
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ: 

 

Γεννήθηκε στην πόλη της Χίου το 1982. Μεγάλωσε αρχικά στην Καλλιμασιά, και 

στη συνέχεια στον Κάμπο της Χίου, όπου σήμερα ζει και κατοικεί. Σπούδασε Θεολο- 

γία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος του διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου με ειδί- 

κευση στην «Ιστορία». Από τον Αύγουστο του 2008 έχει υπηρετήσει σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ως Θεολόγος Καθηγητής (3ο Γυμνάσιο Χίου, 1ο 

ΓΕΛ Χίου, Εκκλησιαστικό Λύκειο Βορείου Αιγαίου, 2ο ΓΕΛ Χίου, 1ο ΕΠΑΛ Χίου, 

Μουσικό Σχολείο Χίου, 4ο Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο Χίου, 1ο ΕΠΑΛ Βροντάδου, 

Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου, 2ο Γυμνάσιο Χίου και σχολικό συγκρότημα Καρδαμύλων 

Χίου). Από τον Ιούλιο του 2016 υπηρετεί με οργανική θέση στο 1
ο
 ΕΠΑΛ Χίου. Από 

το Δεκέμβριο του 2015 κατέχει τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα της ΕΛΜΕ 

Χίου και κατά τα έτη 2015 και 2016 διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος στο ΑΠΥΣΔΕ 

Βορείου Αιγαίου. Τέλος, από τον Αύγουστο του 2016 είναι Δημοτικός Σύμβουλος 

στη Δημοτική Ενότητα Χίου του Δήμου της Χίου.  

Είναι συγγραφέας του βιβλίου Η Ιστορία της Ιεράς Μονής των Αγίων Μηνά, 

Βίκτωρος και Βικεντίου της Χίου (έχει κάνει 2 εκδόσεις, το 2008 και το 2010, οι 

οποίες και έχουν εξαντληθεί).  

Υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό του στα πλαίσια του μαθήματος της 

Τοπικής Ιστορίας οι μαθητές των τμημάτων Γ1, Γ2 και Γ3 του 4ου Γυμνασίου Χίου 

(Πιλοτικό) χωρισμένοι σε ομάδες 3-4 ατόμων εκπόνησαν κατά τη διάρκεια του Β΄ 

Τριμήνου του σχολικού έτους 2012-2013 τρία σε εκλαϊκευμένη μορφή βιβλία. Αυτά 

αφορούν αντίστοιχα στην Ιστορία της Ιεράς Σκήτης των Αγίων Πατέρων της Χίου 

(500 αντίτυπα – 48 σελ.), στην Ιστορία πέντε Καθολικών Ναών της Χίου (300 

αντίτυπα – 32 σελ.) και στην Ιστορία της Ιεράς Νέας Μονής της Χίου (250 αντίτυπα 

– 48 σελ. και έχει κάνει και 2
η
 έκδοση). Ένα, ακόμη, βιβλίο εκπόνησαν υπό την 

καθοδήγηση τη δική του και του συναδέλφου Θεολόγου Δημήτρη Μπεκριδάκη οι 

μαθητές του τμήματος Γ1 του 4ου Γυμνασίου Χίου το σχολικό έτος 2013-14 για την 

Παλιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Ισιδώρου (300 αντίτυπα – 32 σελ.). Την 

εκτύπωση και βιβλιοδεσία των βιβλίων ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος «άλφα πι» του 

Γιάννη Ν. Παληού. Τα δύο χρόνια που διδάξαμε Τοπική Ιστορία δημιουργήσαμε με 

τους μαθητές την παρακάτω σελίδα για μνημεία της Χίου 

http://4gym.wikispaces.com/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE

%AE+%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B14gym - 

Τοπική Ιστορία4gym.wikispaces.com, η οποία περιλαμβάνει ψηφιακό υλικό 

πλουσιότατο. Βασικός σκοπός της όλης αυτής δράσης ήταν η ενίσχυση των 

προσπαθειών που γίνονται για την προβολή της ιστορικής παράδοσής του νησιού μας 

της Χίου και το άνοιγμα του δημοσίου σχολείου στην κοινωνία. 

Επίσης, κατά το σχολικό έτος 2014-15 υπό την καθοδήγησή του οι μαθητές 

της Β’ Τάξης του Λιβάνειου Γυμνασίου Καρδαμύλων στα πλαίσια του μαθήματος 

των Βιωματικών Δράσεων εκπόνησαν και εξέδωσαν ένα δεκαεξασέλιδο βιβλίο για 

την Ιερά Μονή Πέρα Παναγιάς Καρδαμύλων.  

Τέλος, στον 11
ο
 τόμο του περιοδικού Φιλολογική Χίος του Συλλόγου 

Φιλολόγων Χίου, ο οποίος εκδόθηκε το 2014 συμπεριελήφθη κι ένα 16σέλιδο άρθρο 

του με τίτλο Το ολοκαύτωμα και η σφαγή του Αγίου Μηνά στην ποίηση. 

 

  


