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Samos, bekend van Pythagoras, beroemd om haar wijnen en
geroemd door Herodotes. De wijsgeer Herodotes schreef al in
460 v. Chr., toen hij op Samos woonde, dat hij hier de drie
indrukwekkendste bouwwerken van Griekenland aantrof. De
stadswallen van Polykrates, de tempel van Hera en de tunnel
van Evpalinio. Samos is een afwisselend eiland met
mogelijkheden voor jong en oud.
Samos-stad, de hoofdstad van het eiland is een levendige
plaats rond de beschut gelegen baai van Vathi aan de
noordoost kust van het eiland. De stad heeft een grote haven
met een drukke boulevard. Verder is het eiland rijk aan
plaatsen, dorpen en gehuchten, die over het hele eiland verspreid liggen, van vlak aan
de kust tot diep in het binnenland.
Het eiland kent een weelderige natuur, waardoor het de naam heeft wandeleiland bij
uitstek te zijn. Het noorden van het eiland is bergachtig en groen. De steile rotskust wordt
regelmatig onderbroken door kleine baaien met prachtige kiezelstranden. Het
binnenland wordt gekenmerkt door bergmassieven met hoogten van over de 1.000 m.
De hoogste top is de Vigla (1.443 m) in het Kerkis-massief, in het westen van het eiland.
De zuidkust kent zowel zand- als kiezelstranden en naast steile rotskust ook uitgestrekte
vlaktes, waar veel landbouw bedreven wordt. Samos heeft ca. 40.000 inwoners,
waarvan ongeveer 9.000 mensen in Samos-stad wonen. De bevolking leeft voornamelijk
van de landbouw, m.n. de wijnbouw, maar tegenwoordig vormt het toerisme ook een
belangrijke bron van inkomsten voor de Samioten. Het eiland is rijk aan verschillende
bezienswaardige kloosters en er zijn interessante archeologische vondsten gedaan.
De Hera tempel bij het plaatsje Ireon is de bekendste opgraving en zeker een bezoek
waard. De geschiedenis van Samos gaat terug tot in de prehistorie. Vondsten uit deze
periode zijn ondergebracht in het paleontologisch museum van Mytilinoi. De Hera
tempel stamt uit de 13e eeuw v. Chr. en over het hele eiland zijn Byzantijnse kapelletjes
en restanten van middeleeuwse muren te vinden.
Het toerisme is al enkele decennia op gang. Enkele toeristenplaatsjes naast Samos-stad
zijn: Pythagorion, Kokkari, Ireon en Votsalakia. Hier vindt u hotels en appartementen in de
klassen A t/m E en verschillende uitgaansmogelijkheden, zoals restaurants, bars, disco's
en bouzoukiclubs. Samos biedt de toerist alle comfort, prachtige natuur en vele
bezienswaardigheden. Het is een ideaal eiland voor vakantiegangers, die cultuur, natuur
en avontuur willen combineren en tegelijkertijd willen genieten van de rust, de originele
Griekse sfeer en de gastvrijheid van de vriendelijke bevolking.
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Kaart van het eiland

Pythagorion is vanouds een vissersdorp. Ondanks dat
het het meest toeristische plaatsje van het eiland is,
heeft het een gezellige sfeer. De kleine huizen met
hun rode pannendaken liggen als een amfitheater
tegen de heuvel rond de haven en bieden een
pittoreske aanblik. In de haven liggen de
veelkleurige kaïki's, waarmee nog dagelijks
uitgevaren wordt om de vele restaurants van verse
vis te voorzien. Tijdens het zomerseizoen kunt u hier
ook veel zeil- en motorjachten aantreffen. Rechts is
een
lange
pier
gebouwd,
waar
de
passagiersschepen en ook de 'Flying Dolphin'
aanmeren. U kunt het reilen en zeilen aan de haven
gade slaan onder het genot van een maaltijd of
drankje in één van de vele taverna's of bars. In het
dorp zijn overigens ook verschillende restaurants te
vinden, waar u vaak in mooie tuinen lekker rustig en
beschut kunt zitten. Het dorp heeft verscheidene
reisbureaus,
banken,
pinautomaten,
een
postkantoor en een telefoonkantoor (O.T.E.). Aan het
Iriniplein ligt het stadhuis. Een nieuw gemeentehuis is
in de maak naast de kerk. De kerk Metamorphosis is
een bezoek waard, evenals de ernaast gelegen
burcht van Lykourgos Logothetis. In 1824 wisten de
Samioten van hieruit de aanvallen van de Turken af
te slaan, wat jaarlijks op 6 augustus uitbundig gevierd
wordt.
Het archeologische museum ligt net buiten het
centrum aan de doorgaande weg naar Samos-stad.
U vindt hier een waardevolle verzameling
archeologische vondsten. Deze verzameling wordt
steeds uitgebreid, omdat men op verschillende
plaatsen op het eiland nog altijd bezig is met
opgravingen. Bij de bushalte kunt u bijvoorbeeld de
summiere resten zien van wat eens de Afrodite
tempel zou zijn geweest.
Pythagorion heeft aan beide zijden van de haven
twee kleine zand/kiezelstranden. Iets buiten het dorp
strekt een kilometers lang kiezelstrand zich langs het
vliegveld en het plaatsje Potokaki uit tot aan het
dorp Ireon.
Wanneer u Pythagorion van bovenaf bekijkt, wat u
zeker eens moet doen, zult u beamen, dat het de
vorm van een steelpan heeft. Het dorp heeft
daardoor jarenlang de naam 'Tigani', wat steelpan
betekent, gehad. Tijdens het Polykratische tijdperk
heette het dorp 'Samos' en was het de hoofdstad
van het eiland. In 1955 werd het omgedoopt tot het
huidige Pythagorion, naar de beroemdste zoon van
het dorp, de filosoof en wiskundige Pythagoras, die
hier in 582 v. Chr. geboren werd. U zult zich zeker de
wiskundelessen van school herinneren, waarbij u de
stelling van Pythagoras geleerd heeft.

Burcht Logothetis

Pythagorion

Pythagoras – N. Ikaros
Zuidoost Samos
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Replica van Samaina schip
De geschiedenis van Samos gaat terug tot zo'n 13 miljoen jaar geleden. In het
paleontologisch museum in Mytilinoi zijn beenderen van dieren uit deze tijd
ondergebracht. De eerste bewoners van Samos waren waarschijnlijk de Phoeniciërs. In
de buurt van Pythagorion zijn opgravingen gedaan, waarbij vaatwerk, messen en stenen
bijlen uit het vroege stenen tijdperk van 6000-2800 v. Chr. ontdekt werden. Bij Ireon is
bewerkt koper gevonden uit de vroeg Cycladische periode van 2800-1900 v. Chr.
Rond 1500 v. Chr. zetten de manschappen van koning Minos van Kreta voet aan wal op
Samos.
Na de strijd tussen de Minoiërs en de Myceners viel Samos in de periode 1400-1350 v. Chr.
onder het Myceense rijk en werden 6 Myceense kolonies op het eiland gesticht.
In de 11e eeuw v. Chr. was Samos één van de 12 lidstaten van het Ionische verbond met
steden als Epheze, Erythrea en Samos. De stad Samos (het huidige Pythagorion) werd in
1130 v. Chr. gebouwd. In deze tijd zou ook Homerus het eiland bezocht hebben.
Van 900-500 v. Chr. kende het eiland een grote bloeiperiode, er werd handel gedreven
met o.a. Egypte en het eiland kende een eigen muntenstelsel. Er vonden verschillende
zeeslagen plaats. De Samioten stuurden een vloot van 28 schepen uit en stichtten
nederzettingen aan de Thracische kust en in Egypte.
In 560 v. Chr. werd de eerste stenen tempel van Hera gebouwd.
In 532 v. Chr. kwam Polykrates aan de macht. Belangrijke werken uit zijn tijd waren de
Evpalinio-tunnel en de laatste Hera tempel, welke de grootste van Griekenland was.
Polykrates beschikte over een grote vloot, bestaande uit twee- en driemasters, van
lokale scheepswerven. De Samaina, een tweemaster geeft vandaag de dag zijn naam
aan de Samiotische witte wijn. Een tijdgenoot van Polykrates was de wiskundige en
filosoof Pythagoras. Hij vluchtte tijdens de Polykratische tirannie naar Italië. Na eerst de
Perzische macht voor een groot deel te hebben teruggedrongen, werd Polykrates in 522
v. Chr. door de Perzen vermoord.
Tijdens de zeeslag in de straat van Mykale werd Samos in 479 v. Chr. van de Perzische
overheersing bevrijd. In 477 v. Chr. sloten de Samioten zich aan bij de Attische zeebond
en vochten tegen de Perzen. Maar in 440 v. Chr. trokken zij zich weer terug.
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