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Η τρωική καταγωγή των Τενεατών



Στράβων 8.6.22
Η Τενέα αποτελεί κώμη της Κορινθίας όπου το ιερό του Απόλλωνα

Τενεάτη. Φαίνεται ότι υπάρχει συγγένεια με τους Τενεδίους από τον

Τέννη, γιο του Κύκνου, όπως έχει πει ο Αριστοτέλης. Και η όμοια

λατρεία του Απόλλωνα μεταξύ Τενεατών - Τενεδίων αποτελεί μεγάλη

απόδειξη.

Παυσανίας 2.5.4

Οι Τενεάτες λένε ότι είναι Τρώες που αιχμαλωτίστηκαν στην Τένεδο και

κατοίκησαν στην Τενέα με άδεια του Αγαμέμνονα. Γι’ αυτό τιμούν κατ’

εξοχήν τον Απόλλωνα.



Τένεδος / Κάλυδνα / Λυρνησσός / Φοινίκη / Λεύκοφρυς

Λεύκοφρυς, ἡ < λευκός + ὀφρύς, i. ‘αυτός που έχει 
λευκά φρύδια’, ii. ‘νησί περιζωσμένο από λευκό’



Ο μύθος του Τέν(ν)η

Ο Κύκνος, βασιλιάς των Κολωνών, ήταν πατέρας του
Τένη και της Ημιθέας

κύκνος, ὁ: πιθανή ετυμολογία από σανσκρ. śócati (=
‘λάμπω’), śuk-rá (= ‘ φωτεινός, λευκός’)

Τ’ όνομα του μυθικού Κύκνου ίσως παραπέμπει στον
Kukunnis, βασιλιά του Ιλίου (Wilusa) γύρω στο 1300
π.Χ.





Ετυμολογική διερεύνηση
Τενέα, Τένης, Τένεδος

Πιθανότητες:
1. Λέξεις άσχετες μεταξύ τους

2. Λαϊκή ή πραγματική ετυμολογία λόγω Τενε-:
Τενέα < Τένης < προελλ. Τένεδος



Νόμισμα με την επιγραφή ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΖΜΙΘΕΩΣ
Αλεξάνδρεια Τρωάς, 2ος-1ος αι. π.Χ.

Σμινθεύς, μυκ. simiteu
σμίνθος, ὁ = ‘ποντικός’ στη γλώσσα των Μυσών 



Νομίσματα Τενέδου, περ. 550-470 π.Χ.



Απόλλων με διπλοπέλεκο στ’ αριστερό χέρι,
Θυάτειρα Λυδίας, νόμισμα ρωμαϊκών χρόνων







Αίγεστα ή Έγεστα ή Σεγέστα (Segesta): Δωρικός ναός (5ος αι. π.Χ.), 
Αρχαίο θέατρο (3ος αι. π.Χ.)
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