
Ιστορία. Σύμφωνα με την παράδοση, πρώτοι κάτοικοι της Σάμου, όπως και των άλλων 
νησιών, ήταν Κάρες και Λέλεγες. Ως οικιστής του νησιού αναφέρεται ο Αγκαίος από την 

Κεφαλονιά, που είχε λάβει μέρος και στην αργοναυτική εκστρατεία. Αργότερα έρχονται 

οι  Ίωνες,  ενώ  Επιδαύριοι,  που  θα  έρθουν  με  τον  Προκλή,  θα  φέρουν  μαζί  τους  τη 
λατρεία της Ήρας. Του Προκλή απόγονοι φαίνεται πως βασίλεψαν στη Σ. στα πρώιμα 

αυτά χρόνια, αλλά τίποτε περισσότερο δεν είναι γνωστό. 

Η ανάπτυξη του νησιού, οφειλόμενη στην εξαιρετικά ευνοϊκή για το εμπόριο και τη 
ναυτιλία  θέση  του,  αρχίζει  πριν  από  το  τέλος  του  7ου  αι.  π.Χ.  και  οι  κάτοικοι  του 
γίνονται  γνωστοί  ως  επιδέξιοι  ναυτικοί  και  τολμηροί  θαλασσοπόροι:  ταξιδεύουν  στο 

Γιβραλτάρ, στην Κυρηναϊκή, στην Αίγυπτο, στην Ισπανία, στα Δαρδανέλια και ιδρύουν 

αποικίες στην Αμοργό, στην Κιλικία και στη Θράκη. Στην εποχή του Πολυκράτη  (538 
522  π.Χ.),  η  Σάμος  γίνεται  για  ένα  διάστημα  θαλασσοκράτειρα  και  «πολίων  πασέων 

πρώτη  ελληνίδων  καιβαρβάρων»  (Ηρόδοτος).  Φημισμένοι  ποιητές  και  γλύπτες,  ο 

Ίβυκος, ο Ανακρέων, ο Θεόδωρος, εργάζονται τότε εκεί και τότε χτίζονται τα τείχη της 
πόλης,  η  μεγάλη προκυμαία στο  λιμάνι,  το  υδραγωγείο  του Ευπαλίνου  και  ο  μεγάλος 

ναός  της Ήρας.  Στη  σκυθική  εκστρατεία  του  ακολουθούν  αναγκαστικά  το Δαρείο  και 

μετά  την  αποτυχία  της  συμμετέχουν  στην  αποτυχημένη  προσπάθεια  των  ιωνικών 
πόλεων να αποτινάξουν τον περσικό ζυγό. Στην πρώτη περσική εκστρατεία εναντίον της 

Ελλάδας  ακολουθούν  τον  περσικό  στόλο  και  στη  δεύτερη  δίνουν  πληρώματα  στο 

περσικό ναυτικό. Όταν όμως, μετά την περσική ήττα στη Σαλαμίνα, φτάνει στη Σάμο ο 
ελληνικός στόλος, οι Σάμιοι διώχνουν τον τύραννο Θεομήστορα που είχε εγκαταστήσει 

ο  Ξέρξης  και  συμμετέχουν  ενεργά,  μαζί  με  τους  άλλους  Ίωνες,  στη  ναυμαχία  της 

Μυκάλης (479 π.Χ.). Αυτή την εποχή η Σάμος βρίσκεται σε μεγάλη ακμή (Υπολογίζεται 
πως ο πληθυσμός της γύρω στο 440 π.Χ. έφτανε τις 60 000). Από το 477 ως το 439 

π.Χ. είναι μέλος της αθηναϊκής συμμαχίας, χωρίς υποχρέωση να πληρώνει φόρο, αφού 

είναι  ισόνομη.  Η  μεγάλη  της  δύναμη  όμως  φαίνεται  επικίνδυνη  στους  Αθηναίους.  Η 
ευκαιρία να την εκμηδενίσουν θα τους δοθεί με την παρέμβαση τους υπέρ της Πριήνης 

και της Μιλήτου στη διαμάχη που είχαν οι δύο πόλεις με τη Σάμο. Αθηναϊκές δυνάμεις 

υπό  τον  Περικλή  θα πολιορκήσουν  σε  λίγο  την πόλη,  θα  την  υποδουλώσουν  ύστερα 
από πολιορκία εννέα μηνών και θα επιβάλουν σκληρούς όρους στη Σάμο: να παραδώσει 

το στόλο, να κατεδαφίσει τα τείχη, να πληρώσει μεγάλη πολεμική αποζημίωση και να 

δώσει  όμηρους.  Την  εξουσία  αναλαμβάνουν  τώρα  οι  φιλικοί  προς  τους  Αθηναίους 
δημοκρατικοί.  Μετά  τον  Πελοποννησιακό  πόλεμο  ο  Σπαρτιάτης  ναύαρχος  Λύσανδρος 

εγκατασταίνει πάλι το αριστοκρατικό πολίτευμα. Στον 4o αι. η Σάμος είναι το μήλο της 

έριδας  για  τις  δυο  μεγάλες  δυνάμεις  του  ελληνικού  κόσμου,  ώσπου  το  365  π.Χ.  την 
κατακτά  ο  Αθηναίος  στρατηγός  Τιμόθεος.  Πολλοί  κάτοικοι  εξορίζονται  τώρα  και 

σκορπίζονται  στις μικρασιατικές πόλεις, όπου θα παραμείνουν  επί  43  χρόνια  (365322 

π.Χ.) και θα επιστρέψουν με το διάταγμα του Μεγάλου Αλέξανδρου για την επιστροφή 
όλων των πολιτικών εξόριστων στις πατρίδες τους (322 π.Χ.). Τότε θα φύγουν από το 

νησί και οι Αθηναίοι κληρούχοι, που είχαν εγκατασταθεί στο μεταξύ.



Στα χρόνια που ακολουθούν η Σάμος βρίσκεται διαδοχικά στη σφαίρα επιρροής των 
Πτολεμαίων  της  Αιγύπτου,  του  Αντίοχου  B’,  του  Πτολεμαίου  Γ’,  του Φίλιππου  E’  της 
Μακεδονίας και του Αντίοχου Γ’, μένει για λίγο ανεξάρτητη μετά την ήττα του Αντίοχου 

Γ’ από τους Περγαμηνούς και το 129 π.Χ. συμπεριλαμβάνεται στη ρωμαϊκή επαρχία της 

Ασίας. Η συμμαχία της με το Μιθριδάτη στους αγώνες του εναντίον των Ρωμαίων, που 
της  στοίχισε  την  καταστροφή  της  από  τον  Πομπήιο,  η  λεηλασία  του  Ηραίου  και  οι 

διαρπαγές  των  θησαυρών  του  ιερού  από  το  Γάιο  Λικίνιο  Βάρο  και  τους  ύστερα  από 

αυτόν  Ρωμαίους  ύπαρχους,  είναι  όλα  όσα  ξέρουμε  για  τα  τελευταία  χρόνια  του 
ελληνισμού στη Σάμο. Στον εμφύλιο πόλεμο (42 π.Χ.) το νησί ανήκει στο στρατόπεδο 

του  Βρούτου  και  του  Κάσιου,  ενώ  δέκα  χρόνια  αργότερα  δέχεται  το  στόλο  και  το 

στρατό του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Ο Αύγουστος, που έμεινε δυο χειμώνες στο 
νησί,  παραχώρησε  στους  κατοίκους  το  δικαίωμα  του  Ρωμαίου  πολίτη,  ο  Τιβέριος 

αναγνώρισε  στο  Ηραίο  δικαίωμα  ασυλίας,  ο Καλιγούλας  δοκίμασε  να  αναστηλώσει  τα 

παλάτια του Πολυκράτη, ο Νέρων παραχώρησε αυτονομία, ο Κλαύδιος έχτισε ναό του 
Διόνυσου  και  για  τον  Τραϊανό  και  τον  Αδριανό,  όπως  και  για  τους  προηγούμενους 

αυτοκράτορες, στήθηκαν αγάλματα και τιμητικές επιγραφές. Το 267 μ.Χ. η πόλη και το 

Ηραίο καταστρέφονται από επιδρομή των Ερούλων και  το 292 το νησί υπάγεται στην 
επαρχία των νήσων (provincia insularum) με πρωτεύουσα τη Ρόδο. 

Χριστιανική κοινότητα με επικεφαλής επίσκοπο ιδρύεται στη Σάμο κατά τον 4o αι. 
Τον  7o  αι.  επιθέσεις  και  λεηλασίες  των  Σαρακηνών  και  Τούρκων  αναγκάζουν  τους 

Βυζαντινούς  να  ιδρύσουν  το  θέμα  της  Σάμου,  που  περιλαμβάνει  και  την  απέναντι 

μικρασιατική ακτή. Μετά το 10o αι. γίνονται διαδοχικά κύριοι του νησιού, για μικρότερα 
ή  μεγαλύτερα  διαστήματα,  Βυζαντινοί,  Βενετοί,  Φράγκοι,  Γενουάτες,  τον  11o  αι.  το 

λεηλατούν Τούρκοι πειρατές, από το 1125 ως το 1157 το κατέχουν οι Βενετοί, το 1312 

υποφέρει από τον Τούρκο πειρατή Αϊδήν, το 1363 το καταλαμβάνουν οι  Ιουστινιάνοι, 
Γενουάτες  που  κατείχαν  τη  Χίο,  και  το  1475  παραδίνεται  στους  Τούρκους,  ενώ  οι 

Γενουάτες μεταφέρουν τους ελάχιστους κάτοικους, που είχαν απομείνει, στη Χίο και το 

νησί μένει εντελώς έρημο για εκατό σχεδόν χρόνια. 

Το  νέο  συνοικισμό  του  νησιού  αναλαμβάνει  το  1550  ο  Τούρκος  Κιλίτζ  πασάς, 
δίνοντας προνόμια στους χριστιανούς, που θα δέχονταν να μετοικήσουν εκεί. Από τους 

πρώτους  είναι  ο  Νικόλαος  Σαρακίνης,  που  χτίζει  το  σωζόμενο  πύργο  του  στο 

ευφορότερο μέρος του νησιού. Στους τουρκοβενετικούς πολέμους (16491669) το νησί 
υποφέρει  από  τις  βιαιοπραγίες  των  Βενετών,  στους  ρωσοτουρκικούς  (17701774) 

περνάει,  μαζί  με  όλα  τα  νησιά  του  Αιγαίου,  μια  περίοδο  ρωσικής  κατοχής,  για  να 

επιστρέψει και πάλι στην τουρκική διοίκηση μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή 
(1774). 

Στις 18 Απριλίου 1821 οι Σάμιοι ύψωσαν την επαναστατική σημαία στο Βαθύ και τη 
διοίκηση του νησιού αναλαμβάνει ο Λυκούργος Λογοθέτης. Τον επόμενο μήνα κάνουν 

επιδρομή στις απέναντι ακτές, σε αντίποινα για τουρκικές αγριότητες εναντίον Σαμίων 

που  κατοικούσαν  στη  Μ.  Ασία,  τον  Ιούλιο  αποκρούουν  τους  Τούρκους  που  είχαν



επιχειρήσει απόβαση στο ακρωτήριο Τζωρτζή  (που εξαιτίας της σφαγής των Τούρκων 

ονομάστηκε  από  τότε Κάβο  φονιάς)  και  το Μάρτιο  του 1822  επιχειρούν την  τραγική 
εκστρατεία  της  Χίου.  Στις  5  Αυγούστου  1824  ο  ελληνικός  στόλος  καταβάλλει  στη 

ναυμαχία του Γέροντα τον τουρκικό, που έχει  επιχειρήσει αποβάσεις στη βόρεια ακτή 

του νησιού. 

Με το πρωτόκολλο του Λονδίνου (22 Ιανουαρίου 1830) η Σάμος μένει έξω από τα 

σύνορα του νέου ελληνικού κράτους. Ο Λογοθέτης οργανώνει και πάλι τον αγώνα, που 
καταλήγει  στην παραχώρηση  εσωτερικής  αυτονομίας  (10 Δεκεμβρίου 1832). Η  Σάμος 

γίνεται  ηγεμονία,  με  πρώτο  ηγεμόνα  το  Στέφανο  Βογορίδη·  τη  νομοθετική  εξουσία 

ασκεί η συνέλευση των αντιπροσώπων των Σαμίων και την εκτελεστική ο ηγεμόνας. Για 
το  σουλτάνο  ορίζεται  ετήσιος  φόρος  400  000  γρόσια,  θα  ακολουθήσουν  διάφορα 

επαναστατικά κινήματα  (1849, 1908, 1912) για την ένωση του νησιού με την Ελλάδα 

και στις 2 Μαρτίου 1913 αποβιβάζεται ελληνικός στρατός στη Σάμο, η οποία ενώνεται 
από τότε με την Ελλάδα.


