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Εισαγωγή
Μέσα από την έρευνα αυτή για τα ενετικά κάστρα της Κρήτης και για την Ενετοκρατία (1204-1669) στο νησί διαπιστώνουμε
ότι οι Βενετοί ενδιαφέρθηκαν για την προστασία των πόλεων από εισβολεις αλλά και την επίλυση σημαντικών προβλημάτων
όπως η υδροδότηση γι’ αυτό και η δημιουργία συστημάτων μεταφοράς νερού και κατάληξη αυτών σε συντριβάνια.
Η οχύρωση απασχόλησε πολύ τους Βενετούς Ρέκτορες κυρίως από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα γι’ αυτό και όλα τα
επικίνδυνα σημεία προστατεύθηκαν από ισχυρά τείχη μεγάλου πάχους, προμαχώνες (αντικατάστατες πύργων) και
εξελιγμένα για την εποχή κανόνια. Η τεχνική που εφαρμόστηκε μέσω των επιχωματώσεων ήταν πρωτοποριακή
και βοήθησε στην αντιμετώπιση πολλών κινδύνων. Όσο προστατευμένοι όμως και αν ήταν, κάποιες ατέλειες αλλά
και η δύναμη των Τούρκων τους οδήγησαν στην άλωση τους.
Τα κάστρα αυτά όμως δεν παύουν να δεσπόζουν στα κυριότερα σημεία του νησιού ακόμη και αν πλέον κάποια από αυτά
παλεύουν με τον χρόνο και την μανία των ανθρώπων. Μην ξεχνάμε πως προμαχώνες και μέρος των τειχών των Χανίων γκρεμίστηκαν
για να γίνει η δημοτική αγορά και απαλλοτριώσεις οικοπέδων.
Εκτός απο την οχυρωματική αρχιτεκτονική θα πρέπει να αναφερθούμε και σε κτίσματα μέσα στις πόλεις όπως οι επαύλεις,
οι καθολικοί ναοί, κρήνες, νεώρια και η περίφημη λέσχη των ευγενών(Λότζια). Τα δημιουργήματα αυτά είναι γεμάτα
εμβλήματα και οικόσημα των ευγενών όπως και στις οχυρώσεις και δίνουν στο νησί έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα
που παραπέμπει στην εποχή της αναγέννησης και δεν συναντάται σε άλλο σημείο του ελλαδικού χώρου.
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Ανάλυση των τεχνικών δομής
Τα τμήματα ενός πλήρους προμαχώνα είναι δύο
μέτωπα(faccie) και δύο πλευρά (fianchi). Η πέμπτη
πλευρά του προς το εσωτερικό της οχύρωσης μένει
ανοιχτή, ενώ στα άκρα της φτάνουν τα
μεταπρομαχώνια(cortine), ευθύγραμμα τμήματα
που ενώνουν τους προμαχώνες. Τα πλευρά
χωρίζονται σε δύο τμήματα: προς το μέρος του
παρακείμενου μεταπρομαχωνίου σχηματίζουν σε
εσοχή χαμηλές πλατείες για τις πυροβολαρχίες που
προστατεύουν τα τείχη, την τάφρο, το αντέρεισμα
και τον διπλανό προμαχώνα. Το υπόλοιπο τμήμα
τους, η spalla - orrecchione, όταν είναι κυκλικό καλύπτει αυτές τις χαμηλές πλατείες. Επίσης ο
προμαχώνας διέθετε για τα κανόνια την κυρίως
πλατεία και δύο υψηλές πλατείες, μία σε κάθε
πλευρό. Το προμαχωνικό σύστημα ενίσχυαν οι
βοηθητικές κατασκευές, όπως οι επιπρομαχώνες, τα
εξωτερικά οχυρώματα(rivellini,mezzalune κλπ.)
Σύμφωνα με τη νέα αυτή τεχνολογία, η καθ’ ύψος
διάρθρωση του τείχους πάνω από το θεμέλιο είναι
τριμερής και περιλαμβάνει τη scarpa, το cordone και
το parapetto. Η scarpa, με κεκλιμμένη μορφή, έχει το
μεγαλύτερο ύψος. Είναι η εξωτερική λίθινη
επένδυση του οχυρού περίβολου που τον
αποτελούσαν μεγάλοι όγκοι επιχωματώσεων. Η
κλίση δίνοταν αφενός για να αντέξει τις ωθήσεις
των επιχωματώσεων και αφετέρου για να
αντιμετωπίσει τις βαλλιστικές δυνατότητες των
βλημάτων των πυροβόλων.
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Συνδεδεμένα με το εξωτερικό τείχος είναι τα speroni, είδος αντιρήδων που κατασκευάζονται εσωτερικά του τείχους για την ενίσχυσή του. Το
cordone είναι το ημικυκλικής διατομής διάζωμα που χωρίζει το κύριο τείχος από το parapetto, την επίστεψη για την κάλυψη των πολεμιστών,
στην οποία ανοίγονται κανονιοθυρίδες και πολεμίστρες. Είχε απόληξη κεκλιμμένη προς τα έξω για την καλύτερη εποπτεία των αμυνόμενων. Η
τάφρος συνιστά κρίσιμο αμυντικό στοιχείο, ενώ η εκσκαφή της προμήθευε το χώμα των επιχωματώσεων, που ήταν η ισχύς κάθε φορτέτσας. Τα
πλάτη των επιχωματώσεων του τείχους κυμαίνονταν από 15 μέχρι 50 μέτρα ή περισσότερο, ανάλογα με το μέγεθος του φρουρίου και τις
γεωμορφολογικές συνθήκες. Υψώνονταν πάνω από το φυσικό επίπεδο του εδάφους και περιέβαλλαν το εσωτερικό του φρουρίου. Στο πάχος των
επιχωματώσεων ανοίγονταν στοές για την επικοινωνία και άμυνα από τις εχθρικές υπονομευσεις(contramine). Έξω από την φορτέτσα υπήρχε μια
ισοπεδωμένη και αποψιλωμένη περιοχή, τη spianada. Ενα φρούριο περιελάμβανε στρατώνες, αποθήκες εμπορευμάτων, τροφίμων,
πυριτιδαποθήκες, δεξαμενές.

πηγή: Στεριώτου Θ. Ι. "Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου" τόμος Β
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Η σειρά των συλλογισμών που πρέπει να γίνουν αρχίζει από την επίθεση και την άμυνα. Την επίθεση που μπορεί να γίνει από τον εχθρό και την άμυνα που
μπορεί να αντιτάξει ο προμαχώνας, για υπεράσπιση του φρουρίου. Αυτή είναι μια πρώτη σκέψη για τον καθορισμό του μήκους του προμαχώνα. Όλοι
αυτοί οι συλλογισμοί ωφείλουν να γίνονται σύμφωνα με τη μορφολογία του εδάφους και τα χρηματικά ποσά που διατίθενται από το κράτος.
Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε πόσο παχύ πρέπει να είναι το fianco. Σ'αυτό το πάχος πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν η scarpa, η contramina, ta speroni. Το
αν θα κατασκευαστεί στο fianco η contramina αφήνεται στην κρίση του μηχανικού διότι μπορεί το πάχος αυτό (του fianco) να είναι τόσο μεγάλο, ώστε να
μην χρειάζονται speroni & contramina. Όλα αυτά τα στοιχεία καταλαμβάνουν τμήμα του μήκους του προμαχώνα. Μετά τη θεώρηση αυτή για το πάχος του
fianco κάνουμε το συλλογισμό του "πόσες πλατείες" θα γίνουν σ'αυτό και τι μήκος θα έχουν. Επίσης πρέπει να βρεθεί το ύψος των πλατείών αυτών από την
τάφρο μέχρι και το cordone.
Τέλος, ο μηχανικός πρέπει να σκεφτεί αν τη χαμηλή πλατεία τη θέλει τελείως ακάλυπτη ή εν μέρει καλυμμένη η εξ' ολοκλήρου καλυμμένη. Επίσης
θεωρούμε ότι ο προμαχώνας που θα σχεδιαστεί έχει δύο πλατείες, την υψηλή και την χαμηλή, η τελευταία δε είναι η μισή καλυμμένη και η μισή ακάλυπτη.
Το ύψος του προμαχώνα από τον πυθμένα της τάφρου μέχρι το cordone είναι 30 piedi. Πρέπει να εξηγηθεί γιατί η χαμηλή πλατεία πρέπει να είναι μισή
καλυμμένη. Στο σκεπασμένο τμήμα μπορούν να κρατηθούν οι πυροβολαρχίες στους βροχερούς καιρούς ή σ'άλλες άσχημες εποχές, όπως επίσης και το
βαρύ πυροβολικό και τα μεγάλα αρκεβούζια των 1 ή 2 oncie (διαμετρήματος), τα οποία κάνουν μεγάλη θράυση σε περίοδο επιθέσεως. Μπορούν όλα
αυτά λοιπόν να φυλάγονται στο καλυμμένο τμήμα της χαμηλής πλατείας, χωρίς να είναι εκτεθειμένα σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Ακόμη, σε αυτό το
στεγασμέν τμήμα μπορούν να παραμείνουν οι πολεμιστές με τον οπλισμό τους για ανάπαυση. Έτσι για να υπάρχει η σχετική άνεση, το μήκος της χαμηλής
πλατείας του fianco καθορίζεται σε 50 piedi. Τα μισά προσφέρονται και στην υψηλή πλατεία που βρίσκεται ακριβώς από πάνω, ώστε να είναι ικανή για να
αντιμετωπίσει μια μεγάλη μάχη.
Στη συνέχεια υπάρχει το ερώτημα σε τι ύψος πρέπει να γίνει το cordone σε σχέση με την contrascarpa & spalto. To cordone πρέπει να είναι όσο το
δυνατόν πιο ψηλά, όμως πάντα 1 piede πιο χαμηλά από το ύψος της contrascarpa και του spalto, γι΄αυτό και η τάφρος θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν
περισσότερο βάθος έτσι ώστε να μπορεί να δεχτεί πιο άνετα τα ερείπια και τα συντρίμμια του τείχους. Επίσης εξυπηρετεί στον αερισμό του οχυρού και
διευκολύνει περισσότερο στην ξύρανση της υγρασίας της καασκευής, συντελεί δε στο να μην μπορεί ο εχθρός να βρεθεί σε τέτοιο ύψος ώστε να
κατασκευάζει στο τείχος καταστρεπτικές γι'αυτό μίνες (υπονομεύσεις) ή να ανυψώνει διάφορα πολιορκητικά μηχανήματα. Τέλος με το μεγάλο βάθος της
τάφρου είναι δύσκολο στον εχθρό να καταλάβει την contrascarpa και να οχυρωθεί σ'αυτήν.
Όσον αφορά το fianco, το πάχος του σχηματίζεται ως εξής: 30 piedi είναι το ύψος από τον πυθμένα της τάφρου μέχρι το cordone και κάθε 5 piedi ύψος
έχουμε 1 piede scarpa, δηλ. πάχος τείχους. Έτσι στο επίπεδο των θεμελίων το πάχος της scarpa είναι 6 piedi. Πάνω από την scarpa ακριβώς σχηματίζεται η
contramina που είναι ένας διάδρομος 5 piedi πλάτος και ύψος το ίδιο με θολωτή οροφή. Ο διάδρομος αυτός τρέχει κατά μήκος όλου του τείχους, το δε
πλάτος του είναι τέτοιο που να μπορεί να περιλάβει 2 στρατιώτες μαζί.
Ο ρόλος της contramina έγκειται στο να γίνει αντιληπτό από τους αμυνόμενους, αν οι εχθροί υπονομεύουν τα θεμέλια του τείχους, όπως και να
εξουδετερώνουν αυτές τις ίδιες υπονομεύσεις. Το τείχος της contramina πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 piedi πάχος. Τα speroni tou fianco πρέπι να έχουν
μήκος 20 piedi περίπου ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους. Επίσης τα speroni, κάθε 8 braccia, αγκαλιάζουν την contramina με το τείχος τους,
συνεχίζουν δε επάνω από το cordone και εφάπτονται της camiscia (muro). Στη βάση του έχει σχεδόν μηδέν πάχος δηλαδή όσο είναι το πάχος της πέτρας.
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A. scarpa B. contramina C. muro (contramina) D.muro
E. cordone F. speroni - contraforti
G. banchetta θεμελίου

πηγή: Στεριώτου Θ. Ι. Ένας διάλογος για την
κατασκευή των φρουρίων

Όλα τα προηγούμενα στοιχεία, δηλαδή η scarpa, η contramina, το τείχος της contramina,
η camiscia και τα speroni αποτελούν το πάχος του τείχους του fianco,όπως και του τείχους
της cortina. Η μόνη διαφοροποί-ηση γίνεται στο μήκος των speroni, το οποίο εξαρτάται από
τη θέση τους, δηλαδή αν βρίσκονται στην cortina, στο fianco του προμαχώνα, στο fronte ή
στη spalla αυτού.
Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό το πάχος αυτό του fianco πρέπει να αναλυθούν τα
speroni. Ta speroni του fianco πρέπει να έχουν μήκος το μισό εκείνου των speroni της spalla
του προμαχώνα και να ακουμπούν στο τείχος που καταλήγει στο πλάτος της χαμηλής
πλατείας. Τα speroni της spalla πρέπει να έχουν γύρω στο 1/3 περισσότερο μήκος από
εκείνο του fronte του προμαχώνα, τα δε speroni της cortina πρέπει να είναι σε μήκος τα
μισά εκείνων του fianco. Όλες οι παραπάνω αναλογίες εξαρτώνται από την μορφολογία
του εδάφους.
Γενικά, όλα τα speroni πρέπει να έχουν τραπεζοειδή διατομή με την στενότερη πλευρά
τους προς το μέρος που ακουμπούν στην camiscia και την φαρδύτερη προς το εσωτερικό
μέρος, την επιχωμάτωση.
Στη μέση του fianco εκτείνεται το merlone [είναι το γεμισμένο(πλήρες) τμήμα του
parapetto που είναι μεταξύ των δυο κανονιοθυρίδων της χαμηλής πλατείας]. Σαν ύψος
fianco θεωρείται εκείνο από τον πυθμένα της τάφρου μέχρι την κορυφή του merlone, πρέπει
δε να είναι τόσο ώστε οι πυροβολαρχίες της υψηλής πλατείας του προμαχώνα,
ευρισκόμενες στο δικό τους parapetto να μπορούν να βάλλουν στο μισό του επιπέδου της
τάφρου. Σ'αυτό το parapetto της υψηλής πλατείας δεν πρέπει να υπάρχει καμμία κανονιοθυρίδα για να μην γίνεται στόχος στον εχθρό.
Όσον αφορά το ύψος του parapetto της cortina εξαρτάται από το ύψος του spalto, που
βρίσκεται πάνω από την contrascarpa. Η contrascarpa βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το φυσικό
επίπεδο της περιοχής, το δε spalto, προς το μέρος της contrascarpa, έχει ύψος όχι
περισσότερο απο 3 piedi και πλάτος 25 piedi, πρέπει δε να είναι 1 piede πιο ψηλά από το
cordone. Η επάνω επιφάνεια του spalto πρέπει να είναι κεκκλιμένη, προς το εξωτερικό
μέρος της τάφρου και να κατασκευάζεται από καλή επιχωμάτωση.
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Γλωσσάριο
Angolo (punta): Η γωνία ή η αιχμή του προμαχώνα. Οι διαφορετικές τιμές της (μεγέθη) ήταν ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούσαν μεταξύ τους
τις σχολές οχύρωσης.
Argine (spalto): Στις κανονικές τυπικές κατασκευές των οχυρώσεων του 16ου αιώνα ήταν η επιχωμάτωση που κάλυπτε τον περίδρομο (strada
coperta), δηλαδή τον διάδρομο κίνησης των στρατιωτών, στο εξωτερικό χείλος της τάφρου. Πολλές φορές έφερε πολεμίστρες για να μπορούν οι
αμυνόμενοι από τον περίδρομο να δημιουργούν μια πρώτη γραμμή άμυνας.
Baluardo (bastione) : Προμαχώνας. Το πενταγωνικό προεξέχον στοιχείο που αντικατέστησε στα εξελιγμένα συστήματα οχύρωσης του 16ου αιώνα
και εξής τον πύργο των μεσαιωνικών φρουρίων, για την πλευρική κάλυψη των ενδιάμεσων cortine. O όρος bastione δήλωνε αρχικά τον χωμάτινο πύργο
που κατασκευαζόταν έξω από τα φρούρια και κατ' επέκταση τον αμιγώς χωμάτινο προμαχώνα (χωρίς χτιστή επένδυση). Αργότερα χρησιμοποιήθηκε
ως συνώνυμο του baluardo.
Banchetta: Κρηπίδα,κρηπίδωμα, Σχεδόν πάντοτε πίσω απο το parapetto υπήρχε ένα είδος διαδρόμου - αναβαθμού - υπερυψωμένου που χρησίμευε
στην διακίνηση των στρατιωτών, πίσω ακριβώς από το τείχος, ώστε να είναι ικανή η βολή από επίπεδο πλέον υπερυψωμένο. Ο ίδιος όρος
χρησιμοποιόταν και για την χωμάτινη βαθμίδα που συχνά βρισκόταν στη βάση του τείχους, ελάφρα υπερυψωμένη από το επίπεδο της τάφρου.
Bonneto: Τραπεζοειδούς σχήματος εξωτερικό οχύρωμα με δύο αιχμές μικρής έκτασης και σημασίας. Κάλυπτε συμπληρωματικά ευπαθή σημεία άλλων
εξωτερικών οχυρωμάτων (rivellino, mezzaluna). Την ίδια σημασία όμως είχε και ένα συμπληρωματικό οχύρωμα πάνω στο κανονικό parapetto ενός
οχυρού περίβολου προκειμένου να προφυλαχθεί αποτέλεσματικά ο εσωτερικός αναβαθμός(banchetta) του parapetto.
Cavaliere: Χωμάτινο οχύρωμα (από επιχωματώσεις). Με ύψος αρκετά μεγαλύτερο από τα parapetti του περιβόλου. Ήταν οι επιχωματώσεις εκείνες
που κατασκευάζονταν πάνω από το κύριο επίπεδο (των επιχωματώσεων) του οχυρού περιβόλου, σε διάφορα επίκαιρα σημεία του. Το οχυρό αυτό
κάλυπτε οπτικά τον χώρο έξω από την τάφρο με μακρινά και υψηλά πυρά. Θέσεις στις οποίες συνιστούσαν την κατασκευή του ήταν: α. πίσω από τον
λαιμό των προμαχώνων β. στο μέσο των cortine γ. πάνω από τις πύλες και δ. πάνω από τις πλατείες των προμαχώνων, στα άκρα των cortine. Ο όρος
έχει αποδοθεί ως επιπρομαχώνας, πύργος ή καβαλιέρος. Εφόσον ο πύργος βρίσκεται σε λαιμό προμαχώνα ο όρος επιπρομαχώνας είναι ακριβής. Στις
υπόλοιπες περιπτώσεις πρόκειται για επιτείχισμα.
Contraforte(sperone): Νεύρωση, εσωτερική αντιρρήδα τείχους. Με ορθογωνική ή τραπεζοειδή διατομή, οι νευρώσεις αυτές αποτελούσαν οπλισμό
για την αντιστήριξη του μανδύα και τη συγκράτηση της επιχωμάτωσης του τείχους,καθώς και της επιχωμάτωσης του parapetto.
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Contramina (galleria): Στοά ανθυπονόμευσης. Συνήθως κατασκευαζόταν στη βάση των τειχών του περιβόλου, μέσα στο πάχος του μανδύα, αλλά
και στην εσωτερική παρειά του, προς τις επιχωματώσεις. Η σκοπιμότητα της κατασκευής της ήταν να γίνεται αντιληπτό από τους αμυνόμενους αν οι
εχθροί υπονόμευαν τα θεμέλια του τείχους και για να εξουδετερώνουν τις ίδιες τις εχθρικές υπονομεύσεις. Το σύστημα του δικτύου αυτού των στοών
ανθυπονόμευσης πολλές φορές επεκτεινόταν και πέραν της τάφρου και του αντερείσματός της.
Contrascarpa: Αντέρεισμα της τάφρου. Η εξωτερική παρειά της που βρισκόταν απέναντι από τα τείχη του φρουρίου. Ονομαζόταν και "όχθη-χείλος"
της τάφρου (bordo della contrascarpa - ripa del fosso).
Cordone (collarino,toro): Ήταν το διάζωμα που σχηματιζόταν από μια σειρά μεγάλες πέτρες με ημικυκλική διατομή στην εξωτερική πλευρά της.
Μερικές φορές είχε και ορθογωνική διατομή. Διαχώριζε το parapetto από το κυρίως τείχος.
Cortina : Τμήμα τείχους του οχυρού περιβόλου, ανάμεσα σε δύο προμαχώνες. Το ίχνος της μπορεί να ήταν ευθύγραμμο, τεθλασμένο (angolata, angolo
saliente) ή αναδιπλωμένο (a tenaglia).
Fianco: Πλευρό. Είναι το τείχος ανάμεσα στο άκρο ενός μετώπου προμαχώνα και την αντίστοιχη cortina. Το προς τα έξω τμήμα του αποτελεί τη spalla
και το εσωτερικό του είναι η όψη των πλατειών του πυροβολικού. Συχνά στη βιβλιογραφία αποκαλείται fianco μόνο το άνοιγμα των πλατειών. Υπάρχουν όμως και άλλες ονομασίες ανάλογα με τη θέση των κανονιοθυρίδων.
Fronte (faccia) : Μέτωπο του προμαχώνα. Το μήκος εξαρτάται από την τιμή της γωνίας του προμαχώνα και είναι τόσο μεγαλύτερο, άρα
ευπαθέστερο όσο οξύτερη είναι αυτή η γωνία. Επειδή ακριβώς τα μέτωπα ήταν τα πιο εκτεθειμένα τμήματα του οχυρού, η πλευρική τους κάλυψη ήταν
σχολαστική και υπήρχαν κανόνες για τα συνιστώμενα μήκη τους. Η χάραξη των μετώπων εξαρτιόταν από πιο σημείο θα γινόταν η αμυντική τους
κάλυψη.
Golla : Το τμήμα στο οποίο ένας προμαχώνας ενώνεται και επικοινωνεί με τον περίβολο. Είναι η απόσταση μεταξύ των σημείων που ενώνονται τα
πλευρά του προμαχώνα με τις παρακείμενες cortine. Το μήκος της semi-gola, χαρακτηριστικό γραφικό μέγεθος του προμαχών, πρέπει να ήταν μεγαλύτερο από μία ορισμένη τιμή, για να μην είναι ο τελευταίος στενός και μειονεκτικός. Τέλος οι παρακείμενες cortine προεκτεινόμενες προς το κέντρο του
προμαχώνα σχηματίζουν τη γωνία της gola (που είναι η ίδια με τη γωνία του εσωτερικού οχυρού πολυγώνου).
Mezzaluna (lunetta): Ημισέληνος. Ήταν μια βοηθητική κατασκευή με συχνή χρήση στο προμαχωνικό αμυντικό σύστημα που η εφαρμογή της κράτησε
σχεδόν 4 αιώνες. Την τοποθετούσαν μπροστά στο rivellino και μερικές φορές ήταν χωρισμένη σε δύο πτέρυγες για να αφήνει ελέυθερη τη μετωπική
δράση του rivellino. Η mezzaluna, κατ' άλλους κατασκευαζόταν απέναντι από την αιχμή του προμαχώνα με βασικό ρόλο την κάλυψη των πλευρών των
προμαχώνων από τις εχθρικές πυροβολαρχίες.
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Orrecchione : Η ημικυκλικά διαμορφωμένη spalla. Επικράτησε ως ανθεκτικότερη στα εχθρικά πυρά, λόγω του σχήματός της. Η απόδοση λοβός είναι
η πιο ορθή και εύχρηστη σε μετάφραση.
Parrapetto : Χτιστό επιχωματωμένο ή αμιγώς χωμάτινο θωράκιο στην κορυφή του τείχους, με το απαιτούμενο ύψος και πάχος για την κάλυψη των
αμυνομένων του πυροβολικού. Κατασκευή πληρέστερη και πολύ ισχυρότερη από το απλό στηθαίο (muretto). Ο όρος έχει αποδοθεί ως έπαλξη ή
χρησιμοποιείται αμετάφραστος.
Piattaforma (baluardo piatto): Επίπεδος προμαχώνας. Ήταν οχυρωματική κατασκευή, μικρότερη από τους προμαχώνες, αμβλυγώνια και επίπεδη.
Πρόβαλε λιγότερο από τον κύριο οχυρό περίβολο μέσα στην τάφρο. Είχε όλα τα στοιχεία του προμαχών. Ενίσχυε την άμυνα του οχυρού στα αδύνατα
σημεία του. Τοποθετούνταν κυρίως στο μέσο μιας πολύ μεγάλης cortina, ευθείας ή αναδιπλούμενης προς το εσωτερικό του φρουρίου.
Ridotto : Εξωτερικό οχύρωμα, ανεξάρτητο ή κατασκευασμένο στο εσωτερικό άλλων οχυρωμάτων, κυρίως των rivellini.
Rivellino: Σημαντικό εξωτερικό οχύρωμα, σφηνοειδούς μορφής, πολλές φορές συνώνυμο της ημισελήνου. Προήλθε από την αποκόλληση και ανεξαρτητοποιήση της piattaforma από το τείχος. Τοποθετημένο στη μέση των cortine, εμπόδιζε τα εναντίον τους κοντινά πυρά που απέβλεπαν στη δημιουργία
ενός ρήγματος, καθυστερώντας την προσέγγιση του εχθρού. Συνήθως περιελάμβανε ridotto. Αρχικά το εσωτερικό ίχνος του ήταν ημικυκλικό, απ' όπου
προήλθε η ονομασία mezzaluna.
Scarpa : Η κλίση (πρανές) της επιχωμάτωσης και του μανδύα ενός τείχους. Η διαμόρφωση αυτή υιοθετήθηκε για λόγους στατικούς, εξαιτίας του μεγάλου όγκου των επιχωματώσεων που υπήρχαν στον οχυρό περίβολο, σε αρκετά μάλιστα σημεία χωρίς επένδυση (π.χ. χωρίς χωμάτινα parapetti). Με
τους κεκλιμένους μανδύες απέφευγαν επίσης την καταστροφική κάθετη πρόσκρουση των επιθετικών πυρών.
Spalla : Το προεξέχον τμήμα του πλευρού (προμαχώνα) που κάλυπτε τις πλατείες (χαμηλές). Έχει σχήμα ημικυκλικό (orrecchione) και σπανιότερα
ορθογωνικό (musone). Στην πρώτη περίπτωση ήταν ανθεκτικότερη, στη δεύτερη είχε το πλεονέκτημα να καλύπτεται με ένα μόνο κανόνι.
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Κάστρα της Κεντρικής Κρήτης
11

Ηράκλειο - Κούλες

σχέδιο της εποχής
όπου διακρίνονται οι
προμαχώνες

μέρος των τειχών

Το εντυπωσιακότερο από τα φρουριακά συγκροτήματα της Κρήτης είναι αυτό του Ηρακλείου γνωστό και ως
“μεγάλο Κάστρο”. Η πόλη που βρίσκεται στο μέσο σχεδόν της βόρειας πλευράς του νησιού, ήταν κατοικημένη από
την αρχαιότητα.Όταν οι Άραβες κατέλαβαν την Κρήτη το 823 έχτισαν στην ίδια θέση τη δική τους πόλη, την οποία
περιέλαβαν με τείχος και την ονόμασαν Χαντάκ. Το τείχος, παρόλο που ήταν χτισμένο πό άψητους λίθους ήταν
συμπαγές και αδιάρρηκτο.Το 961 ο Νικηφόρος Φωκάς κατέστρεψε τα τείχη και έχτισε σε οχυρή θέση του
εσωτερικού το ισχυρο φρούριο του Τεμένους με σκοπό να εγκατασταθούν εκεί οι κάτοικοι. Οι ανάγκες όμως για
εύκολη επικοινωνία με τη θάλασσα οδήγησαν στην ανοικοδόμηση της ερειπωμένης πόλης του Χάνδακα. Νέα τείχη
χτίστηκαν στη θέση των αραβικών και στο ανάκτορο των εμίριδων, οικοδομήθηκε εκείνο του βυζαντινού
αυτοκράτορα. Γρήγορα οι κάτοικοι αυξήθηκαν και εγκαταστάθηκαν και έξω από τα τείχη με αποτέλεσμα να
χαραχθούν νέοι δρόμοι μερικοί απο τους οποίους χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.Η ονομασία Χάνδαξ παρέμεινε
μέχρι και στους Βυζαντινούς. Αργότερα οι Βενετοί την ονόμασαν Candia το οποίο χρησιμοποιούσαν για όλη την
Κρήτη.
Οι Βενετοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ηράκλειο, στο οποίο στήριξαν την κυριαρχία τους στο νησί. Για το
σκοπό αυτό επισκεύασαν τα βυζαντινά τείχη και προσάρμοσαν τη διαμόρφωση τους στις δικές τους ανάγκες. Στην
περίοδο της βενετοκρατίας χρονολογείται κυρίως το σωζόμενο τμήμα των τειχών. Σε ελάχιστα σημεία διασώζονται
τμήματα από το αραβικό και βυζαντινό τείχος. Η πρωτεύουσα της βενετοκρατούμενης Κρήτης βρισκόταν σε μεγάλη
ανάπτυξη παρόλα αυτά ακόμη και στο τέλος του 15ου αιώνα δεν θεωρείτο ικανοποιητική η αμυντική της
οχύρωση.Παρά τις επανειλημμένες αποστολές στο νησί δεν λήφθηκαν σοβαρές αποφάσεις παρά το 1523, οπότε
και εγκρίθηκε η κατασκευή τριών νέων προμαχώνων. Εντούτοις σοβαρές διαφωνίες που διατυπώνονταν για την
διαμόρφωση του αμυντικού συστήματος είχαν ως αποτέλεσμα τα έργα να καθυστερήσουν, αν και ήταν κατανοητή
η ανάγκη επισκευής των τειχών και ιδιαίτερα του φρουρίου του λιμανιού.
Το 1538 έφθασε στο νησί ο βερονέζος αρχιτέκτονας Michele Sanmicheli, ο οποίος επισκέφθηκε εκτός από το
Ηράκλειο, το Ρέθυμνο,τα Χανιά και τη Σούδα. Το έργο του αρχιτέκτονα πάνω στην οχύρωση δικαίωσαν τις
προσδοκίες του σχεδιαστή και των κατασκευαστών και άντεξαν 25 χρόνια στην πολιορκία των Τούρκων. Εκτός από
Τους ειδικούς αρχιτέκτονες και στρατιωτικούς που εργάστηκαν για τον εκσυγχρονισμό τους, στην κατασκευή
επιστρατεύτηκε ο ανδρικός πληθυσμός από 14 έως 60 ετών. Τα υλικά της οικοδομής προέρχονταν κυρίως
από τα λατομεία του Κατσαμπά, αλλά και οικοδομικό υλικό από αρχαία οικοδομήματα κυρίως από
την Κνωσό. Τα τείχη του Ηρακλείου, μετά τις ανακαινίσεις, πήραν μορφή τραπεζοειδούς μάλλον παρά
τριγώνου, του οποίου η βάση βρισκόταν προς την πλευρά της θάλασσας και συνδεόταν με τα τείχη του
λιμανιού. Το ψηλότερο τμήμα ήταν στην νότια πλευρά. Το συνολικό μήκος των τειχών υπερβαίνει τα 3
χλμ.
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Το πάχος τους ποικίλλει φθάνοντας σε ορισμένα σημεία σχεδόν τα 50 μ. Περιβάλλονταν με τάφρο, η οποία στην εξωτερική της
πλευρά ενισχυόταν με προτείχισμα, ενώ σε διάφορα σημεία υπήρχαν μικρότερα φρούρια, σήμερα όλα κατεστραμμένα. Το χερσαίο
τμήμα των τειχών έφερε πύργους σε ορθογώνιο, τριγωνικό, τετράγωνο ή πολυγωνικό σχήμα, προμαχώνες και επιπρομαχώνες. Τα
τείχη, αν και έχουν υποστεί αρκετές καταστροφές και επεμβάσεις, διατηρούνται σε μεγάλο μήκος. Ανάγλυφα με οικόσημα και λέοντες σώζονται σε
διάφορα σημεία τους για να θυμίζουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Αυτοκρατορίας του Αγίου Μάρκου για την πόλη Του Χάνδακα. Στην πλευρά της
στεριάς το τείχος ενισχύονταν με επτά ισχυρούς προμαχώνες που λειτουργούσαν σαν μικρά φρούρια. Στην βορειοανατολική γωνία ο
προμαχώνας Sabbionara ή προμαχώνας της Άμμου, στη νοτιοανατολική ο προμαχώνας Βιτούρη(Vitturi), τον οποίο υποστήριζε το φρούριο
του Αγίου Δημητρίου, ο προμαχώνας του Ιησού δίπλα στη ομώνυμη πύλη, ο προμαχώνας του Martinengo, στο ψηλότερο σημείο του
περίβολου, στη συμβολή της βορειοάνατολικής με την νοτοδυτική πλευρά όπου βρίσκεται σήμερα και ο τάφος του Καζαντζάκη, ο προμαχώνας της
Βηθλεέμ, ο προμαχώνας του Παντοκράτορα, στην ομώνυμη πόρτα, και ο προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα. Τους προμαχώνες
υποστήριζαν και πρόσθετα οχυρωματικά έργα με μορφή μικρών φρουρίων. Τέσσερις κύριες πύλες ανοίγονταν κατά μήκος του περίβολου,
με ιδιαίτερα προσεγμένη κατασκευή και εξασφάλιζαν την επικοινωνία με το λιμάνι και το εσωτερικό της Κρήτης. Μικρότερες βοηθητικές πύλες
ανοίγονταν και σε άλλα σημεία. Στο Βορρά υπήρχε η Πύλη του Μώλου, που εξασφάλιζε την επικοινωνία με το λιμάνι. Στην ανατολική πλευρά
βρισκόταν η Πύλη του Αγίου Γεωργίου, γνωστή και ως Πύλη του Λαζαρέτου. Κατεδαφίστηκε Το 1917 στη θέση της δημιουργήθηκε πλατεία.
Ορισμένα από τα γλυπτά διασώθηκαν ανάμεσα τους το μετάλλιο της πρόσοψης,γλυπτά με προτομή λέοντος,οικόσημα των Barbarigo, Zorzi, Cirvan,
Marcello και άλλα. Καταστροφές υπέστη και η πύλη του Ιησού γνωστή και ως Καινούρια Πόρτα, για να ανοιχτεί ο δρόμος που οδηγεί στο εσωτερικό
του νησιού. Η πύλη που διατηρείται παρα τις επεμβάσεις είναι η Πύλη του Παντοκράτορα, γνωστή και ως Χανιόπορτα, από την οποία
διέρχεται ο δρόμος που οδηγεί στην δυτική πλευρά του νησιού. Εκτός από τις τέσσερις μεγάλες πύλες υπήρχαν και μικρότερες όπως εκείνη της
Αμμουδιάς, του Δερματά και άλλες. Οι πόρτες έκλειναν με βαριές πόρτες με την δύση του ηλίου και όσοι έμεναν έξω διανυκτέρευαν σε ειδικά κτίρια
που είχαν κατασκευασθεί έξω από τα τείχη γνωστά και ως κουμπέδες. Η περιοχή του λιμανιού ήταν οχυρωμένη με ιδιαίτερο τείχος που περιέβαλε
τους 2 λιμενοβραχίονες και συνδεόταν με το παράλιο τείχος.2 μικρά φρούρια προστάτευαν την είσοδο, δυτικά το Καστέλλι ή Πύργος του Λέοντος
(αργότερα Μεγάλος Κούλες) και ανατολικά το σήμερα κατεστραμμένο γνωστό ως Μικρός Κούλες. Ολόκληρο το σύστημα των τειχών του
λιμανιού σκοπό είχε να προσφέρει ισχυρή προστασίαστο βενετσιάνικο στόλο, για τη στέγαση και τη συντήρηση του οποίου είχαν κατασκευαστεί λίθινες
θολωτές εγκατάστάσεις, τα φημισμένα νεώρια, τα δεύτερα σε μέγεθος μετά τα ανάλογα της Βενετίας και από τα οποία σώζονται μόνο πέντε.
Τα επιβλητικά τείχη θεωρήθηκαν υπεύθυνα για το υγρό κλίμα της πόλης, τα τείχη του εμπόδιο για την διέλευση των οχημάτων γι’ αυτό και
αφέθηκαν στην καταστροφή. Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να γίνονται συστηματικές προσπάθεις για την αποκατάσταση ορισμένων κτιρίων και την
ανασύσταση της ιστορικής μνήμης μέσω συγκεκριμένων επεμβάσεων.
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Αεροφωτογραφία νότιας-νοτιοδυτικής πλευράς των τειχών.Διακρίνονται: Ο
προμαχώνας του Παντοκράτορα, ο προμαχώνας Βηθλεέμ και στο βάθος
τμήματης ημικυκλικής προεξοχής του προμαχώνα Martinengo

Η εξωτερική πλευρά των τειχών στον προμαχώνα Ιησού, οπου και η
ομώνυμη πύλη ή Καινούργια Πόρτα(1587)

Τμήμα των τειχών της νοτιοδυτικής πλευράς

Καινούργια Πόρτα
14

πηγή: Καρποδίνη - Δημητριάδη Ε. “ Κάστρα & φορτέτσες της Κρήτης - εικόνες & μνήμες”

Μαρμάρινα πλάκα με
τα τρία ανάγλυφα
οικόσημα

Μαρμάρινο μετάλλιο με την εικόνα του
Αγ.Γεωργίου
Μαρμάρινα ανάγλυφα από το Ιστορικό Μουσείο του Ηρακλείου
15

Οι οχυρώσεις του Χανδακα - σχέδιο του F.Basilicata(1636-1638)
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Πίνακας του 1580

Πίνακας του 1650
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Ημικυκλική προεξοχή στη νοτιοδυτική πλευρά των τειχών

Τμήμα των τειχών της νοτιοδυτικής πλευράς

ημικυκλική προεξοχή στον προμαχώνα Vitturi

Χανιόπορτα
18

Χανιόπορτα
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μέρος των τειχών του Ηρακλείου

Αρσενάλια Ηρακλείου
μέρος των τειχών του Ηρακλείου
ημικυκλική προεξοχή
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Κούλες(Kule)

πηγή: Καρποδίνη Δημητριάδη Ε. “ Κάστρα &
φορτέτσες της Κρήτης εικόνες & μνήμες”

Νοτιοανατολική
άποψη του δώματος
του φρουρίου

Μαρμάρινη πλάκα με
ανάγλυφο το λιοντάρι
στη βορειοανατολική
πλευρά του Κούλε
Μαρμάρινη πλάκα με
το λιοντάρι στη
κεντρική είσοδο του
Κούλε

Το καλύτερα σωζόμενο τμήμα του κάστρου είναι το επιβλητικό
Φρούριο του Λιμανιού ή θαλασσινό φρούριο, γνωστό ως Κούλες.
Η κατασκευή του έγινε στη διάρκεια του 16ου αιώνα στη θέση
του παλαιότερου πύργου μευτά την απόφαση που πήραν οι
απέσταλμένοι της Βενετίας Antonio Saracini & Giovani da Como,
οι οποίοι είχαν εντολή να επισκευάσουν την παλιά κατασκευή
ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πολεμικής τέχνης των
πυροβόλων όπλων. Προτίμησαν να την κατεδαφίσουν. Η
οικοδόμηση του φρουρίου διήρκησε 17 χρόνια(1523-1540) και
χρηματοδοτήθηκε από το θυσαυροφυλάκιο της Βενετίας και από
το τοπικό ταμείο του Ηρακλείου. ¨Οχι μόνο η κατασκευή αλλά
και η συντήρησή του απαιτούσαν μεγάλα ποσά. Το φρούριο, σε
σχήμα ορθογωνίου, διώροφο διέθετε στο ισόγειο 26
διαμερίσματα, που είχαν χρησιμοποιηθεί ως αποθήκες για
πολεμοφόδια ή τρόφιμα είτε ως φυλακές. Κατασκευάστηκε με
τέτοιο σχέδιο ώστε να αποκρούονται αποτελεσματικά οι
ερχόμενοι από θάλασσα, βαλλόμενοι από όλες τις κατευθύνσεις
αλλά και να ρίπτονται βολές και προς το εσωτερικό. Στον επάνω
όροφο υπήρχαν διαμερίσματα για τη φρουρά. Ο εξαερισμός και
ο φωτισμός του εσωτερικού γίνονταν με τη βοήθεια ανοιγμάτων
στην οροφή, γνωστά ως sorcipoli.Για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των στρατιωτών της φρουράς υπήρχαν ειδικές
εγκαταστάσεις και ένας φάρος. Στις τρεις πλευρές που έβλεπαν
την θάλασσα υπήρχαν ανοίγματα για κανόνια. Στο φρούριο
υπάρχουν δυο είσοδοι, μία στο βορειοανατολικό άκρο και μία
στο δυτικό, διακοσμημένες με την μαρμάρινη ανάγλυφη
παράσταση του Λέοντα του Αγ.Μάρκου. Τα τελευταία χρόνια
έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης, οι επάλξεις έχουν
επισκευαστεί και το εσωτερικό του χρησιμοποιείται για
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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βορειοανατολική οψη

Δυτική οψη

νοτιοανατολική οψη του δώματος του
φρουρίου

νοτιοδυτική οψη με το ανάγλυφο
λοντάρι

Τμήμα της κεντρικής εισόδου
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απόψεις του Kule από τη θάλασσα

τμήμα του μιναρέ
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απόψεις του Kule από διάφορες θέσεις
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Εμβλήματα από το φρούριο του Kule
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σχέδιο του 17ου αιώνα
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Φρούριο Τεμένους ή Kanli Κastelli
Στην ευρύτερη περιοχή που ανήκει στο νομό Ηρακλείου διατηρείται ένας αριθμός από μικρότερα κάστρα
τα οποία διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εποχή τους αν και τώρα είναι ερειπωμένα. Στην επαρχία
Τεμένους στο χωριό Προφήτης Ηλίας επάνω σε ένα βραχώδες και απότομο ύψωμα, βρίσκεται το Φρούριο
του Τεμένους. Το φρούριο ιδρύθηκε από τον Νικηφόρο Φωκά, όταν απελευθέρωσε την Κρήτη από τους
Σαρακήνους το 961 με σκοπό να εγκατασταθούν εκεί οι κάτοικοι του Χάνδακα. Η γεωγραφική του
θέση,όμως, μακριά από τη θάλασσα, ήταν ο κύριος λόγος που δεν κατοικήθηκε. Το φρούριο πέρασε στην
κυριαρχία του Enrico Pescatore και στη συνέχεια των Βενετών. Στα χρόνια της ενετοκρατίας πήρε την
ονομασία Rocca (οχυρό,φρούριο) και έγινε έδρα του Καστελλάνου της περιοχής. Το κυρίως φρούριο ήταν
ανεπτυγμένο στη δυτική κορυφή του λόφου. Κάτω από το ύψωμα δημιουργήθηκε μικρός οικισμός για
όσους απασχολούνταν σε εργασίες του φρουρίου, που αργότερα εξελίχθηκε σε οικισμό με την ονομασία
Καστέλλι.Το Φρούριο βρέθηκε στο κέντρο των επαναστάσεων εναντίον των Βενετών και σ’αυτό βρήκε
καταφύγιο ο Δούκας της Κρήτης Jacomo Tiepolo για να οργανώσει την άμυνα εναντίον του Δούκα της
Νάξου Μάρκου Σάνουδου, που είχε καταλάβει θέσεις στο νησί. Για ένα διάστημα παραμελήθηκε και
επισκευάστηκε εν μέρει στη διαρκεια του 16ου αιώνα. Στο εσωτερικό του βρήκαν θάνατο πολλοί
Τούρκοι,όταν το 1647 κατέλαβαν την περιοχή και γιόρταζαν την υποταγή της. Εκείνοι ονόμασαν το
φρούριο Kanli δηλαδή ματωμένο, ονομασία που παρέμεινε μέχρι το 1955 οπότε μετονομάστηκε σε Rocca.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, το φρούριο άνηκε στις οικογένειες των Κορνάρων και Κουερίνι και είχε ανάγκη
επισκευής.Στο εσωτερικό του υπήρχαν 2 δεξαμενές και τα ερείπια μίας εκκλησίας.Ο G.Gerola επισκέφτηκε
στα 1900 και αποτύπωσε φωτογραφικά τμήματα των τειχών, ένα πύργο της δυτικής πλευράς και τις
εκκλησίες που σώζονταν ανάμεσα τους την Αγία Αννα και τον Αγιο Αντώνιο. Σήμερα από τον περίβολο
των τειχών δεν διατηρούνται παρά ορισμένα τμήματα, κυρίως στη βορειανατολική πλευρά, όπου και
τμήμα ημικυκλικού πύργου. Από τα κτίρια του εσωτερικού, στρατώνες, δεξαμενές, εκκλησίες, δεν σώζονται
παρά ερείπια. Σε καλύτερη κατάσταση είναι οι εκκλησίες του Χριστού, του Αγίου Νικολάου, της Αγίας
Παρασκευής στην ανατολική πλευρά και της Παναγίας στη δυτική.

Giuseppe Gerola : Ιταλός ερευνητής που επισκέφτηκε και κατέγραψε τα μνημεία σε Κρήτη και Δωδεκάνησα στις
αρχές του 20 αιώνα. Ειδικά για την Κρήτη, το υλικό που συνέλεξε συγκεντρώθηκε σε τέσερρις τόμους που εξέδωσε
το Ινστιτούτο της Βενετίας.
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Χάρακας (Χαράκι)
Στην επαρχία Μονοφατσίου διατηρούνται αρκετά μικρά φρούρια, όλα ερειπωμένα. Στο χωριό Χάρακας βρίσκονται πάνω σε ένα βράχο τα ερείπια
του ομώνυμου φρουρίου.Ο Βράχος υψώνεται εντελώς απομονωμένος στη δυτική πλευρά του χωριού και είναι μόνο προσιτός από την νοτιοδυτική
πλευρά, ενώ από την ανατολική πλευρά είναι εντελώς κατακόρυφος. Στη σύσταση του βράχου αναφέρεται και το όνομα του. Σήμερα δεν
διατηρούνται παρά λιγοστά ερείπια από τα εξωτερικά τείχη καθώς επίσης από το κεντρικό οικοδόμημα, τον κύριο πυργο και τη θολωτή δεξαμενή.
Σώζεται όμως η εκκλησiα που όπως και σε άλλα κάστρα ήταν αφιερωμένη στον Αφέντη Χριστό.
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Καστέλλι Μονοφατσίου
Το Καστέλλι Μονοφατσίου είναι ένα μικρό οχυρό που υψώνεται στο λόφο Επάνω Καστέλλι του ομώνυμου χωριού. Σύμφωνα με μελετητές το
οχυρό έχτισε ο Enrico Pescatore στις αρχές του 13ου αιώνα ενώ κατα τ’άλλους το φρούριο προϋπηρχε και τότε επισκευάστηκε. Όταν οι Βενετοί
επικράτησαν στην περιοχή, επισκεύασαν το οχυρό, διατήρησαν το όνομά του και έδωσαν την ίδια ονομασία σε ολόκληρη την επαρχία.’Οπως
αλλα φρούρια βρέθηκε στο κέντρο των επαναστάσεων εναντίον των Βενετών με αποτέλεσμα να γνωρίσει καταστροφές που οδήγησαν στην
ερήμωσή του. Ήδη τον 17ο αιώνα δεν σώζονταν παρά ερείπια τειχών και ήταν ακατάλληλο για κατοίκηση. Σώζονταν μόνο τα εξωτερικά τείχη
του κάστρου και έξι εκκλησίες από τις οποίες τέσσερις ελληνικές. Σήμερα διατηρείται μόνο ένα μέρος των τειχών της νοτοδυτικής πλευράς.

Καινούριο (Castel Nuovo)
Στα κάστρα που έχτισε ο Enrico Pescatore ανήκει και το φρούριο Καινούργιο, στα δυτικά της Γόρτυνας, που έδωσε όπως και σε άλλα την ονομασία
στην επαρχία που ήταν το κέντρο της, ονομασία που διατηρείται μέχρι σήμερα. Το Φρούριο οικοδομήθηκε σε ένα ψηλό και απόκρυμνο λόφο 225
μέτρων ύψος, στα δυτικά του σημερινού χώρου Καστέλλι καινούργιο, που από τους ντόπιους ονομάζεται Ψηλό Καστέλλι. Η πρόσβασή του είναι
δύσκολη και η διατήρησή του εξαιρετικά κακή. Από τις εγκαταστάσεις που άντεξαν ισχυρές επιθέσεις το 1364, δεν σώζονταν παρα μόνο μικρό
τμήμα των τειχών και η μεγάλη κλίμακα ανόδου στην ανατολική πλευρά. Ερειπωμένα είναι και τα σπίτια του οικισμού που το περιέβαλε, κυρίως
αυτά της συνοικίας των Εβραίων, που κατείχαν την δυτική πλευρά του υψώματος.
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Καστέλλι Μονοφατσίου

Ψηλό Καστέλλι

Καστέλλι Μονοφατσίου
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Μπελβεντέρε (Belvedere)
Κακή είναι η διατήρηση του φρουρίου που βρίσκεται στην κορυφή ενός απόκρυμνου βράχου, απέναντι από το χωριό Καστελλιάνα της επαρχίας
Μονοφατσίου. Χτίστηκε από τον Enrico Pescatore (1206-1210) και ονομάστηκε Belvedere εξαιτίας της εξαιρετικής θέας που προσέφερε ο λόφος.
Στην ίδια θέση θεωρείται ότι βρισκόταν στην αρχαιότητα η πόλη Πριανσός, οικοδομικό υλικό από την οποία χρησιμοποιήσε ο Pescatore για το
χτίσιμο του φρουρίου. Με την άποψη αυτή, ότι το φρούριο χτίστηκε τη θέση αρχαίας πόλης, συμφωνεί και ο Gerola , ο οποίος και αναγνώρισε
αρχαία λεψανα, όταν επισκέφτηκε την περιοχή το 1900. Οι Βενετοί, που κατέλαβαν το οχυρό στις αρχές του 13ου αιώνα προέβησαν στις
απαραίτητες επισκευές. Οι κάτοικοι το ονόμασαν Ριζόκαστρο, επειδή είναι η ρίζα των Αστερουσίων. Αναφέρεται και ως Χρυσόκαστρο και την
ίδια ονομασία πήρε όλη η επαρχία της οποίας αποτελούσε κέντρο. Από τον 15ο αιώνα όμως άρχισε η εγκατάλειψη του και στα τέλη του 16ου
αιώνα ήταν πλέον ακατοίκητο. Ακόμα όμως και τα ερείπια μεσαιωνικών τειχών, δεξαμενών, εκκλησιών και σπιτιών που υπήρχαν στην κορυφή
του δικαίωναν την ονομασία του. Σε προχωρημένη κατάσταση φθοράς βρισκόταν όταν το επισκέφθηκε ο Gerola και αποτύπωσε φωτογραφικά
τα ελάχιστα εναπομείνοντα τμήματα του (ερείπια δεξαμενών,εκκλησιών κ.α.).Οι κάτοικοι ονομάζουν σήμερα το λόφο με το φρούριο Κάστελο και
αφηγούνται μυθικές ιστορίες για κρυμμένους θυσαυρούς.

πηγή: Καρποδίνη - Δημητριάδη Ε. “ Κάστρα & φορτέτσες της Κρήτης - εικόνες & μνήμες”
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Παλαιόκαστρο
Ερείπια φρουρίου διατηρούνται σε ένα
χαμηλό παραθαλάσιο ύψωμα κάτω από το
χωριό Ρογδιά. Είναι γνωστό ως
Παλαιόκαστρο και πιστεύεται ότι κατέχει
της θέση της αρχαίας πόλης Κύταιον. Η
χρονολογία ίδρυσης θεωρείται αβέβαιη.
Σήμερα δεν σώζεται παρά τμήματα του
εξωτερικού περιβόλου, καλύτερα στη
βόρεια πλευρά που βλέπει τη θάλασσα.

πηγή: Καρποδίνη - Δημητριάδη Ε. “ Κάστρα & φορτέτσες της Κρήτης - εικόνες & μνήμες”
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σχέδιο του 17ου αιώνα
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σχέδιο του 17ου αιώνα

ο λόφος του
Παλαιοκάστρου
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Ρέθυμνο - Φορτέτσα
Ανάμεσα στα Χανιά και το Ηράκλειο, σε μια στενή χερσόνησο που προβάλλει μέσα στη θάλασσα βρίσκεται το Ρέθυμνο. Στην ίδια θέση υπήρχε από
την αρχαιότητα οχύρωση. Το φρούριο επιδιώρθωσε ο Pescatore και συμπλήρωσαν οι Βενετοί όταν κατέλαβαν το Ρέθυμνο τον 13ο αιώνα. Η πρώτη
οχύρωση της οικιστικής εγκατάστασης έγινε στη διάρκεια της δεύτερης βυζαντινής περιόδου (961-1204) και περιέλαβε τον μικρό οικισμό που οι
Βενετοι ονόμαζαν Castel Vecchio. Μέχρι τον 16ο αιώνα οι οχυρώσεις επεκτάθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή του πρώτου οχυρωμένου οικισμού,
εξαιτίας της εξάπλωσης των κατοίκων έξω από το κάστρο. Οι oχυρώσεις όμως αυτές φάνηκαν ανεπαρκείς όταν η τούρκικη απειλή άρχισε να γίνεται
εντονότερη, γι’αυτό και οι Βενετοί αποφάσισαν να ενισχύσουν το Ρέθυμνο με αποτελεσματικότερα ουρωματικά έργα, ικανά για μακρά και
επιτυχημένη άμυνα. Την ανέγερση των νέων οχυρώσεων ανέλαβε ο Βερονέζος αρχιτέκτονας Michele Sanmicheli και απετέλεσαν τον πρώτο
σημαντικό οχυρωμένο περίβολο της κατοικημένης έκτασης. Η κατασκευή του τείχους διήρκησε τριάντα χρόνια (1540-1570) και ακολουθώντας
ευθεία περίπου γραμμή περιέβαλε τον χώρο ανάμεσα στην ανατολική και δυτική παραλία. Η πλευρά στη θάλασσα παρέμενε ανοιχτή, γεγονός που
συνέβαλε στην καταστροφή του σχεδόν μετά την ολοκλήρωση του το 1571 μετά την επιδρομή του πειρατή Ουλούτζ-Αλή. Μαζί καταστράφηκαν τα
τείχη του κάστρου και πολλά σπίτια. Τότε αποφασίστηκε η κατασκευή στο λόφο του Παλαιοκάστρου ενός οχυρού, Φορτέτσας, στην οποία θα
μπορούσαν να εγκατασταθούν οι κάτοικοι με ασφάλεια. Οι εργασίες άρχισαν το 1573 και ολοκληρώθηκαν το 1580. Το σχέδιο του φρουρίου ήταν
πολυγωνικό και παραμένει εκτός από μερικές αναστηλώσεις το ίδιο μέχρι σήμερα. Υπακούωντας στις ανάγκες τις εποχής ήταν ενισχυμένο με
προμαχώνες, του Αγίου Νικολάου ή San Salvatore, του Αγίου Παύλου, του Αγίου Ηλία και του Αγίου Λουκά. Επιπρομαχώνες, μικρές και
μεγάλες προεξοχές κυριαρχούσαν στην βόρεια και δυτική πλευρά, του Αγίου Πνευματος, της Αγίας Ιουστίνης και του Αγίου Σώζοντος ενώ
επάλξεις κάλυπταν τα μεσοπύργια διαστήματα. Σε ορισμένα σημεία το τείχος ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένο επάνω στην κεντρική πύλη και στους
προμαχώνες του Αγίου Λουκά και του Αγίου Ηλία. Η κύρια είσοδος βρισκόταν, όπως και σήμερα, στην ανατολική πλευρά, ενώ δύο μικρότερες πύλες
στο δυτικό και βόρειο τμήμα του περιβόλου, κλειστές σήμερα. Σε διάφορα σημεία της εξωτερικής πλευράς του τείχους, όπως και επάνω από τις
πύλες, είχαν τοποθετηθεί ανάγλυφα με το Λοντάρι του Αγ.Μαρκου και τα οικόσημα διάφορων οικογενειών.
Το εσωτερικό του φρουρίου κατέλαβαν οι εγκαταστάσεις της φρουράς, οι αποθήκες πυρομαχικών, τα διοικητικά οικοδομήματα στα οποία
περιλαμβάνονταν και η κατοικία του Ρέκτορα, ο καθεδρικός ναός και οι δεξαμενές νερού. Σχέδια επίσης έγιναν πάνω στα υπάρχοντα από τους
Paolo Ferrari & Giorgio Corner (1625). Τα οικοδομήματα χτίστηκαν στα σημεία εκείνα που προσέφεραν μεγαλύτερη ασφάλεια και μακριά από τις
πλευρές που ήταν ευπρόσβλητες σε εχθρική επιδρομή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει περιορισμένος χώρος για την δημιουργία ιδιωτικών
κατοικιών. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η Φορτέτσα να χρησιμοποιηθεί κυρίως ως στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο με λίγες ιδιωτικές κατοικίες.
Ο πλυθυσμός παρέμεινε έξω από το φρούριο, στο χώρο που προφυλασσόταν από το χερσαίο τείχος και μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα
κατέφευγε στη Φορτέτσα.
Παρά την επιβλητική του εμφάνιση το φρούριο δεν ανταποκρινόταν στις αμυντικές απαιτήσεις της εποχής. Τα μειονεκτήματα του ήταν αρκετά και
οι Βενετοί αξιωματούχοι τα επεσήμαναν κατ’επανάληψη στις εκθέσεις τους. Η περιορισμένη έκταση του οχυρωμένου χώρου, η μορφολογία του
εδάφους και ο τρόπος οχύρωσης έκαναν την Φορτέτσα ευπρόσβλητη. Το λιμάνι εξάλλου του Ρεθύμνου, μικρό και αβαθές δεν προσφερόταν για την
εξυπηρέτηση του βενετσιάνικου στόλου, γεγονός που δημιουργούσε πρόσθετα προβλήματα στην άμυνα του φρουρίου.
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Ετσι η Φορτέτσα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στους Τούρκους που την πολιόρκησαν το
Σεπτέμβριο του 1646 και την κατέλαβαν το Νοέμβριο του ίδιου έτους όταν άνοιξαν
υπόγειο πέρασμα στη δυτική πλευρά του προμαχώνα του Αγ.Λουκά, αναγκάζοντας τους
πολιορκημένους να παραδώσουν το φρούριο.
Την περίοδο της Τουρκοκρατίας δεν φαίνεται να έγιναν σημαντικές αλλαγές στη
Φορτέτσα, εκτός από από ορισμένες προσθήκες για αμυντικούς σκοπούς και την
μετατροπή του καθεδρικού ναού σε τζαμί του Sultan Ibrahim. Αν και ο κύριος χώρος
κατοίκησης παρέμενε η περιοχή έξω από το φρούριο, αρκετοί κάτοικοι εγκαταστάθηκαν
μέσα. Η μεγαλύτερη πυκνότητα κατοίκησης του χώρου σημειώθηκε τον 19ο αιώνα και
στις αρχές του 20ου, γεγονός που είχε επίπτωση στα βενετσιάνικα οικοδομήματα, τα
οποία είτε κατεδαφίστηκαν ή υπέστησαν μετασκευές που αλλοίωσαν τον χαρακτήρα
τους. Μεγάλη καταστροφή προκλήθηκε κατα τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής οπότε
και ισοπεδώθηκαν τα κτίρια της βορειοανατολικής πλευράς.

Πύλη Guora
Η πύλη οικοδομήθηκε όταν Ρέκτορας ήταν ο Jacopo Guoro (1566-1568) και η κατάσταση
διατήρησης της είναι κάκη. Εχει άνοιγμα 2,60 μ. και πλαισιωνόταν με παραστάδες που
επιστέφονταν με κιονόκρανα. Η πύλη σχηματίζει ημοκυκλικό τόξο, πάνω στο οποίο στηριζόταν
επιστήλιο με αετωματική απόληξη. Το τύμπανό του ήταν διακοσμημένο με ανάγλυφο που έφερε
την παράσταση δύο πυργίσκων και στο κέντρο το φτερωτό λιοντάρι.
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διάφορες απόψεις της οχύρωσης του Ρεθύμνου

κεντρική είσοδος
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Σχέδιο του Angelo Oddi(1584)

Ακτή πύργου Sanguinaccio

Σχέδιο του Paolo Ferrari(1574)

πηγή: Στεριώτου Θ. Ι. "Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου" τόμος Β
38

χάρτης του 17ου αιώνα

χάρτης του 16ου αιώνα

χάρτης του 1615
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χάρτης του 16ου αιώνα

χάρτης του 16ου αιώνα

χάρτης του 16ου αιώνα. Το αβαθές λιμάνι δεν
προσφερόταν για τον βενετσιάνικο στόλο

παρατηρείται η εξάπλωση
και η εγκατάσταση των
κατοίκων έξω από τα τείχη
της Φορτέτσας
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πηγή: Στεριώτου Θ. Ι. "Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου" τόμος Β
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Δίδυμο Κτίριο
πηγή: Στεριώτου Θ. Ι. "Οι
βενετικές οχυρώσεις του
Ρεθύμνου" τόμος Β
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Η βοηθητική πύλη
εξωτερική πλευρά

Αποψη των τειχών της αν. πλευράς
με τον προμαχώνα του Αγ.Νικολάου

η πλευρά όπου το
φρούριο είναι
κατασκευασμένο
πάνω στο βράχο

Ο προμαχώνας του Αγ.Παύλου
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Τμήμα της περιβόλου της βορειοδυτικής πλευράς

Τμήμα των τειχών στην προεξοχή της
Αγ. Ιουστίνης

Η κυκλική σκοπιά και η κατοικία των
συμβούλων στην προεξοχή της Αγ.
Ιουστίνης

44

Προμαχώνας του Αγ. Παυλου

Εξωτερική πλευρά της κεντρικής
πύλης, κοντα στον Προμαχώνα του
Αγ. Παυλου

Τμήμα των τειχών της ανατολικής
πλευράς στην κεντρική πύλη
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Η εκκλησία του
Αγ. Θεοδώρου
Του Τριχινά

Εσωτερική άποψη του στηθαίου της
βόρειας πλευράς

Εσωτερική άποψη του εσωτερικού
περίβολου της ανατολικής πλευράς

Εσωτερική άποψη της βόρειας
πλευράς
46

Το τέμενος του Sultan Ibrahim
Το τέμενος του Sultan Ibrahim

Άποψη της νότιας πλευράς στο
εσωτερικό της Φορτέτσας

47

πηγή: Στεριώτου Θ. Ι. "Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου" τόμος Β
Λεπτομέρεια του cordone
48

όψη κύριας ανατολικής πύλης

Πολεμίστρα

πηγή: Στεριώτου Θ. Ι. "Οι βενετικές
οχυρώσεις του Ρεθύμνου" τόμος Β
49

Κατοψη της κατοικίας των
συμβούλων

Κατοψη πενταγωνικων οχυρώσεων
στην ανατολική πύλη

πηγή: Στεριώτου Θ. Ι. "Οι βενετικές
οχυρώσεις του Ρεθύμνου" τόμος Β

Παράθυρο - θύρωμα Αγ.Λουκα
50

πηγή: Στεριώτου Θ. Ι. "Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου" τόμος Β
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πηγή: Στεριώτου Θ. Ι. "Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου" τόμος Β
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πηγή: Στεριώτου Θ. Ι. "Οι βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου" τόμος Β

53

Κάστρα της Δυτικής Κρήτης
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Χανιά
Η πόλη αυτή οχυρώθηκε με τείχος από τον Νικηφόρο Φωκά το 961. Το Τείχος αυτό σε ορισμένα σημεία θεμελιώθηκε πάνω στα αρχαία τείχη, ενώ
στην κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε οικοδομικό υλικό από την αρχαία πόλη. Μικρά τμήματά του σώζονται σήμερα .Τότε επικράτησε η ονομασία
Χανιά και έκτοτε ως το 1204 ο ρόλος τους δεν ήταν σημαντικός. Νέες οχυρώσεις στο Καστέλλι κατασκεύασε και ο Enrico Pescatore, που κατέλαβε την
Κρήτη πριν από τους Βενετούς. Οι Βενετοί, οι οποίοι κατέλαβαν την Κρήτη το 1212 κυριάρχησαν στα Χανιά το 1252. Η πόλη αποτέλεσε την
πρωτεύουσα του ομώνυμου διαμερίσματος στο οποίο υπάγονταν 5 μικρότερες διοικητικές περιφέρειες καθώς και η περιφέρεια Σφακίων, η οποία
όμως είχε την δική της ιδιότυπη διοίκηση. Οι Βενετοί ασχολήθηκαν τότε με την ανοικοδόμηση των Χανίων ακολουθώντας δυτικά πρότυπα στην
αρχιτεκτονική και πολεοδομική τους οργάνωση. Η πόλη πήρε την ονομασία La Canea και σημείωσε αξιόλογη και ταχύτατη ανάπτυξη. Οι Βενετοί
εγκαταστάθηκαν στο λόφο Καστέλλι, τ’ονόμασαν Castello Vecchio και στο ψηλότερο σημείο του έκτισαν το ανάκτορο του βενετσιάνου διοικητή. Οι
έποικοι, τους οποίους εγκατέστησαν οι Βενετοί και στους οποίους μοιράστηκαν οι 90 καβαλαρίες της περιοχής, υποχρεώθηκαν να επισκευάσουν το
τείχος και να χτίσουν ξανά τη πόλη των Χανίων. Σ’αυτούς οφείλεται και η αρχική πολεοδομική οργάνωση καθώς και η αρχιτεκτονική μορφή της
παλιάς πόλης, η οποία ακόμη και σήμερα διατηρεί έντονα βενετσιάνικα στοιχεία.
Μέσα στον χώρο των τειχών αναπτύχθηκαν τα δημόσια κτίρια, κυρίως κατά μήκος της σημερινής οδού Κανεβάρο, που συμπίπτει με το Corso, τον
κεντρικό δρόμο των Βενετών. Μικρότεροι δρόμοι, παράλληλοι μεταξύ τους, έτεμναν το Corso και σ’αυτούς κατασκευάστηκαν τα μέγαρα που
χρησιμοποιήθηκαν ως κατοικίες των αρχόντων. Χτίστηκαν επίσης και ναοί με σημαντικότερο τον καθεδρικό ναό της Παναγίας καθώς και μοναστήρια.
Νέες οχυρώσεις προστέθηκαν για την ενίσχυση της πόλης στα μέσα περίπου του 14ου αιώνα, η κατασκευή των οποίων κράτησε σύμφωνα με
ορισμένες πηγές 20 χρόνια. Έξω από τα τείχη δημιουργήθηκε το Βούργο, η συνοικία δηλαδή των εμπόρων, όπου ήταν επίσης εγκατεστημένοι και
διάφοροι εργάτες και τεχνίτες και η οποία αργότερα εξελίχθηκε σε πόλη. Η επέκταση της πόλης έξω από τα τείχη και η απειλή από τις αυξανόμενες
πειρατικές επιδρομές είχαν ως αποτέλεσμα να κριθούν τα τείχη ακατάλληλα για την προστασία της και του λιμανιού της και η Βενετία αποφάσισε την
ενίσχυσή τους. Έτσι το 1538 άρχισε η οικοδόμηση ενός ευρύτερου τείχους στο οποίο αναγνωρίζεται η σφραγίδα του βερονέζου αρχιτέκτονα Michelle
Sanmicheli, παρ’ολο που, όπως συνέβη και στο Ηράκλειο, στον αρχικό σχεδιασμό έγιναν ορισμένες επεμβάσεις από τον Giulio Savorgnan, με την
υποστήριξη του Sforza Pallavicini καθώς και των Ρεκτόρων και Προβλεπτών, οι οποίοι επιθυμούσαν διακαώς να αφήσουν τα ίχνη των επεμβάσεων
τους στους μεταγενέστερους. Το κάστρο, όπως διατηρείται σήμερα, διασώζει στο μεγαλύτερο μέρος του το αρχικό σχήμα του τείχους, σχεδόν
τραπεζοειδές με την μεγαλύτερη πλευρά του προς τη θάλασσα ενισχυμένο από τέσσερις καρδιόσχημους προμαχώνες (Baluardi) και στα ενδιάμεσα
διαστήματα από επιπρομαχώνες(Cavalieri). Ενας μεγάλος τραπεζιόσχημος προμαχώνας ενισχύει στο μέσο του νότιου ευθύγραμμου τμήματος
(Cortina), την ευαίσθητη αυτή πλευρά με δύο μικρούς επιπρομαχώνες(Cavalierotti). Η κύρια πύλη της πόλης ήταν στη νότια πλευρά, στο μέσο
περίπου της σημερινής οδού Μουσούρων. Ονομαζόταν Ρεθυμνιώτικη Πόρτα (Porta Retimiotta) και επικοινωνούσε με το αντίτείχισμα
(contrascarpa) με γέφυρα πάνω από την τάφρο. Δυτικότερα μια υδατoγέφυρα περνούσε τον αγωγό του νερού από τα περιβόλια επάνω από την
τάφρο. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας η πύλη ονομάστηκε Kale Kapisi (η πόρτα του φρουρίου). Μια ακόμη πύλη,επισκευασμένη κατα την
Τουρκοκρατία, σώζεται δίπλα στη θάλασσα, η πόρτα της Αμμου(Porta Sabbionara), κοντά στον ομώνυμο προμαχώνα. Η πύλη στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας κράτησε το όνομα Kum Kapisi, από το οποίο πήρε το όνομα μια συνοικία στα ανατολικά της πύλης. Μία μικρότερη πύλη, αυτή του
San Salvatore, κοντά στη μονή των Φραγκισκανών στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, είχε κυρίως στρατιωτική χρήση.
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Η πύλη κατεδαφίστηκε με τη δημιουργία ενός μεγάλου ρήγματος στην αρχή της οδού Θεοτοκοπούλου. Στη βορειοδυτική πλευρά του λιμανιού,
συναντούμε το φρούριο με το τουρκικό όνομα Φιρκάς(στρατώνας) το οποίο κτίστηκε το 1629 για να προστατευσει το βενετσιάνικο λιμάνι.
Χρησιμοποιήθηκε ως έδρα του βενετσιάνου διοικητή και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας σαν στρατώνας και φυλακές. Μια αλυσίδα έκλεινε το λιμάνι
από τον Φιρκά μέχρι τη βάση του Φάρου σε περίπτωση πολιορκίας. Οι κανονιοθυρίδες στη βάση και τις επάλξεις ήταν στραμμένες προς την είσοδο
του λιμανιού και την οχυρωμένη νησίδα Θοδωρού με την οποία ήταν σε άμεση οπτική ανταπόκριση. Εσωτερικά ο χώρος ήταν διαμορφωμένος με
κατάλληλα κτίσματα σε στρατώνες και αποθήκες πολεμικού υλικού. Τα κτίρια της δυτικής πτέρυγας είναι διαμορφωμένα σε δυο ορόφους με
θολοσκέπαστα δωμάτια, από τα οποία ορισμένα στον όροφο έχουν εννοποιηθεί με μεγάλα τόξα και συνδέονται με μεγάλη αίθουσα της οποίας τον
χώρο διευρύνουν ακόμη πεισσότερο. Από την σημερινή είσοδο του φρουρίου μέχρι το μέσο της αυλής, σημειώνεται στους χάρτες μια μεγάλη
δεξαμενή, που συγκέντρωνε τα νερά από τις στέγες. Πιο δυτικά υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα στη θέση της πύλης του San Salvatore και τον ομώνυμο
προμαχώνα, επάνω στο οποίο χτίστηκε το ξενοδοχείο "Ξενία". Σε επαφή με τον Φιρκά σώζεται το μισό ενός κυκλικού πύργου από την αρχική
οχύρωση του λιμανιού. Ο πύργος ενσωματώθηκε στις μεταγενέστερες οχυρώσεις. Στη συνέχεια του πύργου υπάρχει η μονή του San Salvatore.
Απέναντι σώζεται η πυριτιδαποθήκη, ένα τετράπλευρο, θολοσκέπαστο κτίριο με περιορισμένα αρχικά ανοίγματα που σήμερα στεγάζει εργαστήρι
συντήρησης αρχαιοτήτων. Η πυριτιδαποθήκη έδωσε το τούρκικο όνομα Top Hane στην περιοχή Τοπανάς όπου είχαν εγκατασταθεί οι χριστιανοί στην
περίοδο της Τουρκοκρατίας. Επάνω από τον προμαχώνα San Salvatore σώζεται ο ομώνυμος τετράπλευρος επιπρομαχώνας, που κάλυπταν μαζί με το
Φιρκά την πλευρά της θάλασσας και ένα τμήμα από την cortina της δυτικής πλευράς των οχυρώσεων. Στο μέσο της δυτικής cortina υπάρχει ο
επιπρομαχώνας Priulli από τον ομώνυμο Ρέκτορα. Ακολουθεί ο κυκλικός επιπρομαχώνας Lando(Sciavo) ή του Αγίου Δημητρίου. Την πλευρά αυτή
κλείνει ο ομώνυμος καρδιοσχημος προμαχώνας, ο οποίος καλύπτει μέρος της δυτικής cortina και της νότιας μέχρι τον προμαχώνα Piatta Forma.
Μετά τον προμαχώνα υπήρχε η υδατογέφυρα, περίπου στο ύψος του ρήγματος της οδού Χαλήδων. Μέρος της τάφρου έχει καταληφθεί από
οικοδομές. Στο μέσο της νότιας πλευράς των οχυρώσεων υπάρχει ο προμαχώνας Piatta Forma. Ο προμαχώνας δεν υπήρχε στην αρχική μελέτη και
προτάθηκε το 1549 από τον Sanmichelli, ο οποίος επέβλεπε το έργο, επειδή το ευθύγραμμο νότιο τμήμα των οχυρώσεων ήταν πολύ μεγάλο και είχε
ανάγκη πρόσθετης ενίσχυσης. Ο προμαχώνας εξείχε από το τείχος και είχε τριγωνική απόληξη και τρόπο ώστε να καλύπτει και το διάστημα μεταξύ
των δύο γωνιαίων προμαχώνων και την πόλη από μετωπική επίθεση. Την αποτελεσματικότητα του προμαχώνα ενίσχυαν οι επιπρομαχώνες Santa
Maria & San Giovanni, που είχαν ανταπόκριση με τους αντίστοιχους γωνιαίους επιπρομαχώνες Santa Lucia & Lando. Οι δυο επιπρομαχώνες
κατεδαφίστηκαν μαζί με το ανώτερο τμήμα της Πιατα Φορμα και με τα υλικά επιχωματώθηκε η τάφρος του 1911, προκειμένου να κτιστεί η Δημοτική
αγορά. Στα επόμενα χρόνια με τις επιχωματώσεις που έγιναν αλλοιώθηκε πλήρως τμήμα των οχυρώσεων. Η Ρεθυμνιώτικη Πύλη πήρε το όνομά της
από τον κεντρικό δρόμο Χανίων - Ρεθύμνου. Η μορφή της είναι γνωστή από φωτογραφίες και σχέδιο αποκατάστασης του Gerola γιατι κατεδαφίστηκε
το 1903. Στην πύλη οδηγούσε πεντάτοξη γέφυρα, που περνούσε πάνω από την τάφρο. Η ίδια πύλη ήταν μια κυβική κατασκευή από λαξευτή πέτρα,
με τονισμένες γωνίες και το κεντρικό τόξο από διακοσμητικα τοποθετημένες δόμους, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική παράδοση της εποχής. Μια
ορθογώνια κατασκευή ως επίστεψη, με τρεις οβελίσκους στηριγμένους σε σφαίρες περιέβαλε την πλάκα με το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, ενώ μια
ζωοφόρος, οικόσημα και τρεις σειρές γείσων, διακοσμούσαν την κυρίως κατασκευή. Τρία τοξωτά ανοίγματα, από τα οποία το μεσαίο ήταν
μεγαλύτερο, οδηγούσαν στην πόλη.
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Στην εσωτερική μεριά ανοιγόταν μια ορθογώνια, κλειστή πλατεία με μία πύλη στη βόρεια πλευρά της, στη θέση που ονομάζεται Κάτωλας, επειδή εκεί
ήταν το κύριο δίκτυο απορροής των υδάτων στην τάφρο. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, το Kale Kapisi τροποποιήθηκε με κατάργηση των πλάγιων
ανοιγμάτων της, αφαίρεση των διακοσμητικών στοιχείων της επίστεψης και τροποποίηση του μοναδικού ανοίγματος που έμεινε σε χαμηλότερο και
πλατύτερο. Κατά τον 19ο αιώνα κατασκευάστηκε ένα μεγάλο διόρωφο Χάνι. Το 1911 κάτω από τις αντιλήψεις του εκσυγχρονισμού και της ένωσης
της παλιάς και της καινούργιας πόλης, η Porta Retimiotta κατεδαφίστηκε.
Το τμήμα της πλευράς ανατολικά της Πιάτα Φόρμα καταλήγει στον καρδιόσχημο προμαχώνα της Santa Lucia που πήρε το όνομά της από την Αγία
Φωτεινή. Το τμήμα αυτό των οχυρώσεων έχει καταχωθεί στη δεκαετία του 1930 κάτω από την οδό Νικηφόρου Φωκά. Ο προμαχώνας κάλυπτε το
ανατολικό μέρος της νότιας πλευράς και το νότιο της ανατολικής πλευράς των οχυρώσεων, σε ανταπόκριση με τους προμαχώνες Piatta Forma &
Sabbiοnara αντίστοιχα. Το 1568 κατασκευάστηκε ο ημικυκλικός προμαχώνας της Santa Lucia, του οποίου ένα μέρος σώζεται επί της οδού Μίνωος.
Ενα τμήμα της ανατολικής πλευράς του προμαχώνα παρέμενε ορατό έως πρόσφατα. Από τον προμαχώνα της Santa Lucia το τείχος στρέφεται βόρεια,
προς τη θάλασσα, όπου υπήρχε η πύλη και ο προμαχώνας της Sabbionara που διατηρεί ακόμη το τούρκικο όνομά της. Ειναι η μοναδική πύλη που
σώζεται μέχρι σήμερα, τροποποιημένη από τους Τούρκους στην εξωτερική της πλευρά που μείωσαν και τις διατάσεις της. Ο προμαχώνας
Martinengo είναι κτισμένος εξ’ ολοκλήρου μέσα στη θάλασσα και καλύπτει το ανατολικό τμήμα των οχυρώσεων σε ανταπόκριση με εκείνον της
Santa Lucia και το λιμάνι. Στο σημείο όπου υπάρχει σήμερα το ρήγμα της οδού Επιμενίδου το τείχος με τον προμαχώνα δημιουργούν μια
προστατευμένη γωνία (orecchione) όπου υπάρχει χαμηλή πύλη για την ανάσυρση μικρών σκαφών από τη θάλασσα. Στο μέτωπο του προμαχώνα
σώζεται κυκλικό έμβλημα με το Λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, οικόσημα και η χρονολογία. Οικόσημα σώζονται και στο μέσο της ανατολικής Cortina.
Στη συνέχεια του προμαχώνα Martinengo σχηματίζεται η “γωνία Michiel” επάνω στα βράχια Λαγονήσι, από τα οποία αρχίζει ο λιμενοβραχίονας
που κλείνει και τη βόρεια πλευρά των οχυρώσεων. Στη γωνία που σχηματίζεται, σώζεται η βάση κουβουκλίου σκοπιάς με μεγάλη ορατότητα στο
Κρητικό πέλαγος. Στο χώρο που σχηματίζεται, ανάμεσα στο τείχος και στο μυχό του λιμανιού άρχιζαν να κτίζονται το 1607 τα “νεώρια του Μοrο”
από το όνομα του γενικού Προβλεπτή. Ο λιμενοβραχίονας συνεχίζει προς τα δυτικά, θεμελιωμένος επάνω σε σειρά υφάλων που έκαναν το λιμάνι
απροσπέλαστο στα πλοία. Στο κέντρο περίπου σχηματίζεται γωνία, διαμορφωμένη στον προμαχώνα του Αγίου Νικολάου του Μώλου. Ο
προμαχώνας κάλυπτε την μεγάλη απόσταση μέχρι την είσοδο του λιμανιού, την οποία και προστάτευε σε συνδυασμό με το φρούριο του Φιρκά και
πήρε το όνομά του από τον ναό του Αγίου Νικολάου του Μώλου που υπάρχει κάτω από τις επιχωματώσεις. Ένα μεγάλο τμήμα του προμαχώνα
κατεδαφίστηκε πριν από μερικές δεκαετίες. Ο λιμενοβραχίονας κατέληγε στον πυργίσκο του Φάρου, ο οποίος ήταν χαμηλότερος από το σημερινό
κτίσμα που χρονολογείται μετα το 1830. Από τον Φάρο σώζεται σήμερα η βάση του κτισμένη από τον ίδιο με τα τείχη ψαμμόλιθου. Τα τείχη των
Χανίων κατασκευάστηκαν από πέτρες, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το λατομείο του Σταυρού στο ακρωτήρι, λατομείο που σώζεται έως σήμερα και
περιλαμβάνει μεγάλη παραθαλάσσια έκταση, όπου είναι εμφανείς οι εργασίες λατόμευσης του σκληρού ψαμμίτη, ο οποίος συνέβαλε μέχρι σήμερα
στην άριστη διατήρηση των οχυρώσεων στα σημεία που δεν έχουν υποστεί μεταγενέστερες επεμβάσεις.
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χάρτης του 1600 (παρατηρείται ότι ακόμα δεν έχουν
κατασκευαστεί τα νεώρια στην πλευρά της Sabbionara)
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χάρτης του 17ου αιώνα
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χάρτης του 17ου αιώνα
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φάρος Χανίων

φάρος Χανίων

Φιρκάς
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εικόνες από τα τείχη του
λιμανιού
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εικόνα από τα τείχη

νεώρια Χανίων
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Απόψη του προμαχώνα της άμμου στη ΒΑ πλευρά

μέρος των τειχών με το έμβλημα του Αγ. Μαρκου

μέρος των τειχών
Απόψη του προμαχώνα της άμμου
στη ΒΑ πλευρά
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Απόψη του προμαχώνα Mocenigo

Το φρούριο του Φιρκά

Το φρούριο του Φιρκά
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Απόψεις των τειχών οπου και εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου "Ξενία"

Απόψεις των τειχών οπου και εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου "Ξενία"

Απόψεις των τειχών οπου και εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου "Ξενία"
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Απόψεις των τειχών και του προμαχώνα Mocenigo οπου και
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου "Ξενία"
Τμήμα των παλαιότερων τειχών

Τμήμα των βυζαντινών
τειχών στην οδό Σήφακα

Τμήμα τειχών ανάμεσα Santa Lucia & Sabbionara
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Απόψεις των τειχών της Φορτέτσας των Χανίων στη
δυτική πλευρά
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Τμήμα των βυζαντινών
τειχών στην οδό Σήφακα

Απόψεις των σωζόμενων τειχών στην παλια πόλη
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Σούδα
Η Σούδα ήταν το τελευταίο κάστρο που έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1715. Στη βορειοδυτική άκρη του οχυρωμένου νησιού υπάρχει το
Νησί των Κουνελιών, και του οποίου επίσης την οχύρωση είχε αναλάβει ο Sforza Pallavicini, ο οποίος είχε προτείνει την ένωση των δυο νησιών.
Οι Βενετοί οχύρωσαν το νησί της Σούδας που μέχρι τότε ήταν γνωστό ως Φλαρονήσι ή Αγιος Νικόλαος από την ομώνυμη εκκλησία της Μονής
των καπουτσίνων μοναχών (φλάρων). Μετά την οχύρωση το νησί ονομάστηκε από τον κόλπο Σούδα και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
φρούρια που οι Βενετοί έχτισαν στην Ανατολή. Στο νησί υπήρχε κάποιας μορφής οχύρωση και η Βενετία από το 1501 γνώριζε τη σημασία του
για την υπεράσπιση των συμφερόντων της. Ενδιαφέρον έδειξαν και οι Savorgnan & Agostino Clusone, ο ένας θυμίζοντας την αναγκαιότητα να
ολοκληρωθούν οι οχυρώσεις με έναν κεντρικό πύργο(Maschio) στο εσωτερικό του κόλπου, ο άλλος προτείνοντας περαιτέρω οχύρωση από την
πλευρά της στεριάς. Τελικά στη μελέτη οχυρώσεων συνεργάστηκαν ο Latino Orsini & o Moretto Calavese, τα σχέδια των οποίων σώζονται μέχρι
σήμερα. Η σχετική άδεια των εργασιών δόθηκε το 1571 και ο Orsini άρχισε την οικοδόμηση το 1572. Τα έργα αν και στην πρώτη φάση
προχώρησαν με γοργό ρυθμό, δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι το 1583. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν αφενός στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν(
κοκκινοχωμα κυρίως) και αφετέρου στις κατολισθήσεις εξαιτίας των κυμάτων. Το τείχος περιέβαλε ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού.
Ενισχύοταν με προμαχώνες που συνδέοταν με ευθύγραμμα τμήματα, προσαρμοσμένα στη διαμόρφωση του εδάφους. Οπως προκύπτει απο τα
σχέδια οχυρώσεων της Σούδας συνολικά τέσσερις μεγάλους προμαχώνες. Στη βορειοδυτική πλευρά βρίσκονταν οι προμαχώνες Martinengo &
Michiel, ανάμεσα στους οποίους σχηματίζοταν μια δίοδο που οδηγούσε στον επιπρομαχώνα Mocenigo και στο χαμηλότερο τμήμα του νησιού,
όπου βρισκόταν το νεκροταφείο και μια δεξαμενή. Στη νοτιοδυτική πλευρά, όπου και βρισκόταν η κεντρική είσοδος στο φρούριο, βρισκόταν ο
προμαχώνας Orsino ενώ στη νότια άκρη υπήρχε ακόμη ένας πολυγωνικός προμαχώνας (mezzaluna Linguetta). Για την εξυπηρέτηση των
βενετσιάνικων πλοίων είχε κατασκευαστεί ειδικός λιμενοβραχίονας. Στο εσωτερικό του κάστρου οικοδομήθηκαν καταλύματα για τους
στρατιώτες, αποθήκες πυρομαχικών, σπίτια, εκκλησίες και δεξαμενές. Το συνολικό κόστος της κατασκευής ξεπέρασε τα 40 χιλιάδες δουκάτα.
Για την καλύτερη προστασία του φρουρίου κατασκευάστηκε ένα μικρό οχυρό στο γειτονικό νησάκι Μαράθι, ενώ στη θέση Ποδομούρι
δημιουργήθηκε η Porporela - ένα είδος τεχνητής προβλήτας- που κατέστησε το σημείο εκείνο του κόλπου δυσκολοδιάβατο υποχρεώνοντας τα
πλοία να πλέουν κοντά στο φρούριο και να είναι ευπρόσβλητα τα στα πυρά του. Παρόλα αυτά το κάστρο της Σούδας παρέμενε εκτεθειμένο
τόσο στα πυρά από τα γύρω υψώματα και κυρίως από την πλευρά της Απτέρας αλλά kαι στις καιρικές μεταβολές που προκαλούσαν συχνά
κατολισθήσεις. Στις 22 Οκτωβρίου 1715 οι Βενετοί μετά από πρόταση των Κρητικών υποχρεώθηκαν να παραδοθούν. Οι Τούρκοι επισκεύασαν
τις οχυρώσεις και ύψωσαν την τενεκεδένια σημαία τους για να επικυρώσουν την κυριαρχία τους. Τον Απρίλιο του 1913 εγκαινιάστηκε η
κεντρική εκκλησία του νησιού που είχαν χτίσει οι Βενετοί και είχαν αφιερώσει στον Αγιο Νικόλαο και από τους Τούρκους είχε μετατραπεί σε
αποθήκη.
Οι οχυρώσεις σήμερα προβάλλουν επιβλητικές αν και σημαντικά κατεστραμμένες.Η μανία των κυμάτων και οι συχνές κατολισθήσεις
συντέλεσαν στην καταστροφή. Η πυκνή βλάστηση εξασφαλίζει κάποια κατάλοιπα στο εσωτερικό του. Εχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για τον
καθαρισμό του αλλά ακόμα και τώρα η προσπέλαση είναι δύσκολη.
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νοτιοδυτική πλευρά
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Άποψη της βορειοανατολικής πλευράς

Άποψη της ανατολικής πλευράς. Η κατασκευή των τειχών κράτησε 11
χρόνια(1572-1583) και χρειάστηκαν 7300 αγγαρείες

Άποψη της βορειοανατολικής πλευράς

Η ανατολική γωνία με την ημισέληνο
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Ημικυκλική
προεξοχή στον
προμαχώνα
Ορσίνο που
βρισκόταν κοντά
στην κύρια πύλη

Το εσωτερικό θολωτό πέρασμα (διαβατικό)
στην κεντρική πύλη

Άποψη του δυτικού τείχους με τους
προμαχώνες Michiel & Orsino
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Άπτερα
Το κάστρο της Απτέρας δεσπόζει στη βορειανατολική άκρη του λόφου, στο
πλάτωμα του οποίου διατηρούνται μέχρι σήμερα τα ερείπια της αρχαίας πόλης
της Απτέρας. Διατηρούνται μεγάλα τμήματα του τείχους που περιέβαλε την
πόλη, εντυπωσιακές θολωτές δεξαμενές των ρωμαϊκων χρόνων, ερείπια του
θεάτρου και λείψανα τάφων και ναών, εκ των οποίων τα σημαντικότερα
ανήκουν στο δωρικό ναό της Δήμητρας. Στο κέντρο σχεδόν του αρχαιολογικού
χώρου βρισκόταν η μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θεωρείται πως η
εκκλησία της μονής χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας. Όταν οι
Βενετοί κατέλαβαν την Κρήτη, η πόλη ήταν ερειπωμένη. Οι Βενετοί έχτισαν το
δικό τους οχυρό, που αναφέρεται ώς Παλαιόκαστρο, και δημιούργησαν στα
δυτικά της αρχαίας πόλης ένα μικρό οικισμό. Παρά την ισχυρή της θέση,
λεηλατήθηκε από τον Μπαρμπαρόσα το 1538 και στα μέσα του 17ου αιώνα
πέρασε στα χέρια των Τούρκων. Το φρούριο έχειι σχεδόν τετραγωνική κάτοψη
και είναι ενισχυμένο με δύο ογκώδεις πύργους στη νότια και νοτιοδυτική
πλευρά, ένα μεγάλο προμαχώνα στη βοριοανατολική πλευρά και δύο
ημικυκλικούς πύργους στις άλλες πλευρές. Σε διάφορα σημεία υπάρχουν
πολεμίστρες και τηλεβολίθρες, ενώ στο εσωτερικό διατηρούνται ερείπια
εγκαταστάσεων. Από την ταράτσα του οχυρού βλεπει κανείς τον κόλπο της
Σούδας, τον κάμπο των Χανίων και το φρούριο του Ιτζεδίν.
Δυτική πλευρά
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Η εκκλησία και ο περίβολος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
Άποψη από τα νότια του οχυρού. Εικονίζονται και οι δύο κυκλικοί
πύργοι της νότιας και νοτιοδυτικής πλευράς

Τμήμα της ημικυκλικής προεξοχής της βόρειοανατολικής πλευράς.
Φαινεται και η κεντρική θολωτή πύλη

Ερείπια των ελληνιστικών & ρωμαϊκων χρόνων
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Εσωτερική άποψη της βόρειας πλευράς

Θύρωμα της κύριας πύλης στη
βορειοανατολική πλευρά

Εσωτερική άποψη της βόρειας πλευράς

Λεπτομέρεια του εσωτερικού της ημικυκλικής
προεξοχής της βόρειας πλευράς
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Εσωτερική άποψη της βόρειας πλευράς

Λεπτομέρεια του εσωτερικού της ημικυκλικής
προεξοχής της βόρειας πλευράς

Λεπτομέρεια του εσωτερικού της ημικυκλικής
προεξοχής της βόρειας πλευράς
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Χώρα Σφακίων
Τα Σφακιά είναι ένας τόπος ορεινός με απότομες πλαγιές
και βαθιά φαράγγια που μοιάζει πιο πολύ με φυσικό
οχυρό. Η περιοχή πήρε το όνομά της από την πρωτεύουσα
και υπήρξε εστία συνεχών επαναστάσεων κατά των
Βενετών αλλά και επίκεντρο πολλών μαχών κατά την
διάρκεια των επαναστάεων κατά των Τούρκων. Η Χώρα
Σφακίων είναι ένας μκρός οικισμός κτισμένος κοντά στη
θάλασσα. Η σημερινή ονομασία δώθηκε μάλλον από τους
Βενετούς, οι οποίοι έχτισαν στο χαμηλό λόφο Καστέλλι,
κοντά στη θάλασσα, ένα μικρό οχυρό. Το φρούριο
οικοδομήθηκε στα τέλη του 15ου αιώνα και είναι από τα
τελευταία που έχτισαν οι Βενετοί στην Κρήτη. Σκοπός του
ήταν να προστατεύει την περιοχή, κυρίως από τη
θάλασσα, που λυμαινόταν κυρίως από τους πειρατές. Το
φρούριο ανακαινίστηκε από τους Τούρκους, σήμερα είναι
εντελώς ερειπωμένο.
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αξονομετρικό σχέδιο του 17ου αιώνα

η κατάσταση των των οχυρώσεων τώρα
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χάρτης του 17ου αιώνα
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χάρτης του 17ου αιώνα
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Φραγκοκάστελλο
Το Φραγκοκάστελο βρίσκεται ανατολικά της χώρας των Σφακίων πάνω στη θάλασσα και είναι συνδεδεμένο με θρύλους και παραδόσεις που
ζούν μέχρι σήμερα. Το κάστρο χτίστηκε για να ελέγχουν οι Βενετοί τους ανυπότακτους Σφακιανούς και για να αντιμετωπίσουν την
αυξανόμενη απειλή των πειρατών που κυριαρχούσαν στη Μεσόγειο. Η κατασκευή του άρχισε το 1371 μετά από αίτηση που υπέβαλαν οι
φεουδάρχες των Χανίων με αντιπρόσωπο τον Tomaso Vizamano κοντά στην μικρή εκκλησία του Αγίου Νικήτα. Οι ντόπιοι το ονόμασαν
Φραγκοκάστελλο και η ονομασία αυτή έγινε τελικά αποδεκτή και από τους Βενετούς. Το κάστρο άργησε να κτιστεί εξαιτίας της αντίστασης
των Σφακιανών με επικεφαλείς έξι αδερφούς από την περιοχή Πατσιανός που κατέστρεφαν τη νύχτα ό,τι χτίζοταν την ημέρα.Οι Βενετοί
αναγκάστηκαν να περιφρουρούν το κάστρο μέρα νύχτα. Οι έξι αδερφοί πιάστηκαν και απαγχονίστηκαν. Οι τέσσερις αδερφοί κρεμάστηκαν
στους γωνιακούς πύργους και οι άλλοι δύο στην κεντρική πύλη. Έτσι το κάστρο ποτίστηκε από την αρχή με αίμα. Πρόκειται για ένα μικρό
κάστρο με ορθογωνική κάτοψη. Είναι ενισχυμένο με τέσσερις γωνιακούς πύργους από τους οποίους αυτός της νοτοδυτικής πλευράς είναι ο
ψηλότερος, τριώροφος και φαίνεται πως χρησίμευε για κατοικία της φρουράς. Στην κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε οικοδομικό υλικό απο
γειτονική αρχαία πόλη. Τα βενετσιάνικα κατάλοιπα είναι λιγοστά. Πάνω από την κεντρική πύλη που βρίσκεται στη νοτιοδυτιή πλευρά προς
το μέρος της θάλασσας, σώζεται ανάγλυφο το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου και τα οικόσημα των Querini & Dolfin. Στο εσωτερικό δεν
υπάρχουν παρά μόνο τα ερείπια κτιρίων που έχτισαν οι Τούρκοι πάνω στα θεμέλια βενετσιάνικων κατασκευών. Στη περίοδο της
τουρκοκρατίας χρονολογούνται και οι πολεμίστρες. Γενικά οι Βενετοί δεν χρησιμοποίησαν πολύ το οχυρό που παρέμενε πάντοτε
απομονωμένο χωρίς κάποιο οικισμό ολόγυρά του για να το υποστηρίζει. Μόνο στη περίοδο της τούρκικης απειλής φρόντισαν να το
επισκευάσουν. Το 1770 ο Δασκαλογιάννης αναγκάστηκε να παραδοθεί στους Τούρκους που είχαν στρατοπεδευσει έξω από το οχυρό. Μέσα
στο κάστρο τον Μαϊο του 1828 έγινε μεγάλη καταστροφή των ελλήνων επαναστατών και η θυσία του Χατζημιχάλη Ασλάνη(Νταλιάνη) και
των εθελοντών που είχαν έρθει στην Κρήτη για να συνδράμουν στον αγώνα. Λέγεται πως συνδέεται με τον μύθο Των Δροσουλιτών - σκιών
με ανθρώπινη μορφή, μαυροντυμένες που εμφανίζονται στα τέλη Μαϊου, λίγο πρίν την ανατολή του ηλίου και όταν υπάρχει δροσιά και
γαλήνη στην ατμόσφαιρα.
Σε μικρή απόσταση, στα βορειοανατολικά του φρουρίου σώζεται η μικρή εκκλησία του Αγίου Νικήτα, θεμελιωμένη πάνω σε
παλαιοχριστιανική βασιλική, η οποία έφερε πολύχρωμο μωσαϊκό.
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εξωτερική άποψη
εικόνα από το εσωτερικό

εξωτερική άποψη
νότια πλευρά όπου και η κύρια είσοδος
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Αποψη από τα βόρεια

Ο τετράγωνος πύργος της νοτιοδυτικής πλευράς που προστάτευε την
κύρια είσοδο

Δυτική πλευρά
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Πλάκα με
ανάγλυφη
παράσταση
του λιονταριού
στο υπέρθυρο
της κύριας
πύλης

Η κύρια πύλη εισόδου
Η κύρια πύλη εισόδου
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Εσωτερική άποψη του φρουρίου
Εσωτερική άποψη του φρουρίου

Εσωτερική άποψη του φρουρίου

Τμήμα της βοειοδυτικής πλευράς στο εσωτερικό

Εσωτερική άποψη του τετράγωνου
πύργου της βορειοδυτικής πλευράς
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εσωτερική άποψη
άποψη πύργου

εσωτερική άποψη

λεπτομέρεια ανοίγματος
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Παλαιοχώρα
Η περιοχή αυτή είναι γνωστή ώς Παλαιοχώρα Σελίνου ή και Καστέλλι Σελίνου, από το κάστρο που έχτισαν οι Βενετοί και το ονόμασαν
Σέλινο. Στην ίδια θέση τοποθετείται η αρχαία πόλη Καλαμύδη. Το φρούριο οικοδομήθηκε το 1282 από τον δούκα Marco Gradenigo, που του
έδωσε και την ονομασία του από τα πολλά αγριοσέλινα που φύτρωναν στην περιοχή. ¨Οπως και άλλα οχυρά συνδέθηκε με επαναστάσεις
των αρχών του 14ου αιώνα και κυρίως με την επανάσταση του Βάρδα Καλλέργη (1332). Οι επαναστάτες κατέλαβαν αλλά και κατεδάφισαν
το φρούριο και αυτό ανάγκασε τους Βενετούς να προβούν στην ανοικοδόμησή του το 1334. Το φρούριο είχε απλό σχήμα, σχεδόν
τετραγωνικής κάτοψης, με τρείς γωνιακούς πύργους. Κάτω από το κάστρο δημιουργήθηκε το Βούργο, συνοικισμός εργατών, εμπόρων και
επαγγελματιών, που σκοπό είχαν να εξυπηρετούν τις ανάγκες του φρουρίου και ζούσαν έξω από αυτό. Το 1536 ο πειρατής Μπαρμπαρόσα
κατέστρεψε το φρούριο, οι Βενετοί όμως το ξανάχτισαν το 1595. Όταν οι Τούρκοι κυριάρχησαν στα Χανιά (1645) κατέλαβαν και το κάστρο
της Παλαιόχωρας στο οποίο έκαναν επισκευές. Οι Τούρκοι κατοικούσαν μέσα στο κάστρο. Το φρούριο αυτό γνώρισε επάλληλες
καταστροφές γι’αυτό και το 1834 ήταν ήδη ερειπωμένο. Λίγο μετά το 1850 στο κάμπο που απλώνεται έξω από τις οχυρώσεις, κτίστηκε ο
οικισμός της Παλαιοχώρας με υλικά που αποσπάστηκαν από τα σπίτια του Βούργου.
Από το φρούριο δεν σώζονται παρά ελάχιστα τμήματα κι αυτά ανήκουν στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο,
οι Γερμανοί απέσπασαν οικοδομικό υλικό από τα τείχη για να κατασκευάσουν τις δικές τους εγκαταστάσεις.
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Καστέλλι Κισσάμου
Στη βορειοδυτική άκρη της Κρήτης το Καστέλλι Κισσάμου αποτελεί την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Κατέχει την ίδια θέση του
αρχαίου οικισμού, που έφερε το ίδιο όνομα. Όταν ο Pescatore κατέλαβε την Κρήτη έκτισε στην αρχαία πόλη ένα κάστρο,το οποίο περιήλθε
αργότερα στα χέρια των Βενετών, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν για να αντισταθούν στις επαναστάσεις των Κρητών κατά την διάρκεια του
13ου και 14ου αιώνα. Το κάστρο γνώρισε επανειλημμένες καταστροφές εξαιτίας των επαναστάσεων, των σεισμών και των επιδρομών των
πειρατών. Οι Βενετοί αναγκάστηκαν να το επισκευάσουν χρησιμοποιώντας οικοδομικό υλικό από την αρχαία πόλη. Από παλιές απεικονίσεις,
το φρούριο είχε πεντάπλευρο ασύμετρο σχήμα και περιβαλλόταν από οικισμό. Το 1646 το φρούριο παραδώθηκε στους Τούρκους. Σήμερα
από το κάστρο δεν σώζεται τίποτα εκτός από μικρά τμήματα του ανατολικού τείχους του περίβολου. Οι στρατώνες, οι φυλακές και τα άλλα
κτίσματα και όσα τμήματα του τείχος είχαν διασωθεί, καταστράφηκαν από τους κατοίκους οι οποίοι έχτισαν τις δικές τους κατασκευές.

μέρη των τειχών που έχουν διασωθεί
94

Γραμβούσα
Στη βορειοδυτική άκρη της Κρήτης βρίσκονται τα ερείπια από το
κάστρο της Γραμβούσας. Οι Βενετοί ονόμασαν το ακρωτήρι Capo
Buso, το οποίο οι Κρητικοί μετέφρασαν ώς Άκρα Μπούζα. Οι
Βενετοί έχτισαν το φρούριο και αναφέρονταν στην περιοχή με την
ονομασία Scoglio e Fortezza Garabuse. Η οικοδόμηση του φρουρίου
άρχισε το 1583. Η μελέτη της κατασκευής ανατέθηκε στον μηχανικό
Latino Orsini που επέβλεψε την κατασκευή ώστε να γίνει σε σύντομο
χρονικό διάστημα.Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν πέτρες,
σβησμένος ασβέστης και σίδηρος. Τον Μάρτιο του 1584 δούλευαν
στο κάστρο 100 κτίστες, 100 λατόμοι, 400 κωπηλάτες από τις
γαλέρες και 300 σε αγγαρεία. Το κάστρο περιβάλλοταν από ισχυρά
τείχη με προμαχώνες. Στα σημεία που ο βράχος πρόσφερε φυσική
οχύρωση δεν κτίστηκε τείχος. Η κύρια είσοδος βρίσκεται στην
ανατολική πλευρά, ενώ μια μικρότερη στη νοτιοδυτική. Στο
εσωτερικό υπήρχαν καταλύμματα για τον διοικητή, αποθήκες,
δεξαμενές και δύο εκκλησίες, η μία αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό
της Θεοτόκου. Παρέμεινε στην κυριαρχία των Βενετών μέχρι το
1692, οπότε και ο επικεφαλής της φρουράς το παρέδωσε στους
Τούρκους.

Τμήμα του τείχους της νότιας πλευράς
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2 μαρμάρινα
λιοντάρια που
διακοσμούσαν το
φρούριο

Η ανατολική κύρια
πύλη όπως φαίνεται
από το εσωτερικό
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Άποψη της νότιας πλευράς
Άποψη της νότιας πλευράς

Τμήμα της νοτιοανατολικής γωνίας του τείχους με τον
προμαχώνα Grimani και μια μικρότερη δευτερευουσα
πύλη

Άποψη της ανατολικής πλευράς κοντά στην κύρια πύλη
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Τμήμα των οχυρώσεων της νοτιοδυτικής πλευράς
Η εκκλησία του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου

χάρτης της εποχής
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άποψη των εξωτερικών τειχών
διάφορες απόψεις από τη
θάλασσα
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Κάστρα της Ανατολικής Κρήτης
100

Σητεία

Μερική άποψη του εσωτερικού του πύργου

Στη βόρεια πλευρά της ανατολικής Κρήτης, η Σητεία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στον
μυχό του ομώνυμου κόλπου. Στη βορειοανατολική πλευρά της πόλης, πάνω από το λιμάνι
σώζονται τα ερείπια του βενετσιάνικου οχυρού, που οι ντόπιοι ονομάζουν “Καζάρμα”(Casa
di Arma). Φαίνεται πως χτίστηκε από τον Pescatore το 1204 και στη συνέχεια ανακαινίστηκε
πολλές φορές από τους Βενετούς.Η σημασία του υπήρξε μικρή και χρησιμοποιήθηκε ώς
κατοικία φρουράς. Ο σεισμός του 1303 προκάλεσε μεγάλη καταστροφή στο φρούριο και
χρειάστηκε να ξαναχτιστεί από τα θεμέλια. Νέες καταστροφές προκλήθηκαν το 1450 και το
1508. Το 1538 το φρούριο και η πόλη λεηλατήθηκαν από τον πειρατή Μπαρμπαρόσσα. Το
γεγονός αυτό οδήγησε τους Pallavicini & Savorgnan να προτείνουν την εγκατάλειψη της
οχυρωμένης αυτής θέσης. Οι κάτοικοι όμως επιθυμούσαν την επιδιόρθωση των οχυρώσεων
και γι’αυτό έκαναν προσπάθειες για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα υπέρογκα ποσά.
Τελικά πρίν τα μέσα του 16ου αιώνα, οι Βενετοί έδωσαν την έγκριση να σταλούν τα
απαραίτητα χρήματα για να αρχίσει η αποκατάσταση σύμφωνα με τον μηχανικό Monanni.
Ο πληθυσμός όμως είχε ήδη μετακινηθεί και στο φρούριο έμεινε μόνο η φρουρά μέχρι το
1651 οπότε και διατάχθηκε η οριστική εγκατάλειψη της θέσης. Την περίοδο της
Τουρκοκρατίας στο φρούριο έγιναν επισκευές και προσθήκες, η πόλη όμως δεν κατοικήθηκε
παρά μετά το 1870, οπότε και δημιουργήθηκε νέος οικισμός. Το οχυρό δεσπόζει σε ένα
πλάτωμα,πάνω από το λιμάνι. Σ’αυτό κατεληγαν δυο βραχίονες του τείχους, που
περιέβαλαν τον οικισμό, όπως φαίνεται από τμήματα που διασώθηκαν στην περιοχή των
ρωμαϊκών ιχθυοδεξαμενών. Η κεντρική είσοδος είναι προσανατολισμένη στο νότο και
σ’αυτή φτάνει κανείς ανεβαίνοντας από δύο σκάλες που υπάρχουν στα ανατολικά και στα
δυτικά. Υπάρχει και μια δευτερευουσα είσοδος στη βορειοανατολική γωνία. Στο εσωτερικό
υπάρχει μια μεγάλη αυλή στα δεξιά και αριστερά της οποίας σώζονται δωμάτια. Στο βάθος
υψώνονται τα ερείπια ενός μεγάλου και ψηλού διώροφου πύργου, που χρησίμευε ώς
κατοικία του εκάστοτε διοικητή της φρουράς. Το κτίριο έχει μια μικρή μακρόστενη είσοδο
και τέσσερα παράθυρα στην πρόσοψη του ενώ υπάρχουν αντίστοιχα και στις άλλες δύο
πλευρές. Το εσωτερικό είναι εντελώς ερειπωμένο. Δεν σώζονται παρά μόνο δεκαέξι πέτρινα
σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο δευτερο όροφο καθώς και τα ανοίγματα στους τοίχους,
στα οποία ήταν στερεωμένα τα ξύλινα δοκάρια, ενώ διατηρούνται και ορισμένες
πολεμίστρες και τηλεβολίθρες.
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σχέδιο της εποχής
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σχέδιο του 17ου αιώνα

σχέδιο του 1650 περίπου
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το λιμάνι

σχέδιο του 17ου αιώνα

μέρος των τειχών
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μέρος της
οχύρωσης

εξωτερική άποψη
του πύργου

μέρος της
οχύρωσης
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ο διώροφος πύργος

κύρια είσοδος
άποψη του κάστρου από χαμηλά
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Το τείχος της δυτικής πλευράς

πηγή: Καρποδίνη - Δημητριάδη Ε. “ Κάστρα & φορτέτσες της Κρήτης - εικόνες & μνήμες”

άποψη του κάστρου μαζί με το λιμάνι
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Ο κεντρικός πύργος στο κάστρο
Ο κεντρικός πύργος- εξωτερικά

Η είσοδος του φρουρίου από το εσωτερικό
Ο διώροφος πύργος
108

Κυκλική σκοπιά στην
εξωτερική βορειοδυτική
γωνιά του κεντρικού
πύργου

Εσωτερικό-βορειοανατολική πλευρά

Εσωτερικό-βορειοδυτική
πλευρά

Η σκάλα της ανόδου
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Ιεράπετρα

Το εσωτερικό τμήμα του τείχους στην πλευρά της
κύριας εισόδου

Στην άκρη του λιμανιού της Ιεράπετρας,στη θέση που είναι γνωστή ως
Σαρακήνα βρίσκεται το βενετσιάνικο οχυρό που οι ντόπιοι ονομάζουν
Καζάρμα, συνηθέστερα όμως Καλέ. Το οχυρό με ορθογωνική κάτοψη,
κτίστηκε την περίοδο της βενετοκρατίας στη θέση παλαιότερου που είχε
οικοδομηθεί από τον Pescatore. Υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα οχυρά και
κέντρο επαναστάσεων. Χρειάστηκε να επισκευαστεί πολλές φορές.
Καταστροφές έπαθε και από τους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή με πιο
ισχυρό αυτόν του 1508. Οι Τούρκοι κατέλαβαν το οχυρό το 1647 και έκαναν
επισκευές και επιδιορθώσεις. Με το οχυρό έχουν συνδεθεί διάφορες
παραδόσεις όπως αυτή που θέλει το κάστρο να καταποντίζεται μετά τον
ισχυρό σεισμό του 1870 μαζί με την τούρκικη φρουρά του. Η Ιεράπετρα έχει
πληγεί από πολλoύς σεισμούς με τελευταίο αυτόν του 1950, οπότε και
καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Οι εξωτερικοί τοίχοι του
κάστρου είναι ενισχυμένοι με πύργους και πολεμίστρες να στέκονται στην
είσοδο του λιμανιού.
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άποψη του φρουρίου από τα νοτιοδυτικά.

άποψη των τειχών απο τα βόρεια με την κύρια πύλη της εισόδου
και τον τετράγωνο πύργο που την προστάτευε

άποψη του φρουρίου από τα νοτιοανατολικά.

άποψη του φρουρίου από τα βόρεια
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άποψη των τειχών απο τη θάλασσα

άποψη των τειχών με τα
κανόνια. επίσης φαίνονται
οι ημικυκλικές επάλξεις

άποψη των τειχών
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Σπιναλόγκα
Στη βορειοδυτική άκρη του κόλπου της Μιραμπέλου βρίσκεται το νησί της Σπιναλόγκας. Η
θέση ήταν οχυρωμένη από την αρχαιότητα. Οι Βενετοί αποφάσισαν να χτίσουν τις δικές
τους οχυρώσεις στα πλαίσια του γενικότερου αμυντικού σχεδιασμού. Πολλές προτάσεις
έγιναν για τον τρόπο κατασκευής αλλά και την ένταξη της υπάρχουσας οχύρωσης. Τελικά
ζητήθηκε η μεσολάβηση της Γερουσίας που έστειλε τους μηχανικούς Moretto Calabrese &
Genese Bresciani για να βοηθήσουν τον προβλεπτή Luca Michiel. Επιλέχθηκε η λύση της
κατασκευής νέων τειχών που θα ενισχύοταν με προμαχώνες και μεσοπύργια για να γίνουν
οι κατάλληλες επιχωματώσεις ώστε να οικοδομηθούν τα απαραίτητα κτίρια για τη φρουρά.
Για την οικοδόμησή του χρησιμοποιήθηκε υλικό από την αρχαία πόλη. Το έργο ξεκίνησε το
1579 και μέσα σε δύο μήνες είχαν κατασκευαστεί οι προμαχώνες Dona & Tiepolo στη νότια
πλευρά, η mezzaluna Michiel στη βόρεια άκρη και η μνημειακή πύλη της εισόδου στη δυτική
πλευρά στο επιστύλιο της οποίας υπήρχε επιγραφή του γενικού προβλεπτή Michiel. Η
ολοκλήρωση του φρουρίου γνώρισε αρκετές καθυστερήσεις που οφείλονταν αφενός στις
δυσκολίες για τη λατόμευση των βράχων, αφετέρου εξαιτίας των διαφωνιών των
μελετητών. Εξαιτίας των καθυστερήσεων το 1601 η ξύλινη γέφυρα είχε σαπίσει και το
1628 τα θεμέλια των δύο μεσημβρινών προμαχώνων είχαν καταστραφεί. Ακολούθησαν
επισκευές, ιδιαίτερα το 1654, οπότε και η σημασία του φρουρίου για την αντιμετώπιση της
τούρκικης απειλής. Το φρούριο παρέμεινε στα χέρια των Βενετών μέχρι το 1715, οπότε και
οι Τούρκοι το πήραν με συνθηκολόγηση. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε
ως φυλάκη και σαν ελληνικό σχολείο. Το 1903 μετατράπηκε σε λεπροκομείο όπου οι λεπροί
έφτιαξαν δικές τους κατοικίες. Οι τελευταίοι κάτοικοι το εγκατέλειψαν το 1957.
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άποψη του
φρουρίου απο τα
νοτιοδυτικά με
τον προμαχώνα
Tiepolo

Η είσοδος στον προμαχώνα Ντόνα,που ήταν ενισχυμένος εξωτερικά με
την παρωτίδα και γι’αυτό είχε στρογγύλεμα στην εξωτερική επιφάνεια
Μερική άποψη του φρουρίου απο τα νοτιοανατολικά με τμήμα
της ημισέληνου Moceniga
114

Τμημα του τειχους στη νοτιοανατολική πλευρά

Ημισέληνος Michiel στη βόρεια άκρη του φρουρίου

Ορθόδοξος ναός του Αγ.Γεωργίου Στη νοτιοανατολική πλευρά
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άποψη του φρουρίου απο τα νοτιοδυτικά με τον προμαχώνα
Tiepolo

άποψη του φρουρίου απο τα νοτιοδυτικά με τον προμαχώνα
Tiepolo

Μερική άποψη του φρουρίου απο τα νοτιοδυτικά με τμήμα του
προμαχώνα Tiepolo και της ημισέληνου Moceniga
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διάφορες απόψεις από το εσωτερικό του κάστρου με πρόσθετες
κατασκευές από την εποχή που λειτουργούσε ως λεπροκομείο
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οι ημισέληνοι Moceniga & Michiel
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άποψη του φρουρίου με τα εξωτερικά τείχη

εικόνες από την ημισέληνο Moceniga

εικόνες από την ημισέληνο Michiel
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η οχύρωση της Σπιναλόγκας από ψηλά

άποψη από το εσωτερικό
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άποψη της ημισελήνου
Michiel

στοά από το εσωτερικό

άποψη πυργίσκου
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εσωτερικό κτίσμα

η ημισέληνος Moceniga από κοντινή
λήψη

άποψη από τις εσωτερικές κατασκευές
η κεντρική πύλη
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διάφορες απόψεις από το εσωτερικό του κάστρου με πρόσθετες
κατασκευές από την εποχή που λειτουργούσε ως λεπροκομείο
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Απόψεις των
ερειπωμένων
εγκαταστάσεων που
λειτουργούσαν και
την περίοδο 19041957 σαν
λεπροκομείο

Η Κεντρική πύλη του φρουρίου
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Απόψεις σπιτιών
στην δυτική πλευρά
του φρουρίου της
Σπιναλόγκας
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Ημισέληνος Moceniga από το εσωτερικό

Cortina Faliera - μεταπρομαχώνιο της νοτιας πλευράς

προεξοχή στη βορειοδυτική πλευρά του τειχους, κοντά στην
ημισέληνο Michiel
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Τυπολογική εξέταση - Ομαδοποίηση των οχυρώσεων
εξέλιξη μέσα από χάρτες
Παρατηρείται ότι τα περισσότερα οχυρωματικά έργα στον κρητικό χώρο
παρουσιάζουν ομοιότητες στον τρόπο κατασκευής. Η κατασκευή των
οχυρώσεων εξαρτιόταν από τη μορφολογία του εδάφους αλλά και από τα
διαθέσιμα υλικά (ασβεστολιθικά πετρώματα - πωρόλιθο). Το έδαφος ήταν
ο παράγοντας που καθόριζε την μορφολογία των θεμελίων, τον ορισμό
και την ύπαρξη της τάφρου. Όταν η οχύρωση ξεκινούσε σε βραχώδη
περιοχή παραλείπονταν στοιχεία της κατασκευής διότι ούτως ή άλλως η
πρόσβαση από εκεί ήταν αδύνατη. Στην ουσία η κατασκευή εξαρτιόταν
από το αν βρίσκεται σε παραλιακό ή σε πιο εσωτερικό σημείο. Παρ' όλα
αυτά η τεχνική κατασκευής είναι πανομοιότυπη. Οι προμαχώνες είναι
πολυγωνικοί, καρδιόσχημοι και αποτελούνται από τα ίδια στοιχεία σε
οχυρώσεις όπως του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, των Χανίων, της Σούδας,
της Γραμβούσας, της Σπιναλόγκας. Κάστρα όπως το Φραγκοκάστελο, της
Παλαιοχώρας και της Ιεράπετρας έχουν τετράγωνους προμαχώνες. Το
κάστρο της Απτέρας έχει στρογγυλούς προμαχώνες και διαφοροποιείται
από τα υπόλοιπα λόγω της ύπαρξής του από την αρχαιότητα. Τα τείχη
των πόλεων είναι ογκώδη, πολύ ψηλά και με κλίση. Γενικά
διαφοροποίησεις υπάρχουν λόγω των διαφορετικών αναγκαιότητων των
διαφόρων πόλεων και από το πόσο ευπρόσβλητα ήταν. Αρκετές
οχυρώσεις έφεραν ημισέληνο όπως στη Σπιναλόγκα. Ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά των οχύρωσεων είναι το έμβλημα με το λιοντάρι του Αγίου
Μάρκου που απαντάται στα περισσότερα κάστρα, ένα έμβλημα που
χαρακτηρίζει γενικά όλη την Ενετοκρατία. Για τα υπόλοιπα κάστρα είναι
δύσκολο να πάρουμε θέση διότι δεν έχουν διασωθεί τμήματα ώστε να
βγαίνει κάποιο πόρισμα.
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Χάρτης του 1680 (Χανιά)
.

Αεροφωτογραφία από τα Χανιά
(Νεώρια του Moro - Sabbionara)

Παρατηρείται από τη σύγκριση των σχεδίων ότι η βασική μορφή των
οχυρώσεων παραμένει σχεδόν αναλλοίωτη. Οι φθορές εμφανίζονται σε
κάποια τμήματα που καταρρέουν από το πέρασμα του χρόνου και τα
οποία είναι επισκευάσιμα. Επίσης κάποια τμήματα λείπουν αφού την
περίοδο μετά την τουρκοκρατία κατεδαφίστηκαν "για να φύγει το στίγμα
της τουρκοκρατίας" όπως ήταν η τότε αντίληψη.
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πηγή: Biblioteca Marciana

Αεροφωτογραφία από το Ρέθυμνο

Χάρτης του 15ου αιώνα

Αεροφωτογραφία από το Ρέθυμνο
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Χάρτης της εποχής
(Κούλες)

Αεροφωτογραφία από το Ηράκλειο

Αεροφωτογραφία από το Ηράκλειο (Κούλες)
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Αεροφωτογραφία από το Ηράκλειο

Χάρτης του 15ου αιώνα

Χάρτης του Ηρακλείου
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Προτάσεις για δημιουργία πολιτιτικού
δικτύου μνημείων
Οι οχυρώσεις είναι τμήμα της καθημερινότητας των Κρητικών αφού είναι τμήμα των τωρινών πόλεων. Όμως ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν την
ιστορία των οχυρώσεων αυτών και να αναγνωρίσουν την ιστορική αξία τους. Προτείνεται λοιπόν ένα είδος περιπάτου - περιήγησης όπου ο κόσμος θα
έχει μια επαφή με την αρχιτεκτονική και την τεχνολογία των κατασκευών εκείνης της εποχής. Τέτοιες διαδρομές είναι ενδιαφέρουσες όχι μόνο για ιστορικούς και αρχιτέκτονες αλλά και για επισκέπτες από το εξωτερικό αλλά και για τους ντόπιους που θέλουν να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου. Τέτοιες
περιηγήσεις μπορούν να γίνουν στις κεντρικές πόλεις όπως Ηράκλειο - Ρέθυμνο - Χανιά όπου διαθέτουν πλούσιο οχυρωματικό έργο. Σε περιοχές όπως
η Ιεράπετρα, η Σητεία, η Σπιναλόγκα, τα Σφακιά προτείνονται να λειτουργήσουν ως "μουσεία" όπως λειτουργεί το Φραγκοκάστελλο και ο Κούλες με
δυνατότητα ελεγχόμενων επισκέψεων κάποιες ώρες.
Μια άλλη πρόταση είναι η χρήση των κάστρων ως χώροι για πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως το σύγχρονο θέατρο "Ερωφύλλη", όπου δίνονται κάθε
καλοκαίρι οι παραστάσεις και οι συναυλίες στα πλαίσια του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ και ο Κούλες. Στον προμαχώνα της Άμμου στα Χανιά λειτουργεί
καφετέρια και μέσα στις οχυρώσεις υπάρχει ένα ξενοδοχείο, κινήσεις που υποδηλώνουν ότι τα έργα αυτά εντάσσονται στην καθημερινότητα. Συνετό θα
ήταν οι κινήσεις αυτές να γίνονται με πολλή σκέψη έτσι ώστε να υπάρχουν καταστροφές στις ιστορικές αυτές οχυρώσεις. Κατα καιρούς έχουν γίνει
μελέτες ανάδειξης των οχυρώσεων μέσω αναστυλώσεων, φωτισμού και ανακατασκευής κάποιων τμημάτων. Τον περασμένο χρόνο έγιναν κάποιες
ενστάσεις όσον αφορά την κατάσταση του Κούλε και τα υποθαλάσσια θεμέλια που είχαν φθαρεί από το πέρασμα του χρόνου.
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Βενετσιάνικες Κατασκευές

Ναός Αγίου Μάρκου Ηράκλειο
Ναός San Salvatore Χανιά

Λότζια (λέσχη ευγενών) Ηράκλειο

Κρήνη Μοροζίνι Ηράκλειο

Θύρωμα στο ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου
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Νεώρια Ηράκλειο
Νεώρια Χανιά

Διακοσμητικό στοιχείο - Ρέθυμνο

Μονή Αρκαδίου

Μουσείο Χανίων (San Salvatore)
134

Επίλογος
Τερματίζοντας το ταξίδι στα κάστρα της Κρήτης, διαπιστώνουμε πως η ενετοκρατία επηρρέασε τον χαρακτήρα του νησιού δίνοντας
του το στίγμα της “Βενετίας της Ανατολής ”λόγω των βενετογοτθικών επιρροών. Κάστρα που στέκουν ακόμη αγέρωχα παρ’όλες τις
καταστροφές από πειρατές, σεισμούς, πολέμους αλλά και το πέρασμα του χρόνου. Μπορεί το υλικό τους να είναι ο λίθος αλλά η
κατασκευή και η μετέπειτα επισκευή τους τα κάνουν να δείχνουν ζωντανά μέσα από τα ερείπια τους. Το σημαντικό στα κάστρα αυτά
δεν είναι η κατσκευή ,που είναι επιβλητική, αλλά η ιστορία και ο σκοπός δημιουργίας τους λόγω της ανάγκης για προστασία από τις
συχνές επιδρομές. Σε κάποια από τα φρούρια αυτά τμήματά τους έχουν εξαφανιστεί και άλλα παραμορφωθεί. Όμως στοιχεία της
βενετσιάνικης φρουριακής αρχιτεκτονικής και της παραδοσιακής τεχνικής που χρησιμοποιήσαν οι τότε κάτοικοι τοι νησιού φαίνονται
μέσα από λεπτομέρειες. Η αλληλοεπίδραση, λοιπόν, αυτή κάνει τα οικοδομήματα αυτά να είναι μοναδικά. Η κατασκευή τους
κράτησε χρόνια, έφερε διαμάχες μεταξύ των μηχανικών και κόστισαν πολύ αλλά έκαναν περήφανους τους κατασκευαστές. Η
επιρροή των Βενετών συναντάται και σε αλλες κατασκευές όπως δημόσια κτίρια και έργα αλλά και σε απλές κατοικίες μα
περισσότερο το έμβλημα - λιοντάρι του Αγίου Μάρκου που ακόμη και τώρα συμπληρώνουν μέρη των πόλεων που ζούν για να
θυμίζουν την ιστορία του νησιού.
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