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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Από το 1207 μέχρι τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα, σε ολόκληρο το 
Αρχιπέλαγος, από τις ακτές της νότιας Θράκης μέχρι την Ρόδο και τις νότιες ακτές της 
Πελοποννήσου, διαμορφώθηκε ένα δίκτυο οικισμών και οχυρών που παρακολουθεί 
ακτές, αγκυροβόλια, θαλάσσιες ρότες και περάσματα πλοίων. Οι οικισμοί 
δημιουργούνται σε θέσεις που θα τους επιτρέψουν την βιωσιμότητά τους. 
Χρησιμοποιώντας το γεωφυσικό υπόβαθρο για την αποτελεσματικότερη κάλυψη και 
δημιουργώντας μηχανισμούς ελέγχου και επιτήρησης εξασφάλισαν την πλήρη εποπτεία 
του αρχιπελάγους και την έγκαιρη προειδοποίηση των επιδρομών. Όσοι κατακτητές κι 
αν πέρασαν από το Αρχιπέλαγος (Λατίνοι ή Οθωμανοί) χρησιμοποίησαν τα υπάρχοντα 
οχυρά, αρκετά μάλιστα τα βελτίωσαν, αναστήλωσαν ή και άλλαξαν θέση για την 
αποτελεσματικότερη χρήση τους. 

 Υπάρχουν 50 βίγλες στο νησί της Χίου. Κάλυπταν πλήρως τους θαλάσσιους 
κόλπους, ώστε όταν ένα εχθρικό πλοίο θα ετοιμαζόταν να προσεγγίσει το νησί από την 
ανοιχτή θάλασσα, ο βιγλάτορας από την κορυφή κάθε βίγλας μπορούσε καθαρά να δει 
τις επόμενες δύο βίγλες, μια από κάθε πλευρά. Οι βίγλες στο βορειότερο μέρος του 
νησιού είναι εντελώς κατεστραμμένες, αλλά οι βίγλες που βρίσκονται στη νότια 
πλευρά του νησιού και ειδικότερα στο νοτιοδυτικό μέρος είναι πολύ καλά 
διατηρημένες. Τα τελευταία χρόνια έχει εκπονηθεί πρόγραμμα αναστήλωσης 
ορισμένων από αυτών από την υπηρεσία της Νομαρχίας του νησιού. 

 

 Τα σωζόμενα κτίσματα στη Χίο διατηρούν, άλλα λιγότερο κι άλλα 
περισσότερο, στοιχεία της αρχικής μορφής τους, η οποία ακολουθούσε ένα 
συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό πρότυπο, ελαφρώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις 
διαστάσεις και τα υλικά δομής, αναλόγως των τοπικών συνθηκών κατασκευής. 
 
 Με μια μακριά ακτογραμμή σπαρμένη βίγλες, με οχυρωμένους οικισμούς στην 
εύφορη ενδοχώρα, με λαμπρές βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια και μοναδικός 
τόπος στον κόσμο όπου παράγεται η μαστίχα, η Χίος αποτελεί ένα πραγματικά 
ξεχωριστό νησί. Όλος αυτός ο πολιτισμικός πλούτος αποτυπώνεται με ακρίβεια στο 
χάρτη, μαζί με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα στον περιηγητή για να σχεδιάσει 
με ευχέρεια την διαδρομή του. 
 
 Καλή περιήγηση στον μαγικό κόσμο του δικτύου των βιγλών! 
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Εικόνα 1. Χάρτης όπου απεικονίζεται ο αριθμός των λειών των κουρσαρικών επιθέσεων. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΟΙ ΒΙΓΛΕΣ: 
 
 Η πειρατεία ήταν πάντοτε ένας σοβαρός κίνδυνος στις ελληνικές θάλασσες και 
την Ανατολική Μεσόγειο. Οι πειρατές δεν επιτίθεντο μόνο στα πλοία και τους 
ναυτιλλομένους: αποβίβαζαν άνδρες στα παράλια, σκότωναν ανθρώπους, άρπαζαν 
περιουσίες, εμπορεύματα, σοδειές, ζώα. Κύριο αίτιο της πειρατείας ήταν το κέρδος, σε 
βάρος της ναυτιλίας, του εμπορίου αλλά και των παράκτιων πληθυσμών της 
ανατολικής Μεσογείου. 
 
 Η ανάγκη της πληροφόρησης από μεγάλες αποστάσεις για την προετοιμασία, 
οχύρωση και ασφάλεια των χωριών της Χίου οδήγησε στην ανοικοδόμηση των βιγλών. 
Στην παράκτια ζώνη του νησιού, σε υψώματα απ’ όπου μπορούσαν να ελέγχουν και 
τους πιο απομακρυσμένους όρμους, οι πρόγονοί μας έφτιαξαν τις βίγλες. 
 
 Οι βίγλες που ονομάζονται επίσης και φρυκτωρίες, πύργοι, πυργίσκοι, 
φανόπυργοι, πρόβολοι ή φυλάκια, είναι κυλινδρικά οχυρά κτίσματα – παρατηρητήρια 
και αποτελούν ένα παράκτιο δίκτυο παρατήρησης και μετάδοσης μηνυμάτων 
σημαντικά για το αμυντικό σύστημα του νησιού από τις αρχές του 10ου αιώνα έως και 
τις αρχές του 19ου αιώνα. 
 
 Η λέξη Βίγλα έχει ρίζα ιταλική. Λέξεις στο ιταλικό λεξικό είναι οι ακόλουθες: 
 Vigilanza που σημαίνει επιτήρηση, επίβλεψη 
 Vigilante που σημαίνει επιτηρητής, επόπτης 
 Vigile που σημαίνει φύλακας 
 Vigilare που σημαίνει εποπτεύω, επιτηρώ, ελέγχω, προσέχω 
 Vigilatore που σημαίνει επόπτης, επιτηρητής (βιγλάτορας) 

 
Είναι προφανές ότι η λέξη βίγλα είναι παράγωγο των παραπάνω λέξεων. Η 

ελληνική λέξη είναι φρυκτωρίες (λόγω του ανάματος της φωτιάς), φανόπυργοι, 
πρόβολοι ή φυλάκια, αλλά και πύργοι. 
Φρυκτός σημαίνει δαυλός ή πυρσός φλεγόμενος, που οι φρυκτωροί άναβαν σε 
υψηλούς διαδοχικούς σταθμούς και μετέδιδαν ειδήσεις. 
 
 Στα Βυζαντινά χρόνια οι φρυκτωρίες ονομάζονταν «καμινοβίγλια». Το πρώτο 
συνθετικό της λέξης προέρχεται από την ελληνική λέξη καμίνι, επειδή άνοιγαν 
λάκκο όπως ανοίγουν στα καμίνια, όπου τοποθετούσαν οι λεγόμενοι καμινάρηδες ή 
καμινάδες εύφλεκτη ξυλεία, ξερά χόρτα και θάμνους (αφάνες, καλάμια κ.λ.π.) για 
ζωηρή φωτιά τη νύκτα, ή βρεγμένα σανά και κοπριά βοοειδών (σβουνιές) για 
έντονο καπνό την ημέρα. Το δεύτερο συνθετικό παράγεται από τη λατινική λέξη 
vigil και vigilia που σημαίνει φυλακή, παρατηρητήριο, φρουρά. Έτσι η βίγλα= 
παρατηρητήριο, το ρήμα βιγλάρω και βιγλίζω= παρατηρώ, εποπτεύω από της 
βίγλας και το ουσιαστικό βιγλάτωρ ή βιγλάτορας= ο φύλακας, ο σκοπιωρός εξ ου 
και βιγλατόρια. 
 

Αφή: Από το ρήμα άπτω, που σημαίνει αγγίζω, ψαύω, αισθάνομαι με το 
αισθητήριο όργανο του δέρματος. Σημαίνει επίσης, το άναμμα, τη μετάδοση της 
φωτιάς. Όπως ακριβώς μεταδίδεται το πυρ, το αγκάλιασμα, το άγγιγμα της φωτιάς.  

Πυρ: Λέξη πρωτογενής, αρχαϊκή. Η φωτιά, το φως που καίει.  
Αφή πυρών: το άναμα της φωτιάς.  
Μέσο για τη μετάδοση της φωτιάς, ο πυρσός ή δαυλός, το δαυλί, η μίτζα των 

μπουρλοτιέρηδων του '21. Η φωτιά, απετέλεσε και ένα από τα πρώτα μέσα που 
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χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για τη μεταξύ 
τους επικοινωνία.  

 
 

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 

Το σχήμα τους ήταν και είναι κυλινδρικό (εκτός από τον πύργο του Κουλά 
(Βίγλα Κουλά) που βρίσκεται μέσα στο κάστρο της Χίου και έχει ημικυλινδρικό 
σχήμα, στην Ρόδο που είναι ολόκληρα οχυρά κάστρα και στη Μάνη που είναι 
τετραγωνικής κατόψεως) και το ύψος τους κυμαίνεται από 12 έως και 20 μέτρα. 
Επίσης η διάμετρος της βάσης τους κυμαίνεται γύρω στα 15 μέτρα. Είναι όμως 
προφανές ότι η βάση τους (scarpa ή ΄΄σκάρπα΄΄ όπως ονομάζεται) είναι πιο 
ανοικτή και για λόγους ευστάθειας αλλά και αμυντικούς λόγους (αυτό ισχύει μόνο 
στο νησί της Χίου). 
 
 
 
 
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 
 Πράγματι οι βίγλες έπαιξαν και τον αμυντικό τους ρόλο. Ο Jean de Thevenot 
αναφέρει ότι «… οι δύο άνδρες, αφού ειδοποιούσαν, αποσύρονταν ή αμύνονταν». Ο 
βιγλάτορας δεν εγκατέλειπε την βίγλα ή την Τράπεζα, όπως αναφέρουν οι 
Βυζαντινοί ιστορικοί «μαχόταν στα οικεία». Οι βιγλάτορες δέχονταν επίθεση σε 
πολλές περιπτώσεις από τους επιδρομείς και δεν ήταν εύκολο να τους 
εξολοθρέυσουν λόγω του δυσπρόσιτου ύψους του και λόγω της ανοικτότερης 
βάσης ώστε να μην υπάρχει μέρος κάλυψης των επιδρομέων. Οι βιγλάτορες είχαν 
ελαφρύ οπλισμό για την άμυνά τους. Ο οπλισμός που συνήθως υπήρχε στις βίγλες 
ήταν ένα κανόνι, δύο εσπιγκάρδες, ένα αρκεβούζιο και δύο μουσκέτα. Παράλληλα 
οι βίγλες διέθεταν πολεμίστρες και καταχύστρες, δύο σημαντικά στοιχεία για την 
άμυνά τους. Ο βιγλάτορας μαχόταν εναντίον των επιτιθέμενων εχθρών με ρίψεις 
ακοντίων βελών και λίθων με τους λιθοβόλους. 
 
 Οι βίγλες δεν είχαν πόρτες ή άλλο είδος ανοίγματος. Οι βιγλάτορες πετούσαν 
ένα σχοινί με γάντζο και αφού στερεώνονταν, αναρριχιόνταν στον πύργο. Με το να 
μην έχουν πόρτες, βοηθούσαν τους βιγλάτορες να αντικρούουν με επιτυχία τις 
επιθέσεις των πειρατών που δεν μπορούσαν να παραβιάσουν τις ανύπαρκτες πόρτες 
ώστε να μπουν και να σκοτώσουν τους βιγλάτορες. Πολλές φορές όμως άφηναν 
στερεωμένο ένα σχοινί για να μην πετούν συνέχεια τον γάντζο. Αν παρατηρήσει 
κανείς τις μεγάλες πέτρες του μοναδικού παραθύρου, τις παραθυρόπλακες δηλαδή, 
θα δει τα σημάδια από τα σχοινιά, που τραβούσαν οι βιγλάτορες για να ανεβούν. 
Γύρω από τις βίγλες υπήρχαν και βοηθητικά μικρά χτίσματα για τα ζώα του 
βιγλάτορα, την τροφή τους αλλά και σαν αποθήκη ξυλείας, για να μπορούν να 
καίνε σε περίπτωση που είχαν συνεχή μετάδοση μηνυμάτων. Το εσωτερικό μέρος 
της βίγλας είναι μέχρι τα δύο τρίτα μπαζωμένο με χώμα και πέτρες ενώ από τη μία 
πλευρά υπήρχε μικρό υπόστεγο όπου έκρυβαν τα ξύλα για να παραμένουν στεγνά 
και για να κοιμούνται οι ίδιοι. 
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ΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν τις πυρές για τη μεταφορά μηνυμάτων. 
Σαφείς αναφορές για το γεγονός αυτό έχουμε και στην Ιλιάδα: 
 
".... άμα δι' πελίω καταδύντι  
πυρσοί τε φλεγέθουσιν επήτριμοι υψόσε  
δ' αυγή γίνεται αίσσουσα, περικτιόνεσσι ιδέσθαι...."  

 
 Το παρακάτω χωρίο είναι ένα μέρος από την περιγραφή της μετάδοσης της 
είδησης για την άλωση της Τροίας με τις φρυκτωρίες (βίγλες) που κάνει ο 
Αισχύλος στον Αγαμέμνονα, στιχ. 281-316.: 
 
  ΄΄ Ήφαιστος Ίδης λαμπρών εκπέμπων σέλας. 
Φρυκτός δε φρυκτόν δευρ’ απ’ αγγάρου πυρός 
έλαμπεν. Ίδη μεν προς Ερμαίον λέπας  
Λήμνου. Μέγαν δε πανόν εκ νήσου τρίτον  
Αθώον αίπος Ζηνός εξεδέξατο, κλπ.΄΄ 
 
 
 Βλέπουμε λοιπόν ότι η μέθοδος προειδοποίησης  ή μετάδοσης κάποιου 
μηνύματος με τη χρήση των βιγλών υπάρχει από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας. 
Αναπτύχθηκε όμως ιδιαίτερα με την έξαρση της πειρατείας, όπου ο ρόλος τους 
ήταν θέμα διαφύλαξης των ανθρώπινων ζωών. 
 
 Αν ο βιγλάτορας (παρατηρητής) έβλεπε ένα εχθρικό πλοίο ενημέρωνε τους 
άλλους βιγλάτορες ανάβοντας φωτιά (τη νύχτα) ή με σήματα καπνού (τη μέρα) έτσι 
ώστε οι βιγλάτορες να έχουν χρόνο να προετοιμάσουν την άμυνά τους. Οι 
νυχτερινές φωτιές και ο ημερήσιος καπνός στις βίγλες, ήταν το σημάδι για τους 
κατοίκους του νησιού ή των κοντινών οικισμών για τον επερχόμενο κίνδυνο και 
παράλληλα προειδοποίηση στην απειλή που προερχόταν από τη θάλασσα και τον 
επιδρομέα ότι τον πήραν είδηση (έχασε τελικά τον αιφνιδιασμό), μήπως αλλάξει 
γνώμη και φύγει, αλλά και προς τα κοντινά, απέναντι νησιά.  
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
 
 
 Η επιλογή του τόπου που χτιζόταν η βίγλα γινόταν με στόχο τον έλεγχο της 
μέγιστης έκτασης στη θάλασσα, του βάθους του ορίζοντα, των περασμάτων και των 
ακτών. Ακόμη είναι τοποθετημένες σε τέτοια σημεία, ώστε να κατοπτεύουν το σύνολο 
της ακτογραμμής, με έμφαση στους κόλπους και τους όρμους, που προσφέρονται για 
τον ελλιμενισμό πλοίων. Η θέση και η απόσταση μεταξύ δύο βιγλών εξαρτάται από τις 
τοπικές συνθήκες, τη μορφή των κατοπτευομένων ακτών, τα φυσικά εμπόδια που 
περιορίζουν την οπτική επαφή με τις γειτονικές της, αλλά και τη μέγιστη απόσταση 
που επιβάλλουν οι απαιτήσεις ικανοποιητικής ορατότητας υπό οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες. Στις σήμερα γνωστές βίγλες η απόσταση κυμαίνεται από 1,6 χλμ (απόσταση 
βιγλών αρ. 14 – αρ. 15) μέχρι και 3,8 χλμ (απόσταση βιγλών αρ. 5 – αρ. 6). Ο 
περιηγητής Andre Thevet, το 1549, αναφέρει απόσταση μισής λεύγας. Ο Jean de 
Thevenot το 1656 αναφέρει απόσταση τριών ή τεσσάρων μιλίων, ενώ ο ιστορικός 
Ιερώνυμος Ιουστινιάνης το 1586 θεωρεί ότι η απόσταση μεταξύ δύο βιγλών είναι ένα 
μίλι. Σε αρκετές περιπτώσεις η οπτική επαφή ήταν σε οριακά επίπεδα, μιας και εξαιτίας 
μιας πλαγιάς ή οποιουδήποτε φυσικού εμποδίου, μόνο τα δώματα δύο γειτονικών 
βιγλών είχαν μεταξύ τους οπτική επικοινωνία. Επιπροσθέτως οι βίγλες έπαιζαν και 
αποτρεπτικό ρόλο λόγω της οχυρωμένης εικόνας που έδιναν για το νησί από την 
πλευρά της θάλασσας. 
 
 Μεταξύ των σήμερα γνωστών βιγλών υπάρχουν κενά που διακόπτουν τη 
συνέχεια του δικτύου. Αυτά θα πρέπει να καλύπτονταν είτε από άλλες βίγλες, οι οποίες 
έχουν σήμερα πλήρως εξαφανιστεί, είτε από λιγότερο μόνιμα και μη οχυρά 
καταλύματα, τα οποία μεσολαβούσαν ανάμεσα σε δύο μεγάλες βίγλες. Υπολογίζεται 
ότι 50 έως 60 βίγλες απαιτούνται προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο της περιμέτρου 
του νησιού. Με βάση τη μέχρι σήμερα επί τόπου έρευνα μπορούμε να 
αποκαταστήσουμε τμήμα του δικτύου επισκεπτόμενοι τις σωζόμενες βίγλες  ή τα 
ερείπιά τους ξεκινώντας από τον όρμο της Αγ. Μαρκέλλας της Βολισσού. 
Κατευθυνόμενοι προς το νότο, αφού περάσουμε το νοτιότερο άκρο της Χίου, 
συνεχίζουμε προς βορρά, για να καταλήξουμε στην πόλη της Χίου. Η Μεγάλη Βίγλα 
στα Καρδάμυλα, τα ερείπια άλλων δύο, όπως και τοπωνύμια που μαρτυρούν θέσεις 
εξαφανισμένων σήμερα οχυρών, συνθέτουν αποσπάσματα του δικτύου της βόρειας και 
βορειοανατολικής ακτογραμμής, που συμπλήρωνε την περιμετρική «αλυσίδα». 
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 Η επιλογή της θέσης κατασκευής της βίγλας γινόταν σε τοποθεσία ώστε κάθε 
μία να συνδεόταν οπτικά είτε με άλλες βίγλες είτε με κεντρικότερους πύργους (στην 
Χίο: Δοτίων, Κάστρο Γριάς, πύργος Κουλά, Κάστρο Βολισσού, Απολίχνων κ.λ.π.) για 
να μεταδώσουν το μήνυμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η μετάδοση του μηνύματος 
γινόταν για όλη την περιοχή ενώ σε άλλες για ένα μέρος της περιοχής. 
 
 Στην πρώτη περίπτωση εντάσσουμε περιοχές όπως η Χίος, η Ρόδος, η Κύπρος, 
η Εύβοια, η Κρήτη, αλλά και η Μάλτα, η Μαγιόρκα, η Αραγονία στην Ισπανία. 
 
 Στην δεύτερη περίπτωση μπορούμε να εντάξουμε μεμονωμένες βίγλες που 
σκοπό είχαν να ειδοποιήσουν μία μόνο περιοχή. Τέτοιες περιοχές είναι στην Άνδρο, 
στην Τήνο, στις Σπέτσες, στην Σίφνο, στην Σάμο, στην Ικαρία και αλλού. 
 
 Οι οικισμοί την εποχή αυτή χωροθετούνται με στόχο: 
 
 Το κρύψιμο από τα οπτικά πεδία των πλοίων, 
 Την ασφαλή απόσταση  από τα φυσικά όρια της στεριάς και τα λιμάνια (ώστε 

να προλάβουν να φυλαχτούν σε ενδεχόμενη επίθεση), 
 Την αξιοποίηση των φυσικών φραγμάτων (λόφων, βουνών, χαραδρών, 

φαραγγιών). 
 

Βλέπουμε λοιπόν ότι το αμυντικό σύστημα στο σύνολό του ήταν σχεδιασμένο 
έτσι ώστε να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στους κατοίκους του 
συγκεκριμένου τόπου. 

 
 Τέλος οι ξεκάθαροι πάντοτε προσανατολισμοί προς το πέλαγος όλων αυτών 
των οικισμών δείχνουν ιδιαίτερα το σημαντικό ρόλο που η θάλασσα και ο ναυτικός 
πόλεμος διαδραματίζουν στη ζωή των κατοίκων του Αιγαίου και κατ’ επέκταση της 
Μεσογείου την εποχή των κατακτητών και των πειρατών. Γι’ αυτό και όλα τα χωριά 
που χτίστηκαν αυτή την εποχή έχουν τον ίδιο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υπηρετούν 
τον ίδιο σκοπό, αυτόν του ελέγχου. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε τη δημιουργία ενός 
ισχυρού πύργου στο κέντρο του οικισμού. Γύρω από τον κεντρικό αυτόν πύργο 
αναπτυσσόταν ο οικισμός σαν ένα συμπαγές συγκρότημα του οποίου οι εξωτερικοί 
τοίχοι έπαιζαν το ρόλο του τείχους. Οι κατασκευαστές των οικισμών διάλεγαν μέρη με 
κλίση που δεν ήταν ορατά από τη θάλασσα, ώστε να μη γίνονται αντιληπτά από τους 
επιδρομείς. Μόνο ο τελευταίος όροφος του κεντρικού πύργου επικοινωνούσε με τις 
βίγλες της παραλίας και όλοι μαζί δικτυώνονταν μεταξύ τους. Με την πάροδο όμως 
των αιώνων η ζωή άλλαξε και οι οικισμοί υπέστησαν πολλές αλλαγές και προσθήκες, 
με αποτέλεσμα να αλλάξει η φυσιογνωμία τους.  
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Ο ΒΙΓΛΑΤΟΡΑΣ 
 
 

Σε κάθε βίγλα απασχολούνταν δύο βιγλάτορες που άλλαζαν μεταξύ τους 
βάρδιες. Ο κάθε βιγλάτορας πήγαινε εκ περιτροπής κάθε δεύτερη Κυριακή στο χωριό, 
προκειμένου να δει τους δικούς του και, επιστρέφοντας, πριν από τη δύση του ηλίου, 
να φέρει τα τρόφιμα της εβδομάδας. Οι βιγλάτορες είχαν συνήθως τροφή για 15 ημέρες 
περίπου (σύγκλινα, παξιμάδια και τυρί τουλουμίσιο, καθώς και ασκούς (ασκία με 
νερό). 

 
 Το προσωπικό της εκάστοτε βίγλας εκλεγόταν μεταξύ των εκλεκτότερων 
ανδρών και μάλιστα με πρώτο μέτρο την ανδρείαν. Οι διορισμοί βιγλατόρων 
πραγματοποιούνταν άλλοτε τυπικά με χαρτί και άλλοτε με προφορική διαταγή. Οι 
παρακάτω διορισμοί βιγλάτορα αφορούν τη βίγλα της Κώμης στην περιοχή της 
Καλαμωτής (αρ. 20 στον χάρτη και Εικόνα 30 & 31): 
 
(Πηγή: Σ. Καββάδα, ΄΄ Κώδικες της Χίου ΄΄, τεύχος Α, 1950) 
Κώδικας (1783-1795) 
 
 
Κώδιξ Καλαμωτής 
 
 Φυλ. 69α. Εις όνομα του Κυρίου αμήν οι ευρισκόμενοι γέροντες του χωριού 
ονόματι Στεφανής Μαστρομιχαλάκι και Νικόλας Χαζάς και Χαζή Γεώργης Σαραντινός 
και οι υπόλοιποι προεστοί και πάροικοι όλοι ομοφώνως ομολογούν πως έστοντας και να 
είχαν την βίγλα του χωριού πακτωμένη προς τον Γιάννη Τρούλον και προς τον Νικολήν 
Λύκον, χρόνον ένα, της σήμερον απτοθέλητη οι άνωθεν γέροντες και προεστοί και 
πάροικοι ομολογούν πως απομένει η βίγλα του χωρίου της Καλαμωτής επάνω στον 
άνωθεν Γιάννη και στον άνωθεν Νικολήν να του δίνουν απέ την σήμερον για τον κόπο 
του ασήλ. 40, λέγω ασηλάνια 40, να βιγλίζουν στεριάς και θαλάσσης ως καθώς είναι 
συνήθειαν και μετά τούτου υπόσχουνταιν να απομείνουν οι βίγλες των δύο χωρίων 
απάνω εις τον Νικόλαν Γριπιώτην, των Πατρικών και των Αρμολίων και μετά τούτου 
υπόσχουνται να μην έχει να ασχολήση ένας υπέρ του άλλου μήτε ο άνωθεν Γιάννης κι 
άνωθεν Νικόλας ο Λύκος να ασχολήση τον άνωθεν Νικόλαν τον Γριπιώτην διά τα δύο 
χωριαν όπου αφήνουνε απάνω τον Νικολή μήτε ο Νικόλας να ενοχλήσει τον άνωθεν 
Γιάννην και τον άνωθεν Νικόλαν απέ του χωρίου την βίγλαν κι όποιο πρόσωπο 
ανωχλήσην απέ τους δύο να έχει να πληρώνειν εις το χωρίον ασήλ. 20, λέγω ασηλάνια 
20. Έτσι στέργονται ως γράφει άνωθεν. Εγράφτην το παρών και ανεγνώσθην επί 
συντάξεως έτος 1786. Μαρτίου 15. 
 Ακόμη ομολογούν πως πακτώνου τον άνωθεν χρόνο ένα και φτάνοντες ο χρόνος 
να τον δίνουν ασηλάνια σαράντα. Μάρτυρες οι κάτωθεν 
Στεφανής Μαίστρος - Νικόλας Καζάς γέροντες. 
 
 Η κατάσταση της βίγλας από το χρόνο και τις πολιορκίες ήταν συχνά θλιβερή. 
Την γενική φροντίδα της κατάστασης της βίγλας είχε ο ίδιος ο βιγλάτορας (για τις 
άμεσες επιδιορθώσεις) και η τεχνική ομάδα από ντόπιους μαστόρους που αναλάμβανε 
τις τρέχουσες επιδιορθώσεις. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΙΓΛΩΝ 
 
 
 Το μεγαλύτερο άλμα στις «τηλεπικοινωνίες» του αρχαιοελληνικού κόσμου, 
πραγματοποιήθηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα από τους Κλεοξένη και Δημόκλειτο, οι οποίοι 
ανακάλυψαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεπικοινωνίας μέσω των φρυκτωριών, που 
τους κατατάσσει στους προδρόμους του σύγχρονου οπτικού τηλεγράφου και του 
κώδικα σημάτων Μορς, που χρησιμοποιείται σήμερα στο πολεμικό ναυτικό. 
 
Το σύστημα αυτό λειτουργούσε με τον παρακάτω τρόπο: 
 

Το αλφάβητο χωρίζεται σε 5 κατηγορίες 
(γραμμές), που η κάθε μία από αυτές, περιέχει 5 
γράμματα (εξαιρείται η 5η κατηγορία που έχει 4 
γράμματα). Η κάθε κατηγορία αντιπροσώπευε και 
μία ξεχωριστή πλάκα: 

Πρώτα, ανάβονταν εκατέρωθεν δύο 
αναγνωριστικοί πυρσοί, για να ετοιμαστεί ο δέκτης 
και να καταλάβει ο πομπός, ότι ο δέκτης είναι 
έτοιμος να λάβει το μήνυμα. 

Μετά, έσβηναν αυτοί οι πυρσοί και άρχιζε η 
διαδικασία της μετάδοσης του μηνύματος. Το σήμα 
χωρίζονταν σε δύο μέρη: Το αριστερό και το δεξί.  

Στο ένα (αριστερό), άναβαν τόσους πυρσούς, 
όσους χρειάζονταν για να υποδείξουν τον αριθμό της πλάκας (π.χ. δύο πυρσοί, 
συνεπώς 2η πλάκα).  

Στο άλλο (δεξιό), άναβαν τους πυρσούς που υπέδειχναν τον αριθμό του 
γράμματος της πλάκας (π.χ. τέσσερις πυρσοί, συνεπώς το 4ο γράμμα). Το 4ο γράμμα 
της 2ης πλάκας, είναι το Ι. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να μεταδίδουν οποιοδήποτε 
μήνυμα. Στις φρυκτωρείες υπήρχαν ειδικά κατασκευασμένες διόπτρες για να 
ξεχωρίζουν το αριστερό από το δεξιό τμήμα του μηνύματος. 

 
Χρήση σημάτων καπνού και φωτιάς επιβεβαιώνει ο περιηγητής George Sandys, 

το 1610. Άλλα είδη επικοινωνίας συναντούμε στη Μαγιόρκα όπου χρησιμοποιούνταν 
άσφαιρες κανονιές, ενώ στη Ρόδο και τη Μάλτα, ενίοτε, χρησιμοποιούνταν 
ταχυδρομικά περιστέρια. Επίσης, σε άλλες περιοχές είναι γνωστή η χρήση σαλπίγγων, 
κανονιοβολισμών, σημαιών και περιστεριών για τη μετάδοση του σήματος. Ο 
χαρακτήρας των μηνυμάτων είχε σκοπό να προειδοποιήσει για το σημείο επερχόμενης 
απόβασης και τον αριθμό των σκαφών, ώστε να αποσταλεί στρατιωτική δύναμη προς 
απόκρουση του επιδρομέα, οι δε χωρικοί να σπεύσουν να προφυλαχτούν στο 
εσωτερικό των χωριών. 

 
Όσον αφορά την ταχύτητα λειτουργίας του συστήματος, ο ιστορικός της Χίου 

Ιερώνυμος Ιουστινιάνης αναφέρει ότι «…εφ’ όσον εντοπιστεί κάποιο πλοίο μέσα σε δύο 
ώρες, κάνοντας σήματα με τη φωτιά, ειδοποιούν ολόκληρο το νησί…». Δεν αποκλείεται 
στο δίκτυο περιοδικά να λειτουργούσαν παρακλάδια που μετέδιδαν την πληροφορία σε 
περιφερειακά οχυρά στο νησί (π.χ. στο κάστρο των Απολλίχνων στα Αρμόλια) ή και 
στους οικισμούς (όπως φαίνεται από την αναφορά του Ιερωνύμου). 

Εικόνα 2 - Κώδικας επικοινωνίας 
βιγλών 
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ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΒΙΓΛΩΝ 
 
 
 

Υπήρχαν και βίγλες που είχαν τον αντίθετο ρόλο από αυτόν της άμυνας του 
τόπου. Ήταν οι επιθετικές βίγλες, αυτές δηλαδή που χρησιμοποιούσαν οι πειρατές σε 
συγκεκριμένα στενά για να πάρουν είδηση ότι κάποιο εμπορικό πλοίο καταφθάνει και 
θα περάσει από κοντά τους και να προετοιμαστούν για να επιτεθούν με ένα ρεσάλτο 
από την πειρατική τους φούστα. Συγκεκριμένα η θάλασσα που περιβάλλεται από τα 
νησιά Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι, ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα το ορμητήριο κι ο 
χώρος δράσης των πειρατών αλλά και σε διαφορά άλλα μέρη για μικρότερο χρονικό 
διάστημα. Στα καρνάγια της Σάμου και της Ικαρίας οι πειρατές όλου του Αιγαίου 
κατασκεύαζαν και επισκεύαζαν τα καράβια τους και εξορμούσαν προς τα άλλα 
καράβια ή και στα νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με μελετητές περιπτώσεις βιγλών που 
χρησιμοποιούνται για επιθετικούς σκοπούς αναφέρονται σπάνια. Μια σοβαρή αιτία γι’ 
αυτό πρέπει να θεωρηθεί ο εφήμερος χαρακτήρας των πειρατικών κοινοτήτων που 
δρουν στο Αιγαίο και η παντελής έλλειψη γραπτών πηγών από την πλευρά των ίδιων 
των πειρατών. Έτσι τα περισσότερα στοιχεία προκύπτουν από τις περιγραφές των 
διωκτών ή των θυμάτων. 

 
Η «βίγλα» βρισκόταν σε δεσπόζουσα υψηλή θέση από την  

οποία είναι ορατή μεγάλη έκταση εδάφους, οι θέσεις αυτές 
ονομάζονταν «άκριες» και «ακριοτήρια», εξ ου και η ονομασία 
ακρίτες. 
Αυτές ήταν οι στρατιωτικές βίγλες ή φυλάκια. Αποτελούσαν εσοχές 
μέσα σε απόκρυμνες πλαγιές με θέα στην απέραντη θάλασσα, όπου 
μέσα τους υπήρχε ελαφρός οπλισμός ώστε σε περίπτωση συμπλοκής 
να μπορούν να ειδοποιούν είτε τις άλλες βίγλες είτε απευθείας 
κάποιον μικρό οικισμό. Σήμερα αυτά τα καταφύγια χρησιμοποιούνται 
από το στρατό κι είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την παρακολούθηση των 
κινήσεων του τούρκικου στόλου κοντά στο νησί. Μερικές μάλιστα 
έχουν εκσυγχρονιστεί κι έχουν εφοδιαστεί με εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας (ραντάρ). Δεν είναι εφικτή η φωτογράφησή τους για 

λόγους ασφαλείας αλλά μία επίσκεψη στο εσωτερικό τους σε εκπλήσσει για την 
«αόρατη κρυψώνα» όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. 

 
Είσοδος δωματίου 
αξιωματικού 

 
∆ωμάτιο 

αξιωματικού με 
στασίδι και 

περικεφάλαιον 
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                                              Εικόνα 3 - Κάστρα και Πύργοι στη Χίο 
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ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
 
 
 Το αμυντικό δίκτυο στην Χίο που αποτελούνταν από τις βίγλες, τους 
κεντρικότερους πύργους και τα κάστρα, αναπτύχθηκε επί Γενουατοκρατίας (1346-
1564) και συνέχισε να λειτουργεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα. 
 
 Υπάρχουν χάρτες της εποχής εκείνης (γκραβούρες) που έχουν σημειωμένα τα 
σημεία που υπήρχαν οι βίγλες, οι πύργοι και τα κάστρα της Χίου (γκραβούρα 1,2). 
Αλλά και μεταγενέστεροι χάρτες δείχνουν την θέση των αμυντικών συστημάτων του 
νησιού (χάρτης 1). Πόσα από αυτά τα κτίσματα υπάρχουν και σήμερα και σε ποια 
κατάσταση βρίσκονται; Πολλές φορές στην θέση τους, όταν έπαψαν να λειτουργούν τα 
αμυντικά οχυρωματικά αυτά έργα, κτίστηκαν άλλα κτίρια ιδιωτικά ή γκρεμίστηκαν για 
να πάρουν τις έτοιμες λαξευμένες πέτρες για να κτιστούν άλλα κτίρια. Ακόμα 
παρουσιάζεται και ένας χάρτης με βίγλες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε 
οποιαδήποτε κατάσταση (χάρτης 2). 
 
 Στην Χίο οι βίγλες μεταξύ τους είχαν μια απόσταση που κυμαίνεται από 1,5 χλμ 
μέχρι 4 χλμ. Εξαίρεση αποτελούν οι δύο βίγλες που βρίσκονται στο ύψωμα του 
Προφήτη Ηλία στον Εμπορειό και η μία επιτηρούσε τον Εμπορειό ενώ η άλλη 
επιτηρούσε την Κώμη (θέση Μπρουκιά). Πιθανόν να μην λειτουργούσαν ταυτόχρονα 
και οι δύο βίγλες (αρ. 18 - αρ. 19). 
 
 Σύμφωνα με υπολογισμούς στην Χίο υπήρχαν πάνω από 50 βίγλες στην 
περίμετρο του νησιού. Οι βίγλες της Βόρειας Χίου είναι σχεδόν κατεστραμμένες με 
αποτέλεσμα να μη μπορούν να εντοπιστούν. Αντιθέτως οι βίγλες της νότιας και 
ιδιαίτερα της δυτικής Χίου είναι σε σαφώς καλύτερη κατάσταση και ορισμένες είναι 
σχεδόν άθικτες (βίγλα Παχύ, βίγλα Λειβαδιού Μεστών, βίγλα Τραχηλιού Λιθίου, βίγλα 
Ελίντας). 
 
 Στην σπουδαιότατη έκδοση του Φιλίππου Αργέντη “Η Χίος παρά τοις 
Γεωγράφοις και περιηγηταίς”, γίνεται αναφορά από τους περιηγητές της Χίου για το 
αμυντικό σύστημα του νησιού. Ο Jean de Thevenot, στο κεφάλαιο 63 του έργου του 
“Voyages de M. de Thevenot tant en Europe qu’ en Asie et en Afrique” Paris 1689, 
αναφέρει: “Επειδή αι πεδιάδες της Χίου ήσαν πλήρεις μαστιχοδένδρων, έπρεπε να 
υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι να την φυλάττουν και να την συλλέγουν εις την εποχή 
της, δια τον λόγο τούτον υπήρχον εις την πεδιάδα μικρά χωρία δια τριάκοντα, 
πεντήκοντα, εκατόν ψυχάς έκαστον. Επειδή όμως ηνωχλούντο υπό των Τούρκων της 
Ανατολής, η οποία απέχει περίπου 18 μίλια, οίτινες αφήρπαζον ανθρώπους και 
πράγματα, όλα τα χωρία ταύτα απεφάσισαν να ενωθούν τρία ή τέσσερα ομού και να 
χτίσουν κάστρα ή πύργους, δια να εξασφαλισθώσι κατά των πειρατών. Δια να 
φυλάξουν δε τα δένδρα και τα χωρία, έκτισαν πύργους εις τα πέριξ της νήσου εις 
απόστασιν τριών ή τεσσάρων μιλίων απ’ αλλήλων. Έκαστον δε γειτονικόν χωρίον 
απέστελλεν εκεί δύο άνδρας δια να φυλάττουν και όταν έβλεπον λέμβους, πλοία ή 
γαλέρας, ειδοποιούν και απεσύροντο ή και ημύνοντο.” 
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 Όπως αναφέραμε και πριν στην Χίο σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχαν πάνω από 
πενήντα βίγλες και πύργοι που αποτελούσαν μέρος του δικτύου αναμετάδοσης 
μηνυμάτων. Είναι αξιοπερίεργο ότι στην βόρεια Χίο οι βίγλες ήταν λιγότερες. Το 
σίγουρο είναι ότι τώρα δεν υπάρχουν πολλά δείγματα βιγλών στη βόρεια Χίο. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι από την μεγάλη βίγλα που είναι στο βορειοανατολικό 
ακρωτήρι πάνω από τα Καρδάμυλα και μέχρι την βίγλα στην παραλία του Αγίου 
Γάλακτος δεν βρέθηκε καμία βίγλα. Μία εξήγηση που δόθηκε από τη μελέτη μας είναι 
ότι τα ίδια τα χωριά της βόρειας εξωτερικής Χίου ήταν σε υψόμετρο και αποτελούσαν 
τα ίδια τους πύργους για παρατήρηση. Επίσης συνέχιζαν την μετάδοση των μηνυμάτων 
προς τα άλλα χωριά. Μια άλλη εξήγηση που συμπληρώνει και την προηγούμενη είναι 
ότι τα χωριά της βόρειας Χίου δεν ήταν τόσο εύρωστα οικονομικά ώστε να 
δαπανήσουν κοινά χρήματα για την κατασκευή των βιγλών και για τη συντήρηση των 
βιγλατόρων. Σημαντικά κάστρα στη βόρεια Χίο που ακόμα κάνουν αισθητή την 
παρουσία τους είναι: Το κάστρο της Γριάς πάνω από τα Καρδάμυλα, το κάστρο της 
Ωρηάς ή Απολίχνων στα Καμπιά, το κάστρο της Βολισσού.  
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Εικόνα 4 & 5 - Σπάνιες γκραβούρες που απεικονίζουν τις βίγλες περιμετρικά του νησιού 
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ΒΙΓΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ 
 
 Ουσιαστική, επίσης,  είναι η παράλληλη εξέταση 
άλλων σημείων εφαρμογής παρακτίου συστήματος 
παρατήρησης στη Μεσόγειο. 
 
 Μετά την Δ’ Σταυροφορία, το 1204, ξεκινάει για το 
Αιγαίο μια εποχή εκτεταμένης αστάθειας. Η κατάλυση του 
κεντρικού ελέγχου από την πρωτεύουσα και η κατάτμηση 
του πελάγους σε επιμέρους διοικητικές ενότητες, πολλές 
φορές αντίπαλες μεταξύ τους άφησε τους θαλάσσιους 
δρόμους απροστάτευτους και πρόσφορους για κάθε είδους 
δραστηριότητες στις ανερχόμενες ναυτικές δυνάμεις αλλά 
και σε μεμονωμένους πειρατές. Η κατάκτηση των νησιών 
από τους Ενετούς, Γενοβέζους και τους Ιωαννίτες ιππότες 
κατά τον 13ο και 14ο αιώνα, η μετέπειτα Οθωμανική κυριαρχία κατά τον 15ο και 16ο 
αιώνα και οι διαρκείς Βενετοτουρκικοί πόλεμοι διατήρησαν την αστάθεια στο Αιγαίο 
με διαδοχικές περιόδους εντάσεων και υφέσεων μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα. Έτσι η 
πειρατεία δεν έπαυε να αποτελεί μόνιμη μάστιγα των θαλασσών μέχρι και τα μέσα του 
19ου αιώνα. 
 
 Η ανάπτυξη του συστήματος παράκτιας παρατήρησης και μετάδοσης 
μηνυμάτων ήταν μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση 
της εκτεταμένης πειρατείας και της αστάθειας στον έλεγχο της θάλασσας. Το δίκτυο 
που κάλυπτε πολλά νησιά του Αιγαίου, αλλά και του συνόλου της Μεσογείου, ως 
σημεία παρατήρησης και λειτουργούσαν τόσο προς όφελος οικισμών μεμονωμένα, όσο 
και οργανωμένες σε δίκτυα που εξυπηρετούσαν τις διοικήσεις των νησιών. 
 
 Για την εγκατάσταση δικτύων παράκτιων πύργων σε διάφορες περιοχές της 
Μεσογείου διαθέτουμε αρκετές και χρονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες: 
 
 Στη Ρόδο οι ιππότες είχαν προγραμματίσει να 
κατασκευάσουν στρογγυλής κάτοψης βίγλες από το 
1366 αλλά φαίνεται ότι μόνο το 1474 τέθηκε σε 
εφαρμογή ένα κατασκευαστικό πρόγραμμα από το 
οποίο σήμερα σώζονται τα ερείπια δύο βιγλών. Από το 
1477 τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν και οι παράκτιοι 
πύργοι που κατασκευάστηκαν έκτοτε είχαν τετράγωνη 
κάτοψη. 
 

 Οι Ιωαννίτες κατασκεύασαν επίσης παράκτιους 
πύργους παρατήρησης στην Κω, στη Χάλκη, στην 
Τήλο, στη Νίσυρο, στην Κάλυμνο, στη Λέρο και στη Σύμη. 
 

Στη Μάλτα οι ιππότες μετάφεραν την εμπειρία της Ρόδου και εμπλούτισαν το 
προ του 1530 υπάρχον δίκτυο με νέους τετράγωνους πύργους (7 κατά την περίοδο 
1595-1601). Το δίκτυο είχε επανδρωθεί με ντόπιους οι οποίοι λειτουργούσαν ως ένα 
είδος πολιτοφυλακής. 

 

Εικόνα 6 - Άνδρος: Ο 
Πύργος στον Αγ. Ιωάννη 

Εικόνα 7 - Βίγλα στη Ρόδο 
(Κάστρο ‘Φαρακλό’) 
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 Στην Κύπρο τον 15ο αιώνα, αλλά ίσως και προγενέστερα, τόσο οι Ενετοί όσο 
και οι ιππότες και οι Γενουάτες στην Αμμόχωστο είχαν συστήσει παράκτια δίκτυα 
παρατήρησης με μία ποικιλομορφία στους τύπους των πύργων. Στην Κρήτη οι Ενετοί 
είχαν κατασκευάσει παρόμοιο δίκτυο παρατήρησης. Στη Σικελία μεταξύ του 1535 και 
1543 είχαν κατασκευαστεί 137 πύργοι παρατήρησης κατά μήκος των νοτίων και των 
ανατολικών ακτών του νησιού, ενώ στο βασίλειο της Νάπολης το 1567 είχαν ήδη 
κατασκευαστεί 313 πύργοι. 
 
 Στην Πελοπόννησο πύργοι παρατήρησης αναφέρονται σε χάρτη του 1554. 
Στις Βαλλεαρίδες και στην Costa del Sol της Ισπανίας βίγλες υπήρχαν τουλάχιστον από 
τα μέσα του 14ου αιώνα. 
 
 Άλλες βίγλες συναντιόνται στην Εύβοια, στην 
Άνδρο, στην Ικαρία, στη Σκόπελο και σε άλλα νησιά του 
Αιγαίου. Όμως η διαφορά σε κάθε περίπτωση είναι αν 
χρησιμοποιούνταν οι πύργοι αυτοί ως δίκτυο 
αναμετάδοσης πληροφοριών με άλλους πύργους (όπως στο 
νησί της Χίου) ή ως μεμονωμένοι πύργοι που έδιναν 
μηνύματα σε μία περιοχή. Στην περιοχή του στενού της 
Άνδρου με την Τήνο είναι σίγουρο ότι υπήρχαν 
εκατέρωθεν βίγλες για την αναμετάδοση του μηνύματος 
και την εποπτεία του στενού των δύο νησιών. 
 
 Ένας πύργος με χαρακτηριστικά βίγλας 
σημειώνεται και στα δύο Εξάμπλελα της Σίφνου, ενώ παρατηρείται και στη Σάμο ένας 
πύργος στο οροπέδιο του Παλιόκαστρου, από όπου υπάρχει δυνατότητα εποπτείας του 

μικρού Μπογάζ και των παλιών πειρατικών αγκυροβολίων 
γύρω από το Μουλά Μπραήμ. 
 
 Η έρημη Κύθνος φαίνεται να διατηρεί πύργο στην 
υψηλότερη κορυφή της, ενώ στην Ανάφη σημειώνεται βίγλα  
που έχει εντυπωσιακές δυνατότητες εποπτείας του 
θαλάσσιου ορίζοντα  στα βόρεια της Αμοργού, στα 
ανατολικά της Αστυπάλαιας και στα δυτικά της άδειας 
έκτασης που απλώνεται έως τις Κρητικές ακτές. Στις Σπέτσες 
η βίγλα φαίνεται στο χάρτη τοποθετημένη στο κέντρο του 
νησιού. 

 
 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο βιβλίο του Νίκου 

Μπελαβίλα: “Λιμάνια και οικισμοί στο 
Αρχιπέλαγος της πειρατείας 15ος – 19ος 
αιώνας” Αθήνα 1997, υπάρχουν 
σπουδαίες αναφορές, στοιχεία και 
σημεία για όλα σχεδόν τα νησιά του 
Αιγαίου και αποτελεί ένα μνημειώδες 
έργο για το χώρο αυτό γεωγραφικά και 
χρονικά. 
 
 

                            

Εικόνα 8 - Βίγλα στην Ικαρία 

Εικόνα 9 - Η βίγλα στη 
Κορώνη 

Εικόνα 10 – Ο πύργος στη Μάνη 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 
 
 
 Τα σωζόμενα κτίσματα στη Χίο διατηρούν άλλα λιγότερο και άλλα 
περισσότερο, στοιχεία της αρχικής μορφής τους, η οποία ακολουθούσε ένα 
συγκεκριμένο πρότυπο, ελαφρά διαφοροποιημένο όσον αφορά τις διαστάσεις και τα 
υλικά δομής, αναλόγως των τοπικών συνθηκών κατασκευής. Μία τυπική βίγλα έχει 
μέση διάμετρο στην περιοχή του κορμού 7,50 μ. και συνολικό ύψος 12 μ. περίπου. 
Αποτελείται από κυλινδρικό κορμό με κολουροκωνική βάση (σκάρπα), ένα δωμάτιο σε 
στάθμη 8 μ. περίπου από το έδαφος με ημικυλινδρικό ή χαμηλωμένο θόλο που το 
καλύπτει και διαμορφώνει το δώμα με τις επάλξεις. 
 
 Η βάση κάθε βίγλας είναι διαμορφωμένη με κλίση (σκάρπα), ώστε να 
αντιμετωπίζονται οι επιθέσεις των πυροβόλων και να αυξάνεται η επιφάνεια έδρασης. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η σκάρπα είναι συμφυής με τον υπόλοιπο κορμό, ενώ η 
κλίση και το ύψος της μεταβάλλεται, αναλόγως των συνθηκών έδρασης και της 
δυνατότητας αντοχής σε κρούση που έπρεπε να επιτευχθεί. Σε βίγλες που εδράζονται 
κατευθείαν επάνω σε βράχο, είτε είναι αρκετά απομακρυσμένες από τη θάλασσα, ώστε 
να βρίσκονται εκτός βεληνεκούς των μικρών πυροβόλων, η σκάρπα έχει πού μικρή 
απόκλιση από τον κυλινδρικό κορμό ή απουσιάζει. 
 
 Η λιθοδομή είναι από τοπικούς λίθους, ελαφρά λαξευμένους στην εξωτερική 
τους όψη συνδεδεμένους με ισχυρό ασβεστοκονίαμα, με προσθήκη πλινθοσυντρίματος 
(κουρασάνι) και διαιρείται σε οριζόντιες στάθμες, με χαρακτηριστικούς, συνεχείς 
αρμούς δόμησης. Ο κορμός της βίγλας αποτελείται από τον κυλινδρικό τοίχο, ο οποίος 
γεμίζεται με χώμα και αργούς λίθους. Στη βάση ο τοίχος είναι πολύ παχύς, μέχρι και 2 
μ., ενώ στον κορμό το μέσο πάχος μειώνεται σε 1 μ. 
 
 Το δωμάτιο που διαμορφώνεται στην κορυφή της βίγλας (σε στάθμη 8 μ. 
περίπου από το έδαφος) στεγάζεται με χαμηλό θόλο. Δύο ελκυστήρες από 
ημικατεργασμένο ξύλο παραλαμβάνουν τις πλάγιες ωθήσεις του. Σε δύο περιπτώσεις 
εντοπίστηκαν οι μεταλλικές απολήξεις ελκυστήρων. Η άνοδος στο δώμα γίνεται από 
οπή στην άκρη του θόλου, που στεγάζεται με λίθινη θολωτή κατασκευή. Μία οπή σε 
κάποιο άκρο του θόλου επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του εσωτερικού χώρου και 
του δώματος της βίγλας, όπου υπάρχουν οι επάλξεις. Στο δωμάτιο του βιγλάτορα 
ανοίγονταν μικρά παράθυρα, τραπεζοειδούς κάτοψης, που κατέληγαν σε στενές οπές, 
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ανοίγονταν επιπλέον πολεμότρυπες. 
 
 Η θύρα του δωματίου διαμορφώνεται με λίθινο πλαίσιο από δύο παραστάδες, 
κατώφλι και πρέκι. Το φύλλο της πρέπει να ήταν ξύλινο, πιθανόν επενδεδυμένο με 
φύλλα σιδήρου. Η πόρτα ασφάλιζε με ένα μεγάλο ξύλο που την αμπάρωνε, μπαίνοντας 
σε αντικριστές οπές στους λαμπάδες. Στις περισσότερες περιπτώσεις πάνω από τη θύρα 
υπάρχει καταχύστρα για την προστασία της (αμυντική κατασκευή μέσα στην οποία 
διοχετεύονταν καυτά υγρά, που απωθούσαν τους επιδρομείς). Γενικώς δεν ανοίγονταν 
θύρες από την πλευρά της ανοικτής θάλασσας. 
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 Η άνοδος στη βίγλα γινόταν με ανεμόσκαλα ή με κάποιο υποτυπώδες 
βαρούλκο. Σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν παρεμβαλλόταν ένας μικρός εξώστης ενώ 
σε άλλες περιπτώσεις η πρόσβαση γινόταν απ’ ευθείας στην είσοδο. Στο δωμάτιο 
ανοίγονταν και παράθυρα τραπεζοειδούς κατόψεως, που κατέληγαν σε στενές οπές, με 
λίθινα ανώφλια στον εξωτερικό τοίχο της βίγλας. 
 
 Το δώμα ήταν στρωμένο με αστρακιά, ένα είδος υδραυλικού κονιάματος και 
είχε διαμορφωμένες κλίσεις, οι οποίες οδηγούσαν τα όμβρια σε υποτυπώδεις 
υδρορροές. Οι επάλξεις που έστεφαν τη βίγλα ήταν διαμορφωμένες με απλά ορθογώνια 
θωράκια και ενδιάμεσες πολεμίστρες. Σε περίπτωση που μια βίγλα βρισκόταν επάνω σε 
έδαφος με κλίση, ένα πρόσθετο υψηλό παραπέτο με πολεμότρυπες την προστάτευε από 
τα ανάντη, απ’ όπου θα μπορούσε να προσβληθεί. 
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Εικόνα 11 - Χάρτης που απεικονίζει τη θέση των πιο καλοδιατηρημένων βιγλών στη Χίο. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 
 
 

Βίγλες στη Χίο μνημονεύονται από τον περιηγητή Andre Thevet το 1549 και 
από τον ιστορικό Ιερώνυμο Ιουστινιάνη το 1586. Σε χάρτη του 1587 από το «Isolario 
de tuto el mare» του Antonio Milo σε πολλά ακρωτήρια των ακτών του νησιού 
εμφανίζονται συστηματικά τοποθετημένοι πύργοι, οι οποίοι αν και έχουν δύο 
ανοίγματα στην όψη, θα ήταν δυνατόν να παραπέμπουν σε βίγλες λόγω της 
χωροθέτησης και της σταθερής επανάληψής της. Παρόμοια εικονίδια εμφανίζονται και 
σε χάρτη του 17ου αιώνα, από το «Isolario del Levante». Αναφορές στις βίγλες γίνονται 
επίσης από τους περιηγητές George Sandys  to 1610  και Jean de Thevenot το 1656. 
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αναφορές στους κώδικες των χωριών 
εμφανίζουν την φύλαξη των βιγλών ως υπόθεση της κοινότητας. Το 1678 στο Πυργί οι 
«…παπαδες και παρηκη…» απαλλάσσονται από την αγγαρεία της βίγλας, ενώ το 1783 
και το 1786 στην Καλαμωτή, όπως και το 1839 στην Καλλιμασιά η φύλαξη της βίγλας 
ανατίθεται επί πληρωμή σε ιδιώτη (πακτώνεται). 

 
 Παλαιότερες αναφορές, ήδη από το 1379, σε hominibus de turres που απαντούν 
σε κώδικες της Μαόνας, δηλαδή της εταιρείας που διαχειρίζεται οικονομικά και 
διοικητικά το νησί, είναι αμφίβολο το κατά πόσο αναφέρονται σε βιγλάτορες ή σε 
φύλακες των πύργων του κάστρου της Χίου. 
 
 Από τους ιστορικούς της Χίου, τόσο ο Αλ. Βλαστός όσο και ο Δημ. 
Ροδοκανάκης, αναφέρουν την οικοδόμηση των βιγλών μαζί με τα οχυρωματικά έργα 
του λιμανιού της Χίου και την κατασκευή του κάστρου των Απολύχνων στα Αρμόλια, 
έργα και τα δύο του 1440, χωρίς όμως να προσδιορίζουν ρητά τη χρονική συνέχειά 
τους. Μέχρι σήμερα, η μόνη επιβεβαίωση των αναφορών του Βλαστού και του 
Ροδοκανάκη προέρχεται από δενδροχρονολόγηση έγινε το 2002 από το πανεπιστήμιο 
του Cornell (καθηγ. Δρ. P. I. Kuniholm) και έδειξε ως πιθανές χρονολογίες κοπής των 
ξύλων το 1451 και το 1461, με ένα σοβαρό όμως βαθμό αβεβαιότητας λόγω του μικρού 
δείγματος. 
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ΒΙΓΛΕΣ - ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

 
Εικόνα 12 - Χάρτης που απεικονίζει τη θέση και την κατάσταση των βιγλών στο νησί. (Σχέδιο Δ. 
Ψαλτάκης) 
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 ΒΙΓΛΑ ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ   (αρ. 23) 
 

 Μία από τις κοντινές αλλά και σημαντικές βίγλες του νησιού είναι και αυτή της 
Αγίας Ελένης. Ελέγχει τον κόλπο του Καρφά και βλέπει ό,τι πλησιάζει από νότια, 
νοτιοδυτικά και από βόρεια προς το κεντρικό λιμάνι. 
Η βίγλα της Αγίας Ελένης είναι ανακατασκευασμένη με σύγχρονα υλικά. 
Η πρόσβασή της είναι πολύ εύκολη από τον κεντρικό δρόμο που ενώνει την πόλη της 
Χίου με τον Καρφά. Η βίγλα αυτή είναι ανακατασκευασμένη με σύγχρονα υλικά και με 
διαφορετικές διαστάσεις από τις πραγματικές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 13 –                                           Η Βίγλα της Αγ. Ελένης                                       - Εικόνα 14 
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 ΒΙΓΛΑ ΛΙΒΑΔΙ  (αρ. 8) 
 

 
 Είναι η βίγλα στο Πασά Λιμάνι (Μεστών) (0667686, 4239772 σε υψόμετρο από 
την θάλασσα 115 μ.). Μία από τις πιο καλοδιατηρημένες βίγλες της Χίου σε ύψωμα 
στο νοτιοδυτικό άκρο των Μεστών. Είναι ορατή και επιβλητική από το Λιμάνι και 
σχετικά εύκολα επισκέψιμη. Πρόσφατα (2001) αναστηλώθηκε και αποτελεί μία από τις 
3 αποκατεστημένες βίγλες του νησιού (Βίγλα Παχύ Σιδηρούντας, Βίγλα Τραχηλίου 
Λιθιού και Βίγλα Λιβαδιού Μεστών). 
 Ένας δρόμος που ξεκινά ένα χιλιόμετρο από το χωριό προς τον Λιμένα 
(ταμπέλα «Σκουριά») οδηγεί βορειοδυτικά προς το άκρο του κόλπου των Μεστών. Ο 
δρόμος είναι χωμάτινος σε μέτρια κατάσταση με συνολικό μήκος τρία χιλιόμετρα. 

Περπατώντας τον αγροτικό δρόμο μέσα στα χωράφια 
από ελιές, μερικά πευκάκια και αγριόσχοινα, 
ανεβαίνοντας προς το λοφάκι που οδηγά στην ακτή 
βλέπεις από ψηλά όλη την δυτική πλευρά της Χίου. 
Μετά από τρία τέταρτα περπάτημα πρωτοαντικρίζεις 
τον μεγαλόπρεπο πύργο: Η βίγλα του Λιβαδιού. Είναι 
στην άκρη του ακρωτηρίου και παραμένει εκεί 
αγέρωχη για να θυμίζει τα χρόνια της πειρατείας που 
πέρασαν. Ο χωμάτινος δρόμος σβήνει ξαφνικά μέσα σε 
ένα χωράφι και εάν δεν προσέξεις προς τα δεξιά του 
δρόμου δεν θα βρεις το μονοπάτι που σε οδηγεί στη 
βίγλα. Δεξιά και αριστερά βάτα, θυμαριές και 
κουμαριές που είναι πολύ πυκνές. Κι έτσι αν δε βρεις 
το μονοπάτι θα δυσκολευτείς να πας στον πύργο. Μια 
ώρα κι ένα τέταρτο περπάτημα θέλεις από το χωριό 
(Μεστά) για να φτάσεις στον πύργο.  
 Δέος προκαλεί η επίσκεψη στη βίγλα. Είναι από 
τις βίγλες που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο μια 
που το ακρωτήρι κόβεται απότομα. Η βίγλα είναι στη 

δυτική πλευρά του νησιού και κοιτώντας βορινά βλέπεις στο βάθος τον μεγάλο κόλπο 
της Χίου και μερικές βίγλες από μακριά. Οι πολεμίστρες και οι καταχύστρες φαίνονται 
ακόμα πολύ καθαρά. Αν παρατηρήσει κανείς στην νοτιοδυτική πλευρά της βίγλας στο 
σημείο που σκαρφάλωναν οι βιγλάτορες, μια επίπεδη μεγάλη πέτρα, έχουν μείνει τα 
αυλάκια από το σχοινί που ανεβοκατέβαιναν. Και αυτή η βίγλα έχει κατασκευαστεί 
από τοπικούς λίθους. 

 
Εικόνα 16, 17 - 
Απόψεις της 
βίγλας Λιβάδι 
   

Εικόνα 15 - Άποψη της βίγλας 
Λιβάδι 
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 ΒΙΓΛΑ ΣΤΟΝ ΠΡΙΟΝΑ (αρ. 9) 

 
 
 Είναι μία από τις βίγλες της δυτικής πλευράς του νησιού. Η βίγλα δεν 
είναι ολόκληρη. Διατηρείται ακόμα αλλά με πολλές φθορές.  Είναι σχεδόν η 
μισή και οι πολεμίστρες και οι καταχύστρες (η κύρια άμυνα της βίγλας) δεν 
είναι πλέον ορατές. Από τη βίγλα είναι ορατές οι βίγλες Λιβάδι στο Πασά 
Λιμάνι των Μεστών (βορινά) και η βίγλα της Μερικούντας (νοτινά).  
 
 Ξεκινώντας από τα Μεστά παίρνεις τον αμαξωτό δρόμο για το Πασά 
Λιμάνι. Στην πρώτη αριστερή στροφή βλέπεις ένα μικρό αγροτικό χωμάτινο 
δρόμο με ένα μικρό ξωκλήσι στην αρχή. Κατά τη διαδρομή στο χωμάτινο αυτό 
δρόμο θα συναντήσεις πολλά ξωκλήσια (9 στον αριθμό) και μετά από τρία και 
μισό χιλιόμετρα φτάνεις στο τέλος του δρόμου όπου υπάρχει μια ιδιόκτητη 
κατοικία. Από την κορυφή του λόφου στο τέλος του χωμάτινου δρόμου βλέπεις 
από κάτω τη βίγλα να στέκεται εκεί ταλαιπωρημένη από τους ανέμους, τη 
βροχή, τον ήλιο. Επειδή δεν υπάρχει μονοπάτι ή έχει χαθεί μέσα στα βάτα 
πρέπει να παρατηρήσεις και να σχεδιάσεις στο μυαλό σου την κάθοδο προς τη 
βίγλα. 
 
 Υπάρχουν πολλές ιστορίες για τις βίγλες και τους βιγλάτορες. 
Παραθέτουμε παρακάτω μία που καταγράψαμε από κάτοικο των Μεστών: 
 Τον καιρό της Τουρκοκρατίας απαγορευόταν αυστηρώς η εμπορία του 
αλατιού. Ένας από τους βιγλάτορες όμως από την βίγλα στον Πριονά κατέβαινε 
από κάτω στον ορμίσκο και αφού γέμιζε γούβες με νερό μάζευε το αλάτι που 
έμενε από την εξάτμιση του νερού. Μετά το έφερνε κρυφά στο χωριό (Μεστά) 
και το πουλούσε στους χωρικούς. Κάποιος τον μαρτύρησε στον Τούρκο 
χωροφύλακα και του έστησε καρτέρι για να τον πιάσει με το αλάτι στα χέρια 
στις γούβες. Έτσι και έγινε. Τον έπιασε και αφού τον συνέλαβε ξεκίνησαν για 
το χωριό. Όμως η άνοδος ήταν δύσκολη για τον Τούρκο χωροφύλακα που δεν 
ήταν μαθημένος να ανεβοκατεβαίνει τα βράχια όπως ο βιγλάτορας. Έξυπνος 
όπως ήταν και αφού είχαν ανέβει κοντά στη βίγλα, αρκετά ψηλά δηλαδή, ο 
βιγλάτορας προσφέρθηκε να βοηθήσει τον χωροφύλακα για να σκαρφαλώσει 
στον τελευταίο βράχο. Εκείνος δέχτηκε και την ώρα που τον τραβούσε του 
έδωσε μια σκουντιά και γκρεμίστηκε μέχρι κάτω στα απόκρημνα βράχια με 
αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Έτσι σώθηκε ο βιγλάτορας από το κρέμασμα και 
μετά εξαφανίστηκε μέχρι να κοπάσει ο θόρυβος. 
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 ΒΙΓΛΑ ΤΡΑΧΗΛΙΩΝ (ΜΕΣΤΩΝ)  (αρ. 12) 

 
 
 Αφού φτάσουμε στο τέρμα κάτω στην παραλία των Τραχηλίων 
(Μεστών) δεξιά μας ορθώνεται ένα ύψωμα που καταλήγει σε ένα ακρωτήρι. Σε 
είκοσι λεπτά έχεις σκαρφαλώσει το ύψωμα σχετικά εύκολα χωρίς να 
ακολουθήσεις προκαθορισμένο μονοπάτι. Στο ψηλότερο σημείο του δεσπόζει ο 
μισογκρεμισμένος πύργος που αιώνες τώρα έχει να πει πολλά για τούτον τον 
τόπο. Από τα νότια είναι ορατό το σύμπλεγμα των παραλιών με κοντινότερη 
βίγλα αυτή της Αγίας Δύναμης (φαίνεται όμως και των Φανών) και προς τα 
βόρεια ο παρακείμενος όρμος και τα επόμενα υψώματα. Η βορινή βίγλα είναι 
είναι αυτή του Πέτασου πριν από του Πριονά και του Λιβαδιού (Λιμάνι 
Μεστών). Η θέα είναι μαγευτική, η ησυχία γαληνευτική και το δέος για το πώς 
οι πρόγονοί μας έφτιαξαν ένα τέτοιο έργο, είναι πολύ μεγάλο. Πάντα όταν είσαι 
πάνω σε μια βίγλα προσπαθείς να δεις αν έρχεται ένα πειρατικό καράβι, να 
ελέγξεις τους παρακείμενους όρμους να δεις τους συναδέλφούς σου βιγλάτορες 
μήπως και έβαλαν φωτιά και μας στέλνουν κάποιο μήνυμα και τέλος να 
καταλάβεις το δίκτυο που λειτουργούσαν. Ρωτάς ποιο είναι το κοντινότερο 
χωριό-κάστρο και πώς έφτανε εκεί η πληροφορία. Άραγε πρόφταναν να 
οργανωθούν; Κι όμως ναι, λειτουργούσε άριστα το δίκτυο. 
 

 
 
 
 

 ΒΙΓΛΑ ΣΤΟ ΑΙΠΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΤΗ ΒΟΥΝΟΥ    (αρ. VII) 
 
 
  Μία από τις σημαντικότερες βίγλες στο νησί είναι η βίγλα στο βουνό 
Αίπος. Ακριβώς πάνω από τη Δασκαλόπετρα στο μεγάλο αυτό υψόμετρο βρίσκεται 
η ερειπωμένη βίγλα του Αίπους. Η θέση της είναι πολύ σημαντική γιατί ενώνει την 
βορειοανατολική με τη κεντρική Χίο. Η πρόσβαση είναι εύκολη εφόσον ο 
επισκέπτης έχει ανέβει στο Αίπος. Από τον αμαξωτό δρόμο ένας χωματόδρομος 
περνάει μέσα από το μικρό πευκόφυτο άλσος και πηγαίνει προς το γκρεμό του 
Αίπους. Στο τέλος αυτού του δρόμου και με δέκα λεπτά περπάτημα στο βραχώδες 
βουνό φτάνει ο επισκέπτης στην ερειπωμένη βίγλα και μένει έκθαμβος από την θέα 
που αντικρίζει. Από την μία η πόλη της Χίου και ο Βροντάδος και από την άλλη οι 
κόλποι του Θόλου, του Παντουκιούς και της Λαγκάδας. Στο βάθος τα 
Μικρασιατικά παράλια με τις πόλεις της Ιωνίας. Από εδώ βλέπεις όλη την 
θαλάσσια κίνηση του νησιού.
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 ΒΙΓΛΑ ΓΑΔΑΡΑΣ   (αρ. 21) 

 
 
 Βρίσκεται στο λοφίσκο ανάμεσα στις παραλίες του Μέγα Λιμνιώνα και 
της Αγίας Φωτεινής τις οποίες και εποπτεύει από υψόμετρο εκατό μέτρων από 
την επιφάνεια της θάλασσας. Η βίγλα δεν είναι διατηρημένη, έχουν πέσει 
περίπου τα τρία τέταρτα αυτής, αλλά ό,τι απομένει δεν σε αφήνει αδιάφορο γι’ 
αυτό το ιστορικό μέρος. 
 
 
 
 
 

 ΒΙΓΛΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  (αρ. 18) 
 
 
 Η βίγλα αυτή φαίνεται να κατασκευάστηκε αποκλειστικά για το λιμάνι 
του Εμποριού. Το γεγονός αυτό δεν είναι περίεργο αν σκεφθεί κανείς τη 
σπουδαιότητα του λιμανιού αυτού. Ήταν το λιμάνι με τη μεγαλύτερη διακίνηση 
της μαστίχας από την Χίο προς την Ανατολία. Είναι το λιμάνι με την 
αρχαιότερη ιστορία του νησιού. Τέλος λόγω της φύσεώς του χρειάζονταν μία 
βίγλα για την επιτήρηση της εισόδου και εξόδου των πλοίων. Η βίγλα βρίσκεται 
στην αριστερή πλευρά του λιμανιού και στην νοτιοανατολική πλευρά του 
λόφου του Προφήτη Ηλία. Πολύ κοντά στη βίγλα, λίγο χαμηλότερα προς την 
ανατολική πλευρά βρίσκεται το κλεφτολίμανο. Ένα μικρό λιμανάκι με είσοδο 
πλαϊνή που είναι δυσδιάκριτη για όσους δεν έχουν βάλει σημάδι και δεν το 
γνωρίζουν. Εκεί κρύβονταν τα αμυντικά καράβια όταν τους κυνηγούσαν ή όταν 
ήθελαν να επιτεθούν σε περίπτωση που έμπαιναν στο λιμάνι τα εχθρικά 
καράβια. 
 
 Βορινά η βίγλα της Κώμης στη θέση Μπρουκιά που απέχει μόλις 700 μ. 
και συνδέεται με αχνό μονοπάτι μέσα σε χαμηλή βλάστηση (θάμνοι, πουρνάρια, 
αστιφίδες). Νοτινά φαίνεται η παραλία μετά το λιμάνι με τις μαύρες πέτρες από 
το προιστορικό ηφαίστειο και τα απόκρημνα βράχια μέχρι το ακρωτήριο Ουρά 
και το νησάκι Βενέτικο. Δεν διακρίνεται όμως η βίγλα στο Μέγα Κάμπο στα 
Δότια που ένωνε την ανατολική με την Δυτική πλευρά της Χίου. Πιθανόν η 
βίγλα στο Μέγα Κάμπο είναι σε πολύ διαλυμένη κατάσταση. 
 
 Σήμερα από τη βίγλα του Εμποριού διασώζεται μόνο η βάση. Το ύψος 
της είναι περίπου ενάμιση μέτρο (1,5 μ. ) και σε ορισμένα σημεία δύο μέτρα (2 
μ.).
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 ΒΙΓΛΑ ΑΓΙΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ   (αρ. 13) 
 
 

 Λίγο πριν από το καστροχώρι των Ολύμπων ένας δρόμος οδηγά προς την 
δαντελένια παραλία. Ο δρόμος είναι φιδίσιος και στο πρώτο κομμάτι του άσφαλτος. 
Μετά από δυόμιση χιλιόμετρα συναντάμε μια διασταύρωση και ακολουθώντας τον δεξί 
δρόμο ανεβαίνουμε το λοφάκι απ’ όπου και φαίνονται οι νοτιοδυτικές ακτές. Αριστερά 
μας η παραλία των Φανών φαίνονται από ψηλά και δεξιά οι παραλίες της Αγ. Δύναμης, 
του Σαλάγωνα και των Τραχηλιών. Φτάνοντας στην παραλία της Αγ. Δύναμης 
(μιάμιση ώρα περπάτημα από τους Ολύμπους) δεξιά απλώνεται η παραλία, ενώ 
αριστερά το εκκλησάκι της Αγ. Δύναμης. Όμως όταν δει κανείς τους πολλούς όρμους 
και παραλίες στην περιοχή, καταλαβαίνει το εύλογο της υπάρξεως της βίγλας αυτής. 
 
 Η βίγλα αυτή είναι σχεδόν γκρεμισμένη από τη νοτιοδυτική πλευρά της με 
αποτέλεσμα να είναι προσβάσιμη στο εσωτερικό της. Και τότε νιώθεις ότι εδώ πάνω 
πριν από λίγους αιώνες οι βιγλάτορες της περιοχής παρατηρούσαν, αγνάντευαν, 
τριγυρνούσαν, καλλιεργούσαν, πολεμούσαν … ζούσαν. Συνυφασμένη με την ιστορία 
της εκκλησίας η βίγλα παραμένει ένα μακροχρόνιο πολιτιστικό στολίδι! 

 
 
Εικόνα 18 - Η βορινή άποψη της βίγλας 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 19 - Η βίγλα είναι προσβάσιμη στο 
εσωτερικό της από τη νοτιοδυτική πλευρά 
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 ΒΙΓΛΑ ΕΛΙΝΤΑΣ   (αρ. 4) 
  
 Ο Ανάβατος της Χίου είναι ένα από τα σημαντικότερα χωριά για την ιστορία του 
νησιού. Ήταν το χωριό που άντεξε στην επίθεση των Τούρκων για τρεις μήνες 
παραπάνω. Το χωριό αυτό είναι στην κεντροδυτική πλευρά του νησιού σε ύψωμα 
δύσβατο, εξ ου και το όνομα του χωριού. ‘Τα μάτια του’ προς την δυτική πλευρά της 
θάλασσας είναι η βίγλα της Ελίντας. Η Ελίντα είναι ένα φυσικό λιμάνι στη δυτική Χίο 
προστατευμένο απ’ όλους τους καιρούς. Πρασινογάλαζα χρώματα, μια άσπρη 
βοτσαλωτή παραλία, απότομες πλαγιές με πευκάκια διάσπαρτα και ένα φιδίσιο φαράγγι 
συνθέτουν το τοπίο της περιοχής. 
 Το φυσικό λιμάνι της Ελίντας χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για 
φορτοεκφόρτωση και αναμονή των καραβιών του παρελθόντος. Αυτό σημαίνει ότι ο 
έλεγχος των καραβιών που έμπαιναν στο λιμάνι της Ελίντας ήταν πολύ σημαντικός. Από 
τη δεξιά πλευρά (βορινή) του λιμανιού της Ελίντας υψώνεται επιβλητική και με 
ελεγκτικό ύφος η ομώνυμη βίγλα. Έτσι όπως φαίνεται η βίγλα αυτή είχε πραγματικά την 
έννοια του ελέγχου του λιμανιού και αυτό γιατί οι δύο γειτονικές βίγλες (του Τραχηλίου 
και του Παχύ) φαινόταν πολύ καλά σε βαθμό που η βίγλα της Ελίντας μάλλον δεν είχε 
τον ρόλο της αναμετάδοσης των μηνυμάτων αλλά του ελέγχου του λιμανιού της Ελίντας. 
Η περιοχή έχει διάσπαρτα πεύκα και στον μικρό κάμπο της Ελίντας υπάρχουν ελιές, 
αμυγδαλιές και διάφοροι θάμνοι. Για να φτάσει κανείς στη βίγλα θα πρέπει να ξεκινήσει 
από τη δεξιά πλευρά της βοτσαλωτής παραλίας ή από την πάνω πλευρά από την στροφή 
του δρόμου που οδηγεί προς τα βόρεια του νησιού. Χρειάζεται περίπου μισή ώρα 
περπάτημα όχι γιατί είναι μακρινή η απόσταση, αλλά διότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο 
μονοπάτι. Όμως η θέα από τη βίγλα είναι καταπληκτική. Φαίνεται πανοραμικά το φυσικό 
λιμάνι αλλά και το νοτιοδυτικό μέρος της Χίου. 
 Η βίγλα της Ελίντας είναι μία από τις 4 καλύτερα σωζώμενες. Μέρος του υλικού 
πλήρωσης του πυρήνα έχει διαρρεύσει, λόγω τη οπής στη βάση της βίγλας. Ιδιαιτερότητα 
της βίγλας της Ελίντας αποτελεί το υπερυψωμένο παραπέτο που παίρνει τη θέση των 
επάλξεων στο ΒΔ τμήμα του δώματος. Από την πλευρά αυτή η πλαγιά ανεβαίνει ομαλά 
πολύ υψηλότερα από τη βίγλα και έτσι προκύπτει ειδική ανάγκη προφύλαξης.  

                       
  
 
 
 
 
 
Εικόνα 20 - 
Ο 
περήφανος 
πύργος της 
Ελίντας 
(δεξιά)  
 
 
Εικόνα 21 - 
Η οπτική 
επαφή με 
την βίγλα 
Τραχηλίου 
(Λιθί) 
(αριστερά) 
     
                   



 ΒΙΓΛΑ ΠΑΧΥ (ΤΗΓΑΝΙ)   (αρ. 3) 
 
 
 Η Σιδηρούντα είναι ένα χωριό στα βορειοδυτικά της Χίου. Κατηφορίζοντας 
προς τα νότια τρία περίπου χιλιόμετρα συναντάμε το Μετόχι, έναν πανέμορφο όρμο, με 
βοτσαλωτή παραλία. Το ακρωτήριο στην νότια πλευρά φιλοξενεί τη βίγλα του Παχύ 
στην περιοχή Τηγάνι. Δεν είναι σε μεγάλο ύψωμα και η γύρω περιοχή από τη βίγλα 
έχει ομαλό έδαφος με αστιφίδες και χορτάρια του βουνού. Όμως κάτω από τον Πύργο 
νιώθεις το δέος της ιστορίας που κυριαρχεί στην περιοχή. Βλέπεις την θάλασσα, μήπως 
πλησιάζει ένα πειρατικό καράβι, προσπαθείς να δεις πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η 
ματιά σου αλλά παράλληλα κοιτάς τις κοντινές βίγλες της Ελίντας και του Τραχηλίου 
μήπως και μας ειδοποιούν με φωτιά ή καπνό. 
 
 Από τον αμαξωτό δρόμο φεύγοντας από το Μετόχι προς τα νότια σε ένα 
περίπου χιλιόμετρο συναντάμε τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στην παραλία του 
Τηγανιού. Πριν όμως από την παραλία στα δεξιά μας ορθώνεται η καμαρωτή βίγλα. 
Είναι η βίγλα που έχει υποστεί τις μικρότερες φθορές. Σχεδόν ατόφια, με πολύ λίγα 
κατεστραμμένα σημεία, φαίνεται υπέροχη με φόντο τη θάλασσα του Αιγαίου. Δεξιά 
και αριστερά οι κόλποι που κείτονται, παρακολουθούνταν από τους βιγλάτορες της 
εποχής των πειρατών.  
 
 Οι κοντινότερες βίγλες είναι η βίγλα της Ελίντας προς τα νότια και του 
Πασβάντη προς τα βόρεια. Η δεύτερη είναι στη χερσόνησο πριν από την μεγάλη 
παραλία του Μανάγρου αλλά δεν φαίνεται εξαιτίας της βλάστησης στη χερσόνησο. 
 
 Η βίγλα σώζεται αρτιότερα από όλες τις άλλες και έχει πρόσφατα αναστηλωθεί. 
Εκατέρωθεν της εισόδου της διακρίνονται ξυλότρυπες από πιθανό εξώστη. 
 

                    
22.Λεπτομέρειες βίγλας     23.Η περίφημη βίγλα του Παχύ (βόρεια όψη)     24.Δυτική όψη βίγλας 
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 ΒΙΓΛΑ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ (ΛΙΘΙ)    (αρ. 5) 

 
 

 Από το λιμάνι του Λιθιού 
κοιτάζοντας προς τα βόρεια βλέπει 
κανείς την χερσόνησο του 
Τραχηλιού την βίγλα του Τραχηλιού 
να ορθώνεται σχεδόν ατόφια. Είναι 
μία από τις ωραιότερες βίγλες του 
νησιού γιατί είναι εμφανής από 
σχεδόν όλη την δυτική Χίο και μία 
από τις πιο καλοδιατηρημένες σε 
όλο το νησί μαζί με τη βίγλα του 
Παχύ, του Λιβαδιού των Μεστών 
και της Ελίντας. 
 Η βίγλα αυτή είναι εκείνη 
που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο 
μέσα από φωτογραφίες γιατί 
συνδυάζει πολλά σημαντικά 
στοιχεία. Στεφανώνει την 
χερσόνησο του Τραχηλιού που με το 
σχήμα της και την θάλασσα του 

Αιγαίου που την περιτριγυρίζει δίνει 
μία σύνθεση εκπληκτική. Όταν μάλιστα συνδυαστεί το ηλιοβασίλεμα και κάποιο καΐκι 
να περνάει από πίσω τότε η σύνθεση αποτελεί ζωγραφικό πίνακα. 
 Ο τρόπος προσέγγισης είναι σχετικά εύκολος. Από τον κεντρικό περιφερειακό 
δρόμο πλησιάζει ο περιπατητής προς την χερσόνησο. Στη χωμάτινη διασταύρωση ο 
περιπατητής ακολουθεί την αριστερή κατεύθυνση, που κατεβάζει στη χερσόνησο, σένα 
μικρό ύψωμα. Πιο εντυπωσιακό όμως θα ήταν να προσεγγίσει κανείς την βίγλα δια 
θαλάσσης από το λιμένα Λιθιού. 
 
       

       
Εικόνα 25 - Η βίγλα όπως φαίνεται από τον περιφερειακό δρόμο Σιδηρούντας – Λιθιού (αριστερά) 
Εικόνα 26 - Η βίγλα του Τραχηλιού στο Λιθί (δεξιά) 

   
 

        Χάρτης όπου εντοπίζεται η θέση  της ομώνυμης βίγλας
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Η βίγλα του Τραχηλιού βρίσκεται στην ομώνυμη θέση της κοινότητας Λιθίου, σε κοινοτική 
έκταση. 
Η βίγλα είναι προσπελάσιμη μέσω μονοπατιού που ξεκινάει από τη παραλία του Τραχηλιού. 
Είναι ορατή από μεγάλο τμήμα του δρόμου Σιδηρούντας-Λιθίου και εποπτεύει τους δύο 
όρμους του Τραχηλιού και τον όρμο του Λιθίου. Έχει οπτική επαφή με τις βίγλες 3,4,και 6. 
 
Η βίγλα απαρτίζεται από κορμό με πρόσθετη σκάρπα στη βάση, θολοσκεπή χώρο με δάπεδο 
σε ύψος 7,5 μ. από το έδαφος και δώμα με επάλξεις και καταχύστρες, με ανώτερο ύψος 11,5 μ. 
από το έδαφος. Διαθέτει μία θύρα και τρία στενά παράθυρα, ενώ ο θολοσκέπαστος χώρος 
επικοινωνεί με το δώμα μέσω ειδικά διαμορφωμένης οπής στο θόλο. 
 

 
 
 
  Στη περιοχή του 
δώματος σώζονται τα ίχνη από πέντε 
καταχύστρες με τούβλινα παραπέτα, οι 
οποίες εναλλάσσονται με πέντε 
σωζώμενες πολεμίστρες. Οι ποδιές 
στις καταχύστρες είναι κατά πολύ 
χαμηλότερες από αυτές στις 
πολεμίστρες. Στο δώμα υπάρχει 
θολωτή κατασκευή που στεγάζει το 
άνοιγμα επίσκεψης του δώματος. 
 
  Η λιθοδομή της βίγλας 

αποτελείται από αδρούς μεγάλους λίθους με μικρότερους συμπληρωματικούς λίθους και 
πλίνθους. Χρησιμοποιείται πλούσιο ασβεστοκονίαμα με πλινθότριμμα. Όλοι οι λίθοι που 
έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τοπικοί ασβεστόλιθοι, φαιάς αποχρώσεως. 

  Το δωμάτιο της βίγλας καλύπτεται από ημικυλινδρικό θόλο, αποτελούμενο από 
πλακοειδείς ακατέργαστους λίθους, ο οποίος βαίνει στον κυκλικό τοίχο. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 28-  Λεπτομέρεια από τις πολεμίστρες              

Εικόνα 27 – Η πρόσθετη σκάρπα της βίγλας 

Εικόνα 29 – Ο Πύργος σήμερα 
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 ΒΙΓΛΑ ΚΑΜΙΝΑΚΙ (ΛΙΘΙ)  (αρ. 6 ) 
 
 
 
Το Λιθί είναι ένα χωριό στο δυτικό και νότιο μέρος της Χίου. Πήρε το όνομά του 
από το λιμάνι που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο πιο κάτω. Από το χωριό φαίνονται και 
οι δύο τοπικές βίγλες αλλά και βίγλες που βρίσκονται περιμετρικά του μεγάλου 
γυρίσματος του νησιού. 
 
 Οι «Πύργοι» όπως ονομάζονται από τους 450 κατοίκους του χωριού, είναι ένα 
γνήσιο κομμάτι της ιστορίας του τόπου. Από το λιμάνι του Λιθιού και 
ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο προς τα νότια και παίρνοντας τους αριστερούς 
δρόμους στις διασταυρώσεις φτάνεις στον κόλπο Καμινάκι. Στην κορυφή της 
νότιας ακτής βρίσκεται ο μισογκρεμισμένος πύργος. Για να φτάσεις στη βίγλα 
πρέπει να περάσεις το μικρό δασάκι που είναι στα πόδια του πύργου. Είναι ένα 
πυκνό νέο δασάκι που χρειάζεται προσοχή λόγω της απότομης κλίσης του εδάφους 
και της πυκνότητας των δέντρων (νεαρά πευκίλια). Μετά όμως από τη δύσκολη 
ανάβαση εμφανίζεται μπροστά σου ο εντυπωσιακός πύργος που λαβωμένος από το 
πέρασμα του χρόνου μένει ο μισός για να δείξει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την 
ιστορία του τόπου μας. Η συνολική διαδρομή περίπου δυόμιση χιλιόμετρα 
(σαρανταπέντε λεπτά λόγω της δυσκολίας του τελευταίου κομματιού). 
 
 Στην διαδρομή προς τον πύργο μικρά χωραφάκια των κατοίκων με ελιές, 
αμυγδαλιές, τσικουδιές και άλλα καρποφόρα δέντρα καθώς και διάφορα είδη 
θάμνων (αγριόσχινοι, αστιφίδες, σπάρτα, ρείκια, θυμάρια, αγριαχλαδιές και άλλα) 
είναι εμφανή. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της περιοχής είναι τα σπήλαια της 
Οράς που το στόμιό τους είναι σε μικρή απόσταση από τον πύργο (100 μ. 
απόσταση). Έχουν περίφημους σταλακτίτες και σταλαγμίτες αλλά είναι αρκετά 
επικίνδυνη η κατάβαση στο εσωτερικό τους εξαιτίας της απότομης κλίσης, της 
γλυστερότητας του δαπέδου και της ανυπαρξίας του φωτός. Το σπήλαιο είναι σε 
μεγάλο μέρος του ανεξερεύνητο ακόμα και δεν συνίσταται να τολμήσει κανείς να 
το εξερευνήσει χωρίς τα απαραίτητα μέσα και τις απαραίτητες προφυλάξεις. 
Αποτελούσε το βοηθητικό μέρος του βιγλάτορα για αποθήκευση ξυλείας, τροφίμων 
και χρήσιμων αντικειμένων. Όπως κάθε σπήλαιο έτσι και αυτό είναι δεμένο με 
πολλές ιστορίες. Ρωτήστε τους κατοίκους να σας τις διηγηθούν.
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 ΒΙΓΛΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ  (αρ. 7) 
 
 
 

 Άλλη μία βίγλα στο δυτικό τμήμα του νησιού είναι η βίγλα στους Διδύμους. 
Διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση (έχει πέσει μόνο το πάνω τμήμα με τις 
πολεμίστρες και τις καταχύστρες) και η διαδρομή και η θέα είναι αρκετά 
επιχειρήματα για να σε κάνουν να επισκεφτείς. 
 
 Στη δυτική πλευρά του νησιού της Χίου και μόνο δύο χιλιόμετρα προς το 
βορρά από τον λιμένα των Μεστών βρίσκεται το απόλυτο πάντρεμα πράσινου και 
γαλάζιου. Ένα μονοπάτι στα αριστερά του ασφαλτοστρωμένου δρόμου σε οδηγεί σε 
δύο σχετικά μικρές πανομοιότυπες παραλίες, η μία κολλημένη δίπλα στην άλλη. Γι’ 
αυτό το λόγο εξάλλου πήρε η ευρύτερη περιοχή την ονομασία Διδύμες και για να 
προφυλάξουν την περιοχή αυτή έχτισαν και την ομώνυμη βίγλα. 
 
 Το μονοπάτι που οδηγεί στη βίγλα είναι βατό αλλά στενό. Δεξιά ένας από 
τους μεγαλύτερους πράσινους πνεύμονες του νησιού. Αριστερά το πέλαγος. Μετά 
από είκοσι (20’) λεπτά περπάτημα αντικρίζουμε ένα λοφάκι αρκετά απότομο. Η 
βίγλα βρίσκεται στη κορυφή του λόφου. Προσεκτικά και με μικρά βήματα 
ανεβαίνουμε στη κορυφή του λόφου και αντικρίζουμε μία από τις πιο καλά 
διατηρημένες βίγλες του νησιού. Από την πίσω πλευρά της βίγλας υπάρχει απότομος 
γκρεμός που καταλήγει στη θάλασσα, γεγονός το οποίο απαιτεί τη σύνεση των 
κινήσεών μας. Οι γειτονικές βίγλες είναι ευδιάκριτες τουλάχιστον προς τον Βορρά 
(οπτική επαφή με βίγλες Λιβάδι, Καμινάκι, Ελίντας και Παχύ). 
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 ΒΙΓΛΑ ΚΑΤΩ ΦΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΠΑΓΟΣ  (αρ. 14) 

 
 
 Μετά το Πυργί 300 μ. ένας χωμάτινος αγροτικός δρόμος στα αριστερά οδηγεί στον 
όμορφο κόλπο των Κάτω Φανών. Ο δρόμος είναι σε πολύ καλή κατάσταση (πλατύς, 
καλοστρωμένο πατημένο χώμα χωρίς νεροφαγώματα, λακκούβες και κοτρόνες). Χωράφια με 
ελιές, αμυγδαλιές και σχοίνους, συνθέτουν την αγροτική απασχόληση των κατοίκων της 
περιοχής. Φυσικά την χλωρίδα συμπληρώνουν και πολλά άλλα άγρια φυτά (βάτα, κουμαριές, 
θυμαριές, αγριόσχοινα, αγριοσυκιές και πολλά άλλα). Μετά από επτά χιλιόμετρα (μιάμιση 
ώρα δρόμος με τα πόδια) φτάνει κανείς κοντά στη παραλία των Κάτω Φανών. Εκατό 
πενήντα μέτρα πριν από την παραλία ένας ανηφορικός δρόμος δεξιά σε οδηγάει στη βίγλα 
των Κάτω Φανών. Ο δρόμος αυτός είναι πιο δύσκολος τόσο γιατί είναι ανηφορικός αλλά και 
εξαιτίας της κατάστασής του (γεμάτος νεροφαγώματα, μεγάλες πέτρες, στενός). Είκοσι 
λεπτά με τα πόδια και βρίσκεσαι στη κορυφή. Εκεί πρέπει να διαλέξεις τον δεξί δρόμο και σε 
πέντε λεπτά αντικρίζεις τον μισογκρεμισμένο πύργο. 
 
 Βρίσκεται σε πλάτωμα στο ψηλότερο ακριανό σημείο του ακρωτηρίου πάνω από το 
χωριό Φανά. Είναι εντυπωσιακό όμως το συναίσθημα που νιώθεις όταν από μακριά βλέπεις 
και προσεγγίζεις την βίγλα. Πόσες σκέψεις περνάνε μέσα σου; Άραγε πολέμησαν σ’ αυτό το 
σημείο οι πρόγονοί μας για να αποτρέψουν τους κατακτητές; Τι ιστορίες ζώνουν τούτον τον 
πύργο; Ψάχνεις να βρεις ένα ίχνος, μια ένδειξη ότι έγινε μάχη κάποτε εκεί. Φαντάζεσαι από 
ψηλά τον βιγλάτορα να παρατηρεί το πέλαγος και να ελέγχει κάθε πλεούμενο που πλησιάζει. 
Βλέπεις τους κοντινότερους όρμους για να αντιληφθείς τι έλεγχαν οι προγενέστεροι 
βιγλάτορές μας. Προσπαθείς να δεις και τις κοντινές βίγλες και… τον βιγλάτορα να στέκεται 
αγέρωχος με βλέμμα αετού ξάγρυπνος παρατηρητής. Έχει οπτική επαφή με τις βίγλες της 
Αγ. Δύναμης και των Βρουλιδίων  (Νένητα). 
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 ΒΙΓΛΑ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ   (αρ. 20) 
 
 
 Κατεβαίνοντας προς την παραλία τη παραλία της Κώμης αριστερά στο μικρό αλλά 
περήφανο λοφίσκο βρίσκεται η βίγλα της Κώμης. Μισογκρεμισμένη και αυτή συνεχίζει να 
υπάρχει στην διάρκεια του χρόνου για να μας θυμίζει ότι ο κόλπος της Κώμης 
παρατηρούνταν για τυχόν επιδρομείς. Μέρος και αυτή του αμυντικού δικτύου της Χίου με 
οπτική γωνία που ξεκινούσε από το Βενέτικο και το ακρωτήριο Ουρά μέχρι το ακρωτήρι που 
χωρίζει τον Άγιο Γιάννη και τα Γρίδια των Νενήτων. Πάνω σ’ αυτό το ακρωτήρι πρέπει να 
υπήρχε άλλη μια βίγλα για να ενώσει το δίκτυο με τις βορειότερες βίγλες. Προς τα νότια 
διακρίνονται καθαρά η βίγλα στην θέση Μπρουκιά που ανήκει και αυτά διοικητικά στην 
Κώμη και η κοντινή της βίγλα του Εμποριού που έχει απομείνει μόνο η βάση της. 
 
 Η θέα πάνω από την βίγλα είναι μαγευτική. Η αμμουδερή παραλία με τα 
γαλαζοπράσινα νερά από την μία και ο καταπράσινος εύφορος κάμπος της Καλαμωτής από 
την άλλη συνθέτουν το ωραίο τοπίο. 
 
 Υπάρχει αγροτικός δρόμος που φθάνει μέχρι και την βίγλα. Είναι αρκετά βατός ώστε 
να πλησιάζει και συμβατικό αυτοκίνητο. Με τα πόδια η διαδρομή από την παραλία της 
Κώμης είναι μόλις είκοσι λεπτά και πραγματικά αξίζει τον κόπο να ανέβει κανείς πεζός ώστε 
να απολαύσει το τοπίο. 
 
 Κυρίαρχο στοιχείο της χλωρίδας της περιοχής είναι φυσικά ο σχοίνος που είναι 
μάλιστα καλλιεργημένος και ήμερος, καθαρός από κάτω και έτοιμος να δεχθεί τους 
παραγωγούς μαστίχας να τον κεντήσουν για να στάξει την μυρωδάτη μαστίχα. Αν ανεβείτε 
μάλιστα το καλοκαίρι προς τη βίγλα θα νιώσετε την διάχυτη μυρωδιά της Χιώτικης μαστίχας 
όπως μαρτυρούν οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτός είναι και ο λόγος που η βίγλα προστάτευε 
τους αγρότες που εργάζονταν και τους κατοίκους που κεντούσαν τα μαστίχια ώστε να 
υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση και συγκέντρωση αυτών στο χωριό της Καλαμωτής. 
 
 
 

      
Εικόνα 30 – Η βορινή όψη της βίγλας                            Εικόνα 31 – Η βίγλα παρακολουθεί το Βενέτικο. 

    
  . 
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 ΒΙΓΛΑ ΜΠΡΟΥΚΙΑ (ΚΩΜΗΣ)   (αρ. 19) 

 
 
 

   Την Κώμη και τον Εμποριό χωρίζει ένα λοφάκι που στην κορυφή του 
δεσπόζει το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Από την πλευρά που βλέπει προς την 
θάλασσα η περιοχή είναι κάθετη και οι κολπίσκοι κρυμμένοι. Είναι σημαντικό σημείο 
επιτήρησης της περιοχής από το νησάκι Βενέτικο στη νοτινή πλευρά μέχρι τον Άγιο 
Ιωάννη προς την βορινή πλευρά. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να έλειπε η βίγλα πάνω στο 
ύψωμα αυτό. Υπάρχουν μάλιστα δύο βίγλες στην περιοχή αυτή. Αυτήν από την πλευρά 
της Κώμης που ελέγχει καλύτερα τον κόλπο της Κώμης και αυτήν από την πλευρά του 
Εμποριού που ελέγχει το λιμάνι του Εμποριού και τη νοτινή πλευρά μέχρι το ακρωτήρι 
Ουρά (το νοτιότερο άκρο του νησιού). Οι δύο αυτές βίγλες φαίνονται μεταξύ τους και 
κατά κάποιον τρόπο αλληλοκαλύπτονται. Το πιθανότερο είναι ότι δεν λειτουργούσαν 
ταυτόχρονα αλλά με βάρδιες. Η απόσταση μεταξύ τους είναι περίπου 700 μ. και είναι η 
μικρότερη που υπάρχει μεταξύ δύο βιγλών πάνω στο νησί. 

 
  Η πρόσβαση στις βίγλες γίνεται από ένα χωματόδρομο που ξεκινά από τη 
νότια άκρη της Κώμης στη θέση Μπρουκιά. Το ύψος είναι απότομο και τα βράχια 
κατακόρυφα. Χρειάζεται προσοχή για να μη γλιστρήσει ο επισκέπτης από το απότομο 
έδαφος. Όμως αποζημιώνεται από τη θέα που αγναντεύει όταν αντικρίζει τη 
καταγάλανη θάλασσα αλλά και τα νότια νησιά Ικαρία, Σάμος και τους Φούρνους όταν 
η ορατότητα το επιτρέπει. Το σύμπλεγμα των τριών αυτών αποτέλεσε το ορμητήριο 
των πειρατών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι πολλές φορές θα ήταν η πρώτη βίγλα 
που έπαιρνε είδηση την άφιξη των πειρατών και θα έδινε το πρώτο μήνυμα με την 
φωτιά. 
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 ΒΙΓΛΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ( ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΛΑ ) 
 
 
 Ο Πύργος του Κουλά στο κάστρο της Χίου αποτέλεσε την κεντρική βίγλα της 
Χίου. Κοντά στην ανατολική γωνία στο εσωτερικό του κάστρου βρίσκεται ο μεγάλος 
πεταλόμορφος πύργος, ο Κουλάς, της εποχής της Τουρκοκρατίας. 
 
 Το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ημικυλινδρικής κάτοψης πύργος και όχι 
κυκλικός όπως οι άλλες βίγλες του νησιού. Φέρει ανοίγματα στην ανατολική του 
πλευρά και αρχιτεκτονικά υλικά σε δεύτερη χρήση. Η υπόλοιπη επιφάνειά του είναι 
«τυφλή». 
 
 Ο Πύργος του Κουλά είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος και ταυτόχρονα η 
υψηλότερη. Η ιστορία της είναι συνδυασμένη με την ιστορία του Κάστρου της Χίου. 
Αξίζει να τον επισκεφθεί κανείς. 
 
 
 
 
 
 
 
 ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΓΛΑ (ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ)  (αρ. 24) 
 
 

Στο βορειοανατολικό άκρο της Χίου σε θέση κλειδί βρίσκεται η Μεγάλη Βίγλα 
της Χίου. Από εδώ οι βιγλάτορες έλεγχαν το στενό της Χίου με τις Οινούσσες και ό,τι 
έρχονταν από την βορειοδυτική Μικρά Ασία. Η βίγλα είναι χτισμένη πάνω στο 
ακρωτήρι Βαμβακάς. 

 
Από κάτω βρίσκεται το Στροβίλι, ο Βράχος που κάποτε πάνω του υπήρχε άλλη 

μία βίγλα. Τώρα όμως έχει μείνει μόνο η βάση της βίγλας για να μας δείξει ότι 
πράγματι ήταν η μεγαλύτερη σε μέγεθος αλλά ουσιαστικότερα ότι ήταν σε πολύ 
σημαντική θέση για τον έλεγχο του νησιού. 

 
Η πρόσβαση είναι σχετικά δύσκολη. Ένας αγροτικός δρόμος που ξεκινά από τα 

Καρδάμυλα με πολλές διακλαδώσεις φτάνει πάνω στο ύψωμα της Μεγάλης Βίγλας.  Η 
απόσταση από το χωριό είναι έξι χ.λ.μ. 
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 ΒΙΓΛΑ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ   (αρ. VIII) 

 
 

Μία εποχή το λιμάνι του Δελφινιού διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στην 
ζωή του νησιού. Μάλιστα για το διάστημα αυτό αποτέλεσε το κεντρικό λιμάνι της 
Χίου. Όλοι οι παλαιοί χάρτες σημειώνουν το λιμάνι του Δελφινιού με μεγάλα 
γράμματα και ζωγραφίζουν το άνοιγμα του κόλπου πολύ μεγαλύτερο από τις 
πραγματικές του διαστάσεις. Η περιοχή είναι τώρα εγκαταλελειμμένη και μόνο κάποια 
ερείπια σπιτιών και αποθηκών αποδεικνύουν ότι κάποτε εδώ υπήρχε εμπορική, 
κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Λόγω λοιπόν αυτής της σπουδαιότητας 
ήταν φυσικό η φύλαξη του όρμου να είναι σημαντική και η βίγλα να δίνει το στίγμα 
αυτής της σπουδαιότητας. Η βίγλα του Δελφινιού είναι χτισμένη σε δύσβατο ακρωτήρι. 
Από τον κόλπο του Δελφινιού χρειάζεται κανείς τουλάχιστον μία με μιάμιση ώρα 
περπάτημα για να πάει με σκαρφάλωμα και προσοχή λόγω του βραχώδους εδάφους της 
περιοχής. Υπάρχει όμως και δυσδιάκριτο μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν οι 
βιγλάτορες εκείνης της εποχής. Η αρχή του όμως χάνεται με το πέρασμα των χρόνων 
μια που δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση του. 

 
Η βίγλα είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με άλλες ημικατεστραμμένες  

βίγλες του νησιού. Από την βορινή πλευρά επικοινωνούσε με την μεγάλη Βίγλα των 
Καρδαμύλων ενώ από τη νοτινή πλευρά μάλλον με τη βίγλα του Αίπους.  
Δεν έχει βρεθεί ανάμεσα άλλη βίγλα. 
 
 
 
 
 ΒΙΓΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΝΤΑ (ΠΥΡΓΙ)   (αρ. 16) 

 
 
 Πέντε χιλιόμετρα δύσκολου χωματόδρομου από την διασταύρωση με το δρόμο 
Πυργίου – Φανών βρίσκεται η πανέμορφη περιοχή της Καρύντας. Νότιο μέρος στη Χίο 
με βοτσαλωτή παραλία με χαρακτηριστικό τα ροζ βότσαλα. Βορειοδυτικά της 
παραλίας πάνω σε ύψωμα στέκει το απομεινάρι της βίγλας που έλεγχε την περιοχή 
γύρω από την ομώνυμη παραλία.  Η ανάβαση σχετικά εύκολη (περίπου είκοσι λεπτών) 
και η θέα μαγευτική. Νοτινά οι τελευταίοι λόφοι του νησιού με τις υπόλοιπες 
διαλυμένες βίγλες και στο βάθος το νησάκι Βενέτικο. Βορινά αν ανέβεις στην μισή πια 
βίγλα και παρατηρήσεις πολύ προσεκτικά ξεχωρίζει το υψηλότερο σημείο της βίγλας 
των Φανών. Τον καιρό που ήταν ολόκληρες, οι βίγλες φαίνονταν καθαρά η μία από την 
άλλη. Τα νερά από κάτω από τη βίγλα σκάνε στα απότομα βράχια που το βράδυ 
τρομάζουν οποιοδήποτε ναυτικό πλησιάσει. Όμως οι ορμίσκοι είναι πολλοί και η βίγλα 
ήταν απαραίτητη. Όποιος ανέβει στη βίγλα και αγναντέψει προς το πέλαγος 
καταλαβαίνει τη σημασία της, ακούει τη φύση γύρω του, ψάχνει τους άλλους 
βιγλάτορες για να μη νοιώθει μόνος σ’ αυτή την ερημιά.
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 ΒΙΓΛΑ ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ  (αρ. (Ι) ) 

 
 
  Πάνω από το μοναστήρι της Αγ. Μαρκέλλας στο νοτινό λοφίσκο βρίσκονται τα 

ερείπια της βίγλας της Αγίας Μαρκέλλας. Η θέση της είναι πάρα πολύ σημαντική. Από τη 
νοτινή πλευρά φαίνεται ο μεγάλος δυτικός κόλπος της Χίου ενώ από την βορινή πλευρά το 
γύρισμα της Χίου. Ο όρμος της Αγίας Μαρκέλλας αλλά και άλλοι όρμοι προς τα νότια 
εποπτεύονταν από τη βίγλα της Αγ. Μαρκέλλας. Από την τελευταία στροφή του αμαξωτού 
δρόμου ανεβαίνοντας το βραχώδες λοφίσκο και φτάνοντας προς την άκρη του ακρωτηρίου 
συναντάει ο επισκέπτης τα ερείπια της βίγλας αλλά και άλλα τοιχία που προφανώς ήταν 
βοηθητικοί χώροι της βίγλας (για τα ζώα, για την ξυλεία και τα τρόφιμα). Η βίγλα αυτή είναι 
σημαντική και για έναν ακόμη λόγο: Είναι από τις λίγες βίγλες που υπάρχουν στην βορινή 
πλευρά του νησιού. Το κάστρο της Βολισσού δεσπόζει στην περιοχή και διαδραμάτιζε 
συντονιστικό ρόλο την εποχή της πειρατείας. Η Βολισσός είχε και έχει σημαντικό ρόλο στην 
περιοχή της Αμανής. 

 
  Η νότια βίγλα που επικοινωνούσε με τη βίγλα της Αγ. Μαρκέλλας ήταν ο πύργος του 

Δαμαλά πάνω στο λοφίσκο των Λιμνιών. Ήταν ένας τετράγωνος πύργος που είχε και το 
ρόλο της βίγλας. Σήμερα μόνο τα ερείπια μαρτυρούν την ύπαρξή του και στον πευκόφυτο 
λοφίσκο η θέα έχει ξεχωριστό χαρακτήρα. Από την μία πλευρά η πανέμορφη παραλία των 
Λευκαθιών και από την άλλη το λιμάνι των Λιμνιών. 
 

     
32.                    Τα ερείπια από τη βίγλα της Αγ. Μαρκέλλας                           33. 
 

     
34. Το κάστρο της Βολισσού               35. Ο πύργος του Δαμαλά 
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      Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της εύρεσης των κτισμάτων που αναφέρονται στις 
πηγές ή μαρτυρούνται από τους κατοίκους. Αυτά τα κτίσματα δημιουργήθηκαν 
αποκλειστικά για τη βίγλα και είχαν βοηθητικό ρόλο (αποθήκευση τροφίμων, ζώων, 
εργαλεία, ξυλείας). Το μέγεθος και οι διαστάσεις τους ποικίλλουν ανάλογα με τις 
ανάγκες της εκάστοτε βίγλας. Τα πιο πολλά τέτοια κτίσματα έχουν εξαφανιστεί 
τελείως. Όσα υπάρχουν σήμερα τα έχουμε καταγράψει και φωτογραφήσει. 
Συγκεντρωτικά είναι τα παρακάτω: 

 
 

     
36. Βοηθητικό κτίσμα βίγλας Αγ. Ελένης              37. Βοηθητικοί χώροι της βίγλας Αγ. Μαρκέλλας 
 
 

     
38. Βοηθητικό κτίσμα της βίγλας Ελίντας                39. Ερείπια κτίσματος βίγλας Αγ. Δύναμης 
 
 

 
40. Βοηθητικοί χώροι της βίγλας του Παχύ 
 
 
 



 44

 
 

          
ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 
 
 

Είναι αξιοσημείωτο να παρατηρήσουμε την σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη 
λειτουργία των βιγλών και στα επίσης οχυρωμένα μεσαιωνικά χωριά της Χίου. Ένα 
σημαντικό παράδειγμα αποτελεί το μεσαιωνικό χωριό της Καλαμωτής (το οποίο 
αποτελούσε και διοικητικό κέντρο των Μαστιχοχωρίων). Στο νοτιοανατολικό μέρος 
του νησιού, 4 χιλιόμετρα από την παραλία της Κώμης όπου βρίσκεται και η ομώνυμη 
βίγλα, μέσα σε μια εύφορη κοιλάδα, πλάι στον ποταμό Κατράρη και σε υψόμετρο 
μόλις 45 μέτρων, βρίσκεται κτισμένη η Καλαμωτή, ένα μεσαιωνικό χωριό με πλούσια 
παράδοση και ιστορία, με ενεργό πολιτιστική και πνευματική δράση και με 
καθοριστικό ρόλο στην οικονομική και μορφωτική εξέλιξη των Μαστιχοχωρίων. 

 
Οι ληστρικές επιδρομές των πειρατών, που κάλυψαν όλο σχεδόν το διάστημα 

από τον 7ο μέχρι τον 14ο αιώνα, οπότε η Χίος γνώρισε μια ασυνήθιστη σε έκταση και 
συχνότητα πειρατική δράση από τους πειρατές αλλά και από τους Τούρκους, σε 
συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση που πρόσφερε η ανοικτή παραλία της Κώμης 
(βλέπε φωτό από βίγλα Κώμηςπαραλία Κώμης), ανάγκασε τους κατοίκους όλων των 
άλλων χωριών που περιέβαλλαν την Καλαμωτή να εγκαταλείψουν τους οικισμούς τους 
και να εγκατασταθούν στο καλά οχυρωμένο και αθέατο από τη θάλασσα αυτό χωριό. 
Θεωρείται επίσης αδιάσειστο ιστορικό στοιχείο ότι κατά τους Γενουατικούς χρόνους 
(1346-1566) η Καλαμωτή είχε την δομή, την όψη και την συγκρότηση που διασώζεται 
μέχρι σήμερα. Η αποτελεσματική άμυνα του χωριού στις ληστρικές επιδρομές των 
κουρσάρων εξασφαλιζόταν πρωταρχικά από το σύστημα των βιγλών και ακόμα με τον 
φρουριακό χαρακτήρα της εξωτερικής του δομής, την εσωτερική οργάνωση και τον 
σχεδιασμό των δρόμων. Ένα συνεχές τείχος, το οποίο σχηματιζόταν από τους –χωρίς 
παράθυρα- εξωτερικούς τοίχους των περιμετρικών σπιτιών, περιέβαλε το χωριό και 
έδινε σ’ αυτό το γενικό του σχήμα. Στις τέσσερις γωνιές υπήρχαν ισάριθμοι μικροί 
κυκλικοί πύργοι – φρούρια, που όμως δεν σώζονται πια σήμερα, όπως δεν σώζεται και 
το τείχος, εκτός από ένα μικρό τμήμα του στη νότια πλευρά του χωριού. 
 
 Στο χωριό δέσποζαν δυο μεγάλοι πύργοι, από τους οποίους «εωράτο το της 
μαστίχης μέγα πεδίον», όπως μνημονεύει ο περιηγητής Chr. Buondelmonti (1422). Ο 
ένας από αυτούς λεγόταν Κουλάς και, σύμφωνα με τη ηχογραφημένη φωνητική 
μαρτυρία κατοίκου του χωριού  Γεωργίου Μ. Δαμαλά (90 χρονών), ήταν κτισμένος 
πολύ κοντά στο μεγάλο σκεπαστό (Κάτω Πλάτσα), είχε βάση 8μ x 8μ και 
πυραμιδοειδές σχήμα, ενώ εκτεινόταν περί τα 6 μέτρα πάνω από τις βότες γειτονικών 
σπιτιών. Ο Κουλάς ήταν φτιαγμένος από δρύινες σανίδες , πάνω στις οποίες ήταν 
καρφωμένες ψημένες πλακοειδείς κεραμίδες, οι οποίες επικαλύπτονταν, για την 
εξασφάλιση της στεγανότητας του πύργου. Κατά τον ίδιο μάρτυρα, στις αρχές του 
20ού αιώνα ο πύργος κατεδαφίστηκε, γιατί ήταν επικίνδυνος. 
 
 Σε περίπτωση πειρατικής επιδρομής το πειρατικό πλοίο εντοπιζόταν πρώτα στα 
ανοικτά της παραλίας της Κώμης από τους βιγλάτορες, τους παρατηρητές δηλαδή που 
ήταν ταγμένοι γι’ αυτό το σκοπό σε ειδικές σκοπιές, τις βίγλες, τοποθετημένες σε 
κατάλληλες, περίοπτες θέσεις, απ’ όπου η θέα προς τη θάλασσα ήταν ανεμπόδιστη. (Η 
μία ήταν εγκατεστημένη στον Προφήτη Ηλία και η άλλη στο λοφίσκο, στην άλλη 
πλευρά της Κώμης, που σώζεται μέχρι σήμερα = βλ. φωτό βίγλας Κώμης). 
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 Αμέσως ο βιγλάτορας που έβλεπε πρώτος το πειρατικό πλοίο άναβε φωτιά σε 
τέτοιο σημείο, που να είναι άμεσα ορατή από ένα δεύτερο παρατηρητή που ήταν 
εγκατεστημένος σε αντίστοιχη θέση κοντά στο χωριό. Η φωτιά που άναβε ο 
παρατηρητής αυτός ειδοποιούσε τους κατοίκους που ήταν μέσα κι έξω από το χωριό 
για τον επερχόμενο κίνδυνο, τους προέτρεπε να εγκαταλείψουν κάθε ασχολία και να 
κλεισθούν σ’ αυτό, αμπαρώνοντας τις δυο του πόρτες. 
 
 Οι πόρτες του χωριού, εκτός από περιπτώσεις κινδύνου, έκλειναν κάθε βράδυ 
όταν έδυε ο ήλιος και άνοιγαν το πρωί με την ανατολή, από άνθρωπο που ήταν ειδικά 
επιφορτισμένος μ’ αυτό το καθήκον. Αν κάποιος επέστρεφε αργά στο χωριό, αφότου 
είχαν κλείσει οι πόρτες, ήταν υποχρεωμένος να διανυκτερεύσει στο ύπαιθρο. 
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Ας δούμε τώρα μερικές φωτογραφίες από το πλούσιο φωτογραφικό μας υλικό (όλο το 
φωτογραφικό υλικό επισυνάπτεται μαζί με την εργασία σε ξεχωριστό φάκελο): 
 
 

 
Εικόνα 41 – Στο μονοπάτι προς τη βίγλα 

 
ΒΙΓΛΑ ΣΤΟ ΤΡΑΧΗΛΙ ΛΙΘΙΟΥ 
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Εικόνα 42 – Η παραλία κάτω από την βίγλα του Τραχηλιού στο Λιθί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΡΑΧΗΛΙ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ 
 
Το σχήμα της ακτής δίνει το όνομα «Τραχήλι» σε δύο κόλπους της Χίου. Ο ένας 
βρίσκεται κοντά στο χωριό Μεστά και αυτός εδώ ανάμεσα στα Αυγώνυμα και το Λιθί, 
όπου στον αριστερό λοφίσκο βρίσκεται και η ομώνυμη βίγλα. 
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Εικόνα 43 – Ο πύργος των Δοτίων είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη λειτουργεία των βιγλών. 
 
ΔΩΤΙΑ, ΠΥΡΓΟΣ ΔΟΤΙΩΝ 
Στη μέση της πεδιάδας συναντάμε τον μεσαιωνικό πύργο των Δοτίων, η ανέγερση του 
οποίου χρονολογείται τον 13ο αιώνα. Ο πύργος με τον περίβολό του θεωρείται τμήμα 
ενός οργανωμένου αμυντικού σχεδιασμού των Γενοβέζων (η λειτουργία του είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με την λειτουργία των βιγλών). Αλλά και μια προσπάθεια 
δημιουργίας ενός χώρου φύλαξης της μαστίχας.
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Εικόνα 44 – Ανάμεσα στα ερείπια στο κάστρο των Απολλίχνων κατά την δύση του ηλίου. 
 
 
ΚΑΣΤΡΟ ΑΠΟΛΛΙΧΝΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ 
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              ΒΙΓΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΙΝΤΑ, (Βίγλα υπ’ αριθμόν 4) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
1.1) ΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Η βίγλα της Ελίντας βρίσκεται σε κοινοτική έκταση, στην ομώνυμη 
θέση της κοινότητας Αναβάτου. Έχει συντεταγμένες Χ=0673148 και 
Υ=4250380 και βρίσκεται σε υψόμετρο 99 μ. από τη στάθμη της θάλασσας. 

 
Η βίγλα είναι προσπελάσιμη μέσω μονοπατιού που ξεκινάει από την 

παραλία της Ελίντας ή από μη χαραγμένο μονοπάτι μέσω του δάσους από τον 
ασφαλτόδρομο Σιδηρούντας – Λιθίου. 

 
Είναι ορατή από μεγάλο τμήμα του δρόμου Σιδηρούντας – Λιθίου και 

εποπτεύει τον όρμο της Ελίντας. Έχει οπτική επαφή με τις βίγλες υπ’ αριθμόν 3, 
5, 6 (βίγλες Παχύ, Τραχηλίου και Καμινάκι).  

 
 
 
 
1.2) ΓΕΝΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

Η βίγλα της Ελίντας έχει την τυπική μορφή Χιώτικης βίγλας. 
Απαρτίζεται από κορμό με συμφυή κυρτή σκάρπα στη βάση, θολοσκεπή χώρο 
με δάπεδο σε ύψος 7,5 μ. από το έδαφος και δώμα με επάλξεις και 
καταχύστρες, με ανώτερο ύψος 11,5 μ. από το έδαφος. Διαθέτει μία θύρα και 4 
στενά παράθυρα. Ο θολοσκέπαστος χώρος επικοινωνεί με το δώμα μέσω ειδικά 
διαμορφωμένης οπής στο θόλο.  

 
 
 
1.3) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Στην περιοχή του δώματος υπάρχουν δύο πλήρεις καταχύστρες και 
υπολλείμματα από παραπέτο που μαρτυρούν την ύπαρξη τουλάχιστον μίας 
ακόμη. Μεγάλο μέρος των επάλξεων του δώματος έχει σήμερα καταρρεύσει. 
Στο δώμα σώζονται 6 πολεμίστρες, μια πολεμοθυρίδα και πρόσθετο παραπέτο 
υπερύψωσης προς την πλευρά όπου η πλαγιά έχει μεγαλύτερο υψόμετρο από τη 
βίγλα. Δύο παραστάδες, ένα ολόσωμο κατώφλι και ένα παραλληλόγραμμο 
υψίκορμο ζύγωμα αποτελούν το θύρωμα της πόρτας. 
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          ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

Η λιθοδομή της βίγλας αποτελείται από αδρούς μεγάλους λίθους με 
μικρότερους συμπληρωματικούς και χρήση πλούσιου ασβεστοκονιάματος με 
πλινθότριμμα. Κοντά στη βίγλα σώζεται σωρός, μερικώς επεξεργασμένου, μη 
χρησιμοποιημένου, κονιάματος. Σε πολλά σημεία της βίγλας σώζονται πλατιά 
αρμολογήματα τα οποία αφήνουν μικρό μέρος του λίθου εμφανές. Όλοι οι λίθοι 
που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τοπικοί ασβεστόλιθοι, φαιάς αποχρώσεως, 
εκτός από τον λίθο του ζυγώματος, η υφή του οποίου διαφέρει σημαντικά από 
τους υπόλοιπους.  
 

Το δωμάτιο της βίγλας καλύπτεται από ημικυλινδρικό θόλο, 
αποτελούμενο από πλακοειδείς ακατέργαστους λίθους ο οποίος βαίνει στον 
κυκλικό τοίχο. Η κορυφή του θόλου συμπίπτει με τον άξονα της θύρας. Ένας 
μικρός χαμηλωμένος θολίσκος, επίσης 
από πλακοειδείς λίθους, καλύπτει το 
άνοιγμα της θύρας σε όλο το πάχος 
του τοίχου. Στο τμήμα του δώματος 
του οποίου οι επάλξεις έχουν 
καταρρεύσει, έχουν αποκαλυφθεί 
ξύλινοι ελκυστήρες στο επίπεδο του 
θόλου, με μεταλλική απόληξη 
αγκύρωσης (κλειδί). Μεταλλική 
απόληξη αγκύρωσης εμφανίζεται και 
στην δυτική πλευρά της βίγλας. 

 
 
 
 
 
 
1.4) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Μια μεγάλη οπή έχει ανοίξει στη βάση της βίγλας και υλικό του πυρήνα 
έχει εκρεύσει. Μεγάλο μέρος από τα 
στηθαία του δώματος έχει 
καταρρεύσει και έχουν αποκαλυφθεί 
οι εσωτερικοί ελκυστήρες. Σε 
αρκετά σημεία η λιθοδομή φέρει 
κατακόρυφες ρωγμές οι οποίες 
οφείλονται, πιθανόν, σε σεισμό. Τα 
αρμολογήματα σώζονται σε 
ικανοποιητικό βαθμό. Ο θόλος 
βρίσκεται σε αρκετά καλή 
κατάσταση. Το ζύγωμα της θύρας 
έχει χάσει την στήριξή του από την 
μια πλευρά και εγκυμονεί κίνδυνο 
καταρρεύσεως της υπερκείμενης 
περιοχής. 

Εικόνα 45 - Μεταλλική αγκύρωση  (κλειδί).

Εικόνα 46- Ξύλινοι ελκυστήρες στο εσωτερικό 
της βίγλας 
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2) ∆ΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
2.1) ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 Το Δυτικό τμήμα της Χίου αποτελείται από ασβεστόλιθους Παντοκράτορος της 
Ιονίου Ζώνης, ασβεστόλιθους και δολομίτες αυτόχθονες ή επωθημένους 
παχυστρωματώδεις έως άστρωτους με έντονα καρστικά χαρακτηριστικά. Η περιοχή 
διασχίζεται από αρκετά ρήγματα (χάρτης σεισμικότητας 1). Η βίγλα της Ελίντας, 
γειτνιάζει με ρήγματα. 
 
 Η σεισμικότητα της περιοχής κατατάσσεται από τον Ν.Ε.Α.Κ. στην ζώνη ΙΙΙ με 
σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α = 0.24g. Το έδαφος χαρακτηρίζεται ως κατηγορίας Α 
με χαρακτηριστικές τιμές περιόδων Τ1 = 0.10 sec και Τ2 = 0.40 sec. Η μέγιστη ένταση 
που έχει παρατηρηθεί είναι VIII της κλίμακας Mercalli και η μέγιστη αναμενόμενη 
σεισμική επιτάχυνση μέχρι το 2008 είναι μεταξύ 120 και 140. Το σεισμικό ιστορικό 
της περιοχής δίνει καταστρεπτικούς σεισμούς στην Ανατολική πλευρά της νήσου με 
εστιακά βάθη h<60 Km και μέγιστα μεγέθη 6.7 – 6.8 R. Από την βιβλιογραφία 
(Γεωργιάδης 1904, Μαυρίκης 1932, Παπαζάχος 1989 και Σπυρόπουλος 1997) 
προκύπτουν καταστρεπτικοί σεισμοί το 1546 στο Δυτικό τμήμα του νησιού (6.5 R – 
VIIIM) (όπου βρίσκεται και η ομώνυμη βίγλα), το 1863 (6.2 R VIII), το 1881 (6.4 R – 
XI) και το 1949 (6.7 R – IX). 
 
 Από το σεισμικό ιστορικό προκύπτει ότι η βίγλα έχει υποστεί επανειλημμένες 
ισχυρές καταπονήσεις από σεισμούς και έχει ανταπεξέλθει στον τυπικά ισχυρό σεισμό 
της περιοχής. 
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Εικόνα 47 - Χάρτης που απεικονίζει τις τιμές μέγιστης αναμενόμενης επιτάχυνσης με πιθανότητα 
90% να μη γίνει υπέρβασή τους στα επόμενα 25 χρόνια (κατά Δρακόπουλο Ι. – Μακρόπουλο Κ. 
1982). 
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Εικόνα 48 - Γενικευμένος χάρτης μέγιστων εντάσεων που παρατηρήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο 
κατά την περίοδο από 1700 έως 1981. 
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2.2) ΕΔΑΦΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
 
 Η βίγλα είναι θεμελιωμένη επί του βραχώδους κεκλιμένου εδάφους, το 
οποίο έχει ισοπεδωθεί στοιχειωδώς. Το άμεσο περιβάλλον θεμελίωσης 
αποτελείται από πολύ ισχυρό ασβεστόλιθο με πολλές ρηγματώσεις και 
εμφανίσεις καρστικών ρωγμών. Οι φυτείες της περιοχής είναι ασήμαντες και η 
ύπαρξή τους δεν δημιουργεί κινδύνους για την θεμελίωση της κατασκευής. 
 
 
 
 
3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
 Η βίγλα της Ελίντας αποτελεί τυπική μορφή βιγλών. Ο κορμός της 
βίγλας έχει συμφυή κυρτή σκάρπα στη βάση. 
 

 
Εικόνα 49 - Παρατηρείται καθαρά η σκάρπα, η εκροή υλικού πληρώσεως της βίγλας και η οπτική 
επαφή με τη βίγλα Τραχηλιού (Λιθί). 
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3.1) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

 
 Η θεμελίωση της συγκεκριμένης βίγλας ακολουθεί το φυσικό έδαφος και είναι 
κεκλιμένη. Το πάχος της τοιχοποιίας της θεμελίωσης που μετρήθηκε στο επίπεδο της 
οπής που βρέθηκε στη βάση της βίγλας είναι 2 μ.  

 
 
 

3.2) ΑΝΩΔΟΜΗ 
 
 3.2.1) ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
 
 Η τοιχοποιία της ανωδομής αποτελείται από κυκλικής μορφής τοιχοποιία 
μεταβλητού καθ’ ύψος πάχους από 2 μ. έως 1.20 μ.. Το υλικό των λιθοσωμάτων είναι 
ασβεστολιθικό τοπικής προέλευσης και είναι μεγάλης αντοχής. Το κονίαμα της 
δόμησης είναι ασβεστοκονίαμα πολύ ισχυρό με προσθήκη πλινθοσυντρίμματος 
(κουρασάνι) και ενδεχομένως και θηραϊκής γης (μακροσκοπικά ίχνη). Οι αρμοί 
δόμησης είναι μεγάλου πλάτους και η εν γένει αίσθηση που δίνει η αργολιθοδομή είναι 
της προχειρότητας. Τα λιθοσώματα αποτελούνται από αργούς και πλακοειδείς λίθους 
και είναι κατά το πλείστον συλλεκτοί λίθοι από τους λιθοσωρούς των κλιτυών της 
τοποθεσίας. Τα λιθοσώματα κατά κανόνα δεν συμπλέκονται μεταξύ τους. 
 
 
 
 Στην τοιχοποιία δεν είναι ευκρινή οριζόντια τμήματα (σαβάκια) και δεν έχουν 
τοποθετηθεί διάτονοι (μπατικοί) λίθοι και κατά συνέπεια οι δύο παρειές της λιθοδομής 
(εσωτερική – εξωτερική) δεν φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, δίνοντας έτσι μια 
τοιχοποιία παραπληρωματικής μορφής. 
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3.2.2) ΠΥΡΗΝΑΣ 
 
 Το κενό της κυλινδρικής μορφής κάτοψης έχει πληρωθεί με λιθοσυντρίμματα 
και γαίες και με ακανόνιστη λιθορριπή χωρίς συνδετικό κονίαμα. 
 
 
 
3.2.3) ΔΑΠΕΔΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
 
 Κυλινδρωμένο αργιλικό υλικό με λιθοσύντριμμα. 
 
 
 
3.2.4) ΔΩΜΑ 
 
 Το δωμάτιο της βίγλας καλύπτεται από ημικυλινδρικό θόλο αποτελούμενο από 
πλακοειδείς ακατέργαστους λίθους εδραζόμενο στον κυκλικό τοίχο. Οι εδράσεις του 
θόλου συνδέονται με δύο ελκυστήρες από ξυλεία διατομής 20x20 περίπου. Η θύρα 
φέρει ανακουφιστικό τόξο από πλακοειδείς λίθους. Το δώμα είναι προσπελάσιμο από 
ανθρωποθυρίδα και ήταν διαστρωμένο με αργιλικό υλικό. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

50 - Η ανθρωποθυρίδα στο δώμα της βίγλας

51 - Το δώμα της βίγλας 
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4) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 
4.1) ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
 
 Μια μεγάλη οπή έχει ανοίξει στη βάση της βίγλας πιθανότατα λόγω ωθήσεων 
από το υλικό του πυρήνα σε συνδυασμό με την εισροή νερού στον πυρήνα και πιθανώς 
και λόγω επιρροής κατακορύφου συνιστώσας του σεισμού. Η οπή έχει τη μορφή 
ανακουφιστικού τόξου και φαίνεται να έχει γίνει έναρξη της αστοχίας στο επίπεδο της 
κρίσιμης διατομής (διατομή τέλους της σκάρπας). Η ώθηση των γαιών που 
δημιουργείται εφαρμόζεται στο 1/3 του ύψους του τοίχου από την έδρασή του και στο 
1/3 του πάχους του από την εσωτερική πλευρά. Στην τοιχοποιία παρουσιάζονται 
κατακόρυφες ρωγμές. Όλες οι ρωγμές έχουν χείλη που έχουν υποστεί σοβαρή 
αποσάθρωση και ως εκ τούτου συμπεραίνεται ότι είναι αρκετά παλιές. 
 
 Η κατάσταση του κονιάματος των αρμών είναι γενικά πολύ καλή και δεν 
παρουσιάζει εκτεταμένη αποσάθρωση. 
 
 Τα στηθαία του δώματος έχουν καταρρεύσει σε μεγάλο μέρος λόγω σεισμικής 
επιβάρυνσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον προσανατολισμό της κατάρρευσης 
σε σχέση με το σεισμικό ιστορικό. 
 
 

 
Εικόνα 52 - Η βίγλα της Ελίντας όπως φαίνεται από την θάλασσα στον όρμο της Ελίντας 
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Εικόνα 53 - Η βίγλα της Ελίντας όπως φαίνεται από τη θάλασσα  από το ακρωτήριο Πάρι. 
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4.2) ΘΟΛΟΣ 
 
 Ο θόλος βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και σώζεται και μέρος του 
επικαλύμματος των θολιτών. Από την κατάρρευση των στηθαίων έχουν αποκαλυφθεί 
στηρίξεις ξύλινων ελκυστήρων στο επίπεδο του θόλου με μεταλλική απόληξη 
αγκυρώσεων. 
 

                     
 
Εικόνα 54 - Στηρίξεις ξύλινων ελκυστήρων στο επίπεδο του θόλου με μεταλλική απόληξη 
αγκυρώσεων (κλειδί). 
 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Όλες οι φθορές και οι δομικές βλάβες του μνημείου είναι αναμενόμενες και 
ανάλογες με την ηλικία, τα υλικά κατασκευής και το σεισμικό ιστορικό της περιοχής. 
Οι κύριες αιτίες δημιουργίας των βλαβών είναι ο σεισμός και δευτερεύουσες η ώθηση 
γαιών του πυρήνα και πιθανόν ο παγετός. Τα φορτία ανέμου είναι αμελητέα για την υπ’ 
όψιν κατασκευή και δεν παρουσιάζεται αιολική διάβρωση στα υλικά της τοιχοποιίας. 
 
 Ο βαθμός επικινδυνότητας της συγκεκριμένης βίγλας είναι αυξημένος λόγω της 
(α) κατάρρευσης μέρους της τοιχοποιίας της βάσης λόγω ωθήσεων γαιών, 
(β) τμηματικών καταρρεύσεων των επάλξεων και του δαπέδου του δωματίου και 
εισροής των νερών. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ 
 
 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας κατασκευάστηκε μακέτα με σκοπό την 
παρουσίαση της βίγλας της Ελίντας που μελετήθηκε. Η μακέτα κατασκευάστηκε με 
κλίμακα 1:1000 και σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής. Για λόγους 
οπτικούς και ευκρίνειας το κτίριο της βίγλας κατασκευάστηκε μεγαλύτερο από αυτό 
που ορίζει η κλίμακα. 

 
Τα κύρια υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της είναι ξύλο, 

πολτός ξυλόκολλας, χαρτόνι σκληρό, τέμπερες και κομμάτια από φυσικούς θάμνους. 
 
Παρακάτω βλέπουμε τα διάφορα στάδια κατασκευής της: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Εικόνα 55 – Στάδια κατασκευής μακέτας
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΙΓΛΩΝ 

 
 
Ακόμη κατασκευάστηκε χάρτης  για την καλύτερη κατανόηση και οπτική 

απεικόνιση της λειτουργίας και παρατήρησης της σύνδεσης και της θέσης των βιγλών 
στο νησί. Εδώ γίνεται αντιληπτό το όλο δίκτυο επικοινωνίας των βιγλών. 

 
 

Εικόνα 56 – Χάρτης όπου σημειώνονται οι θέσεις των υπάρχουσων βιγλών και 
βιγλών από πηγές και η οπτική σύνδεσή τους. Οπτική απεικόνιση. (Κατασκευή 
σπουδαστή Δ. Ψαλτάκη). 
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Σχέδιο 1- Τοπογραφικό Διάγραμμα 
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Σχέδιο 2 - Κάτοψη Α' Στάθμης και Κάτοψη Β' Στάθμης 
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Σχέδιο 3 - Τομή 1-1 
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Σχέδιο 4 - Τομή 2-2 
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Σχέδιο 5 - Τομή (Εγκάρσια) 
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      Σχέδιο 6 - Όψη Α 



 70

Σχέδιο 7 - Όψη Β 
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                Σχέδιο 8 - Όψη Γ 
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                      Σχέδιο 9 - Όψη Δ 
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