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Φανά: θ ευλογία και θ εγκατάλειψθ. 
 

ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΜΝΘΜΕΛΟΥ 

Ονομαςία Μνθμείου Κάτω Φανά Χίου: Αρχαϊκόσ ναόσ Απόλλωνα Ραλαιοχριςτιανικι βαςιλικι 

Νομόσ / Διμοσ / 
Διαμζριςμα / Οικιςμόσ 

Χίου / Μαςτιχοχωρίων / Ολφμπων /  

Κζςθ Κάτω Φανά 

Τφποσ Κιρυξθσ αρχαιολογικόσ χϊροσ, αρχαίο μνθμείο  

Είδοσ Μνθμείου Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, Αρχαία Λερά, Λεροί Ναοί Χριςτιανικοί, Κρθςκευτικοί 
Χϊροι, Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, Αρχαία Λερά, Λεροί Ναοί Χριςτιανικοί, 
Κρθςκευτικοί Χϊροι, Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, Αρχαία Λερά, Λεροί Ναοί 
Χριςτιανικοί, Κρθςκευτικοί Χϊροι, Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, Αρχαία Λερά, Λεροί 
Ναοί Χριςτιανικοί, Κρθςκευτικοί Χϊροι, Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, Αρχαία Λερά, 
Λεροί Ναοί Χριςτιανικοί, Κρθςκευτικοί Χϊροι  

Χρονικι Ρερίοδοσ Αρχαϊκι, Ρρωτοχριςτιανικι  

Αρχαία/Λςτορικι 
Ονομαςία  

ΡΟΣΤΑΣΛΑ 

Φορζασ Ρροςταςίασ Ζδρα Φορζα Ρροςταςίασ Σθμειϊςεισ ςχετικά με τθν Ρροςταςία 

Κ' ΕΡΚΑ Λζςβοσ 
 

3θ ΕΒΑ Χίοσ 
 

Κακεςτϊσ Λδιοκτθςίασ 
 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

Ραρατθριςεισ Ζνα μεγάλο τμιμα τθσ παλαιοχριςτιανικισ είναι κτιςμζνο πάνω ςτο ναό του 
Φαναίου Απόλλωνα. 

Τελευταία Ενθμζρωςθ 24-06-2003 

ΚΘΥΞΕΛΣ 

Αρικμόσ Υπουργικισ 
Απόφαςθσ, Αρικμόσ ΦΕΚ 

ΥΑ 3190/781/10-2-1959, ΦΕΚ 87/Β/6-3-1959 
ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Α1/Φ20/31715/1298/20-8-1986, ΦΕΚ 769/Β/31-10-1986 
ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Α1/Φ43/1513/87/27-1-1992, ΦΕΚ 91/Β/14-2-1992 
ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Α1/Φ20/14450/2339 π.ε./17-2-1992, ΦΕΚ 198/Β/23-3-1992 
ΥΑ ΥΡΡΟ/ΑΧ/Α1/Φ20/44450/2339 π.ε./17-2-1992, ΦΕΚ 272/Β/17-4-1992 

 
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=16998  
 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=4594
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=19926
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=19929
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=19874
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=17193
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=16998
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Ζώνθ προςταςίασ Α Αρχαιολογικοφ Χώρου Φανών Χίου  
Κακορίηεται ωσ αδόμθτθ ηϊνθ Α απόλυτθσ προςταςίασ του Αρχ/κοφ Χϊρου Φανϊν θ περιοχι που 
περιλαμβάνει το αρχαίο ιερό του Φαναίου Απόλλωνα (κιρυξθ ΦΕΚ 769/Β/31-10-1986) και τθν 
παλαιοχριςτιανικι βαςιλικι. 
Θ περιοχι αυτι ορίηεται με ςυνεχι γραμμι που ενϊνει τα ςθμεία Α - Β - Γ - Δ και οριοκετείται επί 
αποςπάςματοσ χάρτθ κλ.1:10000 βάςει ηευγϊν ςυντεταγμζνων ωσ εξισ : 
Σθμεία Χ Ψ 
Α 4430 - 4955 
Β 3100 - 4170 
Γ 2580 - 5025 
Δ 3900 - 5830 
 
Χριςεισ γθσ : Στθν ανωτζρω περιγραφόμενθ και οριοκετοφμενθ περιοχι τθσ αδόμθτθσ ηϊνθσ Α απόλυτθσ 
προςταςίασ του Αρχαιολογικοφ Χϊρου Φανϊν δεν επιτρζπεται οποιαδιποτε δόμθςθ και άλλθ καταςκευι 
για τθν οποία απαιτείται ι όχι άδεια άλλθσ αρμοδίασ αρχισ. 
Στθν περιοχι αυτι διατθρείται ο υφιςτάμενοσ αγροτικόσ χαρακτιρασ. 
Οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ςτθ ηϊνθ αυτι επιτρζπεται μόνον κατόπιν τθσ προβλεπόμενθσ από τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΚΝ 5351/32 «Ρερί Αρχαιοτιτων» ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ μασ και υπό τθν εποπτεία 
τθσ αρμόδιασ Κ Εφορείασ Ρροϊςτ. και Κλαςς. Αρχ/των ». 
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=17193  
… 
Στθ Χίο ο Απόλλων τιμάται εξαιρετικά ςε ολόκλθρο το νθςί και ιδιαίτερα ςτα νότια βρζκθκαν δφο λαμπρά 
ιερά, ςτον Εμπορειό και τα Φανά, και ανάμεςα ςτα ευριματα ςυμπεριλαμβάνονται και χάλκινεσ λαβίδεσ 
για καλλωπιςμό ι ιατρικι χριςθ1[3]. (http://www.chios-medical.gr/Loutrari.htm)  
… 
Λίγα χιλιόμετρα ζξω από το χωριό Ολφμποι βρίςκονται τα Φανά. Στθν αρχαιότθτα ο όρμοσ αυτόσ 
χρθςιμοποιοφνταν από τουσ ναυτικοφσ ωσ αςφαλζσ αγκυροβόλιο. Θ περιοχι ζχει ονομαςτεί ζτςι από τον 
ναό του Φαναίου Απόλλωνα που βρίςκεται ςτθν περιοχι. Αρχαιολογικά ευριματα του ναοφ 
χρονολογοφνται από τον 6ο αιϊνα π.Χ. και φυλάςςονται ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Χίου. Θ αμμϊδθσ 
παραλία των Κάτω Φανϊν είναι ιδανικι για κολφμπι και ψάρεμα.  
(http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT9900178/) 
… 
Κάτω Φανά 
Τα Κάτω Φανά βρίςκονται ςτο νοτιοδυτικό τμιμα τθσ Χίου, 6 χιλιόμετρα από το Ρυργί (ςτο δρόμο προσ 
τουσ Ολφμπουσ). Ρρόκειται για όμορφθ αμμϊδθσ παραλία με κακαρά και κρυςτάλλινα νερά. Θ γφρω 
περιοχι παρουςιάηει  ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφζρον κακϊσ ζχουν βρεκεί εκεί ο ναόσ του Φαναιοφ 
Απόλλωνα κακϊσ και ερείπια μιασ νεότερθσ χριςτιανικισ εκκλθςίασ. Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι ο 
επιςκζπτθσ πρζπει να είναι ιδιαίτερα προςεκτικόσ πθγαίνοντασ εκεί, κακϊσ ςτθν περιοχι βρίςκεται πεδίο 
βολισ του ςτρατοφ με αποτζλεςμα να υπάρχουν διάςπαρτα βλιματα που δεν πρζπει να επεξεργάηονται 
από πολίτεσ γιατί υπάρχει κίνδυνοσ ατυχιματοσ.  (http://www.chiosonline.gr/katophanabeach_gr.asp)  

                                                           
 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=17193
http://www.chios-medical.gr/Loutrari.htm
http://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT9900178/
http://www.chiosonline.gr/katophanabeach_gr.asp
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Ναόσ Απόλλωνα ςτα Φανά  

 
Τα Φανά ιταν ζνασ τόποσ λατρείασ του νθςιοφ με τθ μακρόχρονθ παράδοςθ που άρχιςε τον 9ο αιϊνα 
π.Χ., ςυνεχίςτθκε με τισ λαμπρζσ φάςεισ τθσ αρχαϊκισ εποχισ, μετατράπθκε ςε χριςτιανικό κζντρο από τα 
πρωτοβυηαντινά χρόνια για να καταλιξει ςιμερα ς` ζνα μικρό εκκλθςάκι των Αγίων Κεοδϊρων κτιςμζνο 
ςτον ίδιο ακριβϊσ χϊρο, ς` ζνα φψωμα που λίγο απζχει από τον όρμο. 
Από τον περίφθμο ναό του Απόλλωνα που ίςωσ ονομάςτθκε ζτςι «από του εκείκεν αναφανιναι τθ Λθτοί 
τθν Διλον» και ιταν το Διλιον τθσ Χίου, ςιμερα ςϊηονται ελάχιςτα λείψανα. Από τθν παλαιότερθ φάςθ 
τθ γεωμετρικι προζρχονται κομμάτια αγγείων και μικροαντικείμενα και ς` αυτιν πικανόν ανικουν δφο 
μικρά τμιματα κατεςτραμμζνου τοίχου περιβόλου ςτθ Δυτικι πλευρά, κτιςμζνα από ακανόνιςτα 
κομμάτια αςβεςτόλικου. 

 
Σϊκθκαν όμωσ και μεγαλφτερα τμιματα από τον πρϊιμο αρχαϊκό περίβολο, που εντοπίςτθκε ςε μικοσ 74 
ςυνολικά μζτρων και πικανότατα περιζβαλε καμπυλωτά τον ιερό λοφίςκο. Κτίςτθκε τον 6ο π.Χ. αιϊνα 
από ακατζργαςτεσ πζτρεσ μετρίου μεγζκουσ με ομαλι μόνο τθν εξωτερικι όψθ. Σφγχρονεσ με τον τοίχο 
είναι δφο ςειρζσ από ςκαλοπάτια πλάτουσ 1,6 μζτρα ςε ζνα ςθμείο τθσ Βόρειασ πλευράσ για τθν 
πρόςβαςθ ςτο ιερό. 
Θ επόμενθ φάςθ είναι μια γενικι ανακαίνιςθ και ςε αυτιν ανικει ο μεγάλοσ εξωτερικόσ περίβολοσ που 
κτίςτθκε ςτα τζλθ του 6ου  π.Χ. αιϊνα με ευκείσ δόμουσ από μαρμαροειδείσ εγχϊριουσ κυανόφαιουσ 
τιτανόλικουσ.  Θ Δυτικι πλευρά, θ ορατι από το δρόμο που ζφερνε από το λιμάνι, ιταν προςεχτικότερα 
δουλεμζνθ. Σε μικοσ 50 μζτρων ο τοίχοσ κάμπτεται ςτο βόρειο άκρο του ςε ορκι γωνία και ςυνεχίηει 
βόρεια ςε μικοσ 53,50 μζτρα, όπου υπάρχει μια προεξοχι (20,6 μζτρα μικουσ και 1,8 μζτρα πλάτουσ) με 
ςειρά ςκαλοπατιϊν ςτθν κάκε άκρθ τθσ για τθν πρόςβαςθ, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ περίοδο. Θ 
βόρεια πλευρά ςυνεχίηεται άλλα 8, μζτρα και ςτο Ανατολικό άκρο, ο τοίχοσ κάμπτεται ςε αμβλεία γωνία 
και προχωράει ανατολικά. 
Από τον αρχαίο ναό λίγα λείψανα διατθρικθκαν. Το οικοδομικό υλικό (κυβόλικοι, κολϊνεσ, διακοςμθτικά 
τμιματα) χρθςιμοποιικθκε ςτισ μεταγενζςτερεσ χριςτιανικζσ εκκλθςίεσ που χτίςτθκαν κατ` ευκείαν 
επάνω του ι διαςκορπίςτθκε ς πολφ μακρινζσ αποςτάςεισ από αυτόν. Στθν αρχικι του κζςθ 
αποκαλφφκθκε μόνο το κεμζλιο τθσ Β.Α (θ Ανατολικι πλευρά 8,5 μζτρα και θ Βόρεια ςε 25,70 μζτρα) 
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γωνίασ κτιςμζνο από μεγάλεσ πλακοειδείσ πζτρεσ κυρίωσ πφρινεσ. Διάφορα αρχιτεκτονικά μζλθ 
ςυγκεντρϊκθκαν από διάφορα ςθμεία αυτισ τθσ κζςθσ αλλά και από τθ γφρω περιοχι. 
Ρικανόν ο ναόσ να καταςτράφθκε μετά τθν αποτυχία τθσ Λωνικισ επανάςταςθσ (494 π.Χ) και να 
ξαναχτίςτθκε αργότερα. Ωσ οικοδομικό υλικό χρθςιμοποιικθκε γκρι – μπλε μάρμαρο από το Λατόμι τθσ 
Χίου ςτουσ τοίχουσ και λευκό μάρμαρο ςτισ κολϊνεσ και ςτα διακοςμθτικά μζλθ τθσ ανωδομισ. Οι βάςεισ 
των κιόνων είναι χαρακτθριςτικοφ αςιατικοφ τφπου και μοιάηουν με τον πρϊτο δίπτερο ναόσ τθσ Ιρασ 
ςτθ Σάμο. Αν και περιοριςμζνα τα αρχιτεκτονικά ςτοιχεία δείχνουν ότι ο Ναόσ του Φαναιοφ Απόλλωνα 
ιταν ζνασ μεγαλοπρεπισ ναόσ, εφάμιλλοσ των μεγάλων ναϊν τθσ Λωνίασ. Θ Χίοσ άλλωςτε όπωσ και οι 
άλλοι Ζλλθνεσ τθσ Ανατολισ ζρχονταν ςε άμεςθ επαφι με τα αρχιτεκτονικά δθμιουργιματα των 
Αςιατικϊν βαςιλείων, που το κφριο χαρακτθριςτικό τουσ ιταν το υπερφυςικό μζγεκοσ. Οι αναςκαφζσ 
ςτθν περιοχι του ιεροφ, εκτόσ από τα αρχιτεκτονικά, αποκάλυψαν πολλά ςθμαντικά ευριματα: αγγεία, 
ειδϊλια, νομίςματα, μεταλλικά μικροαντικείμενα και κοςμιματα, κακϊσ και μια ςειρά από αιγυπτιακοφσ 
ςκαραβαίουσ και αγαλματίδια από φαγεντιανι, που δείχνουν τον πλοφτο και τθν ακτινοβολία του ιεροφ. 
(http://chios-monuments.blogspot.com/2010/11/blog-post_18.html)  
 
Οι αναςκαφζσ που πραγματοποιικθκαν ςτα Κάτω Φανά από τον Κ. Κουρουνιώτθ (1915-1916) και τθν 
Αγγλικι Αρχαιολογικι Σχολι (1934-35), ζφεραν ςτο φωσ ζνα ςθμαντικό κζντρο λατρείασ, το οποίο ιταν ςε 
ςυνεχι χριςθ από τον 9ο αιϊνα π. Χ. Στο χϊρο αυτόν, που κατά τουσ Βυηαντινοφσ χρόνουσ μετατράπθκε 
ςε κζντρο Χριςτιανικισ λατρείασ, βρίςκεται ςιμερα κτιςμζνθ θ εκκλθςία των Αγίων Θεοδώρων. 
Τα ελάχιςτα αρχαιολογικά ςτοιχεία που διακζτουμε για τον αρχαϊκό αυτό ναό, που ιταν αφιερωμζνοσ 
ςτο Φαναίο Απόλλωνα, κακιςτοφν αδφνατθ τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τισ διαδοχικζσ 
οικοδομικζσ φάςεισ του ναοφ, ο οποίοσ υπζςτθ μεγάλεσ καταςτροφζσ κατά τουσ πρϊτουσ χριςτιανικοφσ 
αιϊνεσ, όταν πάνω ςτα απομεινάρια του κτίςτθκε μία παλαιοχριςτιανικι βαςιλικι, τθν οποία διαδζχτθκε 
βυηαντινόσ ναόσ. 
Στον αρχαιολογικό χϊρο ςϊηονται ςιμερα, λείψανα του αρχαϊκοφ ναοφ και του περιβόλου του, 
αρχιτεκτονικά μζλθ τα οποία επαναχρθςιμοποιικθκαν ςε μεταγενζςτερεσ οικοδομικζσ φάςεισ κακϊσ και 
λείψανα τθσ παλαιοχριςτιανικισ βαςιλικισ. 
http://www.chios.com/el/monuments-a-museums/kato-fana 
 

 
http://www.qubo.gr/det28925-kato-fana-xios.php 
 
Λίγα χιλιόμετρα ζξω από το χωριό "Ολφμποι" βρίςκονται τα Φανά. Στθν αρχαιότθτα ο όρμοσ αυτόσ 
χρθςιμοποιοφνταν από τουσ ναυτικοφσ ωσ αςφαλζσ αγκυροβόλιο. Θ περιοχι ζχει ονομαςτεί ζτςι από τον 
ναό του Φαναίου Απόλλωνα που βρίςκεται ςτθν περιοχι. Αρχαιολογικά ευριματα του ναοφ 
χρονολογοφνται από τον 6ο αιϊνα π.Χ. και φυλάςςονται ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Χίου. 
Θ παραλία των Κάτω Φανϊν είναι μαγευτικι. θ ωραιότερθ αμμουδιά τθσ Χίου. Λδανικι για κολφμπι και 
ψάρεμα. 
… 
http://katofana.blogspot.com/ 
 

http://chios-monuments.blogspot.com/2010/11/blog-post_18.html
http://www.chios.com/el/monuments-a-museums/kato-fana
http://www.qubo.gr/det28925-kato-fana-xios.php
http://katofana.blogspot.com/
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Τα Κάτω Φανά ςτο νότιο άκρο τθσ Χίου ζχουν μια όμορφθ μθ ανεπτυγμζνθ αμμϊδθ παραλία, υφάλμυρεσ 
λίμνεσ και ολάνκιςτεσ περιοχζσ ςτο πίςω μζροσ τθσ παραλίασ. Οι αμμόλοφοι τθσ περιοχισ βοθκοφν ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ χλωρίδασ τον Απρίλιο, ενϊ το Μάιο ευδοκιμοφν τα είδθ των ορχιδζων Holy Orchid και 
Orchis sancta.  
Orchis sancta. Αυτό το είδοσ ορχιδζασ είναι διαδεδομζνο κυρίωσ ςτισ χαμθλότερεσ περιοχζσ τθσ Χίου. Το 
όνομα «sancta» του δόκθκε επειδι το λουλοφδι ζχει τθν εμφάνιςθ ενόσ προςϊπου με κουκοφλα από τθν 
καλφπτρα ενόσ μοναχοφ. Κεωρείται ςπάνιο είδοσ ορχιδζασ ςτθν Ελλάδα, τθν Τουρκία και ςτθ μεςογειακι 
ακτι κάτω ςτο Λςραιλ. Εντοφτοισ εμφανίηεται πολφ ςυχνά ςτθ Χίο, ιδιαίτερα ςτο πίςω μζροσ τθσ 
παραλίασ ςτα Κάτω Φανά. Ανκίηει κυρίωσ το μινα Μάιο όταν πζφτουν τα φφλλα.  
http://www.chios.gr/guide/1orchids3_grxx.htm 
 
Παλαιοχριςτιανικι εκκλθςία ςτα Φανά 
Θ αναςκαφι ςτα Κάτω Φανά ζφερε ςτο φωσ εκτόσ από τα λείψανα του αρχαίου ναοφ του Απόλλωνα και 
μια τρίκλιτθ βαςιλικι με θμικυκλικι αψίδα και νάρκθκα κτιςμζνθ κυρίωσ από αρχαίο υλικό.  
Πχι πολφ μακριά από το χϊρο τθσ βαςιλικισ εντοπίςτθκαν και λείψανα ςπιτιϊν που δείχνουν ότι κατά 
τουσ παλαιοχριςτιανικοφσ χρόνουσ ςτο φυςικό αυτό λιμάνι των Φανϊν υπιρχε μικρόσ οικιςμόσ, που 
χρονολογείται ςτα χρόνια του Λουςτινιανοφ Α` (517-567). 
Νομίςματα του Φωκά (603-610) δείχνουν προφανϊσ ότι ςτισ αρχζσ του 7ου αιϊνα μ.Χ. ο οικιςμόσ ιταν 
ακόμθ ςε ακμι. Είναι άγνωςτθ θ χρονολογία εγκατάλειψισ του αλλά πικανότατα αυτό ςυνζβθ ςτα μζςα 
του 7ου μ.Χ. αιϊνα όταν το νθςί καταςτρζφεται από τουσ Άραβεσ. 
http://www.chiosonline.gr/phanachurch_gr.asp 
 
Στο νοτιότερο άκρο τθσ Xίου, ςτα Φανά, υπιρχε ο ςθμαντικότατοσ ιωνικοφ ρυκμοφ ναόσ του Φαναίου 
Απόλλωνα (κατά τθν παράδοςθ θ τοποκεςία ονομάςτθκε Φάναι επειδι από εκεί είδε θ Λθτώ τθ Διλο), 
που ςυναγωνιηόταν, παρά τισ μικρότερεσ διαςτάςεισ του, το Αρτεμίςιο τθσ Εφζςου και το Ηραίο τθσ 
Σάμου: είχε αρχίςει να χτίηεται πώρινοσ τον 6o αι. π.Χ., ζγινε μαρμάρινοσ τον 5o και ςτα χριςτιανικά 
χρόνια μετατράπθκε ςε βαςιλικι· ςιμερα είναι ςε μεγάλο μζροσ κατεςτραμμζνοσ. 
http://diocles.civil.duth.gr/links/home/database/chios/pr52al.pdf 
 

 

http://www.chios.gr/guide/1orchids3_grxx.htm
http://www.chiosonline.gr/phanachurch_gr.asp
http://diocles.civil.duth.gr/links/home/database/chios/pr52al.pdf
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http://books.google.com/books?id=erY0AAAAMAAJ&q=%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%AC&hl=el&source
=gbs_word_cloud_r&cad=4 
   

Oedipoda miniata / Ακρίδα  
Αυτό το γοθτευτικό ζντομο εντοπίςτθκε ςτα Κάτω Φανά. 
Φωτογραφία: Mike Taylor 

 
http://www.chiosnature.org/greek/gr_morespecies.htm 
 
Χρονολογικό διάγραμμα 

 3000 π.Χ. περίπου (Νεολικικι εποχι): Σπιλαιο ςτο Άγιο Γάλασ. 
 2600-2000 π.Χ. περίπου (Ρρωτοελλαδικι εποχι): Εμπόριο. 
 1600-1100 π.Χ. περίπου (Μυκθναϊκι εποχι): Φανά, Χίοσ. 
 Ρερί το 800 π.Χ.: Λωνικόσ αποικιςμόσ.  
 650-600 π.Χ.: Τυραννίδεσ ςτθν Λωνία.  
 546-545 π.Χ.: Ρερςικι κατάκτθςθ τθσ Λωνίασ.  
 499 π.Χ.: Λωνικι επανάςταςθ.  
 493 π.Χ.: Καταςτροφι τθσ Χίου από τουσ Ρζρςεσ. 
 431 π.Χ.: Αρχι του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου.  
 412 π.Χ.: Κατάλθψθ του Δελφινίου από τουσ Ακθναίουσ.  
 404 π.Χ : Τελικι ιττα των Ακθνϊν. 
 146 π.Χ.: Υποταγι ςτουσ ωμαίουσ.  
 86 π.Χ.: Κατάλθψθ και καταςτροφι τθσ Χίου από τον Ηθνόδιο, ναφαρχο του Μικριδάτθ.  
 250 μ.Χ.: Μαρτφριο του Αγίου Λςιδϊρου ςτθ Χίο. 
 312: Διάταγμα των Μεδιολάνων. Αναγνϊριςθ του Χριςτιανιςμοφ. 
 330: Μδρυςθ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ. 
 650 περίπου: Καταςτροφζσ ςτθ Χίο από τουσ Άραβεσ του Μωαδία. 
 961: Ανακατάλθψθ τθσ Κριτθσ.  
 1042-1055: Αυτοκράτωρ Κωνςταντίνοσ, κ' Μονομάχοσ. Μδρυςθ τθσ Νζασ Μονισ.  
 1089: Επιδρομι του Τηαχά. Εκςτρατεία Κωνςτ. καλαςςινου. 
 1125: Επιδρομι Βενετϊν. Αφαίρεςθ του λειψάνου του Αγίου Λςιδϊρου.  
 1171: Δεφτερθ επιδρομι των Βενετϊν.  
 1178: Ο Βενιαμίν ο εκ Τουδζλθσ επιςκζπτεται τθ Χίο. 
 1204: Άλωςθ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ από τουσ Λατίνουσ. 
 1225: Ο Λωάννθσ Δοφκασ Βατατηισ ελευκερϊνει τθ Χίο. 
 1261: Συνκικθ του Νυμφαίου. Ρρϊτθ παράδοςθ τθσ Χίου ςτουσ Γενουάτεσ.  
 1292: Ρολιορκία τθσ Χίου από τον ογιρο ντε Λόρια. 
 1300: Επιδρομι των Τοφρκων.  
 1303: Επιδρομι των Κατελλάνων.  
 1307: Ραράδοςθ τθσ Χίου ςτον Benedetto Zaccaria 
 1329: Εκςτρατεία του Ανδρονίκου Ραλαιολό γου ςτθ Χίο. 
 1346: Κατάλθψθ από τουσ Γενουάτεσ. Σφςταςτ τθσ Μαόνασ. 
 1380-1388: Συνωμοςίακατά των Γενουατϊν ςθ Χίο. Αποτυχία. 
 1389: Μεγάλοσ ςειςμόσ ςτο νθςί.  
 1431: Ρολιορκία του Κάςτρου από τουσ Βενετοφσ. 
 1448: Ο Κυριάκοσ ο εξ Αγκϊνοσ ςτθ Χίο.  
 1453: Άλωςθ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ.  

http://books.google.com/books?id=erY0AAAAMAAJ&q=%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%AC&hl=el&source=gbs_word_cloud_r&cad=4
http://books.google.com/books?id=erY0AAAAMAAJ&q=%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%AC&hl=el&source=gbs_word_cloud_r&cad=4
http://www.chiosnature.org/greek/gr_morespecies.htm
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 1550: Επίςκεψθ του Thevet ςτθ Χίο.  
 1566: Κατάλθψθ του νθςιοφ από τον Ριαλι Ραςά. Αρχι τθσ Τουρκοκρατίασ.  
 1599: Ατυχισ επίκεςθ των Φλωρεντινϊν.  
 1681: Βομδαρδιςμόσ του λιμζνοσ από τον Duquesne 
 1694-5: Κατάλθψθ του νθςιοφ από τουσ Βενετοφσ. 
 1822: Εξζγερςθ κατά των Τοφρκων. Σφαγι τθσ Χίου. 
 1827: Εκςτρατεία του Φαβιζρου. Αποτυχία.  
 1881: Μεγάλοσ ςειςμόσ.  
 1912: Απελευκζρωςθ τθσ Χίου. 

http://www.kalamoti.net.gr/contents_gr.asp?id=46 
 

http://www.kalamoti.net.gr/contents_gr.asp?id=46

