
ΤΟ ΠΤΕΛΕΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΜΗΡΙΚΗ  ΕΠΟΧΗ 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 

Το Πτελεό έχει πανάρχαια ιστορία, προυπήρχε και στην προοµηρική ακόµη εποχή. Ο Όµηρος στην Ιλιάδα αναφέρει το 

Πτελεό ως µία σηµαντική πόλη του βασιλείου του Πρωτεσίλαου.  

Και µία σηµαντική πόλη, όπως το Πτελεό, από το λιµάνι της οποίας, αναχώρησε για τον Τρωικό 

Πόλεµο ένας από τους µεγαλύτερους στόλους εκείνης της εποχής στην Ελλάδα, που τον αποτελούσαν 

σαράντα καράβια, "τεσσαράκοντα µέλαιναι νήες", όπως ήταν ο στόλος του Πρωτεσίλαου, ασφαλώς δεν 

δηµιουργήθηκε σε λίγα χρόνια. Υπήρχε και άκµαζε από πολλά χρόνια πριν. 

Το  Πτελεό ήταν σηµαντική πόλη του βασιλείου του Πρωτεσίλαου και κατά την οµηρική εποχή. 

Ωστόσο πρωτεύουσα του βασιλείου αυτού ήταν η Φυλάκη, η οποία βρισκόταν πολύ κοντά στο 

οµώνυµο χωριό Φυλάκη του σηµερινού ∆ήµου Αλµυρού. Ο Πτελεός ήταν ένα από τα λιµάνια του 

βασιλείου του Πρωτεσίλαου. 

Ο Όµηρος αναφέρει για τον Πρωτεσίλαο και το βασίλειο του: 
 

Οἳ δ' εἶχον Φυλάκην καὶ Πύρασον ἀνθεµόεντα 

∆ήµητρος τέµενος, Ἴτωνά τε µητέρα µήλων, 

ἀγχίαλόν τ' Ἀντρῶνα ἰδὲ Πτελεὸν λεχεποίην, 

τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ἀρήϊος ἡγεµόνευε 
 

" Πήγαν στην Τροία όσοι κατοικούσαν τη Φυλάκη και τη λουλουδένια Πύρασο, της ∆ήµητρας τον αφιερωµένο τόπο, και την 

Ίτωνα τη µάνα των προβάτων και την Αντρώνα, κοντά στο περιγιάλι, και την Πτελεό µε το πολύ χορτάρι πούκανε για στρώµα 

κρεβατιού, αυτών αρχηγός ήταν ο Πρωτεσίλαος ο πολεµικός ".  
 

Το οµηρικό βασίλειο του Πρωτεσίλαου απλωνόταν, αν χρησιµοποιήσουµε για την οριοθέτηση του τις σύγχρονες ονοµασίες, 

από τη σηµερινή Νέα Αγχίαλο ως τη Φυλάκη του Αλµυρού, (το παλιό Κιτίκι) , έφτανε ως κάπου κοντά στο σηµερινό ακατοίκητο 

χωριό της επαρχίας Αλµυρού Καταντζάνταλι και κατέβαινε στην παραλία της σηµερινής Γλύφας του νοµού Φθιώτιδας. 

Το οµηρικό Πτελεό δεν βρισκόταν στη σηµερινή θέση του χωριού. ∆εν βρισκόταν ούτε στο λόφο του βενετικού Κάστρου 

που δεσπόζει µέχρι σήµερα στην περιοχή αυτή. Η ακριβής θέση του δεν είναι γνωστή µε κατηγορηµατική βεβαιότητα. ∆εν έχει 

εξακριβωθεί µε αναντίρρητες επιστηµονικές αποδείξεις. 

Παρόλα αυτά κανένα άλλο µέρος της περιοχής του Πτελεού σύµφωνα µε όσα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά από τις έρευνες 

που έχουν γίνει,  δεν παρουσιάζει τόσες και τέτοιες  ενδείξεις για την ύπαρξη σε κάποια άλλη θέση του οµηρικού Πτελεού , τις 

οποίες παρουσιάζει ο λόφος "Γρίτσα". 

Μπορούµε να εκτιµούµε ότι το Πτελεό του Πρωτεσίλαου βρίσκονταν στο λόφο της "Γρίτσας" και ότι  οι θολωτοί και µη 

θολωτοί µυκηναϊκοί τάφοι που ερευνήθηκαν εκεί τριγύρω ανήκαν σε πρόσωπα της ευρύτερης βασιλικής   « οικογένειας του 

Πρωτεσίλαου »  ή άλλων αρχοντικών οικογενειών του βασιλείου του. 

 

ΠΟΛΕΙΣ στο βασίλειο του  ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ   - ΦΘΙΩΤΙΣ ΑΧΑΪΑ -  

 

 

Πύρασον = Νέα Αγχίαλος 

Φυλάκην = Φυλάκη ( χωριό κοντά στον Αλµυρό ) 

Ἀντρῶνα = Γλύφα (θέση Φανός) 

Πτελεὸν = Πτελεός 

Ἴτωνα = αρχαία πόλη βορειοδυτικά του Αλµυρού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβιογραφία : ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ‘Ο Πτελεός της θεσσαλίας 3.000 χρόνια ιστορίας’  


