
Ιστορία. Από τις  περιορισμένες  ανασκαφές  των  τελευταίων  χρόνων συνάγεται ότι  στη 
Xίο είχε αναπτυχθεί αξιόλογος πολιτισμός κατά την 3η χιλιετία π.χ. (εποχή του Χαλκού). 

Ως  πρώτους  κατοίκους  του  νησιού  οι  αρχαίοι  (Στράβων)  θεωρούσαν  τους  θεσσαλικής 

καταγωγής  Πελασγούς  (περί  το  1600  π.Χ.),  οι  οποίοι  έφεραν  στο  νησί  τη  λατρεία  του 
θεσσαλικού  θεού  Πελιναίου  Δία.  Την  ίδια  περίπου  εποχή  ή  λίγο  αργότερα  έρχονται  οι 

Λέλεγες από τη μικρασιατική ακτή, οι Κάρες από την Καρία και οι Άβαντες από την Εύβοι 

α. Τελευταίοι φτάνουν οι Ίωνες από την Αττική (περί το 1100 π.Χ.), οι οποίοι δίνουν την 
ιωνική  σφραγίδα  στον  χαρακτήρα  της  πόλης.  Αργότερα  η  Xίος  εντάσσεται  στην  ιωνική 

συμπολιτεία και συμμετέχει στην εξέγερση των ιωνικών πόλεων (499 π.Χ.), αν και χάρη 

στον  στόλο  της  δεν  είχε  κατακτηθεί  ποτέ  από  τους  Πέρσες,  θα  δεχτεί  όμως  την 
εκδικητική μανία τους μετά την ήττα των ελληνικών πόλεων στη ναυμαχία της Λάδης. Το 

479  π.Χ.  φαίνεται  ότι  ανέκτησε  την  ελευθερία  της,  γιατί  είναι  μέλος  της  Αθηναϊκής 

συμμαχίας, δυνάμεις της πολεμούν στη Μυκάλη και στις Πλαταιές εναντίον των Περσών 
και  συμμετέχει  στην αθηναϊκή  εκστρατεία  εναντίον της  Σάμου  και  στην εκστρατεία της 

Σικελίας.  Στον Πελοποννησιακό πόλεμο αρχικά βρίσκεται  στην αθηναϊκή παράταξη,  από 

την  οποία  αποστατεί  το  412  π.Χ.,  την  επαναφέρει  όμως  ο  αθηναϊκός  στόλος,  με  τον 
Αριστοκράτη, ο οποίος πολιορκεί ένα χρόνο την πρωτεύουσα και τελικά την καταλαμβάνει 

(411 π.Χ.). Το 404 π.Χ. βρίσκεται σύμμαχος των Λακεδαιμονίων, το 396 π.Χ. συμμαχεί 

πάλι  με  την  Αθήνα,  το  377  π.Χ.  έρχεται  σε  ρήξη  με  τους  Αθηναίους,  το  355  π.Χ. 
αναγνωρίζεται  ανεξάρτητη  και  το  331  π.Χ.  υποκύπτει  στους  Μακεδόνες.  Στην  περίοδο 

των διαδόχων του Αλεξάνδρου βρίσκεται ανάμεσα στα στρατόπεδα που αντιμάχονται των 

Μακεδόνων, αλλά και των Ρωμαίων, στους οποίους παραχωρεί τα λιμάνια της (190 π.Χ.). 
Στους  Μιθριδατικούς  πολέμους  είναι  με  το  μέρος  των  Ρωμαίων,  αλλά  ο  στρατηγός 

Ζηνόβιος την καταστρέφει (86 π.Χ.) και εκτοπίζει τους κατοίκους στην Κολχίδα, από όπου 

θα τους επαναφέρει ο Ρωμαίος Σύλλας όταν θα καταλάβει το νησί (84 π.Χ.). Για τη φιλία 
της οι Ρωμαίοι κηρύττουν τη Xίο civitas libera, ο Βεσπασιανός όμως, αφού κατάργησε την 

ελευθερία  των  ελληνικών  πόλεων  την  ενέταξε  στην  επαρχία  των  νήσων  (provincia 

insolarum). 

Στη  βυζαντινή  περίοδο  το  νησί  παρακολουθεί  τις  γενικότερες  τύχες  της 
αυτοκρατορίας,  δεχόμενο  συχνά  διάφορες  βαρβαρικές  και  πειρατικές  επιδρομές.  Γύρω 

στο 1070 το παίρνουν οι Σελτζούκοι και το 1089 ο Τζαχάς, που το κρατάει  ένα χρόνο. 

Εξαιτίας  της  γεωγραφικής  της  θέσης  η  Xίος  προσελκύει  τους  εμπόρους  των  ιταλικών 
πόλεων,  οι  οποίοι  εγκαταστάθηκαν  εκεί  σιγά  σιγά.  Το  1126  και  το  1171  επιχειρούν  να 

την καταλάβουν οι Βενετοί. Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους 

(1204)  και  τον  διαμελισμό  της  Bυζαντινής  αυτοκρατορίας,  η  Xίος  περιέρχεται  στη 
δικαιοδοσία  του  Λατίνου  αυτοκράτορα  της  Κωνσταντινούπολης  Βαλδουίνου,  την 

ελευθερώνει  όμως  το  1225  ο  αυτοκράτορας  της  Νίκαιας  Ιωάννης  Βατάτζης.  Με  τη 

συνθήκη  του  Νυμφαίου  (1261)  οι  Γενοβέζοι  αποκτούν  το  δικαίωμα  να  εγκαταστήσουν 
στη Xίο εμπορικό σταθμό. Με τον καιρό όμως η παροικία τους μεγαλώνει και κυριαρχεί 

στην εμπορική και γενικότερα στην οικονομική ζωή του νησιού, προετοιμάζοντας έτσι την 

πολιτική επικράτηση και την πλήρη κυριαρχία, για την οποία θα ανοίξει ο δρόμος όταν ο 
αυτοκράτορας  Ανδρόνικος  Παλαιολόγος  θα  αναθέσει  τη  διοίκηση  της  φρουράς  στον



Γενοβέζο ευγενή Βενέδικτο Ζαχαρία. Η γενοβέζικη κυριαρχία καταλύεται το 1329 με την 

επέμβαση  του  βυζαντινού  στόλου  και  τη  σύλληψη  του  τελευταίου  ηγεμόνα  της 
οικογένειας  Ζαχαρία.  Αλλά  οι  Γενοβέζοι  θα  ξαναγυρίσουν:  το  1346  κάνουν  επίθεση, 

καταλαμβάνουν  το  νησί  παρά  την  ηρωική  αντίσταση  των  κατοίκων με  την  ηγεσία  του 

Ζυβού  και  αναλαμβάνει  την  εξουσία  η  οικογένεια  Ιουστινιάνι  και  την  εμπορική 
εκμετάλλευση η εταιρεία Μαόνα. Η γενοβεζοκρατία θα κρατήσει περίπου 2 αι., κατά τους 

οποίους η εμπορική και οικονομική ζωή του νησιού θα αναπτυχθεί σε αξιοζήλευτο σημείο, 

παρά την τυραννική πολλές φορές συμπεριφορά των κατακτητών. 

Μετά  τους  Γενοβέζους  έρχονται  οι  Τούρκοι:  ο  στόλος  τους,  με  τον  Πιαλή  πασά, 

καταλαμβάνει  το  νησί  το  1566.  Ο  σουλτάνος  Σελίμ  B’  παραχωρεί  ειδικά  προνόμια  στο 
νησί,  το  οποίο  έχει  έτσι  ένα  είδος  αυτοδιοίκησης,  με  τη  δημογεροντία  του,  η  οποία 

επιτρέπει  και  τη  συνέχιση  της  οικονομικής  ανάπτυξης  και  τη  δημιουργία  αξιόλογης 

παιδείας.  Στον  Αγώνα  του  ‘21  οι  Χιώτες  ξεσηκώνονται  με  την  έμπνευση  του  Σαμιώτη 
Λυκούργου Λογοθέτη και του Χιώτη Χατζή Μπουρνιά (11 Μαρτίου 1822), αλλά, εντελώς 

απροετοίμαστοι,  δεν  μπορούν  να  αντιμετωπίσουν  τις  δυνάμεις  που  αποβιβάζει  εκεί  ο 

τουρκικός στόλος (30 Μαρτίου 1822) με τον ναύαρχο Καρά Αλή, οι οποίες, εκδικούμενες, 
ερήμωσαν τη Xίο σφαγιάζοντας 30.000 κατοίκους και αιχμαλωτίζοντας 40.000, που τους 

πούλησαν  ως  δούλους.  Η  σφαγή  της  Xίου  –όπως  έμεινε  στην  ιστορία  η  τουρκική 

εκδικητική  επιχείρηση–  συγκίνησε  βαθιά  και  την  ευρωπαϊκή  κοινή  γνώμη  και 
προσωπικότητες  της  τέχνης  και  του  πνεύματος  (Ντελακρουά,  Ουγκώ),  τροφοδοτώντας 

την έμπνευσή τους και προκαλώντας, μέσα στο γενικότερο κλίμα, το ενδιαφέρον για τον 

Ελληνικό Αγώνα. Στις 11 Ιουνίου 1822 ο Κανάρης θα κάψει μέσα στο λιμάνι της Xίου την 
τουρκική  ναυαρχίδα  και  θα  βρει  τον  θάνατο  ο  Καρά  Αλής.  Το  1827  προσπαθεί  να 

απελευθερώσει το νησί ο Φαβιέρος, αλλά αποτυγχάνει. Η Xίος θα απελευθερωθεί τελικά 

στις 11 Νοεμβρίου 1912.


