
Οικονομία, οικισμοί. Ο νομός Xίου  είναι ο  περισσότερο πυκνοκατοικημένος  από  τους 
άλλους  4  του  διαμερίσματος  των  νησιών  του  Αιγαίου.  Η  οικονομία  του  βασίζεται  στη 

γεωργία  και  στη  ναυτιλία.  Μικρό  σχετικά  τμήμα  του  εδάφους  καλλιεργείται,  με 

σημαντικότερα  προϊόντα  τα  εσπεριδοειδή,  κυρίως  μανταρίνια,  η  παραγωγή  των  οποίων 
πλησιάζει  το  ένα πέμπτο  της συνολικής παραγωγής  της  χώρας,  όσπρια  κ.ά.,  καθώς  και 

την  περίφημη  μαστίχα,  που  παράγεται  αποκλειστικά  στη  Xίο,  στη  νότια  περιοχή  του 

νησιού  (Μαστιχοχώρια),  σε  ποσότητα περίπου 300  τόνων  ετησίως  και  εξάγεται  σχεδόν 
στο σύνολό της (περίπου 2/3 στο Ιράκ) αποδίδοντας 1,52 εκατ. δολάρια. Από τη Xίο και 

από τις Οινούσσες κατάγονται πολλές οικογένειες εφοπλιστών και αυτό αποτελεί έναν από 

τους  λόγους  για  τους  οποίους  ο  νομός  Xίου  τροφοδοτεί  με  πληρώματα  το  ελληνικό 
εμπορικό ναυτικό, σε αναλογία μεγαλύτερη από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδας. 

Οι περισσότεροι οικισμοί του νομού βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο νοτιοανατολικό 
τμήμα  του  νησιού  της  Xίου  και  κατά  δεύτερο  λόγο  στο  βορειοδυτικό  του,  ενώ  οι 

μεγαλύτεροι  σε  πληθυσμό  βρίσκονται  στη  μέση  της  ανατολικής  ακτής.  Εκτός  από  την 
πρωτεύουσα του νομού που διατηρεί  τον πληθυσμό της,  το υπόλοιπο νησί παρουσίασε 

συνολικά μείωση του πληθυσμού. Συνολικά υπάγονται διοικητικά στον νομό Χίου 9 δήμοι, 

32 κοινότητες και 126 οικισμοί. 

Το  νησί  (841,58  τ.  χλμ.,  52.184  κάτ.)  εκτείνεται  παράλληλα  προς  τη  μικρασιατική 

ακτή, στη χερσόνησο της Ερυθραίας, από την οποία χωρίζεται με δίαυλο πλάτους 7 χλμ. 

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η ομώνυμη πόλη, η Xίος ή Χώρα όπως την ονομάζουν 
συνηθέστερα οι κάτοικοι, βρίσκεται στη μέση περίπου της ανατολικής ακτής του νησιού. 

Διοικητικό,  εμπορικό,  ιστορικό  και  πολιτιστικό  κέντρο  του  νησιού.  Είναι  έδρα  του 

ομώνυμου δήμου (23 τ. χλμ., 22.894 κάτ.). 

Από φιλολογικές μαρτυρίες, επιγραφικά και αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνεται ότι 

η  σημερινή πόλη  είναι  χτισμένη πάνω σχεδόν στην αρχαία  (την  κλασική  τουλάχιστον), 
φυσικά με τις  σχετικές  μορφολογικές διαφορές του  εδάφους,  από τις οποίες  κυριότερη 

είναι  η  αλλαγή  της  μορφής  του  λιμανιού,  το  οποίο  πιθανότατα  κατά  την  αρχαιότητα 

εισχωρούσε  και  καταλάμβανε  και  τον  τόπο όπου  τώρα  βρίσκεται  το  κάστρο.  Η  αρχαία 
ακρόπολη υψωνόταν πιθανότατα στον λόφο που σήμερα ονομάζεται Παλαιόκαστρο, ενώ 

η  αγορά  απλωνόταν  στον  χώρο  μεταξύ  της  ακρόπολης  και  του  σημερινού  δημοτικού 

κήπου.  Από  τα  σημαντικότερα  μνημεία  της  αρχαίας  πόλης,  γνωστά  κυρίως  από 
φιλολογικές μαρτυρίες, ήταν το  ιερό της Αθηνάς Πολιούχου, το θέατρο, το γυμνάσιο, ο 

ναός του Διονύσου κ.ά. 

Η  πόλη  δεν  φαίνεται  να  έχει  διακοπές  στην  ιστορία  της,  όπως  τουλάχιστον 
μαρτυρούν τα μνημεία. Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες σημαντικό λείψανο είναι 
η  βασιλική  του  Aγίου  Ισιδώρου,  ο  οποίος  μαρτύρησε  και  θάφτηκε  εκεί  τον  3o  αι.  Και 

άλλες  βασιλικές  έχουν  επισημανθεί  και  μερικώς  ανασκαφεί  (Αγίων  Αναργύρων  κ.ά.), 

πιθανότατα  δε  υπάρχουν  και  άλλες  κάτω  από  μεταγενέστερα  κτίσματα.  Με  όλη  τη



μεσαιωνική ιστορία της Χώρας είναι συνδεδεμένο το κάστρο της: χτίστηκε περίπου κατά 

τον  10o  αι.  από  Βυζαντινούς,  συνεχίζει  τη  ζωή  του  στη  φραγκοκρατία  και  στην 
τουρκοκρατία,  παίρνοντας  κάθε  φορά  τη  σφραγίδα  των  κυρίων  του·  έτσι  η  σημερινή 

μορφή  είναι  έντονα  γενοβέζικη  ή  τουρκική.  Στην  εποχή  της  ενετοκρατίας  πρέπει  να 

τοποθετηθεί ο γνωστός Καμένος πύργος καθώς και ένα υστερογοτθικό κτίσμα με ωραία 
νευρωτά οξυκόρυφα σταυροθόλια, στη συνοικία Λίμνη. Από την τουρκοκρατία μένουν το 

τζαμί του Κάστρου, ναός του Aγίου Γεωργίου που τον μετέτρεψε σε τζαμί ο Πιαλή πασάς 

το  1566,  το  τζαμί  της  πλατείας,  όπου  στεγάζεται  το  Βυζαντινό  και  Μεταβυζαντινό 
Μουσείο,  το Αρχαιολογικό Μουσείο για την οικοδόμηση του οποίου έγινε μεγάλη χρήση 

πέτρας από τα Θυμιανά. 

Μετά  την  αιματηρή  λαίλαπα  του  1822,  η  πόλη  θα  γνωρίσει  νέα  καταστροφή,  από 
φυσικά στοιχεία τώρα,  το 1881, οπότε ο σεισμός την καταστρέφει κατά το μεγαλύτερο 

μέρος. Σιγά σιγά όμως θα κτιστεί πάλι, θα στολιστεί με νέα κτίρια και θα ξαναβρεί τον 
ρυθμό  της  με  τη  συμπαράσταση  και  των  ανθρώπων  της,  μεταξύ  των  οποίων 

συγκαταλέγονται εξέχουσες φυσιογνωμίες του νεοελληνικού πολιτισμού: ο Λέων Aλάτιος, 

ο Νεόφυτος Βάμβας, ο Ευστράτιος Aργέντης, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Γιάννης Ψυχάρης, 
ο  Κωνσταντίνος  Άμαντος,  ο  Ιωάννης  Συκουτρής,  ο  Εμμανουήλ  Ροΐδης,  ο  Γεώργιος 

Σουρής,  ο Λάμπρος Πορφύρας, ο  Γιώργος Θεοτοκάς, ο Φώτης Αγγουλές  γεννήθηκαν ή 

κατάγονταν από τη Xίο.


