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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξερεύνηση και παρουσίαση για την εξέλιξη 

που έχει ο νομός της Χίου. Μέσα από την παρουσίαση αυτή θα δοθεί μια γενική εικόνα 

σε κάποιον αναγνώστη που δεν γνωρίζει το νησί να μάθει για τα γεωγραφικά στοιχεία, 

την ιστορική αξία του νησιού μέσα από το πέρας των ετών σε σχέση με τους 

παραγωγικούς της κλάδους. Αυτοί οφείλονται στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα 

της ναυτιλίας και του εμπορίου γενικά καθώς και από τον πρωτογενή τομέα 

παραγωγής. Η οικονομία της Χίου βασίζεται σε αυτούς του παράγοντες και προσπαθεί 

να βελτιστοποιήσει και να εξελιχθεί σε πολλούς τομείς που έχουν σχέση με την 

καλύτερη απόδοση της. Η Χίος είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο που καλλιεργείται 

και αναπτύσσεται το πιο σημαντικό της προϊόν και αυτό είναι η μαστίχα που με την 

παραγωγή της έχει συνεισφέρει πολύ στην κοινωνία από θέμα χρήματος και φήμης. Θα 

αναφερθεί ότι η κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων είναι κατά βάση από την 

ναυτιλία και από την γη. Επίσης θα γίνει αναφορά για τον τουρισμό που υπάρχει, τα 

προβλήματα και οι αιτίες που δεν έχει αναπτυχθεί περισσότερο. Θα δοθούν ακόμα 

στοιχεία για τις υποδομές που έχουν γίνει στον νησί και πως έχουν βοηθηθεί σε αυτές 

τις ενέργειες από εξωτερικούς παράγοντες με τις επιχορηγήσεις που έχουν παρθεί 

καθώς και τα αποτελέσματα που είχαν αυτές οι κινήσεις επένδυσης. Ακόμα θα 

παραδοθεί μια γενική εικόνα του σημερινού οικονομικού πλάνου που έχει το νησί και θα 

δοθεί η δική μας σκέψη και άποψη μέσα από ένα δικό μας οικονομικό πλάνο για την 

εξέλιξη του νησιού της Χίου. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is the exploration and presentation of the progress that has 

been the prefecture of Chios. Through this presentation will give an overview to a 

reader who does not know the island to learn about the geographical data, the historical 

value of the island through the end of the year in relation to the productive sectors. 

These are due in the tourism sector, in shipping and trade in general and the primary 

production sector. Chios economy based on these factors and trying to optimize and 

evolve in many areas related to better performance. Chios is the only place in the world 

is grown and developed its most important product, and it is the mastic which the 

production has contributed much to society than on money and fame. It reported that 

the main source of income of the inhabitants is mainly from shipping and from land. Also 

refer to tourism there, the problems and causes that have developed. They will still 

provide details on infrastructure made the island and to have helped in these actions by 

external factors with the grants that have been taken and the results were such 

investment moves. Still be delivered an overview of the current economic plan that has 

the island and will give our thought and opinion through our own economic plan for the 

development of the island of Chios 
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                                             ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση και η μελέτη της 

εξέλιξης του νομού της Χίου. Μέσα από την επιμέρους ανάλυση των κεφαλαίων θα 

κατανοηθεί πλήρως όσον αφορά στον τομέα της παρουσίασης για την ιστορία του 

νησιού, για την ενδιαφέρουσα γεωγραφική της θέση και τοποθεσία της περιοχής καθώς 

και για τους πόρους που επηρεάζουν στην οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή τους 

παράγοντες που συντελούν στην ομαλή λειτουργία του νησιού από οικονομικής 

άποψης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η εικόνα για τα ιστορικά και γεωγραφικά 

στοιχεία του νησιού. Θα αναφερθούν στην ιστορική εξέλιξη της Χίου μέσα από μια 

ιστορική αναδρομή καθώς και θα γίνει αναφορά για το κλίμα του νησιού και για την 

σημαντική γεωγραφική της θέση που είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Χίο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί η συμβολή του φυσικού πλούτου στην ανάπτυξη 

της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη αναγνώριση του τόπου μέσα 

από τα τοπικά προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται σε πολλές περιοχές – χώρες 

καθώς και αναφορά σε επιχειρήσεις και στις ιχθυοκαλλιέργειες που βοηθούν στην 

οικονομική εξέλιξη και ανάδειξη του τόπου με τα προϊόντα τους, με το πιο διαδεδομένο 

προϊόν παγκοσμίως την μαστίχα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά για την ιστορική αναδρομή για τον τομέα της 

ναυτιλίας καθώς επίσης και για την απασχόληση των εργαζομένων του νησιού που 

κατά βάση απασχολούνται με την ναυτιλία και το εμπόριο που ουσιαστικά συμβάλλει ο 

τομέας της ναυτιλίας στην ροή του χρήματος άρα και στην οικονομική κατάσταση της 

Χίου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η εικόνα για την κατάσταση των διάφορων 

υποδομών και έργων του νησιού, δηλαδή τα δομικά έργα και δίκτυα σε τι κατάσταση 

βρίσκονται, πως οικοδομήθηκαν και ποιες επιχορηγήσεις έχουν δοθεί για την 

υλοποίηση των έργων αυτών. 

Στο πέμτο κεφάλαιο θα αναλυθεί ο τομέας του τουρισμού, δηλαδή γενικά για το τι 

επικρατεί στο νησί, ο οποίος ουσιαστικά θα έπρεπε να συμβάλλει περισσότερο στον 
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τομέας της οικονομίας καθώς και θα γίνει αναφορά στους λόγους επίσκεψης στο νησί 

και επίσης ο αγροτουρισμός σαν ένα εναλλακτικό είδος του τουρισμού και στα 

προβλήματα της μη ανάπτυξης της Χίου στον τομέα αυτό. 

Στο έκτο κεφάλαιο θα μελετηθεί και θα παρουσιασθεί το τωρινό σε ισχύ οικονομικό 

πλάνο της νομαρχίας καθώς και θα τεθεί ένα δικό μας νέο οικονομικό πλάνο για την 

καλύτερη πορεία και αναβάθμιση του τόμου. 

Στο τέλος θα γίνει αναφορά για τα συμπεράσματα που προέρχονται από την παρούσα 

πτυχιακή μας εργασία για τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις και βλέψεις για το νησί.     
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1.ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 

 

1.1.Γενικά 

 

          

             Πηγή: http://www.hellogreece.gr/voreio/maps/north_chios.jpg 

 

Το νησί της Χίου βρίσκεται στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου1 και συγκεκριμένα 

στο ανατολικό της τμήμα. Βρίσκεται πολύ κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας μόλις 3,5 

ναυτικά μίλια απόσταση από το Τσεσμέ. Είναι χαρακτηρισμένο σαν το πέμπτο 

μεγαλύτερο νησί της χώρας μας με συνολική έκταση  μόλις 842 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

και με μήκος των ακτών της 213 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την τελευταία 

απογραφή του 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)2, προκύπτει ότι ο 

μόνιμος πληθυσμός της  περιφερειακής ενότητας της Χίου ανέρχεται σε 53.010 δημότες 

μαζί με τον δήμο των Οινουσσών και τον δήμο των Ψαρρών και πιο συγκεκριμένα ο 

δήμος της Χίου ανέρχεται συνολικά σε 51.339 άτομα πληθυσμό (πίνακας 1).  

                                                             
1
 http://www.chiosnet.gr/tourism/default_gr.htm  

2
 http://www.statistics.gr/ 

 

http://www.chiosnet.gr/tourism/default_gr.htm
http://www.statistics.gr/
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   Πίνακας 1. Απογραφή νόμιμου πληθυσμού 2011 για την περιφέρεια της Χίου 

                 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ                       

Περιφερειακή ενότητα Χίου        53.010 

Δήμος Χίου 51.339 

Δημοτική Ενότητα Χίου 26.104 

Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά  2.662 

Δημοτική Ενότητα Αμάνης  1.663 

Δημοτική Ενότητα Ιωνίας  4.156 

Δημοτική Ενότητα Καμποχωρίων   2.691 

Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων   3.094 

ΔημοτικήΕνότητα Μαστιχωχωρίων   3.839 

Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης                                        7.130 

Δήμος Οινουσσών                                                                 1.109 

Δήμος    Ψαρών                                                                        562 

   Πηγή : (ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή νόμιμου πληθυσμού 2011 ) 

 

Η πόλη της Χίου είναι η πρωτεύουσα του νομού και έδρα της ομώνυμης 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει ακόμη δύο δήμους αυτών των  

Οινουσσών και αυτών των  Ψαρών.  

 

 

1.1.1.Γεωγραφικά στοιχεία 

 

Το νησί είναι ορεινό με ψηλότερο βουνό της το Πελιναίο (1297μ.) 3  καλύπτεται 

κυρίως από πευκοδάση ενώ μόνο στα νότια και ανατολικά του νομού σχηματίζονται 

κάποιες πεδινές εκτάσεις. Το νησί ήταν πάντα ευνοούμενο από το θέμα της 

γεωγραφικής της θέσης μιας και βρισκόταν στο κέντρο μιας και ήταν σταθμός που 

γίνονταν το διαμετακομιστικό εμπόριο. Η Χίος αποτελείται από 64 χωριά4 τα οποία είναι 

                                                             
3
 http://www.chiosnet.gr/tourism/default_gr.htm  

4 http://www.chioslife.gr/el/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%AC?page=1 

http://www.chiosnet.gr/tourism/default_gr.htm
http://www.chioslife.gr/el/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%AC?page=1
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διασκορπισμένα σε όλο το νησί και διακρίνονται σε τρία τμήματα, στα χωριά του 

βόρειου τμήματος τα Βορειοχώρια, στα χωριά του Κάμπου τα Καμποχώρια, καθώς και 

στα χωριά του νότιου τμήματος δηλαδή τα Μαστιχοχώρια. Τα Βορειόχωρα βρίσκονται 

στο πιο ορεινό μέρος του νησιού, τα Καμποχώρια βρίσκονται μέσα στο κέντρο της Χίου 

και τα Μαστιχοχώρια που βρίσκονται πιο νότια του νησιού μιας και εκεί καλλιεργείται και 

αναπαράγεται η μαστίχα. Το κάθε χωριό έχει την δική του ιδιαίτερη ξεχωριστή του 

ιστορία και αξία μέσα στο πέρας τον χρόνων, αποτελούνται από μια πλούσια φυσική 

ομορφιά είτε το ορεινό είτε το πιο πεδινό τμήμα του νησιού. Μερικά από τα χωριά είναι 

τα Καρδάμυλλα, το Πυργί, τα Μεστά, η Λαγκάδα, η Συκιάδα, το Βροντάδο κ.α. 

 

 

1.1.2.Το κλίμα του νησιού 

 

Το κλίμα5 της Χίου αποτελείται κατά βάση από ένα τυπικό μεσογειακό κλίμα. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα ζεστά, ξηρά καλοκαίρια και σχετικά σύντομοι 

χειμώνες. Υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και η μέση 

θερμοκρασία κυμαίνεται από 28 °C έως 29 °C με μικρές αυξομειώσεις λόγο της 

θάλασσας. Στην πραγματικότητα η Χίος έρχεται τρίτη μεταξύ των περιοχών της 

Ελλάδας σε ώρες ηλιοφάνειας, ενώ τις περισσότερες ώρες χωρίς νέφη. Το μέσο ετήσιο 

ύψος βροχής ανέρχεται σε 50-60 cm  ενώ ο μέσος όρος υγρασίας κυμαίνεται από 75% 

το χειμώνα και 60% το καλοκαίρι. 

 

 

1.1.3.Η οικονομία του νησιού  

 

Η οικονομία της βασίζεται κυρίως στη ναυτιλία, την κτηνοτροφία και την γεωργία με  

το πιο αναγνωρίσιμο προϊόν της την μαστίχα που παράγεται από τα μαστιχόδεντρα ή 

                                                                                                                                                                                                    
 
5 http://www.chiosnet.gr/tourism/default_gr.htm  

http://www.chiosnet.gr/tourism/default_gr.htm
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σχίνα (pistachio lentiscus), οπού φυτρώνει και καλλιεργείται μόνο στο νότιο μέρος του 

νησιού και σε κανένα άλλο μέρος της χώρας και τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ξανά 

σημαντική εμπορική εκμετάλλευση καθώς το υλικό έχει αξιοποιηθεί σε  πολλές ιδιότητες 

και μορφές είτε στον τομές των καλλυντικών, φυσικών φαρμάκων, είτε στον τομέα των 

τροφίμων στην μαγειρική, είτε σαν γλύκισμα, είτε σαν ποτό λικέρ. Με την παραγωγή της 

μαστίχας γίνονται πολλές εισαγωγές και εξαγωγές σε όλη την υφήλιο από την Ν.Υόρκη, 

την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Λίβανο, την 

Ιορδανία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Πακιστάν, την Ινδία, την Παλαιστίνη, το Κατάρ κ.α.). 

Ακόμα ένα μικρό μέρος της οικονομίας βασίζεται και στον τουρισμό της μολονότι είναι 

ένα νησί που συνδυάζει και θάλασσα και βουνό και προσπαθεί να προσκομίσει με 

διάφορα τουριστικά πακέτα τους τουρίστες. Όσο αφορά στον τομέα της ναυτιλία της 

περιοχής είναι ένας από τους βασικούς οικονομικούς πόρους και σχεδόν είναι ένα 

κληρονομικό επάγγελμα που ακολουθούν οι νέοι από γενιά σε γενιά, μιας και το νησί 

φημίζεται για τους καλύτερα εκπαιδευμένους ναυτικούς που έχουν πείρα στο 

αντικείμενο από τα παλαιότερα ακόμη χρόνια. Επίσης υπάρχουν και οι εφοπλιστές που 

ενισχύουν και αυτοί το όνομα και το κύρος του νησιού με τον δικό τους τρόπο. 

 

 

1.2.Ετυμολογία Ονομασίας της Χίου 

 

Η Χίος είναι ένα νησί με μεγάλο μυθολογικό ιστορικό και αρχαιολογικό πλούτο και 

είχε καίρια συμβολή στην οικονομία και τέχνη ανά τους αιώνες. Για το όνομα της έχουν 

εμπλέκει πολλές φορές πολλοί μύθοι. Το παλαιότερο όνομα του νησιού κατά τον 

Όμηρο, όπου θεωρείται από πολλούς η γενέτειρα του, ήταν Κίος ή Κέως παραπλήσια 

του σημερινού. Ο παλαιότερος μύθος αναφέρει ότι το όνομα Χίος προήλθε από τη 

Χιόνη κόρη του πρώτου βασιλιά του νησιού και γιός του θεού Διονύσου. Επίσης, κατά 

την μυθολογία το όνομα διεκδικεί και ο Χίος ο όποιος ήταν γιός του Ποσειδώνα, και 

ονομάστηκε έτσι επειδή κατά την γέννηση του έπεσε πολύ χιόνι. Άλλα ονόματα που 

έχουν δοθεί στο νησί είναι Οφιούσα λόγο των πολλών φιδιών που είχε ή Πιτυούσα από 

τα πεύκα που υπήρχαν και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα. 
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1.3.Ιστορική Αναδρομή της Νήσου Χίου 

 

Το νησί της Χίου είναι πλούσιο σε ιστορικό και πολιτισμικό επίπεδο από τα 

παλαιότερα ακόμη χρόνια καθότι σαν λαός και τόπος έχει περάσει πολλές καλές και 

δύσκολες στιγμές μέσα στο πέρας των ετών από την προϊστορική περίοδο μέχρι και  

την απελευθέρωση της. Θα αναφερθεί στο κεφάλαιο αυτό με λίγα λόγια η ιστορική 

πορεία που είχε σαν τόπος και πως εξελίχθηκε ή όχι και τις κακουχίες που πέρασε  

μέσα από τα αρχαία χρόνια, από την βυζαντινή περίοδο, από την γενουατοκρατία, από 

την τουρκοκρατία και από την απελευθέρωση της. 

 

 

1.3.1.Τα προϊστορικά χρόνια της Χίου 

 

Από τα προϊστορικά χρόνια το νησί είχε τους πιο παλαιότερους κάτοικους του 

νησιού που πρωτοκατοίκησαν εκεί και που ήταν οι Πελασγοί, οι οποίοι έφθασαν από 

την Θεσσαλία. Αργότερα εγκαταστάθηκαν οι Άβαντες και τέλος οι Ίωνες. Αυτοί οι λαοί 

έζησαν για χιλιετίες στη Χίο και από την ανάμιξη τους Δωριείς, οι οποίοι τους υπέταξαν 

και τους αφομοίωσαν, προήλθε ο πληθυσμός της Χίου.  

 

 

1.3.2. Τα αρχαία χρόνια της Χίου 

 

Από τα αρχαία χρόνια το νησί λόγω της γεωγραφικής του θέσης και το καλό του 

κλίμα άρχισε να αναπαράγεται και να αναπτύσσεται σιγά σιγά στους τομείς του 

εμπορίου και της ναυτιλίας από τους Ίωνες που από τα μέσα του 11ου αιώνα είχαν 

αποικίσει εκεί. Το 493 π.Χ. την κατακτούν οι Πέρσες μετά από τις καταστροφές που 

προηγήθηκαν και το 473 π.Χ. παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και 

ξεσηκώνονται ενάντια στους Πέρσες μετά την ναυμαχία της Μυκάλης. Η Χίος την 
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περίοδο αυτή ανακτά τις δυνάμεις της και δημιουργεί έναν από τους ισχυρότερους 

στόλους και έτσι γίνεται μέλος με την Αθηναϊκή συμμαχία. 

Με τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τις ζημιές που έχουν προηγηθεί η Χίος έχει 

επιπτώσεις στους ευνοϊκούς για το τόπο παράγοντες, δηλαδή το εμπόριο και την 

ναυτιλία. Ως μέλος της Αθηναϊκής συμμαχίας αγωνίζεται με τους Αθηναίους μέχρι που 

χάνουν σε μια μάχη και στην Σικελία  οι Χιώτες φεύγουν από το πλευρό τους με 

αποτέλεσμα να το καταστήσουν οι Αθηναίοι όχι για πολύ όμως γιατί οι Σπαρτιάτες 

άσκησαν μεγαλύτερη δύναμη και εγκαταστάθηκαν έτσι το πολίτευμα που επικρατούσε 

στο νησί ήταν η ολιγαρχία. Στα χρόνια του μέγα Αλέξανδρου η Χίος ξανά ανακτά την 

οικονομική της βάση και το δημοκρατικό της πολίτευμα . 

 

 

1.3.3.Τα βυζαντινά χρόνια της Χίου  

 

Στα Βυζαντινά χρόνια κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους οι Χιώτες συμμάχησαν με τους 

Ρωμαίους και απολάμβαναν κάποια προνόμια. Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας και την εξάπλωση του Χριστιανισμού το νησί για πολλούς αιώνες ήταν 

υπό την διακυβέρνηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. όπου αναγνωρίστηκε η 

σημαντική στρατηγική θέση του νησιού και ξεκίνησε η οχύρωση της κατασκευή του 

κάστρου της Χίου και το κάστρο του Βολισσού μνημεία που στέκουν ακόμα και σήμερα 

στο κέντρο της πόλης. Σώζονται ακόμα ιστορικά μνημεία όπως και οι βασιλικές 

εκκλησίες και μονές που είναι κατασκευασμένες με αρχιτεκτονικούς ρυθμούς από την 

ιδεολογία της τότε εποχής. 

 

 

1.3.4.Τα χρόνια της Γενουατοκρατία στην Χίο 
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Τα χρόνια της Γενουατοκρατίας ξεκίνησαν το 1346 που καταπατάνε την Χίο και την 

διεκδικούν. Η Γενουάτες ήταν πολύ ισχυρός λαός με εμπειρία σε πολλούς τομείς και 

έτσι οργάνωσε και λειτούργησε με συνοχή το εμπόριο και την ναυτιλία της μαστίχας που 

παραγόταν στο πιο νότιο τμήμα του νησιού. Οι λεηλατητές του νησιού περικυκλώνουν 

τα χωριά χτίζοντας κάστρα για προστασία από τους πιθανόν εχθρούς τους. Τα 

περισσότερα κάστρα έχουν αφήσει ένα στίγμα της αρχιτεκτονικής εποχής τους. 

 

 

1.3.5.Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας στην Χίο 

 

Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν πολύ σκληρά για την Χίο. Το 1566 το νησί 

κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Λόγω της μαστίχας οι κάτοικοι είχαν σημαντικά 

προνόμια σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Την περίοδο αυτή ιδρύεται η Σχολή της 

Χίου και αργότερα η βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή έτσι λοιπόν δεν άργησε και η  

άνθηση των γραμμάτων. Οι Χιώτες το Μάρτιο του 1822 επαναστάτησαν χωρίς επιτυχία 

πράγμα το οποίο σαν γεγονός αυτό κάθε αυτό εξαγρίωσε το Σουλτάνο ο οποίος διέταξε 

την καταστροφή του νησιού. Ο τούρκικος στόλος έκαιγε και κατέστρεφε τα πάντα για 

σαράντα ημέρες, σφαγιάστηκαν και αιχμαλωτίστηκαν πάνω από 40.000 άνθρωποι, 

προσπαθώντας να παραδειγματίσει τους υπόλοιπους Έλληνες. Το γεγονός αυτό έγινε 

παγκόσμια γνωστό ως η σφαγή της Χίου ενώ αποτυπώθηκε στο διάσημο πίνακα  "Η 

Σφαγή της Χίου"  του γάλλου ζωγράφου Ευγένιου Ντελακρουά. 

 

 

1.3.6.Τα χρόνια της απελευθέρωσης της Χίου 

 

Η Χίος ελευθερώθηκε το 1922 και έγινε κομμάτι της ανεξάρτητης Ελλάδας. Μετά τη 

Μικρασιατική καταστροφή και τον απόλυτο ξεριζωμό από τον τόπο τους οι κάτοικοι 

πολλοί μικρασιάτικες εγκαταστάθηκαν στο νησί και δημιούργησαν νέους οικισμούς. 
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Κατά το Β’ παγκόσμιο Πόλεμο οι Χιώτες πολέμησαν κατά των Γερμανών και το νησί 

απελευθερώθηκε μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1944. 

Σήμερα το νησί της Χίου είναι μια πόλη που έχει άνθιση σε πολλούς κλάδους της 

οικονομίας είτε αυτή είναι πολιτιστική, είτε είναι πνευματικοί λόγοι καθώς επίσης 

ανάπτυξη στον τομέα της ναυτιλίας και του εμπορίου. 
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2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

2.1 Μαστίχα Χίου 

 

Η μαστίχα Χίου είναι φυσική ρητίνη που βγαίνει από το κορμό και τα κλαδιά του 

μαστιχόδεντρου ή σκίνου όπως αλλιώς ονομάζεται ( Pistacia Lentiscus var. China). Το 

μαστιχόδεντρο είναι θάμνος αειθαλής ύψους 2-3 μέτρων που αναπτύσσεται αργά για να 

πάρει την τελική του μορφή μετά από 40-50 χρόνια. Το δέντρο ζεί πάνω από εκατό 

χρόνια και η παραγωγή της μαστίχας είναι δυνατή μετά το πέμπτο ή έκτο χρόνο 

φύτευσης του. Η μέση ετήσια απόδοση ανά δέντρο είναι 150-180 γραμμάρια μαστίχας. 

Ο σκίνος είναι ανθεκτικό φυτό γι' αυτό ευδοκιμεί σε άγονα και πετρώδη εδάφη. 

Οι σχίνοι ή δέντρα αυτής της οικογένειας αποτελούν κύριο στοιχείο της Μακκίας 

βλάστησης των παραμεσογείων χωρών. Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ τα μαστιχόδεντρα 

υπάρχουν σε όλο το νησί μόνο στο νότιο τμήμα του νησιού δημιουργείται "το δάκρυ" για 

την παραγωγή της μαστίχας. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να μεταφερθεί η 

καλλιέργεια της μαστίχας στην Αττική και σε άλλα νησιά του Αιγαίου αλλά χωρίς 

αποτέλεσμα. Η μοναδικότητα αυτή, πιθανόν να οφείλεται σε κάποια εδαφολογικά και 

κλιματολογικά στοιχεία τα οποία ευνοούν την καλλιέργεια του μαστιχόδεντρου μόνο στη 

Χίο και στο συγκεκριμένο τμήμα της. 

Η μαστιχοκαλλιέργια αποτελεί παράδοση για το νησί για αυτό το λόγο αποτελεί 

οικογενειακή απασχόληση και συμμετέχει το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων των 

Μαστιχοχωρίων ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας. Η καλλιέργεια απαιτεί φροντίδα και 

προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι αγροτικές καλλιέργειες ξεκινούν τον 

Ιανουάριο με τη φυσική λίπανση και το κλάδεμα του θάμνου. Αργότερα κατά τα μέσα 

του Ιουνίου καθαρίζεται και σκουπίζεται το έδαφος γύρο από το κορμό για τη 

συγκομιδή. Από τον Ιούλιο γίνεται ο κέντος του θάμνου. Η εργασία αυτή γίνεται με το 

κεντητήρι, ένα αιχμηρό εργαλείο, με το οποίο χαράσσεται ο φλοιός του κορμού και των 

κλαδιών έτσι ώστε να κυλήσει ο ρητινώδης χυμός της μαστίχας και ρέει σε σταγόνες στο 

χώμα. Το μάζεμα της μαστίχας από το έδαφος γίνεται στα μέσα του Αυγούστου αφού η 
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μαστίχα έχει γίνει σκληρή. Στην συνέχεια την πλένουν με θαλασσινό νερό, την 

απλώνουν να στεγνώσει σε ευάερο στεγνωμένο χώρο και την αποθηκεύουν σε ξύλινα 

κιβώτια σε δροσερό μέρος. Τέλος, καθαρίζεται με μαχαίρια και παραδίδεται στην 

Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου όπου την επεξεργάζονται. 

Η μαστίχα Χίου αναγνωρίστηκε από τα αρχαία χρόνια τόσο για το ιδιαίτερο άρωμα 

της, όσο και για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Αρχικά χρησιμοποιή8ηκε για τον 

καθαρισμό των δοντιών και τη φρεσκάδα της αναπνοής και στην συνέχεια λόγο των 

ευεργετικών ιδιοτήτων της χρησιμοποιήθηκε ως δραστικό συστατικό σε φαρμακευτικές 

συνταγές για την ανακούφιση διάφορων ασθενειών. 

Στις μέρες μας η επιστημονική κοινότητα με ορθές επιστημονικές μελέτες που 

πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους ερευνητές τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς 

αποκαλύπτουν ότι η μαστίχα Χίου διαθέτει μοναδικές ευεργετικές και θεραπευτικές 

ιδιότητες. Μερικές από αυτές είναι: 

 Διατήρηση στοματικής υγιεινής και αντιμετώπιση ορθοστοματικών 

προβλημάτων 6 . Η παραδοσιακή χρήση της μαστίχας ήταν για λόγους 

στοματικής υγιεινής. Στην συνέχεια με επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώθηκε 

ότι η διαδικασία της μάσησης βοηθάει στην αντιμετώπιση ορθοδοντικών και 

οδοντιατρικών προβλημάτων. Αναλυτικότερα λόγο ότι κατά τη μάσηση με 

αργό ρυθμό αλλάζει η υφή της σε αντίθεση με τις κοινές τσίχλες βοηθάει 

αποτελεσματικά στη μάλαξη και εκγύμναση των ούλων. Επίσης, λόγο της 

ιδιάζουσας γεύσης και σχετικής σκληρότητας της προκαλεί μεγαλύτερη 

διέγερση σελίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της αίσθησης φρεσκάδας και 

καθαριότητας στο στόμα, ενώ παράλληλα συντελεί στη καταπραϋντική 

αντιμετώπιση της ξηρότητας. 

  Αντιμικροβιακή δράση αιθέριου ελαίου μαστίχας Χίου (Μαστιχελαίου) 7 . 

Ερευνητική δραστηριότητα έχει πραγματοποιηθεί γύρο από την 

                                                             
6“Μάσηση το θεμελιώδης αντανακλαστικό που προσφέρει ευχάριστη και συμβολή της Μαστίχας στη μελέτη 
της”,MR. Heath, Β. Αναστασιάδου Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου: «Η Μαστίχα της Χίου, Παράδοση και Σύγχρονες 
Πρακτικές», Χίος 3-5 Οκτώβριου 1997, σελ39   
“Αξιολόγηση του βαθμού της ξηροστομίας ασθενείς τρίτης ηλικίας με ολικές οδοντοστοιχίες” Β.Αναστασιάδου, 
Περιοδικό Στόμα (2002), σελ 30 
 
7
 “In viltro antlmlcroblal activity of Plstacla Lantiscus L. extracts”, lauk L, Regusa. S., Rapisarda. A., Franco S., 

Nicolosi V.M., Journal of Chemotherapy (1996), 8 σελ. 207-209 
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αντιμικροβιακή δράση της μαστίχας. Συγκεκριμένα οι έρευνες αποδεικνύουν 

ότι η μαστίχα περιορίζει τον ρυθμό ανάπτυξης βακτηρίων, μικροβίων και 

παθογόνων μικροοργανισμών. 

 Ως αναπλαστικός παράγοντας της επιδερμίδας 8 . Τα τελευταία χρόνια 

διαπιστώθηκε ότι η μαστίχα βοηθάει στην επούλωση τραυμάτων. Γι' αυτό το 

λόγο η ρητίνη χρησιμοποιείται σε έμπλαστρα, επιθέματα και σε άλλα 

επουλωτικά μέσα. Παράλληλα, συμβάλει στην αποτελεσματική ανάπλαση 

της επιδερμίδας, ενώ δεν προκαλεί ανεπιθύμητες παρενέργειες στο δέρμα 

(ερεθισμό, κνησμό, δερματίτιδα κα) όπως τα κοινά συστατικά που 

χρησιμοποιούνται σε άλλα επουλωτικά μέσα. 

 Πρόληψη και θεραπεία παθήσεων του πεπτικού συστήματος9. Από γραπτές 

αναφορές από βοτανολόγους και θεραπευτές της Αρχαιότητας και του 

Μεσαίωνα διαπιστώθηκε ότι συνιστούσαν τη μαστίχα ως ευεργετικό μέσο 

για τις παθήσεις και δυσλειτουργίες του γαστρεντερικού συστήματος. Στη 

σύγχρονη εποχή εποχή ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιες 

μελέτες που σχετίζονται με αυτή τη θεραπευτική δράση. Τα αποτελέσματα 

αυτών των ερευνών αν και καθυστερημένα επιβεβαιώνουν τους θεραπευτές 

του παρελθόντος και συνιστούν την μαστίχα ως προϊόν για την 

καταπολέμηση πεπτικών προβλημάτων. 

 

2.1.1 Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Ε.Μ.Χ) 

 

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου 10  ιδρύθηκε το 1938 αποτελεί το φορέα 

αποκλειστικής διαχείρισης της μαστίχας Χίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αποτελεί 

το μεγαλύτερο σε μέγεθος οργανισμό της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με 4.543 μέλη. 

Η  Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου έχει ως κύρια δραστηριότητα την συλλογή, 

                                                             
8
 “The postoperative use of wound adhesives. Gum mastic versus benzoic, USP”, Le-sense C.B., The Journal of 

Dermatologic surgery and Oncology (1992), Vol. 18, 11, σελ.990 
9
 “A double blind trial of mastic and placebo in treatment of duodenal ulcer”, M. Al Habbal Z. Al Havval, F. Huwez, 

Proccedings of 3th Intemational Conference on Islamic Medicine, Istabul. Turkey, 1984, σελ 105 
10 http://www.gummastic.gr/el/ 
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επεξεργασία και εμπορία της μαστίχας. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα σημαντικότερα 

προϊόντα της Ε.Μ.Χ είναι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π). Τα 

προϊόντα της επιχείρησης είναι: 

 Τσίχλες ΕΛΜΑ 

 Ανεπεξέργαστη φυσική μαστίχα  

 Κάψουλες σκόνης μαστίχας για θεραπευτικούς λόγους  

Η εταιρία διατηρεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής στέγασης επιφάνειας 

10.000 τμ όπου φιλοξενείται το σύνολο των δραστηριοτήτων. Το εργοστάσιο 

παραγωγής τσίχλας ΕΛΜΑ βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλ από την πόλη της Χίου στην 

περιοχή Καρδαμάδα όπου εκεί παρασκευάζονται και συσκευάζονται όλα τα προϊόντα. 

Η εμπορική δραστηριότητα είναι κυρίως εξαγωγική αφού περίπου το 70% της 

ετήσιας παραγωγής προωθείται στις αγορές του εξωτερικού. Σημαντική μέριμνα της 

εταιρίας είναι η εξέλιξη της καθώς και ο εξιχρονισμός της για να μπορέσει να καλύψει τις 

σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Γι' αυτό το λόγο ίδρυσε την θυγατρική εταιρία 

MEDITERRA A.E και παράλληλα άνοιξε και καταστήματα mastihashop παρέχοντας 

ποικίλες χρήσεις της μαστίχας. Επίσης, τα τελευταία χρόνια εντάχθηκε σε κάποια 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ε.Ε με αποτέλεσμα την ίδρυση 

σύγχρονων εγκαταστάσεων τόσο για την διαχείριση, επεξεργασία και τυποποίηση της 

φυσικής μαστίχας όσο και η θυγατρική της για την παραγωγή ζαχαρωδών και άλλων 

παραδοσιακών προϊόντων. 

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου θεωρείται συνεταιρισμός πρότυπο για τα 

ελληνικά δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο η εταιρία έχει θέσει κάποιους στόχους και οράματα. 

Ένα από αυτά τα οράματα είναι να μπορέσει να διαδώσει τις ευεργετικές ιδιότητες της 

μαστίχας παγκόσμιος με μια σειρά λειτουργικών προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης. 

Τέλος, σεβόμενη το μόχθο και τις προσπάθειες των παραγωγών στόχος της είναι να 

σταθεί αρωγός δίπλα τους συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της καλλιέργειας της 

μαστίχας λόγο των αντίξοων συνθηκών που επικρατούν καθώς και την εξασφάλιση 

ενός ικανοποιητικού επιπέδου αμοιβών ως κίνητρο για τη συνέχεια της παράδοσης. 
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2.1.2 Οικονομικά αποτελέσματα Ένωσης Μαστιχωπαραγωγών Χίου 

  

Η Ένωση Μαστιχωπαραγωγών Χίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 

δημοσιεύτηκαν από τον ισολογισμό του 2014 παρουσίασε ζημιά. Αναλυτικότερα τα 

κέρδη για το 2014 ήταν 190.419,52€ και παρουσίασαν αύξηση 115.860,94€ σε σχέση 

έτος. Παρ’ όλα αυτά λόγο προηγούμενων οφειλών η εταιρία για το 2014 παρουσίασε 

ζημιά 387.637,34€. Η Ένωση Μαστιχωπαραγωγών Χίου αν και παρουσιάζει τα 

τελευταία χρόνια ζημιά είναι αναπτυσσόμενη καθώς κάθε χρόνο κάνει περισσότερες 

πωλήσεις μειώνοντας τις οφειλές της από προηγούμενα έτη. (βλέπε παράρτημα, εικ 1) 

 

2.2 Εσπεριδοειδή 

 

Ο χαρακτηρισμός "μυροβόλος" καμία έκπληξη δεν προκαλεί στους επισκέπτες του 

νησιού. ιδιαίτερα στην περιοχή του Κάμπου, στο πράσινο πυρήνα του νησιού, ο οποίος 

αποτελείται από στενά σοκάκια, ψηλούς, πέτρινους μαντρότοιχους όπου 

ξεπροβάλλοντας φυλλωσιές δέντρων. 

Η καλλιέργεια των πορτοκαλιών δεν ξεκίνησε από τους Χιώτες αλλά από τους 

Γενοβέζους, οι οποίοι ήταν για χρόνια κατακτητές του νησιού. Ο αρχικός τόπος 

καταγωγής τους ήταν ι Ινδονησία και κυρίως η Νότια Κίνα. Το έφορο έδαφος και το 

πλούσιο υδροφόρο στρώμα συνδυασμένα με το μικροκλίμα της περιοχής, βοήθησαν 

στο να αναπτυχθούν καλλιέργειες πορτοκαλιών. 

Ωστόσο υπάρχουν μαρτυρίες ότι το χιώτικο μανταρίνι δεν αποτέλεσε καινοτομία για 

τους Γενοβέζους αλλά από τη χιώτικη οικογένεια των Χωρέμηδων. Η οικογένεια αυτή το 

1860-62 εισήχθησαν το μανταρίνι από την Ινδία για να το καλλιεργήσουν στα κτήματα 

τους και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλο το Κάμπο. 

Η οικονομική ζωή της περιοχής γνώρισε μεγάλη άνθηση στα χρόνια που πέρασαν 

με τη καλλιέργεια των εσπεριδοειδών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εμπορία 

του προϊόντος (εξαγωγές- ναυτιλία) είχε σαν αποτέλεσμα το να ακμάσει η περιοχή 

οικονομικά και πολιτιστικά επί αιώνες ( Γενουατοκρατία-Τουρκοκρατία). 
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Τα εσπεριδοειδή της Χίου εξαγόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μαύρη Θάλασσα, 

στη Σμύρνη, στην Αίγυπτο και σ' όλη την Ανατολή από διάφορους εμπόρους οι οποίοι 

ναύλωσαν πλοία για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Από το 1930 και μετά οπότε 

εμφανίστηκαν οι Συνεταιρισμοί, οι εξαγωγές άρχισαν να γίνονται και σε πολλές χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης. 

Η διαδικασία καλλιέργειας των εσπεριδοειδών είναι συγκεκριμένη. Αρχίζει το 

Φεβρουάριου με μία από τις βασικότερη εργασία το καθάρισμα του περιβολιού από τα 

χόρτα και τα ζιζάνια και στη συνέχεια ακολουθεί η λίπανση με ζωικής προέλευσης 

λίπασμα. Από το Μάρτιο έως και τα μέσα Μάιου είναι η εποχή του κλαδέματος, η 

εργασία αυτή απαιτεί έμπειρους τεχνίτες διότι η υγεία των δέντρων και των καρπών 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτή την εργασία. Αργότερα, τον Ιούνιο αρχίζει το 

πότισμα που διαρκεί μέχρι τον Οκτώβρη. Τέλος η κύρια συγκομιδή των εσπεριδοειδών 

γίνεται το Νοέμβριο έως και το Μάρτιο. Οι καλλιεργητές αφού μαζέψουν τους καρπούς 

είτε τα πωλούν είτε τα πηγαίνουν στο εργοστάσιο της Χίου για χυμοποίηση είτε στο 

εργοστάσιο Σαραντής για παραγωγή γλυκισμάτων. 

 

 

2.2.1 Εργοστάσιο κάμπος Χίου 

 

Η εταιρία "Χυμοί Χίου ΑΕ"11 ιδρύθηκε το 2009. Το παλαιό εργοστάσιο που έστυβε το 

χιώτικα πορτοκάλια από το 1960 ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε από δύο καινούργιες 

μονάδες. Τη μονάδα εκχύμωσης, ικανή να στύβει οκτώ τόνους χυμού ημερησίως και τη 

μονάδα εμφιάλωσης. Έτσι δημιουργήθηκε η πλέον σύγχρονη βιομηχανική μονάδα 

παραγωγής και εμφιάλωσης χυμών στην Ελλάδα και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 

επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στο νησί. 

Κυρίως σκοπός της εταιρίας είναι να απορροφά το σύνολο της χιώτικης σοδειάς 

ώστε να δίνεται κίνητρο στους τοπικούς παραγωγούς να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη 

Χιώτικη γη. Ένας ακόμη σκοπός είναι η διάδοση των χιώτικων προϊόντων σ 'όλο το 

κόσμο καθώς επίσης η χορήγηση μέρος των εσόδων σε ευγενείς σκοπούς. 

                                                             
11 http://www.chiosfruits.com/el 
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Τα προϊόντα είναι: 

 100% φυσικοί χυμοί (μανταρίνι, πορτοκάλι) 

 Φρουτοποτά (πορτοκαλάδα, μανταρινάδα, μίξη εσπεριδοειδών όπως 

μανταρίνι - σαγκουίνι και πορτοκάλι - γλυκονέρατζο) 

 

2.2.1 Εργοστάσιο ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ 

 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1928 και από το 1990 λειτουργεί με την επωνυμία 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ12. Τα προϊόντα συνδυάζουν το παραδοσιακό τρόπο παρασκευής με τη 

σύγχρονη βιομηχανική τεχνολογία. Το 2000 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία νέες 

εγκαταστάσεις όπου η εταιρία προχώρησε στην ανανέωση όλων των συσκευασιών της 

και την παραγωγή νέων προϊόντων. Το εργοστάσιο απασχολεί 28 μόνιμους 

υπαλλήλους ενώ προσλαμβάνεται μεγάλος αριθμός εργαζομένων ως εποχιακοί για να 

καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες παραγωγής. Μερικά από τα προϊόντα της εταιρίας 

είναι : 

 Γλυκά του κουταλιού 

 Μαστιχοβανίλιες  

 Λουκούμια 

 Σαγχαρόπηκτα φρούτα 

 Τσίχλες με φυσική μαστίχα Χίου 

 Καραμέλες 

Τα προϊόντα της πωλούνται σε πάνω από 7000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, ενώ 

εξάγονται σε ΗΠΑ, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία, Τουρκία και Καναδά. 

 

 

                                                             
12 http://www.sarantis.com.gr/maind578.html?e_cat_id=30 
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2.3 ΝΗΡΕΑΣ 

 

Ο όμιλος Νηρέας13 ιδρύθηκε το 1988 είναι μία από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρίες 

ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη. Αποτελεί κορυφή παγκοσμίως στην παραγωγή και 

εμπορία μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας. Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις 

στην Ελλάδα και στην Ισπανία και εμπορεύεται τα προϊόντα σε περισσότερες από 35 

χώρες στον κόσμο. 

Τα είδη που παράγει η εταιρία είναι : 

 Τσιπούρα  

 Λαβράκι 

 Κρανίος  

 Φαγκρί 

Η εταιρία για να μπορέσει να καλύψει περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών 

έκανε δύο παραγωγικές επενδύσεις σε δύο χώρες. Μία από αυτές τις χώρες είναι η 

Τουρκία, μια Μεσογειακή χώρα η οποία έχει όμοιες παραγωγικές συνθήκες με την 

Ελλάδα. Επίσης, η χώρα αυτή επιλέχθηκε διότι ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις και σε 

άλλες γειτονικές χώρες όπου και αυτός είναι ο στόχος της εταιρίας. Μια άλλη σημαντική 

παραγωγική επένδυση έλαβε τόπο στην Ισπανία. Η Ιβηρική αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες αγορές μεσογειακών ψαριών στην Ευρώπη και ταυτόχρονα αποτελεί για 

την εταιρία μια παραδοσιακή αγορά που δραστηριοποιείται από την έναρξη της 

εξαγωγικής της δραστηριότητας. 

Τέλος, ο Νυρέας μέσο της 100% θυγατρικής της εταιρίας εν ονόματι  KEGOagri, 

παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα στην επιχειρηματική κτηνοτροφία, 

πτηνοτροφία και χοιροτροφία. 

 

 

                                                             
13 http://www.nireus.com/ 
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Τομείς δραστηριοποίησης της KEGOargi είναι: 

 Παροχή επιλεγμένου αναπαραγωγικού υλικού 

 Παροχή προϊόντων διατροφής και υγείας παραγωγικών ζώων  

 Εξοπλισμός μονάδων  

 Παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων σε όλες τις ανάγκες του 

σύγχρονου παραγωγού 

 

Ο όμιλος έχει και άλλες θυγατρικές εταιρίες (έως την 31/12/2015 ) με πιο σημαντικές 

με υφηλά ποσοστά τις εξής : 

 

 AQUACOM  LTD   με ποσοστό συμμετοχής 100% 

 SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE GMBH) με ποσοστό συμμετοχής 

100% 

 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ με ποσοστό συμμετοχής 100% 

 NIREUS INTERNATIONAL LTD με μια θυγατρική και αυτή με ποσοστό 

συμμετοχής 100% 

 BLUEFIN TUNA S.A  με ποσοστό συμμετοχής 25% 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ με ποσοστό συμμετοχής 4,34% 

 ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με ποσοστό 

συμμετοχής 12,99% 

 FISH OF AFRICA LTD με ποσοστό συμμετοχής 100% 

 ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ με ποσοστό 

συμμετοχής 14% 

 

 

 

 

 



27 
 

2.3.1.Οικονομικά αποτελέσματα Νηρέα 

 

Ο όμιλος  ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. είναι ένας μεγάλος όμιλος ο οποίος  

αποτελείται από θυγατρικές εταιρείες που μαζί με αυτές δημιουργούνται οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για κάθε χρήση. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν από την οικονομική έκθεση για 

την χρήση του 2015 και 2014 αντίστοιχα, δηλαδή από τον δημοσιευμένο Ισολογισμό 

(βλέπε παράρτημα, εικόνα 2) θα κατανοήσουμε την οικονομική θέση του ομίλου. 

Ουσιαστικά θα δούμε την απεικόνιση όλων των οικονομικών στοιχείων του ομίλου  στις 

31/12 του έτους 2015. 

Όσο αφορά τις πωλήσεις του ομίλου σύμφωνα με τον ισολογισμό το 2015 ήταν 

185,39 εκατ. και το 2014 193,74 εκατ. παρουσιάστηκε αύξηση 8 εκατ. σε σχέση με το 

2014.  

Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου παρουσίασαν κέρδη σε σχέση με την ζημία του 

2014, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκα σε 68,057 εκατ. σε σχέση με τις ζημίες του 2014 

σε 16,5 εκατ. Στο ενεργητικό της επιχείρησης ανέρχεται σε 371.211.702€  το 2015 από 

τις  365.063.159 € του 2014. 
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3. Η ΧΙΟΣ ΚΑΙ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ  

 

3.1.Ορισμός Ναυτιλίας 

 

Σύμφωνα με τον διαχρονικό ορισμό14 της Εμπορική Ναυτιλία είναι, ο κλάδος των 

μεταφορών που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά αγαθών διά 

θαλάσσης. Ένας άλλος ορισμός  "η Ναυτιλία15 είναι μία περίπλοκη βιομηχανία μέσα 

στην οποία οι συνθήκες που καθορίζουν τις διαδικασίες σε έναν τομέα της δεν 

εφαρμόζονται απαραίτητα και σε έναν άλλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα σύνολο από αλληλοσχετιζόμενες βιομηχανίες. Τα θεμελιώδη στοιχεία 

της, τα πλοία, ποικίλλουν ευρύτατα σε μέγεθος και τύπο, παρέχοντας μία πλήρη γκάμα 

υπηρεσιών μεταφοράς για μεγάλη ποικιλία φορτίων που πρέπει να μεταφερθούν είτε σε 

κοντινές ή μακρινές θαλάσσιες αποστάσεις. Ωστόσο, παρ' όλο που κάποιος μπορεί να 

διαχωρίσει τομείς και αγορές μέσα στο χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, δεν μπορεί 

να παραγνωρίσει τη σημαντική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή τους. Πρόσθετα, 

πρέπει να τονισθεί πως το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλιακής βιομηχανίας ασχολείται με 

την εκτέλεση του διεθνούς εμπορίου και επομένως λειτουργεί μέσα σε ένα περίπλοκο 

παγκόσμιο πλαίσιο από συμφωνίες οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής σημασίας 

ανάμεσα σε ναυτιλιακές εταιρείες, φορτωτές, κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα 

εμπλεκόμενα μέρη." 

 

3.2.Ελληνική ναυτιλία 

  

Η ναυτιλία στην Ελλάδα16 αποτελεί πλέον μία παράδοση από τα παλαιά χρόνια. 

Αφού είναι η πιο παλαιά μορφή επαγγελματικής δραστηριότητας και κατά βάση συντελεί 

                                                             
14

 http://books.eudoxus.gr/publishers/CID_821/cid_00821-0543-ABS.pdf 
 
15

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1 
 
16 http://www.aegeanoil.com/Uploads/2120/f944_an43_gr.pdf  

http://books.eudoxus.gr/publishers/CID_821/cid_00821-0543-ABS.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://www.aegeanoil.com/Uploads/2120/f944_an43_gr.pdf
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ενεργά στην Ελληνική οικονομία καθότι αποτελεί την πιο σύγχρονη βιομηχανία της 

χώρας. Σύμφωνα με την «Lloyd’s List top 100 2015( βλέπε εικόνα)» η Ελλάδα βρίσκεται 

στην πρώτη θέση παγκοσμίως17 σε χωρητικότητα 334.649 εκατομμύρια τόνους dwt. Τα 

τελευταία χρόνια από το 2000  και μετά έχει συνεισφέρει στην οικονομία περίπου 140 

δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης κατέχει το 5,7%18 του ΑΕΠ της χώρας για το έτος 2015. 

 

                      
                  Πηγή:http://tvxs.gr/news/ellada/proti-pagkosmios-i-elliniki-naytilia-poios- 

einai-o-isxyroteros-ellinas-efoplistis 

 

Ο Ελληνικός στόλος είναι μεγάλος και από την σύγκριση των στοιχείων από την 

απογραφή που έγινε με βάση την Ελληνική Στατιστική19 Αρχή τον Σεπτέμβριο του 2014 

το σύνολο των ναυτικών Ελλήνων και ξένων στα Ελληνικά πλοία μειώθηκε κατά 1,2%, 

                                                             
17

 http://tvxs.gr/news/ellada/proti-pagkosmios-i-elliniki-naytilia-poios-einai-o-isxyroteros-ellinas-efoplistis 
 
18

 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=602688 
 
19

 http://www.statistics.gr/ 
 

http://tvxs.gr/news/ellada/proti-pagkosmios-i-elliniki-naytilia-poios-einai-o-isxyroteros-ellinas-efoplistis
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=602688
http://www.statistics.gr/
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ενώ στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία και στα δύο σύνολα των Ελλήνων και  

ξένων ναυτικών αυξήθηκε το ποσοστό κατά 24% . Η κατανομή του εργατικού δυναμικού 

σύμφωνα με την απογραφή έδειξαν ανάλογα με τις κατηγορίες των πλοίων πόσο 

προσωπικό απασχολήθηκε σύμφωνα με τα αποτελέσματα (βλέπε παράρτημα εικόνα 3) 

οι 6470 ναυτικοί υπηρέτησαν σε φορτηγά πλοία, 10078 υπηρέτησαν σε δεξαμενόπλοια, 

5813 υπηρέτησαν σε επιβατικά και 564 σε τουριστικά πλοία. Ένα από τα μεγαλύτερα 

επιβατικά παγκοσμίως λιμάνια είναι αυτό Πειραιά εξυπηρετώντας τουλάχιστον 20 

εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.   

Η Ελληνική ναυτιλία έχει αξιόλογους ναυτικούς και καλά εκπαιδευόμενους και 

καταρτιζόμενους νέους ανθρώπους για αυτό το λόγο  έχουν δημιουργηθεί  πολλές 

ανώτατες σχολές και τμήματα Εμπορικού Ναυτικού20 σε όλη την χώρα με αποτέλεσμα 

να έχουμε συνέχεια αύξηση της δραστηριότητας στον κλάδο. Οι θέσεις που υπάρχουν 

σε ένα πλήρωμα μόλις βγουν από τις σχολές είναι για πλοίαρχους καθαρά, σχολές για 

μηχανικούς στα καράβια και υπάρχει και το λοιπές πλήρωμα σε ένα καράβι που είναι το 

κατώτατο σε κλίμακα δηλαδή οι ναύτες, οι μούτσοι, δόκιμοι. Στις σχολές αυτές 

παρέχονται σε όλους του νέους τα απαραίτητα εφόδια για την καλύτερη εκπαίδευση και 

εκμάθηση τους ούτως ώστε να  καταφέρουν με την προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί 

αυτή η συνεχής άνοδος στο τομέα αυτό. 

  Ο σημαντικός ρόλος της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία της χώρας ήταν ο λόγος 

για να συσταθεί ένας εξειδικευμένος που θα βοηθούσε αυτό ήταν το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Αιγαίου21. Μερικοί από τους λόγους που δημιουργήθηκε ήταν για την 

βελτίωση, την προστασία της ναυτιλίας παρότι περιλαμβάνονται ενέργειες όπως για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των θαλάσσιων μεταφορών22, την προστασία των επιβατών, την 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την προστασία των λιμένων και των πλοίων 

κ.α. Το υπουργείο επίσης οργανώνει, διοικεί και εποπτεύει την εκπαίδευση των νέων 

καταρτιζόμενων, την εκμετάλλευση των λιμανιών της χώρας και των πλοίων. 

                                                             
20

 http://www.yen.gr/wide/home.html 
 
21

 http://www.yen.gr/wide/home.html 
 
22

 http://www.hrs.gr/default.aspx?lang=gr 
 

http://www.yen.gr/wide/home.html
http://www.yen.gr/wide/home.html
http://www.hrs.gr/default.aspx?lang=gr
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Ένας άλλος φορέας που έχει βοηθήσει πολύ στην ναυτιλία είναι το σωματείο των 

εφοπλιστών δηλαδή η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών23 που είχε δημιουργηθεί από το 

1916 στον Πειραιά. Σκοπός του σωματείου των εφοπλιστών ήταν να βοηθήσει την 

σχέση των πλοιοκτητών με το κράτος, με τις ναυτικές οργανώσεις και να βοηθά στην 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του σωματείου. Επίσης μερικοί 

Έλληνες εφοπλιστές έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό και έχουν καταφέρει να βρίσκονται 

σε υψηλό επίπεδο σε κατατάξεις παγκοσμίως φήμης, δεκατέσσερις πλοιοκτήτες 

εντάχθηκαν στην λίστα των  100 ισχυρότερων των «Lloyd’s». Συγκαταλέγεται ότι οι  

Έλληνες εφοπλιστές έχουν υπό έλεγχο περίπου το 10% της χωρητικότητας του διεθνή 

εμπορικού στόλου. 

  

3.3. Ιστορική εξέλιξη  

 

3.3.1. Ναυτιλία της Χίου   

 

    Η Χίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς παραδοσιακούς 

ναυτότοπους. Η  σπουδαιότητα του νησιού βρίσκεται στην στρατηγική και γεωγραφική 

της θέση, λόγω του ότι ήταν από την μία το σταυροδρόμι των εμπορικών δρόμων που 

οδηγούσαν από την Μικρά Ασία στη Μαύρη θάλασσα και από την άλλη στη Βόρεια ακτή 

της Αφρικής. Το 13ο αιώνα είχε  αναδειχτεί σε σταθμό διαμετακομιστικού εμπορίου της 

Ανατολικής Μεσογείου και της Αιγύπτου καθώς αποτελούσε και εμπορικό κέντρο για 

πολλά ευρωπαϊκά κράτη, με συνέπεια την εγκατάσταση στο νησί προξένων και 

αντιπροσώπων των κρατών  οι οποίοι μεριμνούσαν για την σωστή διαχείριση των 

εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων της χώρας.  

Η Χίος από την αρχαιότητα από τον Περσικό πόλεμο έως τα βυζαντινά χρόνια 

άρχισε να ακμάζει στον τομέα της Ναυτιλίας σιγά σιγά έχοντας βοηθήσει με την 

χορήγηση των πλοίων της. Καθώς και  τον 15ο έως τον 17ο αιώνα που η οικονομία 

ενδυναμώθηκε  ξεκίνησαν να δίνουν περισσότερη βάση οι Χιώτες τεχνίτες στην 

                                                             
23

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE
%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
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συντήρηση και ναυπήγηση των πλοίων τους. Ήδη στις αρχές του 18ο αιώνα24 είχε στο 

ιστορικό της 150 μικρά πλοία. Τον αιώνα αυτό η Χίος βρίσκεται στα χέρια των 

Οθωμανών αφού στρατολογείτε και ναυπηγεί πλοία για λόγους του Σουλτάνου, επειδή 

οι Χιώτες ήταν ισχυροί και  αυτόνομοι το 1822 εξεγέρθηκαν κατά του Σουλτάνου και έτσι 

έφτασε σε ένα γεγονός για το νησί  πολύ ξακουστό, στην ολική καταστροφή της από 

τους Τούρκους το 1822, που ήταν καταστροφικό σε όλους τους τομείς του νησιού και 

συντέλεσε στην απομάκρυνση των Χιωτών από το νησί και την εγκατάσταση τους στην 

Σύρο, τον Πειραιά και την Πελοπόννησο. Μετά την καταστροφή και τον ξεριζωμό  της 

Χίου το 1822  οι κάτοικοι επέστρεψαν και ξεκίνησαν από την αρχή να αναζητούν 

διεξόδους για την ανάπτυξη και εδραίωση του νησιού τους και στράφηκαν σε αυτό που 

ήξεραν καλά να κάνουν, δηλαδή στο εμπόριο με κατά συνέπεια την Ναυτιλία.  

Μετά τον Κριμαικό πόλεμο, δηλαδή στις αρχές του 19ου αιώνα η Χίος είχε στο 

ενεργητικό της τα εξής ιστιοφόρα : 

 60 πλοία χωρητικότητας λιγότερο από 50 τόνων  

 80 πλοία χωρητικότητας έως 100 τόνων 

 100 πλοία χωρητικότητας από 200 έως 500 τόνων  

 80 πλοία χωρητικότητας από 500 έως 1100 τόνων  

 τα Χιώτικα καράβια είχαν αρχίσει να ταξιδεύουν από την Μαύρη θάλασσα μέχρι την 

Ανδριατική και τη Μεσόγειο. Στα μέσα του αιώνα οι Χιώτες  για να ενισχύσουν την 

ναυτιλία δημιούργησαν  τις πρώτες ασφαλιστικές εταιρείες τράπεζες, μερικές από αυτές 

είναι η « Χίος », η  « Ομόνοια » η  « Αι δύο Αδελφαί », στις οποίες αλληλοασφάλιζαν τα 

καράβια τους μετοχικά αλλά και με  την εγγύηση από τους πλοιάρχους τους. Την 

περίοδο αυτή ξεκίνησε και άκμαζε η ατμήλατη ναυτιλία όπως επονομαζόταν εκείνη την 

περίοδο και αυξήθηκαν οι εργασίες ναυπήγησης ατμόπλοιων. 

Η συμμετοχή του νησιού στην περίοδο των πολέμων του Α’ και Β’ παγκοσμίου ήταν 

ουσιαστικά σημαντική αν και υπήρχε δυσκολία με την συνήθεια της διαχείρισης των 

νέων  ατμόπλοιων όπου με αυτά γινόντουσαν οι μεταφορές τροφίμων, κάρβουνου, 

στρατιωτών και άμαχου πληθυσμού. Μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου 

άρχισαν να εμφανίζονται καινούριοι τύποι πλοίων τα liberties, τα τάνκερς και τα ντίζελς, 

καθώς και το πετρέλαιο το οποίο πήρε την θέση του κάρβουνου. Οι απώλειες ήταν 

                                                             
24

 http://www.matia.gr/7/71/7106/7106_1_1.html 
 

http://www.matia.gr/7/71/7106/7106_1_1.html


33 
 

πολλές αλλά οι Χιώτες κατάφεραν και ξανά συγκρότησαν  μετά από λίγο χρονικό 

διάστημα το ναυτικό τους στόλο, οι ναυτικές στατιστικές την χαρακτήρισαν σαν το 4ο 

ναυτικό λιμάνι της χώρας. Με την επιχειρηματική ναυτική δραστηριότητα που είχαν 

αναπτύξει οι πλοιοκτήτες της Χίου και με την προσπάθεια που έκαναν και 

μεταφέρθηκαν από το Λονδίνο στην Νέα Υόρκη έβαλαν σε ισχύουσα θέση την εμπορική 

ναυτιλία της. 

 

     Πηγή : http://i.imgur.com/40HiogF.jpg  

 

       

        Πηγή: http://astraparis.gr/wp-content/uploads/2015/03/ploio-oceanis.jpg 

http://i.imgur.com/40HiogF.jpg
http://astraparis.gr/wp-content/uploads/2015/03/ploio-oceanis.jpg
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          Πηγή: http://blog.mantinades.gr/wp-content/uploads/2014/12/cadio7.jpg 

Στην σημερινή περίοδο η ναυτιλία του νησιού βρίσκεται σε άνθιση καθότι 

δημιουργήθηκαν ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα την Χίο και συνήθως τον Πειραιά 

νηολογήθηκαν και ναυπηγήθηκαν πολλά είδη πλοίων, όπως για παράδειγμα καινούριοι 

τύποι δεξαμενόπλοιων (τάνκερς), τα αεράδικα και φορτηγά πλοία και άλλα πολλά.  

Μερικές ναυτιλιακές του νησιού που εδραίουν και στον Πειραιά25  είναι η εξής : 

  FAFALIOS SHIPPING S.A. 

  CHARTWORLD SHIPPING CORPORATION 

  ΣΠΑΡΤΙΝΑ ΝΕ 

  COMMON PROGRESS CONA S.A. 

  CHANDRIS HELLAS INC 

  ANANGEL SHIPPING ETERPRISESS S.A. 

  HARBOR SHIPPING AND TRADING S.A. 

 

3.3.2.Ναυτιλία των Οινουσσών 

 

Οι Οινούσσες αποτέλεσαν και αυτές έναν ακόμη σταθμό για την ανάπτυξη της 

ναυτικής  δραστηριότητας26 της περιοχής. Στο νησί αυτό που ανήκει στον νομό της 

                                                             
25

 http://www.xo.gr/dir-
az/%CE%9D/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82/Chios%20(Chora)/ 
 
26 http://perialos.blogspot.gr/2013/04/blog-post_4.html 

http://blog.mantinades.gr/wp-content/uploads/2014/12/cadio7.jpg
http://www.xo.gr/dir-az/%CE%9D/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82/Chios%20(Chora)/
http://www.xo.gr/dir-az/%CE%9D/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82/Chios%20(Chora)/
http://www.xo.gr/dir-az/%CE%9D/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82/Chios%20(Chora)/
http://perialos.blogspot.gr/2013/04/blog-post_4.html
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Χίου, ο πληθυσμός της περιοχής αποτελούνταν από βοσκούς και γεωργούς οι οποίοι 

για να μεταφέρουν τα προϊόντα τους χρησιμοποιούσαν μικρές βάρκες πράγμα το οποίο 

με το καιρό γινόταν και δύσκολο λόγω όγκου της παραγωγής και έτσι ξεκίνησαν να 

αναζητούν αναπτυξιακούς τρόπους που θα τους διευκόλυναν. Μετά την καταστροφή 

της Χίου αρχίζουν να ασχολούνται πιο εντατικά με το εμπόριο και την ναυτιλία, με τα 

μικρά τους σκάφη τα οποία ήταν «Λατίνια», «Μπομπάρδες» και «Τσερνίκια» 27 

ξεκίνησαν να κάνουν μεταφορές και σε άλλους προορισμούς πιο μακρινούς όπως στην 

Μικρά Ασία, στο Αιβαλί και το Άγιο Όρος. Έτσι το 1850 ξεκίνησαν να ναυπηγούν δικά 

τους πλοία και μέσα σε μια εικοσαετία είχαν δημιουργήσει μια δική τους ναυτική δύναμη. 

Στις περιόδους των πολέμων κατάφερε και στάθηκε με στόλο 10 βαποριών μεγάλης 

χωρητικότητας έως 4500 τόνων. Μετά την μεταπολεμική περίοδο οι Οινούσσες 

βρέθηκαν στην κορυφή της ναυτιλίας. Σήμερα έχει μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της 

ναυτιλίας λόγω του ότι στρέφονται και σε άλλους πόρους πλουτισμού οι νέοι  κάτοικοι. 

 

3.3.3.Ναυτιλία των Καρδαμύλλων και του Βροντάδου 

 

Στα Καρδάμυλλα και στο Βροντάδο βρισκόντουσαν ακόμη δυο ναυτικές εστίες του 

νησιού όπου και αυτές με την σειρά τους είχαν καλούς πλοιάρχους και ναυτικούς. Στην 

περιοχή του Βροντάδου βρίσκονταν οι πρώτοι Χιώτες ναυτικοί. Είχαν κατασκευαστεί και 

στις δυο περιοχές του νησιού πολλά καράβια  διαφόρων χωρητικοτήτων, μεγεθών 

όπως παραδείγματος χάριν μερικά από αυτά ήταν μικρά ιστιοφόρα, σκούνες, γολέτες, 

μπρίκια, μπάρκα και άλλα τα οποία βοηθούσαν στην δραστηριότητα τους. Τα πλοία που 

ναυπηγήθηκαν εκεί υπολογίζονται στα 300 με 380 ιστιοφόρα και 150 μπρίκια 

χωρητικότητας έως χιλίων τόνων. Από τα Καρδάμυλλα προερχόταν ο πρώτος ναυτικός 

με επίσημο δίπλωμα πλοιάρχου από το κράτος ο Κωνσταντίνος Λαιμός. Τα πλοία τους 

ήταν κυρίως νηολογημένα ( εγγραφή του πλοίου σε ειδικό βιβλίο Νηολόγιο, στο οποίο 

βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία (ταυτότητας) του πλοίου δηλαδή όνομα, διεθνές 

διακριτικό σήμα, διαστάσεις, χωρητικότητα πλοίου, τα στοιχεία του πλοιοκτήτη 

(ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια κ.λ.π) καθώς και ο τίτλος κυριότητας ) στο λιμάνι του 
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 http://www.oinousses-municipality.gr/frontend/articles.php?cid=91 
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Πειραιά και της Σύρου. Για 60 χρόνια (1840 – 1900) κατόρθωσαν να πάρουν  την 

πρώτη θέση στην τότε Χιώτικη  ιστιοφόρο ναυτιλία, καθώς διακινούσαν προϊόντα σε όλη 

την Μεσόγειο και Μαύρη θάλασσα  και καθώς συνεργάζονταν με μεγάλα ναυτιλιακά και 

ναυλομεσιτικά γραφεία. Δημιουργήθηκε και λειτούργησε στο Βροντάδο η ναυτική σχολή 

όπου προσέλκυσε πλήθος νεοσύλλεκτων ναυτικών  από τις γύρω περιοχές του νησιού 

καθότι δίδαξαν εξαιρετικοί ναυτοδιδάσκαλοι όπως ο Καρδαμυλίτης Κωνσταντίνος και ο 

Νικόλαος Πατρωνάς. Στην συνέχεια ιδρύθηκε η «Ανδρεάδειος Σχολή Εμπορικής 

Ναυτιλίας» όπου μετέπειτα διαμορφώθηκε σε ναυτικό γυμνάσιο που παραμένει έως 

σήμερα. 

 

3.4. Εργατικό δυναμικό του νησιού 

 

Το εργατικό δυναμικό του νησιού απασχολείται με το εμπόριο και την ναυτιλία και σε 

λιγότερο βαθμό με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής. Με τον 

πρωτογενή τομέα έχουν συνεχίσει να ασχολούνται ελάχιστοι πλέον πιο μέσης ηλικίας οι 

οποίοι είναι αγρότες. Οι αγρότες οι οποίοι απασχολούνται με το μάζεμα των 

εσπεριδοειδών, των διάφορων φρούτων και φυσικά με την μαστίχα και τα οποία 

πηγαίνουν στα εργοστάσια για την παραγωγή διαφόρων ειδών που θα χρησιμέψουν 

στην οικονομία. Οι πιο νέοι του νησιού κυρίως άντρες ακολουθούν την παράδοση του 

τόπου τους από πατέρα σε πατέρα και ασχολούνται με τα καράβια και γενικά με τον 

τομέα της ναυτιλίας. Γνωρίζοντας ότι οι απολαβές που θα επωμιστούν όσοι 

ακολουθήσουν τον κλάδο αυτό είναι καλές και πολύ υψηλές καθώς και θα έχουν και 

προοπτικές εξέλιξης στο αντικείμενο. Στο νησί οι περισσότεροι γενικά ανήκουν στην 

κατηγορία των εύπορων οικογενειών διότι σε κάθε σπίτι θα έχει τουλάχιστον έναν 

ναυτικό. Οι γυναίκες μένουν πίσω για την φροντίδα των παιδιών και του νοικοκυριού και 

ασχολούνται με την τοπική κοινωνία φτιάχνοντας μικρούς συνεταιρισμούς με τοπικά 

προϊόντα. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων από την    

στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας η ανεργία ανήλθε σε ποσοστό ύψους 24,4% στην 

χώρα μας. 
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4. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

 

Η Χίος αν και μεγάλο νησί με πολλούς μονίμους κατοίκους δεν είχαν επενδυθεί 

χρήματα για την βελτίωση οδικών δικτύων και δομικών έργων. Την τελευταία 

δεκαπενταετία υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στις υποδομές του νησιού. Αυτό έγινε με 

διάφορες επενδύσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Εθνικούς 

Πόρους. 

Ορισμός δομικών έργων : είναι όλες οι κατασκευές που προορίζονται να 

χρησιμοποιούνται σταθερά συνδεδεμένες με το έδαφος, εδράζονται απευθείας ή δια 

μέσου άλλων στοιχείων σε αυτό, δεν έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης και δεν 

μπορούν να ρυμουλκηθούν με απλό ή άμεσο τρόπο. 

Τα παρακάτω στοιχεία μας δόθηκαν από την Νομαρχία Χίου του τμήματος  

Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και συμπεριλαμβάνει τα ποσά μέχρι το 2014. 

 

4.1 Χρηματοδότηση από Ε.Ε 

 

4.1.1 Λιμενικά Έργα 

 

Η Χίος είναι ένα νησί το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ανατολή αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα το εμπόριο να είναι αυξημένο στο νησί. Επίσης, ως τουριστικό μέρος 

κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες πολλοί είναι οι τουρίστες που αποβιβάζονται στο 

νησί. Γι' αυτό το λόγο το νησί είναι απαραίτητο να έχει λιμένες που έχουν ως 

προορισμό την παροχή των κατάλληλων συνθηκών και εξυπηρετήσεων στα σκάφη και 

στη ροή προσώπων και αγαθών. 

Τα λιμενικά έργα στην Ελλάδα άρχισαν να κατασκευάζονται κατά τις πρώτες 

δεκαετίες μετά τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους. Στην αρχή με βραδείς ρυθμούς 

που επιταχύνθηκαν μετά το 1870, οπότε εξασφαλίστηκαν οι συνθήκες χρηματοδότησης 

των έργων και ανάπτυξης των διαφόρων λιμένων. 
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Το λιμάνι της πόλης της Χίου μαζί, με το λιμάνι των Μεστών αποτελούν τα δύο 

κύρια λιμάνια του νησιού. Στο Νομό Χίου όμως συμπεριλαμβάνονται και τα λιμάνια των 

Ψαρών και των Οινουσών. 

Οι λιμένες αυτή τη στιγμή έχουν πολλές χρήσεις και συγκεκριμένα: 

• Φορτοεκφόρτωση οχημάτων και επιβατών με τα τακτά δρομολόγια των 

πλοίων της ακτοπλοΐας. 

• Εξυπηρέτηση επαγγελμάτων αλιευτικών σκαφών. 

• Εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. 

Το κεντρικό λιμάνι της Χίου έχει στην κατοχή του δύο κτιριακές εγκαταστάσεις το 

κτίριο Λιμεναρχείου και το Λιμενικό ταμείο. Επίσης, έχει όλα τα βασικά δίκτυα 

τροφοδοσίας δηλαδή, πόσιμο νερό, ηλεκτρικό, τηλεφωνικό δίκτυο και παροχή 

καυσίμων. Παρόλα αυτά η υφιστάμενη λιμενική υποδομή εμφανίζει και αρκετές 

αδυναμίες. Αρχικά, το λιμάνι δεν επαρκεί να φιλοξενήσει μεγάλα πλοία καθώς επίσης 

και το βάθος του δεν είναι μεγάλο. Ακόμη δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει μεγάλο 

αριθμό τουριστών λόγο ότι δεν υπάρχουν χώροι αναμονής και στάθμευσης. Τέλος, 

δημιουργείται σύγκρουση μεταξύ πλοίων ακτοπλοΐας και μικρών φορτηγών διότι 

χρησιμοποιούν τα ίδια κρηπιδώματα αποτέλεσμα να υπάρχουν αναμονές και 

καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των φορτηγών πλοίων ιδίως τους θερινούς μήνες. 

 

Λιμένας Χίου 
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Ο λιμένας των Μεστών βρίσκεται στη δυτική ακτή της Χίου. Απέχει 35 χιλ από το 

κέντρο της πόλης και διαθέτει οδική πρόσβαση η οποία έχει βελτιώθει αρκετά στα 

πλαίσια οδικών έργων. Το λιμάνι των Μεστών χρησιμοποιείται κυρίως ως αλιευτικό 

καταφύγιο καθώς επίσης και για την παραβολή μικρών φορτηγών. Τα τελευταία χρόνια 

έγινε μια προσπάθεια αυτή στέφθηκε με επιτυχία υπάρχουν πολλά προβλήματα που 

πρέπει επιλυθούν. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι ότι το λιμάνι δεν έχει τις 

κατάλληλες υποδομές για να φιλοξενήσει μεγάλα επιβατικά πλοία καθώς επίσης η 

παραλιακή οδό είναι έτσι διαμορφωμένη έτσι ώστε να δυσκολεύεται η διέλευση των 

οχημάτων. 

 

Λιμένας Μεστών 

 

Πηγή: 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%C

E%B9+%CE%BC%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD&rlz=1C1ASUT_en

GR397GR438&espv=2&biw=1360&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwi7_8PGvJ3NAhWJIMAKHUV0CoAQ_AUIBigB#imgrc=aMhFbFsXSdk-aM%3A 

Τα Ψαρά είναι ένα νησί που βρίσκεται βορειοδυτικά της Χίου και έχει έκταση 40 

τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο λιμένας των Ψαρών βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού 

και στο δυτικό τμήμα του όρμου των Ψαρών. Ο λιμένας προστατεύεται από τους 

νότιους και νοτιανατολικούς κυματισμούς με κυματοθραύστης μικτής διατομής 
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συνολικού μήκους 220 m προβλήτας πλάτους 25 m και συνολικής έκτασης 2 

στρεμμάτων για την εξυπηρέτηση οχημάτων, φορτηγών και επιβατών. Στο εσωτερικό 

του λιμένα δημιουργήθηκε ένας δεύτερος λιμενίσκος, ο οποίος χρησιμοποιείται σαν 

αλιευτικό καταφύγιο. Τέλος, στο άκρο του παραλιακού κρηπιδώματος έχει τοποθετηθεί 

πλωτός προβλήτας, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά κανόνα από το ταχύπλοο του 

Λιμενικού. 

Ο λιμένας Ψαρών μαζί με τις λιμενικές υποδομές παρουσιάζουν σημαντικά 

προβλήματα, τα κυριότερα των οποίων είναι: 

• Μη επιμελημένη και ανεπαρκής θωράκιση που δεν εξασφαλίζει την 

επιθυμητή προστασία από τους κυματισμούς. 

• Προβλήματα λόγω προσχώσεων στο εσωτερικό του λιμένα. 

• Σημαντικές υποσκαφές στο ακρομώλο και πιθανώς και σε ευρύτερο τμήμα 

του προσήνεμου μόλου, που θέτουν σε κίνδυνο την ευστάθεια του και κατ' 

επέκταση την λειτουργία του λιμένα. 

 

Λιμένας Ψαρών 

 

Πηγή: 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%C
E%B9+psarwn&rlz=1C1ASUT_enGR397GR438&espv=2&biw=1360&bih=643&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQlrz-
vJ3NAhXnIcAKHd4uAukQ_AUIBygC#tbm=isch&q=%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE
%B1%CE%BD%CE%B9+%CF%88%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%BD&imgrc=M7
u-fXuu8oMF6M%3A 
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Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε το νησί για την βελτίωση 

αυτών των λιμένων. Οι εργασίες που ήταν απαραίτητο να διεκπεραιωθούν ήταν η 

βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων Ψαρών, Μεστών καθώς και τη μελέτη λιμενικών 

εγκαταστάσεων νέου λιμένα Χίου. Ο προϋπολογισμός ανήλθε στα  2.387.643,57€ όπου 

το 2003 δόθηκαν στο Νομό Χίου και μέχρι το 2014 οι συνολικές πληρωμές ανέρχονται 

στα 2.145.569,4€ άρα υπάρχει ένα υπόλοιπο ποσό 242.074,11€ το οποίο θα εξοφληθεί 

τα επόμενα χρόνια για να τελειοποιηθούν τα έργα(βλέπε παράρτημα εικόνα 4). 

 

 

4.1.2 Οδικά Δίκτυα 

  

Η Ε.Ε μέσα σε διάφορες προσδοκίες που έχει αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός 

ευρωπαϊκού χώρου οδικής ασφάλειας. Στόχος της είναι η βελτίωση οδικής ασφάλειας 

και η συμβολή στη βιώσιμη κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τη 

βελτίωση των οδών μέσω των ταμειακών περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων και των διευρωπαϊκών δικτύων. Έτσι το 2003 

χρηματοδοτήθηκαν δύο έργα το ένα αφορά στη παράκαμψη των δρόμων Ζυφιά – 

Χαλκειούς και Αγίου Γεωργίου και το άλλο στη παράκαμψη του δρόμου Νεοχωρίου- 

Καλλιμασιάς. Ο προϋπολογισμός στο πρώτο έργο ανήλθε στα 504.079,59 € μέχρι το 

2014 οι συνολικές πληρωμές ήταν 426.374,87€ και υπολείπεται το ποσό των 

77.704,72€ . Το δεύτερο έργο είχε προϋπολογισμό 290.000€ τελειοποιήθηκε και 

εξοφλήθηκε το 2013(βλέπε παράρτημα εικόνα 4). 

 

 

4.1.3 Πολιτιστικά Έργα  
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Στα πλαίσια της πολιτιστικής ανάπτυξης της Χίου θέλησε να συνεισφέρει και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση επιχορηγώντας με ποσό 150.000€ την βιβλιοθήκη του Κοραή. Η 

βιβλιοθήκη του Κοραή στεγάζεται στον ίδιο χώρο με τον Λαογραφικό Μουσείο Αργέντη 

που βρίσκεται στο κέντρο της Χίου. Η βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή  είναι μία από 

τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα με μια συλλογή 250.000 τόμων. 

Δημιουργήθηκε το 17925, ως τμήμα της Μεγάλης Σχολής της Χίου. Τα πρώτα βιβλία 

αποτέλεσαν δωρεές του Αδαμάντιου Κοραή, καθώς και πολλών άλλων σπουδαίων 

συγγραφέων Ελλήνων που ζούσαν στο εξωτερικό. Σήμερα η βιβλιοθήκη υπάγεται στο 

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και παρέχει δυνατότητα 

πρόσβασης του κοινού σε πλούσια συλλογή χειρόγραφων, συγγραμμάτων, σπανίων 

εκδόσεων και τεκμηρίων. 

Τα χρήματα που δόθηκαν από την Ε.Ε κυρίως για την συντήρηση του κτηρίου 

καθώς επίσης και για την δημιουργία ενός σύγχρονου τμήματος της βιβλιοθήκη 

τοποθετώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2003 και μέχρι το 

2014 εξοφλήθηκε το πόσο των 129.104.,65€ ενώ υπάρχει ένα οφειλόμενο ποσό ύψους 

20.895,35€(βλέπε παράρτημα εικόνα 4). 

 

 

4.1.4 Ύδρευση – Άρδευση 

 

Η Χίος είναι ένα νησί το οποίο προσπαθεί να βρει λύσεις. Μέχρι το 2000 οι ανάγκες 

της πόλης της Χίου, που ήταν και ο βασικός καταναλωτής, κάλυπτε τις ανάγκες του 

από τις πηγές Αγ. Τριάδος, Δαφνών και Τρυπατέ. 

Η Χίος απ’ όλους όσους μελέτησαν το υδρευτικό της, χωρίζεται σε τρείς 

υδρογεωγραφικές ενότητες: 

• Βόρεια Χίος που περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Καρδαμύλων και 

Αμανής. 

• Κεντρική Χίος που περιλαμβάνει την κεντρική Χίο και ασχολείται κύρια με την 

λεκάνη του Κορακάρη. 
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• Νότια Χίος που περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Ιωνίας και 

Μαστιχοχωρίων. 

Η Λύση που βρήκαν για το πρόβλημα της ύδρευσης για την τελευταία ενότητα ήταν 

η αξιοποίηση του φράγματος της Καλαμωτής. Οι εργασίες για αυτό το έργο ξεκίνησαν 

το 2003 με προϋπολογισμό 428.000€ που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι 

το 2013 το ποσό που είχε καταβληθεί ήταν 129.104,65€. Όμως το 2014 υπογράφτηκε 

νέα σύμβαση όπου η Ε.Ε κατέβαλε το ποσό των 20.895,35€ για περεταίρω εργασίες. 

Σήμερα, το έργο έχει τελειοποιηθεί και έχει περιορίσει σημαντικά το πρόβλημα και 

έδωσε ανάσα στους κατοίκους των Μαστιχοχωρίων και της Νέας Ιωνίας και κυρίως 

στους αγρότες των περιοχών αυτών όπου μπορούν πλέον να ποτίσουν την γη τους 

χωρίς ιδιαιτέρες δυσκολίες(βλέπε παράρτημα εικόνα 4). 

 

4.2 Εθνικοί Πόροι 

 

4.2.1 Πυρκαγιές 2012-2013 

 

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Χίου 

προκαλούν τεράστιες καταστροφές όχι μόνο στο φυσικό πλούτο του νησιού, αλλά 

επίσης στην οικονομία, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Καταστρέφονται οι περιουσίες 

των κατοίκων, διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος, εμποδίζεται η 

καλλιέργεια της μαστίχας και επηρεάζεται το μικροκλίμα της περιοχής. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία οι κύριες αιτίες των δασικών πυρκαγιών 

προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι κύριες αιτίες είναι : 

• Οι κεραυνοί  

• Βραχυκύκλωμα ηλεκτροφόρων καλωδίων  

• Άναμμα φωτιάς σε μη επιτρεπόμενους χώρους 

• Η απόρριψη αναμένων τσιγάρων και σπίρτων 
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• Οι δραστηριότητες κυνηγών κατά τους θερινούς μήνες  

• Το κάψιμο σκουπιδιών σε μη οργανωμένους σκυβαλότοπους  

• Οι στρατιωτικές ασκήσεις 

• Οι κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί) 

Το 2012 και το 2013 ήταν δύο χρονιές που οι καταστροφές από το νησί. Γι’ αυτό το 

λόγο το νησί έκανε διάφορες επεμβάσεις σε χείμαρρους πληγεισών περιοχών από τις 

πυρκαγιές. Το 2012 έλαβαν χώρο νοτιοδυτικά της Χίου ενώ το 2013 και ο 

προϋπολογισμός τους ανήλθε στα 535.000€ για το κάθε έργο(βλέπε παράρτημα εικόνα 

5). Αν και οι εργασίες είχαν ξεκινήσει τα έργα δεν τελειοποιήθηκαν διότι δεν 

πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές. Η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου έχει σκοπό να 

γίνουν οι εργασίες το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθούν μελλοντικές πυρκαγιές. 

 

 

4.2.2 Κοινωνικά Έργα 

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το 2013 έλαβε την πρωτοβουλία να αναμόρφωση 

χώρων Στέγασης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). Πρόκειται για ένα έργο το οποίο 

έχει ως σκοπό την μόνιμη στέγαση ατόμων με νοητική στέρηση καθώς και απαραίτητες 

υπηρεσίες υποστήριξης. Η ΣΥΔ είναι η πρώτη και μοναδική δομή σε όλο το Βόρειο 

Αιγαίο και μια από τις ελάχιστες στη νησιωτική Ελλάδα. Ο οργανισμός αυτός αποτελεί 

παράδειγμα καθώς εκτός από την στέγαση παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

• Ψυχολογική υποστήριξη  

• Εργοθεραπεία και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

• Κοινωνική εργασία και διευθέτηση ζητημάτων με τις υπηρεσίες 

• Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου  

• Συνεργασία με εθελοντές για δημιουργικές δράσεις 
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Οι εργασίες που χρειάζονταν να γίνουν για τον οργανισμό αυτό ήταν η βελτίωση 

υποδομών της ΣΥΔ, σύνδεση αποχέτευσης, προμήθεια εξοπλισμού και προμήθεια 

οχήματος. Ο προϋπολογισμός για αυτές τις εργασίες ήταν 960.000€ και οι συνολικές 

πληρωμές που εξοφλήθηκαν 94.592,73€ και αφορούσαν την βελτίωση των υποδομών. 

Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφληθεί τα επόμενα χρόνια το οποίο θα κατανεμηθεί ως εξής: 

• Για την σύνδεση αποχέτευση 5.000€ 

• Για την προμήθεια εξοπλισμού 35.000€ 

• Προμήθεια οχήματος 45.000€ 

• Υπόλοιπο για βελτίωση υποδομών 398.161,45€ 

Μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών έργων δημιουργήθηκε η ανάγκη για την 

κατασκευή ενός σχολικού κέντρου. Μέχρι, το 2010 τα παιδιά των καμποχωρίων ήταν 

αναγκασμένα να διανύουν μεγάλη απόσταση μέχρι την πόλη της Χίου για να πάμε 

σχολείο. Έτσι το 2010 υπογράφτηκε μια σύμβαση χρηματοδοτούμενη από το Κράτος 

για την κατασκευή σχολείου. 

Ο προϋπολογισμός για την δημιουργία αυτού του κέντρου είναι 2.594.415,97€. Αν 

και υπήρχαν προβλήματα στην κατασκευή του που κυρίως αφορούσαν την τοποθεσία 

διότι βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα και καθυστέρησαν οι εργασίες, το σχολείο 

κατάφερε να κατασκευαστεί το 2014. Παρόλα αυτά το ποσό δεν έχει εξοφληθεί εξ’ 

ολοκλήρου. Δηλαδή, μέχρι το 2014 οι πληρωμές ήταν 1.663.860,70€. Στόχος της 

περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι το υπόλοιπο ποσό να εξοφληθεί μέχρι το τέλος του 

έτους 2016(βλέπε παράρτημα εικόνα 5). 

 

 

4.2.3 Λιμενικά Έργα 

 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του τουρισμού του νησιού θεωρήθηκε αναγκαία η 

βελτίωση των υποδομών στο λιμάνι στης Λαγκάδας. Η Λαγκάδα είναι παραθαλάσσιο 

χωριό βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού και έχει απόσταση 17χιλ από 
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την πόλη της Χίου. Τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς 

τουρίστες και κυρίως αυτούς που διαθέτουν σκάφη. Επίσης, στο λιμάνι φιλοξενούνται 

ιστιοφόρα, ιστιοπλοϊκά και αλιευτικά σκάφη. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη για την 

βελτίωση των υποδομών του λιμένα και πιο συγκεκριμένα την επέκταση του 

παραλιακού δρόμου για την κατασκευή πεζοδρομίου. Με αυτόν τον τρόπο ο λιμένας θα 

είναι σε θέση να φιλοξενεί περισσότερα σκάφη με συνέπεια να αυξηθεί και ο τουρισμός 

της περιοχής. Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανήλθε στα 1.800.000€ μέχρι το 2014 

οι συνολικές πληρωμές ήταν 778.155,63€. Οι επισκευές έχουν χρονολογηθεί ότι θα 

τελειώσουν το καλοκαίρι του 2016 όπου θα εξοφληθεί και όλο το ποσό(βλέπε 

παράρτημα εικόνα 5). 

Λιμένας Λαγκάδας 

 

Πηγή: 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%C

E%B9+psarwn&rlz=1C1ASUT_enGR397GR438&espv=2&biw=1360&bih=643&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQlrz-

vJ3NAhXnIcAKHd4uAukQ_AUIBygC#tbm=isch&q=%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE

%B1%CE%BD%CE%B9+lagkadas&imgrc=SmtpTx7awi_-0M%3A 

 

4.2.4 Οδικά δίκτυα 

  



47 
 

Το Υπουργείο Μεταφορών εκτός από την δημιουργία νέων οδικών δικτύων για την 

διευκόλυνση των οδηγών δίνει μεγάλη προσοχή και στην συντήρηση τους όπως 

επίσης, και στην συντήρηση των παλαιότερων δρόμων. Αυτό έχει σαν σκοπό την 

ασφάλεια των οδηγών. Έτσι το Υπουργείο μέσα από την χρηματοδότηση από Εθνικούς 

Πόρους έδωσε εντολή για την έναρξη κάποιον εργασιών που αφορούν:  

• Κατασκευή φράγματος Κόρης Γεφύρι(2004-2014) 

• Συντήρηση οδικών οδών (2013,2014) 

• Συντήρηση ηλεκτροφώτισης οδικού δικτύου (2015) 

• Βελτιώσεις Εθνικής Οδού Χίου- Καρδάμυλων (2015) 

Οι εργασίες αυτές στην πλειοψηφία τους θα πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο από το 

Νομό. 

 

Το 2004 ο Δήμος της Χίου μετά από πλημμύρες που προκλήθηκαν από 

λανθασμένη κατασκευή σε δομικά έργα πήρε την απόφαση για κατασκευή φράγματος 

στο  γεφύρι της Κόρης. Οι πλημμύρες ήταν καταστροφικές τόσο για τις περιουσίες των 

πολιτών όσο και για τον Δήμο αφού τα νερά παρέσυραν κορμούς δέντρων με 

αποτέλεσμα να δημιουργήσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Η 

σύμβαση αυτού του έργου υπογράφτηκε το 2004 με προϋπολογισμό 4.950.000€. 

Μέχρι το 2014 και αφού οι εργασίες κόντευαν να τελειώσουν παρατηρήθηκε ότι έπρεπε 

να πραγματοποιηθούν και περεταίρω εργασίες με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η 

ολοκλήρωση του γεφυριού. Τα χρήματα που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα είναι 

709.096,57€ και το υπόλοιπο ποσό θα εξοφληθεί με την ολοκλήρωση του έργου. 

Ένα άλλο σημαντικό έργο που έδωσε μια ανάσα κυρίως στους κατοίκους του 

Βορείου τμήματος του νησιού ήταν η βελτίωση της Εθνικής οδού Χίου – Καρδαμύλων. 

Μέχρι το 2010 ο δρόμος αυτός ήταν αρκετά επικίνδυνος για τους οδηγούς καθώς 

αποτελείτο από μεγάλες στροφές καθώς επίσης, υπήρχαν και κάποιες φθορές από το 

χρόνο. Το έργο αυτό διαιρέθηκε σε δύο σκέλη. Ο αρχικός στόχος ήταν η βελτίωση του 

δρόμου από την Ιερά Μονή Μυρσινιδίου μέχρι το κόμβο της Συκιάδας και στην 

συνέχεια η βελτίωση από την έξοδο κόμβο Συκιάδας μέχρι το κόμβο του Πιτυούς. Οι 

κατασκευή αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο έργο του νησιού μέχρι σήμερα με 
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προϋπολογισμό 13.0500.000€. Παρόλο, που οι εργασίες έχουν καθυστερήσει ο Νομός 

είναι αισιόδοξος ότι μέχρι τέλος του 2017 το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Τα ποσά που 

έχουν δοθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 1.163.585,89€ για το πρώτο κομμάτι ενώ για 

το δεύτερο 2.449.416,36€ δηλαδή συνολικά 3.613.002,25€. 

Αξιόλογη, είναι η προσπάθεια του Νομού για την συντήρηση των οδικών δικτύων 

του νησιού το 2013 και το 2014. Η συντήρηση οδικών δικτύων περιλαμβάνει ένα 

σύνολο εργασιών εργασιών. Ο στόχος αυτού του έργου είναι η βελτίωση της 

λειτουργικότητας του οδικού δικτύου και η ασφαλέστερη μετακίνηση των οχημάτων έτσι 

ώστε να αποφευχθούν όσο δυνατόν περισσότερα ατυχήματα. Τ ο 2013 υπογράφτηκε 

μια σύμβαση με προϋπολογισμό 2.000.000€ και οι εργασίες που περιλάμβανε με τα 

αντίστοιχα ποσά ήταν οι εξής: 

• Άμεση αποκατάσταση οδικών τμημάτων Αγ. Γεώργιος- Θολόποτάμι και 

Νέας Μονής από καθιζήσεις (128.000€). 

• Συντήρηση οδικού δικτύου του βόρειου τμήματος του νησιού (463.600€). 

• Συντήρηση οδικού δικτύου του νότιου τμήματος του νησιού (691.145,71€). 

• Συντήρηση οδικού δικτύου κεντρικού τμήματος του νησιού (410.000€) 

• Έλεγχος και αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης Εθνικού και 

Επαρχιακού οδικού δικτύου όλου του νησιού (75.200€).  

• Καθαρισμός Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της νησιού από 

παρόδια βλάστηση (37.200€). 

• Επεμβάσεις συγκράτησης καταπτώσεων Εθνικού και Επαρχιακού οδικού 

δικτύου. 

• Αποκατάσταση προσβασιμότητας και καθαρισμός οδικού δικτύου σε 

έκτακτες περιπτώσεις. 

Το ποσό που έχει καταβληθεί για όλες αυτές τις εργασίες είναι 1.445.212,7€. 

Το 2014 στα ίδια πλαίσια ο Νομός θέλησε να κάνει συντήρηση σε όλα τα οδικά 

δίκτυα. Δηλαδή, έκανε συντήρηση στο οδικό δίκτυο του βόρειου τμήματος, του 

κεντρικού τμήματος και του νότιου τμήματος του νησιού. Για κάθε τμήμα ο 
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προϋπολογισμός ήταν 840.000€ δηλαδή συνολικά 2.500.000€. Αν και οι εργασίες 

πραγματοποιήθηκαν τα ποσά δεν έχουν δοθεί. 

Μέσα στα πλαίσια της συντήρησης για το ίδιο έτος ήταν απαραίτητη και η 

συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ολόκληρου του νησιού. Η σύμβαση 

για αυτό το έργο είχε προϋπολογισμό 350.000€ και τα χρήματα μέχρι το τέλος του 2014 

δεν έχουν εξοφληθεί αν και οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κανονικά(βλέπε 

παράρτημα εικόνα 5). 
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5. Η ΧΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Το νησί της Χίου, όπως προαναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, αποτελεί ένα 

διάσημο και ευρέως αποδεκτό σύγχρονο τουριστικό προορισμό. Ο τουρισμός είναι  

ζωτικής σημασίας για το νησί καθότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την οικονομική 

ευμάρεια της. Εκεί βασίζεται η περεταίρω ανάπτυξη του εμπορίου, των επενδύσεων και 

άλλων σημαντικών κλάδων της οικονομίας της. Η διαφήμιση του φυσικού και 

πολιτισμικού της κάλλους αποτελεί πόλος έλξης ανθρώπων από κάθε γωνιά του 

πλανήτη. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας η οικονομία της Χίου βρίσκεται σε 

διαρκή εξέλιξη και ανοίγονται νέοι ορίζοντες ανάπτυξης. 

 

 

 

5.2. Γενικά 

 

Με την ευρύτερη έννοια του τουρισμού εννοούμε την προσωρινή  μετακίνηση των   

ατόμων, είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά, σε διάφορους προορισμούς εκτός του μόνιμου 

τόπου κατοικίας και εργασίας τους, καθώς επίσης τις δραστηριότητες που θα 

πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της διαμονής τους με απώτερο σκοπό την 

ικανοποίηση των ψυχαγωγικών τους αναγκών. 

Προκειμένου να επέλθει ανάπτυξη του τουρισμού σε μια τοποθεσία είναι απαραίτητη 

η συμβολή πολλών και διαφόρων παραγόντων. Πρωταρχικός παράγοντας αποτελεί η 

οικονομική ευμάρεια  του τόπου, ακόμη καταλυτικός παράγοντας είναι το βιοτικό 

επίπεδο που προσφέρεται. Εξίσου σημαντική είναι η ύπαρξη της ειρήνης, της 

κοινωνικής ευημερίας και η αίσθησης της ασφάλειας. Ακόμη η ανάγκη για ψυχαγωγία 

και αλλαγής του περιβάλλοντος συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού όπως και η 

επιθυμία για γνωριμία  και συνύπαρξη  με τους άλλους λαούς. Ωστόσο, ο κυριότερος 
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παράγοντας για να επιδεχθούν τα παραπάνω στην σύγχρονη εποχή έγκειται στην 

διαφήμιση, στην δύναμη της οποίας αναδεικνύεται και γνωστοποιείται ευρέως ο φυσικός 

πλούτος, τα ήθη και τα έθιμα και γενικά η ιστορία του κάθε τόπου. Κατά αυτόν τον 

τρόπο γίνεται σημαντική προσπάθεια προσέλκυσης του ενδιαφέροντος επισκεπτών – 

τουριστών. Επίσης στην πρόοδο του τόπου συμβάλει η γλωσσομάθεια, η οποία 

διευκολύνει την επαφή του τουρίστα με τους άλλους λαούς. Τέλος βέβαιο θεωρείται ότι 

ο τουρισμός αποτελεί αναμφισβήτητα την πιο αξιόλογη πηγή πλούτου και οικονομικής 

ανάπτυξης μιας περιοχής, αφού άλλωστε εκτός των άλλων συμβάλει στην ενίσχυση της 

απασχόλησης των εργαζομένων, των επενδύσεων  και  συνεισφέρει  θετικά  στο  

ισοζύγιο της χώρας. 

 

 

 

5.3  Ο Τουρισμός στην Χώρα μας    

 

 

Ο τουρισμός αποτελεί για τη χώρα μας, όπως και για πολλούς άλλους λαούς ανά 

την υφήλιο, έναν από τους βασικότερους κλάδους της εθνικής οικονομίας μας. Η χώρα 

μας διακρίνεται διότι διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν που στηρίζεται στο 

φυσικό και πολιτιστικό μας πλούτο. Διαθέτοντας την μοναδική αρχαιολογική, πολιτιστική 

κληρονομιά, το εύκρατο και ήπιο κλίμα της, τα πολιτισμικά της φεστιβάλ, τις φυσικές 

ομορφιές, την πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής την 

καθιστά έναν ιδιαιτέρως επιθυμητό προορισμό. Όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να 

προσελκύουν  κάθε χρόνο πολλούς επισκέπτες, από όλα τα μέρη του κόσμου. 

  

Συγκεκριμένα ιδιαιτέρως συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού η φυσική 

ομορφιά των νησιωτικών συμπλεγμάτων της χώρας, λόγω των ωραίων καθαρών 

παραλιών, του κλίματος και της διασκέδασης που προσφέρουν. Μάλιστα παρατηρείται 

ιδιαίτερη προτίμηση τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου υπάρχει μεγάλη αύξηση των 

αφίξεων. Τότε τα νησιά γεμίζουν από κόσμο και ανθίζουν. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει 

την χειμερινή τουριστική περίοδο όπου εξίσου υπάρχει μια συνεχή άνοδο χρόνο με τον 

χρόνο. 
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Στην Ελλάδα μπορούν να καταφθάσουν οι τουρίστες με τρείς τρόπους μεταφοράς 

είτε αεροπορικώς, είτε οδικώς, είτε δια μέσω της θαλάσσης. Σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) 28   και της ΤτΕ (Τράπεζα της 

Ελλάδος)29, η πιο πρόσφατη έκδοση είναι με τα προσωρινά στοιχεία  του 2015  (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 6), όπου υπολογίζεται ότι  κατέφθασαν στην Ελλάδα το 2015 γύρω 

στα 26 εκατ. τουρίστες. Ποσοστό αυξημένο κατά 2 εκατ. από το 2014 (βλέπε 

παράρτημα εικόνα 7). Ακόμη προβλέπεται να αποτελέσει ανοδική η πορεία του 

ελληνικού τουρισμού, όσον αφορά την εισερχόμενη κίνηση από τα αεροδρόμια όλης της 

χώρας (βλέπε παράρτημα εικόνα 8), καθώς καταγράφεται η συνολική αύξηση των 

αφίξεων σε  6,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Το σύνολο των 

οδικών αφίξεων των τουριστών στη χώρα μας το 2015  ανέρχεται σε 6,46 εκατ., 

παρουσιάζοντας αύξηση 22% από ότι το προηγούμενο έτος. Τέλος, μειωμένη κατά 9% 

παρουσιάζεται το εξάμηνο η διεθνής κίνηση επιβατών πλοίων μεταξύ Ελλάδας και 

Ιταλίας, ειδικότερα, το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου μετακινήθηκαν 489.874 επιβάτες 

έναντι 538.214 το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 

 

Η σημασία του Τουρισμού για την Ελλάδα υποδηλώνεται και από το γεγονός ότι η 

Ελλάδα κατατάσσεται στην 9η θέση (βλέπε πίνακα 9) ανάμεσα σε 20 χώρες  με τις 

υψηλότερες διεθνείς τουριστικές εισπράξεις  σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος 

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος μας ο 

τουρισμός αποτελεί έναν από τους  σημαντικούς   κλάδους της ελληνικής οικονομίας, 

λόγω της υψηλής συμμετοχής του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)  καθώς ο 

τουρισμός αποτελεί το 20% του ΑΕΠ μιας χώρας. Ο Ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει 

σημαντικά προβλήματα, με κυριότερα τον εποχικό και γεωγραφικό συγκεντρωτισμό του 

προσφερόμενου προϊόντος και την πολύ αργή προσαρμογή στις νέες συνθήκες, τόσο 

από πλευρά  ζήτησης όσο και του περιφερειακού ανταγωνισμού. 

 

Τεράστια η συμβολή του τουρισμού είναι κατά στο σχηματισμό του ακαθάριστου 

εθνικού προϊόντος που περιέχει τις καταναλώσεις, τις επενδύσεις, τις δημόσιες 

δαπάνες, τις καθαρές εξαγωγές, δηλαδή, εξαγωγές μείον εισαγωγές, των αγαθών και 

                                                             
28

 http://www.statistics.gr/ 
 
29

 http://www.bankofgreece.gr/Pages/default.aspx 
 

http://www.statistics.gr/
http://www.bankofgreece.gr/Pages/default.aspx
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των προϊόντων-υπηρεσιών της  που παράγει η οικονομία μιας χώρα. Ο τουρισμός 

φαίνεται να συνεισφέρει με ένα μέρος του σημαντικά στο παθητικό του εμπορικού 

ισοζυγίου της χώρας καθώς ένα μέρος καλύπτει το ενδεχόμενο έλλειμμα που θα 

προκύψει από τις επερχόμενες εμπορικές συναλλαγές που θα προκύψουν στην 

οικονομία. 

 

 

 

5.4. Η Νήσος Χίος 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα νησιά της χώρας μας παρουσιάζουν ιδιαίτερη άνοδο την 

καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Συνήθως, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, όλα 

γνωρίζουν μια υποτυπώδη άνθιση. Ορισμένα νησιά που παρόλη την ιστορία και την 

φήμη που τους πλαισιώνει παρουσιάζουν λιγότερα ποσοστά ανάπτυξης του τουρισμού 

από ότι θα ήταν εφικτό, συγκριτικά τουλάχιστον με την πρόοδο που εμφανίζουν κάποια 

άλλα, όπως ένα από αυτά είναι το νησί της Χίου που θα μελετηθούν εκτενώς. 

 

 

 

 

5.4.1. Γεωγραφική θέση του νησιού και το κλίμα του 

 

 

Όπως είναι ήδη γνωστό η Χίος είναι ένα από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου 

και τοποθετείται πλησίον των ακτών της Μικράς Ασίας. Το νησί έχει έκταση περίπου 

840 τετρ. χιλιόμετρα και είναι το πέμπτο σε μέγεθος ελληνικό νησί μετά τα νησιά Κρήτη, 

Εύβοια, Ρόδο και Λέσβο. Στο Νομό Χίου (905 τ.χλμ.) ανήκουν και τα μικρότερα 

κατοικημένα νησιά Ψαρά και Οινούσσες. Στο νησί μπορούν να φτάσουν οι τουρίστες με 

δύο συνδέσεις -ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς. Προτιμότερο συνήθως είναι να 

ταξιδεύουν με εναέρια μέσα διότι είναι πιο γρηγορότερο , δηλαδή ελαχιστοποιείται ο 

χρόνο μετακίνησης έναντι του ακτοπλοϊκού όπου με το καράβι είναι πολλές οι ώρες του 

ταξιδιού. Επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους 
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επισκέπτες είναι και το κλίμα του νησιού που συμβάλλει πάρα πολύ. Όπως όλα τα 

υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, έτσι και η Χίος, επηρεάζεται από το μεσογειακό κλίμα, 

δηλαδή ζεστά καλοκαίρια και ήπιοι χειμώνες.   

 

 

5.4.2.Αξιοθέατα του νησιού  

 

 

Η Χίος είναι ένας τόπος με πολλά τοπία και αξιοθέατα 30 τα οποία μπορούν να 

γίνουν πόλος έλξης για τους ξένους επισκέπτες. Θα παρουσιαστούν μερικά αξιοθέατα 

που έχει το νησί είτε μοναστήρια31 και εκκλησίες, είτε μουσεία, είτε τα σπήλαια έτσι ώστε 

να αναδειχτεί η ομορφιά που έχει ο τόπος. 

 

 

 

Σπήλαιο Ολύμπων 

 

 

                                                          

 

Πηγή:http://www.wondergreece.gr/v1/el/Perioxes/Xios/Fysi/Spilies/4819-

Spilaio_Olympwn 

                                                             
30

 http://www.chiosnet.gr/tourism/chios_olimpi_cave_gr.htm 
 
31

 http://www.chios.gr/el/ti-na-deite/aksiotheata/monastria 
 

http://www.chiosnet.gr/tourism/chios_olimpi_cave_gr.htm
http://www.chios.gr/el/ti-na-deite/aksiotheata/monastria
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Το σπήλαιο των Ολύμπων ή σπηλαιοβάραθρο βρίσκεται στο χωριό Ολύμπιοι που 

ανήκει στο δήμο των Μαστιχοχωρίων. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσεται η μαστίχα. Το 

χωριό απέχει λίγα χιλιόμετρα απόσταση από την Χώρα και μπορεί να το επισκεφτούν 

εύκολα. Το σπήλαιο χρονολογείτε πριν 150 εκατομμύρια χρόνια, έχει ύψος 100 μέτρων 

από την θάλασσα και βάθος 57 μέτρων. Είναι πολύ ωραίο που στο εσωτερικό του 

σπηλαίου έχουν δημιουργηθεί σταλακτίτες και σταλαγμίτες που δίνουν μια ευχάριστη 

εντύπωση. Δεν έχουν βρεθεί ίχνη από ανθρώπους πριν από την εξερεύνηση το 1985. Η 

πρόσβαση γίνεται με ασφάλεια από μια τεχνητή είσοδο. Λόγω του εσωτερικού του 

σπηλαίου έχουν δοθεί κατά καιρούς ονόματα όπως Μέδουσα, Αρμόνιο, 

Σπηλαιάνθρωποι, Λαχανόκηπος. Το σπήλαιο ξεκίνησε να υποδέχεται το κοινό από το 

2003. 

 

 

 

Μοναστήρι της Αγίας Μαρκέλλας 

       

               

 

 

    Πηγή : http://www.chiosonline.gr/aghiamarcella_gr.asp 

                          

 

Η μονή της Αγίας Μαρκέλλας32 ανήκει στο Βόρειο τμήμα του νησιού τη Βολισσό και 

είναι χτισμένη η μονή κοντά στην παραλία, η αγία είναι η προστάτιδα του νησιού. Κοντά 

                                                             
32 http://chiosport.gr/chios-island/ 

http://chiosport.gr/chios-island/
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στην παραλία σε ένα μονοπάτι εκεί σκοτώθηκε στο οποίο σημείο μέσα στην θάλασσα 

λέγεται ότι το νερό είναι πιο ζεστό σε σχέση με τα κρύα βαθιά νερά που έχει η θάλασσα. 

Επίσης υπάρχουν κόκκινες πέτρες εκεί που συμβολίζουν το αίμα της αγίας. Στις 22 

Ιουλίου που γιορτάζει η αγία Μαρκέλλα έρχονται από όλη τη Χίο και μένουν εκεί αφού 

έχει και ξενώνες, αλλά συνηθίζουν να κάνουν και κάμπινγκ οι ντόπιοι καθώς γίνεται 

μεγάλο λαικό προσκύνημα. 

 

 

Νέα μονή Χίου 

 

 

  

    Πηγή:http://stomenkalosstomenmetafovoutheou.blogspot.gr/2012/08/blog-

post_6207.html 

 

  

Η νέα μονή33 της Χίου βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, χρονολογείται ότι κτίστηκε 

τον 11ο αιώνα και λέγεται ότι είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι 

κτισμένη μέσα στο δάσος και καλύπτει μεγάλη δασική επιφάνεια με όλα τα κτίσματα που 

έχει. Όλη η μονή είναι περικυκλωμένη από πέτρα και τείχη και αποτελείται από έναν 

κεντρικό ναό και δυο μικρές εκκλησίες, είναι ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα, ο ναός του 

Τίμιου Σταυρού τα σπίτια που έμεναν οι μοναχοί, κάποιες δεξαμενές για το νερό καθώς 

και το μουσείο με τα εκθέματα. Υπάρχει μια παράδοση που λέει ότι υπήρχαν τρείς 

μοναχοί που ανακάλυψαν την εικόνα της παναγίας και εκεί πέρα κτίστηκε ο ναός. Το 

                                                                                                                                                                                                    
 
33

 http://chiosport.gr/chios-island/ 
 

http://chiosport.gr/chios-island/
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μοναστήρι έγινε ένα από τα πιο ευκατάστατα και ξακουστά μοναστήρια στο Αιγαίο 

καθώς είχαν δοθεί από τον βυζαντινό τότε αυτοκράτορα πολλά χρήματα, μέχρι την 

τουρκοκρατία που άρχισε να καταστρέφεται και όλο το νησί και να υπάρχει παντού 

πτώση. Μοναδική είναι και η αρχιτεκτονική που έχει βασιστεί σε έναν τύπο συστήματος 

του οκταγωνικού τρούλου καθώς υπάρχει στην Κύπρο και στην Χίο και επίσης έχει 

πολύ ωραία και περίτεχνα ψηφιδωτά από την βυζαντινή εποχή. Ακόμα το μοναστήρι 

έχει ενταχθεί στην προστασία της UNESCO. 

 

 

Μεσαιωνικό χωριό – Πυργί  

 

 

   Πηγή: http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=8003&lng=1 

 

  

Το Πυργί34 βρίσκεται στο ανατολικό κομμάτι του νησιού, ανήκει στα μεσαιωνικά 

χωριά και είναι το πιο μεγάλο χωριό από τα υπόλοιπα. Το πυργί είναι περικυκλωμένο 

σαν φρούριο από παλιά που υποδηλώνει την καλή οχύρωσή του χωριού, το κάνει τόσο 

ενδιαφέρον, τα σπίτια είναι χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο και το είναι διακοσμημένα 

από διάφορα ασπρόμαυρα μοτίβα στους τοίχους των κτισμάτων. Υπάρχουν πολλές 

εκκλησίες εκεί καθώς και ο ναός των Αγίων Αποστόλων. 

 

 

 

 

 

                                                             
34 http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=8003&lng=1  

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=8003&lng=1
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Μεσαιωνικό χωριό – Μεστά 

 

  

     Πηγή: http://realchios.gr/what-to-see/chios-villages/mesta-village 

 

Τα Μεστά είναι και αυτό ένα από τα μεσαιωνικά χωριά της Χίου και βρίσκεται στο 

νότιο τμήμα του νησιού πολύ πιο μακριά από τα άλλα. Στην αρχιτεκτονική τους έχει 

βοηθήσει η βυζαντινή νοοτροπία καθώς αποτελείται από τα πέτρινα μεγάλα σπίτια που 

είναι χτισμένα δίπλα δίπλα το ένα στο άλλο και υπάρχουν στενά περάσματα ανάμεσα 

στους δρόμους και αυτό είχε γίνει από παλιά για να προστατεύονταν από τις επιδρομές 

των Τούρκων και εχθρών τους. Η εκκλησία του Ταξιάρχη είναι το πιο γνωστό τους 

αξιοθέατο και το επισκέπτονται πολλοί. 

 

Βιβλιοθήκη του Κοραή  

 

 

   Πηγή:http://www.politischios.gr/koinonia/neo-eforeytiko-symboylio-gia-ti-bibliothiki-

korai    
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Η βιβλιοθήκη του Αδαμάντιου Κοραή35 βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και είναι 

από τις πρώτες και πιο παλιές βιβλιοθήκες στην χώρα μας με σημαντικά εκθέματα και 

βιβλία των λόγιων εκείνης της εποχής τον 17ο αιώνα. Τα περισσότερα βιβλία είναι του 

ιδίου και των γνωστών του που έκαναν δωρεές βιβλίων. Το 1822 καταστράφηκε με την 

σφαγή και ο Κοραής μετά το θάνατο του το 1833 είχε αφήσει σαν διαθήκη να σταλούν 

τα χειρόγραφα και ένα μέρος των συγγραμμάτων του στην βιβλιοθήκη της Χίου. Η 

βιβλιοθήκη ανήκει στο υπουργείο παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων  και 

διαθέτη ελεύθερη είσοδο για τον οπουδήποτε. Πάρα πολύ συγγραφείς και αρχαιολόγοι 

έδειξαν ενδιαφέρον για να φυλαχθούν και να προστατευτούν τα εκθέματα αυτά αφού 

ήταν σημαντικά στοιχεία για εκείνη την εποχή. Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου 

φιλοξενείται το εθνικό λαογραφικό μουσείο Αργέντη στο οποίο έχουν τοποθετηθεί 

αντικείμενα όπως πίνακες, παραδοσιακές ενδυμασίες και κεντήματα από όλες τις 

περιοχές του νησιού καθώς έτσι δίνουν μια εικόνα στον επισκέπτη τον τρόπο ζωής που 

είχαν οι κάτοικοι αυτούς τους αιώνες. 

 

 

Ναυτικό μουσείο     

 

  

           

Πηγή:http://www.kounoupi.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B

5%CE%B9%CF%82/naytiko-moyseio-hioy-foros-politismoy-kai-prosforas 

                                                             
35

 http://www.politischios.gr/koinonia/neo-eforeytiko-symboylio-gia-ti-bibliothiki-korai  
 

http://www.politischios.gr/koinonia/neo-eforeytiko-symboylio-gia-ti-bibliothiki-korai
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Το Ναυτικό μουσείο του νησιού βρίσκεται στο κέντρο σε ένα αρχοντικό σπίτι που 

δώρισαν οι επ’oνόματι Πατέρες που ήταν ευκατάστατοι. Το μουσείο αυτό 

δημιουργήθηκε για να δείξει την ναυτική τους ιστορία συλλέγοντας πληροφορίες και 

έργα που θα μπορέσουν να τα δείξουν στο κοινό μέσα από τα ομοιώματα , τους 

πίνακες καθώς και τις ιστορικές αναφορές από τα έγραφα που θα έχουν. Εκεί γίνονται 

συνεδρίες και ημερίδες για ναυτικά θέματα που προκύπτουν. Λειτουργεί σαν μουσείο 

όπου μπορεί να το επισκεφθούν οι κάτοικοι και όχι μόνο. 

 

 

Παραλίες του νησιού 

 

 

   

      Πηγή:  https://www.pinterest.com/anastasianf/chios-greece 

 

 

Η Χίος είναι ένα νησί που έχει απέραντη φυσική ομορφιά και πλούτο και αυτό 

φαίνεται και από τις πολυπληθείς παραλίες που έχει σε όλο το τμήμα της από την 

βόρεια έως την κεντρική και από την νότια μέχρι την δυτική μεριά της. Φημίζεται για τα 

κατά γαλαζοπράσινα, κατά βάση καθαρά, βαθιά και παγωμένα νερά της. Οι 

περισσότερες παραλίες έχουν εξοπλιστεί από ομπρέλες, ξαπλώστρες μέχρι και beach 

bar για να υποδέχονται κόσμο και κάποιες άλλες που είναι πιο ερημικές χωρίς τόση 

φασαρία για πιο ήρεμες απολαύσεις. 
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 Μερικές από αυτές τις παραλίες είναι οι εξής : 

 

 Παραλία των Γλάρων (βόρεια Χίο) 

 Παραλία Γιόσσωνας  (βόρεια Χίο ) 

 Παραλία Αγία Ειρήνη (δυτική Χίο) 

 Παραλία Άγιος Ισίδωρος (δυτική Χίο) 

 Παραλία Καρφάς (νότια Χίο) 

 Παραλία Αγία Φωτιά (νότια Χίο) 

 Παραλία Μαύρα Βόλια (νότια Χίο) 

 Παραλία Όρμως του Λω (κοντά στην Χίο) 

 Παραλία Bella Vista (κέντρο Χίο) 

 

 

 

 5.4.3.  Λόγοι επίσκεψης στο νησί  

 

 

Το νησί της Χίου μπορεί να μην είναι τόσο διαδεδομένο στους περισσότερους 

επισκέπτες της χώρας μας σαν κάποια άλλα νησιά πιο ξακουστά και δημοφιλή, όπως η 

Μύκονος, η Ρόδος, η Κρήτη και άλλα νησιά, που κεντρίζουν ευκολότερα το ενδιαφέρον 

των τουριστών να παρευρεθούν σε αυτά, σε συγκεκριμένες τουριστικές περιόδους, αλλά 

παρόλα αυτά το νησί παρουσιάζει σημαντική ζήτηση από τουρίστες αφού και αυτό με 

την σειρά του έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άξια για να τα επισκεφθεί κανείς.  

 

Παρακάτω, λοιπόν, παρουσιάζονται οι λόγοι36 για τους οποίους μπορεί κάποιος να 

μεταβεί στην νήσο της Χίου για να ψυχαγωγηθεί και να διασκεδάσει δίχως να υπάρξει 

χάσιμο χρόνου και σπατάλη χρημάτων άνευ ουσίας. Ένας από τους λόγους είναι ότι η 

Χίος διαθέτει μοναδικά αξιοθέατα και ανεκτίμητα μνημεία πολιτισμικού ενδιαφέροντος 

σχεδόν σε όλο το μήκος της, σε κάθε της χωριό. Άλλωστε έχει ιστορικά μεγάλο  και 

ένδοξο παρελθόν. Μερικά από τα αξιοθαύμαστα αξιοθέατα του νησιού είναι το σπήλαιο 

των Ολύμπων που βρίσκεται στη περιοχή των Μαστιχοχωριών37. Οι Ολύμποι, όπως και 

                                                             
36

 https://www.pinterest.com/anastasianf/chios-greece/ 
37 http://www.chios.gr/el/ti-na-deite/aksiotheata/mesaionikoi-oikismoi-kastra 

https://www.pinterest.com/anastasianf/chios-greece/
http://www.chios.gr/el/ti-na-deite/aksiotheata/mesaionikoi-oikismoi-kastra
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τα άλλα Μαστιχοχώρια, είναι χωριά με πύργους και τείχη που προστάτευαν τους 

κατοίκους κατά το παρελθόν. Τα άλλα μαστιχοχώρια είναι το Πυργί, τα Μεστά, ο 

Ανάβατος, όπου και στα χωριά αυτά ο αρχιτεκτονικός τρόπος που έχουν χτιστεί, η 

διαρρύθμιση τους, με τα στενά δρομάκια, με τα κτιστά τείχη, φαίνεται ιδιαίτερος και όλα 

αυτά για τυχόν παρελάσεις και καταδιώξεις από άλλους λαούς. Τα χωριά έχουν μείνει 

απαράλλαχτα και προσεχτικά συντηρημένα απλά και λιτά φέροντας πολύ το ύφος της 

περιόδου του μεσαίωνα. Έχει την γνωστή σε όλους μας δημόσια βιβλιοθήκη του 

Αδαμάντιου Κοραή, η οποία σήμερα έχει γίνει και εθνολογικό και λαογραφικό μουσείο . 

Τα πιο γνωστά της Μουσεία για τους λάτρεις της ιστορίας είναι το αρχαιολογικό μουσείο 

που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της Χίου και περιέχει ευρήματα από τις ανασκαφές που 

είχαν γίνει στο νησί , το βυζαντινό μουσείο και το μουσείο της Ιουστινιανής όπου και 

αυτά βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του νησιού και κοντά στο κάστρο και περιέχουν 

εκθέματα από βυζαντινά γλυπτά και τοιχογραφίες από τις περιόδους της τουρκοκρατίας 

και γενουατοκρατίας και τέλος το Ναυτικό μουσείο όπου και αυτό έχει αξιόλογα και 

θαυμαστά αντικείμενα, πίνακες, έγγραφα που υπάρχουν εκεί και επαινούν και θυμίζουν 

για την τόσο μεγάλη γνωστή ναυτική ιστορική παράδοση του νησιού. Ένας άλλος λόγος 

είναι ότι περιβάλλεται τόσο από τον φυσικό πλούτος της, τα όμορφα βουνά, δέντρα, 

από τις όμορφες παραλίες του νησιού, τα καταγάλανα καθαρά νερά του που το 

καλοκαίρι ιδιαίτερα μπορεί να προσελκύσει πολύ πλήθος τουριστών. Επίσης και οι 

κάτοικοι του νησιού είναι τόσο φιλόξενοι και μπορούν να τους υποδεχτούν, να 

βοηθήσουν με θέρμη. Κοντά στο νησί βρίσκονται και κάποια άλλα μικρότερα νησάκια τα 

Ψαρά και οι Οινούσες όπου θα μπορούσαν να μεταβούν για να τα δουν διότι και αυτές 

είναι ιστορικές περιοχές. Τέλος, ένας άλλος σημαντικός λόγος επίσκεψης του νησιού 

είναι αυτός της παραγωγής της Μαστίχας, όπου είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο 

όπου μπορεί να παραχθεί αφού εκεί υπάρχουν τα μαστιχόδεντρα όπου μεγαλώνουν και 

αναπτύσσονται. Η μαστίχα είναι άλλωστε μια πηγή πλούτου για το νησί τόσο ξακουστή 

και διαδεδομένη που θα μπορούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον κάποιον ανθρώπων για 

να δουν τι ιδιαίτερο έχει το νησί και παράγεται μόνο εκεί. Αυτοί είναι μερικοί λόγοι για 

τους οποίους θα μπορούσε κάποιος να έρθει στο νησί.  
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5.4.4. Ο Αγροτουρισμός  

 

 

Το νησί της Χίου παρουσιάζει από παλιά στις περιοχές των μαστιχοχωρίων 

συνήθως και άλλες εναλλακτικές πηγές τουρισμού όπως ο αγροτουρισμός38 που είναι 

και η πιο διαδεδομένη εκδοχή του τουρισμού. Στην περίπτωση αυτή του αγροτουρισμού 

οι κάτοικοι του νησιού και συνήθως οι γυναίκες που ασχολούνται ενεργά με την 

κοινωνία και τους συνεταιρισμούς της Χίου. Οι άνθρωποι αυτοί αναλαμβάνουν να 

οργανώνουν και να ετοιμάζουν τους ξενώνες φιλοξενίας, όπου εκεί μπορούν οι 

επισκέπτες που έρχονται στο νησί και θέλουν να είναι κοντά στην φύση και όχι στην 

φασαρία του κέντρου, για να βιώσουν την πιο απλή και καθημερινή εκδοχή του ταξιδιού 

τους καθώς είναι και η πιο οικονομική λύση, ούτως ώστε να διαμείνουν εκεί παρέχοντας 

τους ότι το καλύτερο μπορούν. Με την έννοια του αγροτουρισμού προσπαθεί οι 

κοινωνία να μάθει και να δείξει στον επισκέπτη τα οφέλη του φυσικού πλούτου, 

βάζοντας  τον να συμμετέχει και σε κάποιες δραστηριότητες σε σχέση με την φύση. Στις 

περιοχές των μαστιχοχωρίων οι οποίες είναι πιο ορεινές περιοχές έχουν δημιουργηθεί 

σε αυτές πιο ιδανικά τα καταλύματα διότι εκεί είναι και τα μαστιχόδεντρα που είναι το 

σήμα κατατεθέν του νησιού και όσοι το επισκέπτονται προτιμούν να πάνε εκεί και 

συνήθως είναι και περίοδοι που γίνεται και το μάζεμα της μαστίχας που είναι μοναδικό 

φαινόμενο του τόπου μιας και μόνο εκεί αναπτύσσεται η μαστίχα. 

 

 

 

 

5.4.5. Προβλήματα ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας 

 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε και στα παραπάνω η Χίος δεν αποτελεί ένα από τα 

φημισμένα νησιά παρόλο ότι μπορεί να έχει μια μεγάλη ιστορία αλλά δεν είναι όπως τα 

περισσότερα στην Ελλάδα αφού δεν υπάρχει τόσο μεγάλη τουριστική δραστηριότητα, 

                                                             
38

 http://www.chios.gr/el/ti-na-kanete/agrotourismos 
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άρα θα υπάρχουν κάποια προβλήματα που εμφανίζονται και συμβάλλουν στην μη 

ανάπτυξη του τουρισμού του νησιού. 

  

Ένα από τα προβλήματα που θα μπορούσε να διατυπωθεί είναι η έλλειψη 

ξενοδοχειακών μονάδων. Το νησί διαθέτει ελάχιστα καλά ξενοδοχεία που θα μπορούσε 

να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που θα ήθελε ένας επισκέπτης, καθότι για να επιλέξεις 

ένα μέρος για διακοπές θα πρέπει το μέρος αυτό να σου προσκομίζει όλα αυτά που 

χρειάζεσαι, δηλαδή να σου καλύψει όλες σου τις ανάγκες που θα απαιτήσεις. Σε 

αντίθεση υπάρχουν πολλά μικρά ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα και ξενώνες τα 

οποία έχουν δημιουργηθεί για να είναι σε πιο συμβατές τιμές για τους τουρίστες παρότι 

δεν τους καλύπτουν έως και καθόλου τις απαιτήσεις τους. 

 

Ένα άλλο πρόβλημα που φαίνεται να δυσκολεύει την επιλογή του νησιού αυτού για 

τους  τουρίστες είναι η ακριβή του ζωή. Σχεδόν τα πάντα είναι ακριβά είτε από θέμα 

εστίασης και φαγητού, είτε διασκέδασης, είτε κάποια ψώνια στο νησί θα χρειαστεί να 

ξοδέψεις αρκετά. Ακόμα και τα εισιτήρια για να ταξιδέψεις για το νησί με το πλοίο ή με το 

αεροπλάνο είναι αρκετά χρήματα ειδικά αν είσαι με πολλά άτομα μαζί. 

 

Επίσης για να μεταβείς στο νησί έχεις μόνο δύο τρόπους είτε μέσω της θάλασσας 

με το πλοίο, είτε μέσω αέρα με το αεροπλάνο. Υπάρχουν λίγα δρομολόγια που γίνονται 

κάθε μέρα είτε από την θάλασσα είτε από τον αέρα. Το πλοίο έχει δύο ακτοπλοϊκά 

δρομολόγια που είναι ένα το πρωί και ένα το βράδυ και το ίδιο για τα αεροπορικά 

δρομολόγια. Με το πλοίο κάνει ο τουρίστας περισσότερες ώρες για να φτάσει πράγμα 

που προκαλεί κούραση αλλά είναι πιο οικονομικό από ότι το αεροπλάνο που μπορεί να 

κάνει μόνο σαράντα λεπτά για να καταφθάσει στο νησί και έτσι το προτιμούν. 

 

Ακόμα, έχει παρατηρηθεί ότι το νησί δεν προσελκύει πολύ νέο κόσμο πιο πολύ 

οικογένειες με μικρά παιδιά που το επισκέπτονται την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό γίνεται 

διότι το νησί δεν παρέχει πολλές υπηρεσίες που θα έκαναν κάποιους νέους σε ηλικία 

επισκέπτες να θέλουν να μεταβούν στο νησί, αφού υπάρχουν ελάχιστες δραστηριότητες 

που θα τους προσελκύσουν, παρόλο που το νησί παρέχει νυχτερινή διασκέδαση όχι 

όμως τόσο φημισμένη. Έτσι οι περισσότεροι επισκέπτες στο νησί αποτελούνται  από 

οικογένειες κατά βάση. Στο νησί δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δραστηριότητες και 

γενικά πολλές υποδομές για να κάνει τον τουρίστα να επισκεφτεί τον τόπο πέρα από 
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την μεγάλη του ιστορία όπως έχει ξανά διατυπωθεί , καθότι ο επισκέπτης θέλει τις 

διακοπές του να τις αξιοποιήσει όσο καλύτερα μπορεί και να του αποφέρει κάποια 

ικανοποίηση. Δεν υπάρχουν για παράδειγμα πολλές δραστηριότητες ούτε για παιδιά, 

ούτε για μεγάλους. 

 

Επίσης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει μια κακή φήμη για το νησί λόγο της 

μεγάλης έξαρσης για διακίνηση παράνομων ουσιών και δημιουργίας συμμοριών. Οι 

επισκέπτες του νησιού δεν είναι μόνο τουρίστες ερχόμενοι από το εξωτερικό αλλά και 

από την χώρα μας άρα γνωρίζουν την φήμη αυτή και προτιμούν πιο φιλήσυχα μέρη και 

όχι κάποια που θα δημιουργήσουν κακές συνθήκες στην περίοδο των διακοπών τους. 

 

Η μετακίνηση στο νησί παρουσιάζει προβλήματα διότι υπάρχει σπάνια συγκοινωνία 

των λεωφορειακών γραμμών με τις κοντινές περιοχές πράγμα που σημαίνει ότι αν 

κάποιος επισκέπτης μένει εκτός του κέντρου θα χρειάζεται να περιμένει αρκετά. Οι 

περισσότεροι που πηγαίνουν στο νησί προσπαθούν να έχουν μαζί τους ένα μεταφορικό 

μέσω ή επειδή για να το φέρουν πληρώνουν εξτρά προτιμούν να νοικιάσουν εκεί κάποιο 

όχημα. Επίσης υπάρχουν πολλά τροχαία ατυχήματα τουριστών στο νησί λόγω ότι δεν 

γνωρίζουν τις περιοχές και δεν υπάρχουν στον δρόμο οι απαραίτητες σημάνσεις. 

Αυτές είναι κάποιες από τις περιπτώσεις προβλημάτων που εμφανίζονται στο νησί και 

θα επηρεάσουν στην επιλογή για να επισκεφθούν το νησί οι τουρίστες. 
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6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθεί το παρόν οικονομικό πλάνο του Νομού Χίου 

καθώς επίσης θα αναλυθούν και πιθανές προτάσεις για την ανάπτυξη του νησιού. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) είναι ένα εργαλείο το οποίο 

χρησιμοποιείται ως μέσο για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων ή για την υλοποίηση 

τακτικών ενεργειών. Σκοπός του οικονομικού πλάνου είναι η ανάπτυξη και ακολούθηση 

στρατηγικών για την βελτίωση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. 

Η οικονομία της Χίου κυρίως βασίζεται στην ναυτιλία, την γεωργία και κατ' επέκταση 

το εμπόριο. Σκοπός αυτή την στιγμή του Νομού είναι να συνεχιστεί η παράδοση της 

ναυτιλίας, να αυξηθεί το εμπόριο και κυρίως ο τουρισμός. Όσον αφορά τα δομικά έργα 

του νησιού, ο Νομός Βορείου Αιγαίου αποφάσισε να μην γίνουν περεταίρω έργα αλλά 

να τελειοποιηθούν και να εξοφληθούν τα υπάρχων. 

Αν και η Χίος είναι ένα αρκετά πλούσιο νησί σε κάποιους τομείς έχει περιθώρια 

ανάπτυξης όπως στον τουρισμό, στους πρωτογενής τομείς παραγωγής και εναλλακτικοί 

τρόποι ενέργειας. 

 

 

6.1 Πρωτογενής Tομέας Παραγωγής 

 

Η Χίος έχει αναπτύξει αρκετά τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και κυρίως στο 

κεντρικό τμήμα του νησιού με τα εσπεριδοειδή δέντρα όπως επίσης, και το νότιο τμήμα 

με την καλλιέργεια της μαστίχας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει αξιοποιηθεί αρκετά στο βόρειο 

τμήμα. Το βόρειο τμήμα του νησιού καλύπτεται κυρίως άγονη γι' αυτό το λόγο είναι 

κατάλληλο για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και την παραγωγή λαδιού. 

Η κτηνοτροφία ονομάζεται ο κλάδος της οικονομίας που αφορά την εκτροφή και 

εκμετάλλευση παραγωγικών ζώων. Η κτηνοτροφία συμβάλει ιδιαίτερα στην αγροτική 

ανάπτυξης και κατ' επέκτασης στην ανάπτυξη της οικονομίας. Το κράτος ή η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες επιχορηγήσεις μπορεί να δημιουργήσει μεγάλους και 

οργανωμένους βοσκότοπους με αποτέλεσμα να δώσουν ενδιαφέρον πολλοί άνθρωποι 

και ιδιαίτερα οι νέοι όπου λόγο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας οι περισσότεροι 

είναι άνεργοι. Έτσι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνεται η μείωση της ανεργίας και η 

ανάπτυξη της οικονομίας του νησιού. 

Ακόμα, για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα θα μπορούσε να συνεισφέρει και 

η παραγωγή του λαδιού. Η βόρεια Χίος είναι γεμάτη από δέντρα ελιάς που κυρίως τα 

διαχειρίζονται οι κάτοικοι των περιοχών για προσωπική τους χρήση. Η ποσότητα λαδιού 

που παράγεται δεν καλύπτει τις ανάγκες του νησιού και κατ' επέκταση δεν μπορεί να 

γίνει εμπόριο. Η περιφέρεια βορείου Αιγαίου θα μπορούσε μέσα από προγράμματα να 

δώσει επιδοτήσεις σε αγρότες έτσι ώστε να αυξήσει την παραγωγή και κατ' επέκταση να 

καλυφθούν οι ανάγκες του νησιού και στην συνέχεια να γίνει εμπόριο. 

 

 

    Πηγή:  https://tsmc.com.au/2015/10/29/olive-oil-pantry-class/ 

 

 

6.2 Εναλλακτικοί Τρόποι Ενέργειας ( Ανεμογεννήτριες) 

 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μορφές εκμετάλλευσης που προέρχονται από 

διάφορες φυσικές διαδικασίες όπως ο άνεμος, η κυκλοφορία του νερού, η ηλιακή 

ενέργεια κλπ. Οι πηγές αυτές ενέργειας έχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως ότι είναι 

φιλικές προς το περιβάλλον, δεν μπορούν να εξαντληθούν σε αντίθεση με τα ορυκτά 

https://tsmc.com.au/2015/10/29/olive-oil-pantry-class/
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καύσιμα και επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος ενέργειας είναι οι ανεμογεννήτριες. Η ανεμογεννήτρια 

είναι αιολική μηχανή που παράγει ρεύμα από την αιολική ενέργεια και μπορεί να 

τροφοδοτήσει με ρεύμα τις γύρο κατοικημένες περιοχές. 

Στη Χίο μέχρι σήμερα λειτουργούν 37 ανεμογεννήτριες συνολικής παραγόμενης 

ενέργειας 8,55 MW. Αν και προτάθηκε να τοποθετηθούν περισσότερες ανεμογεννήτριες 

η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αρνήθηκε με επιχείρημα ότι θα υποστεί ζημιά ο φυσικός 

και ο πολιτιστικός πλούτος του νησιού. Παρ' όλα αυτά η Χίος έχει περιθώριο να 

τοποθετηθούν ακόμα 180 ανεμογεννήτριες. Τα οφέλη από αυτό το έργο θα είναι αρκετά 

καθώς το κέρδος θα είναι 2.000.000€  ανά έτος. Επίσης, θα δημιουργηθούν πολλές 

θέσεις εργασίας σε τεχνικούς και εργάτες για την κατασκευή των αιολικών πάρκων. 

Άρα, αυτό το έργο θα συντελέσει αρκετά στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού και θα 

δώσει μεγάλη ανάσα στους κατοίκους. 

 

 

Πηγή: 

https://www.google.gr/search?q=anemogenitries&rlz=1C1ASUT_enGR397GR438&esp

v=2&biw=1360&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF2fXjv53NAh

XLBsAKHewaC-0Q_AUIBigB#imgrc=C4xA1E41qpSu-M%3A 
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6.3 Ανάπτυξη του Τουρισμού 

 

Ο τουρισμός είναι μία από τις κύριες πηγές εσόδων στην χώρα μας. Παρ' όλα αυτά 

όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τουρισμός της Χίου δεν είναι 

αναπτυγμένος και οι λόγοι που γι' αυτήν την κατάσταση. Σ' αυτή την ενότητα θα 

υπογραμμιστούν κάποιες λύσεις έτσι ώστε ο τουρισμός της Χίου να αναπτυχθεί. 

Υπάρχουν πολλές λύσεις που θα μπορούσε να βελτιωθεί ο τουρισμός του νησιού. 

Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Οι συγκοινωνίες του νησιού είναι ελάχιστες έτσι οι επισκέπτες του νησιού που δεν 

διαθέτουν μεταφορικό μέσο δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν και να επισκεφθούν 

πολλά μέρη του νησιού για να θαυμάσουν τα τοπία. 

Εκτός από την βελτίωση των συγκοινωνιών καλό θα ήταν να αναβαθμιστεί η 

ηλεκτρονική παρουσίαση της Χίου 39 . Σήμερα οι υποψήφιοι τουρίστες για να βρουν 

πληροφορίες για τον προορισμό τους όπως τα ξενοδοχεία που θα μπορούσαν να 

διαμείνουν, τα τοπία που θα μπορούσαν να επισκεφθούν, που θα μπορούσαν να 

διασκεδάσουν καθώς επίσης και για τα προϊόντα του νησιού συμβουλεύονται σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό το λόγο, η Χίος θα πρέπει να δηλώσει την ύπαρξη της 

πιο ενεργά σε σελίδες που αφορούν τουριστικούς προορισμούς έτσι ώστε να 

προσελκύσει περισσότερο κόσμο ιδίως τους θερινούς μήνες. 

Τέλος, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εναλλακτικοί τρόποι τουρισμού όπως ο 

αγροτουρισμός. Αν και ο αγροτουρισμός τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί αρκετά 

στην Ελλάδα, στην Χίο αυτό το είδος τουρισμού είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Για να 

πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη του αγροτουρισμού καλό θα ήταν τα προϊόντα του νησιού 

να γίνουν πιο δημοφιλείς καθώς επίσης ο τρόπος καλλιέργειας του και γενικότερα όλη η 

διαδικασία παραγωγής. Έτσι οι τουρίστες θα δηλώσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 

φυσικό πλούτο του νησιού και θα μπορούν να συνδυάσουν την διασκέδαση με μία 

μεγάλη σειρά από δραστηριότητες που θα αφορούν τη γη και γενικότερα την φύση.  

 

 

                                                             
39 https://www.youtube.com/watch?v=OhCuYO06nyA&index=23&list=PLsO9Dwc6qcI261GAdbxONg14ycIe8Ewth 
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6.4 Ανάλυση Oικονομικών Kαταστάσεων Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο ισολογισμός και η ανάλυση του της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2014. Οι οικονομικές καταστάσεις της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συμπεριλαμβάνουν το νησί της Λέσβου, της Λίμνου, της 

Χίου και της Σάμου. Όπως φαίνεται από τον ισολογισμό (βλέπε παράρτημα εικόνα 10) η 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζει πλεόνασμα για το 2013 ύψους 3.555.791,42€ 

ενώ το 2014 το πλεόνασμα ήταν 4.870.092,23€ δηλαδή, το κέρδος αυξήθηκε κατά 

1.314.300,81€ από το προηγούμενο έτος. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει αφού τα 

έσοδα ήταν περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2013: 289.808,07€, 2014: 

2.008.179,15€) ενώ τα έξοδα μειώθηκαν (2013: 1.660.680,69€, 2014: 403.734,24€). 

Τέλος, σημαντικό ρόλο για αυτό το αποτέλεσμα συντέλεσαν οι επενδύσεις καθώς 

υπήρξε μεγάλη αύξηση σε αυτό το τομέα δηλαδή, οι επιχορηγήσεις για το 2013 ήταν 

3.039.879,19€ ενώ για το 2014 19.157.108,42€.  

   

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  για το 2014 

Με βάση τον ισολογισμό 

 

 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

 

Τύπος:  ΑP = απαιτήσεις + χρεόγραφα +διαθέσιμα = 154.140,06+ 11.081.943,02 =  

                         Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                      4.715.291,48 

= 11.236.083,08 =  2,38 >1 άρα  έχουμε θετική συσσώρευση  ρευστών στοιχείων  

    4.715.291,48 
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Δείχνει την σχέση των πλέον ρευστοποιήσιμων κυκλοφοριακών στειχείων προς τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελώντας αυστηρή μέτρηση της ικανότητας της 

επιχείρησης να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις. 

 

 Δείκτης Ταμειακής  Ρευστότητας 

 

 

Τύπος: ΕP =  διαθέσιμα+χρεόγραφα             =   11.081.943,02 = 2,35 >1 αύξηση δείκτη  

                   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       4.715.291,48                

Δείχνει την ποσοτική σχέση των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων του 

ενεργητικού με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

 Δείκτης Απόδοσης ιδίων  κεφαλαίων 

 

Τύπος: ΙΚ= καθαρά κέρδη προ φόρων =  1.314.300,81 = 0,33  

                   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       38.840.254,68 

 

Δείχνει την αναλογία των καθαρών κερδών της χρήσης προς το μέσο όρο των ιδίων 

κεφαλαίων και χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της αμοιβής των κεφαλαίων. 

 

 

 Αποδοτικότητα 

 

Τύπος : Αποδοτικότητα =   κέρδη  =  1.314.300,81 =   0,33% 

                                         Κεφάλαια   38.840.254,68   

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  για το 2013 

Με βάση τον ισολογισμό 
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 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

 

Τύπος:  ΑP = απαιτήσεις + χρεόγραφα +διαθέσιμα =      10.874.707,86  =   2,98  >1                    

                         Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις              3.643.543,44  

 

 

 Δείκτης Ταμειακής  Ρευστότητας 

 

 

Τύπος: ΕP =  διαθέσιμα+χρεόγραφα             =  10.874.707,86 =   2,98 >1 

                   Βραχυπρόθεσμες                 3.643.543,44 

 

 

 Δείκτης Απόδοσης ιδίων  κεφαλαίων 

 

 

Τύπος: ΙΚ= καθαρά κέρδη προ φόρων = 3.555.791,42 = 0,17 <1 φυσιολογικά πλαίσια 

        Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       20.471.049,64 

 

 Αποδοτικότητα  

 

Τύπος : Αποδοτικότητα =   κέρδη  =    3.555.791,42 =   0,17% 

                                         Κεφάλαια     20471049,64 

 

Δείχνει καλή αποδοτικότητα  

 

 

 

 



73 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η Χίος είναι ένα αρκετά αυτόνομο νησί από μόνο του με σημαντικές προοπτικές 

περαιτέρω αναπτυξιακής εξέλιξης στο μέλλον. Η οικονομία του νησιού από τα παλαιά 

χρόνια έως και τώρα στηρίζεται περισσότερο στους τομείς του εμπορίου και της ναυτιλία 

έχοντας τις σωστές υποδομές, τις γνώσεις και τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να 

παραχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής του νησιού δεν είναι σε τόση μεγάλη θέση 

ισχύος, παρόλα αυτά βασίζεται κατά  ένα μέρος και σε αυτόν διότι η Χίος είναι το μόνο 

μέρος που καρποφορεί και παράγεται η μαστίχα από την οποία την επεξεργάζονται και 

παράγουν διάφορα προϊόντα με κύριο συστατικό αυτή, διότι η μαστίχα έχει πολλές 

ιδιότητες. Ακόμα η γη παράγει και κάποια εσπεριδοειδή που μαζί με την μαστίχα και 

άλλα τοπικά προϊόντα τα εμπορεύονται σε όλη την χώρα και όχι μόνο. 

Το νησί βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή γεωγραφική θέση για αυτό άλλωστε έχει 

αναπτυχθεί το εμπόριο σε μεγάλο βαθμό. Το εμπόριο δεν είναι μόνο εγχώριο αλλά 

γίνεται και σε όλο την υφήλιο καθότι οι εξαγωγές είναι πολλές και συχνές σε πολλά 

μέρη. Στον τομέα της ναυτιλίας το νησί φημίζεται για τους καλούς καπετάνιους, 

πλοιάρχους που έχει στο δυναμικό της, άλλωστε οι περισσότεροι εφοπλιστές είναι 

Χιώτες.  

Στον τομέα του τουρισμού το νησί παρ’ όλες τις υποδομές που έχει και την φήμη η 

πορεία του είναι αυξανόμενη αλλά με πιο αργούς ρυθμούς. Το νησί έχει μεγάλη ιστορία 

και διαθέτει πολλά αξιοθέατα από ιστορικούς χώρους και μνημεία μέχρι τις παραλίες και 

τα χωριά με την υπέροχη φυσική ομορφιά του τόπου που μπορεί να επισκεφθεί ο 

καθένας. Η Χίος αναπτύσσει εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο 

αγροτουρισμός όπου με αυτό προσπαθεί να φέρει πιο κοντά στην φύση τν επισκέπτη. 

Θεωρούμε ότι στο μέλλον θα υπάρξουν πιο μεγάλα ποσοστά τουριστικής κίνησης στο 

νησί καθώς σιγά σιγά προσπαθούν και γίνονται ενέργειες προώθησης με διάφορους 

τρόπους ώστε να επιτευχθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα. 

Τέλος όσο αφορά στις υποδομές και τα οδικά δίκτυα του νησιού υπάρχουν πολλά 

έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ή ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει και η μη 

ολοκλήρωση αυτών δεν διευκολύνει την ζωή των κατοίκων. Θεωρούμε ότι θα 
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επισπεύσουν τις διαδικασίες οικοδόμησης και γενικά ολοκλήρωσης των περισσότερων 

υποδομών. 
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ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΙΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΣΗ Ε.Ε 

ΕΡΓΟ ΥΠΟΕΡΓΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ   

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ 

ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΧΙΟΥ 

2003 2.387.643,57 € 
2.145.569,4

0 € 
242.074,11 

€ 

ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΜΕΣΤΩΝ 

2003                

ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΨΑΡΩΝ 

2003                 

ΟΔΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨ
Η ΖΥΦΙΑ-

ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ -
ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2003 504.079,59 € 
426.374,87 

€ 
77.704,72 

€ 

ΔΡΟΜΟΣ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ- 
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ

Σ 

2003 290.000 € 290.000 € 0 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΚ
Α ΕΡΓΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΚΟΡΑΗ 

2003 150.000 € 
129.104,65 

€ 
20.895,35 

€ 

ΥΔΡΕΥΣΗ- 
ΑΔΡΕΥΣΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ  

2003 
2003: 428000€     

2014: 123972,27 
304.027,72 

€ 
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Εικόνα  5 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΙΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

ΕΡΓΟ ΥΠΟΕΡΓΑ ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ   

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕ

Σ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

ΠΥΡΚΑΓΙΕ
Σ 2012 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ 

2012 535.000 € 0 535.000 € 

ΠΥΡΚΑΓΙΕ
Σ 2013 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ 

2013 535.001 € 0 535.001 € 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
Α ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝ
ΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

ΧΙΟΥ 

2013 960.000 € 94.592,73 € 865.407,27 € 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 

2010 2.594.415,97 € 1.663.860,70 € 930.555,27 € 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ 

ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΛΑΓΚΑΔΑΣ 

2010 1.800.000 € 778.155,63 € 
1.021.844,37 

€ 

ΟΔΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

2013 2.000.000 € 1.200.779,70 € 799.220,30 € 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

2014 2.500.000 € 0 2.500.000 € 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ

ΟΥ  
2014 350.000 € 0 350.000 € 
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