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Να υπάρχεις Ελληνικός δηλώνει τέσσερες τρόπους συμπεριφοράς. 

 

Ότι δέχεσαι την αλήθεια που έρχεται μέσα από τη φύση, όχι την α-

λήθεια που φτιάχνει το μυαλό των ανθρώπων. Ότι ζεις σύμφωνα με 

την ηθική της γνώσης, όχι με την ηθική της δεισιδαιμονίας και των 

προλήψεων. Ότι αποθεώνεις την εμορφιά, γιατί η εμορφιά είναι δυ-

νατή σαν το νου σου και φθαρτή σαν τη σάρκα σου. 

 

Και κυρίως αυτό: ότι αγαπάς τον άνθρωπο. Πώς αλλιώς! Ο άνθρω-

πος είναι το πιο τραγικό πλάσμα μέσα στο σύμπαν. 
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Αφιερώνεται στους συμπατριώτες μου  

και στην οικογένειά μου  



-9- 

 

Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
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ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ................................. -10000 π.Χ. 

ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ................. 10000-περίπου 6500 π.Χ. 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ..................... 6500-περίπου 3000 π.Χ. 

Αρχαιότερη Νεολιθική .............................. 6500-5600 π.Χ. 

Μέση Νεολιθική ....................................... 5600-5300 π.Χ. 

Νεότερη Νεολιθική ................................... 5300-4500 π.Χ. 

Τελική Νεολιθική ή  

Χαλκολιθική εποχή .......................... 4500-3200/3000 π.Χ. 

ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ -  

ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ - 

ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ................... 3200/3000-2000 π.Χ. 

Πρωτοελλαδική /  

Πρωτοκυκλαδική /  

Πρωτομινωική Ι ............................... 3200/3000-2600 π.Χ. 

Πρωτοελλαδική /  

Πρωτοκυκλαδική /  

Πρωτομινωική ΙΙ ...................................... 2600-2300 π.Χ. 

Πρωτοελλαδική /  

Πρωτοκυκλαδική /  

Πρωτομινωική ΙΙΙ ............................ 2300-2100/2000 π.Χ. 

ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΗ -  

ΜΕΣΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ -  

ΜΕΣΟΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ .................... 2100/2000-1600 π.Χ. 

Μεσοελλαδική/  

Μεσομινωική Ι ................................. 2100/2000-1800 π.Χ. 

Μεσοελλαδική /  

Μεσομινωική ΙΙ........................................ 1800-1700 π.Χ. 

Μεσοελλαδική /  

Μεσομινωική ΙΙΙ ...................................... 1700-1600 π.Χ. 

ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ .................... 1600-1100 π.Χ. 

Υστεροελλαδική /  

Υστερομινωική Ι .............................. 1600-1500/1450 π.Χ. 
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Υστεροελλαδική /  

Υστερομινωική ΙΙ ............................ 1500/1450-1400 π.Χ. 

Υστεροελλαδική /  

Υστερομινωική ΙΙΙ .................................... 1400-1100 π.Χ. 

Υστεροελλαδική /  

Υστερομινωική ΙΙΙA .................................. 1400-1300 π.Χ. 

Υστεροελλαδική /  

Υστερομινωική ΙΙΙΒ .................................. 1300-1200 π.Χ. 

Υστεροελλαδική /  

Υστερομινωική ΙΙΙΓ ................................... 1200-1100 π.Χ. 

Υπομυκηναϊκή /  

Υπομινωική περίοδος ....................... 1100-1050/1025 π.Χ. 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ......................... 1050/1025-700 π.Χ. 

Πρωτογεωμετρική περίοδος ................ 1050/1025-900 π.Χ. 

Πρώιμη Γεωμετρική περίοδος ........................ 900-850 π.Χ. 

Μέση Γεωμετρική περίοδος ........................... 850-760 π.Χ. 

Ύστερη Γεωμετρική περίοδος ........................ 760-700 π.Χ. 

ΠΡΩΙΜΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ή  

ΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΣΑ .......................................... 700-610 π.Χ. 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ................................... 610-490/80 π.Χ. 

Πρώιμη περίοδος......................................... 610-575 π.Χ. 

Μέση περίοδος ............................................ 575-530 π.Χ. 

Ύστερη περίοδος .................................... 530-490/80 π.Χ. 

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ................................. 490/80-323 π.Χ. 

Πρώιμη Κλασσική περίοδος ...................... 490/80-450 π.Χ. 

Μέση / Ώριμη  

Κλασσική περίοδος ................................ 450-400/380 π.Χ. 

Ύστερη Κλασσική περίοδος ..................... 400/380-323 π.Χ. 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ................................... 323-31 π.Χ. 

Πρώιμη Ελληνιστική περίοδος ....................... 323-275 π.Χ. 
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Μέση Ελληνιστική περίοδος ........................... 275-150 π.Χ. 

Ύστερη Ελληνιστική περίοδος ......................... 150-31 π.Χ. 

ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ................................. 31 π.Χ.-324 μ.Χ. 

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ................. 4ος-7ος αι. μ.Χ. 

ΠΡΩΙΜΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ........................... 324-842 

ΜΕΣΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ .............................842-1204 

ΥΣΤΕΡΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ......................... 1204-1453 

ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ .......................................... 1204-16ος αι. 

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ .............................. 1453-1821 
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  
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Ο χαρακτήρας της ιστορίας των Ελλήνων βρίσκεται σε 

τόσο στενή συνάφεια με το χαρακτήρα των τόπων όπου έζη-

σαν, ώστε να μην μπορούμε να έχουμε μια πλήρη θεώρησή 

της, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τη χώρα και τις θάλασσές 

της. Είναι χρήσιμο επομένως, ευθύς από την αρχή, να συλ-

λάβουμε μερικά γενικά χαρακτηριστικά που συνέτειναν στο 

να γίνει η ιστορία των Ελλήνων αυτή που ήταν και που χωρίς 

αυτά δε θα ήταν έτσι. Οροσειρές, κοιλάδες, ποταμοί, κόλποι 

και θάλασσες προσδιόρισαν από τα προϊστορικά χρόνια χω-

ρικά και πολιτισμικά τη ζωή αλλά και τις μετακινήσεις των 

διάφορων ελληνικών φύλων, υπαγόρευσαν τις μετεγκατα-

στάσεις τους αλλά και ικανοποίησαν τη "δίψα" τους για τη 

δημιουργία νέων πατρίδων και αποικιών. 

Η ιστορία της αρχαίας Σαμίας ήταν πλούσια και σημα-

ντική, ακριβώς γιατί γράφτηκε σ' ένα πλούσιο όσο και σπάνιο 

για τη σύνθεσή του γεωγραφικό πεδίο που προσδιοριζόταν 

τόσο από πανοραμικά υψώματα, στενά περάσματα, εύφορες 

πεδιάδες και δάση όσο και από σπάνια σπήλαια, ιαματικά νερά 

και ποτάμια. Σπάνια συναντά κανείς συνδυασμό τόσων αντι-

θέσεων, όπου το βουνό, η αμμουδιά, ο κάμπος και το δάσος 

πραγματοποιούν τόσο αρμονική σύνθεση. Δε θα ήταν υπερ-

βολή να λέγαμε ότι εν πολλοίς το ίδιο το τοπίο υπαγόρευσε 

τη σπουδαιότητα της ζωής και του πολιτισμού των ανθρώπων 

που έζησαν εκεί.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
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Η ιστορία της αρχαίας Σαμίας είναι μεγάλη και σημα-

ντική. Ξεκινάει από τα προϊστορικά κιόλας χρόνια, συνεχίζε-

ται δυναμικά στην εποχή του Μυκηναϊκού πολιτισμού, στα 

χρόνια του Ομήρου και με δυναμική παρουσία στα κλασσικά 

ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, καταλήγει στη βυζαντινή ε-

ποχή. Καλύπτει εν ολίγοις όλες τις φάσεις της ελληνικής ι-

στορίας. 

Η ιστορική διαδρομή της περιοχής από την εποχή του 

λίθου μέχρι σήμερα δεν έχει αναδειχθεί και προβληθεί, αντί-

θετα παραμένει άγνωστη στους περισσότερους. Το μέγεθος 

και η ευθύνη της ιστορικής παρακαταθήκης και συνέχειας, 

μου γέννησε την ανάγκη ν’ ασχοληθώ με την έρευνα των 

ιστορικών πηγών και να τυπώσω στο χαρτί με τρόπο εύληπτο 

και συνοπτικό τις σημαντικότερες ιστορικές εκδοχές – αλή-

θειες, μέσα από την παράθεση των πηγών. 

Ένα πλήθος ιστορικών μαρτυριών όπως του Ομήρου, 

του Στράβωνα, του Παυσανία και άλλων, προδιαγράφει ένα 

πλούσιο και σύνθετο ιστορικό σκηνικό μέσα από το οποίο κα-

λείται ο σύγχρονος ερευνητής να βγάλει συμπεράσματα. Ο 

μεγάλος γερμανός αρχαιολόγος Dörpfeld και στη συνέχεια οι 

Έλληνες, Γιαλούρης, Παπακωνσταντίνου και άλλοι, κατάφε-

ραν να συνδέσουν τις μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων 

και περιηγητών με τα ευρήματα της αρχαιολογικής τους έ-

ρευνας και να μας αποδώσουν την ιστορική ταυτότητα της 

αρχαίας Σαμίας. Το έργο τους υπήρξε δύσκολο και επίπονο 

καθότι οι ιστορικές μαρτυρίες ήταν σύνθετες, προέρχονταν 

από διαφορετικές ιστορικές περιόδους και αρκετές ήταν συ-

γκεχυμένες και αντικρουόμενες μεταξύ τους. 

Όλο αυτό το υλικό βρίσκεται διασκορπισμένο σε βι-

βλιοθήκες, επιστημονικά περιοδικά, ελληνικές και ξένες εκ-

δόσεις, και σε σπάνια ή άγνωστα στο πλατύ κοινό βιβλία. 

Αυτό ακριβώς αποτέλεσε το κίνητρο αλλά και το σκοπό της 

συγγραφικής μου δραστηριότητας. Η παρουσίαση δηλαδή για 

πρώτη φορά των σημαντικότερων πηγών αλλά και των απο-

τελεσμάτων της αρχαιολογικής και επιστημονικής έρευνας σ’ 

ένα βιβλίο με τρόπο βέβαια συνοπτικό και κατανοητό. 

Η παρουσίαση των προϊστορικών - μυθολογικών δεδο-

μένων, των ιστορικών μαρτυριών και αφηγήσεων καθώς και 

των ανασκαφικών δραστηριοτήτων ακολουθεί χρονολογική 
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σειρά. Εντοπίζοντας τις σημαντικότερες πηγές προσπάθησα 

να καταγράψω τις γνωστότερες απ' αυτές και μάλιστα εκείνες 

που συγκρινόμενες μεταξύ τους οδηγούν σε πιο καθαρές εκ-

δοχές της επιστημονικής αλήθειας. 

Αρήνη, Μακιστία, Σαμικό αντικατοπτρίζουν τρεις δια-

φορετικές ονομασίες του ίδιου τόπου προερχόμενες από δια-

φορετικά φύλα, εποικιστές ή κατακτητές. Μέσα στο ταξίδι του 

χρόνου ξεκινώντας από την ομιχλώδη και ασαφή πραγματι-

κότητα των Πελασγών από την εποχή του λίθου και του χαλ-

κού, πορευόμαστε στην εποχή των Μινυών και του σιδήρου 

για να καταλήξουμε στην καθαρότητα - εξ απόψεως μαρτυ-

ριών - των κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων, τότε που οι 

μαρτυρίες του Στράβωνα και του Παυσανία γίνονται χειρο-

πιαστές αποδείξεις μέσα από την παρατήρηση και την κατα-

γραφή. 

Μέσα σ' όλη την πλειάδα των πληροφοριών ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον προκαλεί η εκτενής αναφορά του Ομήρου τόσο 

στο γεωγραφικό πεδίο της Τριφυλίας, όσο και στις θρησκευ-

τικές συνήθειες αλλά και αξίες του πολιτισμού των Πυλίων. 

Με κέντρο τις αναφορές του "τυφλού αοιδού", ένα μεγάλο 

ιστορικό πρόβλημα προέκυψε και τάραξε τις στερεότυπες ι-

στορικές διαπιστώσεις σχετικά με τον πραγματικό χώρο του 

κράτους των Νηλειδών. Στις σελίδες του βιβλίου παρουσιά-

ζεται το πρόβλημα όπως και οι ανατροπές που έφεραν οι δη-

μοσιεύσεις μεγάλων αρχαιολόγων, προεξάρχοντος του μεγά-

λου γερμανού επιστήμονα και φιλέλληνα Wilhelm Dörpfeld. 

Η ιστορική πορεία και παρουσία του Σαμικού παρου-

σιάζεται στη συνέχεια μέσα από τις μαρτυρίες νεότερων συγ-

γραφέων όπως του Πολύβιου και άλλων, φτάνοντας στα νε-

ότερα χρόνια. Είναι βέβαια σημαντικό να τονίσουμε ότι με-

γάλα διαστήματα της ιστορικής ζωής των κατοίκων της πε-

ριοχής, μας είναι ασαφή ή εντελώς άγνωστα λόγω είτε της 

έλλειψης πηγών είτε λόγω των γεωμορφολογικών φαινομέ-

νων και αλλαγών (λίμνες, καθιζήσεις κ.α.) που αλλοίωσαν ή 

κατέστρεψαν τις ιστορικές αποδείξεις, κυρίως κατά τα με-

σαιωνικά και βυζαντινά χρόνια. 

  



-21- 

 

Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α    
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Οι πρώτοι κάτοικοι – Ονομασία 

Το Σαμικό, Αρήνη ή Μάκιστος ιδρύθηκε από Πελασ-

γούς που ήταν οι πρώτοι Έλληνες. Οι Πελασγοί, ήταν θαλασ-

σινός λαός που ξεκίνησε από τη Θεσσαλία, εξαπλώθηκε σε 

όλη την Ελλάδα και κατέληξε στην Πελοπόννησο. Οι πρώτοι 

Πελασγοί που κατοίκησαν στην περιοχή ήταν οι Καύκωνες 

(πεδινοί), απόγονοι του Καύκωνα, γιου του Λυκάονα, βασιλιά 

των Αρκάδων και οι Παρωρεάτες (ορεινοί). Το όρος Μίνθη 

(1.222μ.) τμήμα του οποίου αποτελεί ο Λαπίθας (744μ.), 

πήρε το όνομά του – σύμφωνα με τη μυθολογία – από την 

ωραία νύμφη Μίνθη που γύριζε στους όμορφους δρυμούς 

του κατάφυτου αυτού βουνού. Εδώ την είδε, την αγάπησε 

και την έκανε ερωμένη του ο Πλούτων. Η Περσεφόνη όμως 

την ξέσκισε από τη ζήλεια της και την μεταμόρφωσε σε μίνθη 

– δυόσμο. Απ’ αυτήν πήρε τ’ όνομα το βουνό, το κατάφυτο 

από δυόσμο. (Minthe – μέντα, φλισκούνι, ωφέλιμο στο στο-

μάχι). 

Ο Καρολίδης θεωρεί ότι η ονομασία Σαμικό, είναι φοι-

νικική. Κι άλλοι υποστηρίζουν ότι ο πρώτος οικισμός έγινε 

από τους ποντοπόρους Φοίνικες – «σάμους ἐκάλουν τὰ ὕψη·», 

 

Πελασγοί – Πρωτοελληνικά φύλα 
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Σάμον (= κορυφή, ψηλό βουνό) – που το είχαν εμπορείο και 

λιμάνι. Η ιστορική ονομασία ολόκληρης της γεωγραφικής πε-

ριφέρειας είναι η Τριφυλία επειδή κατοικήθηκε διαδοχικά από 

τρία φύλα: Τους Πελασγούς, τους Μινύες και τους Ηλείους. 

Γύρω στο 1.600 π.Χ. ήρθαν από τη θάλασσα οι θεσσα-

λοί Λαπίθες με το Νηλέα, κατέλαβαν την περιοχή, συγχωνεύ-

τηκαν με τους Καύκωνες και έκτισαν την Αρήνη. 

Άλλος θαλασσινός αργότερα, οι Μινύες, γύρω στο 

1.200 π.Χ. εκδίωξε τους Νηλείδες και ονόμασε την Αρήνη, 

δηλαδή την παλαιά Σαμία, ή Σαμικό, Μάκιστο. Τέλος οι Επειοί 

(Αιτωλοί – Ηλείοι) από τον 8ο αιώνα π.Χ. κατέλαβαν τη Μά-

κιστο και από ιστορικό πείσμα την ονόμασαν και πάλι Σαμία.  



-25- 

 

Μ Υ Κ Η Ν Α Ϊ Κ Η  Ε Π Ο Χ Η  
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Το Μυκηναϊκό Σαμικό 

Η χώρα της Σαμίας αναπτύσσεται με την κάθοδο των 

Θεσσαλών που εισχωρούν από τη θάλασσα γύρω στο 16ο 

αιώνα π.Χ. Τότε λοιπόν θεμελιώνεται το κράτος των Πυλίων 

οι οποίοι μετονόμασαν την αρχαία Σαμία σε Αρήνη. Την 

πρώτη εντυπωσιακή μαρτυρία αντλούμε από τον ίδιο τον Ό-

μηρο που αναφέρει σχετικά στη ραψωδία Λ της Ιλιάδας και 

στους στίχους 722 – 723: «Υπάρχει ένας ποταμός Μινυήιος 

που χύνεται στη θάλασσα κοντά στην Αρήνη.» 

Ο φοβερός βασιλιάς των Θεσσαλών, Νηλέας, συμμε-

τείχε στον Τρωϊκό πόλεμο με 90 πλοία, σύμφωνα με τον Ό-

μηρο. Αυτός λοιπόν κατακτώντας το Σαμικό το μετονόμασε 

σε Αρήνη, προς τιμήν της γυναίκας του Αφαρέως, Αρήνη, 

που τον περιέθαλψε όταν ο αδελφός του Πελλίας τον έδιωξε 

από τη Θεσσαλική Ιωλκό. Ο Αφαρέας παραχώρησε στο Νηλέα 

την, μεταξύ του Αλφειού και της Νέδας, πεδινή παραλιακή 

μερίδα, όπου ήρθε με τους δικούς του, εγκαταστάθηκε, έγινε 

γενάρχης των Νηλειδών και έκτισε την πόλη και την κρήνη 

Αρήνη προς τιμήν της φιλόξενης συζύγου του Αφαρέως. 

 

Συμπλοκή Πολεμιστών 
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Σύμφωνα με το γερμανό αρχαιολόγο Dörpfeld που με-

λέτησε την περιοχή το 1909, το Σαμικό ήταν πάνω στο βουνό 

και η Αρήνη στο λόφο Κλειδί και ασφαλώς ανήκε στην πόλη 

που ήταν πάνω στο βουνό. Ο γιος του Νηλέα, Νέστορας, ο 

σοφός βασιλιάς κατά τον Όμηρο, οργάνωσε την Τριφυλία ι-

δρύοντας εννέα πόλεις καθιστώντας το Σαμικό, εμπορικό και 

θρησκευτικό κέντρο. Οι αρχαίες στην Τριφυλία πόλεις, ήταν 

διασκορπισμένες και είχαν κέντρο το ναό του Ποσειδώνα στο 

Σαμικό. «Διά το εννέα πόλεις, υπό εξουσίαν κείσθαι Νέσταρι, 

ως εκάστης πόλεως έδραν είναι». Εννέα αντιπροσωπείες των 

εννέα τριφυλιακών πόλεων, αποτελούμενες από 500 άτομα 

η κάθε μια, μαζεύονταν στο ναό του Ποσειδώνα στο Σαμικό 

και θυσίαζαν εννέα κατάμαυρους ταύρους στο θεό της θά-

λασσας. Συζητούσαν εδώ τα τριφυλιακά ζητήματα, για πό-

λεμο, για ανακωχή, για πανηγύρια, έργα κοινά και άλλα γε-

νικά της χώρας τους θέματα. Τότε υπήρχε στην παραλία στο 

ύψος των λουτρών του Καϊάφα, μικρός όρμος, ο οποίος απο-

τελούσε το λιμάνι του Σαμικού και κατ’ επέκταση της Πύλου. 

 
Προϊστορικός λόφος στο Κλειδί 



-29- 

 

Η Αποβίβαση του Τηλέμαχου στο Σαμικό 

και η Πύλος του Νέστορα 

Ο Όμηρος ρητά αναφέρει (Οδύσσεια Γ’ 32) ότι ο Τη-

λέμαχος με τη θεά Αθηνά – με τη μορφή ιθακησίου μέντορα 

– απέπλευσαν από την Ιθάκη τις νυχτερινές ώρες και ταξι-

δεύοντας όλη τη νύχτα με ούριο άνεμο έφτασαν με την ανα-

τολή του ηλίου, στην Πύλο, ή μάλλον σε κάποια παραλία της. 

Τότε υπήρχε εκεί μικρός όρμος. Κατά τον Όμηρο λοιπόν σ’ 

αυτό το λιμάνι αποβιβάστηκε ο Τηλέμαχος για να πάρει από 

το Νέστορα πληροφορίες για το χαμένο πατέρα του, Οδυσ-

σέα. 

παννυχίη μέν ῥ᾽ ἥ γε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευθον. 

Ἠέλιος δ᾽ ἀνόρουσε,... 

οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆος ἐυκτίμενον πτολίεθρον, 

ἷξον· τοὶ δ᾽ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον, 

ταύρους παμμέλανας, ἐνοσίχθονι κυανοχαίτῃ. 

Το λιμάνι αυτό βρισκόταν στην παραλία του Σαμικού, 

κοντά στο ιερό του Ποσειδώνα, κοντά στις εκβολές του Μι-

νυηίου ποταμού (Γεράνιο αυλάκι) στη θέση που βρισκόταν το 

μικρό διβαράκι. Αποβιβαζόμενοι λοιπόν ο Τηλέμαχος με την 

 

Όμηρος, ο τυφλός αοιδός 
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Αθηνά συναντούν το Νέστορα με το λαό του να θυσιάζει 

«παμμέλανας» ταύρους στον Ποσειδώνα. Έτσι δικαιολογείται 

το γεγονός ότι ο Πεισίστρατος ο γιος του Νέστορα παρέθεσε 

γεύμα στον Τηλέμαχο πάνω σε μαλακές προβιές στην αμμου-

διά στρωμένες. (Οδύσσεια Γ’ 36 – 38) 

Άρα ο Τηλέμαχος δεν αποβιβάστηκε στην Πύλο, αλλά 

στην παραλία του Σαμικού. Η θέση επομένως της ομηρικής 

Πύλου δεν βρισκόταν κοντά στη σημερινή Πύλο, αλλά κάπου 

κοντά στην παραλία του Σαμικού. Προκαλεί εντύπωση το γε-

γονός ότι ο Όμηρος, αυτός ο τόσο περιγραφικός και παρατη-

ρητικός συγγραφέας δεν αναφέρει τίποτα για τη νήσο Σφαγία 

(Σφακτηρία) ή το εξαίσιο φρούριο του Κορυφασίου που βρί-

σκονται κοντά στη σημερινή Πύλο. Αντιθέτως περιγράφει διε-

ξοδικά το λιμάνι του Φόρκυνα στην Ιθάκη, ή το λιμάνι των 

Φαιάκων. Η περιγραφή της προσορμίσεως του πλοίου του 

Τηλέμαχου είναι σύντομη και απέριττη. 

οἱ δ᾽ ἰθὺς κατάγοντο ἰδ᾽ ἱστία νηὸς ἐίσης 

στεῖλαν ἀείραντες, τὴν δ᾽ ὥρμισαν, ἐκ δ᾽ ἔβαν αὐτοί· 

ἐκ δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν᾽, ἦρχε δ᾽ Ἀθήνη.  

Οδύσσεια Γ’ 4 - 11 

Έφτασαν – λέει – στην καλοχτισμένη πόλη του Νη-

λέως, στην Πύλο, αμέσως δε κατηύθυναν το πλοίο προς τον 

όρμο, μαζεύοντας τα πανιά εβγήκαν από το πλοίο και ο Τη-

λέμαχος και η Αθηνά, η οποία εβάδιζε μπροστά. Η πόλη του 

Νηλέα δεν ήταν τίποτα άλλο από την παραλία στην οποία 

βρισκόταν το ιερό του Ποσειδώνα. (Ποσείδιο ιερό) 
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Συνάντηση Τηλέμαχου - Οδυσσέα 

Αξίζει να δούμε τη φοβερή περιγραφή της φιλοξενίας 

του Τηλέμαχου από το Νέστωρα, όπως αυτή περιγράφεται 

στην Οδύσσεια (Γ’ 34 - 64):  

«Κι ως είδαν τους ξένους, έτρεξαν κοντά τους ματωμένοι 

 και τους καλωσορίζανε, τους έδειχναν να κάτσουν. 

Κι απ’ όλους ο Πεισίστρατος, ο γιος του γέρου, πρώτος 

πήγε κοντά τους κι έπιασε τους ξένους απ’ το χέρι 

και στο τραπέζι στη σειρά τους έβαλε να κάτσουν, 

απάνω σ’ απαλές προβιές, στης θάλασσας την άμμο, 

κοντά με τον πατέρα του και με τον Θρασυμήδη 

τον αδερφό του κι έκοψε δυο μερδικά απ’ τα σπλάχνα 

κι ευτύς κρασί τους κέρασε σ’ ένα χρυσό ποτήρι. 

Και το ποτήρι δίνοντας στ’ ασπιδοφόρου Δία 

την κόρη, τη θεά Αθηνά, της μίλησε έτσι κι είπε 

Δεήσου ξένε, τώρα εσύ του αφέντη Ποσειδώνα, 

που σε θυσία τύχατε δική του να βρεθείτε. 

Κι όταν το στάξεις και ευχηθείς καθώς το θέλει η τάξη 

δώσε να στάξει το γλυκό κρασί κι ο σύντροφός σου.» 

Η σκηνή έχει το δικό της ιδιαίτερο χρώμα. Παρουσιάζει 

ανάγλυφα τον τρόπο που υποδέχονται τους δυο ξένους – Τη-

λέμαχο και Αθηνά – ο νεαρός Πεισίστρατος και οι άλλοι. Η 

τελετή γίνεται στην ακροθαλασσιά του Σαμικού προς τιμήν 
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του Ποσειδώνα. Ο νεαρός φροντίζει με ευγένεια τους δυο κα-

λεσμένους του και τους προτρέπει να δεηθούν στο θεό της 

θάλασσας. Οι δεήσεις κάποτε τελειώνουν κι αρχίζουν το φα-

γοπότι. 

Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε η άποψη του μεγάλου 

γερμανού αρχαιολόγου Dörpfeld – ύστερα από έρευνες που 

έκανε στο χωριό Κακόβατο – ότι η Πύλος του Νέστορα βρι-

σκόταν κοντά στην περιοχή αυτή. Την άποψη αυτή πρώτος 

διατύπωσε ο γνωστός γεωγράφος – περιηγητής Στράβωνας 

και στη συνέχεια στήριξε ο ακαδημαϊκός Κ. Κουρουνιώτης. 
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Σαμιακό Ποσείδιο – Ιερό άλσος 

Το ιερό του Ποσειδώνα εκτός από θρησκευτικό κέντρο, 

ήταν και σημείο συνάθροισης των εκπροσώπων όλων των 

πυλιακών πόλεων, όπου σίγουρα υπήρχε κάποιο είδος βου-

λής. Από τον Ηρόδοτο έχουμε αναφορά για το Σαμιακό Πο-

σείδιο Ιερό άλσος αφιερωμένο στον Ποσειδώνα. «τοῦτο δ᾽ 

ἐστὶ τὸ ἱερὸν ἐν ὧι καταληφθῆναί φησιν ὁ ποιητὴς ὑπὸ Τηλεμά-

χου τὴν θυσίαν συντελοῦντας τοὺς Πυλίους» 

Ο Στράβων συμπληρώνει για το ιερό αυτό, ότι ήταν 

πολύ φημισμένο, ότι αποτελούσε το κέντρο της λατρείας ό-

λων των Μακιστίων και ότι περιβαλλόταν από άλσος με α-

γριελιές. Το ιερό αυτό (βιβλίο Η’, κεφ. 3) το τοποθετεί κοντά 

στην προϊστορική πόλη που έχει ανακαλυφθεί στη θέση 

Κλειδί. Στο Σαμιακό Ποσείδιο υπήρχαν εννιά σειρές καθί-

σματα, που στην κάθε μια κάθονταν πεντακόσιοι άνθρωποι 

και είχαν μπροστά τους εννιά ταύρους. (Οδύσσεια Γ’) Γνωρί-

ζουμε από την Ιλιάδα (Β’, 591 και εξής) ότι το βασίλειο του 

Νέστορος το αποτελούσαν εννέα πόλεις. Έτσι η κάθε μια από 

τις εννέα σειρές καθισμάτων αντιστοιχεί σε πεντακόσιους εκ-

 

Προϊστορικά ερείπια Σαμικού – Ναός Ποσειδώνα 
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προσώπους κάθε πόλης, σύνολο 4.500 άνθρωποι. Εκεί συζη-

τούσαν όλα τα τριφυλιακά ζητήματα όπως για πόλεμο, ει-

ρήνη, ανακωχή, πανηγύρια και άλλα. Τμήματα των μεγάλων 

θεμελίων που βρέθηκαν κοντά στην παραλία του Σαμικού 

από τους γερμανούς αρχαιολόγους πιθανότατα να ταυτίζο-

νται με το ιερό του Ποσειδώνα. Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυ-

ρίες εντός του ιερού αυτού υπήρχε μεγάλος διάστηλος ναός 

και όλη η Τριφυλία συνεισέφερε για την ανέγερση και τη συ-

ντήρησή του.  
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Ο «Κυανοχαίτης Ποσειδώνας» 

Στο Σαμιακό Ποσείδιο βρισκόταν το χάλκινο άγαλμα 

του κυανοχαίτη Ποσειδώνα. Το άγαλμα αυτό χωρίς γένια, με 

το ένα πόδι σταυρωτά στο άλλο και τα χέρια στηριγμένα σε 

δόρυ ή τρίαινα το στόλιζαν με πολυτελή εσθήτα από λινάρι 

και βαμβάκι που ύφαιναν και το έφερναν με πομπή οι κόρες 

της Σαμίας. 

Στον Ποσειδώνα με τη γαλάζια χαίτη, θυσίαζαν οι α-

ντιπρόσωποι των εννέα πόλεων τους κατάμαυρους ταύρους 

και κατόπιν έστηναν το μεγάλο τριφυλιακό πανηγύρι. Όταν 

οι Μινύες εκδίωξαν τους Νηλείδες συνέχισαν τη λατρεία του 

Ποσειδώνα. Τον 8ο αιώνα π.Χ. η Σαμία κατελήφθη από τους 

Ηλείους και το άγαλμα του Ποσειδώνα μεταφέρθηκε στην Ή-

λιδα. Ο Παυσανίας ευτύχησε να το συναντήσει το 2ο αιώνα 

μ.Χ. και έγραψε γι’ αυτό όταν επισκέφτηκε την Ήλιδα. Στα 

Ηλειακά (Β’ 25, 5 - 6) αναφέρει ότι οι Ηλείοι το άγαλμα αυτό 

το ονομάζουν Σατράπη και όχι Ποσειδώνα. Το όνομα αυτό το 

έμαθαν μετά τη γειτονία με τους Πατρέους και ότι Σατράπης 

είναι παρωνύμιο του Κορύβαντα. Έκτοτε η τύχη του αγνοεί-

ται. 

 

Ο θεός Ποσειδώνας 
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Η συνέχιση της λατρείας του Ποσειδώνα στο ιερό του 

Σαμικού από την προϊστορική μυκηναϊκή εποχή των Νηλει-

δών, στην ιστορική εποχή και τη μινυακή εξάπολη δείχνει την 

ιστορική συνέχεια των Ελλήνων μέσω των αιώνων και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το ομόθρησκον.  
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Σ Τ Η Ν  Ε Π Ο Χ Η  Τ Ω Ν  Μ Ι Ν Υ Ω Ν  
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Μινύες – Μάκιστος – Μακιστία 

Οι Μινύες ήταν θαλασσινός λαός ο οποίος γύρω στο 

1200 π.Χ. εκδίωξε τους Νηλείδες και τους απογόνους τους 

από τη Σαμία, δηλαδή την ομηρική Αρήνη και τη μετονόμα-

σαν σε Μακιστία ή Μάκιστο που ήταν το όνομα του αρχηγού 

τους. Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Μινύας, ο επώνυμος ή-

ρωας του λαού των Μινύων, ήταν εγγονός του Ποσειδώνα. 

Οι αρχαίοι ιστορικοί – Ηρόδοτος, Παυσανίας, Διόδωρος – θε-

ωρούν κοιτίδα των Μινύων τη Θεσσαλία σε σημείο όπως τεκ-

μηριώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα να υπάρχει σύν-

δεση Μινύων και Θεσσαλών. Οι Μινύες αργότερα εγκαταστά-

θηκαν στη Μαγνησία, ίδρυσαν την Ιωλκό και απέκτησαν με-

γάλα πλούτη. Ταξιδεύοντας σε όλη τη Μεσόγειο, δημιούργη-

σαν πολλές αποικίες και άνοιξαν πολλούς εμπορικούς δρό-

μους πράγμα που δείχνει και η περίφημη Αργοναυτική εκ-

στρατεία, όπως εκφράζεται μέσα από το μύθο του Φρίξου και 

της Έλλης και του χρυσόμαλλου δέρατος. Η ίδρυση αποικιών 

και η Αργοναυτική εκστρατεία ήταν το πρώτο στοιχείο που 

αποδεικνύει την ανάπτυξη του Μινυακού βασιλείου. Το δεύ-

τερο σίγουρα αφορά την αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας 

 

Οι Μινύες ήταν θαλασσινός λαός 
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και τη γεωγραφική εκμετάλλευση των νέων εκτάσεων γης. 

Οι Μινύες θεωρούνται πρωτοπόροι στην κατασκευή έργων 

(υδραυλικά, αποστραγγιστικά, αποχετευτικά, κυκλώπεια 

τείχη) που προκαλούν μέχρι σήμερα το θαυμασμό μας. Γι’ 

αυτό το λόγο οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν στον ημίθεο Ηρα-

κλή τα τεχνικά αυτά έργα, επειδή πίστευαν ότι μόνο ένας ι-

σόθεος θα μπορούσε να τα κατασκευάσει. 

Πώς όμως αυτός ο υπέροχος λαός κατοίκησε την πε-

ριοχή μας; Ο Ηρόδοτος (βιβλ. 4, κεφ. 140) εξηγεί με ποιο 

συναρπαστικό τρόπο έφτασαν στην αρχαία Σαμία. Όταν δέ-

χτηκαν ισχυρές πιέσεις στη Λήμνο όπου ζούσαν αιώνες, έ-

φτασαν με καράβια στη Λακεδαίμονα, στην οποία έγιναν δε-

κτοί λόγω της καταγωγής τους. Εκεί παντρεύτηκαν Σπαρτιά-

τισσες και σιγά – σιγά διεκδικούσαν ίσα δικαιώματα με τους 

Σπαρτιάτες. Φοβούμενοι όμως οι Σπαρτιάτες τους αρχηγούς 

τους, τους φυλάκισαν με σκοπό να τους σκοτώσουν τη νύ-

χτα. Οι γυναίκες τους που ήταν Σπαρτιάτισσες από επιφανή 

γένη, παρακάλεσαν να δουν τους άντρες τους για τελευταία 

φορά. Αφού πήραν την άδεια, άλλαξαν τα ρούχα με τους ά-

ντρες τους, που ανενόχλητοι ξέφυγαν στον Ταΰγετο. Ένα 

τμήμα τους με το Θήρα εποίκησαν το νησί Θήρα (Σαντορίνη). 

Το μεγαλύτερο τμήμα τους όμως ήρθε στην περιοχή μας, εκ-

δίωξε τους κατοίκους της και εγκαταστάθηκε μόνιμα. 

 
Τα μινυακά αγγεία είχαν γκρίζο χρώμα και λεπτά τοιχώματα 
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Οι Μινύες που ήταν ιδιαίτερα ευφυείς, επέλεξαν τα πιο 

στρατηγικά σημεία της περιοχής και σαν δραστήριοι και άρι-

στοι μηχανικοί και τεχνίτες έκτισαν έξι πόλεις που δεσπόζουν 

σε όλη την Τριφυλία και την ελέγχουν. Οι πόλεις αυτές ήταν: 

η Μάκιστος, το Λέπρεο, το Νούδιο (σημερινό Γκραίκα), το 

Έπιον (Σκιλλούντας), η Φρίξα και ο Πύργος ή Πύργοι (Πρα-

σιδάκι). Το ομηρικό Αίπυ πιθανόν να ήταν διαφορετική πόλη 

που βρισκόταν στην τοποθεσία της σημερινής Πλατιάνας. Η 

Μάκιστος που ήταν η σπουδαιότερη πόλη, ταυτίστηκε με το 

Σαμικό, αποτελούσε το κέντρο της Μινυακής εξάπολης και με 

τ’ όνομά της ονομάστηκε όλη η περιοχή Μακιστία η οποία 

εκτεινόταν από τον Καϊάφα μέχρι τον Αλφειό ποταμό. 

Οι Μινύες αναμφίβολα ανέπτυξαν έναν ανώτερο πολι-

τισμό που ξεχωρίζει όχι μόνο από τις επιδόσεις τους στη ναυ-

τιλία, στα τεχνικά έργα, στην κεραμική (μινυακά αγγεία), την 

επινόηση του σεληνιακού ημερολογίου, αλλά και για το συ-

γκροτημένο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων, με συγκεκριμένη 

πολιτικοθρησκευτική εξουσία και δίκτυο υπηρεσιών. Συνδύ-

ασαν άριστα το πρακτικό πνεύμα με μια ανώτερη πολιτική 

αντίληψη και δημιούργησαν με τις πόλεις που ίδρυσαν μια 

ομοσπονδία, τη Μινυακή εξάπολη, με κοινούς στόχους, κοινά 

ιδεώδη, κοινές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στις πόλεις αυτές ήταν το ιερό του Σάμιου Ποσει-

δώνα, στα παράλια του Σαμικού, το περίφημο «Ποσείδιον». 

Ο δυνατός αυτός λαός συνέχισε τις λατρευτικές συνή-

θειες των Νηλείδων, τη λατρεία του Κυανοχαίτη Ποσειδώνα, 

τη Σάμια Εκεχειρία κι άλλα, αποδεικνύοντας μέσα από το ο-

μόθρησκον την ιστορική συνέχεια των ελληνικών φυλών 

μέσα στους αιώνες. Οι μινυακές πόλεις καταστρέφονται γύρω 

στον 8ο αιώνα π.Χ. όταν οι Ηλείοι επιτίθενται και καταλαμβά-

νουν την περιοχή. 
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Σάμιος Εκεχειρία 

Ο Παυσανίας μας δίνει την πληροφορία ότι με πυρήνα 

τη λατρεία του Ποσειδώνα, στο ιερό Ποσείδιο, κηρυσσόταν 

και η «Σαμία» εκεχειρία. Τότε άρχιζε το παντριφυλιακό πα-

νηγύρι. 

Πολύ πριν αρχίσουν οι ιερές τελετές αναγγέλλονταν 

απ’ όλους τους Πυλίους και αργότερα τους Μακιστίους, ιερή 

εκεχειρία, δηλαδή κατάπαυση κάθε εχθροπραξίας, πολεμικής 

σύγκρουσης και ανταγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια των τε-

λετών, ώστε η μετακίνηση και η παραμονή τους στο ιερό του 

Ποσειδώνα, να είναι ασφαλής και ειρηνική. Η θρησκευτική 

τελετή άρχιζε με πομπή, από κόρες της πόλης που στόλιζαν 

το άγαλμα του θεού με πολυτελή χιτώνα από λινάρι και βαμ-

βάκι, που ύφαιναν οι ίδιες. Κάθε πόλη θυσίαζε στον Ποσει-

δώνα με τη γαλάζια χαίτη από ένα κατάμαυρο ταύρο. 

Η πολιτική συγκρότηση των Νηλείδων και έπειτα Μι-

νυών, σε ομοσπονδία πόλεων από τους προϊστορικούς χρό-

νους δείχνει την ανωτερότητα του πολιτισμού που είχαν α-

ναπτύξει και το γεγονός ότι είχαν συνειδητοποιήσει πολύ νω-

ρίς ότι η ειρήνη, η συνεργασία, οι κοινοί σκοποί και η κοινή 
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πολιτική, προωθούν την ανάπτυξη, καλλιεργούν τον αλλη-

λοσεβασμό και τελικά αναδεικνύουν την ανθρώπινη αξία.  
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Άνιγρος ποταμός 

Οι γεωγραφικοί όροι που οριοθετούσαν την αρχαία Σα-

μία έχουν υποστεί αρκετές αλλαγές με την πάροδο του χρό-

νου. Το επίθετο ανιγρός που το σχετίζουν με το λατινικό ni-

ger, έχει την έννοια του ακάθαρτου και κάκοσμου. (ανιγρόν, 

ακάθαρτον, φαύλον, κακόν, δυσώδες) Τον ποταμό Άνιγρο 

τον αναφέρει ο Όμηρος ως Μινυήϊο (το σημερινό Γεράνιο αυ-

λάκι). Ο Παυσανίας τον περιγράφει ως ένα ρέμα με δυσώδες 

νερό (θειούχο) που πηγάζει από το βουνό Λαπίθας και χύνε-

ται στη θάλασσα στην παραλία του Σαμικού. Εκεί όπου σή-

μερα βρίσκεται η Μπούκα η οποία διατήρησε το λατινικό ό-

νομα boca που σημαίνει στόμιο. 

Ας δούμε την ακριβή περιγραφή του: «Ο ποταμός Άνι-

γρος κατεβαίνει από το Αρκαδικό βουνό Λαπίθας και το νερό 

του ευθύς από τις πηγές δε μυρίζει καλά, αλλ’ αντίθετα είναι 

φοβερά δύσοσμο. Προτού δεχθεί τον παραπόταμό του, τον 

ονομαζόμενο Ακίδαντα, είναι φανερό πως καθόλου δεν έχει 

ψάρια· μετά τη συμβολή των δυο ποταμών όσα ψάρια κατε-

βαίνουν προς τη θάλασσα μαζί με τα νερά του Ανίγρου οι 

άνθρωποι δεν τα τρώνε πλέον, ενώ αν τα πιάσουν μέσα στα 

 

Άνιγρος ποταμός – Γεράνιο αυλάκι 
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νερά του Ακίδαντα τα τρώνε. Πως ο Ακίδαντας ποταμός πα-

λιότερα είχε το όνομα Ιάρδανος, εγώ ο ίδιος δεν μπόρεσα με 

κανένα τρόπο να το στηρίξω· αναφέρω απλώς την πληροφο-

ρία αυτήν που την έχω από έναν Εφέσιο. Η παράξενη οσμή 

που έχει το νερό του Ανίγρου πιστεύω πως οφείλεται στη γη, 

από την οποία πηγάζει το νερό. Μερικοί από τους Έλληνες 

λένε πως ο Κένταυρος Χείρωνας χτυπημένος με το βέλος του 

Ηρακλή κατέφυγε τραυματισμένος και έπλυνε την πληγή στο 

νερό αυτό και πως ο Άνιγρος πήρε την κακή οσμή από το 

δηλητήριο της Ύδρας». 

«Άνιγρος» είναι πάντα στον Παυσανία το άφθονο και 

δύσοσμο νερό που βγαίνει από τη σπηλιά των Ανιγρίδων νυμ-

φών. Το νερό αυτό σήμερα  ύστερα από ροή 30 ή 40 μέτρων 

χύνεται στη λίμνη του Καϊάφα. Τον καιρό του Παυσανία βγαί-

νοντας από τη σπηλιά, γέμιζε πρώτα ένα βαθούλωμα, στο ο-

ποίο έμπαιναν όσοι ήθελαν να λουστούν στα «νερά των Ανι-

γρίδων». Έπειτα συνέχιζε τη ροή του, ώσπου συναντούσε τα 

νερά του Ακίδαντα. Η σημερινή μικρή κοίτη του ρέματος έχει 

μια κιτρινοπράσινη χροιά, οφειλόμενη στο θειάφι του νερού 

(μαυροπόταμος). 

Παρόμοιες αναφορές έχουμε και από το Στράβωνα που 

επισκέφθηκε την περιοχή στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ. Αυτός 

είχε βρει τον Άνιγρο βαθύ, να λιμνάζει, με τα δυσώδη πάντα 

νερά των Ανιγρίδων. Με το πλατύ αυτό ποτάμι ενώνονταν τα 

νερά ενός άλλου ρέματος που κατέβαινε από το βουνό της 

Σμέρνας με νερό χωρίς κακοσμία. Η λίμνη δεν είχε ακόμη 

σχηματιστεί ούτε τον καιρό του Στράβωνα, ούτε του Παυσα-

νία το 2ο αιώνα μ.Χ., αφού ο δρόμος περνούσε πάνω στο εκεί 

αμμουδερό έδαφος που μερικές φορές το διαπότιζε καθιστώ-

ντας το επικίνδυνο για τους οδοιπόρους. (Παυσανίας Κεφ. 5, 

71) 
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Σπήλαιο Ανιγρίδων και Γεράνιο άντρο 

Στην ανατολική όχθη της λίμνης, που σχηματίζεται 

από τους γυμνούς βράχους του Λαπίθα αναβλύζουν από δυο 

σπήλαια, λαξευτά στα βράχια, τα περίφημα νερά του Καϊάφα. 

Τα σπήλαια αυτά ονομάζονταν την αρχαία εποχή «σπήλαιον 

των Ανιγρίδων νυμφών» το μεγάλο και «Γεράνιο άντρον» το 

μικρότερο. 

Από την πανάρχαια εποχή ήταν γνωστά τα άντρα και 

οι θεραπευτικές τους ιδιότητες. Θαυματουργά τα λέει ο Παυ-

σανίας. Την ιαματική χάρη, οι αρχαίοι την απέδιδαν στη θαυ-

ματουργή δύναμη των νυμφών. Και γι’ αυτό είχαν αφιερώσει 

σ’ αυτές τα δάση και τα είχαν στολίσει με νυμφαία, βωμούς, 

αναθηματικές στήλες και ιερά μνημεία. Όλη η έκταση σε 4 

km2 που πιάνει τώρα η λίμνη του Καϊάφα και που στην αρ-

χαιότητα δεν υπήρχε, καλυπτόταν από πυκνότατο δάσος με 

πεύκα. Εδώ ήταν βωμοί, ιερά τεμένη, νυμφαία, στοές, αγάλ-

ματα και τα άλση των Ανιγρίδων νυμφών, το Ιωναίον και το 

Ευριδίκιον (καθ. Ευγ. Φωκάς, Λεξικό περί «Ηλίου»). 

 

Σπήλαιο Ανιγρίδων 
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Στα άντρα ζούσαν οι Ανιγρίδες ή Ανιγριάδες νύμφες 

Καλλιάφεια, Πηγαία και Ίασις. Σ’ αυτές έπρεπε πρώτα να προ-

σευχηθούν οι ασθενείς, να προσφέρουν θυσία, να τάξουν και 

μετά να μπουν στα σπήλαια, ν’ αλειφθούν με λάσπη στις ό-

χθες του Ανίγρου, να περάσουν κολυμπώντας τον Άνιγρο, 

για να θεραπευθούν. Πίστευαν ότι οι νύμφες είχαν το χάρι-

σμα και τη δύναμη να τους θεραπεύσουν. Το νόσημά τους 

πίστευαν ότι έμενε στα νερά. Οι ιερείς και οι νεωκόροι των 

ναών ήταν πάντοτε πρόθυμοι να δίνουν συμβουλές κι οδη-

γίες, να υποβάλλουν τους ασθενείς σε κατάλληλη προπαρα-

σκευή, νηστεία, κάθαρση, εξαγνισμό και άλλες ιεροτελεστι-

κές δοκιμασίες που συντελούσαν στην έξαρση και την τό-

νωση της πίστης τους στη θεία χάρη. Μετά τους οδηγούσαν 

στα άντρα όπου βρίσκονταν οι πηγές των Ανιγρίδων. Εκεί 

λούζονταν στα θειούχα νερά, εισέπνεαν υδρόθειο και έβγαι-

ναν. Στη συνέχεια ευχαριστούσαν τις νύμφες, πρόσφεραν τα 

ίατρα, έταζαν θυσίες στα ιερά κι έστηναν αναθηματικές στή-

λες. Ο Παυσανίας γράφει: «Όποιος πάσχει από τις (δερματι-

κές) αρρώστιες αλφόν ή λεύκη, αφού μπει στη σπηλιά, υπάρ-

χει η συνήθεια πρώτα να ευχηθεί στις νύμφες και να τις τάξει 

κάποια θυσία, έπειτα σφουγγίζει τα αρρωστημένα μέρη του 

σώματος και περνάει κολυμπώντας το ποτάμι. Αφήνει τότε 

την αρρώστια μέσα στο νερό και αυτός βγαίνει υγιής και σ’ 

όλο το σώμα του έχει την ίδια χροιά.» 

 
Το Γεράνιο άντρο 



-49- 

 

Τα νερά που εξέρχονται στην επιφάνεια ως θερμοπη-

γές τα ονόμαζαν Πλουτώνια, γιατί προέρχονταν από τα βασί-

λεια του Πλούτωνα. Γι’ αυτό στο Λαπίθα που έβγαιναν τα 

πλουτώνια νερά των άντρων, είχαν αφιερώσει τέμενος στον 

Πλούτωνα και ιερό άλσος στην Περσεφόνη τη δε Μίνθη οι 

πρόγονοί μας τη μυθολόγησαν, το δυόσμο δηλαδή που θε-

ραπεύει, ως αφέψημα, το στομάχι. Είχαν αφιερώσει και στον 

Ηρακλή, ιερό, που έβαψε τα βέλη του στης Ύδρας τον ιό, 

εσκότωσε τον Κένταυρο κι απ’ αυτό πήρε τη δυσοσμία το 

νερό. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο ερμήνευαν οι αρχαίοι – που δεν 

μπορούσαν τότε να τα εξηγήσουν επιστημονικά, το φαινό-

μενο των άντρων – τη μυρωδιά και τη θεραπευτική δύναμη 

των νερών. Συνδύασαν λοιπόν τη μίνθη, τις Ανιγρίδες, τους 

πληγωμένους κενταύρους και τον Ηρακλή που σκότωσε τη 

Λερναία Ύδρα, καθάρισε την κόπρο του Αυγείου, στις όχθες 

του Αλφειού κι εξυγίανε τον τόπο. Απ’ αυτά συνάγεται ότι η 

αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν μια φυσική θρησκεία, δηλαδή 

μια αισθητική προσέγγιση των φυσικών φαινομένων. 

Στην πραγματικότητα τα ιαματικά νερά είναι ορυκτά 

νερά που αναβλύζουν από τις ρωγμές του φλοιού της γης σε 

βάθος 2 – 3 χιλιάδων μέτρων με θερμοκρασία ανάλογη με το 

βάθος, δηλαδή από 28°C μέχρι 80°C. Στα έγκατα της γης 

όπου τα πάντα είναι σε αεριώδη κατάσταση, τα νερά πιεζό-

μενα λόγω της υδροστατικής πίεσης τείνουν να βγουν στην 

επιφάνεια. Εξερχόμενα παραλαμβάνουν πολλά στοιχεία από 

το φλοιό της γης, αλλά και ψυχόμενα μεταβάλλουν τη σύ-

στασή τους και από αέρια γίνονται υγρά και εξέρχονται ως 

θερμοπηγές. Τα σπήλαια σχηματίστηκαν από την απότομη α-

ποκοπή του Λαπίθα σε μεγάλο βάθος, από μεγάλη καθίζηση 

του εδάφους.  

Ο Καϊάφας είναι σήμερα το τελειότερο λουτροθερα-

πευτήριο της Βαλκανικής εξ απόψεως ιαματικών υδάτων. Τα 

νερά του σπηλαίου των Ανιγρίδων περιέχουν τις μεγαλύτερες 

ποσότητες υδροθείου σ’ όλη την Ευρώπη και θεραπεύουν 

φλεγμονές αναπνευστικών οδών, άσθμα, παθήσεις του ήπα-

τος, παγκρέατος, επινεφριδίων και αρθρώσεων. Η άλλη 
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πηγή, του Γερανίου Άντρου βοηθά αποτελεσματικά τις παθή-

σεις του στομάχου, εντέρων, του ήπατος, χοληδόχου κύ-

στεως και ουροφόρων οδών. 
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Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η  
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Από τα κλασσικά μέχρι τα νεότερα χρόνια 

Τον 4ο αιώνα π.Χ. η Μάκιστος κατελήφθη από τους Η-

λείους με τη βοήθεια των Σπαρτιατών. Αυτοί θέλησαν από 

ιστορικό πείσμα ν’ αφήσουν τις παλιές ονομασίες (Αρήνη και 

Μάκιστο) και γι’ αυτό επανέφεραν την αρχαία ονομασία Σα-

μία ή Σαμικόν. Έτσι όταν πέρασε ο Παυσανίας από εκεί το 

150 μ.Χ. η πόλη λεγόταν Σαμία. Τα τείχη του Σαμικού, στη 

μορφή που σώζονται σήμερα κτίσθηκαν πιθανότατα από τους 

Ηλείους τον 4ο αιώνα π.Χ. όταν αυτοί είχαν επεκτείνει και 

σταθεροποιήσει την κυριαρχία τους στην Τριφυλία, για να 

προστατεύσουν τα νέα τους σύνορα από τις εισβολές των 

κατά καιρούς αντιπάλων τους, Σπαρτιατών, Αρκαδίων, Μα-

κεδόνων κ.α. 

Η Σαμία και άλλες Τριφυλιακές πόλεις για ν’ απαλλα-

γούν από την επικυριαρχία των Ηλείων, είχαν προσχωρήσει 

στην ομοσπονδία των αρκαδικών πόλεων που είχε ιδρυθεί το 

370 π.Χ. όταν ο Επαμεινώνδας έκτισε τη Μεγαλόπολη. Ο 

στρατηγός όμως της αιτωλικής συμπολιτείας Πολυσπέρχων 

στα 244 π.Χ. κατέλαβε το φρούριο του Σαμικού, έδιωξε τις 

αρκαδικές φρουρές απ’ εκεί και παρέδωσε τη Σαμία και πάλι 

 

Τα τείχη της ακρόπολης 
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στους Ηλείους. Η ζωή συνεχίζει να ακμάζει τόσο στην ακρό-

πολη όσο και στην πόλη του Σαμικού τουλάχιστον μέχρι τα 

ελληνιστικά χρόνια, οπότε και ο βασιλιάς της Μακεδονίας, Φί-

λιππος, καταλαμβάνει την τριφυλιακή πεδιάδα. Ο Πολύβιος 

(Ιστορία Δ’ 79 – 80) γράφει συγκεκριμένα: «Ο Φιλλίδας 

(στρατηγός των Αιτωλών) με τους στρατιώτες του, όταν ο 

βασιλιάς Φίλιππος με τους Μακεδόνες του πλησίαζαν το Λέ-

πρεο, βάδισαν προς το Σαμικό. Αφού οι κάτοικοι του Λέπρεου 

παρέδωσαν στο Φίλιππο την πόλη τους, εκείνος στη συνέχεια 

καταδίωξε το Φιλλίδα και στρατοπέδευσε στο Σαμικό. Κάλεσε 

τα στρατεύματά του από το Λέπρεο και έδειξε καθαρά ότι θα 

πολιορκήσει το Σαμικό. Αιτωλοί και Ηλείοι, επειδή δεν ήταν 

έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πολιορκία, ζήτησαν από το βασι-

λιά ασφάλεια της ζωής τους και με άδειά του αποχώρησαν 

κατευθυνόμενοι προς την Ηλεία. Ο Φίλιππος κατέλαβε την 

πόλη και στη συνέχεια παρέλαβε από τους κατοίκους της και 

τις πόλεις Φρίξα, Στυλάγγιο, Αίπυ, Βώλακα, Πύργον και Επι-

τάλιον. Μέσα σε έξι ημέρες έγινε κύριος της Τριφυλίας, εγκα-

τέστησε φρουρά, όρισε διοικητή τον Ακαρνάνα Λάδικο και α-

ποχώρησε με το στρατό του.» 

 

Ρωμαϊκό βαλανείο (λουτρό) στη θέση Φραγκοεκκλησιά. Μοναδικό στην Ελλάδα 

Στα χρόνια του Στράβωνα η πόλη δε διατηρούνταν, 

αλλά μόνο ο οχυρωματικός περίβολος που αυτός είχε το ό-
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νομα Σαμικόν. Ο ίδιος ιστορικός επίσης αναφέρει πως η ε-

πάνω σε απόκρημνο βουνό χτισμένη Σάμος δεν μνημονεύε-

ται από τους γεωγράφους που έγραφαν περίπλους, είτε γιατί 

πρώιμα παρήκμασε, είτε γιατί τη θέα της από τη θάλασσα την 

έκρυβε το παρεμβαλλόμενο βουνό. Ο Παυσανίας το 150 μ.Χ. 

αναφέρει πως στην περιοχή του Σαμικού υπήρχε το κάστρο, 

η πόλη όμως ήταν εγκαταλειμμένη και μόνο ερείπια υπήρχαν. 

Στους ρωμαϊκούς χρόνους οι Ρωμαίοι περικλείοντας το 

χώρο των λουτρών χρησιμοποιούσαν τη λάσπη κάνοντας τα 

λεγόμενα λασπόλουτρα. Μετά απ’ αυτά έμπαιναν στο μέγα 

σπήλαιο όπου σήμερα γίνονται τα λουτρά. Εκεί εισέπνεαν μέ-

χρι τελείας εφιδρώσεως το υδρόθειο και έπειτα λούζονταν. 

Εξαιρετικό δείγμα ρωμαϊκού λουτρού, το «βαλανείο» έχει 

βρεθεί στη θέση Φραγκοκλησιά, 1 χλμ. ανατολικά του χω-

ριού, στις όχθες του ομώνυμου ρέματος. Είναι ένα λουτρό, 

από τα ελάχιστα που διασώζονται στην Ελλάδα. Σήμερα δια-

σώζεται η δυτική του πλευρά και τμήμα του υπόκαυστου. Οι 

άλλες πλευρές του έχουν διαβρωθεί από τη ροή του ρέματος. 

Η περιοχή του Σαμικού πέρασε αργότερα στην κατοχή 

των Βυζαντινών, Ενετών, Φράγκων και Τούρκων. Λείψανα 

της μεσαιωνικής περιόδου υποδεικνύουν πως το Κλειδί είχε 

οχυρωθεί και κατά την περίοδο αυτή, λόγω προφανώς της 

στρατηγικής του θέσης. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας το 

Κλειδί, το βουνό και το δάσος το κατείχαν ληστές. Όλοι οι 

διερχόμενοι απ’ εκεί πλήρωναν σκληρό φόρο στους σκλη-

ρούς εκείνους άνδρες των βουνών. Τα ιαματικά λουτρά ήταν 

τότε ανεκμετάλλευτα, διότι κανείς δεν μπορούσε βέβαια να 

τα χρησιμοποιήσει. Κατά την τουρκοκρατία το Κλειδί ήταν 

δερβένι. Στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης οι έλληνες 

αγωνιστές χρησιμοποίησαν επιτυχώς και πολλές φορές την 

οχυρωματική θέση του Σαμικού προκαλώντας αρκετές κατα-

στροφές στους Τουρκαλβανούς. Η γνωστότερη μάχη είναι η 

μάχη του Κλειδιού, τον Απρίλη του 1821. Στα ερείπια της α-

κρόπολης πάνω σε ένα λόφο, βρίσκονται τα λείψανα του 

τουρκικού πύργου που έκτισε ο Ιμπραήμ Πασάς το 1826. 

Μετά την ανεξαρτησία και επί Όθωνος, χτίστηκαν στο κλειδί 

δυο φυλάκια. Το ένα μάλιστα σώζεται ακόμη πάνω σ’ ένα 

πευκόφυτο γραφικότατα λόφο. Οι ληστές εξαφανίστηκαν και 
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οι περίοικοι άρχισαν πάλι να λούζονται στα ιαματικά νερά, τα 

οποία για αιώνες έμεναν ανεκμετάλλευτα. 
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Η ακρόπολη των κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων 

Θεωρείται μια από τις σημαντικότερες θέσεις της αρ-

χαίας Τριφυλίας και κατείχε σπουδαία στρατηγική θέση, αφού 

έλεγχε το στενό παραθαλάσσιο πέρασμα από την Ηλεία προς 

τη Μεσσηνία, ενώ γειτονεύει με τις χαμηλές εύφορες κοιλά-

δες στα βόρεια και βορειοανατολικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

εξηγείται η συνεχής κατοίκηση του χώρου από τα προϊστο-

ρικά ως και τα σύγχρονα χρόνια, το όνομα της θέσης 

«Κλειδί», οι εντυπωσιακές οχυρώσεις της ακρόπολης που ε-

ξασφαλίζουν τον οπτικό έλεγχο όλης της πεδιάδας του Πύρ-

γου αλλά και τα οχυρωματικά έργα επί Ενετο-Τουρκοκρατίας 

(καζάρμα). 

Ο γερμανός αρχαιολόγος και αρχιτέκτονας Dörpfeld 

σημείωσε με έμφαση ότι η επί του όρους Λαπίθα ακρόπολη 

είναι κλασσικών ή ελληνιστικών χρόνων, βασιζόμενος όχι 

μόνο στην κεραμική αλλά και στην πολυγωνική τοιχοδομία 

της οχύρωσης. Τα τείχη του Σαμικού κτίσθηκαν πιθανότατα 

από τους Ηλείους 5ο – 4ο αιώνα π.Χ. όταν αυτοί είχαν επε-

κτείνει την κυριαρχία τους στην Τριφυλία για να προστατεύ-

σουν τα νέα τους σύνορα από τους διάφορους εχθρούς. 

 

Τμήμα από το κάστρο του Σαμικού 
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Η οχύρωση περιβάλλει τα ψηλότερα άνδηρα του λό-

φου και διατηρείται στην ανατολική και τη νοτιοδυτική 

πλευρά. Στα 500 περίπου στρέμματα, που είναι ο χώρος της 

ακρόπολης, φαίνονται τα θεμέλια των οικοδομημάτων, των 

ιερών και των τειχών. Είναι από τα σπουδαιότερα μετά τα 

ολύμπια αρχαία μνημεία. Τα τείχη είναι κτισμένα κατά το 

ψευδοπολυγωνικό σύστημα, με τετράγωνους πύργους, πύ-

λες και πυλίδες. Οι πύργοι και οι σκαλιστές, μικρές, στενές 

πύλες του, δείχνουν την αρχιτεκτονική της εποχής του Επα-

μεινώνδα. Το τείχος, σχήματος ακανόνιστου τραπεζίου φτά-

νει σε μήκος τα 1500 μέτρα. Τέσσερις πυλίδες ανοίγονται σ’ 

αυτό, ενώ εξωτερικά του προσαρτώνται μεγάλοι ορθογώνιοι 

πύργοι, μέγιστου σωζόμενου ύψους 5 μέτρα περίπου. Στο ε-

σωτερικό σώζονται τα ερείπια πολλών κτιρίων, ενώ πρό-

σφατα ανακαλύφθηκε ένα μεγάλων διαστάσεων, στενόμακρο 

και κιονοστήριχτο οικοδόμημα πιθανόν δημοσίου χαρακτήρα. 

Διάσπαρτες βρίσκονται αρκετές μεγάλες δεξαμενές για την 

εξασφάλιση της ύδρευσης. 

 

Πυλίδα του κάστρου 

Το οικοδομικό υλικό προέρχεται από αρχαίο λατομείο 

που έχει εντοπιστεί σε μικρή απόσταση στα ανατολικά. Οι πέ-
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τρες του είναι σιδηρόλιθοι θαυμαστής σκληρότητας και σκο-

τεινού χρώματος που ποικίλλει από το ερυθρό στο μαύρο. Οι 

οριζόντια τοποθετημένες πέτρες είναι πελώριων διαστάσεων 

και μπαίνουν βαθιά μέσα στα τείχη. Στην κορυφή τους τα 

τείχη είναι κατεδαφισμένα και με δυσκολία διακρίνονται κάτω 

από τους θάμνους που τα σκεπάζουν. Η περίμετρος διατηρεί-

ται καλά εκτός από το τμήμα του βορείου σκέλους που μετα-

φέρθηκε ως οικοδομικό υλικό. Οι πέτρες τους χρησιμοποιή-

θηκαν κατά καιρούς ως βάσεις και περίβολοι διαφόρων μνη-

μείων και κτιρίων. Η συστηματική ανάδειξη της ακρόπολης 

του Σαμικού έγινε από την αρχαιολόγο Ξένια Αραπογιάννη. 

Το κάστρο δέσποζε σ’ όλη την περιοχή και έλεγχε όλες 

τις παραποτάμιες, βουνήσιες και θαλάσσιες διαβάσεις. Από ε-

κεί ψηλά οι Μακίστιοι ή Σαμικαίοι έβλεπαν από μακριά στη 

θάλασσα τους εχθρούς, κατασκόπευαν τους πειρατές που έ-

πλεαν εναντίον τους με τα ταχυκίνητα πλοία, ή τους Αρκά-

δες, τους Λάκωνες, τους Μεσσήνιους και τους Ηλείους, όταν 

διάβαιναν στις στενές διαβάσεις του Αλφειού και της Νέδας 

να επιτεθούν στον τόπο τους και έτσι δεν φοβούνταν τον 

αιφνιδιασμό. Επίσης αγνάντευαν τους ποντοπόρους Φοίνικες 

να έρχονται με τα εμπορικά τους πλοία για τις συναλλαγές 

και τους δικούς τους ξενιτεμένους ταξιδιώτες που γύριζαν 

στην όμορφη πατρίδα πλουτοφόροι. Και βέβαια καλωσόριζαν 

από μακριά όλους τους Τριφύλιους που έρχονταν απ’ όλες τις 

γωνιές της Τριφυλίας στο ναό του Σαμίου Ποσειδώνα, που 

ήταν παντριφυλιακό ιερό κατά τη διάρκεια της Σάμιας εκεχει-

ρίας. 
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Κάστρο Σαμικού (αεροφωτογραφία) 
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Ο Παυσανίας και το Σαμικό 

Ο Παυσανίας ήταν έλληνας περιηγητής και γεωγράφος 

του 2ου αιώνα μ.Χ. Γεννήθηκε στη Λυδία το 110 μ.Χ. Έγινε 

διάσημος για το έργο του, Ελλάδος Περιήγησις, ένα εκτενές 

σύγγραμμα που περιγράφει την αρχαία Ελλάδα από πρώτο 

χέρι. Το έργο του χωρίζεται σε δέκα βιβλία εκ των οποίων σε 

δύο περιγράφει τις παραστάσεις και εμπειρίες του από την 

Ηλεία. Αυτά είναι τα Ηλειακά Α’ και Β’. 

Πριν επισκεφθεί την Ελλάδα επισκέφθηκε την Αντιό-

χεια και τα Ιεροσόλυμα. Στην Αίγυπτο είδε τις πυραμίδες και 

το ναό του Άμμωνα. Στη Μακεδονία είχε δει τον παραδοσιακό 

τάφο του Ορφέα. Διασχίζοντας την Ιταλία, είδε την Καμπανία 

και τα θαύματα της Ρώμης. Ήταν ένας από τους πρώτους που 

έγραψε ή είδε τα ερείπια της Τροίας, των Μυκηνών και της 

Αλεξάνδρειας Τρωάδος. 

 

Παυσανίας, αρχαίος γεωγράφος & περιηγητής του 2ου αιώνα μ.Χ. 
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Αναπαράσταση του τοπίου την εποχή του Παυσανία 

Ο Παυσανίας θεωρείται ότι πέρασε από την περιοχή 

της αρχαίας Τριφυλίας το 150 μ.Χ. Την εποχή εκείνη στο Σα-

μικό υπήρχε μόνο ο οχυρωματικός περίβολος της ακρόπολης 

και στην ευρύτερη περιοχή συνάντησε πλήθος ερειπίων. Δεν 

υπήρχε δηλαδή η οργανωμένη πολιτεία της αρχαιότητας. Μας 

περιγράφει διεξοδικά τα κτίρια, τη γεωμορφολογία του εδά-

φους, τον ποταμό Άνιγρο κλπ. Από τις αναφορές του δυσκο-

λεύεται να διακρίνει την Αρήνη από τη Σαμία. Σημαντική είναι 

και η αναφορά του για το χάλκινο άγαλμα του Κυανοχαίτη 

Ποσειδώνα το οποίο το συνάντησε και το είδε ο ίδιος κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψής του στην Ήλιδα. 

Προχωρώντας προς βορρά της Μεσσηνίας, διέσχισε 

την Τριφυλία, από την οποία ανέφερε μόνο το Λέπρεο. Μπαί-

νοντας στην κυρίως Ήλιδα, ανέφερε τον Άνιγρο ποταμό (που 

διέσχιζε από βορρά προς νότο το χώρο που καταλαμβάνει 

σήμερα η λίμνη του Καϊάφα) και τον παραπόταμο του Ανί-

γρου, Ακίδαντα. Προχωρώντας προς βορρά άφησε δεξιά τη 

σπηλιά των Ανιγρίδων και το τείχος του Σαμικού στην άμεση 

περιοχή του οποίου μάταια αναζήτησε την Αρήνη. Έπειτα κα-

τευθύνθηκε προς την Ολυμπία περνώντας από τον Σκιλλού-

ντα. Ο Σκιλλούς αποτελούνταν από αγροτικές κοινότητες 
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διασκορπισμένες στην περιοχή των Μακρισίων και Κρεστέ-

νων. Πυρήνας του ήταν ο λόφος του προφήτη Ηλία Μακρι-

σίων. 

Μπορούμε να υποθέσουμε πως ο Παυσανίας ακολου-

θώντας ένα δρόμο, αντίστοιχο προς το σημερινό Λαδικού – 

Μακρισίων, πέρασε από το Σελινούντα και άφησε αριστερά 

το λόφο του προφήτη Ηλία που τον θεωρούσε ως θέση του 

Σκιλλούντα. Μια πολίχνη κλασσικών χρόνων υπήρχε σε μι-

κρή απόσταση δυτικά του χωριού Μπάμπες την οποία ανέ-

σκαψε, ο αρχαιολόγος Ν. Γιαλούρης. Από τα Μακρίσια ακο-

λουθώντας πάλι δρόμο αντίστοιχο προς το σημερινό, κατευ-

θύνθηκε προς την Ολυμπία περνώντας τον Αλφειό σε Πόρο 

ή μικρό πορθμείο. 

Το έργο του Παυσανία αξιόπιστο και αρκετά εμπερι-

στατωμένο αποτελεί σοβαρό σημείο σύνδεσης μεταξύ της 

κλασσικής φιλολογίας και της σύγχρονης αρχαιολογίας. Ο 

διακεκριμένος ανθρωπολόγος και εμβριθής μελετητής 

George Frazer παρατήρησε ότι χωρίς τον Παυσανία ένα με-

γάλο μέρος των αρχαίων ερειπίων της Ελλάδος θα ήταν ένας 

λαβύρινθος χωρίς νήμα, ένα αίνιγμα χωρίς λύση. 
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Γεωμορφολογικές αλλαγές - λίμνες 

Οι κατά καιρούς μετασχηματισμοί, προσχώσεις, αλ-

λοιώσεις του εδάφους, οι παρασυρμοί των ποταμών και οι 

προσχώσεις της θάλασσας κατέχωσαν και εξαφάνισαν πολλά 

μνημεία της Σαμίας και η επιδρομή των Δωριέων προκάλεσε 

μεγάλα χάσματα στο αρχαιολογικό πανόραμα της ιστορίας 

της αρχαίας Ελλάδας. Πόλεις και συνοικισμοί που άκμαζαν 

την ηρωική εποχή, εγκαταλείφθηκαν τελείως ή ξέπεσαν σε 

ασήμαντα χωριά. Πολλές διάσημες πόλεις καταλήφθηκαν. 

Την ίδια ακριβώς τύχη είχε και η αρχαία Σαμία. 

Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν όλες τις γνωστές 

τοποθεσίες και ονομασίες της ευρύτερης περιοχής, για λίμνη 

όμως κανείς, πουθενά δεν αναφέρει. Και επί των ρωμαϊκών 

χρόνων, ενώ τα λουτρά ήταν γνωστά, περί λίμνης δε γίνεται 

λόγος. Πώς όμως δημιουργήθηκε η λίμνη της Αγουλινίτσας 

που από το 1969 αποξηράνθηκε; 

Ο Άνιγρος ποταμός (Γεράνιο αυλάκι) πηγάζει από το 

Λαπίθα, σμίγει με τον Ακίδαντα και χύνεται κοντά στη θά-

λασσα του Σαμικού. Οι σφοδροί όμως και αντίθετοι άνεμοι 

 

Σπάνια φωτογραφία στις αρχές του 20ου αιώνα με τη λίμνη στο βάθος 
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εμπόδιζαν την ομαλή του εκροή στη θάλασσα. Και οι προ-

σχώσεις, που έκανε η θάλασσα όταν φούσκωνε, απέφραζαν 

το ποτάμι στην εκβολή του. Αυτό ξεχείλιζε και κατέκλυζε την 

πεδιάδα. Όσα λοιπόν ξέβραζε η θάλασσα και τα έστηνε στην 

παραλία τ’ αγριεμένο κύμα κι όσα έφερνε το ποτάμι, έσμιγαν 

στην ακτή και έστηναν ένα τείχισμα. Στην παραλία αύξαναν 

τα τέλματα και οι βάλτοι και φύτρωναν σιγά-σιγά υδροχαρείς 

ιτιές, καλαμιές, ψαθιά και βούρλα. Αυτά δυνάμωναν το τείχι-

σμα, τον λούρο. Αυτό γινόταν και στις εκβολές του Ανίγρου 

και της Νέδας και του Αλφειού. Έτσι λοιπόν σχηματίστηκαν 

οι λιμνοθάλασσες του Καϊάφα και του Επιταλίου. Δεν υπήρ-

χαν την αρχαία εποχή. Άρχισαν να σχηματίζονται στις αρχές 

του μεσαίωνα. Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, φαίνεται ότι 

παραμελήθηκε η διοχέτευση των υδάτων. Η θάλασσα τότε 

έφραξε τις εκβολές του Ανίγρου ποταμού και έτσι σχηματί-

στηκε η γνωστή λίμνη η οποία μεγάλωσε ακόμη περισσότερο 

από τα όμβρια ύδατα αλλά και τις μικρές πηγές που χύνονταν 

σ’ αυτήν. Το μεγαλύτερο μέρος του δάσους που βρισκόταν 

τότε στην πεδιάδα καταστράφηκε και έμεινε μόνο μια στενή 

λωρίδα μεταξύ λίμνης και θαλάσσης, η σημερινή στροφυλιά. 

Το δάσος που εκτείνεται σήμερα από τον Καϊάφα ως τη Ζα-

χάρω μήκους 7 μιλίων υπήρχε και στην αρχαία εποχή και ή-

ταν από τότε, τόσο χαρακτηριστικό για την ομορφιά και για 

τη θέση του. 

Η θάλασσα μετά από χιλιάδες χρόνια κατέτρωγε την 

ξηρά και σχημάτισε τον Κυπαρισσιακό κόλπο και τον κολπί-

σκο στο Σαμικό. Οι κάτοικοι της περιοχής στα νεότερα χρόνια 

και μέχρι την αποξήρανση της λίμνης άνοιγαν στο λούρο με-

γάλα αυλάκια για να μπαίνουν τα νερά, έκλειναν κατόπιν τις 

μπούκες και ψάρευαν στα ιχθυοτροφεία – στα διβάρια – άφ-

θονα νόστιμα ψαρόχελα. Στις λίμνες και στα τενάγη γινόταν 

το κυνήγι της μπάλιζας και τ’ όμορφο ψάρεμα μ’ όλους τους 

τρόπους και κυρίως με τα μονόξυλα. 

Η λίμνη του Καϊάφα, σύμφωνα με τους γεωλόγους, 

δημιουργήθηκε από εγκατακρήμνιση και χωρίζεται από τη 

θάλασσα με στενή λωρίδα ξηράς αμμώδους και κατάφυτης 

από πεύκα. Δεν υπήρχε στην αρχαιότητα. Έχει μήκος 4 περί-

που χιλιόμετρα και μέσο πλάτος 600 μέτρα. Το μέσο βάθος 

της μαζί με τη λάσπη φτάνει στα 4 μέτρα.  
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Καϊάφας, ονομασία και παράδοση 

Ο Καϊάφας ευρισκόμενος λίγες εκατοντάδες μέτρα από 

την ακρόπολη του Σαμικού είναι γνωστός για τις ιαματικές 

του πηγές. Αυτές είναι γνωστές από πολύ παλιά και η παρά-

δοσή τους έχει την αρχή τους στους μυθικούς χρόνους. Ο 

Παυσανίας και ο Στράβων αναφέρουν και οι δυο τις πηγές 

στις συγγραφές τους και μιλούν με σαφήνεια και βεβαιότητα 

για την ιαματικότητα των πηγών αυτών. 

Η προσωνυμία Καϊάφας δεν υπήρχε στην αρχαιότητα, 

φαίνεται ότι ανήκει στους νεότερους χρόνους. Ιδού οι σημα-

ντικότερες εκδοχές κατά χρονολογική σειρά με όλες τις πα-

ραδοξολογίες: 

α) Οι χριστιανοί πίστευαν πως ο Καϊάφας, μετά την 

καταδίκη του Χριστού, πήγαινε στη Ρώμη ν’ απολογηθεί. Το 

πλοίο του ναυάγησε. Κι ο άνομος αρχιερέας των Εβραίων έ-

πεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Η θάλασσα τον ξέβρασε στην 

ακτή αυτή και τον έθαψαν εδώ οι Σαμικαίοι. Αλλά η γη ξέρασε 

το πτώμα του με αηδία. Και από τότε αηδιασμένη ξερνάει και 

μυρίζουν τα νερά των άντρων και του Ανίγρου ποταμού. Η 

 

Λουτρά Καϊάφα 
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παράδοση αυτή για τον Καϊάφα είναι και στην Κρήτη. Και αρ-

χαίο μνημείο κοντά στην Κνωσσό, το λένε Καϊάφα. 

β) Από την Ανιγρίδα νύμφη Καλλιάφεια πήρε τ’ ό-

νομά του ο Καϊάφας. Πολλές πηγές και σπήλαια φέρουν ονό-

ματα νυμφών. Για τους ερευνητές όμως θα πρέπει ν’ αναφέ-

ρουμε ότι η εκδοχή αυτή μάλλον αποκλείεται διότι ούτε ο 

Παυσανίας ούτε ο Στράβων ούτε το χρονικό του Μορέως α-

ναφέρει τέτοια προσωνυμία. 

γ) Σε κάποια αραβική διάλεκτο η λέξη «Καϊάφα» 

σημαίνει κόκκινος βράχος. Αυτή θα πρέπει να είναι και η 

πραγματική προέλευση της ονομασίας αυτής διότι πράγματι 

παρατηρούνται σ’ όλη την περιοχή σειρές απόκρημνων ερυ-

θρών βραχωδών εκτάσεων που προήλθαν από καθίζηση του 

εδάφους. Η περιοχή των λουτρών συνδέεται αμέσως με την 

επιδρομή των Αράβων υπό του Ιμπραήμ Πασά στην Πελο-

πόννησο. Ο Αιγύπτιος αρχηγός αφού αναχαιτίσθηκε από τους 

Ολύμπιους είχε μεγάλες απώλειες – σε συνδυασμό με τη 

μάχη των Μπογαζίων στη λίμνη Αγουλινίτσας – και προέβη 

σε τρομερά αντίποινα. Έτσι δικαιολογείται απολύτως η αρα-

βική ονομασία Καϊάφας «κόκκινος βράχος». Την ονομασία 

αυτή διατήρησαν κατόπιν οι ντόπιοι κάτοικοι. 

 

Η ιαματική πηγή λούμπα ή νεράκι 

Αποτελεί σήμερα αδιαμφισβήτητη αλήθεια το γεγονός 

ότι η περιοχή Καϊάφα περιλαμβάνει ό,τι καλύτερο διαθέτει η 
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φύση. Σπανίως συναντά κανείς συνδυασμό τόσων αντιθέ-

σεων, όπου το βουνό, η θάλασσα, η αμμουδιά, ο κάμπος, η 

λίμνη και το δάσος πραγματοποιούν τόση αρμονική σύνθεση. 

Η γοητεία του τοπίου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν μπορέσει 

κάποιος να τη συνδυάσει με την πλούσια ιστορία του τόπου, 

μια ιστορία που οι αρχές της ανάγονται στο βασιλιά του μύ-

θου του Ηρακλή, στον Κένταυρο Χείρωνα, στις Ανιγριάδες 

νύμφες και σε πλήθος ακόμη μυθικών και ιστορικών στοι-

χείων. 
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Wilhelm Dörpfeld και ο προϊστορικός οικισμός 

Εκείνος που ασχολήθηκε πρώτος με τις ανασκαφές στο 

Κλειδί το 1908 ήταν ο πρωτοπόρος αρχαιολόγος και φιλέλ-

ληνας Dörpfeld. Πριν ν' αναφερθούμε στις ανασκαφές του 

στο Κλειδί αξίζει να ασχοληθούμε διεξοδικότερα μ' έναν αρ-

χαιολόγο που ο δεσμός του με τον ελληνικό πολιτισμό, με 

την αρχαιότητα, αλλά και με την Ελλάδα των ημερών του, 

τον εντάσσει σε έναν ευρύτερο κύκλο φιλελλήνων, αυτών 

που όχι μόνο αγάπησαν, αλλά και μόχθησαν για την αποκά-

λυψη του παρελθόντος της με πείσμα και επιστημονικό ήθος. 

Ο Dörpfeld γεννήθηκε το 1853 κοντά στο Βούπερταλ 

της Γερμανίας. Η σχέση του με την αρχαιολογία ξεκίνησε ό-

ταν, ήδη τελειόφοιτος της τεχνικής ακαδημίας του Βερολί-

νου, κατάφερε να ερμηνεύσει προβλήματα των Προπυλαίων 

της Ακρόπολης. Το γεγονός εντυπωσίασε τον καθηγητή του 

Friedrich Adler, ο οποίος μαζί με τον Ernst Curtius είχε ανα-

λάβει τη διεύθυνση των μεγάλων γερμανικών ανασκαφών 

στην Ολυμπία. Ο Dörpfeld διακρίνεται στις εκεί ανασκαφές 

και συμβάλλει μαζί με τον Adler στο χτίσιμο αλλά και στην 

 

Wilhelm Dörpfeld, ο μεγάλος αρχαιολόγος και φιλέλληνας 
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αναπροσαρμογή του πρώτου μουσείου Ολυμπίας, το λεγό-

μενο παλιό μουσείο στα έτη 1883 – 1885. Στην Ολυμπία γνω-

ρίζεται με τον Schliemann και η σχέση του αυτή θα τον στρέ-

ψει στην ομηρική αρχαιολογία και στην αναζήτηση της 

Τροίας. Παντρεύεται την κόρη του Adler, την Άννα και εγκα-

θίσταται στην Αθήνα. Στην Τροία καταφέρνει να βάλει σε 

τάξη το χάος των ανασκαφών και αποδεικνύεται πρωτοπόρος 

στη δυνατότητα διάκρισης των χρονικών περιόδων μέσω της 

μελέτης της στρωματογραφίας του ανεσκαμμένου εδάφους. 

Πείθει τον επιστημονικό κόσμο ότι όντως ο λόφος Χι-

σαρλίκ είναι η ακρόπολη της Τροίας. Με τον ίδιο το 

Schliemann θα συνεχίσει τις ανασκαφές στην Τίρυνθα 

(1884), θ' αναγνωρίσει τα προϊστορικά στρώματα, θα ταυτί-

σει και θα στερεώσει το μυκηναϊκό ανάκτορο. Μετά το θάνατο 

του συνεργάτη του θα επανέλθει στην Τροία και θα ανακα-

λύψει το στρώμα Τροία VI το οποίο και θα ταυτίσει με τη 

μυκηναϊκή Τροία – λανθασμένη όμως άποψη, όπως αργότερα 

αποδείχτηκε από τον αμερικανό αρχαιολόγο Carl Blegen. 

 Ως διευθυντής του γερμανικού ινστιτούτου συνεργά-

ζεται σε πολλές ελληνικές ανασκαφές. Επισκέπτεται τη Λευ-

κάδα το 1900 και εκφράζεται υπέρ της ταύτισής της με την 

πατρίδα του Οδυσσέα. Μέχρι το τέλος της ζωής του θα πα-

ραμείνει πεπεισμένος για τη θεωρία του ότι η Λευκάδα υπήρξε 

η ομηρική Ιθάκη. 

Στην πεδινή ζώνη του Νυδρίου αναγνωρίζει το βασι-

λικό παλάτι στο Νυδρί την ομηρική πόλη της Ιθάκης, στο 

Βλυχό το λιμάνι της Ιθάκης, στα Σύβοτα το λιμάνι του Φόρ-

κυνος και στην κοιλάδα κάτω από τα χωριά της Λευκάδας, 

Μαραντοχώρι και Εύγηρος, το χοιροστάσιο του Εύμαιου. 

Η Λευκάδα θ' αποτελέσει τον αγαπημένο και κύριο 

τόπο διαμονής του από το 1908 έως το θάνατό του στις 25 

Απριλίου του 1940 όπου και ετάφη ο μεγάλος φιλέλληνας με 

την αγάπη όλων των απλών ανθρώπων, των ψαράδων και 

των γεωργών. 

Το όνομά του έχει στενά συνδεθεί με το ομηρικό ζή-

τημα για τις σχετικές μάλιστα απόψεις του απέκτησε σφο-

δρούς εχθρούς, αλλά και ένθερμους υποστηρικτές ως σή-

μερα. Ήταν θιασώτης της απόλυτης σύμπτωσης έπους και ι-
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στορικής πραγματικότητας – θέση που όμως σήμερα έχει ξε-

περαστεί. Πίστευε ότι ο Όμηρος έζησε λίγο μετά το τέλος του 

Τρωικού πολέμου, ενώ η επιστήμη σήμερα θεωρεί ότι τα έπη 

συγκροτήθηκαν στον 8ο αιώνα π.Χ. και επομένως απηχούν 

παλαιότερα γεγονότα και έθιμα των τελευταίων μυκηναϊκών 

χρόνων 13ου και 12ου αιώνα π.Χ., και ότι βέβαια ποιητική α-

δεία παρουσιάζεται η ιστορική αλήθεια και η ιστορική γεω-

γραφία. 

Οι ανασκαφές του στην Τριφυλία αλλά και οι εκεί επι-

στημονικές του ανατροπές αποτέλεσαν ένα νέο πολύ ενδια-

φέρον κεφάλαιο στην επιστήμη της αρχαιολογίας. Κοντά στο 

χωριό Κακόβατο βρίσκει τη θέση μιας μυκηναϊκής πόλεως και 

τρεις μεγάλους θολωτούς τάφους πιστεύοντας ότι εκεί βρι-

σκόταν το παλάτι του Νέστορα. Πολλοί λόγοι θα μπορούσαν 

να στηρίξουν αυτήν την άποψη. Ένας πρώτος λόγος είναι η 

μαρτυρία του Στράβωνα που τοποθετούσε την Πύλο του Νέ-

στορα κοντά στο Σαμικό, βορείως του Λέπρεου. Επίσης άλλοι 

λόγοι εξάγονται από την αφήγηση του Ομήρου, διαφόρων 

επεισοδίων της νεανικής ζωής του Νέστορα, από τη διήγηση 

της επίσκεψης του Τηλέμαχου στην Πύλο όπως και η πολλή 

μεγάλη απόσταση της Μεσσηνιακής Πύλου από τον Αλφειό 

και τη χώρα των Ηλείων. Τους ίδιους λόγους χρησιμοποιεί 

και ο Στράβων για να στηρίξει την σύμπτωση της Πύλου με 

την ευρύτερη περιοχή μεταξύ Σαμικού και Λέπρεου. Νεότεροι 

αρχαιολόγοι αμφισβητούν την παραπάνω άποψη και δέχονται 

ότι στην περιοχή του Κακόβατου κατοικούσε ένα σπουδαίο 

πρόσωπο της δυναστείας των Νηλειδών και ότι η τοποθεσία 

δεν ταυτιζόταν με την ομηρική Πύλο. 

 

Ο Dörpfeld στις ανασκαφές του Κακόβατου 
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Αναζητώντας την ιστορική Αρήνη (πιστεύοντας ότι έχει 

ήδη ανακαλύψει την ομηρική Πύλο), ο Dörpfeld μαζί με τους 

συνεργάτες του επισκέφτηκαν το 1907 την περιοχή του Κλει-

διού και εντόπισαν στους δυο μικρούς λόφους τα ίχνη προϊ-

στορικής οχυρωμένης πόλης. Οικιστικά λείψανα έχουν εντο-

πιστεί και ερευνηθεί πάνω στο λόφο Κλειδί. Στα άκρα του 

παρατηρήθηκαν ίχνη τείχους, δομημένου με την κυκλώπεια 

τεχνική. Το 1908 η γερμανική αποστολή αποκάλυψε τμήματα 

του «κυκλώπειου» τείχους και μικρού πλάτους τοίχο, ενώ 

συνελλέγει και άφθονη κεραμική, που μοιάζει με την αντί-

στοιχη από το Κακόβατο. Επισημάνθηκαν επίσης και όστρακα 

της πρώιμης μυκηναϊκής περιόδου. Το τείχος της προϊστορι-

κής ακρόπολης δεν είναι πλέον ορατό καθώς ο μέγιστος α-

ριθμός των ογκόλιθων χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 

ασβέστη από γειτονικό στον αρχαιολογικό χώρο ασβεστοκά-

μινο. Οι τομές που έγιναν πάνω στο λόφο το φθινόπωρο του 

2007 απέδωσαν πλήθος οστράκων που χρονολογούνται σε 

διάφορες εποχές της Χαλκοκρατίας. 

Η εκτεταμένη αναμόχλευση των χωμάτων, αποτέλε-

σμα της εντατικής καλλιέργειας αλλά η παχιά λάσπη του κα-

λυπτόμενου από τη λίμνη πεδίου, δεν οδήγησαν στο επιθυ-

μητό αποτέλεσμα, στην επισήμανση δηλαδή ενός σαφώς 

στρωματογραφημένου οικιστικού συνόλου. Βάσει των παρα-

πάνω στοιχείων το προϊστορικό Σαμικό – που εντοπίζεται 

πάνω και γύρω από το γνωστό λόφο του Κλειδιού – κατατάσ-

σεται στις οχυρωμένες θέσεις – οικισμούς, οι οποίοι εμφανί-

ζονται στην Π.Ε. και συνεχίζουν στην Υ.Ε. περίοδο, δηλαδή 

3000 – 1400 π.Χ. Η οικιστική εγκατάσταση υπέρκειται του 

νεκροταφείου (των τύμβων και του θολωτού τάφου) και χω-

ροταξικά είναι συγκρίσιμη με τον Κακόβατο και την Περι-

στερά. Τα αποτελέσματα της ανασκαφής του Dörpfeld δημο-

σιεύονται στο γερμανικό αρχαιολογικό περιοδικό 

«Athenische Mittelungen» 32 (1908), σελ. 320 κ.ε., και 38 

(1913), σελ. 111 κ.ε. 
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Ο τύμβος του Ιάρδανου 

Το ταφικό αυτό μνημείο βρίσκεται στους βορειοανατο-

λικούς πρόποδες του μεγαλύτερου λόφου στη θέση Κλειδί, 

σε απόσταση 40 μέτρων περίπου από την όχθη της αποξηρα-

μένης τώρα πια λίμνης. Κατά το Φεβρουάριο του 1954, ο ι-

διοκτήτης του χώρου Διονύσιος Κανελλόπουλος, σκάβοντας 

για να χτίσει καλύβα, έπεσε τυχαία στους τάφους που άθελά 

του βέβαια κατέστρεψε. Στη συνέχεια συγκέντρωσε μερικά 

αγγεία τα οποία με τη βοήθεια του τότε πρόεδρου της κοινό-

τητας και του έκτακτου επιμελητού αρχαιοτήτων κ. Κ. Σακελ-

λαρίου, έφτασαν στο μουσείο Ολυμπίας. 

Ο αρχαιολόγος Νίκος Γιαλούρης ανέλαβε τη συστημα-

τική ανασκαφή του τύμβου. Πρωτοπόρος, θεμελίωσε την ε-

νάλια αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα, οργάνωσε μουσεία 

(Ολυμπίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας) και επιμελήθηκε στο 

εξωτερικό μεγάλες εκθέσεις ελληνικών αρχαιοτήτων. Ανήκει 

στους αρχαιολόγους που δημοσίευαν χωρίς χρονοτριβή τα 

πορίσματα των ερευνών του. Η συστηματική ανασκαφή της 

αρχαίας Ήλιδας υπήρξε γι’ αυτόν έργο ζωής και τα σχετικά 

 

Τύμβος ανασκαφείς από το Ν. Γιαλούρη 
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του κείμενα είναι θαυμάσια. Τα αποτελέσματα της ανασκαφι-

κής του έρευνας στον τύμβο του Ιάρδανου, στο Σαμικό, πε-

ριγράφονται από τον ίδιο. 

Ο τύμβος περικλειόταν από χαμηλή κυκλική κρηπίδα, 

χτισμένη από αργούς λίθους, μετρίου ή μεγάλου μεγέθους. 

Ο περίβολος είχε τις εξής διαστάσεις: σωζόμενο ύψος 0,60μ., 

πάχος 0,50μ. και εσωτερική διάμετρο 5,50μ. Στον τύμβο 

βρέθηκαν, σε αλλεπάλληλα στρώματα, αρκετοί από τους δε-

καπέντε τάφους. Οι τάφοι αυτοί απλές κοιλότητες, στη μα-

λακή άμμο, καλύπτονταν από μεγάλες ακατέργαστες και α-

κανόνιστες πέτρες. Οι ταφές δε βρέθηκαν στο ίδιο επίπεδο. 

Η βαθύτερη εντοπίστηκε στο 1,34μ., ένας τάφος (ο ΙΓ’) στο 

1,20μ., ο Β’ στο 1,10μ., οι ΙΒ’, Γ’ και Ζ’ σε βάθος μέχρι 1μ. 

και οι υπόλοιποι σε βάθος 0,70μ. Από τη χρονολογική κατά-

ταξη των κτερισμάτων ανά τάφο, συνάγεται το συμπέρασμα 

ότι οι βαθύτερα βρισκόμενοι τάφοι (ΙΓ’ και ΙΔ’) ήταν και οι 

παλαιότεροι, δηλαδή της Μ.Ε. ΙΙΙ / Υ.Ε. Ι περιόδου, ενώ δεν 

μπορεί να διατυπωθεί και ανάλογο συμπέρασμα και για τους 

υψηλότερα ευρεθέντες. 

Τα αγγεία που έδωσε ο τύμβος, ανήκουν στα ωραιό-

τερα δείγματα μυκηναϊκής αγγειοπλαστικής και αγγειογρα-

φίας. Είναι κύπελλα μόνωτα, του τύπου βαφειού, ραμφόστο-

μες οινοχόες, κρατηρίσκοι, κύαθοι, πρόχοι, κύλικες, υδρίες, 

αμφορείς κ.α. Τα περισσότερα έχουν στα τοιχώματά τους γε-

ωμετρική φυτική διακόσμηση, ένα μάλιστα κοσμείται με σχη-

ματοποιημένα πουλιά σε χρώματα πορτοκαλί και καστανό. Τα 

αγγεία αυτά αντιπροσωπεύουν όλες τις φάσεις από το τέλος 

της μεσοελλαδικής ως το τέλος της μυκηναϊκής εποχής. Η 

άριστη ποιότητα των περισσοτέρων από τα γραπτά αυτά αγ-

γεία, που πολλά είναι από ντόπια εργαστήρια, προδίδει άν-

θιση της τέχνης στο Σαμικό κατά τη μυκηναϊκή εποχή. Η 

μορφή αυτή της ταφής σε τύμβο, γνωστή μόνο στην πρωτο-

ελλαδική και μεσοελλαδική περίοδο, έδειξε ότι για πρώτη 

φορά το έθιμο αυτό ενταφιασμού σε τύμβους δεν είχε εγκα-

ταλειφθεί κατά τη μυκηναϊκή εποχή (1600 – 1000 π.Χ.) 

Το μνημείο αυτό θα πρέπει να σωζόταν καλά στη ε-

ποχή του Στράβωνος με την υψηλή μαστοειδή προεξοχή και 

το λίθινο περίβολό του. Ο τύμβος του Σαμικού, σύμφωνα με 
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τις έρευνες και τις δημοσιεύσεις του Νίκου Γιαλούρη, δεν πε-

ριείχε έναν μόνο σκελετό, αλλά δεκαπέντε. Οι νεκροί του 

τύμβου ήταν όλοι Μυκηναίοι και ο νεκρός της βαθύτερης τα-

φής (τάφος ΙΔ’), ήταν φανερά ο γενάρχης των υπολοίπων 

που ενταφιάστηκαν εκεί. Στον τύμβο δε βρέθηκε κανένα ί-

χνος μεταγενέστερης χρησιμοποίησής του, γεωμετρικής ή 

νεότερης εποχής. Αποκλείεται έτσι το ενδεχόμενο να λατρεύ-

τηκε εδώ αφηρωϊσμένος νεκρός κατά τις επόμενες περιό-

δους. 

 

Ο σκελετός της παλαιότερης ταφής του τύμβου 

Το σημαντικότερο όμως στην ανακάλυψη του μνη-

μείου αυτού είναι ότι συνδέεται με το σπουδαιότερο πρόσωπο 

της προϊστορίας του Σαμικού. Οι λιγοστές αρχαίες μαρτυρίες 

παρουσιάζουν τον Ιάρδανο άλλοτε σαν ήρωα του Σαμικού και 

άλλοτε σαν ποτάμιο θεό ή δαίμονα. Σαν ποτάμιος θεός ή δαί-

μονας ο Ιάρδανος συνδέεται με τον παραπόταμο του Ανί-

γρου, τον Ακίδαντα, παλαιότερα γνωστό ως Ιάρδανο. Το ίδιο 

όνομα είχε και το ποτάμι κοντά στο αρχαίο επίνειο της Ηλείας, 

την Φεία (Άγιος Ανδρέας) βόρεια του Κατακόλου. Άλλα πο-

τάμια της Αρκαδίας και της Κρήτης είχαν επίσης το ίδιο ό-

νομα. Το όνομα Ιάρδανος συνδέεται με την κάθοδο των ελ-

ληνικών φύλων κατά την προϊστορική εποχή στη νότια Ελ-

λάδα. 
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Άλλοτε ήρωας, αρχηγέτης μιας δυναστείας όπως στο 

Σαμικό και ίσως ο μυθικός οικιστής του και άλλοτε ποτάμιος 

θεός, απηχεί όλη την ιστορία της εγκατάστασης των ελληνι-

κών φύλων στην ελληνική χερσόνησο. 
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Το προϊστορικό νεκροταφείο 

Στους ανατολικούς πρόποδες του μεγαλύτερου εκ των 

δυο λόφων στη θέση Κλειδί, 180 μέτρα νότια του ανασκαφέ-

ντος το 1954 τύμβου, ανακαλύφθηκαν πέντε επιπλέον τύμ-

βοι και ένας θολωτός τάφος κατά τη διάρκεια οικοδομικών 

εργασιών. Τις ανασκαφικές έρευνες ανέλαβε η έφορος αρ-

χαιοτήτων Ελένη Παπακωνσταντίνου. 

Το νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκε από την Μ.Ε. μέχρι 

και την Υ.Ε. περίοδο. (2200 – 1400 π.Χ.) Οι προϊστορικοί τά-

φοι βρίσκονταν μέσα σε στρώμα ερυθροκαστανού χώματος 

και από πάνω τους υπήρχε καθαρή ανοιχτόχρωμη άμμος, με 

σκοπό να σχηματιστεί χαμηλός τυμβοειδής όγκος. Η Παπα-

κωνσταντίνου υποστηρίζει ότι σ’ αυτούς τους τύμβους προ-

κύπτει ένδειξη άσκησης ταφικής λατρείας – ηρωολατρείας. 

Ο τύμβος 1 περιείχε τρεις τάφους με εσωτερική διάμε-

τρο 5,40μ. Ο ένας στα βόρεια του τύμβου ήταν ακτέριστη 

παιδική ταφή, η οποία περιστοιχιζόταν από μικρούς λίθους. 

Στο σημείο του κρανίου είχε τοποθετηθεί μεγάλη πέτρινη 

πλάκα. Οι υπόλοιποι δυο τάφοι (ΤVIII, TIX) ήταν κυκλικοί, 

κτιστοί και στεγάζονταν με πλάκες. 

 

Θολωτός τάφος 
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Τύμβος 1 

Ο τύμβος 2 περιέχει τέσσερις υποτύμβιους χτιστούς κι-

βωτιόσχημους τάφους (ZIV, XI, X και III) που στεγάζονταν 

με πλάκες ασβεστολιθικές. Ο ΙΙΙ ο οποίος βρέθηκε μισοκατε-

στραμμένος από το εκσκαφικό μηχάνημα υπήρξε ο μικρότε-

ρος από τους άλλους, αμελώς κατασκευασμένος. Ο τάφος XI, 

ο μεγαλύτερος όλων με διαστάσεις 1 – 1,2μ. είχε ακανόνιστη 

κάτοψη οι πλευρές του οποίου σχημάτιζαν στις απολήξεις 

τους κατασκευή την οποία η αρχαιολόγος ονομάζει «βωμό» 

(πρόκειται για κατασκευές χτιστές με αργούς λίθους μικρών 

διαστάσεων, κυκλικού σχήματος). Στον τύμβο 2 (τάφος XI) 

είχαν τοποθετηθεί πλησίον των δυο άκρων του («βωμών») 

μυκηναϊκά αγγεία, κύπελο βαφειού με πτυχώσεις και μια α-

ρύταινα της Υ.Ε. ΙΙ περιόδου, δηλαδή της επόμενης των τα-

φών περιόδου, δείγμα σεβασμού και λατρείας στους νεκρούς 

προγόνους σύμφωνα με τα πορίσματα της αρχαιολόγου. Ο 

τάφος στεγαζόταν με καλυπτήριες πλάκες μεγάλων διαστά-

σεων, ενώ ένας μονόλιθος αποτελούσε την πίσω πλευρά του 

θαλάμου. 
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Τύμβος 2. Ο τάφος IV μετά τον καθαρισμό 

Στον τύμβο 3 βρέθηκε κιβωτιόσχημος χτιστός τάφος 

(VII) που στεγαζόταν με τρεις ασβεστολιθικές πλάκες μεγά-

λων διαστάσεων. Ο περίβολός του είχε κατασκευαστεί από 

μεγάλες λίθινες πλάκες. Στην περιφέρειά του βρέθηκε ταφή 

σε πίθο. (πιθάρι) 

Ο τύμβος 4 εντοπίστηκε ανάμεσα στους τύμβους 1 και 

2. Σ’ αυτόν βρέθηκε μια μεγάλη ασβεστολιθική πλάκα, ακα-

νόνιστα ριγμένοι λίθοι, καθώς και όστρακα και οστά ζώων. 

 

Ευρήματα θολωτού τάφου 
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Ο τύμβος 5 και ο θολωτός τάφος που περιείχε βρέθηκε 

στον περίβολο ενός σύγχρονου σταφιδαλωνιού. Ήταν κατα-

σκευασμένος από ασβεστόλιθους μικρών διαστάσεων. Εντυ-

πωσιακός ήταν ο θολωτός τάφος που βρέθηκε εντός του. Η 

διάμετρος της θόλου είναι 5,65μ., τα τοιχώματα σώζονται σε 

ύψος 2,40μ. και είναι πλάτους 0,60μ. Το πλάτος της ξερολι-

θιάς μειώνεται προς τα πάνω. Το δάπεδο της θόλου ήταν χα-

λικόστρωτο και σε μεγαλύτερο βάθος είχαν κατασκευαστεί 

έξι ταφικοί λάκκοι. Απ’ αυτούς οι τρεις λάκκοι χρησιμοποιή-

θηκαν για ανακομιδές. Σπουδαία ήταν τα ευρήματα του θο-

λωτού τάφου όπως αιχμές βέλων, σφραγιδόλιθοι, πήλινα και 

λίθινα σφονδύλια, τμήματα από εγχειρίδιο και εβδομήντα αγ-

γεία μικρών διαστάσεων (στην πλειοψηφία τους πόσεως). 
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Ο αρχαιολογικός χώρος σήμερα 

Όταν κάθε καλοκαίρι τα νερά της λίμνης υποχωρού-

σαν, διέκρινε κανείς σκόρπια σ' όλη την έκταση του βυθού 

τα θεμέλια αρχαίων κτιρίων. Μετά την αποξήρανση της λί-

μνης το 1969, πάμπολλα αρχαία μνημεία και αγγεία εντοπί-

στηκαν κατά τη διάνοιξη των αρδευτικών αυλάκων από με-

γάλη γαλλική εταιρεία και κατά τη διαδικασία του οργώματος 

χιλιάδων στρεμμάτων που αποδόθηκαν στους αγρότες. Η πα-

ρακράτηση των περισσοτέρων αποτέλεσε τεράστιο έλλειμα 

και κενό στις προσπάθειες των αρχαιολόγων για εξαγωγή α-

σφαλέστερων συμπερασμάτων. Μεγάλο μέρος της εθνικής 

μας κληρονομιάς εμπορεύθηκε και οικειοποιήθηκε. 

Τα ασβεστοκάμινα που λειτουργούσαν στην περιοχή 

από τα τέλη του 19ου αιώνα, παρήγαν ασβέστη είτε από το 

πέτρωμα του Λαπίθα είτε από το έτοιμο και πρόσφορο αρχαίο 

οικοδομικό υλικό. Καταστροφές επίσης επέφερε στις αρχαιό-

τητες του Κλειδιού και η κατασκευή της σιδηροδρομικής 

γραμμής που πραγματοποιήθηκε το 1910. 

 

Το στέγαστρο του θολωτού τάφου 
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Η κατάσταση των αρχαιοτήτων είτε των προϊστορικών 

είτε των κλασσικών χρόνων στο Σαμικό είναι σήμερα τρα-

γική. Το προϊστορικό νεκροταφείο που ανεσκάφη στις αρχές 

της δεκαετίας του '80 είναι στεγασμένο πρόχειρα με πλάκες 

από ελλενίτ. Το φθινόπωρο του 2007, οι αρχαιολόγοι της Ζ' 

Ε.Κ.Π.Α., πραγματοποίησαν τομές στην κορυφή του λόφου. 

Οι τομές απέφεραν άφθονη κεραμική της ύστερης Μ.Ε. και 

της πρώιμης Υ.Ε. περιόδου. Ο τύμβος του Ιάρδανου - μνημείο 

της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς - έχει καταστραφεί 

ολοσχερώς. Η σήμανση του αρχαιολογικού χώρου είναι ελλι-

πής και ο χωματόδρομος μερικών χιλιομέτρων που οδηγεί σε 

αυτόν βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Έτσι αντί αυτός ο θαυ-

μάσιος αρχαιολογικός χώρος να είναι πόλος έλξης και να δέ-

χεται επισκέπτες απ' όλον τον κόσμο, παραμένει απομονωμέ-

νος και άγνωστος. 
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Η  Α Ξ Ι Α  Κ Α Ι  Ο  Σ Κ Ο Π Ο Σ  Τ Η Σ  

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ  
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Το ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία πήγασε από την 

ειλικρινή προσπάθεια για τη στήριξη του ίδιου του έθνους και 

της ανεξαρτησίας του ως όργανο διαμόρφωσης της ιστορικής 

συνείδησης. Η μάθηση της τοπικής ιστορίας είναι ζωντανή 

αυτενεργής μάθηση μέσα απ' τις πηγές. Το ιστορικό παρελ-

θόν είναι μια αστείρευτη πηγή γνώσεων και εμπειριών γι' 

αυτό και η γνώση του διατηρεί ανεξίτηλες στη μορφή ενός 

λαού, την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία του, όσο και την εθνική 

του ταυτότητα. Εξάλλου η γνώση του ιστορικού παρελθόντος 

είναι το σημαντικότερο όπλο για την εθνική αναγέννηση, την 

εθνική ανεξαρτησία και το ξεπέρασμα της σύγχρονης κρίσης. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι λαοί χωρίς ιστορική μνήμη 

εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της ιστορίας. 

Η αρχαία Σαμία από τα προϊστορικά χρόνια στέλνει το 

ελπιδοφόρο μήνυμα της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και 

θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ανθρωποκεντρικού πολιτι-

σμού με αξίες αιώνιες και πανανθρώπινες. Η ιδέα της "Σαμίου 

Εκεχειρίας" είναι το "κάλλιστο μάθημα" που οι μακρινοί μας 

πρόγονοι κληροδότησαν. Οι σύγχρονοι λαοί επιδιώκουν μια 

σταθερή συνεργασία μεταξύ τους σε πολιτικό και οικονομικό 

επίπεδο χωρίς πολλές φορές να τα καταφέρνουν. Σε μια ε-

ποχή που η Ενωμένη Ευρώπη αποτελεί ακόμα όραμα και ζη-

τούμενο, το ιδεώδες της "Σαμίου Εκεχειρίας" αποτελεί τον 

αρχαίο εκείνο φάρο που φωτοβολεί ακόμη εκεί στην ερειπω-

μένη πολιτεία το Σαμικού. 

Είναι άραγε τυχαίο το γεγονός ότι η πρώτη εκείνη ε-

κεχειρία των μινυακών πόλεων γεννήθηκε και καλλιεργή-

θηκε στην ιερή γη της Σαμίας; Μήπως η φυσική ομορφιά, η 

γαλήνη, η ηρεμία και η τέλεια αρμονία του τοπίου, ενέπνευ-

σαν ιδανικά και αξίες σ' όσους είχαν την τύχη να ζουν και να 

τ' απολαμβάνουν διαμέσου των αιώνων; 

Κάπως έτσι αβίαστα γεννάται το τελικό ερώτημα: Μή-

πως αυτό το παρελθόν μαζί με τον ήλιο και τη θάλασσα απο-

τελούν τη "βαριά βιομηχανία" αλλά και την ιερή μας παρακα-

ταθήκη δημιουργώντας μεγαλύτερη ευθύνη σ' όλους εμάς 

που έχουμε την ευλογία να ζούμε σήμερα σ' αυτόν τον ιερό 

τόπο; Την ευθύνη να γνωρίσουμε, ν' αξιοποιήσουμε αλλά και 

να διαδώσουμε τα μηνύματα αυτά σ' όλον τον κόσμο. 
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«Για τούτες τις πέτρες επολεμήσαμε.» 
 Μακρυγιάννης 

  



-91- 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α :  

Δ Υ Ο  Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  

Μ Α Χ Ε Σ  
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Η μάχη στο «Κλειδί» τον Απρίλιο του ’21 

Κατά τη διάρκεια της νεότερης ιστορίας μας, συνέβη-

σαν γεγονότα των οποίων η σημασία υπήρξε καταλυτική για 

την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Παρόλα αυτά δεν 

είναι ευρέως γνωστά ούτε έχει αξιολογηθεί όσο θα έπρεπε η 

βαρύτητά τους για την εδραίωση της επαναστατικής ψυχο-

λογίας του αγώνα, παρά το γεγονός ότι έχουν περιγραφεί 

διεξοδικά από το μεγάλο μας ιστορικό Σ. Τρικούπη και άλλους 

όπως το Χρυσανθακόπουλο, το Φιλήμονα, το Γρηγοριάδη και 

το Φραντζή. Ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονός ήταν η μάχη 

στο Κλειδί τον Απρίλη του ’21. 

Οι ονομαστοί για της πολεμικές τους αρετές Τουρκαλ-

βανοί του Λάλα δεν είχαν πτοηθεί από την επανάσταση. Συ-

γκρότησαν ένα επίλεκτο έφιππο σώμα 1500 ανδρών με τον 

Αμούς Αγά, χτύπησαν τη Γαστούνη, πυρπόλησαν τον Πύργο 

και λαφυραγωγώντας τα πάντα κατευθύνθηκαν νότια. Πέρα-

σαν έφιπποι τη νύχτα της 23ης Απριλίου τον Αλφειό, διαβαί-

νοντας το αφύλακτο στενό του Αγιάννη και χτύπησαν την 

Αγουλινίτσα, την οποία οι κάτοικοι με αρχηγό τον Αλέξη Μο-

σχούλα υπερασπίστηκαν από οχυρωμένα σπίτια. Οι Λαλαίοι 

 

Το ηρώον στη θέση Κλειδί 
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πυρπόλησαν μερικά χαμόσπιτα αλλά δεν έχασαν τον καιρό 

τους. Ακολούθησαν το δρόμο της σημερινής σιδηροδρομικής 

γραμμής και έφθασαν κοντά στο Κλειδί. Γράφει ο Τρικούπης 

στον Α’ τόμο της Ιστορίας του: «Οι Λαλιώται επηρμένοι επί 

τη ανδρεία και ταις επιτυχίαις των, απεφάσισαν να εκστρα-

τεύσουν εις λύσιν των πολιορκιών της Μεθώνης και Νεοκά-

στρου και διαβαίναντες τον Αλφειό μεσούντος του Απριλίου, 

εκινήθησαν προς την επί αριστεράς όχθης του ποταμού Α-

γουλινίτσας. Έμαθον οι εκεί Έλληνες εν καιρώ το σχέδιον και 

ωχυρώθηκαν υπό τον Μοσχούλαν». 

Η περιοχή του Κλειδιού μέχρι των λατομείων εφρου-

ρείτο από 347 πολεμιστές μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και 

Ρισοβαίοι, Βριναίοι και Μακρισαίοι με αρχηγό τον Παπακο-

λοβό, Βολαντζαίοι με τον Κινά, Πυργιώτες με τον Παπαστα-

θόπουλο και Κυπαρίσσιοι με τον Δινά. Μόλις έφθασαν οι Λα-

λαίοι δέχτηκαν αιφνιδιαστικά χτυπήματα από τους βράχους 

και τους λόφους. Μετά από πρόχειρη σύσκεψη αποφάσισαν 

να κάνουν «γιουρούσι» με σπαθιά και μαχαίρια για να σπά-

σουν το φραγμό. Αλλά οι Έλληνες τώρα ορμούν εναντίον 

τους με σπαθιά. Όπως γράφει ο Φιλήμονας: «Κατά πρώτον 

ήδη έστρεψαν οι Λαλαίοι νώτα προς τους Έλληνας». Αφού 

τους ακολούθησαν κατά πόδας, τους έφθασαν μέχρι την Α-

γουλινίτσα, τους εγκλώβισαν στα στενά του Αγιάννη και μετά 

από σκληρή μάχη τους νίκησαν στην πεδιάδα της Βολάντζας. 

Τα θολά νερά του Αλφειού δέχτηκαν τα κορμιά εκείνων που 

προσπάθησαν να σωθούν. Στην Αγουλινίτσα ακολούθησε 

άλλη μάχη πεισματώδεις και φονική για αρκετές ώρες. Στην 

κρίσιμη όμως στιγμή σώμα 150 ελλήνων πολεμιστών με αρ-

χηγούς τους καπετάνιους Κινά, Ντονά και Κολίρη έφτασε από 

το Κλειδί και πλαγιοκόπησε τους Τουρκαλβανούς. Εξαιτίας 

του πυκνού καπνού, των τουφεκισμών και των αλαλαγμών 

οι Λαλαίοι μη μπορώντας να γνωρίσουν τον αριθμό των αντι-

πάλων πανικοβλήθηκαν και πολλοί εξ αυτών πνίγηκαν κατά 

τη διάβαση του Αλφειού ποταμού μη μπορώντας να βρουν 

πόρο (πέρασμα) λόγω ξεχειλίσματος. Οι Λαλαίοι καταδιωκό-

μενοι υποχώρησαν προς την Αγουλινίτσα. 

Προεξέχουσα μορφή στις νικηφόρες αυτές μάχες υ-

πήρξε ο Αλέξης Μοσχούλιας προεστός της Αγουλινίτσας και 

φιλικός. Ο απολογισμός των μαχών ήταν 200 Λαλαίοι νεκροί, 
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17 αιχμάλωτοι που σφαγιάστηκαν αμέσως από πείσμα και 43 

τραυματίες. Ύστερα από ένα μήνα, οι Ολύμπιοι μαζί με τους 

Ηλείους, Γορτύνιους και νησιώτες πολιόρκησαν το Λάλα και 

απελευθέρωσαν τον τόπο από τους αιμοχαρείς αυτούς, δυ-

νάστες. Στο γεγονός αυτό αναφέρεται το παρακάτω δημοτικό 

τραγούδι: «Θέλτε ν’ ακούστε κλάϋματα, δάκρυα και μοιρο-

λόγια; Περάστε από του Μπάστηρα κι από το Πέρα Λάλα». 
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Η μάχη στα Μπογάζια του Νοέμβρη του 1825 

Περί τα τέλη Οκτωβρίου του 1825 και αρχές Νοέμβρη, 

εκεί που βρισκόταν τότε η λίμνη με τα μικρά νησάκια, τα λε-

γόμενα Μπογάζια, έγινε μια ιδιόρρυθμη μάχη, ένα είδος πε-

ζοναυμαχίας που κατέληξε σε περήφανη νίκη των Ολυμπίων 

και Αγουλινιτσαίων αγωνιστών. Ο Ιμπραήμ ο οποίος για 10 

μήνες σκορπίζει τον όλεθρο στην Πελοπόννησο και απειλεί 

να καταπνίξει την Επανάσταση διατάσσεται από τον Σουλ-

τάνο να σπεύσει στο Μεσολόγγι για βοήθεια του Κιουταχή. 

Αφήνει τη Μεθώνη και Κορώνη και κατά το πέρασμά του πυρ-

πολεί την Κυπαρισσία, τη Ζούρτσα, την Αρήνη και τον Σκιλ-

λούντα. Μεγάλο πλήθος από γυναικόπαιδα καταφεύγει στις 

νησίδες της λίμνης και στο Ζαριφέικο δάσος της Στροφιλιάς. 

Ο Ιμπραήμ βλέποντας τα Μπογάζια της λίμνης με τα γυναι-

κόπαιδα, επιτίθεται με το ιππικό του να τα αιχμαλωτίσει και 

να τα πουλήσει στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. 

Αυτή όμως ήταν η πιο ατυχής έμπνευσή του. Διότι το 

άλογό του, καθώς προχώρησε στο βάλτο πνίγηκε, ο ίδιος δε 

μόλις κατόρθωσε να διασωθεί από τους αραπάδες του, οι ο-

ποίοι τον έβγαλαν από το έλος σε άθλια κατάσταση. Ογδόντα 
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άλογα του εκλεκτού αιγυπτιακού ιππικού εγκαταλείφθηκαν 

στη λίμνη, όπου επνίγηκαν ή φονεύθηκαν από τους Έλληνες. 

Αλλά ο Ιμπραήμ, γνωστός για το πείσμα του, επιμένει να κυ-

ριεύσει τα μπογάζια και επαναλαμβάνει την επίθεση με οκτώ 

χιλιάδες πεζούς, εκ των οποίων 5 φάλαγγες από χίλιους άν-

δρες με τα όπλα ψηλά για να μη βραχούν ρίχνονται στη λί-

μνη, ενώ οι άλλοι περιμένουν στις όχθες. Οι 250 αγωνιστές 

της Αγουλινίτσας έχουν μπει σε 80 μονόξυλα και έχουν πέσει 

πρηνηδόν για να μη δίνουν στόχο. 

Όταν πλησιάζουν οι Τουρκοαιγύπτιοι, οι υπερασπιστές 

αποδεκάτισαν τις δυο φάλαγγες, αλλά μία τρίτη κατόρθωσε 

να πατήσει ένα από τα μπογάζια. Τα γυναικόπαιδα πέφτουν 

στη λίμνη για να μεταβούν σε άλλη νησίδα και πολλά πνίγο-

νται, 70 δε από αυτά αιχμαλωτίζονται από τους Αιγύπτιους. 

Εν τω μεταξύ η λίμνη κατά την πολύωρη αυτή πεζο-

ναυμαχία έχει γεμίσει από πτώματα του εχθρού που επιπλέ-

ουν. Όσοι από τους Αγουλινιτσαίους έχουν εξαντλήσει τα πυ-

ρομαχικά τους μάχονται με τα σταλίκια με τα οποία χειρίζο-

νται τα μονόξυλα. Η μάχη κράτησε εννέα ώρες, από το πρωί 

ως το βράδυ της 2ας Νοεμβρίου του 1825, με νίκη των λίγων 

εκείνων Ελλήνων εναντίων των στιφών του Ιμπραήμ. Από τη 

λίμνη περισυλλέγονται 170 τυμπανιαία πτώματα Αιγυπτίων. 

Από τους Έλληνες σκοτώθηκαν 4, πνίγηκαν 50 κατά την προ-

σπάθεια διαφυγής τους και απήχθησαν 70 γυναικόπαιδα. Ο 

Ιμπραήμ ηττημένος εδώ, συνέχισε την πορεία του προς το 

Μεσολόγγι. 

Προς ανάμνηση της μνήμης αυτής όπως και εκείνης 

στο Κλειδί και στον Αγιοθανάση στήθηκε το μνημείο στο Κ. 

Σαμικό. Όλα αυτά αποτελούν λαμπρές μνήμες της τοπικής 

μας ιστορίας και κάποτε θα πρέπει να αναδειχθούν πολιτι-

στικά. 

Τα μνημεία που εγείρονται στους τόπους των εθνικών 

ουσιών και η ανιστόρηση των τοπικών γεγονότων εξυπηρε-

τούν όλη την Ελλάδα διότι γενικεύουν την αξία του τοπικού 

ενδιαφέροντος και την κάνουν πανελλήνια.  
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τῶν ἐκ τῆς Ἀργοῦς ἐπιβατέων παίδων παῖδες ἐξελασθέντες ὑπὸ 

Πελασγῶν τῶν ἐκ Βραυρῶνος ληισαμένων τὰς Ἀθηναίων γυ-

ναῖκας, ὑπὸ τούτων ἐξελασθέντες ἐκ, Λήμνου οἴχοντο πλέοντες 

ἐς Λακεδαίμονα, ἱζόμενοι δὲ ἐν τῷ Τηϋγέτῳ πῦρ ἀνέκαιον. Λακε-

δαιμόνιοι δὲ ἰδόντες ἄγγελον ἔπεμπον πευσόμενοι τίνες τε καὶ 

ὁκόθεν εἰσί· οἳ δὲ τῷ ἀγγέλῳ εἰρωτῶντι ἔλεγον ὡς εἴησαν μὲν 

Μινύαι, παῖδες δὲ εἶεν τῶν ἐν τῇ Ἀργοῖ πλεόντων ἡρώων, προσ-

σχόντας δὲ τούτους ἐς Λῆμνον φυτεῦσαι σφέας. οἱ δὲ Λακεδαιμό-

νιοι ἀκηκοότες τὸν λόγον τῆς γενεῆς τῶν Μινυέων, πέμψαντες τὸ 

δεύτερον εἰρώτων τί θέλοντες ἥκοιέν τε ἐς τὴν χώρην καὶ πῦρ 

αἴθοιεν. οἳ δὲ ἔφασαν ὑπὸ Πελασγῶν ἐκβληθέντες ἥκειν ἐς τοὺς 

πατέρας· δικαιότατον γὰρ εἶναι οὕτω τοῦτο γίνεσθαι. δέεσθαι δὲ 

οἰκέειν ἅμα τούτοισι μοῖράν τε τιμέων μετέχοντες καὶ τῆς γῆς 

ἀπολαχόντες. Λακεδαιμονίοισι δὲ ἕαδε δέκεσθαι τοὺς Μινύας ἐπ᾽ 

οἷσι θέλουσι αὐτοί. μάλιστα δὲ ἐνῆγε σφέας ὥστε ποιέειν ταῦτα 

τῶν Τυνδαριδέων ἡ ναυτιλίη ἐν τῇ Ἀργοῖ. δεξάμενοι δὲ τοὺς Μι-

νύας γῆς τε μετέδοσαν καὶ ἐς φυλὰς διεδάσαντο. οἳ δὲ αὐτίκα μὲν 

γάμους ἔγημαν, τὰς δὲ ἐκ Λήμνου ἤγοντο ἐξέδοσαν ἄλλοισι. 

Χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διεξελθόντος αὐτίκα οἱ Μινύαι ἐξύβρισαν, 

τῆς τε βασιληίης μεταιτέοντες καὶ ἄλλα ποιέοντες οὐκ ὅσια. τοῖσι 

ὦν Λακεδαιμονίοισι ἔδοξε αὐτοὺς ἀποκτεῖναι, συλλαβόντες δὲ 

σφέας κατέβαλον ἐς ἑρκτήν. κτείνουσι δὲ τοὺς ἂν κτείνωσι Λακε-

δαιμόνιοι νυκτός, μετ᾽ ἡμέρην δὲ οὐδένα. ἐπεὶ ὦν ἔμελλον σφέας 

καταχρήσασθαι, παραιτήσαντο αἱ γυναῖκες τῶν Μινυέων, ἐοῦσαι 

ἀσταί τε καὶ τῶν πρώτων Σπαρτιητέων θυγατέρες, ἐσελθεῖν τε ἐς 

τὴν ἑρκτὴν καὶ ἐς λόγους ἐλθεῖν ἑκάστη τῷ ἑωυτῆς ἀνδρί. οἳ δὲ 

σφέας παρῆκαν, οὐδένα δόλον δοκέοντες ἐξ αὐτέων ἔσεσθαι. αἳ 

δὲ ἐπείτε ἐσῆλθον, ποιέουσι τοιάδε· πᾶσαν τὴν εἶχον ἐσθῆτα πα-

ραδοῦσαι τοῖσι ἀνδράσι αὐταὶ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἔλαβον, οἱ δὲ Μι-

νύαι ἐνδύντες τὴν γυναικηίην ἐσθῆτα ἅτε γυναῖκες ἐξήισαν ἔξω, 

ἐκφυγόντες δὲ τρόπῳ τοιούτῳ ἵζοντο αὖτις ἐς τὸ Τηΰγετον. Τὸν 

δὲ αὐτὸν τοῦτον χρόνον Θήρας ὁ Αὐτεσίωνος τοῦ Τισαμενοῦ τοῦ 

Θερσάνδρου τοῦ Πολυνείκεος ἔστελλε ἐς ἀποικίην ἐκ Λακεδαί-

μονος·ἦν δὲ ὁ Θήρας οὗτος, γένος ἐὼν Καδμεῖος, τῆς μητρὸς 

ἀδελφεὸς τοῖσι Ἀριστοδήμου παισὶ Εὐρυσθένεϊ καὶ Προκλές. ἐό-

ντων δὲ ἔτι τῶν παίδων τούτων νηπίων ἐπιτροπαίην εἶχε ὁ Θήρας 
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τὴν ἐν Σπάρτῃ βασιληίην. αὐξηθέντων δὲ τῶν ἀδελφιδέων καὶ 

παραλαβόντων τὴν ἀρχήν, οὕτω δὴ ὁ Θήρας δεινὸν ποιεύμενος 

ἄρχεσθαι ὑπ᾽ ἄλλων ἐπείτε ἐγεύσατο ἀρχῆς, οὐκ ἔφη μένειν ἐν τῇ 

Λακεδαίμονι ἀλλ᾽ ἀποπλεύσεσθαι ἐς τοὺς συγγενέας. ἦσαν δὲ ἐν 

τῇ νῦν Θήρῃ καλεομένη νήσῳ, πρότερον δὲ Καλλίστῃ τῇ αὐτῇ 

ταύτῃ, ἀπόγονοι Μεμβλιάρου τοῦ Ποικίλεω ἀνδρὸς Φοίνικος. 

Κάδμος γὰρ ὁ Ἀγήνορος Εὐρώπην διζήμενος προσέσχε ἐς τὴν 

νῦν Θήρην καλεομένην· προσσχόντι δὲ εἴτε δή οἱ ἡ χώρη ἤρεσε, 

εἴτε καὶ ἄλλως ἠθέλησε ποιῆσαι τοῦτο· καταλείπει γὰρ ἐν τῇ 

νήσῳ ταύτῃ ἄλλους τε τῶν Φοινίκων καὶ δὴ καὶ τῶν ἑωυτοῦ συγ-

γενέων Μεμβλίαρον. οὗτοι ἐνέμοντο τὴν Καλλίστην καλεομένην 

ἐπὶ γενεάς, πρὶν ἤ Θήραν ἐλθεῖν ἐκ Λακεδαίμονος, ὀκτὼ ἀνδρῶν. 

Ἐπὶ τούτους δὴ ὦν ὁ Θήρας λεὼν ἔχων ἀπὸ τῶν φυλέων ἔστελλε, 

συνοικήσων τούτοισι καὶ οὐδαμῶς ἐξελῶν αὐτοὺς ἀλλὰ κάρτα 

οἰκηιούμενος. ἐπείτε δὲ καὶ οἱ Μινύαι ἐκδράντες ἐκ τῆς ἑρκτῆς 

ἵζοντο ἐς τὸ Τηΰγετον, τῶν Λακεδαιμονίων βουλευομένων σφέας 

ἀπολλύναι παραιτέεται ὁ Θήρας, ὅκως μήτε φόνος γένηται, αὐτός 

τε ὑπεδέκετο σφέας ἐξάξειν ἐκ τῆς χώρης. συγχωρησάντων δὲ τῇ 

γνώμῃ τῶν Λακεδαιμονίων, τρισὶ τριηκοντέροισι ἐς τοὺς Μεμ-

βιάρου ἀπογόνους ἔπλωσε, οὔτι πάντας ἄγων τοὺς Μινύας ἀλλ᾽ 

ὀλίγους τινάς. οἱ γὰρ πλεῦνες αὐτῶν ἐτράποντο ἐς τοὺς Παρωρε-

άτας καὶ Καύκωνας, τούτους δὲ ἐξελάσαντες ἐκ τῆς χώρης σφέας 

αὐτοὺς ἓξ μοίρας διεῖλον, καὶ ἔπειτα ἔκτισαν πόλιας τάσδε ἐν 

αὐτοῖσι, Λέπρεον Μάκιστον Φρίξας Πύργον Ἔπιον Νούδιον. 

τουτέων δὲ τὰς πλεῦνας ἐπ᾽ ἐμέο Ἠλεῖοι ἐπόρθησαν. τῇ δὲ νήσῳ 

ἐπὶ τοῦ οἰκιστέω Θήρα ἡ ἐπωνυμίη ἐγένετο. 

Ηροδότου Ιστορία, Δ’ 145 – 148  
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Ορισμένοι απόγονοι των Αργοναυτών, επειδή τους έ-

διωξαν από τη Λήμνο οι Πελασγοί, έφυγαν και ήλθαν στη 

Λακεδαίμονα. Κάθισαν στον Ταΰγετο και άναψαν φωτιές. Μό-

λις το αντιλήφθηκαν οι Λακεδαιμόνιοι έστειλαν να ρωτήσουν 

ποιοι είναι και από ποιο μέρος. Εκείνοι, στον άνθρωπο που 

τους ρωτούσε, έλεγαν ότι ήταν Μινύες, απόγονοι των ηρώων 

της Αργοναυτικής εκστρατείας. Οι Λακεδαιμόνιοι όταν άκου-

σαν τη γενεαλογία τους, έστειλαν δεύτερη φορά και τους ρώ-

τησαν τι ήθελαν στη χώρα τους και γιατί άναβαν φωτιές. Α-

πάντησαν ότι διώχτηκαν από τους Πελασγούς, ήλθαν στη γη 

των πατέρων τους γιατί ήταν το πιο δίκαιο να γίνει έτσι και 

ότι ζητούν να κατοικήσουν μαζί τους παίρνοντας μέρος στις 

τιμές και κομμάτια από τη γη. 

Οι Λακεδαιμόνιοι έκριναν δίκαιο να δεχτούν τους Μι-

νύες με τους όρους που ήθελαν. Εκείνο που τους παρακίνησε 

περισσότερο να ενεργήσουν έτσι ήταν το γεγονός πως μέσα 

στην Αργώ μαζί με άλλους ταξίδεψαν και τα παιδιά του Τυν-

δάρεω, βασιλιά της Σπάρτης, ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης. 

Δέχτηκαν λοιπόν τους Μινύες, τους έδωσαν γη και 

τους διαμοίρασαν μέσα στις φυλές τους. Οι Μινύες αμέσως 

συνήψαν γάμους, ενώ τις γυναίκες που έφεραν μαζί τους, τις 

πάντρεψαν με άλλους. 

Με τον καιρό οι Μινύες έγιναν αυθάδεις ζητώντας να 

λάβουν μέρος στη βασιλεία και κάνοντας άλλες πράξεις που 

ήσαν αντίθετες με τους νόμους. Οι Λακεδαιμόνιοι αποφάσι-

σαν να τους σκοτώσουν και αφού τους συνέλαβαν, τους φυ-

λάκισαν. Δεν έκαναν όμως ποτέ φόνους κατά τη διάρκεια της 

ημέρας αλλά μόνο τη νύχτα. Όταν λοιπόν επρόκειτο να τους 

εκτελέσουν, οι γυναίκες τους που ήταν αυτόχθονες πολίτες 

και κόρες επωνύμων Σπαρτιατών, παρακάλεσαν να μπουν 

στη φυλακή για να συνομιλήσουν με τους συζύγους τους. Οι 

Σπαρτιάτες έδωσαν την άδεια και εκείνες αφού μπήκαν, έδω-

σαν στους Μινύες άντρες τους τα ενδύματα που φορούσαν 

ενώ οι ίδιες φόρεσαν τα δικά τους. 

Οι Μινύες λοιπόν φορώντας γυναικεία ρούχα βγήκαν 

από τη φυλακή, δραπέτευσαν και εγκαταστάθηκαν πάλι στον 

Ταΰγετο. 
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Ο Θήρας, απόγονος του Πολυνείκη, ετοιμαζόταν να ε-

γκαταλείψει τη Σπάρτη για να ιδρύσει αποικία στο νησί Καλ-

λίστη (αφού πήρε το όνομά του και ονομάστηκε Θήρα). 

Επειδή οι Λακεδαιμόνιοι ήθελαν να εξοντώσουν τους 

Μινύες που ήδη είχαν δραπετεύσει στον Ταΰγετο, ο Θήρας 

παρακάλεσε να μην τους σκοτώσουν αλλά ανέλαβε ο ίδιος 

την ευθύνη να τους οδηγήσει μακριά από τη χώρα. Οι Σπαρ-

τιάτες ενέκριναν το σχέδιό του και ο Θήρας με καράβια ανα-

χώρησε παίρνοντας μαζί του ορισμένους μόνο Μινύες γιατί οι 

περισσότεροι από αυτούς στράφηκαν προς τους Παρωρεάτες 

και τους Καύκωνες. Τους έδιωξαν από τη χώρα τους, μοιρά-

στηκαν σε έξι μέρη και έχτισαν τις πόλεις: Λέπρεον, Μάκι-

στον, Φρίξας, Πύργον, Έπιον, Νούδιον. Από αυτές τις περισ-

σότερες τις κατέστρεψαν οι Ηλείοι.  
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Φλεγύᾳ δὲ οὐ γενομένων παίδων ἐκδέχεται Χρύσης τὴν ἀρχήν, 

Χρυσογενείας τε ὢν τῆς Ἄλμου καὶ Ποσειδῶνος. τούτῳ δὲ υἱὸς 

γίνεται Χρύσῃ Μινύας, καὶ ἀπ' αὐτοῦ Μινύαι καὶ νῦν ἔτι ὧν ἦρ-

χεν ὀνομάζονται. πρόσοδοι δὲ ἐγίνοντο τῷ Μινύᾳ τηλικαῦται 

μέγεθος ὡς ὑπερβαλέσθαι τοὺς πρὸ αὐτοῦ πλούτῳ: θησαυρόν τε 

ἀνθρώπων ὧν ἴσμεν Μινύας πρῶτος ἐς ὑποδοχὴν χρημάτων 

ᾠκοδομήσατο. Ἕλληνες δὲ ἄρα εἰσὶ δεινοὶ τὰ ὑπερόρια ἐν θαύ-

ματι τίθεσθαι μείζονι ἢ τὰ οἰκεῖα, ὁπότε γε ἀνδράσιν ἐπιφανέσιν 

ἐς συγγραφὴν πυραμίδας μὲν τὰς παρὰ Αἰγυπτίοις ἐπῆλθεν ἐξη-

γήσασθαι πρὸς ἀκριβέστατον, θησαυρὸν δὲ τὸν Μινύου καὶ τὰ 

τείχη τὰ ἐν Τίρυνθι οὐδὲ ἐπὶ βραχὺ ἤγαγον μνήμης, οὐδὲν ὄντα 

ἐλάττονος θαύματος. Μινύου δὲ ἦν Ὀρχομενός, καὶ ἐπὶ τούτου 

βασιλεύοντος ἥ τε πόλις Ὀρχομενὸς καὶ οἱ ἄνδρες ἐκλήθησαν 

Ὀρχομένιοι: διέμεινε δὲ οὐδὲν ἧσσον καὶ Μινύας ἐπονομάζε-

σθαι σφᾶς ἐς διάκρισιν ἀπὸ Ὀρχομενίων τῶν ἐν Ἀρκαδίᾳ. 

… 

τὸ δὲ ἀξίωμα τῶν Μινυῶν ἐπὶ τοσοῦτο ἤδη προῆκτο, ὥστε καὶ 

Νηλεὺς Κρηθέως βασιλεύων Πύλου γυναῖκα ἔσχεν ἐξ Ὀρχομε-

νοῦ Χλῶριν Ἀμφίονος τοῦ Ἰασίου. 

… 

οὐχ ὑπολείπεται γὰρ παῖδα Ὀρχομενός, καὶ οὕτως ἐς Κλύμενον 

τὸν Πρέσβωνος τοῦ Φρίξου περιῆλθεν ἡ ἀρχή. 

Παυσανία Βοιωτικά 36, 4 

τὴν δὲ ἀρχὴν τῶν Ὀρχομενίων ἔσχεν Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος 

Ἄρεως εἶναι λεγόμενοι, μητρὸς δὲ Ἀστυόχης ἦσαν τῆς Ἄκτορος 

τοῦ Ἀζέως τοῦ Κλυμένου: καὶ ὑπὸ τούτοις ἡγεμόσι Μινύαι 

στρατεύουσιν ἐς Τροίαν. μετέσχον Ὀρχομένιοι καὶ τοῖς Κόδρου 

παισὶν ἐς Ἰωνίαν τοῦ στόλου. 

Παυσανία Βοιωτικά 37, 7 – 8 
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Επειδή ο Φλεγύας δεν είχε παιδιά, διαδέχτηκε τη βασι-

λεία ο Χρυσής, γιος της Χρυσογένειας και του Ποσειδώνα. Ο 

Χρυσής απέκτησε γιο το Μινύα και από αυτόν οι υπήκοοί του 

και τώρα ονομάζονται Μινύες. Ο Μινύας είχε τόσα πολλά ει-

σοδήματα ώστε να ξεπεράσει σε πλούτο τους προηγούμενούς 

του: και απ’ όσους ανθρώπους γνωρίζουμε, ο Μινύας πρώτος 

κατασκεύασε θησαυρό για να φυλάει τα χρήματα. 

Γιος του Μινύα λοιπόν, ήταν ο Ορχομενός και επί της 

βασιλείας του ονομάστηκε η πόλη Ορχομενός και οι κάτοικοι 

Ορχομένιοι· επικράτησε όμως να καλούνται και Μινύες για να 

διακρίνονται από τους Ορχομένιους της Αρκαδίας.  

… 

Η δύναμη των Μινύων είχε τόσο αυξηθεί ώστε και ο 

Νηλέας, ο βασιλιάς της Πύλου πήρε γυναίκα από τον Ορχο-

μενό, τη Χλώρη. 

… 

Ο Ορχομενός όμως δεν άφησε παιδί και έτσι η βασιλεία 

πέρασε στα χέρια του Κλυμένου, γιου του Φρίξου. 

 

Όταν έγιναν βασιλείς στον Ορχομενό ο Ασκάλαφος και 

ο Ιαλμένος, γιοί κατά πάσα πιθανότητα του Άρη και οι από-

γονοι του Κλύμενου, οι Μινύες εκστράτευσαν κατά της 

Τροίας, πήραν μέρος και στην εκστρατεία των παιδιών του 

Κόδρου στην Ιωνία όπου ίδρυσαν αποικίες. 
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μυθεύουσι δ᾽ οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ τῶν τετρωμένων Κενταύρων τινὰς 

ἐνταῦθ᾽ ἀπονίψασθαι τὸν ἐκ τῆς Ὕδρας ἰόν, οἱ δ᾽ ἀπὸ τοῦ Με-

λάμποδα τοῖς ὕδασι τούτοις καθαρσίοις χρήσασθαι πρὸς τὸν τῶν 

Προιτίδων καθαρμόν· ἀλφοὺς δὲ καὶ λεύκας καὶ λειχῆνας ἰᾶται 

τὸ ἐντεῦθεν λουτρόν. φασὶ δὲ καὶ τὸν Ἀλφειὸν ἀπὸ τῆς τῶν 

ἀλφῶν θεραπείας οὕτως ὠνομάσθαι. ἐπεὶ οὖν ἥ τε ὑπτιότης τοῦ 

Ἀνίγρου καὶ αἱ ἀνακοπαὶ τῆς θαλάττης μονὴν μᾶλλον ἢ ῥύσιν 

παρέχουσι τοῖς ὕδασι, Μινυήιόν φασιν εἰρῆσθαι πρότερον, πα-

ρατρέψαι δέ τινας τοὔνομα καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ ποιῆσαι Μινυήιον. 

ἔχει δ᾽ ἡ ἐτυμότης καὶ ἄλλας ἀφορμάς, εἴτ᾽ ἀπὸ τῶν μετὰ Χλω-

ρίδος τῆς Νέστορος μητρὸς ἐλθόντων ἐξ Ὀρχομενοῦ τοῦ Μινυ-

είου, [εἴτε] Μινυῶν, οἳ τῶν Ἀργοναυτῶν ἀπόγονοι ὄντες ἐκ Λή-

μνου μὲν εἰς Λακεδαίμονα ἐξέπεσον ἐντεῦθεν δ᾽ εἰς τὴν Τριφυ-

λίαν, καὶ ὤικησαν περὶ τὴν Ἀρήνην ἐν τῆι χώραι τῆι νῦν Αἰπα-

σίαι καλουμένηι, οὐκ ἐχούσηι οὐκέτι τὰ τῶν Μινυῶν κτίσματα· 

ὧν τινὲς μετὰ Θήρα τοῦ Αὐτεσίωνος (ἦν δ᾽ οὗτος Πολυνείκους 

ἀπόγονος) πλεύσαντες εἰς τὴν μεταξὺ Κυρηναίας καὶ τῆς Κρή-

της νῆσον «Καλλίστην τὸ πάροιθε, τὸ δ᾽ ὕστερον οὔνομα Θή-

ρην,» ὥς φησι Καλλίμαχος, ἔκτισαν τὴν μητρόπολιν τῆς Κυρή-

νης Θήραν, ὁμώνυμον δ᾽ ἀπέδειξαν τῆι πόλει καὶ τὴν νῆσον. 

Στράβων, Γεωγραφικά Η’ 347, 19  
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Κατ’ άλλους ο Μελάμπους (θνητός στον οποίο δόθηκε 

από τους θεούς προφητική και θεραπευτική δύναμη) είχε 

χρησιμοποιήσει τα νερά του Ανίγρου ποταμού ως καθαρτικά 

για τον καθαρισμό των Προιτίδων από το δηλητήριο της Λερ-

ναίας Ύδρας. Όσον αφορά τον Άνιγρο παλιότερα ονομαζόταν 

Μενυήιος ή Μινύηιος. Σχετικά με την αληθινή σημασία της 

λέξης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κι άλλα περιστατικά ό-

πως ότι ήλθαν οι Μινύες από τον Ορχομενό με τη χλωρίδα τη 

μητέρα του Νέστορα ή οι άλλοι Μινύες, οι απόγονοι των Αρ-

γοναυτών που εκδιωχθέντες από τη Λήμνο ήλθαν στη Λακε-

δαίμονα και από κει στην Τριφυλία για να εγκατασταθούν 

γύρω από την Αρήνη. Είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος των 

Μινύων αυτών υπό την οδηγία του Θήρα, απόγονου του Πο-

λυνείκη, έπλευσαν στο νησί που παλιότερα ονομαζόταν Καλ-

λίστη και έπειτα Θήρα.  
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ἰόντι δὲ ἀπὸ τῆς Ἠλείας χωρίον ἐστὶν ἐπὶ θάλασσαν καθῆκον, ὃ 

ὀνομάζεται μὲν Σαμικόν, ἐν δεξιᾷ δὲ ὑπὲρ αὐτὸ ἥ τε Τριφυλία 

καλουμένη καὶ πόλις ἐστὶν ἐν τῇ Τριφυλίᾳ Λέπρεος. ἐθέλουσι 

μὲν δὴ οἱ Λεπρεᾶται μοῖρα εἶναι τῶν Ἀρκάδων, φαίνονται δὲ 

Ἠλείων κατήκοοι τὸ ἐξ ἀρχῆς ὄντες: καὶ ὅσοι αὐτῶν Ὀλύμπια 

ἐνίκησαν, Ἠλείους ἐκ Λεπρέου σφᾶς ὁ κῆρυξ ἀνεῖπε. καὶ Ἀρι-

στοφάνης ἐποίησεν ὡς Λέπρεος εἴη πόλισμα Ἠλείων. ἔστι δὲ 

ὁδὸς ἐς Λέπρεον ἀπὸ μὲν Σαμικοῦ τὸν Ἄνιγρον ποταμὸν ἀφέντι 

ἐν ἀριστερᾷ, ἑτέρα δὲ ἐξ Ὀλυμπίας, τρίτη δὲ ἐξ Ἤλιδος: ἡμερή-

σιος δὲ αὐτῶν ἐστιν ἡ μακροτάτη. τεθῆναι δὲ τῇ πόλει τὸ ὄνομά 

φασιν ἀπὸ τοῦ οἰκιστοῦ Λεπρέου τοῦ Πυργέως. ἐλέγετο δὲ καὶ 

ὡς πρὸς Ἡρακλέα ἐρίσειεν ὁ Λεπρέος μὴ ἀποδεῖν τοῦ Ἡρακλέ-

ους ἐσθίων: ἐπεὶ δὲ ἑκάτερος βοῦν αὐτῶν ἐν ἴσῳ τῷ καιρῷ κα-

τέσφαξε καὶ εὐτρέπισεν ἐς τὸ δεῖπνον, καὶ ἦν ὥσπερ καὶ ὑφί-

στατο ὁ Λεπρέος φαγεῖν οὐκ ἀδυνατώτερος τοῦ Ἡρακλέους, 

ἐτόλμησε τὸ μετὰ τοῦτο προ[σ]καλέσασθαι καὶ ἐς ἀγῶνα ὅπλων 

αὐτόν. καὶ ἀποθανεῖν τε Λεπρέον κρατηθέντα τῇ μάχῃ καὶ ἐν τῇ 

Φιγαλέων ταφῆναι λέγουσιν: οὐ μὴν εἶχόν γε οἱ Φιγαλεῖς 

ἀποφῆναι Λεπρέου μνῆμα. ἤδη δὲ ἤκουσα θυγατρὶ τοῦ Πυργέως 

Λεπρέᾳ προσποιούντων τὸν οἰκισμόν: οἱ δὲ τοῖς πρῶτον οἰκή-

σασιν ἐν τῇ γῇ νόσον φασὶν ἐπιγενέσθαι λέπραν καὶ οὕτω τὸ 

ὄνομα λαβεῖν τὴν πόλιν ἐπὶ τῶν οἰκητόρων τῇ συμφορᾷ. γενέ-

σθαι δὲ οἱ Λεπρεῖταί σφισιν ἔλεγον ἐν τῇ πόλει Λευκαίου Διὸς 

ναὸν καὶ Λυκούργου τάφον τοῦ Ἀλέου καὶ ἄλλον Καύκωνος: 

τούτῳ δὲ καὶ ἐπίθημα ἄνδρα ἐπεῖναι λύραν ἔχοντα. κατὰ δὲ ἐμὲ 

οὔτε μνῆμα ἐπίσημον οὔτε ἱερὸν ἦν θεῶν σφισιν οὐδενὸς πλήν 

γε Δήμητρος: πλίνθου δὲ καὶ τοῦτο ἐπεποίητο ὠμῆς καὶ οὐδὲν 

παρείχετο ἄγαλμα. 

Παυσανία Ηλειακών Α’ 5, 3  
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Όπως προχωρεί κανείς από την Ηλεία συναντά ένα μέ-

ρος που ονομάζεται Σαμικόν, το οποίο φτάνει μέχρι τη θά-

λασσα. Πέρα και δεξιά του είναι η χώρα Τριφυλία και πόλη 

της είναι το Λέπρεον. Οι Λεπρεάτες ήταν υπήκοοι των Η-

λείων. Αυτό επιβεβαιώνεται από α) το γεγονός ότι ο κήρυκας 

των Ολυμπιακών αγώνων τους νικητές από το Λέπρεο ανήγ-

γειλε ως Ηλείους και β) ο Αριστοφάνης έγραφε στα ποιήματά 

του ότι το Λέπρεο ήταν μικρή πόλη των Ηλείων. Στην πόλη 

οδηγεί ένας δρόμος από το Σαμικό, άλλος από την Ολυμπία 

και τρίτος από την Ήλιδα. Λέγεται ότι πήρε το όνομά της από 

τον οικιστή της Λέπρεο, γιο του Πυργέα. Υπάρχει η παράδοση 

ότι φιλονίκησε με τον Ηρακλή πως δεν ήταν κατώτερός του 

στο φαγητό, φάνηκε εξίσου ικανός σ’ αυτό, τόλμησε να προ-

καλέσει τον Ηρακλή σε μονομαχία με όπλα, νικήθηκε, σκο-

τώθηκε και ενταφιάστηκε στη χώρα των Φιγαλέων, οι οποίοι 

όμως δεν ήταν σε θέση να δείξουν το μνήμα του. Άκουσα 

επίσης από ορισμένους ότι οικιστής της πόλης ήταν η κόρη 

του Πυργέα, η Λεπρέα. Άλλοι πάλι λένε ότι οι πρώτοι κάτοικοι 

του μέρους εκείνου έπαθαν λέπρα και έτσι πήρε το όνομά της 

από τη συμφορά των κατοίκων. 

Οι Λεπρεάτες έλεγαν ότι στην πόλη του υπήρχε ναός 

του Λευκαίου Δία, τάφος του Λουκούργου, γιου του Αλέου 

και τάφος του Καύκωνα. Πάνω στον τάφο του τελευταίου 

είχε στηθεί ανδριάντας άνδρα που κρατούσε λύρα. Στη δική 

μου εποχή δεν υπήρχε ούτε επίσημο μνήμα ούτε ιερό άλλου 

θεού εκτός της Δήμητρας από ωμές πλίνθους χωρίς άγαλμα.  
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λέγουσι δὲ οἱ Ἠλεῖοι καὶ ἔπος ἐς τὴν Πύλον ταύτην ἔχειν τῶν 

Ὁμήρου: 

«γένος δ' ἦν ἐκ ποταμοῖο 

Ἀλφειοῦ, ὅστ' εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης»  

(Ομήρου Ιλιάδα, 5.544) 
καὶ ἐμὲ ἔπειθον λέγοντες: ῥεῖ γὰρ δὴ διὰ τῆς χώρας ταύτης ὁ 

Ἀλφειός, ἐς δὲ ἄλλην Πύλον οὐκ ἔστιν ἐπενεγκεῖν τὸ ἔπος: Πυ-

λίων γὰρ τῶν ὑπὲρ νήσου τῆς Σφακτηρίας οὐ πέφυκεν ἀρχὴν 

διοδεύειν τὴν γῆν ὁ Ἀλφειός, οὐ μὴν οὐδὲ ἐν τῇ Ἀρκάδων Πύλον 

ποτὲ ὀνομασθεῖσαν ἴσμεν πόλιν. 

Παυσανία Ηλειακών Β’ 22, 6 

 

Τοῦ δὲ Πύλου πρὸς νότον ἐστὶ τὸ Λέπρειον. ἦν δὲ καὶ αὕτη ἡ 

πόλις ὑπὲρ τῆς θαλάττης ἐν τετταράκοντα σταδίοις· μεταξὺ δὲ 

τοῦ Λεπρείου καὶ τοῦ Ἀννίου τὸ ἱερὸν τοῦ Σαμίου Ποσειδῶνος 

ἔστιν, ἑκατὸν σταδίους ἑκατέρου διέχον. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ἱερὸν 

ἐν ὧι καταληφθῆναί φησιν ὁ ποιητὴς ὑπὸ Τηλεμάχου τὴν θυσίαν 

συντελοῦντας τοὺς Πυλίους «οἱ δὲ Πύλον, Νηλῆος ἐυκτίμενον 

πτολίεθρον, ἷξον· τοὶ δ᾽ ἐπὶ θινὶ θαλάσσης ἱερὰ ῥέζον, ταύρους 

παμμέλανας, Ἐνοσίχθονι κυανοχαίτη.» 

Στράβων, Γεωγραφικά Η’ 344, 16 
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Από την Ολυμπία αν διαβεί κανείς τον Αλφειό ποταμό 

θα βρεθεί μέσα στη χώρα που ονομάζεται Πισαία. 

Στη χώρα αυτή υπάρχει λόφος, στην κορυφή του ο-

ποίου βρίσκονται ερείπια της πόλης Φρίξα και ναός της Κυ-

δωνίας Αθηνάς. Ο ναός δε σώζεται εξ ολοκλήρου, σήμερα 

υπάρχει ακόμα ο βωμός. Λέγεται ότι το ιερό της θεάς ίδρυσε 

ο Κλύμενος, απόγονος του Ιδαίου Ηρακλή ο οποίος έφτασε 

εδώ από την Κρητική Κυδωνία και τον Ιάρδανο ποταμό. Οι 

Ηλείοι λένε ακόμα ότι και ο Πέλοπας θυσίασε στην Κυδωνία 

Αθηνά πριν αρχίσει τον αγώνα του με τον Οινόμαο. 

 

Στα νότια της Πύλου, σε απόσταση σαράντα σταδίων 

από τη θάλασσα είναι το Λεπρείον. Μεταξύ του Λεπρείου και 

του Αννίου σε απόσταση ακριβώς 140 σταδίων από το ένα 

και το άλλο, βρίσκεται το ιερό του Σάμιου Ποσειδώνα. Σ’ αυτό 

το ιερό βρήκε, όπως λέει ο Όμηρος, ο Τηλέμαχος τους κατοί-

κους της Πύλου να προσφέρουν θυσία. «Αυτοί (δηλαδή ο Τη-

λέμαχος και η συνοδεία του) ήλθαν στην Πύλο, την πόλη του 

Νηλέα που έχει ωραία και ισχυρά τείχη. Συγκεντρωμένοι 

στην παραλία πρόσφεραν ως θυσία μαύρους ταύρους προς 

τιμή του Ποσειδώνα που έχει κυανή χαίτη και σείει τη γη». 
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καθότι δὲ Ἠλείων ἡ πόλις πληθύει μάλιστα ἀνθρώποις, κατὰ 

τοῦτο ἀνδριάς σφισιν ἀνδρὸς οὐ μείζων μεγάλου χαλκοῦς ἐστιν 

οὐκ ἔχων πω γένεια τόν τε ἕτερον τῶν ποδῶν ἐπιπλέκων τῷ 

ἑτέρῳ καὶ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις ἐπὶ δόρατι ἠρεισμένος: 

ἐσθῆτα δὲ ἐρεᾶν αὐτῷ καὶ ἀπὸ λίνου τε καὶ βύσσου περιβάλ-

λουσι. τοῦτο τὸ ἄγαλμα ἐλέγετο εἶναι Ποσειδῶνος, ἔχειν δὲ τὸ 

ἀρχαῖον ἐπὶ Σαμικῷ τῷ ἐν τῇ Τριφυλίᾳ τιμάς: μετακομισθὲν δὲ 

ἐς τὴν Ἦλιν τιμῆς μὲν καὶ ἐς πλέον ἔτι ἥκει, Σατράπην δὲ καὶ οὐ 

Ποσειδῶνα ὄνομα αὐτῷ τίθενται, μετὰ τὴν Πατρέων προσοίκη-

σιν τὸ ὄνομα τοῦ Σατράπου διδαχθέντες: Κορύβαντός τε ἐπίκλη-

σις ὁ Σατράπης ἐστί. 

Παυσανία Ηλειακών Β’ 25, 5 – 6  
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Στο πιο πυκνοκατοικημένο μέρος της πόλης των Η-

λείων, υπάρχει χάλκινος ανδριάντας άνδρα όχι μεγαλύτερου 

από ένα μεγαλόσωμο άνθρωπο, αγένειος (χωρίς γένια) α-

κόμα, με πλεγμένα τα πόδια μεταξύ τους και στηριζόμενος με 

τα δυο του χέρια πάνω σ’ ένα δόρυ τον ανδριάντα ντύνουν 

με μάλλινα φορέματα καθώς και με φορέματα από λινό και 

βύσσο. 

Το άγαλμα αυτό λέγεται ότι ανήκει στο θεό Ποσειδώνα, 

παλιότερα λατρευόταν στην πόλη Σαμικόν της Τριφυλίας και 

όταν μεταφέρθηκε στην Ηλίδα τιμήθηκε ακόμα περισσότερο. 

Το ονομάζουν όμως Σατράπην και όχι Ποσειδώνα, όνομα το 

οποίο έμαθαν μετά τη γειτονία με τους Πατρέους και Σατρά-

πης είναι πατρωνύμιο του Κορύβαντα. 
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Ἐλέγοντο δὲ Παρωρεᾶται τινὲς τῶν ἐν τῆι Τριφυλίαι κατέχοντες 

ὄρη περὶ τὸ Λέπρειον καὶ τὸ Μάκιστον καθήκοντα ἐπὶ θάλατταν 

πλησίον τοῦ Σαμιακοῦ ποσειδίου.  

Ὑπὸ τούτοις ἐστὶν ἐν τῆι παραλίαι δύο ἄντρα, τὸ μὲν νυμφῶν 

Ἀνιγριάδων τὸ δὲ ἐν ὧι τὰ περὶ τὰς Ἀτλαντίδας καὶ τὴν Δαρδά-

νου γένεσιν. ἐνταῦθα δὲ καὶ τὰ ἄλση τό τε Ἰωναῖον καὶ τὸ Εὐρυ-

κύδειον  

… 

τὸ μὲν οὖν Σαμικὸν ἔστιν ἔρυμα, πρότερον δὲ καὶ πόλις Σάμος 

προσαγορευομένη διὰ τὸ ὕψος ἴσως, ἐπειδὴ σάμους ἐκάλουν τὰ 

ὕψη· τάχα δὲ τῆς Ἀρήνης ἀκρόπολις ἦν τοῦτο, ἧς ἐν τῶι κατα-

λόγωι μέμνηται ὁ ποιητής «οἳ «δὲ Πύλον τ᾽ ἐνέμοντο καὶ Ἀρή-

νην ἐρατεινήν.» οὐδαμοῦ γὰρ σαφῶς εὑρίσκοντες ἐνταῦθα μά-

λιστα εἰκάζουσι τὴν Ἀρήνην, ὅπου καὶ ὁ παρακείμενος Ἄνιγρος 

ποταμός, καλούμενος πρότερον Μινύειος, δίδωσιν οὐ μικρὸν 

σημεῖον· λέγει γὰρ ὁ ποιητής «ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήιος εἰς 

ἅλα βάλλων ἐγγύθεν Ἀρήνης.» 

Στράβων, Γεωγραφικά Η’ 344, 18 – 19 

 

Εἶτα τὸ διεῖργον ὄρος τῆς Τριφυλίας τὴν Μακιστίαν ἀπὸ τῆς Πι-

σάτιδος· εἶτ᾽ ἄλλος ποταμὸς Χαλκὶς καὶ κρήνη Κρουνοὶ καὶ κα-

τοικία Χαλκίς, καὶ τὸ Σαμικὸν μετὰ ταῦτα, ὅπου τὸ μάλιστα τι-

μώμενον τοῦ Σαμίου Ποσειδῶνος ἱερόν· ἔστι δ᾽ ἄλσος ἀγριε-

λαιῶν πλέων· ἐπεμελοῦντο δ᾽ αὐτοῦ Μακίστιοι· οὗτοι δὲ καὶ 

τὴν ἐκεχειρίαν ἐπήγγελλον, ἣν καλοῦσι Σάμιον· συντελοῦσι δ᾽ 

εἰς τὸ ἱερὸν πάντες Τριφύλιοι. καὶ τὸ τῆς Σκιλλουντίας δὲ 

Ἀθηνᾶς ἱερὸν τὸ περὶ Σκιλλοῦντα τῶν ἐπιφανῶν ἐστιν, Ὀλυ-

μπίας πλησίον κατὰ τὸν φελλῶνα. 

Στράβων, Γεωγραφικά Η’ 343, 16 
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Στους πρόποδες της οροσειράς γύρω από το Λεπρείο 

και τη Μάκιστο που φτάνουν ως τη θάλασσα, κοντά στο ιερό 

του Σάμιου Ποσειδώνα υπάρχουν δύο σπήλαια, το ένα αφιε-

ρωμένο στις Ανιγριάδες νύμφες, ενώ το άλλο θεωρείται ο τό-

πος που έλαβαν χώρα οι περιπέτειες των Ατλαντίδων. Το Σα-

μικόν δε, το οποίο είναι σήμερα μόνο ένα οχυρό, ήταν παλιό-

τερα και πόλη που ονομαζόταν Σάμος, ίσως εξαιτίας της υ-

ψηλής τοποθεσίας στην οποία βρισκόταν γιατί στην αρχαία 

ελληνική γλώσσα με τη λέξη «σάμος» δήλωναν τα ψηλά 

μέρη. Ίσως να ήταν η ακρόπολή της αρχαίας Αρήνης την ο-

ποία αναφέρει ο Όμηρος στον κατάλογο των πλοίων «αυτοί 

κατοικούσαν την Πύλο και την ωραία Αρήνη». 

Συμπεραίνουν δε ότι έπρεπε να βρίσκεται κοντά στον 

ποταμό Άνιγρο που δεν είναι άλλος από τον παλιότερα κα-

λούμενο Μινύειο. 

 

Κατόπιν ακολουθεί το όρος το οποίο χωρίζει την Τρι-

φυλία από τη Μακιστία και την Πισάτιδα και οι εκβολές του 

ποταμού που καλείται Χαλκίς, η πηγή Κρουνοί, ο μικρός οι-

κισμός Χαλκίς και τέλος το Σαμικόν όπου υπάρχει το ιερό του 

Ποσειδώνος της Σάμου, ο οποίος τιμάται εξαιρετικά σε όλη τη 

χώρα. Γύρω υπάρχει άλσος γεμάτο άγριες ελιές. Το ιερό φρό-

ντιζαν πάντοτε οι Μακίστιοι. Αυτοί ήταν επιφορτισμένοι και 

με την κήρυξη της εκεχειρίας μεταξύ των Σαμίων. 

Ο ναός της Σκιλλούντας Αθηνάς βρισκόμενος στο 

Σκιλλούντα στους πρόποδες του όρους Φέλλωνος κατατάσ-

σεται ανάμεσα σ’ αυτούς που τους σέβονταν πολύ σε όλη την 

Ελλάδα.  



-116- 

 

Μεταξὺ δὲ τοῦ Ἀνίγρου καὶ τοῦ ὄρους, ἐξ οὗ ῥεῖ, ὁ τοῦ Ἰαρδά-

νου λειμὼν δείκνυται καὶ τάφος· καὶ Ἀχαιαὶ εἰσὶ δὲ πέτραι ἀπό-

τομοι τοῦ αὐτοῦ ὄρους, ὑπὲρ ὧν ἡ Σάμος, ὡς ἔφαμεν, γέγονε 

πόλις· οὐ πάνυ δὲ ὑπὸ τῶν τοὺς περίπλους γραψάντων ἡ Σάμος 

μνημονεύεται, τάχα μέν γε διὰ τὸ πάλαι κατεσπάσθαι, τάχα δὲ 

καὶ διὰ τὴν θέσιν. τὸ μὲν γὰρ ποσείδιον ἔστιν ἄλσος, ὡς εἴρηται, 

πρὸς τῆι θαλάττηι· ὑπέρκειται δ᾽ αὐτοῦ λόφος ὑψηλὸς ἐπίπρο-

σθεν ὢν τοῦ νῦν Σαμικοῦ ἐφ᾽ οὗ ἦν ἡ Σάμος, ὥστ᾽ ἐκ θαλάττης 

μὴ ὁρᾶσθαι. καὶ πεδίον δ᾽ αὐτόθι καλεῖται Σαμικόν· ἐξ οὗ πλέον 

ἄν τις τεκμαίροιτο ὑπάρξαι ποτὲ πόλιν τὴν Σάμον. καὶ ἡ Ῥαδίνη 

δὲ ἣν Στησίχορος ποιῆσαι δοκεῖ (ἧς ἀρχή «ἄγε Μοῦσα λίγει᾽, 

ἄρξον ἀοιδᾶς, Ἐρατώ, νόμους Σαμίων περὶ «παίδων ἐρατᾶι 

φθεγγομένα λύραι») ἐντεῦθεν λέγει τοὺς παῖδας. ἐκδοθεῖσαν 

γὰρ τὴν Ῥαδίνην εἰς Κόρινθον τυράννωι φησὶν ἐκ τῆς Σάμου 

πλεῦσαι πνέοντος ζεφύρου, οὐ δήπουθεν τῆς Ἰωνικῆς Σάμου· 

[τῶι] δ᾽ αὐτῶι ἀνέμωι καὶ ἀρχιθέωρον εἰς Δελφοὺς [τὸν ἀδ]ελ-

φὸν αὐτῆς ἐλθεῖν καὶ τὸν ἀνεψιὸν ἐρῶντα αὐτῆς ἅρματι εἰς Κό-

ρινθον ἐξορμῆσαι παρ᾽ αὐτήν· ὅ τε τύραννος κτείνας ἀμφοτέ-

ρους ἅρματι ἀποπέμπει τὰ σώματα, μεταγνοὺς δ᾽ ἀνακαλεῖ καὶ 

θάπτει. 

Στράβων Γεωγραφικά Η’ 347, 20 

 

Συντελεσθέντων δὲ τούτων, καταπλαγεῖς γεγονότες πάντες οἱ 

κατὰ τὴν Τριφυλίαν ἐβουλεύοντο περὶ σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν 

ἰδίων πατρίδων. ὁ δὲ Φιλλίδας ἐκλιπὼν τὰς Τυπανέας, προσ-

διαρπάσας τινὰς τῶν οἰκιῶν, ἀπεχώρησεν εἰς τὸ Λέπρεον· 

… 

οἱ δὲ Τυπανεᾶται παρέδοσαν τῷ Φιλίππῳ τὴν πόλιν. τούτοις δὲ 

τὸ παραπλήσιον ἐποίησαν οἱ τὴν Ὕπαναν κατοικοῦντες. 

Πολύβιου Ιστορία, Δ’ 79  
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Μεταξύ του Άνιγρου ποταμού και των προπόδων του 

όρους από το οποίο πηγάζει, υπήρχαν οι Χααίες πέτρες (βρά-

χοι) που υποβάσταζαν τη πόλη Σάμο, παρόλο που αυτή δεν 

αναφέρεται από θαλασσινούς ταξιδευτές. Ίσως γιατί είχε κα-

ταστραφεί προ πολλού ή γιατί το Ποσείδιο άλσος που κείται 

στις ακτές της θάλασσας βρίσκεται στις πλευρές πολύ ψηλού 

λόφου ο οποίος υψωνόταν μπροστά από το λόφο πάνω στον 

οποίο ήταν χτισμένη η Σάμος με αποτέλεσμα να μην είναι 

ορατή από τη θάλασσα. 

Και το ποίημα με τίτλο «Ραδίνη» το οποίο φαίνεται ότι 

έγραψε ο Στησίχορος υποδηλώνει τη Σάμο που ήταν πατρίδα 

των δυο ερωτευμένων ηρώων του. 

«Παύσε τη σιωπή σου Ερατώ, 

μούσα της αρμονίας 

και με τις γλυκές χορδές 

της ερωτικής σου λύρας 

τίμησε τους ερωτευμένους 

που γέννησε η Σάμος.» 

Ο τρόπος με τον οποίο οι ήρωες φτάνουν στην Κό-

ρινθο αποκλείει την πιθανότητα να προέρχονται από το νησί 

Σάμος. 

 

Όταν έγιναν αυτά, όλοι οι κάτοικοι της Τριφυλίας φοβισμέ-

νοι σκέφτονταν για τον εαυτό τους και τις πατρίδες τους. Ο 

Φιλλίδας αφού λεηλάτησε μερικά σπίτια στις Τυπανέες έ-

φυγε από κει και πήγε στο Λεπρέο. Οι Τυπανεάτες τότε πα-

ρέδωσαν την πόλη τους στο Φίλιππο, το ίδιο και οι κάτοικοι 

της Υπάνας.  
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οἱ δὲ περὶ τὸν Φιλλίδαν ἐποιοῦντο τὴν ἀπόλυσιν ὡς ἐπὶ τὸ Σαμι-

κόν. τὸ δὲ τῶν Λεπρεατῶν πλῆθος, ἐγκρατὲς γεγονὸς τῆς πατρί-

δος, ἐξαπέστελλε πρεσβευτάς, ἐγχειρίζον τῷ Φιλίππῳ τὴν πόλιν. 

ὁ δὲ βασιλεὺς ἀκούσας τὰ γεγονότα, τὴν μὲν λοιπὴν δύναμιν εἰς 

τὸ Λέπρεον ἀπέστειλε, τοὺς δὲ πελταστὰς καὶ τοὺς εὐζώνους 

ἀναλαβὼν ἡγεῖτο, συνάψαι σπεύδων τοῖς περὶ τὸν Φιλλίδαν. κα-

ταλαβὼν δὲ τῆς μὲν ἀποσκευῆς ἐγκρατὴς ἐγένετο πάσης, οἱ δὲ 

περὶ τὸν Φιλλίδαν κατετάχησαν εἰς τὸ Σαμικὸν παραπεσόντες. 

προσστρατοπεδεύσας δὲ τῷ χωρίῳ, καὶ τὴν λοιπὴν ἐπισπασάμε-

νος ἐκ τοῦ Λεπρέου δύναμιν, ἔμφασιν ἐποίει τοῖς ἔνδον ὡς πο-

λιορκήσων τὸ χωρίον. οἱ δ' Αἰτωλοὶ μετὰ τῶν Ἠλείων οὐδὲν 

ἔχοντες ἕτοιμον πρὸς πολιορκίαν πλὴν χερῶν, καταπλαγέντες 

τὴν περίστασιν ἐλάλουν περὶ ἀσφαλείας πρὸς τὸν Φίλιππον. λα-

βόντες δὲ συγχώρημα μετὰ τῶν ὅπλων ποιήσασθαι τὴν ἀπόλυ-

σιν, οὗτοι μὲν ὥρμησαν εἰς τὴν Ἠλείαν· ὁ δὲ βασιλεὺς τοῦ μὲν 

Σαμικοῦ παραυτίκα κύριος ἐγένετο, μετὰ δὲ ταῦτα, παραγενο-

μένων πρὸς αὐτὸν καὶ τῶν ἄλλων μεθ' ἱκετηρίας, παρέλαβε Φρί-

ξαν, Στυλάγγιον, Αἴπιον, Βώλακα, Πύργον, Ἐπιτάλιον. ταῦτα δὲ 

διαπραξάμενος ἐπανῆλθε πάλιν εἰς τὸ Λέπρεον, πᾶσαν ὑφ' ἑαυ-

τὸν πεποιημένος τὴν Τριφυλίαν ἐν ἡμέραις ἕξ. παρακαλέσας δὲ 

τοὺς Λεπρεάτας τὰ πρέποντα τῷ καιρῷ, καὶ φυλακὴν εἰσαγαγὼν 

εἰς τὴν ἄκραν, ἀνέζευξε μετὰ τῆς δυνάμεως ἐφ' Ἡραίας, ἀπο-

λιπὼν ἐπιμελητὴν τῆς Τριφυλίας Λάδικον τὸν Ἀκαρνᾶνα. 

Πολύβιου Ιστορία, Δ’ 79 – 80 

εἰς τὴν Τριφυλίαν, ἣ τῆς μὲν προσηγορίας τέτευχε ταύτης ἀπὸ 

Τριφύλου τῶν Ἀρκάδος παίδων ἑνός, κεῖται δὲ τῆς Πελοποννή-

σου παρὰ θάλατταν μεταξὺ τῆς Ἠλείων καὶ Μεσσηνίων χώρας, 

τέτραπται δ' εἰς τὸ Λιβυκὸν πέλαγος, ἐσχατεύουσα τῆς Ἀρκα-

δίας ὡς πρὸς χειμερινὰς δύσεις, ἔχει δ' ἐν αὑτῇ πόλεις ταύτας, 

Σαμικόν, Λέπρεον, Ὕπαναν, Τυπανέας, Πύργον, Αἴπιον, Βώ-

λακα, Στυλάγγιον, Φρίξαν. 

Πολύβιου Ιστορία, Δ’ 78 
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Ο Φιλλίδας (στρατηγός των Αιτωλών) με τους στρα-

τιώτες του, όταν ο βασιλιάς Φίλιππος με τους Μακεδόνες του 

πλησίαζαν στο Λεπρέο, βάδισαν προς το Σαμικό. Αφού οι κά-

τοικοι του Λεπρέου παρέδωσαν στο φίλιππο την πόλη τους 

εκείνος στη συνέχεια καταδίωξε το Φιλλίδα και στρατοπέ-

δευσε κοντά στο Σαμικό. Κάλεσε τα στρατεύματά του από το 

Λεπρέο και έδειξε καθαρά ότι θα πολιορκήσει το Σαμικό. Αι-

τωλοί και Ηλείοι, επειδή δεν ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν 

πολιορκία, ζήτησαν από το βασιλιά ασφάλεια της ζωής τους 

και με άδειά του αποχώρησαν κατευθυνόμενοι προς την Η-

λεία. 

Ο Φίλιππος κατέλαβε την πόλη και στη συνέχεια παρέ-

λαβε από τους κατοίκους τους και τις πόλεις Φρίξα, Στυλάγ-

γιο, Αίπυ, Βώλακα, Πύργον και Επιτάλιον. Μέσα σε έξι (6) 

ημέρες έγινε κύριος όλης της Τριφυλίας, εγκατέστησε 

φρουρά, όρισε διοικητή τον Ακαρνάνα Λάδικο και αποχώρησε 

με το στρατό του. 

 

Η χώρα αυτή (Τριφυλία) πήρε το όνομά της από τον 

Τρίφυλο, έναν από τους γιους του Αρκάδα. Βρίσκεται στα πα-

ράλια της Πελοποννήσου μεταξύ Μεσσηνίας και Ηλείας, βλέ-

πει προς το Λιβυκό πέλαγος. Πόλεις έχει το Σαμικόν, το Λέ-

πρεον, Υπάνα, Τυπανέας, Πύργον, Αίπιον, Βώλακα, Στυλλάγ-

γιον και Φρίξαν. 
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Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  Υ Λ Ι Κ Ο  
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Οι αρχαιολογικές τοποθεσίες 
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Προϊστορικοί τάφοι στο Κλειδί 
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Άποψη του προϊστορικού νεκροταφείου 

 

Άποψη του θολωτού τάφου 
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Τα πρόχειρα στέγαστρα του προϊστορικού νεκροταφείου 

 

Βάσεις ορθογώνιου οικοδομήματος πιθανόν δημόσιου χαρακτήρα στο κάστρο του Σαμικού 
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Κύπελα βαφειού 

 

Προϊστορικός τάφος στο Κλειδί 



-127- 

 

 

 

Αφιερωμένη στους παλιούς Σαμικαίους 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  
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 Όμηρος, Ιλιάδα 

 Όμηρος, Οδύσσεια 

 Ηρόδοτος, Ιστορία 

 Στράβωνας, Γεωγραφικά 

 Παυσανίας, Ηλιακά Α’, Β’ 

 Παυσανίας, Βοιωτικά 

 Πολύβιος, Ιστορίες 

 Χρονικό του Μορέως 

 Παπαρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 

 Κ. Νικολέντζος, Μυκηναϊκή Ηλεία 

 Α. Μπούτσικας, Αρχαία Ήλις 

 Π. Καρύκας, Μινύες, Οι άγνωστοι Έλληνες 

 Σ. Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης 

 Γ. Χρυσανθακόπουλος, Η Ηλεία επί τουρκοκρατίας 

 Α. Γρηγοριάδης, Ιστορικαί αλήθειαι 

 Ι. Φιλήμονας, Δοκ. Ιστορ. της ελληνικής επανάστασης 

 Χειρόγραφα Δημ. Βιβλιοθήκης Αντρίτσαινας 

 Ν. Γιαλούρης, Οδηγός αρχαιοτήτων αρχαίας Τριφυλίας 

 Ολυμπιακά χρονικά 

 Γ. Παπανδρέου, Η Ηλεία δια μέσου των αιώνων 

 Τζελάλης, Ολυμπιακά 

 Γερμανικό αρχαιολογικό περιοδικό «Athenische Mit-

telungen» 

 Δ. Λιαντίνης, Ελληνικά 

 Ιστότοποι:  

o Γερμανικό αρχαιολογικό ινστιτούτο Αθηνών 

o http://aristomenismessinios.blogspot.gr 
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