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Ondanks de vlucht die het toe risme heeft geno men, heeft Sámos toch zijn karak ‐
ter weten te behou den. Lang voor het begin van de jaar tel ling kende Sámos ook
al een komen en gaan van ver schil lende nati o na li tei ten omdat het een belang ‐
rijke haven plaats was en de Hera-ver e ring toen hoog tij vierde. Toen moesten de
bezoe kers ook al heb ben geno ten van de gril lige berg top pen, de groene val leien
en de witte kie zel stran den. De natuur lief heb ber komt hier ruim aan zijn trek ken,
even als de Bour gondiër en zon aan bid der. Gast vrij heid staat op Samos nog hoog
in het vaan del en ook dat maakt het een aan trek ke lijk eiland om te bezoe ken.
Sámos is bekend om de wis kun dige Pyt hago ras, maar ook de wij nen genie ten
wereld faam. Inmid dels heeft het eiland bij wan de laars een goede repu ta tie
opge bouwd. De weel de rige natuur en de goede wan del in fra struc tuur dra gen bij
aan deze naam. Het is dan ook een ide aal eiland voor men sen die van de tra di ti o ‐
nele, Griekse sfeer en gast vrij heid wil len genie ten en op zoek zijn naar een com ‐
bi na tie van rust, cul tuur en natuur.
 
Veel lees- en reis ple zier,
Sas kia van Bom mel
 
Tips
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips heb ben over hotels, pen si ons, cam ‐
pings en der ge lijke? Ook dat horen we graag! Stuur een email naar: info@ 
odysee- reisgidsen. nl.
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Het woeste binnenland van Sámos. Foto Erika Houkes Zöllner

Het landschap van Sámos wordt door twee bergmassieven bepaald. In het
westen rijst het Kerketéfs-gebergte (ook wel Kérkis) op met als hoogste top
de Vígla (1433 m). Het gebergte is rijk aan grotten. In het midden ligt het
Ámbelosgebergte met de Karvoúni (1153 m) als hoogste top. Tussen de berg‐
ketens en de zee strekken zich kleine, vruchtbare vlaktes uit, waarvan de
Kámbos Chóras bij Pithagório de grootste is. Het is dan ook niet voor niets
dat de luchthaven van het eiland zich daar bevindt. De zeestraat, Stenó
Samoú, die het eiland van Turkije scheidt, is op het smalste punt bij Psíli
Ámos slechts 1200 meter breed.
 

‘Ik heb iets langer bij de Samiërs stilgestaan omdat er drie werken door
hen zijn volbracht die tot de grootste van geheel Griekenland behoren:
vooreerst de doorgraving van een 150 vademen hoge berg, die aan de
voet begint en twee uitgangen heeft. De lengte van deze tunnel bedraagt
zeven stadiën, de hoogte en breedte ieder acht voet. (...) Het tweede is
een dam in de zee om een haven heen ter diepte van wel 20 vademen,
terwijl de lengte van de dam meer dan 2 stadiën bedraagt. Het derde
door hen verrichte werk is een tempel, die de grootste van al onze
bekende tempels is’.
Herodotus, Historiën, III, 60

 
Sámos (Grieks: Σάμος) heeft een opper vlakte van 472 km² en is daar mee in
grootte het acht ste eiland van Grie ken land. Het is 45 km lang en 10 tot 20 km
breed. De lengte van de kust bedraagt 160 km. Het eiland telt bijna 33.000 inwo ‐
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ners, van wie de mees ten in de hoofd stad Sámos-stad wonen.
Het toe risme vormt de belang rijk ste sec tor van de eco no mie, samen met land ‐
bouw. Van de ‘drie zus ters’ – Lésbos, Chíos en Sámos – is Sámos het meest toe ris ‐
tisch ont wik keld. Sámos-stad (Vathí) is sinds 1834 de hoofd stad van het eiland.
Kokkári, Pit hagório en Kámbos-Vot salákia zijn drukke toe ris ti sche plaat sen. Het
groene karak ter van Sámos en de vele paden trek ken veel wan de laars aan. Het
bekend ste pro duct van het eiland is de wijn, die aan het einde van de 19de eeuw
vooral in Enge land geliefd was.

Grie ken land is sinds 1986 bestuur lijk opge deeld in der tien regio’s ( periféria).
Sámos behoort tot de regio Noord-Egeïsche Zee (www. pvaigaiou. gov. gr). De
regio heeft ca. 211.000 inwo ners van wie de mees ten op Lésbos (88.000 inwo ‐
ners) wonen.
Sinds 2011 is de regio onder ver deeld in vijf regi o nale een he den ( peri fe rei aki eno ‐
tita): Chíos, Ikaría, Lésbos, Límnos en Sámos. Het bestuurs cen trum van de regio
is geves tigd in Mitilíni op Lésbos. In 2011 wer den de vier gemeen ten op Sámos
samen ge voegd tot één gemeente.

Heraion, het heiligdom gewijd aan de godin Hera. Foto Anke Bolink

De eer ste spo ren van bewo ning in het 3de mil len nium v. Chr. wer den bij Heraion
(Pit hagório) gevon den. Rond 1100 v. Chr. ves tig den de Ioniërs zich op het eiland.
In de 6de en 5de eeuw v. Chr. was Sámos na Milete de belang rijk ste han dels- en
cul tuur stad van het oos te lijke Mid del landse-Zee ge bied.
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Onder de heer schap pij van de tiran Poly cra tes (535-527 v. Chr.) wer den han dels ‐
con tac ten gelegd met Egypte en tot ver in de Per zi sche wereld. Hij bouwde de
hoofd stad, waar nu Pit hagório ligt, uit tot een van de mooi ste ste den van de
regio. De beroemde water tun nel van Eupa li nus werd aan ge legd en de Hera tem ‐
pel uit ge breid. Poly cra tes omringde zich met dich ters, musici, archi tec ten en
geleer den. Pyt hago ras werd op het eiland gebo ren (circa 517 v. Chr.) maar door
de tiran ver dre ven. De schrij ver Hero do tus (ca. 484-425 v. Chr.), ‘de vader der
geschie de nis’, ver bleef lange tijd op Sámos en schreef er een deel van zijn his to ri ‐
sche wer ken.
Poly cra tes werd door de satraap (stad hou der in dienst van de Per zen) van Sar des
in Klein-Azië in de val gelokt, gevan gen ge no men en gekrui sigd. De Per zen
namen de macht op het eiland over. In 477 v. Chr. werd Sámos lid van de Attisch-
Deli sche Zee bond en steunde daar mee de stad Athene. Veer tig jaar later ver bra ‐
ken de Samiërs de band met Athene en kozen zij voor Sparta. Athene nam wraak
door Sámos te ver woes ten. Later steunde het eiland weer Athene in de Pelo pon ‐
ne si sche Oor lo gen en kre gen de eiland be wo ners in ruil daar voor het Atheense
bur ger recht. In de Romeinse tijd hoorde het eiland lange tijd bij het Klein-Azi a ti ‐
sche konink rijk Per ga mon, maar na de dood van de laat ste koning werd het een
deel van de Romeinse pro vin cie Asia.
Tij dens de Byzan tijnse over heer sing werd het eiland regel ma tig over val len door
zee ro vers; de bevol king moest een vei lig heen ko men te zoe ken in de berg ach tige
bin nen lan den. In 1142 werd het eiland Vene ti aans eigen dom, in 1414 kwam het in
het bezit van de Genuese fami lie Gius ti ni ani.

In 1475 kwam Sámos onder Turkse heer schap pij en werd gere geld geteis terd
door aan val len van pira ten. De bevol king ver liet het eiland en ves tigde zich op
het libe ra lere Chíos. Sámos bleef meer dan hon derd jaar onbe woond. In de 16de
eeuw werd het eiland op bevel van de Turkse admi raal Kiliz-Pasja onder lei ding
van Nikólaos Sarakínis weer bewoond. De bewo ners kre gen daar bij bij zon dere
pri vi le ges, die de basis leg den voor een sterk auto no mie ge voel. Op 18 april 1821
plantte kapi tein Kon stan tin Lacha nas in Vathí voor de eer ste maal op Sami o ti sche
bodem de vlag van de Griekse vrij heids be we ging. Een maand later leid den
Likoúrgos Logothétis en bis schop Kiril los van Sámos een volks op stand. De strijd
ver liep moei zaam en de Samiërs had den veel tegen aan val len van de Tur ken te
ver du ren.
Op 6 augus tus 1824 wer den de Tur ken met steun van de Griekse vloot bij kaap
Four nias ver sla gen. Als dank voor deze over win ning werd de Metamórfo sis kerk
bij Pit hagório gebouwd. Bij het Ver drag van Lon den in 1832 werd Sámos bui ten
de gren zen van het nieuw ge vormde konink rijk Grie ken land gehou den. Twee
jaar later ver kreeg het eiland wel een zekere auto no mie. Sámos zou, zo beslo ten
Enge land, Frank rijk en Rus land, door een Grieks-ortho doxe vorst wor den gere ‐
geerd die door de sul tan zou wor den benoemd.
De eiland be wo ners ver zet ten zich tegen deze hen opge legde staats vorm – zij wil ‐
den immers aan slui ting bij Grie ken land – en slechts met wapen ge weld kon sul tan
Mehmet II de Bul gaar Ste fa nos Vogo ri des tot de eer ste ‘hege moon’ benoe men. De
geschie de nis van het vor sten dom Sámos ken merkt zich door een voort du rende
one nig heid tus sen de vor sten – de mees ten zet ten nooit een voet op het eiland –
en de bevol king. Slechts een enkele vorst wist het ver trou wen van de bevol king
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