
Ο τόπος καταγωγής μου: η Χίος

    Το  μέρος από το οποίο κατάγομαι είναι η αυθεντική Χίος! Έχω να πω πάρα πολλά γι’  
αυτήν.  Απίστευτα τοπία,  μυρωδιές  από  την  μαστίχα  και  τα  άνθη  της.  Από  την  γοητεία  
της..μαγεύεσαι. Νιώθεις ότι κυριαρχούν η αρχοντιά και ο πολιτισμός της. Ας τα αναλύσουμε  
ένα-ένα.

    Ξεκινώντας από την ιστορία της, ας μιλήσουμε για τους αρχαιολογικούς της χώρους. Έχει  
αρκετά  μουσεία  όπως  το  Ναυτικό,  το  Αρχαιολογικό  και  το  Βυζαντινό  μουσείο.  Έχει  τα  
ατελείωτα, πέτρινα, παλιά κάστρα της και τα δύσβατα αλλά κάποια από αυτά επισκέψιμα  
σπήλαια.  Οι  ναοί της αναρίθμητοι, άλλοι βυζαντινού και άλλοι βασιλικού ρυθμού. Πολλοί  

από αυτούς  έχουν  γράψει  την δική  τους  ιστορία  κατά την διάρκεια  της  Τουρκοκρατίας. 

    Η Χίος είναι ένα νησί με 64 χωριά κι είναι φυσικό πολλά από αυτά να έχουν αξιοποιηθεί  
τουριστικά.  Υπάρχουν  πολλές  ξενοδοχειακές  εγκαταστάσεις,  γνήσια  φιλοξενία  και  
εξαιρετικής  ποιότητας  εξυπηρέτηση,  που  πραγματικά  σου  δίνουν  την  δυνατότητα  να  
απολαύσεις  τια  διακοπές  σου.  Παράλληλα,  ένας  μεγάλος  αριθμός  ενοικιαζόμενων  
δωματίων, σε πολλές από τις ωραιότερες παραλίες της Χίου, δίνουν την δυνατότητα στους  
επισκέπτες για πιο προσιτές διακοπές χωρίς να υστερούν σε τίποτα. Την διαμονή μπορούν  
να κάνουν καλύτερη τα αμέτρητα, γραφικά ταβερνάκια του νησιού, που ξετρελαίνουν τον  
επισκέπτη με την μεγάλη ποικιλία μεζέδων, σπιτικού φαγητού, τα οποία συνοδεύονται από  
το χαρακτηριστικό, χιώτικο ούζο. Η Χίος χαρακτηρίζεται για τις φυσικές ομορφιές της και τα  
απίστευτα τοπία της με συνδυασμό πράσινων και θάλασσας. 

    Υπάρχουν επίσης μικροί κόλποι και παραλίες με καταγάλανα νερά. Ατελείωτα δάση και  
κάμποι με μαστιχόδεντρα στα νότια του νησιού, τα οποία δυστυχώς οι φετινές καλοκαιρινές  
φωτιές,  κατέστρεψαν  ολοσχερώς.  Μεγάλη  καταστροφή  εφόσον  τα  μαστιχόδεντρα  
αποτελούν  την  μεγαλύτερη  σε  έκταση  καλλιέργεια  του  νησιού  και  λεναν  από  τους  

μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξή του.  



    Τα τελευταία χρόνια. Το νησί έχει αναπτύξει πολύ καλό οδικό δίκτυo, το οποίο βοηθάει  
τον επισκέπτη για μια πιο ξεκούραστη διαδρομή. Οι αστικές συγκοινωνίες της είναι πολύ  
καλές, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε και για τις υπεραστικές. Καθημερινή είναι η  
θαλάσσια επικοινωνία της Χίου με τα γειτονικά νησιά: Σάμο και Λέσβο, με την Τουρκία αλλά  
και  τον  Πειραιά.Οι  κάτοικοι  του  νησιού  είναι  απλοί,  φιλόξενοι  και  πρόθυμοι  να  σε  
εξυπηρετήσουν σε οποιαδήποτε στιγμή τους χρειαστείς.

     Για τους λόγους αυτούς που ανέφερα παραπάνω, αυτό το νησί το αγαπάω και προσπαθώ  
να βρίσκομαι εκεί όσο περισσότερο μπορώ. Σας παροτρύνω να επισκεφθείτε την Χίο για να  
ξεφύγετε από την ρουτίνα της καθημερινότητας, αναπνέοντας φυσικό και καθαρό αέρα και  
θαυμάζοντας τα αξιοθέατά της. Αξίζει!
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