
ΤΟ ΔΗΜΟΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Ή ΰπαρξις Δ ήλιον και επομένως λατρείας τοΰ Δηλίου ’Απόλλωνος έν Χίφ 
μαρτυρειται σαφώς δι’ επιγραφής τών αρχών τοΰ 5ου π. X. αί., Ε Schwyzer, 

Dial. gr. ex. ep. άρ. 688, A στ. 5-6 : άπο τούτο μέχρι το Δηλίο.
Ή μαρτυρία αΰτη είναι ή μόνη ύπάρχουσα, ένφ οί δεσμοί τής Χίου κατά 

τους πρωίμους Ελληνικούς χρόνους προς την ίεράν νήσον φαίνεται ότι ήσαν στε
νότατοι, ώς μαρτυρειται ήδη έν τώ εις ’Απόλλωνα Όμηρικώ ύμνφ. Όχι μόνον ή 
συμμετοχή εις τήν έπι τής Δήλου πανήγυριν θά ήτο σημαντική αλλά και ή έπ'ι τής 
Χίου τέλεσις τής λατρείας θά έπρεπε νά είναι αξιόλογος, εάν κρίνωμεν εκ τής ύπάρ- 
ξεως Δηλίων καί είς όλιγώτερον σημαντικός νήσους.

Διά τούτο εκφράζω ενταύθα τήν ΰπόθεσιν ότι ή ονομασία Δήλιον έπεσκιάσθη 
υπό έτέρας έπικλήσεως, ήτις ήτο επικρατέστερα έν Χίω. Φαίνεται δηλαδή ότι το 
Δήλιον τής Χίου είναι τό ιερόν τού Φαναίου ’Απόλλωνος τό άνασκαφέν υπό τού 
μακαρίτου Κ. Κουρουνιωτου, Άρχ. Δελτίον I σ. 72 κέ. καί II σ. 190 κέ., καί 
συμπληρωματικώς κατόπιν υπό τής W. Lamb, BSA 35, 1934- 35, σ. 138 κέ.

Φάναι εκαλείτο δ τόπος καί έξ αυτού Φανάϊος δ ’Απόλλων, βλ. προχείρως έν 
R.E. λ. Phanai καί Phanaios. Ετυμολογία αρχαία συνάπτει τάς Φάνας προς τήν 
Δήλον, Στέφανος Βυζάντιος έν λ.: άπο τον έκεΐχλεν άναψανήναι τη Αητοί την Δή- 
λον. Συνεδέετο άρα ασφαλώς ή Δήλος προς τάς Φάνας υπό τής αρχαίας παραδό- 
σεως, ή δέ σύνδεσις αΰτη δεν ήτο βεβαίως τυχαία.

Παρά τήν μεγάλην καταστροφήν τά άποκαλυφθέντα έρείπια δεικνύουν ότι δεν 
πρόκειται άπλώς περί έξοχικού μικρού ιερού αλλά πιθανώτατα τού σημαντικωτάτου 
τής νήσου. Ή τοποθέτησις επομένως τούτου είς τοσαύτην από τής πόλεως άπό- 
στασιν, υπέρ τά 30 χιλιόμετρα, ώφείλετο είς συγκεκριμένον λόγον. Ήτο δέ ούτος 
ή προς τήν Δήλον σχέσις. Αί Φάναι κεΐνται είς τό μέσον τής ΝΔ παραλίας τής 
νήσου ήτοι είς τήν πλευράν τήν έστραμμένην προς τήν Δήλον καί τον πλησιέστε- 
ρον επομένως προς αύτήν όρμον τής Χίου.

Ό Στράβων ΙΔ' 645 μνημονεύει ρητώς τήν ΰπαρξιν άλσους φοινίκων είς τάς 
Φάνας· οί φοίνικες ούτοι βεβαίως ένθυμίζουν τήν Δήλον.

Οΰτω ή μυθολογία, ή τοποθεσία καί ή διαμόρφωσις τού ιερού σχετίζονται 
προς τήν Δήλον.

Ότι καί τό Δήλιον τής ανωτέρω έπιγραφής εύρίσκεται έπίσης άπωτάτω τής 
πόλεως άποδεικνύεται έκ τών συμφραζομένων. Τούτο άναφέρεται ώς τό τελευταΐον
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σειράς τοπωνυμιών, από τούτου δέ μέχρι τής αφετηρίας εύρίσκονται δροι έβδομή- 
κοντα έξ, ένφ, καθ’ δσον σφζεται ή επιγραφή, από τής μιας εις την άλλην τοπω
νυμίαν εύρίσκονται δροι τρεις. ”Αν δεχθώμεν δτι αφετηρία τής άριθμήσεως είναι 
ή πόλις, τότε ή ταΰτισις τοΰ ως έσχατου αναγραφόμενου Δηλίου προς τάς Φάνας 
θά ήτο καί έκ τούτου πιθανή, διότι καί αί Φάναι είναι ό έσχατος προς Νότον δρ- 
μος τής νήσου.

Βεβαίως υπάρχει ή δυσχέρεια δτι Φάναι καί 'Ραναΐος είναι ή αποκλειστική 
σχεδόν ονομασία εις την φιλολογικήν παράδοσιν, επί τεμαχίων δέ αγγείων άνευρε- 
θέντων εις τάς άνασκαφάς άναγινώσκεται Φαναίο, Άρχ. Δελτ. II σ. 206, BSA έ'νθ’ 
άνωτ. 116 είκ. 13, ώστε νά φαίνεται περίεργος ή έν τή επιγραφή χρήσις τοΰ ονό
ματος Δήλων. Άλλ’ ή διπλή ονομασία αρχαίων Ιερών δεν δύναται νά θεωρηθή αδύ
νατος. Δήλιον ίσως εκαλείτο μόνον τό Ιερόν καί μόνον ίσως κατά τούς παλαιοτέρους 
χρόνους. Διότι καί τά έξ αυτού ευρήματα φθάνουν μέχρι τών πρωίμων έρυθρο- 
μόρφων αγγείων ήτοι ή ιστορία του συμβαδίζει με τήν ακμήν τής παλαιάς ’Ιωνι
κής πανηγύρεως.

Φάναι καί Φανάϊος είναι άλλως τε λέξεις ευκόλως δυνάμεναι νά θεωρηθούν 
ώς ταυτόσημοι προς τό Δήλος καί Δήλιος ανεξαρτήτως τής αρχικής έννοιας τών λέ
ξεων. Εις μεταγενεστέρους συγγραφείς είναι καταφανής ή τοιαύτη συσχέτισις. Πρβ. 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ, Περί τούέν Δελφοΐς Ε. 385 b : Δ ήλιος δε και Φανάϊος (δηλ. ό ’Απόλλων) 
οΐς ήδη τι δηλονται καί ύποφαίνεται τής άληϋείας, ΚΟΡΝΟΥΤΟΝ, Περί τής θεών φύ- 
σεως, 32 σ. 67, 2 κέ: και Δήλιον δε αυτόν ώνόμασαν καί Φανάϊον άτιό τον δηλον- 
σθαι δι αυτών τά δντα. Έκ τούτου δέ προ μακρού είχε συμπεράνει περί τής σχέ- 
σεως τού Δηλίου ’Απόλλωνος προς τον Φαναΐον ό Osann λ

Είναι οΰτω αδύνατον νά τεθή ή λατρεία τού Δηλίου ’Απόλλωνος έν Χίω αλ
λαχού ή έν Φάναις.

Έάν άρχικώς ήσαν δύο διάφοροι λατρεϊαι ταυτισθεΐσαι άργότερον είναι «διά
φορον ένταύθα. Πρόβλημα είναι έπίσης ή a’uiu τής ύπάρξεως Δηλίων έπί τόσων 
μή ’Ιωνικών τόπων. Βλ. τήν άρίθμησιν έν R.E. λ. Delios, πρβ. καί Μ. Ρ. Nilsson, 

GGR I σελ. 521. Ό USENER, Gotternamen, 231 κέ. έθεώρησεν δτι έπίθετα δπως 
τό Δήλιος, Φαναϊος κ.τ.δ. είναι άσχετα προς τον τόπον τής αρχικής λατρείας. Έπί 
τού ζητήματος δέν δύναται νά γένη συζήτησις ένταύθα, θεωρώ δμως πιθανόν δτι 
τά έπί τής Δωδεκανήσου, Βοιωτίας καί δσων άλλων μή ιωνικών τόπων Δήλια προ
έρχονται έκ τής προδωρικής περιόδου τών περιοχών αυτών, δηλαδή έκ τών τελευ
ταίων μυκηναϊκών χρόνων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

τό παρόν σημείωμα δτε είδον Ιν RoschER Μ. L. III 
σ. 2274 τήν παλαιόν ταύτην γνώμην τοΰ Osann .

1 Έν σημειώσει εις τό ανωτέρω χωρίον έν τή νπ 
αΰτοϋ έκδόσει τοΰ Κορνούτου (1844). Είχον γράψει ήδη
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