
Αρχαιολογία,  μνημεία.  Τα  αρχαία  μνημεία  της  Xίου  είναι  λίγα  σε  σχέση  με  τις 
φιλολογικές  μαρτυρίες  και  τις  περιγραφές  των  περιηγητών,  γεγονός  που  θα  πρέπει  να 

αποδοθεί στους σεισμούς και στην έλλειψη συστηματικών μεγάλης έκτασης ανασκαφών. 

Προϊστορικά  λείψανα,  χειροποίητα  αγγεία  με  χαρακτή  διακόσμηση,  επισημάνθηκαν  σε 
σπήλαιο του Aγίου Γάλα, στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού, και προϊστορικός οικισμός 

στο Εμποριό, στο νοτιοανατολικό άκρο: στο νότιο από τους δύο λόφους, που κλείνουν το 

λιμάνι  του  Εμποριού,  ανακαλύφθηκαν  ερείπια  ακρόπολης  της  εποχής  του  χαλκού  (3η 
χιλιετία) και χειροποίητα αγγεία με χαρακτή διακόσμηση, που τονίζεται συχνά με άσπρο 

χρώμα· στον βόρειο λόφο (προφήτης Ηλίας) ήλθαν στο φως κτίσματα της γεωμετρικής 

περιόδου  (7ος  αι.  π.Χ.):  ένα  οικοδόμημα  που  αποτελείται  από  προστώο  και  κυρίως 
δωμάτιο  (ίσως  βασιλική  κατοικία),  ένας  ναός  με  πρόδρομο,  σηκό  και  βάση  για  το 

λατρευτικό  άγαλμα  (πιθανόν  αφιερωμένος  στην  Αθηνά)  και  πολλά  ιδιωτικά  σπίτια.  Στο 

νοτιότερο άκρο της Xίου, στα Φανά, υπήρχε ο σημαντικότατος ιωνικού ρυθμού ναός του 
Φαναίου Απόλλωνα (κατά την παράδοση η τοποθεσία ονομάστηκε Φάναι επειδή από εκεί 

είδε  η  Λητώ  τη  Δήλο),  που  συναγωνιζόταν,  παρά  τις  μικρότερες  διαστάσεις  του,  το 

Αρτεμίσιο της Εφέσου και το Ηραίο της Σάμου: είχε αρχίσει να χτίζεται πώρινος τον 6o αι. 
π.Χ.,  έγινε  μαρμάρινος  τον  5o  και  στα  χριστιανικά  χρόνια  μετατράπηκε  σε  βασιλική· 

σήμερα είναι σε μεγάλο μέρος κατεστραμμένος. Άλλος αρχαϊκός ναός υπήρχε στον Ναγό 

(το  τοπωνύμιο  συνδέεται  με  τη  λέξη  ναός),  κοντά  στα  Καρδάμυλα.  Από  την  αρχαία 
παράδοση  εξάγεται  πως  ήταν  σημαντική  και  η  ανάπτυξη  της  γλυπτικής,  αν  και  τα 

ευρήματα  είναι  λιγοστά  και  περιορισμένης  σημασίας.  Αναφέρονται  ονόματα  περίφημων 

γλυπτών:  ο  μυθικός  ίσως Μέλας,  ο  γιος  του Μικιάδης  (αρχές  6ου  αι.  π.Χ.),  ο  γιος  του 
τελευταίου Άρχερμος, ο οποίος, μαζί με τους γιους του Βούπαλον και Άθηνι, φιλοτέχνησε 

διάφορα  έργα  στη  Δήλο  και  στη  Λέσβο·  παλαιότερα  πίστευαν  ότι  ήταν  έργο  του  η 

γνωστή  Νίκη  της  Δήλου,  σήμερα  όμως  υπάρχουν  αρκετές  επιφυλάξεις·  ίσως  ο  τύπος 
ανήκει  στον  Άρχερμο.  Σε  γλύπτες  από  τη  Xίο  αποδίδεται  η  εύρεση  της  μορφής  των 

γυναικείων  νεανικών  αγαλμάτων,  των  κορών,  με  τη  χάρη,  την  κομψή  ενδυμασία,  τη 

φιλάρεσκη στάση. Δυο  γυναικείοι κορμοί,  του Μουσείου  της Xίου,  που  χρονολογούνται 
γύρω  στο  570  π.Χ.,  μπορεί  να  θεωρηθούν  επιβεβαίωση,  έστω  και  σε  μικρή  κλίμακα, 

αυτής  της  παράδοσης.  Μερικοί  μελετητές  αποδίδουν  χιακή  καταγωγή  και  στη  γνωστή 

κόρη  (αριθμός  675)  του  Μουσείου  της  Ακρόπολης  της  Αθήνας,  του  510  π.Χ.·  της 
κλασικής  εποχής μόνο  ένα μικρό  δείγμα  υπάρχει  στο Μουσείο  της  Xίου,  μια  ανάγλυφη 

στήλη με παράσταση ιππέα· επίσης στο Μουσείο της Boστόνης βρίσκεται μια κεφαλή. Μια 

άποψη συνδέει με τη Xίο και τα 4 μπρούντζινα άλογα, που κοσμούν τον Άγιο Μάρκο της 
Βενετίας· σύμφωνα με αυτήν, αρχικά στόλιζαν το στάδιο της Xίου, από εκεί ο Θεοδόσιος 

τα  μετέφερε  στην  Κωνσταντινούπολη  (430  μ.Χ.)  και  από  την  Kωνσταντινούπολη  οι 

Σταυροφόροι  στη  Βενετία.  Αξιομνημόνευτη  είναι  η  κεραμική  της  Xίου.  Τα  λεγόμενα 
ναυκρατικά  αγγεία,  που  βρέθηκαν  σε  μεγάλο  αριθμό  στις  ανασκαφές  που 

προαναφέρθηκαν  φαίνεται  πως  είναι  έργα  χιακής  κεραμικής.  Ένα  ιδιότυπο  αρχαϊκό 

μνημείο είναι η λεγόμενη πέτρα του Ομήρου ή δασκαλόπετρα, κοντά στο Βροντάδο, που 
η λαϊκή φαντασία τη θέλει κάθισμα από το οποίο ο Όμηρος δίδασκε τους μαθητές του και 

στην πραγματικότητα είναι χιονοστιβάδα κατάλοιπο υπαίθριου ιερού της Κυβέλης και της 

Ρέας.



Ο χριστιανισμός έφτασε αρκετά νωρίς στη Xίο (οι πρώτοι μάρτυρες αναφαίνονται στα 
μέσα του 3ου αι.), τα μνημεία όμως της πρώτης αυτής περιόδου δεν είναι πολλά, όπως 
π.χ.  στη  γειτονική  Λέσβο.  Από  τις  βασιλικές  που  επισημάνθηκαν  και  μερικώς 

ανασκάφηκαν σημαντικότερη είναι  του Aγίου Ισιδώρου, στην πόλη της Xίου, που σώζει 

ψηφιδωτά δάπεδα  διαφόρων  εποχών,  από  τον  5o  έως  τον  7o  αι.  Eρείπια  βασιλικής  με 
λίγα ψηφιδωτά  επισημάνθηκαν  και  στους  Aγίους  Αναργύρους,  επίσης  μέσα  στην  πόλη, 

ενώ  στο  Εμποριό  οι  ανασκαφές  έφεραν  στο  φως  μεγάλη  βασιλική  του  6ου  αι.,  με 

βαπτιστήριο  που  διατηρεί  και  λείψανα  των  τοιχογραφιών  του.  Φυσικά  υπάρχει  και  η 
βασιλική των Φανών, που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Αρκετές βυζαντινές εκκλησίες της Xίου μιμήθηκαν την αρχιτεκτονική της Νέας Μονής, 
η  οποία  είναι  το  σημαντικότερο  βυζαντινό  μνημείο  του  νησιού.  Αξιολογότερη  είναι  η 

εκκλησία  της  Παναγίας  της  Κρήνας,  κοντά  στο  χωριό  Βαβύλοι,  από  τα  ωραιότερα 

δείγματα  νησιωτικής παραλλαγής  του  οκταγωνικού τύπου. Ο τρούλος στηρίζεται  με  τις 
γωνιαίες κόγχες και τα τόξα στους εξωτερικούς τοίχους του ναού, καλύπτοντας όλο τον 

κεντρικό  χώρο.  Η  τοιχοδομία,  πλούσια  διακοσμημένη  και  διαρθρωμένη  με  τα  τυφλά 

αψιδώματα του ιερού και τα κεραμοπλαστικά κοσμήματα των πλάγιων τοίχων, προσδίδει 
ιδιαίτερη κομψότητα και χάρη στο μνημείο, που θα πρέπει να χρονολογηθεί στον 12o13o 

αι.  Εσωτερικά η  εκκλησία  είναι  διακοσμημένη με  τοιχογραφίες  σε  3 στρώματα,  από  τα 

οποία  το παλαιότερο  χρονολογείται  στον  13o  αι.  (παλαιότεροι  λόγιοι  είχαν  διαβάσει  τη 
χρονολογία  1287 σε  τοιχογραφία  του  νότιου  τοίχου),  και  το  νεότερο  έργο  του Μιχαήλ 

Χωματζά, ενός από τους τελευταίους τεχνίτες της Κρητικής σχολής, στον 18o αι. (1734). 

Στον  ίδιο  οκταγωνικό  τύπο  είναι  χτισμένη  και  η  εκκλησία  των  Αγίων  Αποστόλων  στο 
Πυργί, για τη χρονολόγηση των οποίων δεν υπάρχει βεβαιότητα, τοποθετείται όμως στον 

13o14o αι. Οι  τοιχογραφίες,  που  καλύπτουν όλες τις  επιφάνειες  των τοίχων,  είναι  του 

17ου  αι.  (1665),  έργα  της  τελευταίας  φάσης  της  Κρητικής  σχολής,  του  ζωγράφου 
Αντωνίου  Δομεστίχου  Κυνηγού  του  Κρητός.  Και  η  Παναγία  της  Κρήνας  και  οι  Άγιοι 

Απόστολοι στο Πυργί, καθώς διατήρησαν τον αρχικό τους τρούλο και τη γενική εξωτερική 

τους εμφάνιση, βοηθούν να σχηματιστεί κάποια αντίληψη για τα χαμένα, μετά τον σεισμό 
του 1881, ανάλογα στοιχεία της Νέας Μονής. Οκταγωνική είναι και η εκκλησία του Aγίου 

Γεωργίου του Συκούση στο ομώνυμο χωριό, αλλά παραμορφώθηκε εντελώς από νεότερες 

προσθήκες. Απλουστευμένη παραλλαγή σημειώνουν οι μικρών διαστάσεων εκκλησίες του 
Aγίου Ιωάννη στη θέση Κέρος, κοντά στο Πυργί, τα εκκλησάκια στο σπήλαιο Άγιος Γάλας, 

που διακοσμήθηκαν με τοιχογραφίες βυζαντινής πιθανότατα εποχής, η Παναγία η Σικελιά, 

που  είναι  περισσότερο  μια  βασιλική  με  τρούλο  και  διακοσμείται  εξωτερικά  με 
κεραμοπλαστικά. Αξιόλογη για τις τοιχογραφίες που διασώζει (14ου αι.) είναι η εκκλησία 

της Παναγίας Αγρελωπούσαινας, κοντά στην Καλαμωτή,  μονόκλιτη  θολωτή βασιλική με 

τρουλωτό  (τυφλό)  νάρθηκα.  Τοιχογραφίες  σε  δύο  στρώματα,  από  τα  οποία  το 
παλαιότερο  μπορεί  να  χρονολογηθεί  στη  βυζαντινή  εποχή,  διασώζει  και  ο  μονόχωρος 

ναΐσκος του Aγίου Θαλλέλαιου, στο χωριό Άγιος Γάλας. 

Από τη μεταβυζαντινή περίοδο, αξιομνημόνευτα μνημεία είναι η μονή Μουνδών, στο 
χωριό  Διευχά,  που  ιδρύθηκε  το  1582,  με  τοιχογραφίες  στο  καθολικό  της  του 18ου  αι.



Σημαντικές  τοιχογραφίες  διατηρεί  η  εκκλησία  του  νεκροταφείου  του  ιστορικού  χωριού 

Ανάβατος,  όπου  υπάρχει  και  το  ιδιόμορφο  τριώροφο  κτίριο  (ελαιοτριβείο,  σχολείο, 
εκκλησία), όπως  επίσης  και  ο Άγιος Δημήτριος  στο Πίτυος.  Εντυπωσιακό τέλος  είναι  το 

ξυλόγλυπτο τέμπλο του Παλαιού Ταξιάρχη στα Μεστά με τον πλουσιότατο διάκοσμό του.


