
Αρχαιολογία. Η αρχαιολογική έρευνα έχει αποδείξει πως η Σάμος καλούνταν ήδη από 
την  τρίτη  χιλιετία:  υστερονεολιθικά  ή  υπονεολιθικά  λείψανα  (γύρω  στο  2700  π.Χ.) 

βρέθηκαν  (1928)  στο  Κάστρο  και  ένας  προϊστορικός  οικισμός  έχει  ανασκαφεί  (1925 

1927  και  19531955)  στο  Ηραίο,  στη  θέση  του  ιερού:  Στην  τελευταία  ανασκαφή 
διαπιστώθηκαν  οχτώ  διαδοχικές  περίοδοι  ζωής  (πάνω  από  το  τελευταίο  στρώμα 

βρέθηκαν  λείψανα  που  αποδόθηκαν  στους  Ίωνες),  που  καλύπτουν  το  διάστημα  από 

2500  ως  τα  τελευταία  υστεροελλαδικά  χρόνια  (YE  III  A,  B).  Βρέθηκαν  επίσης  οικίες 
περιβαλλόμενες από τείχος και θαλαμοειδής τάφος. Τέλος, τα τελευταία χρόνια βρέθηκε 

μυκηναϊκός τάφος και στην περιοχή του χωριού Μύλοι. 

Πολύ  καλά  σχετικά  διατηρείται  το  τείχος  της  αρχαίας  πόλης,  του  οποίου  η 
περίμετρος φτάνει  τα  6220 μ. Η  κατασκευή  του αποδίδεται  κυρίως στον Πολυκράτη, 
πιθανότατα όμως υπάρχει και μια παλιότερη φάση. Μεγάλα τμήματα είχαν καταστραφεί 

όταν κατάκτησε  τη  Σάμο ο Περικλής,  ξαναχτίστηκαν όμως σύντομα,  πριν τελειώσει  ο 

Πελοποννησιακός πόλεμος. Μια ριζική ανανέωση έγινε ακόμα στη δεύτερη πενηνταετία 
του 2ου αι. π.Χ. Το τείχος περικλείει το λόφο της Σπηλιανής και το Καστέλι, μια μεγάλη 

επίπεδη επιφάνεια προς τη θάλασσα, το λόφο του Κάστρου του Λογοθέτη και το λιμάνι. 

Την  οχύρωση  ενισχύουν  35 πύργοι  και  η  λαξευμένη στο  βράχο μπροστά  στη  δυτική 
όψη  του  τάφρος,  ενώ  η  επικοινωνία  με  το  ύπαιθρο  γινόταν  με  12  πύλες.  Ιδιαίτερα 

οχυρωμένος  ήταν  ο  λόφος Καστέλι  και  τα ψηλότερα μέρη  του  λόφου  της  Σπηλιανής 

(Άμπελος,  237 μ.).  Στο Καστέλι, όπου  τοποθετείται  η  αρχαία Αστυπάλαια,  βρισκόταν, 
κατά μία άποψη, η ακρόπολη του Πολυκράτη. Πολλοί ιστορικοί τοποθετούν εκεί και το 

παλάτι του τύραννου, που θέλησε να αναστηλώσει ο Καλιγούλας, ενώ άλλοι πιστεύουν 

πως  αυτό  βρισκόταν  στο  λόφο  του  Κάστρου,  όπου  έχουν  αποκαλυφτεί  τα  λείψανα 
μεγάλης έπαυλης ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. 

Η πόλη, ακόμα και στα χρόνια της μεγαλύτερης ακμής της (υπολογίζεται πως γύρω 
στο 440 π.Χ. ο πληθυσμός της πρέπει να έφτανε τις 60.000) δεν κατελάμβανε ολόκληρο 

το χώρο που περιέκλειαν τα τείχη, αλλά μόνο τα χαμηλότερα επίπεδα τμήματα προς τη 

θάλασσα και ως το μέσο του ύψους του λόφου της Σπηλιανής. Η λεκάνη του αρχαίου 
λιμανιού  ήταν  πολύ  ευρύτερη  από  τη  σημερινή:  τα  όριά  του  τα  καθορίζει  ένα 

κρηπίδωμα  που  περιβάλλει  το  χώρο  του  σημερινού,  100150  μ.  ψηλότερα  από  τη 

σημερινή προκυμαία και η επιφάνεια του έφτανε τα 66 000 τ.μ  (το σημερινό έχει 36. 
000  τ.μ.).  Ένας  μεγάλος  μόλος  (230  μ.),  στον  οποίο  κατάληγε  το  ανατολικό  τείχος, 

προστάτευε το λιμάνι από τα ανατολικά και ένας μικρότερος απέναντι έκλεινε τη δυτική 

πλευρά.  Πίσω  από  το  δεύτερο  αυτό  μόλο  ξεκινούσε  «το  εν  θαλάσση  χώμα»  που 
αναφέρει ο Ηρόδοτος, ένας μόλος μήκους 360 μ. και με βάθος 20 οργιές,  εκπληκτικό 

για την εποχή του (δεύτερη πενηνταετία 6ου αι. π.Χ.) τεχνικό έργο, που προστάτευε, 

μαζί  με  τον  Κάβο    φονιά,  το  λιμάνι  από  τους  βόρειους  και  νοτιοδυτικούς  άνεμους. 
Πάνω στους παλιούς μόλους στηρίχθηκαν οι νέοι, που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1842 

1862,  κι  έτσι  το  λιμάνι  διατηρεί  την  αρχαία  μορφή  του.  Ο  Ηρόδοτος,  που  είχε 

επισκεφτεί τη Σάμο γύρω στο 460 π.Χ., αναφέρει πως τα τρία μεγαλύτερα τεχνικά έργα



του ελληνικού κόσμου ήταν ο μεγάλος μόλος του λιμανιού μαζί με το Ηραίο, ο μεγάλος 

ναός της Ήρας και το Ευπαλίνειο υδραγωγείο. 

Το  ευπαλίνειο  έργο  του μηχανικού από τα Μέγαρα Ευπαλίνου,  έγινε για  να φέρει 

από  την  περιοχή  Αγιάδων  στην  πόλη  το  νερό  της  «μεγάλης  πηγής»,  από  το  οποίο 
υδρεύεται  και  σήμερα.  Η  πηγή  καλύπτεται  από  μια  δεξαμενή  σχήματος  ορθογώνιου 

τριγώνου, της οποίας η στέγη στηρίζεται σε 15 πώρινους κίονες ύψους 1,70 μ. Πάνω 

της  είναι  χτισμένη σήμερα μια  δίδυμη  εκκλησιά.  Στην αρχαιότητα φυσικά η  δεξαμενή 
ήταν χωστή, για να προστατεύεται σε περιπτώσεις πολιορκίας. Από τη δεξαμενή αυτή 

το νερό μεταφερόταν σε σωλήνες, μέσα από υπόγειο χτιστό αγωγό, ως τους βόρειους 

πρόποδες του λόφου της Σπηλιανής (μήκος 843 μ.)· από εκεί αρχίζει το σημαντικότερο 
τμήμα  του  έργου,  το  «αμφίστομον  όρυγμα»,  όπως  το  αποκαλεί  ο  Ηρόδοτος,  μια 

σήραγγα  ύψους  1,75  μ.,  πλάτους  2,30    2,40  μ.  και  μήκους  1045  μ.,  λαξευμένη  σε 

βάθος 80 μ. από την κορυφή του λόφου, τον οποίο διασχίζει από Βορρά προς Νότο, για 
να φέρει το νερό στην πόλη χωρίς να παρακάμψει το λόφο και να περάσει έξω από τα 

τείχη. Μέσα στη σήραγγα,  υπάρχει  λαξευμένο στο βράχο σε  βάθος  κυμαινόμενο από 

2,30 μ. στα βόρεια έως 8,25 μ. στα νότια, ένα δεύτερο αυλάκι πλάτους 0,60 μ., από το 
οποίο περνούν οι σωλήνες που έφερναν το νερό. Η παράδοση που αναφέρει πως για 

την κατασκευή του έργου εργάστηκαν Λέσβιοι αιχμάλωτοι δε φαίνεται να ευσταθεί οι 

νεώτερες έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εργάστηκαν δύο ολιγοπρόσωπα μάλλον 
συνεργεία από έμπειρους τεχνίτες. Η διάνοιξη είχε αρχίσει συγχρόνως και στα δύο άκρα 

της σήραγγας, από λάθος στους υπολογισμούς όμως παρουσιάστηκε απόκλιση 5 μ. στο 

σημείο  συνάντησης,  που  διορθώθηκε  με  νέες  εκσκαφές.  Στην  κρήνη  της  αγοράς  το 
νερό  έφτανε  με  έναν  άλλο  χτιστό  αγωγό.  Το  υδραγωγείο  έμεινε  σε  χρήση  επί  χίλια 

περίπου χρόνια. Κατόπιν έφραξε με τα χώματα και ξαναβρέθηκε το 1881. Στα ρωμαϊκά 

χρόνια  κατασκευάστηκε  δεύτερο  υδραγωγείο,  που  σώζεται  σε  πολλά  μέρη,  το  οποίο 
έφερε στην πόλη νερό από την πλούσια πηγή κοντά στους Μύλους (απόσταση 8 χλμ.). 

Η αγορά, όπου κατάληγε ο αγωγός του υδραγωγείου, βρισκόταν στην περιοχή του 
λιμανιού.  Κοντά  βρισκόταν  το  βουλευτήριο  και  ο  ανδρών.  Αναφέρονται  ακόμα  ένα 

αρχείο,  όπου  φυλάσσονταν  τα  ψηφίσματα  της  πόλης  αγορανόμιον,  γεροντική 
παλαίστρα και δύο γυμνάσια. Μια δεύτερη αγορά ίσως υπήρχε στο χώρο κάτω από τη 

Σπηλιανή, όπου βρέθηκε η περίφημη στήλη με το νόμο των σιτηρών και οι σπόνδυλοι 

τιμητικής στήλης. Κάτω από το χώρο των αρχαίων λατομείων, σε θαυμάσια θέση, όπου 
η  μονή  της  Παναγίας  Σπηλιανής,  βρίσκεται  το  θέατρο,  από  το  οποίο  σώζονται  λίγα 

λείψανα, κυρίως της ρωμαϊκής εποχής. Χαμηλότερα από το θέατρο υπάρχει μια μεγάλη 

ρωμαϊκή δεξαμενή. Τρεις πεσσοί ύψους 6 μ., που σώζονται στη θέση Τρία Δόντια, μαζί 
με τέσσερις άλλους, που σήμερα έχουν καταστραφεί στήριζαν θολωτή ρωμαϊκή στοά, 

που αργότερα χρησιμοποιήθηκε στην παλαιοχριστιανική βασιλική, η οποία πήρε τη θέση 

της στοάς. Λίγο πιο κάτω έχουν ανασκαφεί λείψανα από μεγάλες ρωμαϊκές θέρμες, ενώ 
κάτω  από  το  θέατρο  σώζονται  τα  λείψανα  μεγάλης  ρωμαϊκής  έπαυλης  με  μωσαϊκά 

δάπεδα.



Σε  διάφορα  σημεία  της  πόλης  οι  ανασκαφές  αποκαλύπτουν  άλλα  σημαντικά 
λείψανα. Πάνω στο λόφο του Κάστρου, όπου δεσπόζουν τα λείψανα του Κάστρου του 
Παπλωματά  (Λυκούργου  Λογοθέτη)  και  η  εκκλησία  της  Μεταμόρφωσης,  βρέθηκαν 

λείψανα  βασιλικής  εγκατάστασης  των  αρχών  2ου  αι.  π.Χ.,  που  επισκευάστηκε  στα 

πρώτα  ρωμαϊκά  χρόνια  (εδώ  θα  πρέπει  να  έμειναν  οι  Ρωμαίοι  αυτοκράτορες  που 
επισκέφτηκαν το νησί). 

Η  γραπτή  παράδοση  αναφέρει  ακόμα  τη  Λαύρα,  χώρο  όπου  ο  Πολυκράτης  είχε 
συγκεντρώσει  τα «Σαμίων άνθη»,  τις ωραιότερες  γυναίκες  του  νησιού·  γυμνάσιο  έξω 

από την πόλη αφιερωμένο στον Έρωτα, όπου γίνονταν αγώνες, τα ελευθέρια· βωμός 

και τέμενος ελευθέριου Δία και ναός της Αφροδίτης. Αναφέρεται επίσης, εκτός από τη 
λατρεία της Ήρας της Ιμβρασίας, λατρεία Διονύσου Κεχηνότος και Ενόρχη, Χαριτοδότου 

Ερμή, Ποσειδώνα (στο ακρωτήριο Ποσεΐδιον, απέναντι από τη Μυκάλη), ενώ από την 

αθηναϊκή  κατοχή  σώζονται  επιγραφές  για  λατρεία  «Αθηνάς  Αθηνών  μεδεούσης», 
Απόλλωνα, Νυμφών, Άρτεμης και άλλων καθαρά αθηναϊκών ηρώων. 

Δυτικά της πόλης,  προς το Ηραίο,  ήταν το Προάστιο,  από όπου περνούσε η  ιερά 
οδός, μήκους 5 χλμ., που οδηγούσε στο επίσημο ιερό της Σάμου και ήταν κοσμημένη 

στις δυο πλευρές της με αγάλματα και αναθήματα. Εδώ ήταν και το μνημείο για τους 
δύο  άτυχους  ερωτευμένους,  το  Λεώτυχο  και  τη  Ραδίνη,  όπου  οι  νέοι  κατέθεταν 

αφιερώματα. Στην ίδια περιοχή βρισκόταν και το δυτικό νεκροταφείο της πόλης, όπου 

βρέθηκαν  πολλοί  τάφοι  και  οι  περίφημες  ανθεμωτές  στήλες  της  Σάμου  (σήμερα  στο 
Μουσείο Πυθαγόρειου). Μια δεύτερη νεκρόπολη βρισκόταν στην κοιλάδα ανάμεσα στην 

Αστυπάλαια (Καστέλι) και στο βουνό της Σπηλιανής. Λείψανα πύργου της ελληνιστικής 

εποχής  και  παλαιοχριστιανικής  βασιλικής σώζονται  σε  ύψωμα δεξιά στο  δρόμο  για  το 
Βαθύ και λείψανα κάστρου στο ύψωμα του Αι   Λαζάρου, απέναντι στην κορυφή του 

Προφήτη Ηλία. Από φιλολογικές πηγές είναι επίσης γνωστά τα ονόματα μερικών άλλων 

θέσεων  της  Σάμου:  Κλαμαδός  (ίσως  κοντά  στους  σημερινούς  Μύλους),  Γόργυρα  ή 
Γοργύρα, όπου υπήρχε ιερό του Διονύσου Γοργυρέα, Ταυροπόλιον, Πάναιμον κ.ά.


