάδων και 
οικογενειών.  Η εκάστοτε προεξάρχουσα αριστοκρατική οικογένεια του κόμματος των Nobili 
παρείχε προστασία σε όσους ανήκαν υπό την εξουσία της, οι οποίοι στη συνέχεια 
εγκατέλειπαν το επώνυμο τους και υιοθετούσαν το όνομα της αριστοκρατικής οικογένειας 
και αποτελούσαν ένα albergo με ενιαίο όνομα. 
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την ονομασία Mahona1 di Scio.  Το 
1347,  σύμφωνα  με  τις  συνθήκες 
που συνομολογήθηκαν, η κυριαρ-
χία της νήσου ανήκε στη δημοκρα-
τία της Γένοβας και η επικαρπία 
στη Mahona.  Επίσης η Mahona 
ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει 
ένα φόρο στη δημοκρατία με 
αντάλλαγμα την παροχή στρατιω-
τικής βοήθειας, καθώς αδυνατούσε 
να διασφαλίσει από μόνη της τα 
εδάφη της.  Οι σχέσεις της Mahona 
με τη δημοκρατία και τα εσωτερικά 
τους θέματα είχαν ρυθμιστεί.  ∆εν 
είχαν όμως τακτοποιηθεί οι σχέσεις 
της με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.  
Η Mahona επιζητούσε ελεύθερη 
διακίνηση του εμπορίου μέσα στη 
Βυζαντινή επικράτεια, κάτι που δεν 
ήταν αρεστό στο Βυζάντιο.  Επειδή 
όμως η αυτοκρατορία δεν είχε τη 
στρατιωτική ισχύ να ανακαταλάβει 
το νησί, ικανοποίησε το αίτημα της 
Mahona με αντάλλαγμα την κατα-
βολή ετήσιου φόρου. 
 
Οι Giustiniani εφάρμοσαν ένα κα-
θεστώς δουλοπαροικίας στα Μαστι-
χοχώρια με αποτέλεσμα η θέση 
του Χιώτη μαστιχοκαλλιεργητή,  να  
γί-νει  φρικτή στα χρόνια της 
γενοβέ-ζικης κατοχής.  
Εξαφανίζονται και οι τελευταίες 
μειονότητες ελεύθε-ρων γεωργών 
και μετατρέπονται σε 
δουλοπάροικους.  Οι καλλιερ-γητές 
βρίσκονται στην ίδια μοίρα, χωρίς 
ιδιοκτησία γης και μέσων 
παραγωγής, χωρίς το δικαίωμα της 
νομής της γης τους2. Κοινωνική δι- 

 
Πίνακας στο παλάτι των Giustiniani ο 
οποίος επιγράφεται : «Η σφαγή των 

Giustiniani στη Χίο». 
 

 
Γενοβέζικη γαλέρα του 1571 

 

αφοροποίηση τους, απόρροια  διαφοροποίησης  των  σχέσεων ιδιοκτησίας 
________________ 

1. Ειρήνη Σ. Παντελογιάννη, ∆ιπλωματική εργασία Παν. Αιγαίου, Η ιστορία της Χίου κατά 
το μεσαίωνα ως την Οθωμανική κατάκτηση του 1566, Χίος, 2004, κεφ. 1.  Η λέξη αυτή 
προσδιορίζει την εταιρεία μισθωτών φόρου. 

2. Nic de Nocolay, βλ. Φ. Αργέντη – Στ. Κυριακίδη, Η Χίος παρά τοις γεωγράφοις και 
παριηγητοίς, Α’, Αθήνα, 1946, σσ 61 – 62. 
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δεν υπάρχει.  Αλλά ούτε και τοπική αυτοδιοίκηση που θα συντελούσε σε 
διάκριση ορισμένων ατόμων υπάρχει. 
 
Τα Μαστιχοχώρια ανήκουν όχι σε συγκεκριμένο γαιοκτήμονα, αλλά στην 
εταιρεία της Μαόνας1.  Τα ενιαία συμφέροντα της εταιρείας επιβάλλουν 
τόσο την προστασία της παραγωγής, άρα και των μαστιχοκαλλιεργητών, 
όσο και τον έλεγχο της, άρα και τον έλεγχο των παραγωγών.  Για την 
εξασφάλιση της προστασίας και του ελέγχου επιβάλλεται η συνένωση και 
η οχύρωση των οικισμών.  Η συνένωση εξασφαλίζει ευκολότερο έλεγχο 
και καλύτερη προστασία, ενώ η οχύρωση εξασφαλίζει την αυτοάμυνα. 
 
Η φεουδαρχία διατηρείται στην ύπαιθρο και μετά τη γενουατική 
κατάκτηση,  Αλλάζει στο μέτρο που οι έγγειες ιδιοκτησίες διαφορετικών 
βυζαντινών γαιοκτημόνων και οι δουλοπάροικοι τους περιέρχονται σε ένα 
μοναδικό ιδιοκτήτη.  Τα διαφορετικά συμφέροντα των βυζαντινών 
φεουδαρχών δεν ευνοούσαν συνενώσεις των χωριών των δουλοπαροίκων 
καλλιεργητών των κτημάτων τους.  Τα ενιαία συμφέροντα της Μαόνας 
επέβαλλαν αυτή τη συνένωση. 
 
Τα περιτειχισμένα χωριά της Νότιας Χίου αποτελούν ένα κρίκο στην 
αλυσίδα της οχύρωσης του νησιού.  Η ανάγκη της προστασίας του νησιού 
τόσο από τους ξένους μόνιμους επιβολείς, όσο και από τους Τούρκους 
πειρατές, οδήγησε τους Γενουάτες στη διατήρηση και βελτίωση του 
Βυζαντινού συστήματος άμυνας.  Οι ανάγκες της οχύρωσης αυξήθηκαν σε 
σχέση με τη Βυζαντινή περίοδο, εξ’ αιτίας της προώθησης των Τούρκων 
στα μικρασιατικά παράλια. 
 
Η αντίληψη της ασφάλειας, κοινή σε Γενουάτες και ντόπιο πληθυσμό, 
είναι η βασική αρχή που επηρρεάζει όλα τα οργανωτικά στοιχεία των 
οικισμών.  Η διάταξη των κελυφών, το οδικό δίκτυο, η οργάνωση της 
κατοικίας, τα υλικά δομής, υπαγορεύονται από την αντίληψη της 
ασφάλειας. 

 
Γερμανικός χάρτης της Χίου του 1588 

____________________ 
1.  Περιορισμένες εκτάσεις ανήκουν επίσης σε ισχυρές γενουατικές οικογένειες μη μετόχους, 

μια και η παροχή γης ήταν μέτρο της εταιρείας για προσέλκυση αποίκων.  Στην ιδιοκτησία 
περιλαμβάνονται τόσο η γη και οι επαύλεις όσο και οι δουλοπάροικοι και οι σκλάβοι.  Βλ. Γ. 
Ζολώτα, ό.π. Α’, α’, σς. 524, 533, 534, 536. 
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- Πολιτοφυλακή στη Γενουατοκρατία - 
 

 
 στρατιωτική οργάνωση του νησιού έμοιαζε με αυτή της Γένοβας.  
Όταν εγκαταστάθηκαν οι Μαονείς στη Χίο είχαν σώμα ενόπλων 
μισθοφόρων υπό τις διαταγές του Αρμοστή και κάποιο αριθμό 
λατίνων τοξοτών καταταγμένων σε άλλους λόχους που ήταν 
στρατολογημένοι μεταξύ των κατοίκων της Χίου.   Υπήρχαν  και  

κάποιες  ίλες  ιππικού  με  αρχηγό συνήθως Ιταλό, η  
θητεία του οποίου συνήθως 
διαρκούσε 6 χρόνια, από το 1418 
όμως και μετά, αρχηγός ήταν 
Μαονέας. 
 
Η στρατιωτική δύναμη αποτελού-
νταν ανάλογα με τις περιστάσεις 
από 300 μέχρι 800 άνδρες, η Γέ-
νουα όμως προσπαθούσε πάντα να 
μειώνει τον αριθμό αυτό για λόγους 
οικονομίας, διότι όλοι ανεξαιρέτως 
οι Χιώτες καθώς και οι ξένοι που 
κατοικούσαν στο νησί, ώφειλαν με 
τη διαταγή του Αρμοστή να λαμ-
βάνουν τα όπλα σε περίπτωση κιν-
δύνου. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος των στρα-
τευμάτων το οποίο ήταν υπό τις 
διαταγές του φρούραρχου, κατοι-
κούσε στο φρούριο της πόλης και 
απαγορευόταν σε όλους (ακόμη και 
στον φρούραρχο) να κατοικούν 
εκτός αυτού.  Μόνο από το 1410 
και μετά που προστέθηκε βοηθός 
φρουράρχου, επιτράπηκε σε αυτόν 
να μένει στην πόλη.  Στα προάστια 
στάθμευαν μικρά αποσπάσματα υπό 
τις διαταγές αξιωματικού. 
 
Υπήρχαν επίσης ισχυρές φρουρές 
σε 15 φρούρια ή πύργους (castelli) 
διασκορπισμένα στο νησί διοικούμε-
να από Μαονέζους αξιωματικούς ή 
διοικητές.   
 

Ballista 

Mangonel 

 
Batterring ram 

H 
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Catapult 

Trebuchet 

Τέτοια ήταν της Καλαμωτής, των 
Καρδαμύλων, των Μεστών, του 
Μελανιούς, της Παρπαριάς, του 
Πιτυούς, του Πυργιού, της Αγίας 
Ελένης, της Βολισσού (από το οποίο 
εξαρτώταν και το κοντινό νησί των 
Ψαρών) της Ελάτας.  Τα φρούρια 
και οι πύργοι αυτοί, είχαν πάντα 
αξιόλογο πολεμικό υλικό και βαρύ 
πυροβολικό. 
 
Στο χωριό Αρμόλια το έτος 1440 
περίπου χτίστηκε ισχυρό φρούριο 
από τον Νικόλαο Ιουστινιάνη.  Είχε 
διπλά τείχη και περιελάμβανε 62 
κατοικίες και δύο πύργους. 
 
Οι οχυρωμένες θέσεις σε όλη τη Χίο 
αριθμούσαν γύρω στις 36. 

 
_______________________ 

 Arnold Smith, Architecture of Chios, 1962, Κεφ. ΧΙΧ, σελ. 114. 
 Κ. Χωρεάνθης, Χίος Ημερολόγιο 1973, Αδελφοί Ν. Χαβιάρα, 1973, σελ 36. 
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 επιλογή της Χίου ως έδρας του ναυτικού θέματος του Αιγαίου 
Πελάγους, εκτός της στρατηγικής θέσης της, δεν ήταν άσχετη με 
την υπεροχή της στην οικονομία, σε σχέση με τις άλλες περιοχές 
του εν λόγω θέματος.  Το ενδιαφέρον της  αυτοκρατορικής  
κυβέρνησης  για  την  άμυνα της νήσου 

εκδηλώθηκε όχι μόνο για την 
πρωτεύουσα, αλλά και για τα 
παράλια και τη μεσόγεια χώρα.  Τα 
οχυρωματικά έργα αποτελούν 
στους αβέβαιους αυτούς χρόνους 
την αποτελεσματικότερη δημόσια 
επένδυση για την εξασφάλιση της 
οικονομίας. Στη βυζαντινή περίοδο 
είχε ληφθεί κάθε μέριμνα για την 
άμυνα των περιοχών εκείνων που 
ήταν περισσότερο εκτεθειμένες 
στις καταστροφικές επιδρομές.  Τα 
οχυρά είχαν κατασκευαστεί στα 
σημεία που υπήρχαν τα παλαιότερα 
της αρχαίας ελληνικής εποχής.  
Ιδιαίτερα στη Χίο τόσο τα οχυρά 
όσο και οι οικισμοί χτίστηκαν στα 
ίδια σημεία που ήταν πρώτα τα 
οχυρά και οι πολίχνες της 
αρχαιότητας.  Σε τόσο μεγάλο 
βαθμό παρατηρήθηκε στη Χίο η 
διαιώνιση του κατοικισμού στα ίδια 
σημεία. 
 
Η πολεοδομική στα θέματα της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας  από τα 
τέλη του 10ου αιώνα αποσκοπούσε 
στην δημιουργία οικισμών, 
κατάλληλων για εγκατάσταση 
γραφειοκρατών και στρατιωτικών, 
για την προστασία της  περιφερεια- 

 
Ο οπλισμός των στρατιωτών και των 

ιππέων 

κης παραγωγής και της συγκράτησης και διατήρησης του εργατικού 
δυναμικού στους τόπους παραγωγής.  Η διαπιστωμένη εγκατάλειψη 

H 
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πολλών μεσαιωνικών χωριών οφειλόταν στην ελλειπή οχύρωσή τους.  
Παρατηρήθηκε τότε οτι οι κάτοικοι των χωριών αυτών, έχοντας έντονο το  

 
Βυζαντινός θυρεός του στρατού 

ένστικτο της επιβίωσης, είτε τα 
εγκατέλειπαν και συνενώνονταν 
φτιάχνοντας μεγαλύτερα με πύργο 
και περιτείχισμα, είτε 
διασκορπίζονταν σε υπάρχοντα 
ασφαλέστερα χωριά.  Η εσωτερική 
αυτή κινητικότητα είχε επιπτώσεις 
διαπεριφερειακά στην παραγωγή.  
Γι’αυτό οι Βυζαντινοί και οι 
διάδοχοί τους Zaccaria εργάστηκαν 
όχι μόνο για την οχύρωση αλλά 
και την επιλογή των προς οχύρωση 
τόπων, με έμφαση σ’αυτούς που 
παρουσίαζαν συγκριτικό 
πλεονέκτημα από άποψη 
παραγωγής.  Με αυτό τον τρόπο 
δημιουργούνταν κίνητρα 
μετοίκησης, για την παρεχόμενη 
ασφάλεια και συγχρόνως για την 
προγραμματισμένη οικονομική 
ανάπτυξη. 

 
Το αμυντικό σύστημα του νησιού αποτελούνταν από δημόσια αλλά και 
από ιδιωτικά οχυρά.  Τα δημόσια οχυρά ήταν τα μεγαλύτερα και είχαν 
ιδρυθεί κοντά στη θάλασσα στα αγκυροβόλια του θεματικού πλωίμου, 
αφενός για να το υποστηρίζουν και αφετέρου για να εποπτεύουν τη 
θάλασσα.  Αλλά και στη μεσόγεια χώρα όπου κατέχουν τις κατάλληλες 
θέσεις για τον έλεγχο των περιφερειών του νησιού.  Αυτά διασφάλιζαν 
συγχρόνως την παραγωγή και τη μεταφορά των αγαθών και χρησίμευαν 
ως χώροι συγκέντρωσης της «εις είδος» φορολογίας. Τα δημόσια οχυρά 
διακρίνονται σε φρούρια, πύργους, καστέλλια, βίγλες και βιγλοστάσια. 
 
Τα ιδιωτικά οχυρά  αποτελούσαν χώρους προστασίας των αρχόντων, των 
δούλων, δουλοπάροικων, παροίκων και συγχρόνως κέντρα οικοτεχνίας 
και εποπτείας της καλλιέργειας, όπως και τόπους συγκέντρωσης των 
προϊόντων τα οποία έτσι φρουρούταν με ασφάλεια.  Αυτά δεν 
υστερούσαν σε ασφάλεια και οχύρωση σε σχέση με τα δημόσια γι’αυτό 
και καλούνταν επίσης πύργοι.  Τέτοιους συναντάμε και σε επαύλεις Χίων 
προνομιούχων οι οποίες είχαν κεντρικό οχυρό οικοδόμημα, δηλαδή πύργο 
και περιτείχισμα και ενίοτε γέφυρα και τάφρο.  Τα εν λόγω ιδιωτικά οχυρά 
ονομάζονται και βωβοί πύργοι. 
 
_______________________ 

 Arnold Smith, Architecture of Chios, 1962, Κεφ. ΧΙΧ, σελ. 116. 
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 Κ. Χωρεάνθης, Χίος Ημερολόγιο 1973, Αδελφοί Ν. Χαβιάρα, 1973, σελ 38. 
 Fransesco Lupazzolo, Archipelago, Scio (Χίος), 1632 
 Γ. Ζολώτα, Ιστορία της Χίου, A’, Αθήνα, 1928, σσ 815, 819, 955 
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- Η ΟΧΥΡΩΣΗ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 
 

 
 οχύρωση του νησιού πρέπει να αξιολογείται και ως μέτρο 
οικονομικής πολιτικής.  Αν παρατηρήσουμε τον προηγούμενο 
χάρτη που περιέχει την οχύρωση και τη διοικητική διαίρεση της 
νήσου κατά τη Βυζαντινή περίοδο φαίνεται καθαρά η στρατηγική 
που αναφέρεται σε όσα προείπαμε.  Στρατηγική δηλαδή της 

έμφασης στις περιοχές με παραγωγικό πλεονέκτημα.  Έχουμε λοιπόν τη 
δημιουργία του ισχυρότατου Κάστρου της Χίου περί το 992 π.Χ στη 
διοικητική περιφέρεια του οποίου υπάρχουν εκμεταλλευόμενες εκτάσεις 
από τους ευγενείς και το δημόσιο.  Στις εκτάσεις αυτές περιλαμβάνεται 
και ο εύφορος Κάμπος με μεγάλες πεδιάδες και πολλά νερά, ο οποίος 
έγινε και τόπος διαμονής των περισσοτέρων αριστοκρατικών οικογενειών.  
Προχωρώντας νοτιότερα ξεκινούν τα Μαστιχοχώρια.   
 
Στα καστροχώρια της Χίου των 
οποίων η οχυρωματική 
αρχιτεκτονική αποτελεί αντικείμενο 
μελέτης μέχρι σήμερα, θα 
ακολουθήσει εκτενής αναφορά, 
παρατηρώντας ότι αυτά που 
βρίσκονται γεωγραφικά 
πλησιέστερα προς τα παράλια της 
Μικράς Ασίας (νοτιοανατολικά) 
έχουν μικρότερες αποστάσεις 
μεταξύ τους και διπλή ζώνη 
άμυνας που σε περιπτώσεις 
ενισχύεται και  με παραλιακά 
κάστρα.  Εδώ πρέπει να σημειωθεί 
οτι στη Χίο είναι ελάχιστοι οι 
υπαίθριοι οικισμοί που βρίσκονταν 
κοντά στη θάλασσα.  Σε αυτή την 
περίπτωση έχουμε ισχυρότερη 
οχύρωση με κάστρα.   
 
Απ’αυτά τα κάστρα της παραλιακής 
ζώνης δυστυχώς δεν σώζεται 
κανένα εκτός από της Πόλης, 
μπορούμε όμως σίγουρα να 
προσδιορίσουμε τις θέσεις τους.  
Τέτοια ήταν : 

 
Λεπτόποδα 

 

 
Καρδάμυλα 

 
 το Ρημόκαστρο ή Ελληνόκαστρο στα Κοίλα 
 το Παλαιόκαστρο στα Καρδάμυλα 

H 
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 το Ξυλόκαστρο στα Λεπτόποδα 
 το κάστρο στην Παρπαριά 
 το Παλιόκαστρο στ’Αγρίδια των Νενήτων 

 

 
Νένητα 

 
 

 
Παρπαριά 

Επίσης στρατηγική και καλά 
προφυλαγμένη είναι και η θέση της  
Νέας Μονής, η μετέπειτα έδρα της 
Mahona de Scio.  Εκεί σώζονται 
και τα απομεινάρια ενος μεγάλου 
οχυρού κοντα στη Μονή στο λόφο 
που βρίσκεται σήμερα ο Άγιος 
Μάρκος.  Απ’το σημείο αυτό 
φαίνεται το κάστρο της Χίου, το 
λιμάνι και γενικά μια μεγάλη 
έκταση σε στεριά και θάλασσα, 
γεγονός που αφήνε τους Μαονείς 
να κοιμούνται αρκετα πιο ήσυχοι 
σε σχέση με τους  δουλοπάροικους 
που εργάζονταν για την οικονομική 
ανάπτυξη του νησιού. 
 
Αλλά και ανατολικά υπάρχει ένα 
πυκνό σύστημα βιγλών που 
βρίσκονταν νυχθημερόν σε 
επιφυλακή.  Τέλος στη 
Βορειοδυτική πλευρά εχουμε το 
κάστρο της Βολίσκου (σήμερα 
Βολισσός) το οποίο ιστορικές πηγές 
αναφέρουν οτι προϋπήρχε του 
κάστρου της Πόλεως.  Το κάστρο 
αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τα 
Βορειόχωρα καθώς φαίνεται να 
είχε διοικητικές εξουσίες ανάλογες 
με του Κάστρου της Πόλεως.  

 
Τη σημαντικότητα του κάστρου αυτού μπορεί να την αντιληφθεί και στις 
μέρες μας ο περιηγητής που θα θελήσει να πάει στα χωριά της 
βορειοδυτικής Χίου καθώς είναι αναγκασμένος να περάσει δύο φορές 
απ’την Βολισσό.  Όταν πηγαίνει σ’αυτά κι όταν θέλει να γυρίσει, γιατι 
περνώντας την, κάνεις απλά μια βόλτα και καταλήγεις πάλι από εκεί που 
ξεκίνησες.  Είναι δηλαδή ο πυρήνας του αμυντικού συστήματος αυτής της 
περιοχής που αποτελείται από αρκετά μικρά χωριά. 
 
Περιπλέοντας  τη  Χίο και περιδιαβαίνοντάς την, διαπιστώνουμε ότι η Χίος  
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έχει ένα καλά οργανωμένο 
«κλειστό» αμυντικό σύστημα.  Η 
σύνδεση των οχυρωματικών 
θέσεων είναι τέτοια που επιτρέπει 
τη μετάδοση μηνυμάτων απειλής 
σε όλους τους οικισμούς.  Αυτό 
βέβαια συνεπάγεται ότι σε τέτοια 
περίπτωση ο συναγερμός ήταν 
γενικότερος για μια σειρά οικισμών 
που βρισκόταν στο συγκεκριμένο 
γεωγραφικό σημείο και 
ειδοποιούνταν από κοινά οχυρά και 
οι κάτοικοι προετοιμάζονταν 
πολλές φορές για μια επίθεση που 
δεν έφτανε την πόρτα τους.  Η 
τρομοκρατία και η αγωνία για το 
αύριο ήταν συνυφασμένες με την 
καθημερινότητα των Χίων. 

 

 
Σιδηρούντα 

 
 
 

 
Καλλιμασιά 
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Βολισσός.Σχέδιο του Francesco Lupazzolo 1632 
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- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ - 
 

 
Οι περιφερειακές οχυρώσεις,όπως αναφέραμε διακρίνονταν σε φρούρια, 
πύργους, βίγλες και βιγλοστάσια. 
 

ΒΙΓΛΕΣ 
 

ι βίγλες ήταν παρατηρητήρια κατόπτευσης των από τη θάλασσα 
ορμόμενων εχθρών αλλά και μέσα συνεννόησης με φωτοσήματα.  
Τα βιγλοστάσια εκτός των πεζών είχαν και εφίππους.  Οι βίγλες 
και τα βιγλοστάσια ανεγείρονταν σε δεσπόζουσες θέσεις και σε 
μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, δηλαδή 2 έως 5 χιλιόμετρα, 

ανάλογα με το πεδίο που είχαν τη δυνατότητα να κατοπτεύουν, για να 
μπορούν να μεταδίδουν κατά τη διάρκεια της μέρας καί της νύχτας το 
μήνυμα της επερχόμενης απειλής.  Στα λιμάνια και στους όρμους ήταν 
μεγαλύτερες και αρτιότερα οχυρωμένες. Επρόκειτο δηλαδή για σύστημα 
τηλεδιαβίβασης ειδήσεων που αποσκοπούσε στον πλήρη έλεγχο του 
θαλάσσιου χώρου (ακτές, αγκυροβόλια, περάσματα πλοίων) και ιδιαίτερα 
στην έγκαιρη προειδοποίηση επικείμενων επιδρομών. Συνδεόντουσαν 
οπτικά μεταξύ τους ή με τοπικούς πύργους, κάστρα ή καστέλια, ώστε να 
γίνεται ταχύτερα η μετάδοση μηνύματος κινδύνου προς τους κατοίκους 
με φωτιές τη νύχτα και με καπνούς την ημέρα· συγχρόνως 
προειδοποιούσαν εμμέσως τον όποιο επιδρομέα ότι έγινε αντιληπτός, 
πράγμα που σήμαινε ότι έχανε το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού και ίσως 
άλλαζε γνώμη και εγκατέλειπε τα επιθετικά του σχέδια.  Η μετάδοση του 
μηνύματος από ορισμένες βίγλες αφορούσε την ευρύτερη περιοχή του 
νησιού. Στα μικρά αυτά οχυρά σε εικοσιτετράωρη βάση «βίγλιζαν» οι 
βιγλάτορες κατά βάρδιες, ελαφριά οπλισμένοι. Στην κορυφή κάθε βίγλας 
υπήρχε ένα δωμάτιο από το οποίο αυτοί επόπτευαν το θαλάσσιο χώρο. 
Σημαντικά στοιχεία της άμυνάς τους ήταν οι πολεμίστρες και οι κατα-
χύστρες.  
 
Οι βίγλες συνήθως ήταν αμυντικές, όμως υπήρχαν και επιθετικές βίγλες.  
Επικεφαλείς τους ήταν οι ∆ρουγγάριοι της βίγλας. Είναι άξιο 
παρατήρησης, ότι προς Βορρά είναι λιγότερες οι βίγλες, προφανώς γιατί 
οι βόρειοι οικισμοί του νησιού είναι σε μεγάλο υψόμετρο και αποτελούσαν 
οι ίδιοι εξαιρετικό πεδίο κατόπτευσης του θαλάσσιου ορίζοντα.  
 
Η μετάδοση μηνυμάτων με την χρήση των βιγλών γινότανε από την 
εποχή της Αρχαίας Ελλάδας.  Οι Έλληνες της κλασσικής περιόδου έχτιζαν 
από ορθογωνικούς ασβεστόλιθους και φαιό μάρμαρο ορθογωνικούς 
πύργους - παρατηρητήρια και πολύ σπανιώτερα κυκλικούς. 
 

O 
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Σε αντίθεση με τους οικισμούς που τους χωροθετούσαν πάντα σε θέση 
που επέτρεπε την βιωσιμότητά τους, κρυμμένοι συνήθως από τα οπτικά 
πεδία των καραβιών, δηλαδή μέσα σε φαράγγια, σε χαράδρες ή πίσω από 
λόφους σε ασφαλή απόσταση από τις ακτές, χωροθετούσαν τις βίγλες σε 
υψώματα της παράκτιας ζώνης και μάλιστα σε σημεία κατόπτευσης της 
μεγαλύτερης έκτασης του θαλάσσιου χώρου, κάτω από οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες.  
 
Παρατηρείται δε γενικότερα, ότι το κάθε αντίστοιχο αμυντικό σύστημα 
στον κάθε νησιωτικό τόπο ήταν συνολικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία στους κατοίκους 
του με επιλογή των βέλτιστων σημείων κατόπτευσης του θαλάσσιου 
χώρου και ανταπόκρισης είτε με άλλες βίγλες είτε με οικισμούς. 
 
 
 
 

 
Εδώ απεικονίζεται μία απ’τις βίγλες που προειδοποιούσαν τα χωριά Λιθή, Αυγώνυμα, 
Ανάβατο καθώς και τη Νέα Μονή.  Χωροθετείται δυτικά της Χίου και συνδέεται οπτικά 

με τη βίγλα Τραχήλι το χωριό Λιθή αλλά και το κάστρο των Αρμολίων. 
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Η βίγλα Τραχήλι 

 
 

 
Το χωριό Λιθή. 

Στο βουνό που διακρίνεται πίσω δεσπόζει το κάστρο των Αρμολίων. 
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Χάρτης με όλες τις βίγλες και τα βιγλοστάσια 
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ΚΑΣΤΡΑ 
 

ο κάστρο της Βολισσού.  Το αρχαιότερο από τα κάστρα που 
σώζονται μισογκρεμισμένα, πάνω σε λόφους, προστατεύοντας τις 
πολίχνες που συνωστίζονται μπροστά τους και γύρω τους, είναι το 
κάστρο της Βολισσού.   Η Άννα η Κομνηνή στην «Αλεξιάδα» της 
μιλά για τη Βολισσό : 

 
«ο μέντοι ∆αλασσηνός παραπεπλευκέναι τάς περί τό δυτικώτερον μέρος 
ακτάς της νήσου και την Βολισσόν καταλαβείν παρεκελεύσατο και την 
αυτήν αυτού απεκδέχεσθαι έλευσιν. η δε Βολισσός πολίχνιον κατά το 
ακρωτήριον ταυτησί της νήσου διακείμενον». 
 
Η περικοπή αναφέρεται στην στρατηγική κίνηση του Κωνσταντίνου 
∆αλασσηνού, ύστερα από την ήττα του Τζαχά στο Κάστρο της Χίου: ο 
δούκας του Βυζαντινού στόλου αφού νίκησε τον Τούρκο πειρατή, διέταξε 
τα καράβια να πλεύσουν προς τις δυτικές ακτές του νησιού και μάλιστα 
στη Βολισσό, να την καταλάβουν πριν προφτάσει ο Τζαχάς,  Η κίνηση 
αυτή φανερώνει δύο τουλάχιστον πράγματα: πρώτα πως το «πολίχνιον» 
ήταν τειχισμένο ή προστατευόταν από φρούριο, αλλιώς δεν υπήρχε 
κανείς λόγος, από άποψη στρατηγικής, να σπεύσει να το καταλάβει ο 
∆αλασσηνός, και ακόμη, πως ήταν το σημαντικότερο οχυρό της Χίου στα 
χρόνια εκείνα ύστερα από το κάστρο της Χίου.  Τη σπουδαιότητα του θα 
την ήξερε σίγουρα ο Τζαχάς, γνωρίζοντας βέβαια το κάστρο από τις 
πειρατικές του επιδρομές στο Αιγαίο, γι’ αυτό θα κινήθηκε προς αυτό, έτσι 
που, πιάνοντας το, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν ορμητήριο για 
μελλοντικές επιδρομές εναντίον του Κάστρου της Χίου και γενικότερα των 
κατοικημένων οχυρών και τόπων του νησιού.  Σ’ αυτή του την 
προσπάθεια τον πρόλαβε ο ∆αλασσηνός και καθώς ο πειρατής έμαθε από 
πιστούς του Σκύθες τη βουλή του Βυζαντινού, ύστερα από άκαρπες 
συνομιλίες που έκανε μαζί του, προσπαθώντας να τον ξεγελάσει («άπαντα 
δε δόλος ήν και απάτη» σχολιάζει η Κομνηνή) : 
 
«περί την ηόνα της Χίου κατεληλυθώς ουρίου τυχών πνεύματος την 
Σμύρνην κατέλαβεν, εφ’ ώ πλείονας συναγηοχέναι δυνάμεις και αύθις 
επαναστρέψας εν Χίω καταλαβείν». 
 
Όμως ο ∆αλασσηνός (που φαίνεται πως ύστερα από το στρατήγημα του 
Τζαχά να καταλάβει παραπλανητικά τη Σμύρνη, δεν έφτασε μέχρι τη 
Βολισσό), καταλαβαίνοντας τώρα τις «μηχανές» του Τζαχά, «ού δεύτερος 
εφαίνετο».  Μπαίνοντας στα πλοία που βρήκε μπροστά του («εν τοις 
παρατυχούσι πλοίοις») μαζί με το στρατό του, έφτασε στη Βολισσό και 
την κατέλαβε.  Εδώ επισκεύασε όσα πλοία είχαν πάθει ζημιές, ετοίμασε κι 
άλλα πολιορκητικά μηχανήματα κοντά σ’ αυτά που είχε, άφησε τους 
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στρατιώτες του να αναπαυτούν, και σε λίγο, εγκαθιστώντας φρουρά στη 
Βολισσό, πήρε το περισσότερο μέρος του στρατού του και γύρισε πίσω. 
 
«Και κρατερόν μετά των βαρβάρων συνήρασσε πόλεμον και καθελών τα 
τείχη εχειρώσατο την πόλιν τουΤζαχά την Σμύρνην έτο περινοστούντος» 
 
Έτσι, ποδάρι Τούρκου δεν πάτησε εκείνα τα χρόνια τη Βολισσό,  
Σύμφωνα με κάποια παράδοση, στη Βολισσό εξορίστηκε ο Βυζαντινός 
στρατηγός Βελισσάριος, γι’ αυτό οι Γενουάτες ιστορικοί (Ιερώνυμος, 
Μιχαήλ και Αυγουστίνος Giustiniani) ονόμασαν το κάστρο της «κάστρο 
του Βελισσαρίου» παρετυμολογώντας πιθανά και το όνομα της πολίχνης.  
Είναι πάντως κι αυτό ένα στοιχείο που αποδεικνύει τη Βυζαντινή 
προέλευση του.  Σαν τελευταίο στοιχείο που συνηγορεί σ’ αυτό, 
αναφέρουμε το ότι πολλά βασιλικά γένη εγκαταστάθηκαν στα Βυζαντινά 
χωριά στη Βολισσό, μετοικώντας από την Κωνσταντινούπολη (Φωκάδες, 
Καναβούτσηδες, Μαύροι, Κορδάτοι, κ.α.).   
 
Η Βολισσός, σαν το κυριότερο οχυρό της βόρειας Χίου, αποτελούσε 
ισχυρή αμυντική περιοχή, που περιλάμβανε ολόκληρο το βορειοδυτικό 
τμήμα της νήσου, την Αμανή, που στα χωριά της υπήρχαν, ανάλογα με τη 
θέση τους, τον πληθυσμό τους, και τη γενικότερη σύσταση τους, τείχη, 
οχυρά, πύργοι και πυργόπουλα, βίγλες και φρυκτωρίες.  Η αμυντική 
περιοχή της Βολισσού περιλάμβανε ακόμη οχυρα στη δυτική πλευρά του 
Πελινναίου και νότια από αυτό. 

 
______________ 
Θ.Α. Γαβαλά, Θ.Σ. Μονιούδη, Η κατοικία στα Μεσαιωνικά χωριά της Χίου, Χίος, 1977, σελ 6–11. 
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ο κάστρο των Αρμολιών (κάστρο της Ωριάς ή Απολίχνων):  
Το κάστρο των Αρμολιών, πάνω στο βουνό Λυκούρι είναι 
σύγχρονο με τα άλλα δύο κάστρα του νησιού, στη Βολισσό και 
στα Καμπιά.  Η ονομασία του, που το συνδέει με τις Βυζαντινές 
παραδόσεις είναι ασφαλής μαρτυρία για τη Βυζαντινή του 

προέλευση,  Η ύπαρξη του στο σημείο αυτό δικαιολογείται απ’ το ότι 
αποτελούσε σημαντική οχύρωση για την περιοχή αυτή των 
Μαστιχοχώρων.  Από τους πύργους του η ματιά καλύπτει πολύ μεγάλο 
οπτικό πεδίο: αρχίζοντας απ’ την Κώμη στα νότια, τον Εμπορειό και τα 
∆ώτια, φτάνει στα Φανά νοτιοδυτικά και μέχρι τη θάλασσα του 
Ληθηλιμένα στα βόρεια, ενώ ανατολικά πιάνει ολόκληρη τη λοφοσειρά 
που κλείνει από εκεί τον κάμπο της Καλαμωτής και των Αρμολιών.  Οι 
πολίχνες που εποπτεύει είναι τ’ Αρμόλια μπροστά του, η Καλαμωτή και τα 
Πατρικά στα νότια και νοτιοανατολικά. 
 

 

 

 

Μια τέτοια θέση, δικαιολογεί την 
εικασία ότι το κάστρο αυτό 
μπορούσε να ήταν ένα κέντρο 
φρυκτωριών, που με τη σειρά του 
θα μετέδιδε τα μυνήματα που 
έπαιρνε απ’ τις μικρότερες 
παραλιακές φρυκτωρίες (που είναι 
τόσο άφθονες στο νότιο και δυτικό 
μέρος της νήσου) στα υπόλοιπα 
οχυρά.  Ότι θ’ αποτελούσε ένα 
«κέντρο», αποδεικνύεται κι από το 
γεγονός ότι κατά την εποχή της 
Γενουοκρατίας είχε χρησιμοποιηθεί 
σαν διοικητικό κέντρο των 
Μαστιχοχώρων.  Έτσι, φτάνει 
κανείς στο συμπέρασμα πως η 
τόσο σημαντική από φυσικού της 
οχυρή του θέση θα ήταν 
δευτερεύουσα:  τα ίδια τα χωριά 
ήταν ήδη οχυρωμένα με επαρκή 
οπωσδήποτε οχύρωση και μόνο σε 
έσχατη ανάγκη θα μπορούσε το 
κάστρο να χρησιμοποιηθεί σαν ένα 
ασφαλές καταφύγιο πάνω στη 
δυσπρόσιτη κορυφή του. 
 
 
___________ 
Θ.Α. Γαβαλά, Θ.Σ. Μονιούδη, Η κατοικία στα 
Μεσαιωνικά χωριά της Χίου, Χίος, 1977, σελ 
6–11. 
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Το κάστρο των Απολίχνων (Αρμόλια) και ο οχυρωμένος οικισμός.Σχέδιο 
του Francesco Lupazzolo 1632 
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Σχέδιο του Αrnold Smith για τα οχυρά των χωριών Βίκι,Καρδάμυλα,Άγιον 

Γάλας,Βολισσός,Αρμόλια και ∆ώτια. 
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OΧΥΡΟ ΜΑΡΚΟΥ 

 
Στο βάθος δεξιά διακρίνεται το λιμάνι της Χίου. 

 

 
Ό,τι απέμεινε 

 

 
Το βορειοανατολικό πυργόπουλο. 
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Τα απομεινάρια καταλαμβάνουν όλόκληρο το λόφο 

 

 
Η Νέα Μονή.  Άποψη απ’το οχυρό Μάρκου. 
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- ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΚΤΙΣΜΑΤΑ - 
 

 
Οι πύργοι της Χίου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες.  Αυτούς που 
αποτελούσαν τον οχυρωματικό πυρήνα ενός καστροχωρίου και τους 
βυζαντινούς πύργους των αρχόντων. 
 

ΤΑ ΚΑΣΤΡΟΧΩΡΙΑ 
 

υτή τη φρουριακή μορφή των χωριών τη συναντάμε κυρίως στη 
Νότια Χίο στα Μαστιχόχωρα που είναι συνήθως πεδινά.  Η 
αναδιάρθρωση του οικιστικού μοντέλου των Μαστιχοχωρίων 
επετεύχθη από Γενοβέζους μηχανικούς οι οποίοι εφάρμοσαν ένα 
μοντέλο οικιστικής δόμησης χρησιμοποιώντας τους βυζαντινούς 

πύργους ως «κέντρο» και ενώνοντας γύρω απ’αυτούς μικρότερους 
διάσπαρτους οικισμούς.  Απόδειξη αυτού του φαινομένου αποτελεί η 
ομοιότητα με τα χωριά της Λιγουρίας καθώς και το γεγονός οτι ο ιστός 
που αναπτύσσεται δεν συνεχίζεται αρμονικά με τις προγενέστερες 
κατασκευές, όπως για παράδειγμα τις βυζαντινές εκκλησίες οι οποίες δεν 
έχουν συνυπολογισθεί στον αρχικό σχεδιασμό.  Τα σπίτια χτίζονταν σε 
χώρο με γεωμετρικό σχηματισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις.  Τις 
περισσότερες φορές ήταν τραπέζιο αλλά υπήρχαν και εξαιρέσεις όπως το 
χωριό Μεστά που είναι πενταγωνικό.  
 
Οι εξωτερικοί τοίχοι των σπιτιών, παχύτεροι απ’ τους άλλους 
αποτελούσαν όντας ενωμένοι μεταξύ τους ένα συνεχόμενο τείχος που 
στις γωνίες του είχε μικρούς πύργους, τα «πυργόπουλα» απ’ όπου 
πολεμούσαν οι υπερασπιστές του χωριού.  Σε δύο ή τρία σημεία του 
τείχους αυτού ανοίγονταν πόρτες, που αποτελούσαν τις πύλες του χωριού 
οι οποίες έκλειναν τη νύχτα, αλλά και σε περίπτωση ανάγκης, με 
σιδερένια θυρόφυλλα.  Στις μέρες μας, έχει μείνει να ονομάζεται η κάτω 
και η πάνω πλευρά του χωριού «κάτω πόρτα» και «πάνω πόρτα» 
αντίστοιχα.  Οι δρόμοι είναι πολύ στενοί και ανάμεσα στα σπίτια που 
χωρίζονταν με δρόμο υπάρχουν πολλά τόξα για την αντιστήριξη των 
τοίχων, τα λεγόμενα «σκεπαστά».  Στο κέντρο του χωριού υπήρχε πάντα 
μεγάλος ορθογώνιος πύργος τριώροφος ή τετραώροφος 
προσανατολισμένος στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.  Επειδή κανένας 
πύργος, ούτε χωριού ούτε αρχοντικός δεν είχε είσοδο στο ισόγειο, η 
προσπέλαση γινόταν κατευθείαν στον όροφο με ελαφρά κινητά στοιχεία 
τα οποία συνέδεαν προσωρινά το περιτείχισμα με τον πύργο και 
μπορούσαν να απομακρυνθούν και να τον απομονώσουν.  Στις τέσσερις 
πλευρές του πύργου και σε κάθε όροφο υπάρχουν τοξωτά παράθυρα ή 
πολεμίστρες.  Σε κάθε πλευρά του δώματος υπάρχουν οδοντωτές 
επάλξεις.  Επί Γενοβέζων ο πύργος ήταν το διοικητικό κέντρο κάθε 
οικισμού, όπου έμεναν οι υπάλληλοι της Mahona, και σημείο 
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συγκέντρωσης της μαστίχας.  Φυσικά ο πύργος αποτελούσε και το 
τελευταίο αμυντικό καταφύγιο για τους κατοίκους.  Στα Βόρεια χωριά της 
νήσου δεν ήταν τόσο έντονη αυτή η φρουριακή μορφή κι’ αυτό γιατί το 
ορεινό του εδάφους αποτελούσε φυσικό οχυρό.  Έτσι δεν έχουμε τείχος 
γύρω απ’το χωριό αλλά υπάρχει πύργος και βίγλες και σε ορισμένες 
περιπτώσεις οχυρό. 
 

Ο ΠΥΡΓΙ :  Το Πυργί είναι χτισμένο σε πεδινό έδαφος και σε θέση 
που βρίσκεται περίπου στο κέντρο της νότιας μαστι-χοφόρας 
περιοχής του νησιού.  ∆ημιουργήθηκε από τη συγκέ-ντρωση 
δεκατριών οικισμών.  Ο οικισμός αυτός είναι αντιπρο-
σωπευτικότερο παράδειγμα του είδους και φέρεται να είναι ο 

παλαιότερος καθώς ήδη πριν από την άφιξη των Γενοβέζων άρχισε να 
γίνεται συγκέντρωση πληθυσμού γύρω του.  ∆εν έχουμε εμφανή σωζόμε-
να τμήματα του αρχικού του περιβόλου, του οποίου η θέση υποδηλώνεται 
από τα περιφερειακά κτίσματα.  Είχε σχήμα επταγωνικό με ισάριθμα πυρ-
γόπουλα σε κάθε κορυφή, μια κεντρική πύλη που οδηγεί στο κέντρο του 
οικισμού και μια δευτερεύουσα.  Αντίθετα με την κατάσταση του περιτει-
χίσματος, ο κεντρικός πύργος με την τείχιση του μας δίνουν μια καλή 
εικόνα του στοιχείου αυτού της αμυντικής οργάνωσης των οικισμών της 
νότιας Χίου.  Ο πύργος είναι ο καλύτερα διατηρημένος από τους πύργους 
των οικισμών και ο μεγαλύτερος, φτάνοντας σε ύψος τριών ορόφων. 
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χαρακτηριστικό παράδειγμα του σχεδια-
σμού που έλαβε χώρα μακριά από τον τόπο εφαρμογής του αποτελεί ο 
Βυζαντινός ναός των Αγίων Αποστόλων.  Ενώ βρίσκεται κοντά στην 
κεντρική πλατεία, δεν είναι συνυπολογισμένος στις πολεοδομικές χαράξεις 
και έτσι δεν είναι εύκολα αντιληπτός καθώς βρίσκεται στην απόληξη μιας 
καμαροσκέπαστης και κατωφερικής στοάς αποκομμένος οπτικά από την 
πλατεία πίσω από τις πλάτες των κατοικιών.  Θα πρέπει επίσης να 
αναφερθούμε σ’ ένα μοναδικό τρόπο διακόσμησης των προσόψεων των 
κατοικιών που συναντάται στο Πυργί, τα λεγόμενα Ξυστά. 
 

 
Το χωριό Πυργί 

T 
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Ο πύργος αποτελούσε τον πυρήνα 
του χωριού και ήταν αμυντικό και 
διοικητικό κέντρο.  Βρίσκεται νότια 
της πλατείας και πολύ κοντά σ’ 
αυτήν. δύο σειρές σπιτιών 
μεσολαβούν μεταξύ πλατείας και 
πύργου.  Κτίστηκε την εποχή των 
Γενουατών.   Ο πύργος είναι 
μεγάλο και βαρύ οικοδόμημα, 
ελεύθερο από παντού, ορθογώνιο 
στην κάτοψη, διαστάσεων 20,95 μ 
Χ 17,80 μ. με ισόγειο και δύο 
ορόφους,  Στο εσωτερικό του δεν 
σώζεται τίποτα πια.  ∆ιακρίνονται 
όμως οι γενέσεις των τόξων, που 
κρατούσαν το δώμα, και οι τρύπες 
των ξύλινων δοκαριών.  Φαίνεται 
ότι αρχικά υπήρχαν έξι πεσσοί σε 
δύο σειρές.  Οι υδρορρόες 
μαρτυρούν ότι ένα μέρος του 
δευτέρου ορόφου έμενε αστέγαστο 
στο μέσο της κάτοψης.  Σε κάθε 
πλευρά του κάθε ορόφου υπήρχαν 
τρία παράθυρα τοξωτά με πώρινα 
πλαίσια, ενώ στο ισόγειο δε 
φαίνεται να υπήρχαν ανοίγματα.  Η 
είσοδος στον πύργο γινόταν από το 
έδαφος με κινητές κλίμακες, που τις 
έσερναν επάνω, και με κινητά 
στοιχεία, τα οποία τον συνέδεαν 
προσωρινά με τον περίβολο που τον 
περιέβαλλε, όπως θα δούμε αμέσως 
πιο κάτω, και τα οποία μπορούσαν 
να απομακρυνθούν.  Έτσι ο πύργος 
απομονωνόταν και σε περίπτωση 
εχθρικής επίθεσης το πάτημα του 
δεν  ήταν εύκολο.   Η  κάθε πλευρά 

 
 
 
 

 
 

Αναπαράσταση του κεντρικού 
πύργου.   

Επάνω : τομή 
Κάτω : βορεινή όψη 

του δώματος επιστεφόταν με έξι οδοντωτές επάλξεις (τα μέρουλλα των 
Βυζαντινών), με τις οποίες το γενικό ύψος έφθανε τα 18 μέτρα περίπου.  
∆υστυχώς σήμερα δε σώζεται καμία.  Το πάχος των τειχών κυμαίνεται 
από 1,50 ως 1,70 μέτρα. 
 
Γύρω από τον πύργο σχηματιζόταν μεγάλος περίβολος με τείχος και με 
ένα στρογγυλό πύργο (πυργόπουλο) σε καθε μία από τις τέσσερις γωνίες. 
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Ο περίβολος είχε διαστάσεις 43 Χ 
38 μ. και το πάχος του τοίχου ήταν 
1,50 μ.  Σήμερα σώζονται μόνο δύο 
πυργόπουλα στη νότια πλευρά.  
Έχουν ύψος 10 μέτρα και διάμετρο 
περίπου 4,40 μέτρα.  Μέσα από το 
τείχος έχουν κτιστεί σπίτια κι έτσι 
δεν διακρίνεται η πύλη της εισόδου, 
ούτε φυσικά άλλες λεπτομέρειες. 
 
Ο πύργος στα χρόνια της 
τουρκοκρατίας εγκαταλείφθηκε και 
άρχισε να καταστρέφεται σιγά σιγά.  
Ο σεισμός του 1881 κατέστρεψε 
όλη σχεδόν την ανατολική του όψη 
και προκάλεσε ρήγμα στη δυτική.   

 
Από καιρό μοναδικοί του κάτοικοι ήταν τα νυχτοπούλια.  Από το 1892 
άρχισαν να κτίζονται μέσα στον πύργο σπίτια.  Σήμερα οκτώ σπίτια 
κατέχουν όλη την έκταση του.   
 
Το 1937 γκρεμίστηκαν με απόφαση των κοινοτικών αρχών τρία μέτρα 
από το ανώτατο τμήμα κάθε όψης, γιατί υπήρχε κίνδυνος το τμήμα αυτό 
να πέσει.  Η πέτρα χρησιμοποιήθηκε, για να χτιστεί ο περίβολος του 
σχολείου του χωριού. 
 

   
Ο πύργος του χωριού Πυργί 

____________________ 
 Κ. Γούμενος & Ν. Παπαρούνας, Τα καστροχώρια της Χίου, Αθήνα 2006, σελ. 34 – 35 
 Σύλλογος Πυργουσών Αττικής, Ενα κειμήλιο. Το Πυργί της Χίου, 1992. 
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Ο πύργος πριν «χάσει» τις επάλξεις του 

και Πυργούσης μάστορας Η πλατεία του χωριού. 

 
Ο πύργος εκτός από οικοδομικά υλικά έγινε και κατοικία των αρχών του εικοστού αιώνα. 

 
Τα πυργόπουλα 
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Τοπογραφικό που περιλαμβάνεται στο σύγγραμα του A.Smith 
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ΕΣΤΑ :  Τα Μεστά είναι χτισμένα σε επίπεδα έδαφος στους 
πρόποδες χαμηλού ορεινού συγκροτήματος.  Ο οικισμός 
σχηματίστηκε κατά τρόπο ανάλογο με το Πυργί από τη 
συγκέντρωση πληθυσμών έξι μικρότερων οικισμών.  Πρόκειται 
για το καλύτερα οχυρωμένο και διατηρημένο χωριό καθώς 

είναι ξεκάθαρο ακόμα και σήμερα το αρχικό του σχήμα.  Ο αρχικός 
πυρήνας προϋπήρχε και σε αυτόν τον οικισμό από τα Βυζαντινά χρόνια. 
 
Το σχήμα του ήταν αρχικά σχεδόν τέλειο τετράγωνο και αργότερα έγινε 
μία επέκταση προς τα δυτικά αποκτώντας ακόμη μία κορυφή με 
πυργόπουλο.  Η επέκταση αυτή επέτρεψε στον οικισμό να φιλοξενήσει 
μεγαλύτερο πληθυσμό, αλλά κυρίως έγινε για να συμπεριλάβει μέσα στο 
κλειστό του σχήμα μία κρήνη της περιοχής προσδίδοντας του μεγαλύτερη 
αυτονομία.  Το πηγάδι του Μιλητά, όπως ονομάζεται, βρισκόταν 
ουσιαστικά στο εσωτερικό του ακραίου νέου πυργόπουλου και 
επικοινωνούσε με μία υπόγεια σήραγγα με τον κεντρικό πύργο.  Το χωριό 
έχει μια κεντρική πύλη, την Πόρτα του Καπετάνιου, που κοιτάζει το βορρά 
και μία δευτερεύουσα δίπλα στον πηγάδι του Μιλητά που κατασκευάστηκε 
μετά την επέκταση.  Το αρχικό σχήμα του κεντρικού πύργου είναι σήμερα 
πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί, καθώς μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό, το 
Μεγάλο Ταξιάρχη, μετά την αποχώρηση των Γενοβέζων.  Επίσης η 
περιμετρική στοά του εξωτερικού τείχους διακρίνεται σε τμήμα της 
πλευράς που βρίσκεται ανάμεσα στο βορειοανατολικό πυργόπουλο και 
την κεντρική πύλη. 
 
Όπως και στο Πυργί, έτσι και στα Μεστά είναι φανερή η εφαρμογή ενός 
σχεδίου – μοντέλου που δεν έλαβε υπ’ όψη του υπάρχουσες κατασκευές.  
Ζωντανή απόδειξη αυτού του φαινομένου είναι το μοναστήρι του παλαιού 
Ταξιάρχη που βρίσκεται σχεδόν έξω από τα τείχη του οικισμού και σε 
σημείο δύσκολα προσβάσιμο από το κέντρο του χωριού. 
 

   
Το χωριό Μεστά είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα καστροχωρίου 

____________________ 
 Κ. Γούμενος & Ν. Παπαρούνας, Τα καστροχώρια της Χίου, Αθήνα 2006, σελ. 34 – 35 
 Μ. Μουστρίδης, Τα Μεστά της Χϊου, 1985 

M 
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Η κρήνη που προκάλεσε την επέκταση του οικισμού. 

 

 
Ψηφιακή αναπαράσταση του χωριού με τον πύργο 
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Η πύλη του Μιλητά 

 
 
 
 
 

 
O Tαξιάρχης   

 
 
 
 
 

  
Το πυργόπουλο στο 

Μιλητά 
 
 

 

 
Μετά την είσοδο απ’την πύλη του Μιλητά έχεις δύο επιλογές 

 

 
Το πυργόπουλο έγινε κατοικία και ακολούθησε την εξέλιξη 
των επικοινωνιών με δορυφορικά συστήματα πλέον. 
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Τοπογραφικό που περιλαμβάνεται στο σύγγραμα του A.Smith 

 



Σελίδα  62 
 

Ι ΟΛΥΜΠΟΙ :  Ο οικισμός είναι κτισμένος σε ομαλή έξαρση του 
εδάφους της νότιας πεδινής περιοχής της Χίου.  Συνοικίστηκε 
από πληθυσμό επτά διαφορετικών χωριών.  Το γενικό σχήμα του 
χωριού είναι ορθογώνιο προς τραπέζιο και είχε τέσσερις 
γωνιαίους πύργους από τους οποίους δεν σώζεται κανένας 

σήμερα.  Από τον περιμετρικό όμως τοίχο σώζεται σε πολύ καλή 
κατάσταση το βορεινό και το δυτικό του τμήμα και η περιμετρική στοά.  Η 
κεντρική πύλη, που βρίσκεται όπως και σε όλους τους οικισμούς στο 
βόρειο τμήμα του τείχους, είναι επίσης πολύ καλά διατηρημένη.  Μία 
δεύτερη πύλη κατασκευάστηκε στα ανατολικά σε μετέπειτα περίοδο.  Στο 
κέντρο του οικισμού βρίσκεται ο κεντρικός πύργος, το περιτοίχισμα του 
οποίου είναι δυστυχώς κατεστραμμένο.  Ο ίδιος ο πύργος σώζεται σήμερα 
επισκευασμένος από τον Ε.Ο.Τ., έχει εμβαδόν 245 τ.μ. και το πάχος του 
τείχους είναι 1,75 μ. 
 
Οι Ολύμποι, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Μαστιχοχώρια, ανήκουν σε 
εκείνη την κατηγορία οικισμών οι οποίοι κατασκευάστηκαν από το μηδέν, 
σε τοποθεσία δηλαδή που δεν υπήρχε προηγούμενος οικισμός, για να 
στεγάσουν κατοίκους της γύρω περιοχής.  Ένα ακόμη μοναδικό στοιχείο 
του οικισμού, που δεν σώζεται σε άλλους, είναι η κοινοτική αίθουσα.  
Επίσης και εδώ συναντάμε μια Βυζαντινή εκκλησία απομονωμένη και 
αποκομμένη από το κέντρο του χωριού. 
 

 
Ο πύργος εδώ έχει μετατραπεί σε δύο καφενεία. Ένα σε κάθε θάλαμο 

____________________ 
 Κ. Γούμενος & Ν. Παπαρούνας, Τα καστροχώρια της Χίου, Αθήνα 2006, σελ. 36 – 37 
 Ν.Μ. Βολάκης, Οι Ολύμποι της Χίου, Περιηγητική Χίου, Αθήνα, 1989 

O 
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Ο πύργος 
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Το χωριό Ολύμποι 

 

       
Η κάτω πόρτα 
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Τοπογραφικό που περιλαμβάνεται στο σύγγραμα του A.Smith 
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ΑΛΑΜΩΤΗ : Η Καλαμωτή είναι κτισμένη σε επίπεδο εδάφος 
εποπτεύοντας μεγάλη έκταση μαστιχοπαραγωγής.  Πρόκειται για 
οικισμό με μεγάλη αμυντική σημασία για το λόγο ότι ήταν έδρα 
της φρουράς των Μαστιχοχωρίων επί Γενοβέζων.  Το γενικό 
σχήμα του οικισμού ήταν ορθογώνιο προς τετράγωνο με 

παρέκκλιση στη δυτική πλευρά λόγω ύπαρξης χειμάρρου.  Η πολεοδομική 
οργάνωση μαρτυρά την ύπαρξη σχεδιασμού*.  Οι τέσσερις βασικοί άξονες 
του οδικού δικτύου, παράλληλοι προς το εξωτερικό περίγραμμα, 
καταλήγουν εφαπτομενικά στο χώρο με την κεντρική οχύρωση.  Η 
Καλαμωτή είχε δύο πύλες, μία στο βορρά και μία μεταγενέστερη στο 
νότο, οι οποίες δεν σώζονται σήμερα.  Από την κεντρική οχύρωση του 
οικισμού σώζεται μόνο το ίχνος της εξωτερικής οχύρωσης του πύργου, η 
οποία έχει αντικατασταθεί από νεότερες κατασκευές.  Στο εσωτερικό του 
σώζεται μέχρι και σήμερα παλαιό κτίριο το οποίο αποτελούσε πιθανότατα 
μέρος της αρχικής οχύρωσης, αλλά όχι και ο κεντρικός πύργος.  Στα 
σπίτια της βόρειας πλευράς διακρίνεται στα ισόγεια τμήμα της αρχικής 
περιμετρικής στοάς του τείχους που συναντάται στα Μεστά και τους 
Ολύμπους,  Στην περίπτωση της Καλαμωτής όμως το πλάτος της στοάς 
είναι αρκετά μεγαλύτερο, ώστε να λειτουργεί ως διάδρομος και 
κοινόχρηστος χώρος*. 
 
Η Καλαμωτή λόγω της σημαντικής αμυντικής και πολεοδομικής 
οργάνωσης που παρουσιάζει κατατάσσεται στους οικισμούς εκείνους 
στους οποίους κατακευάζεται εξωτερικό τείχος με σκοπό να αναπτυχθεί 
στο εσωτερικό του οχυρωμένος οικισμός. 

 
_________________________________ 
* Φίλλιπα Αποστόλου, Το κάστρο της Αντιπάρου, Αθήνα, 1978, σελ.111 – 113. 
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Τοπογραφικό που περιλαμβάνεται στο σύγγραμα του A.Smith 
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ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ 
 

έχρι τον 11ο αιώνα στην εποχή της δυναστείας των Μακεδόνων 
βασιλέων, είχε συμπληρωθεί η αμυντική οχύρωση της νήσου, 
τόσο συστηματική, για μια τόσο σπουδαία από στρατηγική και 
οικονομική άποψη περιοχή του Βυζαντινού Κράτους.  Και μόνο 
με μια τέτοια προϋπόθεση, ήταν δυνατή η ίδρυση ενός τόσο 

σημαντικού για τη Χριστιανοσύνη γενικότερα μοναστηριού στη Χίο, όπως 
η Νέα Μονή.  Και τα χρυσόβουλλα των διαφόρων αυτοκρατόρων που 
είχαν επικυρωτική ισχύ για τα πάμπολλα περιουσιακά δωρήματα προς το 
μοναστήρι, προϋπόθεταν αυτή την προστατευτική οχύρωση του νησιού.  
Το σημαντικότερο όμως προνόμιο που δόθηκε στη Μονή από τον ίδιο τον 
υψηλό προστάτη και κτίτορα της, ήταν το δικαίωμα που της 
παραχωρούσε να παίρνει «τά τριττά» από κάθε πρόσοδο της νήσου, 
κτηματική, φορολογική, ή οποιαδήποτε άλλης μορφής, προνόμιο που 
επικυρώθηκε από τους μετέπειτα αυτοκράτορες. 
 
Πίσω από αυτή  την υπερβολική πρόνοια για το αυτοκρατορικό 
καθίδρυμα, μπορεί να διαπιστώσει κανείς για μια ακόμη φορά τον συνεχή 
αγώνα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, ξεχωριστά αυτών της 
Μακεδονικής δυναστείας, εναντίον των φεουδαρχών, που αποτελούσαν 
μόνιμη πληγή και απειλή για την ίδια την υπόσταση του κράτους.  
Οχυρωμένοι όχι μόνο μέσα στους απροσπέλαστους πύργους τους, αλλά 
και πίσω απ’ τα δικαιώματα που είχαν επικυρωθεί με αυτοκρατορικά 
χρυσόβουλλα, διαθέτοντας δικό τους στρατό, με πολύ μεγάλη δυσκολία 
μπορούσαν να ανεχθούν να δίνονται προνόμια σε άλλους που θα 
έβλαπταν τα δικά τους συμφέροντα.  Έτσι η ρήξη ανάμεσα σ’ αυτούς και 
τους αυτοκράτορες σοβούσε πάντα και πολλές φορές έπαιρνε τη μορφή 
προκλητικής διαμαρτυρίας, που συνοδεύονταν και από την ανάλογη 
εκδήλωση έχθρας.  Κάτι παρόμοιο έγινε στη Χίο, όταν έπαψαν πια να 
έχουν ισχύ οι επικυρωτικοί χρυσόβουλλοι λόγοι του κτίτορα και προστάτη 
της Νέας Μονής Μονομάχου: η Χίος, απ’ τις πρώτες επαρχίες της 
αυτοκρατορίας με πλεονεκτική θέση σαν έδρα ξεχωριστού θέματος, και 
για τούτο εξαιρετικά οχυρωμένη, με εμπόριο που άκμαζε και με προϊόντα 
λίγο ως πολύ εξωτικά, έγινε προνομιούχος τόπος όπου εγκαταστάθηκαν 
πολυάριθμοι αρχοντικοί οίκοι, όπως έγινε και η Πελοπόννησος και η 
Μικρά Ασία και μερικά άλλα μεγάλα νησιά.  
 
Έτσι στην εποχή των Κομνηνών «έχομεν εισροήν ευγενών οίκων εις την 
Χίον και μεγάλην εξελληνιστικήν ακμήν».  Αυτοί οι ευγενείς οίκοι, που 
είχαν δικαιώματα επικυρωμένα με αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα, είναι 
φυσικό ν’ αντιδρούσαν στη «δεσποτεία» της Νέας Μονής, που δεν 
αποτελούσε παρά ένα σίγουρο μέσο για την εξάσκηση της κοινωνικής 
πολιτικής από μέρους της Βυζαντινής πολιτείας.  Η αντίδραση τους αυτή 
φανερώθηκε όταν στην ακμή της δυναστείας των Κομνηνών, έπαψαν να 

M 
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έχουν ισχύ οι επικυρωτικοί χρυσόβουλλοι λόγοι του Μονομάχου, και οι 
άρχοντες αυτοί αγνόησαν την ύπαρξη της Μονής και έχτισαν μέσα στα 
δικά τους κτήματα ναούς ιδιωτικούς και οχυρώθηκαν μέσα σε δυνατούς 
καστρόπυργους.  Πολλά τοπωνύμια δείχνουν πάνω στη νήσο το 
αντιδραστικό αυτό πέρασμα των Βυζαντινών χωροδεσποτών και μερικοί 
τέτοιοι πύργοι ορθώνονται ακόμα αλαζονικοί σε διάφορα μέρη.  Οι 
καστρόπυργοι αυτοί ήταν αληθινά κάστρα, που εκπλήρωναν όλες τις 
προϋποθέσεις ενός τέλεια οχυρωμένου φρουρίου. 
 

 ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΑ ∆ΩΤΙΑ.  Νοτιοανατολικά του Πυργιού, μετά τα 
Μπρούκια, βρίσκεται ο έφορος κάμπος των ∆ωτιών.  Ύστερα από 
την ανηφοριά της Βληχωνής, μιας ελαιόφυτης περιοχής, από την 
οποία διέρχεται η συνέχεια του δρόμου των Μπρουκιών, που 
οδηγεί στα ∆ώτια, αρχίζει ο κάμπος, στενός στην αρχή του και 

πολύ πλατύτερος στη συνέχεια του.  Στην αρχή του υψίπεδου και δεξιά 
του δημόσιου δρόμου προβάλλει ένα ψηλό, απομονωμένο και ερειπωμένο 
μνημείο. είναι ο μεσαιωνικός πύργος του κάμπου, που με δυσκολία 
διηγείται  την  ιστορία  του.   Είναι  χτισμένος  στην  παρυφή  της βόρειας 

 
 
 
 

προέκτασης του βουνού Τράχωνα, 
που ορίζει δυτικά τον κάμπο των 
∆ωτιών, στη θέση Πυρρού.  Ο 
πύργος είναι ορατός από την 
περιοχή της Σικελιάς και των 
Πατρικών. 
 
Μολονότι ήταν ένα αξιόλογο οχυρό 
και δεσπόζει στην περιοχή με το 
επιβλητικό του ύψος, κανένας 
περιηγητής δεν κάνει λόγο γι’ 
αυτόν.  Η μόνη ένδειξη, η οποία 
οδηγεί στην χρονολογική 
τοποθέτηση του πρίν το 1346 – 
έτος κατάληψης της Χίου από τους 
Γενουάτες – είναι μια πληροφορία 
που περιέχεται στο ανέκδοτο 
χειρόγραφο της ιστορίας της Χίου.  
Σύμφωνα μ’ αυτήν, οι Γενουάτες, 
όταν κατέλαβαν το νησί, βρήκαν 
τέσσερα οχυρά, τα οποία όμως δεν 
κατονομάζονται.  Ένα απ’ αυτά 
συμπεραίνεται ότι ήταν τα ∆ώτια.  Η 
εκδοχή αυτή είναι σύμφωνη με μία 
παράδοση που λέει ότι τρεις 
αδερφοί έχτισαν ισάριθμους 
πύργους, ο ένας τον πύργο της Σι- 

O 
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κελιάς, ο άλλος του Νότσω Κήπου 
(Έξω Κήπου), ανάμεσα στα χωριά 
Θολοποτάμι και Άγιο Γεώργιο, και ο 
τρίτος των ∆ωτιών.  Και ο πύργος 
της Σικελιάς υπήρχε, όταν κατέλα-
βαν οι Γενουάτες τη Χίο. 
 
Αν λάβουμε υπ’ όψη μας τις ιδαί-
τερες συνθήκες που επικρατούν στο 
Βυζάντιο από τον 10ο αιώνα και πέ-
ρα (από την εποχή αυτή βρίσκουμε 
μεγάλες αριστοκρατικές οικογένειες 
που έχουν στην κατοχή τους απέ-
ραντες εκτάσεις γης) και την κατά-
σταση που διαμορφώνεται στη Χίο 
από τον 11ο αιώνα και μετά (το νησί 
αρχίζει να αναπτύσεται εκ νέου 
οικονομικά ύστερα από μακροχρό-
νια παρακμή), σε συνδυασμό με ο-
ρισμένα αρχιτεκτονικά χαρακτηρι-
στικά του οικοδομήματος, η τοπο-
θέτηση του χρονικά στο 13ο αιώνα, 
ίσως δεν θα ήταν ατυχής.   Εξάλλου 
ο πύργος των ∆ωτιών μπορεί να 
υποστηρίξει κανείς ότι οικοδομήθη-
κε πριν από την οχύρωση του Πυρ-
γιού και αποτέλεσε ίσως πρότυπο 
για την οικοδόμηση του πυργούσι-
κου πύργου.  Γιατί δεν θα υπήρχε 
σοβαρή ανάγκη ανέγερσης του μετά 
την τελειότατη οχύρωση του Πυρ-
γιού. 
 
Οικοδομήθηκε λοιπόν από κάποια 
αριστοκρατική οικογένεια της επο-
χής εκείνης, που είχε στην κατοχή 
της μεγάλες εκτάσεις γης στην πε-
ριοχή.  Ανάλογα παραδείγματα έ-
χουμε και σε πολλά άλλα μέρη της 
Χίου, στα οποία υπάρχουν τέτοιοι 
πύργοι και φέρνουν τα ονόματα 
των κατόχων τους γαιοκτημόνων 
όπως λ.χ. τα Μαύρου,  τ’ Αγγέλου, 
τα Πατρικίου, τα Μάρκου κ.ά.  Η 
διαφύλαξη των προϊόντων, η 
εποπτεία  στην  εργασία της συγκο- 
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μιδής και ο άμεσος οικονομικός 
έλεγχος της περιοχής οδήγησαν 
τους γαιοκτήμονες στην ανέγερση 
αυτών των πύργων. 
 
Ο πύργος είναι οικοδόμημα ορθο-
γώνιο στην κάτοψη, διαστάσεων 
14,60 Χ 15,80 μ. με ισόγειο και 
δύο ορόφους.  Στο εσωτερικό του 
δεν σώζεται τίποτα πια.  Μόνο οι 
τρείς πλευρές του διατηρούνται, η 
νότια είναι γκρεμισμένη.  Το όλο 
οικοδόμημα ενισχύεται περιμετρικά 
στη βάση του μ’ ένα κεκλιμένο 
προς τα έξω περίζωμα ύψους 
3,50μ. που συντελεί στην ευστά-
θεια και εδραίωση του κτιρίου.  Στο 
περίζωμα της ανατολικής και 
βόρειας πλευράς υπάρχουν ανά 
δύο ανοίγματα, διαστάσεων 0,80 Χ 
0,10 μ. στην ίδια ευθεία και σε 
αρκετή μεταξύ τους απόσταση, που 
χρησίμευαν ως φωταγωγοί και 
πολεμίστρες συγχρόνως.  Ένα το-
ξωτό άνοιγμα, καταχωσμένο σήμε-
ρα, υπήρχε στη νότια πλευρά, 
κοντά στη νοτιοανατολική γωνία 
του πύργου, που ήταν η πόρτα του 
ισογείου. 
 
Πάνω από το κεκλιμένο περίζωμα 
υψώνονται οι τέσσερις κάθετες 
πλευρές του πύργου.  Σε ύψος 
τριών περίπου μέτρων, από το 
σημείο όπου θλάται η κάθετη 
γραμμή, σχηματίζοντας την κλίση 
του περιζώματος,υπάρχουν δύο 
παράθυρα στη βόρεια πλευρά 
(ισάριθμα υπήρχαν και στη νότια).  
Αυτά αντιστοιχούν στον πρώτο 
όροφο.   Από  την  ίδια  πλευρά  
και ψηλότερα, κοντά στη βορειοα-
νατολική γωνία, υπάρχει άλλο 
παράθυρο που ανήκει στο δεύτερο 
όροφο.  Στην ανατολική πλευρά 
του πύργου,  κοντά  στη νοτιοανα- 
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τολική γωνία, υπάρχει άνοιγμα που 
ήταν η κεντρική είσοδος του πύρ-
γου.  Στην ανατολική πλευρά 
υπήρχε εξωτερική πέτρινη  κλίμακα 
που αριθμούσε 13 ως 14 βαθμίδες 
και στένευε από κάτω προς τα πά-
νω.  Η εσωτερική της πλευρά ήταν 
προσκτισμένη στο περίζωμα και α-
πέληγε σ’ ένα πλατύσκαλο.  Από το 
σημείο του πλατύσκαλου μέχρι τη 
θύρα η απόσταση (4 περίπου μέ-
τρα) γεφυρωνόταν με κινητή σκά-
λα για λόγους ευνόητους.  Σε περί-
πτωση εχθρικής επίθεσης, οι ευρι-
σκόμενοι μέσα στον πύργο τραβού-
σαν επάνω τη σκάλα και η είσοδος 
στον πύργο δεν ήταν εύκολη.  Υ-
πήρχε βέβαια η είσοδος του ισογεί-
ου, αλλά το ισόγειο, που το χρησι-
μοποιούσαν για αποθήκη, με τους 
ορόφους δε συγκοινωνούσε εσωτε-
ρικά.  Υπάρχει ακόμη ένα άνοιγμα – 
παράθυρο δεξιά και ψηλότερα από 
τη θύρα, το οποίο ανήκει στο 
δεύτερο πάτωμα.  Ανοίγματα σε 
σχήμα παραθύρου υπάρχουν δύο 
και στη δυτική πλευρά.  Ο πύργος 
επιστεφόταν με 10 επάλξεις.  Μόνο 
η δυτική πλευρά προς το βουνό δεν 
έφερε επάλξεις.  Απ’ αυτές σώ-
ζονται μόνο τρεις στην ανατολική 
πλευρά και μία στη βόρεια. 
 
Γύρω από τον πύργο σχηματίζεται 
μεγάλος περίβολος, με τείχος και 
μικρούς στρογγυλούς πύργους στις 
γωνίες, διαστάσεων 95 Χ 75μ. 
πάχους τοίχου 0,97 – 1μ. και ύ-
ψους ανάλογου με τη διαμόρφωση 
του εδάφους, που φτάνει στη δυτι-
κή πλευρά το ψηλότερο σημείο 
μέχρι τα 2,20μ.  Το αρχικό όμως 
ύψος, όπως φαίνεται, ήταν πολύ 
μεγαλύτερο.  Η ανατολική πλευρά 
του περιτειχίσματος, σε αντίθεση με 
τη  δυτική,   διατηρείται   σ’  όλο  το 
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μήκος της σε ύψος 3,10 μ.  Η βό-
ρεια και η νότια πλευρά έχουν 
γκρεμιστεί και μόνο σε ορισμένα 
σημεία διατηρούνται τμήματα του 
τείχους, που μόλις ξεπερνούν το ύ-
ψος του ενός μέτρου.  Και οι δύο 
πλευρές, όπως φαίνεται, είχαν από 
μία είσοδο.  Το τείχος έχει σειρά 
πολεμιστρών και σε δύο σημεία της 
κάθε πλευράς υπάρχουν δύο α-
νοίγματα, διαστάσεων 0,40Χ0,40μ. 
οριζόμενα από 4 πλάκες, τα οποία 
χρησίμευαν για επόπτευση της πε-
ριοχής από τους φρουρούς, αλλά 
και για τη διαβίβαση πραγμάτων.  
Από τα τέσσερα πυργόπουλα, που 
ήταν στις γωνίες του περιβόλου, 
σώζονται μόνο δύο, το βορειοδυτι-
κό και το νοτιοανατολικό.  Το βο-
ρειοδυτικό έχει εσωτερική διάμετρο 
3,10 μ. πάχος τοίχου 0,95 μ. και 
ύψος από το δάπεδο μέχρι την 
κορυφή του 3,30–3,40 μ.  Σε ύψος 
2 μέτρων από το δάπεδο έχει έξι 
διαμπερή ανοίγματα που χρησίμευ-
αν ως αεραγωγοί και φωταγωγοί και 
συγχρόνως ως πολεμίστρες. 
 
Στην αυλή του πύργου βρέθηκαν 
λείψανα χριστιανικού ναού.  Έτσι 
ολοκληρωνόταν το γνωστό κατά 
τους τελευταίους βυζαντινούς αιώ-
νες σχήμα, που έχει δυτική προέ-
λευση, πύργος–εκκλησία–γαιοκτη-
μοσύνη.  Ο πύργος χρησιμοποιείται 
από τους Γενουάτες κατακτητές  και 
εγκαταλείπεται μετά το 1566. 
 
Ο πύργος στα ∆ώτια είναι συνδεμέ-
νος μ’ ένα πυργούσικο θρύλο.  Οι 
Πυργούσοι, ακόμη πριν από λίγα 
χρόνια, διηγούταν στα μικρά παιδιά 
ότι μόνιμος και παντοτινός κάτοι-
κος του πύργου ήταν μια βασίλισσα 
που την έλεγαν Κατερίνα.  Αυτή 
ποτέ  δεν  έβγαινε  έξω  απ’ αυτόν.   
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Είναι γνωστό ότι όλα τα παιδιά 
συνόδευαν τους γονείς τους στα 
χωράφια ήδη από την προσχολική 
ηλικία.  Το κάθε παιδί λοιπόν, σύμ-
φωνα με την απαίτηση της βασίλισ-
σας, ήταν υποχρεωμένο όταν πή-
γαινε για πρώτη φορά στα ∆ώτια, 
να την επισκεφτεί μόνο του, να της 
φιλήσει τα οπίσθια και εκείνη θα 
του έψηνε και θα του πρόσφερε ως 
κέρασμα ένα καφέ, σύμφωνα με το 
έθιμο.  Ειδάλλως δε θα γινόταν δε-
κτό στον κάμπο.  Όλα τα παιδιά, 
όταν έπαιρναν για πρώτη φορά το 
δρόμο για να μεταβούν στα ∆ώτια, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας τα  
συνείχε  η  αγωνία και ο φόβος για 
την υποχρεωτική, παράξενη και 
πρωτότυπη επίσκεψη που ήταν α-
ναγκασμένα να κάνουν.  Πολλά 
μάλιστα απ’ αυτά έκλαιγαν προς 
διασκέδαση των συνοδών τους, 
γονέων, συγγενών και άλλων συγ-
χωριανών.  Το κλάμα και ο φόβος 
έπαυαν μόλις προσπερνούσαν τον 
πύργο που βρίσκεται στην αρχή του 
κάμπου. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Αρχοντικό στον κάμπο της Χίου 
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 ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΠΙΤΥΟΣ :  Το Πιτυός βρίσκεται τοπογραφικά στο 
βορειοανατολικό μέρος του νησιού στις ανατολικές υπώρειες του 
βουνού «Πηγάδια» που είναι προέκταση του υψηλότερου 
βουνού της Χίου (μετά το Πελιναίο) του Όρους, που έχει ύψος 
1.120 μέτρα, κτισμένο στην αριστερή όχθη (δυτ.) του χειμάρρου 

Ρίνα, που διασχίζει την κοιλάδα, στην πλαγιά λόφου (υψ. 400 μ.) που 
στην κορυφή του στεφανώνεται από μεσαιωνικό πύργο που σώζεται 
ακέραιος.  Βουνά δυτικά και ανατολικά οριοθετούν την κοιλάδα 
(καλλιεργημένη γη) του Πιτυούς, έκτασης 3.200 στρεμμάτων, ανοικτή 
προς τα βόρεια και νότια.  Ο πύργος είναι η πιο ζωντανή απόδειξη της 
οικονομικής και πληθυσμιακής δύναμης του χωριού στα παλιά χρόνια. 
 

 
 
Είτε οι κάτοικοι του Πιτυούς μονάχοι τους χωρίς εξωτερική βοήθεια, είτε 
αυτοί που διοικούσαν το νησί, δαπάνησαν ή εργάστηκαν για να τον 
υψώσουν, σημασία έχει ότι ο τόπος του Πιτυούς είχε αξία και ζωτικότητα 
για να οικοδομηθεί αυτό το κτίσμα.  Είναι ένας εντυπωσιακός διώροφος 
πύργος με ακανόνιστο γενικό σχήμα και καλή διατήρηση κτισμένος στα 
όρια του φυσικού κρημνού που αποτελεί τον πυρήνα του χωριού που 
αναπτύσσεται στη μία πλευρά του.  Ο όγκος των υλικών και ο χρόνος 
ασφαλώς που χρειάστηκε για να αποπερατωθεί, φανερώνουν πόσο 
τεράστιο έργο ήταν για την εποχή εκείνη. 

O 
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Πότε κτίστηκε μας είναι άγνωστο και δυστυχώς δε βρέθηκε κανένα 
γραπτό γι‘ αυτό.  Μπορούμε όμως να συμπεράνουμε από τα ακόλουθα ότι 
είναι Βυζαντινός.  Το χωριό κτίσθηκε για ασφάλεια στο σημείο που είναι 
σήμερα και είναι ευνόητο ότι τότε κτίστηκε και ο πύργος, για να 
προστατευτεί από επιδρομές.  Από το χρυσόβουλλο του αυτοκράτορα Μιχ. 
Παλαιολόγου το 1259 αποδεικνύεται ότι το Πιτυός ήταν κτισμένο στο 
σημείο που βρίσκεται τώρα γιατί όπως γράφει, τα χωράφια του 
«Αρογεύτου» δηλ. της Θεοτοκίνας που ανήκαν στην ιδιοκτησία της Νέας 
Μονής είναι βορειοανατολικά του χωριού.  Οι Γενοβέζοι κατέκτησαν τη 
Χίο το 1346 δηλαδή 87 χρόνια αργότερα.  Αφού λοιπόν το χωριό χτίστηκε 
στο σημείο αυτό για ασφάλεια άρα και πριν από την κατάκτηση των 
Γενοβέζων υπήρχε ο πύργος.  Ο καθηγητής Άμαντος στο βιβλίο του 
«Συμβολή εις την Μεσαιων. Ιστορία» μας λέει ότι : «Εις τα οχυρά οι 
Βυζαντινοί έδιδαν εκτάσεις που μπορούσαν να καλλιεργηθούν από τις 
φρουρές γι’ αυτό ένα φρούριο, ένα οχυρό, μπορούσε να μεταβληθεί σε 
χωριό». 
 
Ένα ακόμη στοιχείο για τη Βυζαντινή προέλευση του πύργου μπορεί να 
είναι η εκκλησία του Αγίου ∆ημητρίου δέκα μέτρα από τον πύργο με 
Βυζαντινές αγιογραφίες και ανατολικό προσανατολισμό του ιερού. 
 

 
Οι βίγλες ειδοποίησης του Πιτυούς 

 

 

Τα παλιά χωριουδάκια και οικισμοί 
της περιοχής συνενώθηκαν και α-
ποτέλεσαν το σημερινό χωριό και 
εκείνο που είναι γνωστό από την 
ιστορία είναι ότι η μορφή των χω-
ριών του νησιού είναι Βυζαντινή.  
Τα βυζαντινά χωριά κρατούν από 
τον 7ο μ.Χ. αιώνα όταν οι ελεύθε-
ροι μικροκαλλιεργητές σκόρπιων 
χωριών ενώνονταν σε μία κοινότη-
τα κόμης (χωριού) και με δική 
τους αυτοδιοίκηση οργάνωναν τη 
ζωή τους.  Ο Κ. Καλοκαιρινός στο 
βιβλίο του «Ιστορία Ρωμαϊκή και 
Μεσαιωνική 146–1453 μ.Χ.» στη 
σελίδα 151 λέει : «Το βυζαντινό 
χωριό είναι θεσμός που συγκράτη-
σε τους ελεύθερους ιδιοκτήτες και 
η ιστορία του συμπίπτει με την 
ιστορία της ακμής του βυζαντίου».  
Επίσης λέει ότι οι πειρατικές 
επιδρομές Σαρακηνών – Αράβων 
στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο ενα-
ντίον των  παραλίων και των 
νησιών άρχισαν τον 7ο αιώνα. 
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Η πρώτη επιδρομή των Αράβων 
στο Αιγαίο έγινε το 625 μ.Χ. στην 
οποία κατέστρεψαν τα νησιά μετα-
ξύ των οποίων και η Χίος.  Το ίδιο 
συνέβη και το 657 μ.Χ. όπου κα-
τέστρεψαν και το ναό του Αγίου 
Ισιδώρου.  Από το 823 μ.Χ. που οι 
Σαρακηνοί πάτησαν τη Κρήτη (ο-
ριστική κατάκτηση το 827 μ.Χ.) οι 
επιδρομές στο Αιγαίο πύκνωσαν.  
Από τα μέσα του 828 κατασκεύα-
σαν αξιόλογο στόλο κι άρχισαν 
φοβερές ληστοπειρατικές επιδρο-
μές εναντίον παραλίων και νησιών 
του Αιγαίου. 
 
Από το 900 μ.Χ. δεσπόζει στο 
Αιγαίο ο Λέων ο Τριπολίτης, Σαρα-
κηνός που έγινε μάστιγα του Αι-
γαίου με την απαίσια θηριωδία του 
κι έκανε επιδρομές εναντίον των 
νησιών και της Χίου.  Το 873 ο 
Σαϊτης όπως τον ονόμαζαν οι Βυ-
ζαντινοί με στόλο υπόταξε κι ερή-
μωσε όλα τα νησιά του Αιγαίου.  
Οι Σαρακηνοί διοίκησαν την 
Κρήτη 134 χρόνια από το 827 ως 
το 961 και κυριάρχησαν στο 
Αιγαίο.  Τα νησιά του και η Χίος 
βέβαια, λόγω το ότι βρίσκεται στο 
πέρασμα των θαλασσινών δρομο-
λογίων, οχυρώνεται. 
 
Το 911 με την καταστροφή του 
Βυζαντινού στόλου κοντά στη Σά-
μο από τους Άραβες, η Χίος κατα-
στρέφεται και στα μετέπειτα χρό-
νια οι επιδρομές συνεχίστηκαν το 
1027, το 1035, το 1125, 1171 και 
το 1250.  Χρυσόβουλλο του αυτο-
κράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου το 
1259 μας πληροφορεί ότι από πει-
ρατική επιδρομή καταστρέφεται το 
∆ελφίνι  και  ίσως  και  τα  Κοίλα 
που είναι στο ίδιο φρουριακό συγ-
κρότημα  και  που το 1420 το βλέ- 
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πουμε ότι παραμένει ισχυρό οχυρό 
και στη συνέχεια το Πιτυός που η 
τύχη του ήταν συνδεδεμένη με τα 
παραλιακά οχυρά ∆ελφίνι - Κοίλα. 
 
Οι επιδρομές συνεχίστηκαν μέχρι 
το 1346 που η Χίος καταλαμβάνε-
ται από τους Γενοβέζους.  Το Βυ-
ζαντινό κράτος δεν μπορούσε να 
προστατεύσει τους πληθυσμούς γι’ 
αυτό οι κάτοικοι έφευγαν από τα 
παράλια και πήγαιναν στο εσωτερι-
κό.  Στον καιρό των Κομνηνών 
εγκαταστάθηκαν στο νησί μόνιμα, 
διάφοροι αξιωματούχοι και αυτό 
μαρτυρεί ότι τα οχυρά που ήταν 
ενεργά ήταν πολλά, αλλά έκτισαν 
κι αυτοί σαν φεουδάρχες δικά 
τους.  Υπήρχε μάλιστα μεγάλη 
φροντίδα γι’ αυτά.  Κατά την Αιμι-
λία Σάρου, μεταξύ 867 και 886 
μ.Χ. επί Βασιλ. Μακεδόνος, εξα-
σφαλίστηκε κάπως το Αιγαίο από 
τις πειρατικές επιδρομές με την 
ολοκλήρωση των μέτρων άμυνας. 
 
Κτίστηκαν φρούρια και πύργοι σε 
διάφορα μέρη του νησιού και διε-
τέθηκαν αμυντικές δυνάμεις από 
διοικητικούς τεχνικούς και στρα-
τιωτικούς Βυζαντινούς.  Τα χρυσό-
βουλλα Νικηφόρου Βοτανειάτη και 
Κωνσταντίνου Μονομάχου αναφέ-
ρουν ότι τα οχυρά της Χίου επο-
πτεύονται από σειρά αξιωματού-
χων.  Όταν ο τρομερός πειρατής 
Τζαχάς ενήργησε επιδρομή ενα-
ντίον της Χίου το 1093 βρήκε τη 
Χίο καλά οχυρωμένη καθώς είχε 
ολοκληρωθεί η άμυνα και στα 
παράλια και στο εσωτερικό.  Κατά 
τον Γ. Ζολώτα ελάχιστα συμπλη-
ρώ ματα κυρίως σε επισκευές και 
ανοικοδομήσεις οχυρών και πύρ-
γων έκαναν οι Μαονέζοι και ότι αυ-
τά που υπάρχουν  ιδρύθηκαν  κατά 
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καιρούς από την ανάγκη της επο-
χής των Αραβικών επιδρομών κάτι 
που συνηγορεί στο γεγονός ότι ο 
πύργος του Πιτυούς  πρέπει να κτί-
στηκε σε Βυζαντινή περίοδο. 
 
Ο πύργος του Πιτυούς ως ισχυρό ο-
χυρό, αναφέρεται στο Πρώτο Αμυ-
ντικό σύστημα ασφάλειας, το Πα-
ραλιακό.  Επίσης το κάστρο–πύρ-
γος των Κοίλων, το Παλαιό κάστρο 
–Καστράκι ή ∆ίπυργο, της Γριάς το 
Λημόκαστρο ή Ελληνόκαστρο ή Ρη-
μόκαστρο στα σύνορα Πιτυούς–Λα-
γκαδάς.  Ολες αυτές οι οχυρώσεις 
ήταν προ των Γενοβέζων.  Των Κοί-
λων ο πύργος έχει κάποια ομοιότη-
τα με του Πιτυούς στο σχήμα και 
τις διαστάσεις του και θεωρείται 
αρχαίο κάστρο. 
 
Η μορφή του πύργου και η αρχι-
τεκτονική του έχει ακανόνιστο σχή-
μα με ύψος 15 μέτρα.  Η διάμετρος 
στο στενότερο σημείο είναι 16 μέ-
τρα ενώ στο φαρδύτερο 22.  Είναι 
διώροφος και το επάνω πάτωμα 
είναι χωρισμένο με μεσότοιχο στα 
δύο.  Στο βόρειο διαμέρισμα υπάρ-
χει φουντάνα στο δάπεδο και άλλος 
ένας ιδιαίτερος χώρος, ο φούρνος, 
του οποίου κατέστρεψαν τη δομή οι 
χωρικοί που άρπαξαν τα τούβλα με 
τα οποία ήταν χτισμένος.  Η στέγη 
και το μεσοπάτωμα είναι θολωτές 
(καμάρες).  Η συγκολλητική ύλη 
της οικοδομής είναι το κορασάνι 
(τριμμένα θραύσματα κεραμιδιού 
με ασβέστη και άμμο).  Με το ίδιο 
υλικό είναι και το οχυρό, της Γριάς 
το πυργάρι, στην περιοχή Καρδα-
μύλων, όπου κι εκεί όπως λέγεται 
μεταδίδονταν οι αναγκαίες ειδήσεις 
στις αρχές και την φρουρά με εν-
διάμεσο σταθμό ίσως την κορυφή 
Μεροβίγλι   προς   τον   πύργο  του 
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Πιτυούς. 
 
Την κορυφή του πύργου στεφάνωναν επάλξεις προς τα δυτικά και βόρεια 
προς το μέρος του χωριού γιατί τα άλλα σημεία του πύργου είναι 
απρόσιτα λόγω του κρημνού.  Στον πύργο ανέβαιναν και κατέβαιναν με 
ανεμόσκαλα.  Στο ανατολικό και στο βόρειο μέρος του πύργου υπάρχουν 
από δύο ανοίγματα.  Από τα βόρεια πορτοπαράθυρα το ένα που ήταν και 
πιο προσιτό για άνοδο είναι ανεξακρίβωτο που οδηγούσε στο εσωτερικό 
του πύργου.  Από κει πρέπει να πει κανείς με βεβαιότητα ότι γινόταν η 
επικοινωνία του πύργου ή ακόμη κάτι ανεξακρίβωτο, ότι υπήρχε όπως 
λέγεται, καταπακτή που επικοινωνούσε με σπηλιά που βρισκόταν στη  
βάση  του βράχου στις όχθες του ποτα μού.  Το σχήμα του πύργου είναι 
στενόμακρο, ακανόνιστο πολυγωνικό διαμορφωμένο σύμφωνα με τη 
διάταξη του λόφου που κτίστηκε.   
 
Η πειρατεία εξακολούθησε ως το 1850 που βρέθηκε ο ατμός και τα 
πολεμικά πλοία πιο γρήγορα και εξοπλισμένα, εξόντωσαν τους πειρατές κι 
έτσι αχρηστεύθηκαν και οι πύργοι κι έπαψαν να λειτουργούν.  Λέγεται ότι 
ο πύργος του Πιτυούς χρησίμευσε για άμυνα στη σφαγή του 1822.  
Γνωρίζουμε επίσης ότι οι Πιτυανοί της περασμένης γενεάς άνοιξαν την 
πόρτα που υπάρχει σήμερα στον Πύργο.  Η φθορά του χρόνου υπάρχει σε 
πολλά σημεία και χρειάζεται αποκατάσταση.  Κλίμακα δεν υπάρχει για 
άνοδο και χρησιμοποιείται ανεμόσκαλα εσωτερικά. 
 

 
______________________ 
Γ.Σ. Χειλάς, Η Ιστορία του χωριού μου : Πιτυός, Αθήνα, 1983 
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Α ΜΑΡΚΟΥ : Το όνομα πατραπέμπει στη Βυζαντινή συνήθεια 
της ονομασίας της περιοχής από τον ιδιοκτήτη της.  Στην 
γειτονική Ποταμιά έχουμε το τοπωνύμιο «Τα Βασιλείου».  
Σήμερα στα Μάρκου διακρίνονται ο ερειπωμένος 
οχυρωματικός πύργος, τα ερείπια του οικισμού και η 

αναστηλωμένη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.  Πολύ λίγα πράγματα 
είναι εμφανή από τα άλλα κτίσματα του οχυρού, τμήμα της οχύρωσης του 
οποίου υπήρξε ο πύργος.  Εξαίρεση αποτελεί το πρωτότυπο σύστημα 
ύδρευσης με σειρά μικρών δεξαμενών. 
 
Η περιοχή ανήκει στην κοινότητα 
της Πισπιλούντας από την οποία 
ελάχιστα απέχει, οι περισσότερες 
όμως ιδιοκτησίες ανήκουν σε 
κατοίκους της επίσης γειτονικής 
Ποταμιάς.  Υπήρξε μια κινητικότητα 
πληθυσμών από τη Βολισσό προς 
τα χωριά Τα Μάρκου, Πισπιλούντα 
και Ποταμιά αρχικά, και κατόπιν 
μεταξύ των τριών τελευταίων 
χωριών.  Οι κάτοικοι 
μετακινήθηκαν σταδιακά από τα 
Μάρκου προς την Πισπιλούντα και 
την Ποταμιά ως το 1928, με 
τελευταίους κατοίκους την 
οικογένεια του μελισσοκόμου 
∆ημητρίου Ράλλη φερώνυμη 
πιθανό της αρχικής οικογενείας του 
Βυζαντινού ιδρυτή.  Σύμφωνη με 
την παράδοση και η γνωστή Χιακή 
οικογένεια Ράλλη του Κάμπου και 
εκείνη του Λονδίνου και εκείνη 
των Ινδιών κατόπιν, κατάγονται 
από τους Ράλληδες αυτούς. 
 
Χωρίς αμφιβολία το κάστρο «στα 
Μάρκου»¨αποτελεί μέρος του 
σχεδιασμού της οχύρωσης της 
Βόρειας Χίου με κέντρο την 
Βολισσό και το οχυρό της φρούριο, 
που υπήρξε ισχυρότατη αμυντική 
περιοχή κατά τα μεσαιωνικά και 
νεότερα χρόνια.       Στο   ίδιο  
αμυντικό σύστημα θα πρέπει να 
ανήκαν και τα οχυρά της 
Σιδηρούντας, της  Παρπαριάς,  του 

 
 
 
 

 

Τ 
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Αγίου Γάλακτος, το Αγγελόκαστρο 
στα Φυτά, τα κάστρα στα 
Κουρούνια και τα Νενητούρια κ.α. 
καθώς και οι παραπλήσιες βίγλες 
όλης της περιοχής.  Η εξάρτηση 
όλων αυτών των οχυρωμένων 
θέσεων από τη Βολησσό, από την 
ίδρυση τους μέχρι τα νεότερα 
χρόνια, είναι εμφανής.   Στη 
βιβλιοθήκη της Μονής Μερσινιδίου 
σώζεται μια έγγραφη συμφωνία 
μεταξύ των γερόντων της 
Βολησσού και των παροίκων του 
χωριού «Τα Μάρκου» που 
αναφέρει μεταξύ άλλων  
 
«επειδής και άνωθεν και εξαρχής 
και ακολούθησεν συνήθεια να 
κάμνουν βίγλα οι πάροικοι του 
χωρίου Ταμάρκου εδώ με 
Βολισσόν...από τούδε και το εξής 
να μην έχουν να κάμνουν 
βίγλαν...».   
 
Το έγγραφο έχει ημερομηνία 
«Οκτώβρίου πρώτη αψοη» δηλαδή 
1778 και καταδεικνύει τη διάσπαση 
της κοινής άμυνας στο τέλος πια 
του 18ου αιώνα.  Σε Πατριαρχικό 
έγγραφο του Άνθιμου του Β’, 
χρονολογημένο το 1623, ο 
οικισμός  Τα  Μάρκου  αναφέρεται  
ονομαστικά μαζί με τα γειτονικά 
χωριά που ανήκουν στην περιοχή 
της Βολησσού και ως εκ τούτου 
αποτελούν τμήμα της Εκκλησια-
στικής Εξαρχείας Ψαρών, Βολισσού 
και Πυργίου. 
 
Σήμερα μόλις και μετά βίας 
διακρίνεται ο οχυρωματικός περί-
βολος και η βάση κάποιων περιφε-
ρειακών  πυργόπουλων.   Ο εσωτε- 
ρικός χώρος, όπου δεν 
καταλαμβάνεται από ερειπωμένα 
κτίσματα του  νεότερου  εγκαταλε- 
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λειμμένου οικισμού, καταλαμβάνε-
ται από αρδεύσιμες καλλιέργειες 
που χρησιμοποιούν νερό των 
αρχικών δεξαμενών.  Οι δεξαμενές 
αυτές είναι στρογγυλές με ένα 
μικρό τετράγωνο άνοιγμα πλάτους 
λιγότερου από μέτρο, λίγο πάνω 
από το έδαφος.  Έχουν διάμετρο 
από δύο μέχρι τρία μέτρα και μέσο 
βάθος πέντε μέτρα.  Είναι 
κτισμένες με ντόπιο ασβεστόλιθο 
και επιχρισμένες εσωτερικά με 
κονίαμα (κουρασάνι).  Παράλληλα 
με αυτές τις μικρές δεξαμενές 
υπάρχει και μία μεγάλη της αυτής 
κατασκευής αλλά με άνοιγμα πέντε 
μέτρα.  Μια μεγάλη πέτρινη  
γούρνα διαστάσεων δύο επί τρία 
μέτρα, βρίσκεται επίσης θαμμένη 
στο χώμα. 
 
Ο κεντρικός πύργος σώζεται σε 
σχετικά καλύτερη κατάσταση.  
Έχει σχήμα ορθογώνιο με 
κατεύθυνση από ανατολή προς 
δύση.  Οι μεγάλες πλευρές μήκους 
δεκατεσσάρων μέτρων και 
σωζόμενο ύψος πέντε μέτρων η 
βόρεια και δέκα μέτρων η νότια, 
φέρουν δύο πολεμίστρες κατά 
πλευρά στο δεύτερο όροφο με 
εξωτερικό άνοιγμα δώδεκα 
εκατοστών η κάθε μία.  Ένα 
παράθυρο με καμπύλο υπέρθυρο 
1,5 Χ 2,5 μέτρα σώζεται στη νότια 
πλευρά.  Οι μικρές πλευρές 
μήκους δέκα μέτρων έχουν 
σωζόμενο ύψος δεκατέσσερα 
μέτρα η δυτική και δέκα η 
ανατολική και φέρουν μικρές 
τετράγωνες θυρίδες στο δεύτερο 
όροφο αφού αυτού του είδους οι 
κατασκευές κατά κανόνα δεν είχαν 
ανοίγματα στο ισόγειο.  Η 
πρόσβαση εξασφαλιζόταν συνή-
θως  με κινητές  ξύλινες  κλίμακες. 
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Πρώτος  όροφος  εδώ  θεωρείται 
το ισόγειο χρησιμοποιούμενο ως 
αποθήκη  τροφίμων, νερού και 
άλλων εφοδίων.   Στο εσωτερικό 
του πύργου υπάρχουν διαχωρι-
στικοί τοίχοι κατά μήκος, στη μέση 
των μικρών πλευρών.  Ο πύργος 
χωρίζεται έτσι σε έξι διαμερίσματα.  
Στο δεύτερο όροφο σώζεται θύρα 
στο διαχωριστικό τοίχο στη μέση 
των δύο δωματίων, πλάτους ενός 
και  ύψους   τριών  μέτρων.   Μέσο 

πλάτος των θεμελίων είναι τα δύο μέτρα και της ανωδομής το ένα μέτρο 
και τριάντα εκατοστά. 
 
Σαν συγκολλητική ύλη χρησιμοποιηθήκε και εδώ το γνωστό κουρασάνι.  
Η στέγη του κάθε ορόφου ήταν φυσικά θολωτή.  Το μνημείο χρειάζεται 
άμεση στήριξη.  Επίσης το υδραυλικό σύστημα είναι πολύ πρωτότυπο, 
μοναδικό θα έλεγε κανείς και θα έπρεπε να μελετηθεί και να 
συντηρηθούν οι σωζόμενες στέρνες.  Το εκκλησάκι της Αγίας 
Παρασκευής, ένα χαριτωμενο λαϊκό κτίσμα του τέλους του 19ου αιώνα 
κτισμένο εξ’ ολοκλήρου με υλικό από τον πύργο, είναι επιεικώς θα λέγαμε 
«τσιμεντωμένο».  Το φυσικό περιβάλλον είναι ωραιότατο.  Είναι 
απαραίτητη η εκπόνηση μιας σωστής μελέτης όχι μόνο για τον πύργο 
όπως γίνεται συνήθως δυστυχώς, αλλά για ολόκληρο τον οχυρωμένο 
οικισμό και τον περιβάλλοντα χώρο. 
 
Η αποκοπή του μνημείου από το χώρο που το περιβάλλει μπορεί να 
οδηγήσει σε ολισθηρά μονοπάτια.  Τα Μάρκου μπορεί να αποτελέσει 
πιλότο για το νεότευκτο ∆ήμο Αμανής για τη συντήρηση και την 
ανάπλαση μνημειακών συνόλων τα οποία θα αποτελέσουν πόλο έλξης 
νέων ανθρώπων συμβάλλοντας στη σωστή ανάπτυξη της περιοχής. 

 
Το λιμάνι της Χίου.  Γκραβούρα. 

______________________ 
Θ. Καραμουσλή, Τα Μάρκου, Πελιννα. 
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 ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΣΙΚΙΛΙΑΣ :  Στα δεξιά του δρόμου στη διαδρομή 
από Μ. ∆ιδύμο προς Αρμόλια, κοντά στη θέση Σταυρός ο πύργος 
της Σικιλιάς μπορεί να μας διδάξει πολλά για την κατάσταση των 

μεσαιωνικών κτισμάτων της Χίου.  Ο πύργος φαίνεται άριστα και από τον 
Κονδυλώπα και από τα Νένητα και από τη θάλασσα.  Είναι χτισμένος σ’ 
έναν πολύ όμορφο λόφο, γύρω από τον οποίο βρίσκεται μια βαθειά 
κοιλάδα ανατολιλκά και δυτικά.  Η κορυφή αυτού του λόφου 
περιτριγυρίζεται από περίβολο που σώζεται εν μέρει, αλλά ο πύργος εκεί 
είναι ερείπιο σήμερα.  Στην κορυφή ακριβώς του λόφου βρίσκεται η 
εκκλησία της Παναγιάς η λεγόμενη Σικελιά ή Σικελιώτισσα. 
 

 
 

Οι χωρικοί απορούσαν πως χτίστηκε εκεί αυτός ο πύργος χωρίς να 
υπάρχει εκεί γύρω ούτε γη ούτε νερό και έλεγαν ότι αυτός που έχτισε τον 
πύργο θα είχε υποτάξει ίσως τα γύρω χωριά τα οποία θα δούλευαν γι’ 
αυτόν απολαμβάνοντας τη θέα γύρω από τον ωραιότατο πύργο.  Η ορθή 
παρατήρηση των χωρικών είναι αντίθετη με τα σχόλια των δυτικών 
αποδίδοντας το όνομα της Σικιλιάς στην εξαίρετη ευφορία του τόπου.  Η 
ίδρυση όμως της οχυρωμένης αυτής έπαυλης εκεί, εξηγείται αφενός για 
την περίοπτη θέση (βλέπει Καλαμωτή, Ψάρωνα, Κώμη, Προφ. Ηλία, 
Νένητα, Βουνό, Νότσω Κήπο, βουνό Αγ. Γεωργίου και Θόλο, Ικαρία και 
Μίμαντα) και αφετέρου για τη γειτνίαση των χωριών ∆ιδύμα και 
Αρμολιών.  Η παράδοση λέει ακόμη ότι ήταν «τρεις αδελφοί» που έχτισαν 
τον πύργο της Σικιλιάς, του Νότσω Κήπου και των ∆ωτιών. 
 

 

Ο 
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Κατά την παράδοση της Χίου στους Γενουάτες η Σικιλιά βρέθηκε στη 
κατοχή του Ζυβού Ιωάννου, ανηψιού και διαδόχου του Λέοντος 
Καλοθέτου και ήταν από τα κτήματα που διατήρησαν τις προσόδους τους.  
Ο Hopf προσθέτει ότι οι Γενουάτες υποχρεώθηκαν να πληρώσουν στο 
Ζυβό για τρία συνεχή χρόνια και σε τρεις δόσεις 7.000 υπέρπυρα. 
 

 
Ο πύργος διατηρήθηκε σχεδόν ακέραιος μέχρι το 1881 οπότε και 
κατέπεσε μεγάλο μέρος του.  Ότι απέμεινε παραμένει από τότε σταθερό 
με όλους τους μεσολαβήσαντες σεισμούς.  Επειδή ήταν ακέραιος 
χρησίμευε τουλάχιστον για τις γενικές συνελεύσεις των μαστιχοχωριτών.  
Εφόσων καταστράφηκε, οι συνελεύσεις γίνοταν έξω.  Στη Σικιλιά έγινε 
και η ιστορική συνέλευση της ελεύθερης πώλησης της μαστίχας του 1840. 
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- Η εξέλιξη των αμυντικών οχυρώσεων στην 
Γενουατοκρατία - 

 

 
ο μεγαλύτερο ποσοστό των περιγραφών για τον τρόπο 
κατασκευής των αμυντικών κτισμάτων στη περιέχεται στα αρχεία 
του συμβολαιογράφου Nicolo Sampietro στο Archivio di Stato στη 
Γένοβα και αναφέρεται στους συμβολαιογραφικούς τίτλους 
ιδιοκτησίας οι οποίοι συντάχθηκαν από αυτόν και είναι 

κατατεθημένοι. 
 
Το 1515 ο Podesta και οι κυβερνήτες της Μαόνα ανέθεσαν στον Battista 
Tomaso και στον Simone Andria, οι οποίοι ανήκαν και οι δύο στην 
οικογένεια των Giustiniani, να χτίσουν έναν ακόμη πύργο στο χωριό 
Πιραμά.  Οι δύο αυτοί εργολάβοι σύναψαν συμβόλαιο με τους 
αρχικατασκευαστές Σίδερο Πολίτη και Σέργιο Φραγκόπουλο για την 
κατασκευή αυτού του πύργου.  Οι κατασκευαστές συμφώνησαν να 
ξεκινήσουν την κατασκευή αμέσως μόλις ελάμβαναν την εντολή των 
εργολάβων, και να το κατασκευάσουν σε οποιοδήποτε σημείο έκριναν ως 
κατάλληλο οι εργολάβοι. 
 

 
Πιραμάς 

T 
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Οι προδιαγραφές αυτού του πύργου ήταν οι εξής : 
 

 
Περίγραμμα του Πύργου του Πιραμά 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. 

 

 
Ο πύργος του Πιραμά σε ύψος 

Το εμβαδόν μέσα από τους τοίχους 
στη βάση του θα έπρεπε να ήταν 
32 x 24 palmi (10 palmi = 1 canna 
=  2,491 μέτρα) δηλαδή 191,30 
τετραγωνικά μέτρα.  Τα τείχη του 
πρώτου ορόφου ο οποίος θα 
έπρεπε να είναι 20 palmi ύψος 
(4,982 μέτρα), θα έπρεπε να έχουν 
πάχος 5 palmi (1,25 μέτρα).  
Αντίστοιχα τα νούμερα για τον 
δεύτερο όροφο θα έπρεπε να είναι 
16 palmi ύψος (3,98 μέτρα) και 4 
palmi πάχος (1 μέτρο), και για τον 
τρίτο όροφο 14 palmi ύψος (3,5 
μέτρα) και 4 palmi πάχος.  Το 
σύνολο θα έπρεπε να επιστεγάζεται 
από ένα παραπέτο ύψους 4 palmi 
με επάλξεις 2,5 palmi (0,62 μέτρα).  
Επιπλέον θα έπρεπε οι τέσσερις 
γωνίες του πύργου να είναι 
λαξευτές και να έχει πόρτες, πύλες 
ή εισόδους.  Ο δεύτερος και ο 
τρίτος όροφος θα έπρεπε να είναι 
αψιδωτοί και ο πρώτος να έχει 
αποθηκευτικό χώρο για 
προμήθειες.  Τα θεμέλια θα έπρεπε 
να έχουν ανάλογο βάθος και 6 
palmi πάχος στο ισόγειο. 
 
Ολα τα δομικά υλικά για την 
κατασκευή θα έπρεπε να τα 
παράσχουν οι εργολάβοι και η 
πληρωμή των κατασκευαστών θα 
ήταν 7 carati για κάθε canna, με το  
ένα  τρίτο  να  πληρώνεται  με  την 

εκκίνηση της κατασκευής και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση της.  Οι 
συνολικές διαστάσεις του εξωτερικά θα πρέπει να ήταν χονδρικά 40 x 32 
πόδια και το συνολικό ύψος του λίγο πάνω από 50 πόδια. 
 
Ανάλογα συμβόλαια ανατέθηκαν στους Σίδερο Πολίτη, Σέργιο 
Φραγκόπουλο και Michele Grava για την κατασκευή πύργων στα χωριά 
Βαρβαρίτη (ήταν κοντά στη Βολισσό και δεν υπάρχει πλέον) με τις ίδιες 
προδιαγραφές με τον πύργο στο χωριό Πιραμά, και Φυτά, με αρκετά 
μεγαλύτερες προδιαγραφές όπως εμβαδόν 291,45 τετραγωνικά μέτρα, 24  
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palmi ύψος πρώτου ορόφου, και 
στον πρώτο όροφο θα έπρεπε να 
υπάρχει φούρνος για μαγείρευμα.  
Αυτός ο τελευταίος πύργος θα 
έπρεπε να κατασκευαστεί εντός 
τριών ετών. 
 
Πολύ χαρακτηριστικό γεγονός 
όλων των παραπάνω είναι ότι ο 
τρόπος πληρωμής από την 
κατασκευή του πρώτου πύργου 
μέχρι την ανάθεση και κατασκευή 
των υπολοίπων άλλαξε και από 7 
carati για κάθε canna στον πρώτο 
και πληρωμή σε δύο δόσεις, 
έφτασε τα 60 carati για κάθε 
canna στον τελευταίο και με 
πληρωμή σε τρεις ισόποσες δόσεις. 
  
‘Ενας ακόμη πύργος ανατέθηκε 
λίγο αργότερα στον 
αρχικατασκευαστή Μανώλη Πολίτη 
από τους εργολάβους Antonio 
Giustiniani και Giovanni και 
Vicenzio Britti με τοποθεσία 
κατασκευής το χωριό Χαλκιός.  Το 
εμβαδόν αυτού του πύργου θα 
ήταν 335 τετραγωνικά μέτρα, το 
ύψος του πρώτου ορόφου στα 22 
palmi, το πάχος των τειχών στα 6 
palmi, και ο πρώτος όροφος θα 
έπρεπε να ήταν βαρελωτός και οι 
υπόλοιποι δύο αψιδωτοί.  Για 
πρώτη φορά ανατίθεται και η 
συντήρηση του πύργου στον 
αρχικατασκευαστή για περίοδο 
τριών ετών μετά την ολοκλήρωση 
του. 
 
Σε άλλες περιπτώσεις όπως στο 
χωριό Βερβέρατο δεν υπήρξε 
ανάθεση συμβολαίου σε εργολάβο 
και αρχικατασκευαστή, αλλά την 
κατασκευή του πύργου την 
ανέλαβαν οι κάτοικοι του ίδιου του 
χωριού,  υπό  την  προϋπόθεση ότι 

 
Antonio Giustiniani 

 

 
Βερβέρατο 
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οι αρχές θα αναλάμβαναν την παροχή των δομικών υλικών και την 
πληρωμή των μαστόρων. 
 
Αργότερα όλοι οι πύργοι ενισχύθηκαν ή ανακατασκευάστηκαν τμήματα 
τους με την εισαγωγή του τσιμέντου ως δομικού υλικού το 1521. 
 

 
Τοίχος κατασκευασμένος από πέτρα και τσιμεντοκονίαμα. 

 
Όλοι αυτοί οι πύργοι καθώς και οι παλαιότεροι είχαν στη διάθεση τους 
αρκετά μέτρα αμύνης και υπήρχε πάντοτε φρουρός στις προμήθειες και 
τα πυρομαχικά αλλά δεν αποτελούσαν μέρος των στρατιωτικών 
ρυθμίσεων για την συνολική άμυνα του νησιού.  Ηταν καθαρά 
προστατευτικά μέσα και θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με τα σημερινά 
καταφύγια αεροπορικών βομβαρδισμών με τη διαφορά ότι εκείνες τις 
μέρες οι χωρικοί είχαν τη δυνατότητα αντιποίνων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 

 Arnold Smith, Architecture of Chios, 1962, Κεφ. ΧΙΧ, σελ. 117 - 120. 
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−−  ∩∩  ⊆⊆∑∑⎭⎭⎮⎮∑∑〉〉⎜⎜  ⊕⊕ ⎪⎪⎟⎟⇒⇒  
−−  

 

 
 

- Ο σεισμός του 1881 - 
 

 
ο έργο της καταστροφής των οχυρών και των κάστρων της 
Χίου από τους συνεχείς πολέμους, ολοκλήρωσε ο μεγάλος 
σεισμός που έγινε στις 22 Μαρτίου 1881, ημέρα Κυριακή και 
ώρα 13:30 μετά το μεσημέρι.  Έμεινε στην ιστορία της νήσου 
με τ’ όνομα «χαλασμός» και χαλασμός ήταν και στην 

πραγματικότητα.  Οι ζημιές και τα θύματα πάνω στο πολύπαθο έδαφος 
του λαβωμένου και χιλιοβασανισμένου νησιού ήταν τεράστιες.  Όλο το 
νησί απ’ άκρη σ’ άκρη δονήθηκε φοβερά.  ∆εν ήταν βέβαια η πρώτη 
φορά, και σε παλιότερους καιρούς έγιναν πάλι χαλασμοί από σεισμούς.  
Όμως τώρα η καταστροφή αυτή, φαινόταν να έχει κάτι το τελειωτικό 
σχετικά με τη μορφή των κτισμάτων της νήσου. 
 
Τα χωριά έπαθαν ανεπανόρθωτες καταστροφές, χάθηκε η αρχιτεκτονική 
της φρουριακής τους μορφής, μόνο από τα υπολείμματα μπορεί κανείς να 
ανασυγκροτήσει κάπως την πρώτη εικόνα.  Οι πύργοι, οι ακροπόλεις των 
χωριών, γκρεμίστηκαν.  Οι κάτοικοι, για να ξαναχτίσουν τις γκρεμισμένες 
τους εκκλησίες, χρησιμοποίησαν οικοδομικό υλικό από τους πύργους, 
απογκρεμίζοντας τους, αφού πια δεν θα χρησιμοποιούνταν για την άμυνα 
τους.  Το ίδιο έγινε και με τ’ άλλα φρουριακά κτίσματα.  Μερικά χωριά 
φαίνεται να μην επηρεάστηκαν απ’ το σεισμό, όπως το Πυργί και τα 
Μεστόλυμπα, που διατηρούν ακόμη τη μεσαιωνική τους μορφή αρκετά 
καλά.   
 
Μερικοί πύργοι γκρεμίστηκαν ολοκληρωτικά από τους κατοίκους, που 
εγκατέλειψαν τον πρώτο τους οικισμό μετοικώντας αλλού.  Αυτό έγινε 
στα Κοίλα, που εγκαταλείφθηκαν βέβαια κατά το τέλος του 16ου αιώνα 
ύστερα από πειρατική επιδρομή, αλλά οι κάτοικοι τους που 
εγκαταστάθηκαν στους γύρω οικισμούς Κοιδιάντα (εγκαταλειμμένη 
σήμερα και αυτή) Συκιάδα, Λαγκαδά, Βροντάδο, Καρδάμυλα, 
εξακολουθούσαν να έχουν επαφή με την πρώτη τους κοιτίδα και 
εξακολουθούν να έχουν.  Από το οικοδομικό υλικό του πύργου των 
Κοίλων έχτισαν μάντρες, σπίτια, ξωκκλήσια.  Μερικά φρουριακά χωριά 

Τ 
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εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά, άγνωστο σε ποιά εποχή.  Τέτοια ήταν το 
χωριό τ’ Αγγέλου, κοντά στα Φυτά, τα χωριά του Αίπους, όπως το Φλώρι, 
οι Σκουμιές, το Μεροβίγλι, μερικά στο νότιο τμήμα όπως τ’ Ανδρικιανά, 
και στο δυτικό όπως το Προάστειο, κοντά στη Σιδερούντα.  Θα χρειαστεί 
κάποτε να γίνει μια ιστορική ανασυγκρότηση αυτής της χαμένης μορφής. 
 
Μεγάλη σημασία για την ολοκληρωτική καταστροφή που προκάλεσε ο 
σεισμός έχει η φυσική φθορά που είχαν υποστεί τα οικοδομικά υλικά 
αυτών των κτισμάτων και είναι απαραίτητο να εξεταστεί προσεκτικότερα. 
 
Το περισσότερο διαδεδομένο υλικό δομής ήταν ως τις αρχές του αιώνα 
μας η πέτρα.  Πέτρες όμως για κτίσιμο υπάρχουν πολλών ειδών1, ποικίλες 
ως προς την γεωλογική καταγωγή, τη σύσταση και τις φυσικές ιδιότητες, 
αλλά και τελείως διαφορετικές ως προς την αντοχή.  Η εξαιρετική αυτή 
πολυμέρεια κάνει την παθολογία των δομησίμων λίθων  τόσο εκτεταμένη 
ώστε να απαιτείται συνεχώς νέα ερευνητική προσπάθεια προκειμένου να 
βρεθούν λύσεις για τη διατήρηση τους.  Ο στρωσιγενής ασβεστόλιθος λ.χ. 
που χρησιμοποιήθηκε σε πολλά μνημεία παραμένει ένα προβληματικό ως 
προς τη διατήρηση του υλικό, που δεν έτυχε ακόμη να μελετηθεί. 
 

 
Ασβεστόλιθος 

 
Καθοριστικής σημασίας για την παθολογία του λίθου είναι η σύσταση, η 
ομοιογένεια και το πορώδες.  Τα μάρμαρα που έχουν κρυσταλλική δομή 
και αμελητέο ποσοστό πόρων επιδέχονται λείανση και προσβάλλονται 
ελάχιστα από τα σχετιζόμενα με την υγρασία φυσικά αίτια καταστροφής, 
σε αντίθεση με τους πωρόλιθους (οι οποίοι αποτελούν το μεγάλο ποσοστό 
των δομικών υλικών όχι μόνο στη Χίο αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη) 
που παρουσιάζουν πλήθος από ειδικά προβλήματα.  Στην όψη ενός 
κτιρίου βλέπει κανείς ενίοτε πέτρες που έχουν την ίδια προέλευση και 
_____________________ 



Σελίδα  94 
 

1. Γενικά κατατάσσονται σε επτά κατηγορίες : Ψαμμίτες, ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, σχιστόλιθοι, 
γνεύσιοι, γρανίτες και διάφοροι.   Με τη λέξη πωρόλιθος χαρακτηρίζονται διαφόρων 
συστάσεων πετρώματα μαλακά, πορώδη και περισσότερο ευκολοκατέργαστα από τους 
ασβεστόλιθους και τα μάρμαρα. 

βρίσκονται υπό τις ίδιες φαινομενικά συνθήκες να παρουσιάζουν 
διαφορετική αντοχή κι αυτό ερμηνεύεται από την ανομοιογένεια του 
φυσικού πετρώματος από το οποίο προέρχονται, αλλά και από τη θέση 
τους πάνω στο κτίριο όπως και από τη λάξευση τους (κυμάτια, γλυπτά 
κ.λ.π.). 
 

 
Πωρόλιθος με εμφανή σημάδια πολυκαιρίας. 

 
Τα φαινόμενα λοιπόν της φθοράς των λίθων είναι ποικίλα.  Μία κατηγορία 
από αυτά είναι τα μηχανικά αίτια στα οποία περιλαμβάνονται η υπέρβαση 
των τάσεων θλίψεως και εφελκυσμού, όχι σπάνια σε κτίρια με κλασσική 
μορφή που χαρακτηρίζονται από το σύστημα του δοκαριού επί στήλων 
(όπως σχεδόν όλοι οι πύργοι που περιγράψαμε παραπάνω).  Η υπέρβαση 
του ορίου εφελκυσμού στην κάτω ζώνη ενός επιστηλίου έχει συνήθως το 
αποτέλεσμα της ρηγμάτωσης του και τελικά της καταστροφής του.  Σε 
κλασσικές κατασκευές που χαρακτηρίζονται από τέλεια προσαρμογή 
επιφανειών απολύτως επίπεδων, αλλά και από μεγάλα βάρη των 
αρχιτεκτονικών μελών, ένας κακός χειρισμός κατά την τοποθέτηση ή μία 
εξωτερική δύναμη που θα προκαλούσε έστω και στιγμιαία την στήριξη 
πάνω σε μία ακμή (όπως π.χ. ένας σεισμός) έχει ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή της λόγω της υπέρβασης του ορίου θλίψεως σε μία 
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ελάχιστου πλάτους ζώνη.  Στην ίδια  κατηγορία πρέπει να περιληφθεί και 
η καταστροφή λίθων από τη διόγκωση λόγω οξειδώσεως σιδηρών 
στοιχείων ενσωματωμένων σ’ αυτούς1, όταν η αναπτυσσόμενη 
διασταλτική δύναμη ξεπερνά τελικά το όριο θλίψεως. 
 
Στα φυσικά αίτια περιλαμβάνονται η φυσική γήρανση των λίθων λόγω 
θερμικών διαστολών και συστολών επί μακρό χρονικό διάστημα, αλλά και 
τα σχετιζόμενα με την κίνηση του νερού στη φύση.  Όπως θα δούμε η 
υγρασία και η διαβροχή σε πορώδεις λίθους μετακινεί μέσα στους πόρους 
τους διαλυτά άλατα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν την δημιουργία 
στεγανών στρωμμάτων στην ελεύθερη επιφάνεια τους με πολύ κακά 
αποτελέσματα.  Η μακροχρόνια ροή του νερού μπορεί να φθείρει τοπικά 
τους λίθους κυρίως σε ειδικές θέσεις (γείσα, υδρορρόες, κορωνίδες) με 
αποτέλεσμα την καταστροφή τους. 
 
Το χειρότερο φυσικό αίτιο φθοράς των λίθων είναι όμως ο παγετός2.  Η 
πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τους 4 βαθμούς έχει ως αποτέλεσμα 
την διαστολή του νερού που είναι συγκεντρωμένο σε ρήγματα τριχοειδή ή 
και ευρύτερα,  Η ταπείνωση της θερμοκρασίας κάτω από τους 0 βαθμούς, 
προκαλεί την διαστολή του πάγου και τη δημιουργία ισχυρών δυνάμεων 
(γραμμική διαστολή ως 8%) που διευρύνουν κάθε φορά το ρήγμα.  Έτσι 
σε λίθους με κακή στεγάνωση και παντοειδή ρήγματα, οι μέρες παγετού 
(επανειλημμένες κάθε χειμώνα στα ψυχρά κλίματα ή στα ορεινά) 
επιδεινώνουν την κατάσταση.  Πολύ γνωστά παραδείγματα καταστροφής 
από παγετό σε κλασσικά μνημεία στην Ελλάδα μπορούν να σημειωθούν 
τα ερείπια των σπιτιών της Πέλλας και ο ναός του Επικουρείου 
Απόλλωνος στην ορεινή Αρκαδία3. 
 
Η συνεχής έκθεση λίθων στον άνεμο και στην αμμοβολία (κυρίως σε 
παραθαλάσσια μέρη) επίσης τα φθείρει.  Τα αιολικά αυτά φαινόμενα 
αναγνωρίζονται εύκολα από τα ιδιόμορφα σχήματα που δίνουν στα 
φθειρόμενα μέλη.  Οι ναοί του Σουνίου, της Ακροπόλεως της Λίνδου – 
Ρόδου και τα προϊστορικά μνημεία της Μάλτας είναι επίσης πολύ γνωστά 
παραδείγματα. 
 
Η φωτιά επίσης καταστρέφει τις λίθινες κατασκευές.  Η ρηγμάτωση του 
κάθε λίθου οφείλεται στην διαφορά θερμοκρασίας που δημιουργείται στη 
μάζα του, αποτέλεσμα της μικρής θερμικής του αγωγιμότητας.  Σε ένα 
πρισματικό λιθόπλινθο λ.χ. οι γωνίες γρήγορα θερμαίνονται και 
διαστέλλονται, ενώ ο πυρήνας παραμένει ψυχρός, με αποτέλεσμα να 
αποσπώνται συνεχώς μικρά και μεγάλα κομμάτια. 
 
Στη συνέχεια υπάρχουν τα χημικά αίτια που μπορούν να καταστρέψουν 
πέτρινες  κατασκευές  και είναι  ανάλογα  με  τη σύσταση των δομησίμων 
_____________________ 



Σελίδα  96 
 

1. Th. Scoulikidis, Attaque atmospherique (goujons a acier) et measures a prendre, 2me 
Colloque international sur la deterioration des pierres en oeuvre, Athenes, 1976, σ. 347. 

2. Batir no. 104, Resistence de la pierre aux effets du gel, Paris, 1961. 
3. Arcaologie und Denkmalpflege, Kolloquium DAI, Berlin, 1976, σ. 127. 
λίθων.  Εδώ κυρίως μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα του διοξειδίου του 
άνθρακα και του διοξειδίου του θείου της ατμόσφαιρας, στους 
ασβεστόλιθους και στα μάρμαρα1.  Το πρώτο αποτελεί ανέκαθεν 
συστατικό της ατμόσφαιρας, το οποίο διαλυόμενο στο νερό της βροχής 
δίνει ένα ασταθές οξύ (με τύπο Η2CO3) που μπορεί να προσβάλλει τον 
ασβεστόλιθο σε ελάχιστη ποσότητα.  Η άμεση ανακρυστάλλωση του 
ανθρακικού ασβεστίου κάνει την προσβολή αυτή πρακτικά ασήμαντη, 
έστω κι αν επαναλαμβάνεται σε κάθε βροχή επί αιώνες.  Είναι αυτή που 
δημιουργεί την πατίνα των μαρμάρων, στοιχείο τελικά θετικό για την 
εμφάνιση τους. 
 
Αντίθετα, το διοξείδιο του θείου είναι ολέθριο για τους δομήσιμους 
λίθους.  ρχισε να απαντάται στην ατμόσφαιρα των πόλεων τα τελευταία 
χρόνια όταν γενικεύθηκε η καύση ανθράκων ή πετρελαίων με κάποια 
περιεκτικότητα σε θείο.  Το διοξείδιο του θείου και κυρίως το τριοξείδιο, 
διαλύονται στο νερό της βροχής και δίνουν θειώδες και θειϊκό οξύ το 
οποίο γυψοποιεί τους ασβεστόλιθους και τα μάρμαρα.  Γενικά ισχύει ο 
χημικός τύπος : 
 

CaCO3 + SO2 + ½O2 + 2H2O    CaSO4.2H2O + CO2 
 
Τα γυψοποιημένα μέρη που βρέχονται από τη βροχή διαλύονται και 
αποπλένονται ενώ όσα δεν βρέχονται παραμένουν και μακροχρόνια 
δημιουργούν κρούστες οι οποίες κάποτε θρυμματίζονται.  Και στις δύο 
περιπτώσεις το μάρμαρο ξαναπροσβάλλεται και η χημική διαδικασία 
επαναλαμβάνεται.  Το πρόβλημα έγινε πολύ σοβαρό τα τελευταία χρόνια, 
κυρίως για γλυπτά στο ύπαιθρο, επιγραφές και τα παρόμοια.  Ας 
σημειωθεί ότι συνήθως οι γυψοποιημένες επιφάνειες συγκρατούν την 
αιθάλη και τον κονιορτό, με δυσάρεστα αποτελέσματα, καθώς και ότι τα 
οξείδια του θείου προσβάλλουν και άλλα είδη δομησίμων λίθων, όπως και 
τα κονιάματα των τοιχοποιϊών. 
 
Τέλος στην καταστροφή των λίθων συνδράμουν και βιολογικά αίτια στα 
οποία περιλαμβάνονται μύκητες και μικρόβια που μετατρέπουν αδιάλυτα 
άλατα σε διαλυτά ή καταστρέφουν την γύψο (θειοβάκιλλοι)2.  Η δράση 
τους εξαρτάται από το κλίμα, κυρίως τη θερμοκρασία και τη υγρασία και 
ευννοείται εξαιρετικά από την θείωση των επιφανειών και την ρύπανση 
τους.  Στα ίδια αίτια κατατάσσονται οι λειχήνες και τα παντοειδή φυτά τα 
οποία με τις ρίζες τους ρηγματώνουν τις πέτρες και συγχρόνως 
συγκρατούν την υγρασία και τον ρύπο που ευνοούν την προσβολή από 
μικροοργανισμούς3. 
______________________ 
1. Lal Gauri, The preservation of Stone, Scientific American, 238, 1978, σ. 126-137. 
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2. J. Pochon, C. Jaton, Biological factors in the alteration of Stone, Thiobacillus, Porc. Int. 
Biodetn.  Symposium, Southampton, 1968, σ. 258-268. 

3. J. Pochon, Facteurs biologiques de l’ alteration des pierres, Monumentum II, 1968, σ. 40 
κ.έ. και Colloques sur l’ alteration des pierres, I.CO.MO.S., Paris, 1968, σ. 99 – 117. 
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Κλείνοντας την αναφορά στην επίδραση των αμυντικών οχυρωματικών 
έργων της Χίου στη κοινωνική, οικονομική και ιστορική πορεία της στο 
χρόνο, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι ίδιοι εκείνοι λόγοι στους 
οποίους οφείλεται η κατά καιρούς αλματώδης και επιβλητική ανάπτυξη 
του, είναι εκείνοι που οδήγησαν και στην μεγάλη ταλαιπωρία των 
κατοίκων του από τις «μεγάλες δυνάμεις» οι οποίες βεβαίως 
επωφθαλμιούσαν τα μεγάλα οικονομικά κέρδη που τους απέφερε η 
εκμετάλλευση των πόρων της Χίου και του εμπορίου της.  Ακόμη και στις 
περιόδους μεγάλης ακμής και ευμάρειας, ο φόβος και η ανάγκη των 
κατοίκων της για προστασία οδήγησε στην συνεχή δαπάνη τεράστιων 
χρηματικών ποσών και εκπόνηση αμυντικών σχεδίων για να μπορεί ο 
εκάστοτε «κηδεμόνας» της να συνεχίζει να καρπώνεται τα κέρδη.  Είτε 
αυτός λέγεται Βυζάντιο, είτε Γενουάτες, είτε Τούρκοι, είτε Άραβες (παρά 
το γεγονός ότι δεν κατέλαβαν ποτέ τη Χίο) πάντοτε είχαν ένα πράγμα στο 
μυαλό τους για τη Χϊο.  Το τεράστιο κέρδος.  Και όπως φαίνεται, παρά το 
γεγονός ότι χρονολογικά μεταφερθήκαμε μία χιλιετία πίσω, όπου υπάρχει 
κέρδος υπάρχει και ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία του.  Μέριμνα 
που πιθανότατα συνεχίστηκε στα χνάρια που έμειναν απ΄την εποχή της 
αρχαιότητας και που σίγουρα συνεχίζεται στις μέρες μας.   
 
Σχετικά με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε εκφράζουμε τη 
δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι κανένας αρμόδιος φορέας δεν έχει 
μεριμνήσει για την επιστημονική μελέτη και διατήρηση αυτών των 
ελάχιστων εναπομείναντων επιβλητικών κτισμάτων που αποτελούν τα 
τελευταία δείγματα της μακραίωνης οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του 
νησιού με τεράστια ιστορική και πολιτισμική σημασία.  Αντιθέτως, 
παρατηρήθηκε εγκατάλειψη στη φυσιολογική φθορά (πύργοι ∆ωτίων, Τα 
Μάρκου) εμπορευματοποίηση (πύργος Ολύμπων - καφενείο) ακόμα και 
κατοικισμός μέσα στον πύργο του χωριού Πυργί και στα πυργόπουλα των 
Μεστών.  Θα προτιμούσαμε να ήταν μουσεία τοπικής Ιστορίας και αφορμή 
για την συνέχιση του αποικισμού σ’αυτά τα χωριά που τα τελευταία 
χρόνια εγκαταλείπονται με σταθερούς ρυθμούς. 
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