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Η ονομαζία «Κύζικος» 

 

Με αθνξκή ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνύ κπζηζηνξήκαηνο 

ηνπ ηακάηε Σζαξνπρά 

«Το ρόδο ηης Κσζίκοσ» 

 
 
Κύξηεο θαη Κύξηνη, 

     παίξλνληαο αθνξκή από ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ «Σν 

ξόδν ηεο Κπδίθνπ», ζα ζαο πσ δπν ιόγηα γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο νλνκαζίαο 

«ΚΤΕΗΚΟ», πνπ αξρηθά είρε δνζεί ζηελ αξραία πόιε, ε νπνία βξηζθόηαλ θνληά 

ζηνλ ηζζκό, πνπ ζπλδέεη ηε Κπδηθελή Υεξζόλεζν, ζηε Πξνπνληίδα, κε ηελ 

ππόινηπε Μ. Αζία. ήκεξα κόλν ηα εξείπηα ηεο Κπδίθνπ ππάξρνπλ, θαζώο 

θαηαζηξάθεθε από ζεηζκό ην 943 κ.Υ.. 

Γηα λα βξνύκε ηελ άθξε ηνπ λήκαηνο, ζα πξέπεη λα γπξίζνπκε ηνπιάρηζηνλ 

3.200 ρξόληα πίζσ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηνπο δηθνύο κνπ ππνινγηζκνύο, 

ζηα 1.210 π.Υ., ρξνλνινγία θαηά ηελ νπνία έιαβε ρώξα έλα ζπνπδαίν θαη 

μαθνπζηό πξντζηνξηθό γεγνλόο: ε Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία. Ήηαλ, ινηπόλ, ην 1.210 

π.Υ., όηαλ ε «Αξγώ», κε πιήξσκα 56 επηθαλείο άλδξεο (Ζξαθιήο, Οξθέαο, νη 

Γηόζθνπξνη Πνιπδεύθεο θαη Κάζηνξαο, Πειέαο, θ.ιπ.) θαη αξρεγό ηνλ Ηάζνλα, 

μεθίλεζε ην καθξύ ηαμίδη ηεο από ηελ Ησιθό γηα ηνλ πνηακό Φάζε θαη ηελ Κνιρίδα 

ηνπ βαζηιηά Αηήηε, ζηα βάζε ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ, κε ζθνπό ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

«Υξπζόκαιινπ Γέξαηνο». Μεηά από έλα κήλα πεξίπνπ ηαμίδη, ην πινίν πέξαζε 

ζηελ Πξνπνληίδα θαη έθηαζε ζηελ Κπδηθελή Υεξζόλεζν, όπνπ θαη αγθπξνβόιεζε 

ζην έλα από ηα δύν ιηκάληα ηεο πεξηνρήο απηήο, ηνλ «Καιό» ιηκέλα. Με ηε 

ζπκβνπιή, ηόηε, ηνπ Σύθηνο, ηνπ θπβεξλήηε ηνπ πινίνπ, άθεζαλ ηε κηθξή πέηξηλε 

άγθπξα, πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ κέρξη ηόηε, θάησ από κία θξήλε, ηελ θξήλε πνπ 

έθεξε ην όλνκα «Αξηαθία». 

«Μέζα  ζηε  Πξνπνληίδα», καο ιέεη ν Απνιιώληνο ν Ρόδηνο, «ππάξρεη  έλα 

λεζί (εννοεί Χερζόνηζος) κε απόθξεκλεο αθηέο πνπ θιίλεη πξνο ηε ζάιαζζα θαη 

απέρεη  ειάρηζηα  από ηε ρώξα  ηεο  ζηηνθόξνπ Φξπγίαο θαη όπνπ έλαο ηζζκόο, 

θαιπκκέλνο κε ηε ζάιαζζα, ην ελώλεη κε ηελ απέλαληη μεξά. Οη αθηέο  έρνπλ δηπιέο  
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εηζόδνπο θαη βξίζθεηαη πάλσ από ηα λεξά ηνπ Αίζεπνπ πνηακνύ. Οη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο ην νλνκάδνπλ  Όξνο ησλ  Άξθησλ». 

ηελ πεξηνρή απηή θαηνηθνύζαλ δύν δηαθνξεηηθνί ιανί. Ήηαλ νη Γεγελείο, 

γέλνο ηεξάησλ, αθνύ όια ηα κέιε ηεο θπιήο είραλ έμη ρέξηα, θαη νη Γνιίνλεο ή 

Γόινπεο, πνπ θαηνηθνύζαλ ζε κηα άλπδξε πεδηάδα απέλαληη από ηνλ ηζζκό. 

Οη Γνιίνλεο, πνπ είδαλ ην πινίν λα αγθπξνβνιεί ζην ιηκάλη ηνπο, 

εηδνπνίεζαλ ην βαζηιηά ηνπο, ηνλ λεαξό θαη ληόπαληξν Κύδηθν – κόιηο είρε 

παληξεπηεί ηε Κιείηε – θαη θείλνο ηνπο δήηεζε λα κελ πξνβνύλ ζε θακία ερζξηθή 

ελέξγεηα θαηά ησλ μέλσλ, δηόηη ηνπ είρε δνζεί ζρεηηθόο ρξεζκόο, ν νπνίνο ηνπ 

έιεγε λα ππνδερηεί θηιόμελα ηνπο μέλνπο πνπ ζα έθζαλαλ ζηε πεξηνρή ηνπο. 

Όπσο καο δηεγνύληαη ν Απνιιώληνο θαη ηα Οξθηθά θείκελα, «όινη  νη Δνιίνλεο θαη 

ν ίδηνο  ν Κύδηθνο, αθνύ ηνπο πξνϋπάληεζαλ  θηιηθά θαη αθνύ πιεξνθνξήζεθαλ ην 

γέλνο απηώλ πνπ ήζαλ  ζην πινίν θαη πνηνη ήηαλ, ηνπο ππνδέρηεθαλ θηιόμελα θαη 

ηνπο δήηεζαλ λα κπνπλ ζην ιηκάλη  θσπειαηώληαο  θαη λα δέζνπλ ηα πξπκλήζηα  

ζρνηληά ηνπ πινίνπ. Εθεί ζηελ αθηή, έθηηζαλ  βσκό πξνο ηηκή ηνπ Εθβάζηνπ 

Απόιισλα, πξνθεηκέλνπ  λα ηειέζνπλ ζπζία. Ο ίδηνο  ν βαζηιηάο  ηνπο έδσζε όζα  

ρξεηάδνληαλ, δειαδή γιπθό θξαζί θαη αξληά, θαζώο θαη βόδηα κε ειηθνεηδή θέξαηα 

θαη ζηξηθηά πνδάξηα θαη άγξηα γνπξνύληα,  δηόηη  είρε ππ’ όςε  ηνπ  παιηό ρξεζκό 

πνπ έιεγε όηη όηαλ έιζεη ζείνο  ζηόινο  αλδξώλ εξώσλ, ακέζσο  λα ηνλ δερζεί  κε 

εγθαξδηόηεηα θαη λα κε  ζθεθζεί ην πόιεκν. Σνπο άθεζαλ αθόκε λα πάξνπλ καδί 

ηνπο γηα ην ηαμίδη, άθζνλν ζηηάξη, παλσθόξηα, ζηξσζίδηα θαη θαινθηηαγκέλνπο 

ρηηώλεο». 

Γηα ην βξάδπ, εηνηκάζηεθε από ην Βαζηιηά δείπλν πξνο ηηκή ησλ 

Αξγνλαπηώλ θαη ηελ άιιε κέξα ην πξσί, ν Κύδηθνο κε ηε ζπλνδεία ηνπ θαη ν 

Ηάζνλαο κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο Αξγνλαύηεο αλέβεθαλ ζην όξνο Γίλδπκν, 

πξνθεηκέλνπ λα  παξαηεξήζνπλ  ηα πεξάζκαηα ηεο ζάιαζζαο απηήο. Δίραλ γίλεη 

πιένλ ηόζν ζηελνί θίινη, Κύδηθνο θαη Ηάζνλαο, πνπ ν πξώηνο νλόκαζε ην δξόκν 

πνπ είραλ βαδίζεη «νδόο Ηάζνλα». 

Δλ ησ κεηαμύ, κε ππόδεημε ησλ Γνιηόλσλ, πξηλ ηε κεηάβαζε ζην βνπλό, ην 

πινίν είρε αιιάμεη αγθπξνβόιην θαη είρε πξνζνξκηζηεί ζην δεύηεξν ιηκάλη, ηνλ 

«Υπηό» ιηκέλα. Δθεί, επηηέζεθαλ ζην πινίν νη Γεγελείο, νη νπνίνη, αθνύ θαηέβεθαλ 

απ’ ην βνπλό, αξρηθά άξρηζαλ λα θξάδνπλ κε πέηξεο ην ιηκάλη, από ηε κεξηά ηεο  
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ζάιαζζαο θαη, θαηόπηλ, λα επηηίζεληαη ζην πινίν. Οη Αξγνλαύηεο, πνπ είραλ κείλεη 

πίζσ, κε επηθεθαιήο ηνλ Ζξαθιή, κε δόξαηα θαη βέιε θπξηνιεθηηθά ηνπο 

απνδεθάηηζαλ. ηε ζπλέρεηα, θαηέθζαζαλ θαη νη Αξγνλαύηεο, πνπ είραλ αλέβεη ζην 

βνπλό, θαη ζθόησζαλ θαη όζνπο είραλ γιπηώζεη κέρξη εθείλε ηελ ώξα.  

Καηόπηλ, αθνύ θαζάξηζαλ ην ιηκάλη, νη Αξγνλαύηεο απνραηξέηεζαλ ηνπο 

Γνιίνλεο θαη αλαρώξεζαλ.  

Όιε ηε κέξα, ε Αξγώ αξκέληδε κε ηα παληά, αιιά κόιηο λύρησζε, ν άλεκνο 

άιιαμε θαηεύζπλζε, ν θαηξόο αγξίεςε, κεγάια θύκαηα ζεθώζεθαλ. Απνηέιεζκα; Ζ 

Αξγώ επέζηξεςε ζην Υπηό ιηκέλα, ρσξίο όκσο νη Αξγνλαύηεο λα αλαγλσξίζνπλ 

ην ηνπίν, ιόγσ ηεο λύρηαο, πνπ είρε επέιζεη.  

Από ηε πιεπξά ηνπο, νη Γνιίνλεο, δε θαηάιαβαλ όηη ην πινίν, πνπ είρε έιζεη 

ζην ιηκάλη ηνπο κέζα ζηε λύρηα, ήηαλ ε Αξγώ, δελ ην πεξίκελαλ άιισζηε, αθνύ 

απηή είρε αλαρσξήζεη πξηλ κεξηθέο ώξεο. Έηζη, ζεώξεζαλ, πσο επξόθεηην γηα 

ηνπο Μαθξηείο, έλα ερζξηθό πξνο απηνύο ζξαθηθό πνιεκηθό θύιν. Έρνληαο απηή 

ηελ εληύπσζε, επηηέζεθαλ ζην πινίν, κε επηθεθαιήο ην βαζηιηά ηνπο Κύδηθν. Έηζη, 

μεθίλεζε κηα κεγάιε κάρε από παξεμήγεζε, ε νπνία εμειίρηεθε ζε πξνζσπηθέο 

κνλνκαρίεο. «Ήηαλ δε ηόζν δπλαηόο θαη ζθνδξόο ν ζόξπβνο ηεο κάρεο, πνπ 

έθζαζε κέρξη ηελ πόιε ησλ Δνιηόλσλ», καο ιέεη ν Απνιιώληνο. Οη Αξγνλαύηεο 

βγήθαλ ζξηακβεπηέο από ηε κάρε απηή. Υσξίο λα έρνπλ θακία απώιεηα, 

θαηάθεξαλ λα εμνληώζνπλ αξθεηνύο από ηνπο αληηπάινπο ηνπο. Όζν γηα ηνλ 

Κύδηθν, αο δώζνπκε θαη πάιη ην ιόγν ζηνλ Απνιιώλην:  

«Ούηε ν  βαζηιηάο  επξόθεηην λα μεθύγεη ηεο ζθαγήο θαη λα γπξίζεη ζην ζπίηη ηνπ, 

ζηνπο λπθηθνύο  ζαιάκνπο θαη ζην θξεβάηη ηνπ, αθνύ ν γηνο ηνπ Αίζνλα, πνπ 

ζηξάθεθε γηα λα ηνλ αληηκεησπίζεη, ηνλ θηύπεζε ζηε κέζε ηνπ ζηήζνπο, ζπάδνληαο 

ην θόθαιν γύξσ από ην δόξπ. Εθείλνο,  αθνύ έπεζε ζηελ άκκν, εθπιήξσζε ην 

πεπξσκέλν ηνπ. Δηόηη ηε κνίξα ηνπ, θαλείο  ζλεηόο δε κπνξεί λα μεθύγεη, αιιά απηή 

απιώλεη ην δίρηπ ηεο από παληνύ επάλσ ηνπ». 

Όηαλ μεκέξσζε, θαη νη δύν πιεπξέο θαηάιαβαλ ην ηξαγηθό ζθάικα ζην 

νπνίν είραλ ππνπέζεη, θαη κεγάιε ζιίςε θαη ζηελαρώξηα θαηέιαβε ηνπο 

Αξγνλαύηεο, όηαλ, κεηαμύ ησλ πησκάησλ, βξήθαλ θη απηό ηνπ Κύδηθνπ, λα θείηεηαη 

ζην έδαθνο, κέζα ζηα  αίκαηα  θαη ηηο ζθόλεο. Σνλ έζαςαλ κε όιεο ηηο ηαθηθέο ηηκέο 

θαη, αθνύ έθηηαμαλ ηύκβν, έθηηζαλ κλεκείν. «Επί ηξεηο εκέξεο», καο δηεγείηαη ν  
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Απνιιώληνο, «ζξελνύζαλ θαη έθνβαλ ηα καιιηά ηνπο απηνί θαη καδί ηνπο ν ιαόο 

ησλ Δνιηόλσλ. Ακέζσο κεηά, θνξώληαο ηα ράιθηλα όπια ηνπο, γύξηζαλ ηξεηο 

θνξέο γύξσ από ην κλήκα ηνπ, απνδίδνληάο ηνπ ηηο ηαθηθέο ηηκέο θαη νξγάλσζαλ 

αγώλεο, όπσο νξίδεη ην έζηκν, ζην Λεηκώλην πεδίν». ηνπο ληθεηέο ησλ αγώλσλ ν 

Ηάζνλαο κνίξαζε δώξα.  

Σν δξάκα είρε θαη ζπλέρεηα, θαζώο ε γπλαίθα ηνπ Κύδηθνπ, Κιείηε, όηαλ 

πιεξνθνξήζεθε ην ζάλαην ηνπ άληξα ηεο, απαγρνλίζηεθε.  

Απηή είλαη ε ηξαγηθή ηζηνξία ηνπ βαζηιηά Κύδηθνπ, πξνο ηηκήλ ηνπ νπνίνπ ε 

πόιε ηνπ νλνκάζηεθε, αξγόηεξα, ΚΤΕΗΚΟ.  

 

Δπραξηζηώ γηα ηε πξνζνρή ζαο. 

Υξήζηνο Λαγόο 

Οηθνλνκνιόγνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Σν θείκελν ζπληάρζεθε επ’ επθαηξία απηήο θαη αλαγλώζηεθε από ηνλ ζπληάθηε 

ηνπ ζηελ εθδήισζε παξνπζίαζεο ηνπ ηζηνξηθνύ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ ηακάηε 

Σζαξνπρά «Σν Ρόδν ηεο Κπδίθνπ» (εθδ. Αλάπινπο) ζηε Λάξηζα, ζηηο 5 Μαξηίνπ 

2013. 


