
Οδηγός θρησκευτικού       πολιτιστικού τουρισμού



2 3

Μοναστήρια
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΙΟΣ

Παναγία Βοήθεια 
Γυναικείο Μοναστήρι που ιδρύθηκε από τον  Όσιο Άνθιμο Βαγιάνο το 1930. Ο Όσιος, 
που κατετάγη στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας το 1992, έχει θεραπευτικές ικανότητες.
Το Εικόνισμα της Παναγίας της Βοήθειας θεωρείται θαυματουργό. Το καθολικό της 
Μονής καθώς και η Κοινοβιακή Τράπεζα έχουν αγιογραφηθεί από τον περίφημο 
αγιογράφο Γεώργιο Παναγιωτάκη. Η Μονή έχει ακόμα μοναχές που ασχολούνται με 
την αγιογραφία, την υφαντική, το κέντημα και την μικροτεχνία.

Iερά Νέα Μονή
Η Νέα Μονή βρίσκεται στο κέντρο του νησιού της Χίου, σε οδική απόσταση 12 χιλιο-
μέτρων από την πόλη της Χίου. Η Νέα Μονή της Χίου θεωρείται ως ένα από τα πιο 
αξιόλογα μνημεία της Βυζαντινής περιόδου, ιδρύθηκε το 1042 μ.Χ. και είναι γνωστό 
παγκοσμίως για τα εξαιρετικής τέχνης ψηφιδωτά του. Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής 
Χίου αποτελούν τη μία από τις τρεις κορυφαίες δημιουργίες των εικαστικών τεχνών 
στον ελλαδικό χώρο κατά τον Μεσαίωνα. Το μνημείο της Νέας Μονής έχει εγγραφεί 
στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO .

Ιερά Μονή της Παναγίας της  Κρήνας
Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Κρήνας είναι μια αξιόλογη βυζαντινή εκκλησία η οποία 
βρίσκεται έξω από το χωριό των Βαβύλων, μόλις οκτώ χιλιόμετρα από την πόλη της 
Χίου. Σήμερα μόνο ο Ναός σώζεται, ένα πραγματικό κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής.
Η Παναγία η Κρήνα χαρακτηρίζεται από μία «ήπια» τεχνοτροπία που ως μεταβατικός 
και συνδετικός κρίκος απομακρύνεται από τη γραμμικότητα, χωρίς όμως να εντάσ-
σεται στην «κλασσική» τεχνοτροπία και αποτελεί μνημείο-κλειδί για την μελέτη της 
ζωγραφικής στο γύρισμα του δωδέκατου αιώνα.

Ιερά Σκήτη των Αγίων Πατέρων
Στις πλαγιές των νότιων παραφυάδων του Προβάτειου όρους, σε μικρή απόσταση 
νοτιοδυτικά της Νέας Μονής, βρίσκεται η Ιερά Σκήτη των Αγίων Πατέρων.
Είναι αφιερωμένη στην ιερή μνήμη των πρώτων σε αυτή ασκητών, των Οσίων Νι-
κήτα, Ιωάννη και Ιωσήφ, που ίδρυσαν τη Νέα Μονή. Βρίσκεται σε υψόμετρο πενήντα 
περίπου μέτρων και απέχει από την πρωτεύουσα του νησιού προς το εσωτερικό του, 
δεκαοκτώ χιλιόμετρα.
Δυο μεγάλες πανήγυρεις τελούνται στη Σκήτη στις 20 Μαΐου προς τιμή των Οσίων 
Πατέρων Νικήτα, Ιωάννη και Ιωσήφ και η δεύτερη μεγάλη πανήγυρης τελείται στις 
14 Σεπτεμβρίου, εορτή του Τιμίου Σταυρού που ψέλνονται και οι χαιρετισμοί του 
Τιμίου Σταυρού.

Παρθενώνας Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης
Βρίσκεται στο Φραγκοβούνι, λίγο έξω από την πόλη. Ιδρύθηκε από τον Όσιο Παχώ-
μιο το 1898. Έχει αυστηρό κανονισμό. Απαγορεύεται η είσοδος των ανδρών και 
ακολουθείται το παλιό ημερολόγιο. Οι μοναχές ασχολούνται με την αγιογραφία, το 
κέντημα και την υφαντική. Κατά καιρούς στο μοναστήρι έχουν πραγματοποιηθεί πολλά 
θαύματα. Μεγάλες πανηγύρεις της Μονής είναι η 21η Μαΐου των Αγίων Ισαποστόλων 
Κων/νου και Ελένης, στους οποίους είναι και αφιερωμένο το καθολικό. Αλλά και όταν 
γιορτάζουν τα παρεκκλήσια:
15 Μαΐου του Αγ. Παχωμίου 
21 Νοεμβρίου των Εισοδίων της Θεοτόκου
24 Ιουνίου του Γενεσίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

Ιερά Μονή των Αγίων Αναργύρων Ευφημιανών (Θυμιανών)
Επάνω στο λόφο του Προφήτη Ηλία, στη νοτιοανατολική πλευρά, στο πανέμορφο 
χωριό των Θυμιανών, το οποίο μέχρι το 1954 ονομαζόταν Ευφημιανά ,στην τοποθεσία 
Λαγκάδι, κοντά στα νεκρά σήμερα λατομεία των Θυμιανών υψώνεται η Ιερά Μονή 
των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Κοσμά και του Αγίου Δαμιανού, <<των ιατρών 
ψυχών τε και σωμάτων>>.
Βρίσκεται προς την Νότια πλευρά της Χίου και απέχει οκτώ χιλιόμετρα από αυτήν.
Η Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων ιδρύθηκε γύρω στο 1639.
Η Μονή των Αγίων Αναργύρων Θυμιανών πανηγυρίζει δύο φορές το χρόνο, την 1η 
Ιουλίου και την 1η Νοεμβρίου.

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Συκούση
Ανάμεσα στα βουνά Πέτσοδος και Ίσια, δώδεκα χιλιόμετρα προς τα νοτιοδυτικά της 
πρωτεύουσας στην περιοχή των Μαστιχοχωρίων και σε υψόμετρο τετρακοσίων πε-
ρίπου μέτρων, βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Γεωργίου Συκούση, στον οποίο το χωριό 
οφείλει την ονομασία του. Κτίστηκε σε τοποθεσία με υπέροχη θέα προς τον Κάμπο 
και τα Καμπόχωρα, προς τα υψώματα του Κορακάρη και του Αγίου Μηνά.
Την επωνυμία του την έλαβε από το όνομα Σύκους, που σημαίνει τόπο γεμάτο συκιές, 
προφανώς με κύριο προϊόν τα σύκα. Εορτάζει του Αγίου Γεωργίου.

«Χίος, Ωραίο νησί! και λέγοντας μονάχα τ’ όνομά σου 
με περεχούν τ’ ανθόνερα και τα ροδόσταμά σου»
Γεώργιος Δροσίνης

Λαμπρός τόπος για εκείνους που εμπνέονται από τα ιστορικά Μοναστήρια, 
τις Μονές, τις εκκλησίες και για τους προσκυνητές των Αγίων.
Ένα σύντομο οδοιπορικό στη Χίο της θρησκείας, των Αγίων και της ιστορίας. 
Αξίζει να την εξερευνήσετε!

Ας κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στα 18 μοναστήρια του νησιού.Επιτροπή Παρακολούθησης/παραλαβής του έργου 
(Δράση Τουριστικής Προβολής Χίου-Οινουσσών-Ψαρρών): 
Παγούδη - Δαμίγου Ειρήνη, Τώρα Ουρανία, Σγούτας Γεώργιος 
Φωτογραφίες: Αποστόλης Φλιούκας
Συγκέντρωση-Επιμέλεια υλικού & κειμένων: Παγούδη - Δαμίγου Ειρήνη, Τώρα Ουρανία 
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Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 
ή Μονή Μουνδών
Η Μονή έλαβε διάφορες ονομασίες, της Βολισσού, των Διευχών, του Αγίου Ιωάννη 
του Πρόδρομου, των Διευχών ή Μουνδών.  Η Μονή αρχικά είχε το όνομα Μονή της 
Βολισσού λόγω του ότι ήταν πολύ κοντά στην κωμόπολη Βολισσό. Μεταγενέστερα, 
περίπου το 1859,  πήρε το όνομα Μονή των Διευχών. Καθώς όμως στο Πατριαρχείο 
αναγράφεται με το όνομα Μουνδών, έτσι η μονή είναι γνωστή ως Μονή των Μουνδών. 
Η Μονή γιορτάζει του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στις 29 Αυγούστου.

Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής ή Μονή Κουρνά
Η πρώτη από τις φημισμένες Μονές, που συναντάται λίγα χιλιόμετρα μετά το χωριό 
της Βόρειας Χίου τις Καρυές, στα ανατολικά του όρους Πένθοδος και πριν αρχίσουν 
οι στροφές, οι οποίες οδηγούν ψηλότερα, είναι η Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής 
η επονομαζόμενη Κουρνά.
Ιδρύθηκε κατά την Φραγκοκρατία (1346-1566) από τους Ρωμαιοκαθολικούς της 
Χίου. Κατά την Οθωμανική κατοχή παραδόθηκε στους Ορθοδόξους και προσαρτήθηκε 
σαν «κάθισμα» στη Ν. Μονή. Ο Ναός με ωραίες τοιχογραφίες στολισμένος, τιμάται στο 
όνομα της Ζωοδόχου Πηγής. Σήμερα η Μονή δεν λειτουργεί, γίνεται όμως μεγάλο 
πανηγύρι την ημέρα της εορτής του.

Ιερά Μονή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας 
ή Μονή Μυρσινιδίου ή Μερσινίδι
Κτισμένη επάνω στην άκρη του βράχου η Ιερά Μονή της Μυρτιδιωτίσσης ή Μονή 
Μυρσινιδίου μοιάζει να ακουμπά πάνω στα κύματα. Βρίσκεται λίγο βορειότερα από 
την κωμόπολη Βροντάδου και απέχει μόλις επτά χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του 
νησιού. Είναι αφιερωμένη στην Κυρία Θεοτόκο των Μυρτιδιών. Ιδρύθηκε το 1887 
στην τοποθεσία Παληόπυργος από τον ιερομόναχο Χριστόφορο Σερέμελη, ο οποίος 
αποθησαύρισε εκεί την εικόνα της Παναγίας των Μυρτιδίων που βρήκε στη θάλασσα.
Οι πανηγύρεις που τελούνται είναι: α)Στις 24 Σεπτεμβρίου , εορτή της ευρέσεως 
της Ιερής εικόνας της Παναγίας όπου τιμάται με πανηγυρικό Αρχιερατικό συνήθως 
Εσπερινό και Αγρυπνία την παραμονή και Θεία Λειτουργία την κύρια ημέρα.
β)Στα εννιάμερα της Παναγίας, στις 23 Αύγουστου τελείται εσπερινός και αγρυπνία 
την παραμονή και Θεία Λειτουργία την ημέρα της εορτής, γ)της Ζωοδόχου Πηγής, 
κινητή εορτή. δ)Του Αγίου Χριστόφορου στις 9 Μαΐου και τέλος ε) των Αγίων Πάντων 
επίσης κινητή εορτή μετά το Πάσχα.

Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλλας 
της Χιοπολίτιδος
Το Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας απέχει 6 χιλιόμετρα από τη Βολισσό και 
45 από την πόλη της Χίου. Βρίσκεται στον τόπο, όπου σύμφωνα με την παράδοση, 
μαρτύρησε η Αγία Μαρκέλλα, περί το 1500 μ.Χ. Το μέρος εκείνο που καθαγιάσθηκε 
από την αιμόφυρτη κεφαλή της Αγίας, συχνά μετατρέπεται σε θαυματουργική πηγή 
με ιαματικό νερό.  Την ημέρα της εορτής της στις 22 Ιουλίου, παρουσία αρχών του 
νησιού και κοσμοσυρροής πιστών, γίνεται με κάθε επισημότητα, η λιτάνευση της Ιερής 
Εικόνας της και κάθε χρόνο η Αγία θαυματουργεί στη χάρη της. Προσκυνητές από τα 
πέρατα του κόσμου, ομογενείς του εξωτερικού, κάτοικοι του νησιού, παραθεριστές, 
συρρέουν στο Ναό της Αγίας Μαρκέλλας για να ζητήσουν τη βοήθεια της και να την 
προσκυνήσουν. Πολλοί μάλιστα φτάνουν στο Ναό της πεζοπορώντας όλη τη νύχτα.

Ιερά Μονή της Πέρα Παναγιάς
Η Ιερά Μονή της Πέρα Παναγιάς απέχει από την πρωτεύουσα του νησιού είκοσι 
οκτώ χιλιόμετρα. Το όνομα Πέρα Παναγιά το οφείλει σύμφωνα με τον συγγραφέα 
Ιωάννη Ανδρεάδη στο ότι <κείται αντίκρυ των Καρδαμύλων> και μια δεύτερη εκδοχή 
μας λέει ότι εκείτο <πέραν των τότε ορίων του χωριού>. Έχει ιδρυθεί το 1920. Το 
1949 λόγω μεγάλου σεισμού το Μοναστήρι και το Καθολικό υπέστησαν μεγάλες 
ζημιές και ο χώρος κρίθηκε επικίνδυνος για τη λατρεία του Θεού και εγκαταλείφθηκε. 
Χτίστηκε καινούριος Ναός με εισφορές των Καρδαμυλίων εφοπλιστών και ευσεβών 
Χριστιανών της Αθήνας και του Πειραιά και ομογενών της Αμερικής και αφιερώθηκε 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου.
Επίσημα στη Μονή γίνονται δυο εορτές, στις οποίες είναι αφιερωμένοι οι δυο Ναοί 
της Μονής, στις 15 Αυγούστου,εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στα Εισόδια της 
Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου.

Ιερά Μονή Αγίου Μηνά
Σε γραφική λοφοκορφή, έξω από το Νεχώρι, ιδρύθηκε η Μονή το 1572-1595 από 
τον παπά Νεόφυτο Κούμανο και το γιο του παπά Μηνά, επί πατριάρχου Ιερεμία του 
Β’. Στην αρχή ήταν ανδρική και από το 1932 μετατράπηκε σε γυναικεία. Κατά την 
Οθωμανική κατοχή διατηρούσε Σχολείο και αξιόλογη Βιβλιοθήκη. Είναι γνωστή στην 
παγκόσμια Ιστορία από το ολοκαύτωμα του 1822, όπου πλήθος Χίων σφαγιάσθηκαν 
ή κάηκαν στον ναό και τα τείχη του Μοναστηριού. Και σήμερα ακόμα στις πλάκες του 
δαπέδου του Ναού υπάρχουν τα ίχνη από τα αίματα των θυμάτων. Σωρεία από τα οστά 
φυλάσσονται στο Οστεοφυλάκιο των 40 μαρτύρων, στην αυλή του Μοναστηριού.

Ιερά Μονή της Παναγίας της Σικελιάς
Σε ένα υπέροχο τοπίο με μαγευτική θέα, τρία χιλιόμετρα από το χωριό της Καλαμωτής 
και δεκαεπτά χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, κοντά στα Πελασγικά τείχη 
βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας της Σικελιάς. Η εκκλησία αυτή χρονολογείται κατά 
τον 12ο ή 13ο αιώνα. Το Καθολικό της που είναι και το μόνο που σώζεται σήμερα, 
αποτελεί σπουδαίο βυζαντινό μνημείο και αποτελεί στολίδι για την Χίο.
Η Μονή τιμάται κατά παράδοση από την τοπική εκκλησία στις 8 Σεπτεμβρίου στο Γενέ-
θλιον της Θεοτόκου και αυτό επειδή στο περίφημο ξυλόγλυπτο τέμπλο του Καθολικού 
είναι αναρτημένη η εικόνα της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης.

Ιερά Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Πλακιδιωτίσσης 
ή Βλακαδιωτίσσης ή Πλακουριώτισσας
Η Ιερά Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Πλακιδιωτίσσης είναι κτισμένη κοντά 
στο χωριό της Καλλιμασιάς και απέχει δώδεκα περίπου χιλιόμετρα από την πόλη της 
Χίου. Πήρε την ονομασία Πλακουριώτισσα από τις πλάκες που έβγαζαν σε αυτήν την 
περιοχή ή σύμφωνα με άλλους γιατί η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε κάτω από μια πέτρα.
Η Μονή οικοδομήθηκε από τους μοναχούς της Νέας Μονής το έτος 1405 και αρχικά 
το Καθολικό ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο. Με το φοβερό 
σεισμό του 1881, η Μονή υπέστη σοβαρές ζημιές: κτίρια κατέρρευσαν και κατεστράφη 
το Καθολικό. Μεγάλη πανήγυρη τελείται στις 21 Νοεμβρίου στα Εισόδια της Θεοτόκου, 
που γιορτάζει η εικόνα της Παναγίας και η Μονή.

Ιερά Μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Η Ιερά Μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών ή του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ βρίσκεται στο 
χωριό Νένητα κι απέχει είκοσι περίπου χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού.
Σύμφωνα με τους ιστορικούς η Μονή ιδρύθηκε το 1305. Αρχικά λειτούργησε ως 
γυναικείο μοναστήρι και ήταν αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου και ένα χρόνο 
αργότερα δηλαδή το 1306, όταν η εικόνα του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ έφτασε στο 
μοναστήρι με θαυματουργικό τρόπο και μετά από πολλά θαύματα που έγιναν, το Μο-
ναστήρι αφιερώθηκε στον Ταξιάρχη και ονομάστηκε Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
ή του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ.
Η μεγάλη γιορτή που τελείται στη Μονή είναι στις 8 Νοεμβρίου, την ημέρα των Ταξι-
αρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ. 

Ιερά Μονή της Αγίας Ματρώνας της Χιοπολίτιδος
Η Ιερά Μονή της Αγίας Ματρώνας βρίσκεται στο χωριό Χάλανδρα της Χίου και απέχει 
από την πρωτεύουσα δεκατέσσερα περίπου χιλιόμετρα.
Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία για το πότε κτίστηκε η Μονή. Σύμφωνα με ιστορικές 
πληροφορίες η Μονή κτίστηκε λίγα χρόνια μετά την κοίμηση της Αγίας Ματρώνας 
της Χιοπολίτιδος, το 1740. Ιστορικές μαρτυρίες για τη Μονή εμφανίζονται το 1600. 
Μεγάλη πανήγυρη τελείτε στη Μονή στις 20 Οκτωβρίου, ημέρα εορτής και μνήμης 
της Αγίας και στις 15 Ιανουαρίου, που τιμάται η εύρεση της Τιμίας Κάρας (κεφάλι) Της.

Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής Βρετού 
ή Μονή Βρετού
Η Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βρετού βρίσκεται στα βορειοανατολικά του χωριού 
Αρμόλια και απέχει είκοσι χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού.
Ιδρύθηκε από τρεις Αγιορείτες μοναχούς τον Αβέρκιο , τον Γερβάσιο και τον Σεραπίωνα.
Σήμερα στη Μονή φυλάσσονται πολλά κειμήλια, μεταξύ άλλων ιερατικές στολές και 
άμφια του 19ου αιώνα και εβδομήντα περίπου βιβλία του 17ου με 19ου αιώνα.
Σήμερα στη Μονή τελούνται δυο πανήγυρεις, της Ζωοδόχου Πηγής και του Γενεθλίου 
της Θεοτόκου.

54

Μονή Μουνδών Iερά Μονή της Παναγίας της Σικελίας

Μονή Μυρσινιδίου ή Μερσινίδι Μονή Αγίου Μηνά
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ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓ. ΣΚΕΠΗΣ 
στο Χαλκειός
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙ 
Νοτιοδυτικά του λιμανιού στον Εμπορειό
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΣΤΩΝ
Βρίσκεται στην περιοχή Κοφινά
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΛΕΤΣΑΙΝΗΣ
Ο Ναός βρίσκεται στο βόρεια προάστια της Χίου 
στην κοιλάδα του ποταμού Κάνδηλα ή Κάνδηλου
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΥΡΓΙ
Στο μεσαιωνικό οικισμό Πυργί, στη Νότια Χίο
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΥΡΑ ΒΕΛΙΔΑΙΝΑ
Κοντά στο χωριό Νένητα  
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΩΝ
Είναι ένας ναός που τα ερείπια του βρίσκονται στο 
Δημοτικό Κήπο , χαμηλότερα από το σημερινό 
επίπεδο της πόλης.
ΣΚΗΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
Ιδρύθηκε το 1886 στο βουνό Πένθοδος  στις Καρυές
ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΡΕΛΩΠΟΥ
βρίσκεται κοντά στο χωριό Καλαμωτή
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Δύο ακόμη βυζαντινές εκκλησίες σώζονται στο χωριό 
Παλαιός Καταρράκτης
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
Στην πλατεία Μεστών. H εκκλησία των Ταξιαρχών 
είναι η μεγαλύτερη στη Χίο και μία από τις 
μεγαλύτερες σε ολόκληρη την Ελλάδα.
ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΟΓΑΛΟΥΣΑΙΝΑ
Συναρπάζει το ξυλόγλυπτο τέμπλο του. 
Σύμφωνα με τη παράδοση, στο χώρο κατέληξε λεπρή 
η κόρη του βασιλιά του Βυζαντίου, που με την υπό-
δειξη της Παναγίας πλένονταν με το «Άγιο Γάλας», το 
νερό που έρρεε από μαστοειδείς σχηματισμούς του 
σπηλαίου και αποθεραπεύτηκε. Προς τιμή της Πανα-
γίας ο βασιλιάς ανέγειρε στη συνέχεια το ναό αυτό.

Εκκλησίες που αξίζει 
να επισκεφθείτε 

Υπαπαντή Σωτήρος-Βαβύλοι  
Mε τις αγιογραφίες της Χαβάης...

Στο μικρό χωριό των Βαβύλων της Χίου, η επώνυμη ζωγράφος  της Χαβάης JULIETTE MAY FRASER 
θέλησε να δημιουργήσει την πολιτιστική γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη ΧΑΒΑΗ. Οι νωπογραφίες 
της στο μικρό εκκλησάκι της Υπαπαντής αποτελούν την κορωνίδα της τέχνης της. Συνεργάτες της σ’ αυτό 
το εγχείρημα, ο δάσκαλός της στην τεχνική της νωπογραφίας DAVID ASHERMAN  και ο Χιώτης ζωγράφος 
και χαράκτης ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ.
Οι νωπογραφίες εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη και τον ειδικό, για την τεχνική, τα χρώματα, τη διάταξη και την 
ολότητα της δημιουργίας. Τα δε εξωτερικά επιχρίσματα-χρωματιστά γεωμετρικά μοτίβα, υμνούν την τέχνη 
του πυργούση αρχιμάστορα Νικολάου Κουντούρη. Το εικονογραφικό πρόγραμμα που ακολουθείται είναι 
κλασικό και ιδιότυπο. Η χιώτικη φύση, ιστορία και λαογραφία παρούσα σε σχέση αμοιβαιότητας πάντα με 
τον αγαπημένο κόσμο των νησιών της Χαβάης.
Αυτοί δε που αποκαλύπτουν το μεταφυσικό έργο τους είναι οι άγγελοι που επιδίδονται σε μια αέναη δοξο-
λογία και μουσική συμφωνία ντυμένοι με χιώτικες παραδοσιακές και χαβανέζικες ενδυμασίες. Τέλος, αυτή 
η πολιτισμική σύζευξη έχει αποτυπωθεί στην αφιέρωση - κτητορική επιγραφή του ναϋδρίου (σχεδιάστηκε η 
μακέτα από τον αείμνηστο γλύπτη Τσαπέλα) που αφιερώνεται με πνεύμα φιλίας και αλόα στους ανθρώπους 
των Βαβύλων, στις 24 Μαρτίου 1963.

Άγιος Βασίλειος των Πετροκόκκινων

Είναι ο ναός που τα ερείπιά του βρίσκονται στο Δημοτικό Κήπο, χαμηλότερα από το σημερινό επίπεδο της 
πόλης. Ανήκε στην παλιά μεγάλη οικογένεια των Πετροκόκκινων, όπου και υπήρχε και το «οικογενειακό 
ταφείο», που σήμερα είναι άδειο, ανοιχτό και εντυπωσιάζει. Κτίστηκε το 15ο αιώνα και είναι τρίκλιτη βασι-
λική που μαρτυρεί αναγεννησιακή αρχιτεκτονική μορφολογία. Στο χώρο του ναού λειτούργησε το πρώτο 
σχολείο ελληνικών γραμμάτων κατά το 16ο αιώνα. Υποδείχθηκε ως ο ωραιότερος ναός του νησιού από 
τους Χιώτες της εποχής και ανακηρύχθηκε Μητροπολιτικός.

Αμέτρητες εκκλησίες και εξωκκλήσια αποδεικνύουν την μεγάλη πίστη των Χιωτών. Θα τα συναντήσουμε παντού, ακόμα 
και στα πιο περίεργα σημεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε  την μεταλλική εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο Πελληναίο, την 
Παναγία στα Κοίλα, τον Προφήτη Ηλία πάνω από τον Δαφνώνα, την Αγία Βάσσα και τον Άγιο Ισίδωρο στο Νεχώρι, τον 
Άγιο Αιμιλιανό στην Καλλιμασιά, τον Άγιο Νικηφόρο στα Καρδάμυλα, την Αγία Μαρκέλλα στην Βολισσό, την Παναγία 
την Αγιογαλούσαινα και Ναγούσαινα, τον Άη Στράτη στα Θυμιανά.

Εκκλησίες
ΚΑΙ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ

Εκκλησίες
ΚΑΙ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ

Υπαπαντή Σωτήρος-ΒαβύλοιΜονή Βρετού Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλλας της Χιοπολίτιδος

Κοίμηση της Θεοτόκου

Πολιούχοι της Χίου είναι οι Άγιοι Βί-
κτωρες, Μηνάς, Βίκτωρας και Βικέντιος 
στους οποίους είναι αφιερωμένος και 
ο Μητροπολιτικός ναός του νησιού που 
κτίστηκε το 1888. Η πρώτη καμπάνα 
που χτύπησε στη Χίο ήταν το 1845 
στην Αγία Μαρίνα Εγκρεμού.
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Γίνονται σε όλα τα χωριά και είναι αφιερωμένα στη μνήμη και στη γιορτή κάποιου Αγίου ή Αγίας. Παραμονή 
της χάριτος κάθε Αγίου γίνεται μεγαλόπρεπος πανηγυρικός εσπερινός και ανήμερα μεγάλη Θεία Λειτουργία, 

τις περισσότερες φορές αρχιερατική. Οι επιτροπές των ναών, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι χωριανοί σε πολλές 
πανήγυρεις προσφέρουν στο εκκλησίασμα εδέματα, καφέ και πολλές φορές και χειροποίητο φαγητό, 

όπως το γνωστό σε όλους κατσικοπίλαφο. 

Παραμονή της χάριτος γίνονται και τα πανηγύρια με βραδυνό γλέντι με τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας, τα οποία αποτελούν πια 
έθιμο και παράδοση στο νησί μας, προσπάθεια διατήρησης μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. 

Ισλαμικά Μνημεία
ΣΤΗ ΧΙΟ

Πανηγύρια
ΜΕ ΒΡΑΔΥΝΟ ΓΛΕΝΤΙ

Μετζιτιέ Τζαμί
Το οθωμανικό τέμενος το καλούμενο «Μετζιτιέ Τζαμί» 
ιδρύθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα στο κέντρο της 
σύγχρονης πόλης της Χίου.
Το τέμενος περιλαμβάνει: το κύριο κτίριο, που οργα-
νώνεται σε υπόγειο και ισόγειο όροφο στη ΝΑ πλευρά 
μιας ορθογώνιας σε κάτοψη αυλής, τον μιναρέ στη νό-
τια πλευρά του τεμένους και δύο κτίρια πολυγωνικής 
κάτοψης, την κρήνη και το φυλακείο, ενσωματωμένα 
εν μέρει στα κτίρια της βόρειας και νότιας πλευράς της 
αυλής αντίστοιχα.

Οθωμανικό Νεκροταφείο 
Στη δυτική πλευρά της πλατείας του Κάστρου, σε μικρό 
περιφραγμένο χώρο συνολικής έκτασης 99,36 τ. μ. , 
βρίσκεται το οθωμανικό νεκροταφείο. Σε αυτό έχουν 
ενταφιαστεί από το 1822 έως το 1890 σημαντικοί 
Οθωμανοί. Το ταφικό μνημείο που ξεχωρίζει και συν-
δέεται με την τοπική ιστορία είναι αυτό του Καρά Αλή, 
καπουντάν πασά του οθωμανικού στόλου, του οποίου 
η ναυαρχίδα με το όνομα «Μπουρλότα Σαϊμάζ» («Η 
καταφρονήτρια των πυρπολικών») ανατινάχθηκε από τον 
Κωνσταντίνο Κανάρη το 1822. Ο τάφος  έχει τη μορφή 
πολυτελούς μαρμάρινης σαρκοφάγου με δύο επιτύμβιες 
στήλες στα άκρα της που κοσμούνται με φυτικά θέματα, 
χαρακτηριστικά του οθωμανικού μπαρόκ. 

Κρήνη Μελέκ Πασά 
(ή «Καινούργια Βρύση»)
Η κρήνη Μελέκ Πασά είναι μνημειώδης μαρμάρινη κρήνη 
που κατασκευάστηκε το έτος 1768 με χορηγία του Μελέκ 

Μεχμέτ Πασά, ο οποίος προερχόταν από σημαντικό οίκο Οθωμανών με χιώτικη καταγωγή και 
ήταν απόγονος του ναυάρχου Πιαλή Πασά, που κατέλαβε τη Χίο το 1566.
Κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης της κρήνης, 
με σπουδαιότερη αυτή της επισκευής της στέγης της και την αντικατάσταση των γαλλικού τύπου 
κεραμιδιών της με άλλα κοίλα βυζαντινού τύπου («κούπες»). Το έτος 2001 πραγματοποιήθηκαν 
εργασίες ανάδειξης της κρήνης με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτής.

Κρήνη Αμπντούλ Χαμίτ
Η κρήνη αυτή κτίστηκε επί της βασιλείας του σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ και βρίσκεται στην 
πλατεία Βουνακίου. Το Βουνάκι, η σημερινή κεντρική πλατεία και κήπος της πόλης, ήταν κατά 
τον 19ο αιώνα ο μεγαλύτερος σε έκταση ελεύθερος χώρος, αφού μετά το σεισμό του 1881 
δεν υπήρχε πια η αγορά και είχαν καταστραφεί τα παλαιότερα οικοδομήματα που κάλυπταν 
την περιοχή. Ο ελεύθερος αυτός χώρος χρησιμοποιούταν για τα στρατιωτικά γυμνάσια των 
Οθωμανών. Εκεί γινόταν περίπατος κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η οθωμανική κρήνη μέσα 
στο νεοδιαμορφωμένο δημόσιο κήπο, το καφενείο και τα ψηλά δέντρα συνέθεταν το χώρο 
αναψυχής των κατοίκων της πόλης τους χειμωνιάτικους μήνες κατά τον περασμένο αιώνα.

Οθωμανικά Λουτρά
Η παράδοση του Οθωμανικού λουτρού ανάγεται πολύ βαθιά στο χρόνο πριν ακόμη έλθουν οι 
Οθωμανοί στην Ανατολία. Φθάνοντας εκεί μετέφεραν μαζί τους μια «λουτρική» τεχνογνωσία, 
η οποία αναμείχθηκε με τις προϋπάρχουσες των Ρωμαίων και Βυζαντινών, με μερικές τοπικές 
παραλλαγές.
Στην παράδοση αυτή προστέθηκε αργότερα και η Μουσουλμανική θεώρηση περί καθαριότητας 
και χρήσης νερού και έτσι δημιουργήθηκε μια νέα αρχή, εκείνη του Οθωμανικού λουτρού, η 
οποία αργότερα εξελίχθηκε σε θεσμό με απαράβατους κανόνες και έθιμα.
Το «χαμάμ» ήταν κάτι πολύ σημαντικότερο από ένα απλό λουτρό. Ήταν ένας χώρος συνυφα-
σμένος με την καθημερινή ζωή της πόλης. Εδώ κάθε άνθρωπος, πλούσιος ή φτωχός, αστός 
ή χωρικός, μπορούσε να έλθει ελεύθερα. Το χώρο αυτό μοιράζονταν άνδρες και γυναίκες σε 
διαφορετικές, βέβαια, ώρες.

● Φώτα 6 Ιανουαρίου Καταρράκτης, 

Καλλιμασιά

● Καθαρή Δευτέρα (Κινητή) Μεστά, Ολύμποι, 

Πιτυός, Λιθί, Νένητα

● Πάσχα (Κινητή) Βολισσός, Καλαμωτή

● Αγίου Γεωργίου (Κινητή) Πατρικά, Φλάτσια

● 1 Μαΐου Γρίδια, Βολισσός

● Αγίου Ισιδώρου 14 Μαΐου Πιτυός, Κώμη, 

Συνοικισμός Νοσοκομείου

● Αγίου Κωνσταντίνου 29 Μαΐου 

Σιδηρούντα, Βέσσα

● Αναλήψεως (Κινητή) Νένητα, Γρίδια, 

Αρβανίτισσα στις Καρυές

● Αγ. Ιωάννη Προδρόμου 24 Ιουνίου  

Καταρράκτης, Καλλιμασιά

● Πέτρου & Παύλου 29 Ιουνίου Θολοποτάμι

● Αγ. Αναργύρων 1 Ιουλίου Νένητα, Θυμιανά

● Αγ. Κυριακής 7 Ιουλίου Καλλιμασιά, 

Καλαμωτή, Αμάδες

● Αγ. Μαρίνας 17 Ιουλίου Μυρμήγκι, Φυτά, 

Βερβεράτο

● Προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου Αρμόλια, 

Καλαμωτή, Σπαρτούντα

● Αγ. Μαρκέλλης 22 Ιουλίου Βολισσός, 

Καρυές, Λιθί

● Αγ. Παρασκευής 26 Ιουλίου Καστέλλο, 

Καλαμωτή, Ζυφιάς, Παρπαριά, Χάλανδρα, Φυτά

● Αγ. Παντελεήμονος 27 Ιουλίου 

Αγ. Γεώργιος Συκούσης, Βασιλειώνικο, Δαφνώ-

νας, Κηπουριές, Μονοδένδρι, Κέραμος, Καμπιά

● Μεταμόρφωση Σωτήρος  5 Αυγούστου 

Καρδάμυλα

● 6 Αυγούστου Αγ. Γεώργιος Συκούσης, 

Θολοποτάμι, Καλλιμασιά, Βέσσα, Έξω Διδύμα,    

Εγρηγόρος, Βολισσός

● Αγ. Αιμιλιανού  7 Αυγούστου 

Καλλιμασιά, Μεστά

● Αγ. Φωτεινής 12 Αυγούστου Νεοχώρι

● Κοιμήσεως Θεοτόκου  14 Αυγούστου 

Καρδάμυλα

● 15 Αυγούστου  Πυργί, Καλλιμασιά, 

Αγ. Γεώργιος  Συκούσης, Κάμπος Στρατήδαινα,  

Νένητα, Βολισσός

● Αγ. Βάσσας 21 Αυγούστου Νεοχώρι

● Αγ. Ιωάννης  29 Αυγούστου Αγ. Γεώργιος 

Συκούσης, Καταρράκτης, Πατρικά, Αγ. Γιάννης 

Αμέρη

● Αγ. Συμεών 01 Σεπτεμβρίου Τρύπες

● Αγ. Μάμα 02 Σεπτεμβρίου Αφροδίσια

● Αγ. Ερμιόνης 4 Σεπτεμβρίου Θυμιανά

● Ταξιαρχών 6 Σεπτεμβρίου Νενητούρια

● Γενέθλιο Παναγίας 8 Σεπτεμβρίου  

Καμπιά, Λιθί, Ελάτα, Έξω Διδύμες, Συκιάδα, 

Λεπτόποδα

● Ύψωσις Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου 

Χαλκειός

● Αγ. Νικήτα 15 Σεπτεμβρίου Αρμόλια

● Αγ. Ιωάννου  26  Σεπτεμβρίου Κουρούνια

Κρήνη Μελέκ Πασά

Πανηγύρι με βραδυνό γλέντι
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Ναυτικό Μουσείο Χίου
Βρίσκεται στην οδό Στεφ.Τσουρή 20. Το Ναυτικό 
Μουσείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Χίου 
και στεγάζεται σε ένα αρχοντικό, το οποίο ανήκε στην 
οικογένεια Αναστασίου και Μαρουκώς Πατέρα και 
δωρίθηκε στο ομώνυμο Κοινωφελές Ίδρυμα από τους 
κληρονόμους του το 1991. Πρόκειται για διώροφο 
κτίσμα των αρχών του 20ου αιώνα, της τελευταί-
ας φάσης του νησιώτικου νεοκλασικού ρυθμού, με 
ωραίες χαρακτηριστικές οροφογραφίες. Τα τελευταία 
χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αναπαλαιώσεις τόσο 
στον εσωτερικό του χώρο όσο και στο προαύλιο, έτσι 
ώστε να παρουσιάζονται τα εκθέματα με τον αρμονι-
κότερο τρόπο και το σύνολο να αποτελεί σήμερα ένα 
κόσμημα για την πόλη της Χίου. Το Ναυτικό Μουσείο 
είναι σημαντικό για το νησί της Χίου, γιατί καλύπτει 
ένα σημαντικό χάσμα της ναυτικής ιστορίας της και 
γιατί αποδεικνύει ότι στη διάρκεια των αιώνων οι 

Χιώτες ασχολήθηκαν με τη ναυτιλία και το εμπόριο.

Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς 

Βρίσκεται στην Καλλιμασιά. Το 1995 το μουσείο 
έκανε τα πρώτα του βήματα. Στο λαογραφικό μου-
σείο της Καλλιμασιάς, εκθέτονται αντικείμενα και 
εργαλεία περισσότερων από τριάντα επαγγελματι-
ών και δραστηριοτήτων των κατοίκων του νησιού 
μας. Τα εκθέματα στο μουσείο (δωρεές από όλα τα 
μέρη της Χίου) είναι πάνω από πέντε χιλιάδες, και 
περιλαμβάνει μια από τις πλουσιότερες συλλογές 
αντικειμένων ανάμεσα στα υπόλοιπα μουσεία της 
Ελλάδας. Θεωρείται από τα καλύτερα λαογραφικά 
μουσεία της Ελλάδας. Λειτουργεί στο υπόγειο του 
διδακτηρίου του Γυμνασίου Καλλιμασιάς με δια-
μορφωμένους χώρους που αναπαριστούν παλαιά 
επαγγέλματα (ελαιοτριβείο, αποστακτήριο ούζου, 
πατητήρι, σιδηρουργείο, ραφείο κ.α. καθώς και  χώ-

ρους παραδοσιακού χιώτικου σπιτιού).

Εκκλησιαστικό Μουσείο Κουρουνίων
Στεγάζεται στο Δημοτικό Σχολείο Κουρουνίων. Η 
ανάγκη φύλαξης αλλά και διδαχής των νεοτέρων, 
καθώς επίσης και των επισκεπτών, οδήγησαν τους 
Κουρουνιώτες και ειδικότερα την εκκλησιαστική 
επιτροπή, στην ίδρυση του Εκκλησιαστικού Μου-
σείου Κουρουνίων. Πρόκειται για το πρώτο καθαρά 
Εκκλησιαστικό Μουσείο που υπάρχει στο νησί της 
Χίου.  Το μουσείο στεγάζεται στο Παλιό Δημοτικό 
Σχολείο (1913) του χωριού, το οποίο επισκευάστηκε 
γι’ αυτό το λόγο. 

Φαρμακευτικό Μουσείο
Βρίσκεται στην Καλλιμασιά. Το Φαρμακευτικό Μου-
σείο ξεκίνησε ως ιδέα το 2002. Σταδιακά πλαισιώ-
θηκε από διάφορα άτομα φαρμακοποιούς, γιατρούς, 
ιστορικούς καθηγητές…αλλά πάνω από όλα και με 
ανθρώπους γεμάτους με μεράκι. Σήμερα ένα μέρος 
της συλλογής του εκτίθεται στον περιορισμένο χώρο 
του κτιρίου που έχει παραχωρήσει το πολιτιστικό 
Σωματείο «Πρόοδος» της Καλλιμασιάς Χίου. 
Σκοπός του μουσείου είναι η διατήρηση της Φαρμα-
κευτικής κληρονομιάς του νησιού, η διάσωση υλικού 
από τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και το εξωτερικό. 

Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο Χίου 
Βρίσκεται στην οδό Λεωφόρος Αιγαίου  & Ν. Κού-
βελα 2. Το Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο Χίου, αποτελεί 
ένα πρότυπο θεματικό μουσείο που επικεντρώνεται 
στην θεώρηση της ιστορικότητας της άσκησης της 
ιατρικής επιστήμης στο νησί της Χίου μέσα από μια 
πολυεπίπεδη προσέγγιση της ιατρικής θεματικής, 
τόσο μέσα από τα ίδια τα μέσα τέλεσης της ιατρικής 
πράξης, όσο και μέσα από την επιμέρους εξέταση 

των στοιχείων ιστορικότητας των οργανωμένων 
ιατρικών δομών στο νησί της Χίου.

Λαογραφικό Μουσείο  & Πινακοθήκη 
Φ.Π. Αργέντη (Δημόσια Κεντρική Ιστο-
ρική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής») 
Βρίσκεται στην οδό  Κοραή 2. Το Λαογραφικό Μουσείο 
και η Πινακοθήκη που στεγάζονται στο κτίριο της 
Βιβλιοθήκης  Α. Κοραής προέρχονται βασικά από τις 
προσωπικές συλλογές του Φιλίππου Παντ. Αργέντη.  
Το 1932, ο Φίλιππος Αργέντης ίδρυσε το Σύλλογο 
“Αργέντη” με σκοπό τη διάσωση του λαογραφικού 
και ιστορικού υλικού της Χίου (συλλογή ιστορικών 
κειμηλίων, ενδυμασιών κ.α.). Στους χώρους του 
ισογείου υπάρχουν οι προτομές των ευεργετών της 
Βιβλιοθήκης Αδ. Κοραή και Φ. Αργέντη, κάδρα με 
οικόσημα μεγάλων οικογενειών της Χίου, προθήκες 
με χειρόγραφα και προσωπικά αντικείμενα του Αδ. 
Κοραή και άλλων προσωπικοτήτων, μετάλλια, πετρώ-
ματα, απολιθώματα και διάφορα βιβλία και πίνακες. 
Στη σκάλα προς τον όροφο υπάρχουν ιστορικοί και 
τοπογραφικοί πίνακες, κυρίως χαλκογραφίες και 
υδατογραφίες του 19ου αιώνα. Στον όροφο υπάρ-
χουν οι αίθουσες Α, Β, Γ, Δ και Ε. Στις δύο τελευταίες 
στεγάζεται η Λαογραφική Συλλογή. 

Μουσείο Αρχαιολογικής συλλογής 
Βολισσού
Βρίσκεται στη Βολισσό. Με πρόταση της Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού αγόρασε το λεγόμενο Κονάκι, ένα 
παραδοσιακό σπίτι των αρχών του 19ου αιώνα στην 
κεντρική πλατεία της Βολισσού. Το Κονάκι επισκευ-
άστηκε και διαμορφώθηκε σε εκθεσιακό χώρο με 
την ονομασία «Αρχαιολογική Συλλογή  Βολισσού». 

Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου
Βρίσκεται στην οδό Μιχάλων 10 και είναι ανοικτό 
για το κοινό καθημερινά εκτός Δευτέρας .Το αρχαιο-
λογικό μουσείο της Χίου κατασκευάστηκε μεταξύ του 
1966 και του 1971. Η νέα μόνιμη έκθεση του 2000 
καταλαμβάνει πέντε αίθουσες, ενώ στους αύλειους 
χώρους εκτίθενται αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές, 
καθώς και μοναδικός μακεδονικού τύπου τάφος, που 
βρέθηκε στην περιοχή του Φραγκομαχαλά.
Το μουσείο περιλαμβάνει ευρήματα της προϊστο-
ρικής και αρχαϊκής εποχής, τα οποία προέκυψαν 
από τις εκσκαφές του Βρετανικού Σχολείου στον 
Εμπορειό, ευρήματα νεολιθικής εποχής από βρετα-
νικές εκσκαφές στο Άγιο Γάλας, ευρήματα αρχαϊκής  
και νεοκλασικής εποχής από βρετανικές εκσκαφές 
στα Φανά καθώς και ευρήματα από εκσκαφές που 
πραγματοποιήθηκαν από την 2η Εφορία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων.

Βυζαντινό Μουσείο Χίου
Βρίσκεται στην Πλατεία Βουνακίου και είναι ανοικτό 
για το κοινό καθημερινά εκτός Δευτέρας .Η μόνιμη 
έκθεση του Βυζαντινού Μουσείου Χίου φιλοξενείται 
στο Οθωμανικό τέμενος Μετζιτιέ Τζαμί, το οποίο 
μάλιστα αναστηλώθηκε πρόσφατα προσπαθώντας 
να διατηρηθεί ο μνημειακός του χαρακτήρας. Η μό-
νιμη έκθεση του Βυζαντινού Μουσείου βρίσκεται 
στο υπερυψωμένο ισόγειο του κτιρίου. Σκοπός της 
έκθεσης είναι να δώσει στους επισκέπτες μέσα από 
τα εκθέματα και το εποπτικό υλικό, την εικόνα της 
ιστορικής και πολιτιστικής πορείας του νησιού από 
την παλαιοχριστιανική περίοδο έως και τα νεότερα 
χρόνια και να αναδείξει την ώσμωση των διαφόρων 
πολιτισμικών ομάδων που συμβίωσαν κατά καιρούς 
στο νησί. Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές 
ενότητες. Στο κέντρο της αίθουσας παρουσιάζονται 
τοιχογραφίες  από το Καθολικό της Νέας Μονής, 
από το ναό της Παναγίας της Κρήνας και από άλλες 

εκκλησίες του νησιού. Στη νότια πλευρά υπάρχουν 
εικόνες από τον 16ο -18ο αιώνα μ.Χ. και προέρχονται 
από τους Βυζαντινούς και Μεταβυζαντινούς ναούς του 
νησιού. Στο προστώο του κτιρίου εκτίθεται αντίγραφο 
του πίνακα του Ντελακρουά « Η Σφαγή της Χίου».

Μουσείο Ιουστινιάνη
Βρίσκεται στην οδό Κένεντυ στο Φρούριο της  Χίου. 
Αποτελεί ιστορικό κτίριο, που βρίσκεται πλησίον της 
Κεντρικής Πύλης του Φρουρίου Χίου. Χρονολογείται 
μεταξύ του 14ου αι. και 15ου αι. μ.Χ. Θεωρείται ότι 
αποτελούσε Γενοβέζικο Διοικητήριο. Οι αναστηλωτι-
κές εργασίες του κτιρίου άρχισαν το έτος 1980 και 
ολοκληρώθηκαν το 1986.  
Αποτελείται από έναν υπερυψωμένο ισόγειο χώρο με 
σκαρπωτή βάση και έναν χώρο ανωγείου. Στη βόρεια 
πλευρά του υπάρχει loggia καθώς και εξωτερική 
κλίμακα που οδηγεί στο ΝΑ πύργο του Φρουρίου και 
στα τείχη. H τωρινή έκθεση περιλαμβάνει βυζαντινές 
τοιχογραφίες, μεταβυζαντινές εικόνες, βυζαντινά 
γλυπτά, γλυπτά της εποχής της γενουατοκρατίας και 
είδη μικροτεχνίας.  

Βυζαντινό Μουσείο Νέας Μονής
Το Μουσείο της Νέας Μονής στεγάζεται σε ένα διώ-
ροφο χώρο που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά 
της Μονής. Στις αρχές του 1980 αναπαλαιώθηκε.  
Όλα τα αντικείμενα που εκτίθενται στο μικρό μουσείο 
– σκευοφυλάκιο της μονής είναι νεότερων χρόνων 
και προέρχονται από δωρεές. Στο μουσείο εκτίθενται 
αρκετά ενδιαφέροντα δείγματα εκκλησιαστικής και 
κοσμικής αργυροτεχνίας του 18ου και 19ου αιώνα, 
εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής, καθώς επίσης και 
εικόνες της ίδιας εποχής. Ανάμεσα στα εκθέματα 
ξεχωρίζει τόσο για τη σπανιότητα όσο και για την 
καλλιτεχνική του αξία το περίφημο «πευκί» της Νέας 
Μονής, ένα μεγάλο αργυροχρυσοΰφαντο ύφασμα.

Μουσεία
ΣΤΗ ΧΙΟ

Μουσεία
ΣΤΗ ΧΙΟMunicipality of Chios
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Λαογραφικό Μουσείο Λεπτόποδων
Από το 2006, στα Λεπτόποδα στεγάζεται το λαογρα-
φικό μουσείο του χωριού. Πρόκειται για έναν χώρο 
εξαιρετικής αισθητικής που σκοπό έχει την ανάδειξη 
της πλούσιας λαογραφικής κληρονομιάς του τόπου. 
Το Μουσείο χωρίζεται σε δύο πετρόχτιστες αίθουσες 
κάθε μία από τις οποίες φιλοξενεί μία συγκεκριμένη 
σειρά εκθεμάτων. 

Λαογραφικό Μουσείο Δήμου 
Καμποχώρων
Βρίσκεται στον οικισμό Χαλκειός. Στο μουσείο εκτίθε-
νται παραδοσιακά αντικείμενα από την παράδοση του 
τόπου μας, απόλυτα εναρμονισμένα με τις συνήθειες 
των απλών κατοίκων της περιοχής. 

Φιλοπρόοδος Όμιλος 
Βροντάδου (ΦΟΒ) Μουσεία:
Α. Λαογραφικό Μουσείο
1) Συλλογή Γαρρή: H οικοσκευή της οικογένειας Ιωάν-
νη και Στυλιανής Γαρρή  δωρίσθηκε στο Μουσείο το 
1996 επί προεδρίας Μιχαήλ Λιαδή και στο σύνολό της 
αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα αστικής επίπλω-
σης βρονταδούσικου σπιτιού των αρχών του 20ου 
αιώνα. Το σπίτι της οικογένειας βρισκόταν στο Σκόι. 
Σήμερα αποτελεί ιδιοκτησία των Γ. Αμπαζή και Λίλας 
Κασάπα και αναπαλαιώνεται με ιδιαίτερη φροντίδα.
 2)Αγροτικού Βίου: Η συλλογή αγροτικού βίου και 
πολιτισμού που περιλαμβάνει εργαλεία και σκεύη 
του λαϊκού πολιτισμού καθώς και παραδοσιακές 
φορεσιές. Μελίσσια σκαλισμένα σε κορμούς δέντρων, 
λουκάνες, θρινάκια, τραχάδες, στυράκια και χερό-
μυλοι , βρίσκονται δίπλα στο σοφρά , την πινακωτή 
και τη λουσέρνα, συνθέτοντας κομμάτι κομμάτι τον 
αγροτικό βίο κατά τον προηγούμενο αιώνα.

Β. Ιστορικό και Εκκλησιαστικό 
Μουσείο
Ο Φ.Ο.Β. σεμνύνεται να φιλοξενεί εκκλησιαστική και 
ιστορική Συλλογή. Μέρος της πρώτης αποτελούν 
τμήματα που διασώθηκαν από το μαρμάρινο τέμπλο 
του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου μετά το 
σεισμό του 1881, μέρη από το ξυλόγλυπτο τέμπλο, 
δεσποτικό καθώς και βυζαντινές εικόνες. 
 Η ιστορική συλλογή περιλαμβάνει αντικείμενα από 
τη μάχη του Αίπους όπως ξίφη, όπλα και στρατιω-
τικά κράνη αλλά και πολλές απεικονίσεις ιστορικών 
γεγονότων. Ανάμεσα στα εκθέματα ο επισκέπτης θα 
συναντήσει και τη σφαίρα που πλήγωσε θανάσιμα το 
Γ. Ρίτσο, ένα αφιέρωμα στη ζωή του και προσωπικά 
του αντικείμενα.

Γ. Ναυτικό Μουσείο
Το Μουσείο διαθέτει Ναυτική Συλλογή που φιλοξενεί 
ομοιώματα ιστιοφόρων πλοίων, πλοιογραφίες και 
θαλασσογραφίες, ναυτικούς χάρτες, ημερολόγια, 
πυξίδες κλπ. καθώς και μια φωτοθήκη με φωτογρα-
φίες από τη ναυτοσύνη του Βροντάδου.

Δ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Ο ΦΟΒ διαθέτει Συλλογή ταριχευμένων πτηνών και 
ζώων της χιακής πανίδας-και όχι μόνο-πυρήνας 
της οποίας υπήρξε η συλλογή Αδαμαντίου Σαλλιά-
ρη.   Πρόκειται για μια πλούσια συλλογή με εξαιρετικά 
σπάνια είδη, όπως ο λευκός πελεκάνος, ο γυπαετός, 
ο βασιλικός ερωδιός, ο βασιλικός αετός, ο ψαραετός, 
ο αργυροπελεκάνος και ο γερανός.

Μουσείο Μικρασιατικών Κειμηλίων του 
Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου 
Βιβλιοθήκη Φάρος 
Το Μουσείο Μικρασιατικών Κειμηλίων, στεγάζεται 
στο κτίριο του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου 
Χίου - Βιβλιοθήκη, “Ο ΦΑΡΟΣ”, στην οδό Καραμανή 
12. Ιδρύθηκε το 1978 και μέσα σ’ αυτό άρχισαν 
να τοποθετούνται τα λιγοστά ενθυμήματα, προσφο-
ρές των κτυπημένων, από τη συμφορά του 1922, 
Βαρβασιωτών προσφύγων. Αργότερα, το 1983, 
στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του “ΦΑΡΟΥ” 
αποκτά ιδιαίτερη αίθουσα με ειδικές προθήκες, όπου 
εκτίθενται τα περισπούδαστα ιστορικά Μικρασιατικά 
ντοκουμέντα και κειμήλια. Το υλικό που υπάρχει στο 
Μουσείο είναι κυρίως παλαιές φωτογραφίες των προ-
δομένων πατρίδων και της προσφυγιάς του 1922. 

Μουσείο Ιστορίας της εκπαίδευσης 
Βούρειου Δημοτικού Σχολείου Λιβα-
δίων Χίου  
Στο ιστορικό Βούρειο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων 
Χίου λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2009 Μουσείο 
Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Το Μουσείο αυτό, το οποίο 
τελεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Χίου, ιδρύθηκε και δημιουργήθηκε από 
το δάσκαλο κ. Λουκά Αμπελιώτη, ο οποίος ξεκίνησε 
την υλοποίηση της ιδέας από το σχολικό έτος 1995 – 
1996 συγκεντρώνοντας κατάλληλο υλικό. Στεγάζεται 
στο ισόγειο του διδακτηρίου του Βούρειου Δημοτικού 
Σχολείου Λιβαδίων Χίου, το οποίο αποτελεί κόσμημα 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατασκευής του έτους 
1892 και το οποίο ανακαινίστηκε με πλήρη σεβασμό 
στην ιστορία του και στην αρχιτεκτονική του. Σήμερα 
αριθμεί περί τα 5.000 εκθέματα καταγεγραμμένα σε 
χειρόγραφη και ηλεκτρονική μορφή και το επισκέ-
πτονται ενήλικες, καθώς και μαθητές των Δημοτικών 

Σχολείων και Γυμνασίων της Χίου με οργανωμένο 
τρόπο και παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα 
που υλοποιούνται μέσα στους χώρους του.

Εκκλησιαστικό Μουσείο Αγίου Νικο-
λάου Καρδαμύλων
Το Εκκλησιαστικό μουσείο βρίσκεται απέναντι από 
τον Άγιο Νικόλαο στο Μάρμαρο. Το εσωτερικό του 
φιλοξενεί διάφορες εικόνες Αγίων, καθώς επίσης 
και την βιογραφία από όλους τους ιερείς της ενορίας 
του Αγίου Νικολάου. Επίσης  τάματα, ενθυμήματα 
και προσφορές των Καρδαμυλιτών. Δωρητές του ο 
Στέφανος και Μαρία Ζολώτα.

Εκκλησιαστικό Μουσείο Αγίου Λουκά 
Καρδαμύλων
Στα Άνω Καρδάμυλα στην περιοχή Αγ. Λουκάς βρί-
σκεται ένα μικρό εκκλησιαστικό μουσείο που δη-
μιουργήθηκε το 2005 με ιδιωτική πρωτοβουλία. 
Στεγάζεται στο κελί της ομώνυμης εκκλησίας και 
περιέχει αξιόλογη εκκλησιαστική συλλογή με θρη-
σκευτικά αντικείμενα όπως: εικόνες, λάβαρα, μανου-
άλια σημαντικής ιστορικής αξίας.

Citrus Memories
Βρίσκεται στην οδό Αργέντη 9-11 στον Κάμπο Χίου.
Το Citrus Memories, είναι ο χώρος όπου φιλοξενού-
νται μνήμες ντοκουμέντα και στοιχεία της ιστορίας των 
εσπεριδοειδών του Κάμπου. Αποτελεί ένα δυναμικό 
εκθεσιακό χώρο στο κάτω μέρος του αρχοντικού.

Μουσεία
ΣΤΗ ΧΙΟ

Μουσεία
ΣΤΗ ΧΙΟ

     Αρχαιολογικοί Χώροι

Αρχαιολογικός Χώρος Εμπορειού
Είναι ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος της 
Χίου και ερευνήθηκε με συστηματικές αρχαιολογικές 
έρευνες. Κατοικήθηκε από τα πρώιμα Νεολιθικά χρό-
νια (6000-5000 π.Χ.) και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη 
ως τα τέλη της πρώιμης Χαλκοκρατίας (2800-1100 
π.Χ.). Έχει αναδειχθεί με πρόσφατες εργασίες ο οι-
κισμός των Ιστορικών χρόνων που βρίσκεται στο 
λόφο του προφήτη Ηλία, βόρεια του λιμανιού του 
Εμπορειού. Περιλαμβάνει οχυρωμένη ακρόπολη, το 
ναό της Αθηνάς με 3 βωμούς, το μέγαρο (πιθανή 
κατοικία του άρχοντα) και έξω από την ακρόπολη, 
στην πλαγιά του λόφου, τον οικισμό με περισσότερα 
από 50 σπίτια. Τα κινητά ευρήματα βρίσκονται στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου.

Ναός Απόλλωνα στα Φανά
Τόπος λατρείας που άρχισε από τη Μέση Εποχή του 
Χαλκού και συνεχίστηκε με τις λαμπρές φάσεις των 
Ιστορικών χρόνων και ιδιαίτερα της Αρχαϊκής εποχής. 
Εκεί υπήρχε το περίφημο ιερό του Φαναίου Απόλλω-
να, από το οποίο σώζονται ελάχιστα λείψανα. Ονομά-
στηκε «Φανά» γιατί, σύμφωνα με την παράδοση από 
εκεί φάνηκε η Δήλος στη Λητώ. Τα ευρήματα, που 
βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου αγγεία, 
ειδώλια, νομίσματα, κοσμήματα, μία σειρά αιγυπτια-
κών σκαραβαίων και αγαλματίδια από φαγεντιανή, 
δείχνουν τον πλούτο και την ακτινοβολία του ιερού. 
Το οικοδομικό υλικό του αρχαίου ναού χρησιμοποι-
ήθηκε στις μεταγενέστερες χριστιανικές εκκλησίες 
που κτίστηκαν πάνω του, καθώς μετατράπηκε σε 
χριστιανικό κέντρο από τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια ή 
διασκορπίστηκαν σε μακρινές απ’ αυτόν αποστάσεις.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διεξάγονται τόσο στο νησί , όσο και εκτός  αυτού διάφορες καλλιτεχνικές και πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις οι οποίες προάγουν την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό από διάφορους  φορείς πολιτισμού και 
παράδοσης του νησιού μας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Έθιμα και παραδόσεις

Πρωτοχρονιά στη Χίο
Tην τελευταία μέρα κάθε χρόνου, ομάδες των παιδιών που εκπροσωπούν συνοι-
κίες και ενορίες του νησιού παρουσιάζουν τα μοντέλα εμπορικών και πολεμικών 
πλοίων, το μέγεθος των οποίων φτάνει μέχρι τα 5 μέτρα που κατασκεύασαν, 
τραγουδώντας «παινέματα» διαγωνίζονται για το καλύτερο καράβι και την κα-
λύτερη σκηνική παρουσία. Τα «παινέματα» και ο «σκοπός» που τραγουδιούνται 
από τα παιδιά είναι επηρεασμένα από τα μικρασιατικά κάλαντα. Η θεματολογία 
τους πηγάζει από την σύγχρονη τοπική επικαιρότητα. 

Ρουκετοπόλεμος στη Χίο
Το έθιμο των ρουκετών που έχει τις ρίζες του στους χρόνους της Οθωμανικής 
κατοχής, λαμβάνει χώρα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Πρόκειται για μια 
ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες ενορίες της πόλης αυτής του 
Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερειθιανής στον Βροντάδο.
Αρχικά, οι κάτοικοι των δύο ενοριών των εκκλησιών που βρίσκονται αντικριστά, 
έφτιαχναν αυτοσχέδια κανονάκια. Με το πέρασμα του χρόνου αυτά εξελίχθηκαν 
σε αυτοσχέδιες ρουκέτες- βεγγαλικά, που κατασκευάζουν οι ίδιοι. Τα υλικά που 
χρησιμοποιούν είναι νίτρο, θειάφι και μπαρούτι και για την κατασκευή τους 
απαιτείται μεγάλη προσοχή και εμπειρία που διοχετεύεται πια από γενιά σε 
γενιά. Η προετοιμασία των ρουκετών αρχίζει σχεδόν αμέσως μετά το Πάσχα 
για να είναι έτοιμες την επόμενη χρονιά. Τα τελευταία χρόνια οι ποσότητες των 
ρουκετών που κατασκευάζονται φτάνουν τις μερικές χιλιάδες και το θέαμα που 
παρουσιάζουν στον ανοιξιάτικο ουρανό το βράδυ της Ανάστασης είναι πραγ-
ματικά φαντασμαγορικό. 

Απόκριες στη Χίο 
Το Καρναβάλι στη Χίο είναι φαντασμαγορικό, πλούσιο σε τοπικά έθιμα, που οι 
ρίζες τους χάνονται στην εποχή του Μεσαίωνα και της Οθωμανικής κατοχής. 
Σχεδόν κάθε χωριό έχει τις δικές του καρναβαλικές εκδηλώσεις.

● Μόστρα Θυμιανών

Η Μόστρα είναι η πιο γνωστή καρναβαλική γιορτή της Χίου και γίνεται στα 
Θυμιανά του πρώην Δήμου Αγίου Μηνά, παραδοσιακό χωριό πετροκόπων και 
κτιστάδων. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στο Μεσαίωνα, όταν πειρατές και κουρσάροι 

λεηλατούσαν τα παράλια των νησιών και άρπαζαν τις σοδειές των κατοίκων. Ο 
Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Θυμιανών (ΜΕΟΘ) αναλαμβάνει κάθε 
χρόνο την διοργάνωση προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την παράδοση και 
να μεταδώσει το έθιμο και στις επόμενες γενιές. Λαμβάνουν χώρα καρναβαλικές 
εκδηλώσεις και τοπικό γλέντι.

● Αγάς

Στα Μαστιχοχώρια, στα Μεστά και τους Ολύμπους, αλλά και στο Πυργί και στο 
Λιθί, χωριά που διατηρούν τα Μεσαιωνικά χαρακτηριστικά τους, αναβιώνει κάθε 
χρόνο την Καθαρή Δευτέρα, το έθιμο του «Αγά». Πρόκειται για ένα ιδιότυπο 
δικαστήριο, από το οποίο δε γλιτώνει κανείς, χωρίς να καταβάλει πρόστιμο! Το 
έθιμο του Αγά έχει τις ρίζες του στην Οθωμανική κατοχή  και ανάγεται γύρω στο 
1830-1840. Γεννήθηκε από την αγανάκτηση των Χιωτών απέναντι στη συμπε-
ριφορά των Οθωμανών  καδήδων, των δικαστών, που τιμωρούσαν τους Χιώτες 
με την πρώτη ευκαιρία. Στο έθιμο, όπως και στα περισσότερα αποκριάτικα έθιμα, 
έχουν προστεθεί και Διονυσιακά στοιχεία, μασκαρέματα και σατυρικά τραγούδια, 
ενώ στο τέλος της ημέρας, ο Αγάς οδηγείται στην πυρά.

● Έθιμο «Διπλού» 
Το έθιμο του Διπλού αναβιώνει κάθε χρόνο στο κεφαλοχώρι των βορειοχώρων, 
την πανέμορφη Βολισσό. Όπως συνηθιζόταν από τα πολύ παλιά χρόνια, την 
τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, όπου τα γλέντια απογειώνονταν, ανθρώπινες 
«διπλές» αλυσίδες, με πλεγμένα χέρια ξεκινούσαν να τραγουδάνε από όλες τις 
συνοικίες του χωριού και κατέληγαν στην κεντρική πλατεία σχηματίζοντας μια 
πολύ μεγάλη αλυσίδα, όπου ο πρώτος του χορού τραγουδούσε ένα στίχο τον 
οποίο επαναλάμβαναν στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Στην πλατεία του 
χωριού, ακόμα και σήμερα, ακολουθεί τρικούβερτο γλέντι ενώ στους καλεσμένους 
προσφέρεται σούμα, στραγάλια και τοπικά γλυκά.

● Παραδοσιακός Γάμος στο Νεχώρι 

Διοργανώνεται  στο Νεοχώρι την Κυριακή της Αποκριάς από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Νεοχωρίου «Ο Άγιος Μηνάς».

● Μουτσουναριές στα Καρδάμυλα

Αποκριάτικα Δρώμενα (Καρδαμυλίτικος Γάμος) στα Καρδάμυλα την Κυριακή της 
Αποκριάς από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμύλων.
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Θεσμοθετημένα Φεστιβάλ

Γιορτή Αγροτουρισμού
Συνήθως 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου κάθε έτος στον Δημοτικό κήπο Χίου 
από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε συνεργασία με τον Δήμο Χίου.

Γιορτή Γευσιγνωσίας
Διοργανώνεται το 1o δεκαήμερο του Ιουνίου στην πλατεία Βουνακίου από τον 
Δήμο Χίου.

Μαγειρέματα στην Λαγκάδα
Κάθε Ιούλιο στη Λαγκάδα διοργανώνεται από τον πολιτιστικό Σύλλογο Λαγκάδας.

Πολιτιστικό καλοκαίρι (Ομήρεια) 
Διοργανώνεται από τη Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης και διεξάγεται από τέλος 
Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου.

Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών «Καμάρι» 
Διοργανώνεται την τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου στον αύλειο χώρο της Αγίας 
Φωτεινής (Αγία Φωτιά) από τον πολιτιστικό σύλλογο Νεοχωρίου «Ο Άγιος Μηνάς» .

Μουσικοχορευτική Εκδήλωση Φιλοπρόοδου Ομίλου Καρδάμυλων 

Διεξάγεται το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου στα Καρδάμυλα.

Μουσικοχορευτική Εκδήλωση Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλκειούς 
Διεξάγεται τον Αύγουστο στο Χαλκειός.

Τοπικές Γιορτές

Γιορτή Σούμας
1) Στον Άγιο Γεώργιο Συκούση κάθε καλοκαίρι (συνήθως το πρώτο δεκαπενθή-
μερο του Αυγούστου) . Από τον Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου Συκούση.

2) Στα Μεστά στην πλατεία κάθε 11 Αυγούστου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Μεστών (απόσταξη και παραδοσιακό φαγητό με τοπική μουσική).

Γιορτή Κερασιών
Στα Καμπιά ημέρα Κυριακή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Γιορτή Σαρδέλας
Στη Λαγκάδα το πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου (για μια ημέρα) από τον πολιτι-
στικό Σύλλογο Λαγκάδας.

Γιορτή Ψαράδων
Στα Μεστά στις 17 Αυγούστου από το Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Λιμένος 
Μεστών (έναρξη ψαρέματος 06:00 πμ , επιστροφή 12:00 , διαγωνισμός ψα-
ριού, καθάρισμα και ετοιμασία κακαβιάς. Το βράδυ γλέντι στο Λιμένα Μεστών).

Ελάτα
Την 1η Αυγούστου παραμονή του Αγίου Στεφάνου με καΐκια μεταφέρονται οι 
πιστοί στο ομώνυμο νησάκι όπου γίνεται εσπερινός και μετά ακολουθεί παρα-
δοσιακό γλέντι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελάτας.

Νένητα-Γρίδια
Την ημέρα της Αναλήψεως γίνεται πομπή με άλογα από τα Γρίδια στα Νένητα.

Γιορτή Σούμας

Άγιος Στέφανος-Ελάτα

Γιορτή Αγροτουρισμού Ρουκετοπόλεμος
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