
Αρχιτεκτονική. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Xίου παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικό 
ενδιαφέρον, ανάλογο προς την πολυκύμαντη ιστορία της. Το ενδιαφέρον αυτό έγκειται σε 

δύο  κυρίως  παράγοντες:  στην  επιβίωση  ακέραιων  μεσαιωνικών  οχυρωμένων  οικισμών, 

μοναδικών  στη  σύγχρονη  Ελλάδα,  Χίος  και  στο  πλήθος  των  ισχυρών  δυτικών  και 
ανατολικών  επιδράσεων  που  παρατηρούνται  εκεί,  αποτέλεσμα  της  πολύχρονης 

βενετσιάνικης  και  γενοβέζικης  κυρίως  κατοχής  από  τη μια  μεριά  και  της  τουρκικής  από 

την άλλη,  ενώ παράλληλα,  εύκολα διακρίνει κανείς  ζωντανή τη βυζαντινή αρχιτεκτονική 
παράδοση και πολλές από τις γνώριμες μορφές της νεότερης ελληνικής λαϊκής τέχνης. 

Τα  μεσαιωνικά  χωριά  της  Xίου,  όπως  τα  Μεστά,  το  Πυργί,  οι  Ολύμποι  και  η 
Καλαμωτή,  παρουσιάζουν  στη  γενική  τους  διάταξη  μια  εντελώς  κλειστή  και  συμπαγή 

μορφή,  σχεδόν  αυστηρά  γεωμετρικά  καθορισμένη. Οι  κατοικίες  είναι  κολλημένες  η  μια 
δίπλα στην άλλη, οι ελεύθεροι χώροι μέσα στον οικισμό είναι ουσιαστικά ανύπαρκτοι και 

το οδικό δίκτυο αποτελείται από τους απόλυτα απαραίτητους μόνο στενούς δρόμους, με 

πλήθος  αδιέξοδα.  Οι  εξωτερικοί  τοίχοι  των  κατοικιών  της  περιμέτρου  αποτελούν 
ταυτόχρονα  και  το  τείχος  του  οικισμού,  που  στις  γωνίες  ενισχύεται  με  ημικυκλικούς 

πύργους·  υπήρξαν  εξάλλου  –γιατί  σήμερα  δεν  σώζονται  πλέον–  πύλες  εισόδου  στον 

οικισμό. Οι δρόμοι καλύπτονται σε ορισμένα τμήματά τους από τις κατοικίες ή, άλλοτε, 
γεφυρώνονται από τόξα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κίνηση των κατοίκων σε όλη την 

έκταση των δωματίων των κατοικιών, για την ευκολότερη άμυνα και τον αιφνιδιασμό των 

επιτιθεμένων.  Στο  κέντρο  του  οικισμού  αφήνεται  ένας  χώρος,  στον  οποίο  χτίζεται  ο 
κεντρικός  πύργος,  διώροφο ή  τριώροφο κτίριο  μεγάλων διαστάσεων,  που περιβάλλεται 

από ένα ακόμα τείχος με πύργους στις γωνίες και επάλξεις. Σήμερα σώζονται ερειπωμένοι 

τέτοιοι πύργοι στους Ολύμπους και στο Πυργί. 

Οι κατοικίες είναι γενικά διώροφες, λιθόδμητες, θολοσκέπαστες, με επίπεδα δώματα. 

Στον  όροφο  αφήνεται  συνήθως  ακάλυπτος  ένας  μικρός  χώρος  –ο  βυζαντινός  ηλιακός– 
που  αποτελεί  το  σημαντικό  τμήμα  στην  όλη  σύνθεση  της  κατοικίας,  η  οποία  γενικά 

μειονεκτεί  από  άποψη  ηλιασμού  και  αερισμού  μέσα  στην  ασφυκτικά  κατοικημένη 

επιφάνεια  του  οικισμού.  Ο  ηλιακός  μπορεί  να  είναι  ανοικτός  προς  τον  δρόμο  ή  και  να 
περιβάλλεται  ολόκληρος  από  χώρους  της  κατοικίας,  να  είναι  δηλαδή  ένα αίθριο. Η  όλη 

γενικά  κατασκευή  της  κατοικίας  καθώς  και  τα  εξωτερικά  μορφολογικά  της  στοιχεία  – 

μονόλοβα  ή  δίλοβα  ανοίγματα,  τοξύλλια  που  υποβαστάζουν  ηλιακούς  που  προεξέχουν 
κλπ.– μαρτυρούν σαφή βυζαντινή προέλευση. 

Ιδιαίτερα  αξιόλογος  είναι  ο  τρόπος  διαμόρφωσης  των  όψεων,  που  αποκλειστικά 
σχεδόν  συναντάται  στο  Πυργί,  με  τη  μέθοδο  που  είναι  γνωστή  εκεί  ως  ξυστό  και  που 

αντιστοιχεί στο ιταλικό sgraffito. H πρόσοψη επιχρίεται με ασβεστοκονίαμα, που περιέχει 
μαύρη  άμμο,  ασβεστώνεται  και  μετά  χαράζουν  οριζόντιες  ταινίες  με  γεωμετρικά 

διακοσμητικά  θέματα·  ξύνουν  κατόπιν  όσα  τμήματα  απαιτούνται,  που  έτσι  γίνονται 

μαύρα,  ενώ  τα  υπόλοιπα  μένουν  λευκά,  δημιουργώντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  σύνολα 
διακοσμητικά μοναδικά σε πλούτο και ποικιλία μορφών. Η καταγωγή του τρόπου αυτού 

φαίνεται πως είναι  ιταλική, ενώ είναι γνωστό πως και οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν σε



ορισμένες  περιπτώσεις  έγχρωμες  γραμμικές  διακοσμήσεις  σε  προσόψεις  κτιρίων.  Aν  και 

στην περίπτωση της Xίου, η υπόθεση της ιταλικής επίδρασης είναι η πιθανότερη, το θέμα 
δεν μπορεί ακόμα να θεωρηθεί ότι εξαντλήθηκε. 

Μια άλλη κατηγορία αξιόλογων κτιρίων είναι τα λεγόμενα αρχοντικά του Κάμπου, οι 

κατοικίες δηλαδή των μεγάλων παλαιών αρχοντικών οικογενειών του νησιού. Δυστυχώς, 
οι καταστρεπτικοί σεισμοί του 1881 υπήρξαν μοιραίοι για ένα μεγάλο μέρος των κτιρίων 

της  Xίου,  ανάμεσα  σε  αυτά  και  των  αρχοντικών  του  Κάμπου.  Ωστόσο  και  ό,τι  ακόμα 

σώζεται  παρουσιάζει  μεγάλο  ενδιαφέρον.  Στα  αρχοντικά  του  Κάμπου  είναι  σαφές  ότι 
διασώζονται μορφές της επίσημης αρχιτεκτονικής με φανερές τις δυτικές επιδράσεις. Οι 

κατόψεις  έχουν  συχνά  άξονες  συμμετρίας  και  η  κάλυψη  των  κύριων  χώρων  γίνεται  με 

περίπλοκες  θολοδομικές  κατασκευές·  στα  σταυροθόλια  συχνά  εμφανίζονται  νευρώσεις· 
υπάρχουν  πολλά  γλυπτά  αρχιτεκτονικά  μέλη,  μνημειώδεις  κλίμακες  και  γενικά  όλα  τα 

χαρακτηριστικά  μιας  μεγαλοαστικής  αρχιτεκτονικής.  Παρατηρούνται  εξάλλου  στα 

αρχοντικά  του  Κάμπου  έντονα  μορφολογικά  στοιχεία  μπαρόκ.  Είναι  φανερό  ότι  η  Xίος 
μπορούσε  να  δέχεται  μέχρι  και  τον  19o  αι.  ισχυρές  δυτικές  επιδράσεις,  αλλά  και  να 

δέχεται εξίσου την επίδραση του τουρκομπαρόκ, που είχε στο μεταξύ αναπτυχθεί.


