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Δ π ρ α ξ η ζ η ί ε ο 

 

    Μέζα από ηα θύιια ηεο εξγαζίαο καο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε 

ηδηαηηέξσο θάπνηνπο αλζξώπνπο πνπ καο βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο εξγαζίαο θαη ηε ζύληαμε ηεο. 

    Καηαξράο ηνπο δαζθάινπο καο, Κ. Αηκίιην Λαγό, Κ. Γεώξγην 

Γξαηθνύζε, θαζεγεηέο ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ ηδξύκαηνο Α.Σ.Δ.Η. 

Πεηξαηά, γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ηελ νπνία είρακε θαηά 

ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο. Σε Γ/ζε ηεο 20
εο

 εθνξίαο 

Βπδαληηλώλ αξραηνηήησλ πνπ ππάγεηαη ην θάζηξν, γηα ηελ άδεηα εηζόδνπ 

θαη εξγαζίαο ζην ρώξν, ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηεο πηπρηαθήο καο 

εξγαζίαο θαζώο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο γηα ην πιηθό πνύ καο 

παξείραλ. Σν Κνξγηαιέλην Ίδξπκα γηα ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαηεξεί θαη δαλεηζηήθακε από ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηδξύκαηνο, γηα ην λεζί 

ηεο Κεθαινληάο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ θαζώο επίζεο  θαη γηα ην πινύζην 

θσηνγξαθηθό πιηθό, πνπ αθνξά ην θάζηξν, από ην Λανγξαθηθό κνπζείν 

ηνπ Ηδξύκαηνο πνπ βξίζθεηε ζην  Αξγνζηόιη 

    Δπίζεο ην Κ. Γεκήηξε Μεζζάξε, αξρηηέθησλ κεραληθόο γηα ηελ 

παξαρώξεζε ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ γεσδαηηηθνύ ζηαζκνύ G.T.S.-220 θαη 

ησλ παξειθόκελσλ ηνπ γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ καο.   
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Δ η ζ α γ ω γ ε 

 

    Με ηελ αλάιεςε ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, όπνπ αθνξά 

ηνλ γεσηερληθό θαη νηθνλνκηθό ηνκέα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ 

ζπνπδώλ καο, ζην ηκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγωλ ηνπ ηδξύκαηνο 

ηνπ Α.Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά, είρακε σο ζηόρν ηελ απνθόκηζε εξγαζηαθώλ 

εκπεηξηώλ θαη ζθνπό ηελ νινθιήξσζε ηεο Σνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο . 

    Μέζα από ηελ ρξήζε ησλ ηαρπκεηξηθώλ νξγάλσλ, ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα, γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο, ηελ ηζηνξηθή 

έξεπλα κέζα από βηβιηνγξαθία θαη αλζξώπνπο, ζηελ νπνία θαη ζηνπο 

νπνίνπο αλαηξέμακε, θαζώο επίζεο θαη από ηε κεηαμύ καο ζπλεξγαζία 

βγάιακε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξόπν ζθέςεο εθαξκνγήο, ηόζν 

«επηζηεκνληθά» όζν θαη «ηερληθά» γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

εθαξκνγή ηνπ ρξόλνπ, ηνπ  ρξήκαηνο, θαη ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ 

επηζπκνύζακε θαη δηαζέηακε. 

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζην παξειζόλ δελ είρε ππάξμεη θάπνηα 

παξόκνηα πξνζπάζεηα ηνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο ηνπ θάζηξνπ ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ, βάζεη ζηνηρείσλ  ηεο ηνπηθήο Πνιενδνκίαο θαη 

ηεο αξκόδηαο Αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο, παξά κόλν θσηνκεηξηθέο 

θαη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο από αεξνθσηνγξαθίεο, ζθίηζα, θαη 

παιαηόηεξα ζθαξηθήκαηα. Γηα ην ιόγν απηό καο δεηήζεθαλ 

αληίγξαθα ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο πνπ επραξίζησο 

παξαδώζακε ζηελ αξκόδηα ππεξεζία πξνο ρξήζε γηα ηερληθνύο θαη 

ηνπξηζηηθνύο ιόγνπο. 
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Σν θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεωξγίνπ.  
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Κεθάιαην 1
ν
 

 

 

Θεωξεηηθό κέξνο εξγαζίαο 
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Ο κύζνο 

    Ζ παξάδνζε ιέεη όηη ν 1νο επνηθηζκόο έγηλε από ηνλ Πεξέιαν πνπ ν 

παηέξαο ηνπ, Σάξηνο, ήηαλ γηόο ηνπ Πνζεηδώλα. ε κηα εθζηξαηεία όκσο 

γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ λεζηνύ ν Πεξέιανο ληθήζεθε από ηνλ Ακθηηξύσλ, 

βαζηιηά ησλ Θεβώλ, ν νπνίνο πξνζέθεξε ην λεζί σο αληακνηβή ζηνλ 

Κέθαιν, έλαλ κπζηθό ήξσα , ν νπνίνο ηνλ βνήζεζε ζηε κάρε. Σν όλνκα 

ηνπ Κέθαινπ δηαηεξήζεθε έληνλα κέζα από ηελ παξάδνζε έσο θαη 

ζήκεξα. 

Η λήζνο Κεθαινληά 

    Σν λεζί ησλ αληηζέζεσλ, θνκβηθό ζεκείν κεηαμύ αλαηνιήο θαη δύζεο, 

ζηαπξνδξόκη λαπηηθώλ 

δηαδξόκσλ, Μεγαιόλεζνο 

ησλ 7 λήζσλ βξίζθεηαη 

κεηαμύ 38
νπ 

04΄ θαη 38
νπ

 

29΄γεσγξαθηθνύ πιάηνπο, 

20
νπ

 20΄ θαη 20
νπ

 49΄ 

γεσγξαθηθνύ κήθνπο. 

Καιύπηεη έθηαζε 904 

ρηιηάδεο ζηξέκκαηα (θαη 

107 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα ε 

Ηζάθε),κε κήθνο αθηώλ 

πεξίπνπ 110 κίιηα. 

 

            Λεπτομέρεια χάρτη της Πελοποννήσου (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Εχινάδες) 

                                  1716 -1737, Εθνική Χαρτοθήκη 
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    Πξσηεύνπζα ην Αξγνζηόιη, πνπ βξίζθεηαη αζθαιώο ηνπνζεηεκέλν 

ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ 3
νπ 

θπζηθνύ ιηκαληνύ ηεο Μεζνγείνπ, κε 

πιεζπζκό 39,579ρηι. θαηνίθνπο, (απνγξαθή ηνπ 2001) εθ ησλ νπνίσλ 

3,052ρηι. έρεη ε Ηζάθε, κε αζρνιίεο ηνλ ηνπξηζκό, ηελ λαπηηιία, θαη ην 

εκπόξην. 

Σν δαληεισηό πεξίγξακκα ηεο Κεθαινληάο δεκηνπξγεί κηθξόηεξεο 

ρεξζνλήζνπο, θόιπνπο, θαη αθξσηήξηα ζπάληαο νκνξθηάο θαη 

κνλαδηθόηεηαο. 

 

ύληνκε πεξηγξαθή 

    Ο ιόθνο όπνπ εδξάδεηαη ην 

κλεκείν ηεο Κεθαινληάο, ε 

παιηά ηεο πξσηεύνπζα, ην 

θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ εθ 

θύζεσο νρπξό, απνηειεί ηε 

κνξθνινγηθή ζπλέρεηα ηνπ 

ιόθνπ πνπ ην νρπξώλεη θπζηθά. 

Βάηα θαη αζαλάηνπο κε θάζε 

ινγήο αγθάζηα από ηε 

λνηηνδπηηθή πιεπξά ελώ από ηα 

αλαηνιηθά ν νξεηλόο όγθνο ηνπ 

Αίλνπ, παξέρεη αζθάιεηα. 

 

Ο χάρτης του Christophori Buondelmonti, χειρόγραφο του 15ου αιώνα 

                                            (Γεννάδειος βιβλιοθήκη) 
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    Κηίζζεθε καθξηά από ηε ζάιαζζα γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ ησλ 

πεηξαηηθώλ ξεζάιησλ, ζε ζέζε πεξίνπηε γηα λα θαηνπηεύεη ην γύξσ 

ρώξν, θαζώο θαη ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ λεζηνύ γηα λα ειέγρεη θαη λα 

επηβάιεη ηελ ηάμε όηαλ απαηηνύλην. Λόγνη ηνπνγξαθηθνί θαη ακπληηθνί 

ζπλέβαιαλ ζην θηίζηκν ηνπ θάζηξνπ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη ε παξνπζία ηνπ είλαη ζπλδεδεκέλε θαηά θύξην 

ιόγν κε ηελ Βελεηηθή θπξηαξρία ζηελ Κεθαινληά. 

 

    Σν όλνκα ηνπ πξνέξρεηαη από ην 

κηθξό εθθιεζάθη αθηεξσκέλν ζηνλ 

Ατ-Γηώξγε πνπ ήηαλ θηηζκέλν ζηελ 

θνξπθή ηνπ ιόθνπ, πξηλ από ηελ 

θαηνίθεζε θαη νρύξσζε ηνπ, θαη 

πξηλ από ηελ ίδξπζε ηνπ πξώηνπ θαη 

παιαηόηεξνπ εζσηεξηθνύ θξνπξίνπ 

από ηνπο Βπδαληηλνύο, ην νπνίν 

γλσξίδνπκε από δηάζπαξηα θείκελα 

θαη παξαδόζεηο. 

 

     Ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος, 

     σκηνικό του National Gallery,  

     Λονδίνο. ( 1518 – 1594 ) 

 

    Οη ζπλερείο θπζηθέο θαη κε θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηε δελ άθεζαλ πίζσ 

ηνπο ίρλε ηθαλά λ’ απνδείμνπλ ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο .Οη Βπδαληηλνί 

«πάηεζαλ» πάλσ ζηα αξραία ίρλε, νη Φξάγθνη πάλσ ζηα Βπδαληηλά, νη 

Βελεηνί πάλσ ζηα Φξάγθηθα θαη νη λεώηεξνη «θαηαθηεηέο» 

αθνινύζεζαλ. 
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Γηάθνξα Σνπωλύκηα 

    Σν θάζηξν ηνπ Αγ. 

Γεσξγίνπ Κεθαιιελίαο 

εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα 

έγξαθα θαη ζρέδηα κε 

αξθεηά νλόκαηα ,όπσο: 

Fort Georgi, Castelo di 

San Georgio, Fortessa di  

 

        Ατελές σχέδιο του Napier που παρουσιάζει το κάστρο ( 1822 -1830 ) 

 

 

                                     Σν θάζηξν ζην ράξηε ηνπ 1606 ηνπ Rosaccio 

San Ziorzio, Borgo, Borgo di San Georgio, Φξνύξην θαη πύξγνο ηνπ Ατ-

Γηώξγε, Ορπξό θαη πύιε ηεο Κεθαινληάο, αιιά θαη πόιε ηνπ Βξάρνπ, 

City della rocca. πσο όκσο θη αλ εηπσζεί απηή ε κεζαησληθή 

πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ, είλαη από ηεο πην ελδηαθέξνπζεο κέζα ζηε 

Μεζόγεην ιόγσ ηζηνξίαο θαζώο επίζεο θαη από αξρηηεθηνληθή άπνςε, 

ζηξαηησηηθή νρπξσκαηηθή θαη αξκνληθή δηάπιαζε ζην ρώξν. 
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Η ηζηνξία ηνπ θάζηξνπ κέζα ζην ρξόλν 

 

-Αξραία πεξίνδνο. 

    Ζ παξνπζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο εληνπίδεηαη γηα πξώηε θνξά γύξσ 

ζηα 50,0000 ρξόληα π.ρ. ζε κηα πεξίνδν όπνπ ε ζάιαζζα βξηζθόηαλ 

ηνπιάρηζηνλ 100,0m ρακειόηεξα από ηε ζεκεξηλή, θαη ε Κεθαινληά 

όπσο θαη η’ άιια Ηόληα λεζηά ήηαλ αθόκα ελσκέλα κε ηελ απέλαληη 

Διιεληθή επεηξσηηθή ρώξα. Σα δηνηθεηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ λεζηνύ 

«πόιεηο – θξάηε » ζύκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθό Θνπθπδίδε έπαςαλ λα έρνπλ 

ηελ απηνλνκία ησλ πόιεσλ κεηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ λεζηνύ από ηνπο 

Ρσκαίνπο. 

 

-Ρωκαϊθά ρξόληα. 

    Καηά ηελ Ρσκατθή θαηνρή νη Κεθαιιήλεο επεκεξνύζαλ ιόγν ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ πνπ είραλ αλαπηύμεη. ηαλ ην 394 κ.ρ. ε 

Κεθαινληά πεξηήιζε ζην Αλαηνιηθό Ρσκατθό θξάηνο ππό ηνλ Αξθάδην, 

καζηίδνληαλ ηα παξάιηα ηεο λήζνπ από ιεζηξηθέο επηδξνκέο βαξβαξηθώλ 

ιαώλ. Γελ γλσξίδνπκε όκσο αλ είρε θαηαζθεπαζζεί ην νρπξό ζηελ 

θνξπθή ηνπ ινθίζθνπ. 

 

-Βπδαληηλά ρξόληα (809 – 1479). 

    Σνλ 7ν αηώλα μεθίλεζαλ ζηαδηαθά λα εγθαηαιείπνληαλ νη 

παξαζαιάζζηνη νηθηζκνί θαη νη θάηνηθνη κεηνίθεζαλ ζηα νξεηλά θαη ζηα 

κεζόγεηα κέξε. 
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    Οη πνιηηηθνί θαη 

ζηξαηησηηθνί ηνπ 

λεζηνύ πνπ είραλ σο 

βάζε ην θάζηξν 

παξεπξίζθνληαλ ζε 

θάζε αθξόηαην ζεκείν 

ηεο Κεθαινληάο  γηα λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο 

θαηαζηξνθέο. 

 

          Κεφαλονιά – Ιθάκη, μουσείο Κορρερ 

 

-Πεξίνδνο Φξαγθνθξαηίαο (1185 – 1479). 

    Σν 1185 κε ην Γνπιηέικν Β΄ 

άξρηζε ε εμάξηεζε ηεο 

Κεθαινληάο από ην Ννξκαλδηθό 

θξάηνο ηεο ηθειίαο όηαλ ν 

Βαζηιηάο δώξηζε ηε λεζηώηηθε 

απηή έθηαζε σο ηηκάξην ζηνλ 

νλνκαζηό πεηξαηή από ην 

Brintezi, Μargaritone. Από ηόηε 

ρξνλνινγείηαη θαη ε ιήμε ηεο 

Βπδαληηλήο θπξηαξρίαο ζην λεζί.  

 

       Χαλκογραφία του J. Peeters, 1685. μουσείο Civico corror, Βενετία 
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Από ην ρξνληθό ησλ Σocchi καζαίλνπκε πσο ην 1362, πξώηε έδξα ηεο 

επηθξαηείαο ήηαλ ην θάζηξν ηεο Κεθαινληάο ην νπνίν θαη αλνηθνδόκεζε.  

 

-Η 1ε Σνπξθηθή θαηνρή. 

    Σν 1479 νη Σνύξθνη θαηέιαβαλ ηελ Κεθαινληά . Ο Ax met, δηνηθεηήο 

ηεο Απιώλαο, εηζήιζε ζξηακβεπηηθά ζην θάζηξν ην νπνίν αηκαηνθύιεζε 

θαη ππξπόιεζε ην θξνύξην. Άθεζε κέξνο ηνπ ζηξαηεύκαηνο ηνπ ζην λεζί 

κε επηθεθαιή έλαλ ζηξαηησηηθό δηνηθεηή πνπ θαηνηθνέδξεπζε κέζα ζην 

θάζηξν ηνπ Ατ Γηώξγε. 

 

-Η Δπάλνδνο θαη ηέινο θπξηαξρίαο Tocchon. 

    Σν 1481 ν Antonio Toccho κε θαηαιαλνύο κηζζνθόξνπο θαηέιαβε ην 

θάζηξν ηεο Κεθαινληάο. Ζ θαηαπίεζε πνπ αζθνύζε ζηνπο Κεθαιινλίηεο 

θαζώο θαη ε αλνρή ηνπ πξνο ηηο πεηξαηηθέο επηδξνκέο πνπ μεγύκλσλαλ ην 

λεζί, ήγεηξαλ επίζεζε από ηνπο ληόπηνπο θαηά ηελ νπνία ν Αληώληνο 

δνινθνλήζεθε ην 1483,όπνπ θαη ζήκαλε ην ηέινο ηεο δπλαζηείαο ησλ 

Tocchi θαη ην ηέινο ηεο Φξάγθηθεο πεξηόδνπ γηα ηελ Κεθαινληά. 

 

-ύληνκε Βελεηηθή θαηνρή (1483 – 1485). 

    Πξνζσξηλνί θπξίαξρνη ηνπ θάζηξνπ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο Κεθαινληάο 

ήηαλ νη Βελεηνί όπνπ ην 1485 αλαγθάζηεθαλ βάζεη ζπλζήθεο λα ην 

παξαδώζνπλ ζηνπο Οζσκαλνύο. 
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-Η 2ε Σνπξθηθή θαηνρή (1485 -1499). 

    ηηο κέξεο ηηο Σνπξθηθήο θαηνρήο, ην 1499 δελ άξγεζε λα μεζπάζεη ν 

επόκελνο Βελεηό-Σνπξθηθόο πόιεκνο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη 

Βελεηνί πξνζπάζεζαλ άιιεο δύν θνξέο λα εθπνξζήζνπλ, ρσξίο 

απνηέιεζκα, ην θάζηξν ηνπ Ατ Γηώξγε. Ζ κηα ήηαλ ππό ηνλ Antonio 

Grimani θαη ε άιιε ππό ηνλ Melchior Trevisan. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1499 

ν Oliver Morello επηρείξεζε κάηαηα έθνδν γηα λα θαηαιάβεη ην θάζηξν 

ηνπ Ατ Γηώξγε. Οη Σνύξθνη είραλ νρπξσζεί ζαλ αζηαθνί ζηνλ κηθξό αιιά 

δύζθνιν γηα εθπόξζεζε νρπξσκέλν ρώξν ηνπ θξνπξίνπ. 

 

-Πεξίνδνο Δλεηνθξαηίαο (1499 -1526). 

    Ζ Βελεηία γηα λα ζώζεη ην γόεηξν ηεο θαη ηελ θπξηαξρία ηεο ζηνλ 

Ηόλην ρώξν, δήηεζε ηελ βνήζεηα ηνπ Ηζπαληθνύ ζηόινπ .Οη ελσκέλεο 

ρξηζηηαληθέο δπλάκεηο δελ άξγεζαλ λα πνιηνξθήζνπλ ηνπο 300 

νρπξσκέλνπο Σνύξθνπο κέζα ζην θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Έηζη ην 

δπζπξόζηην θάζηξν πεξηθπθιώζεθε αζθπθηηθά.  

    Καζώο ήηαλ θπζηθό επόκελν 

πξώηε άξρηζαλ νη Ηζπαλό-

Δλεηνί ηελ πνιηνξθία. 

Δπηηέζεθαλ ελάληηα ζηνπο 

Σνύξθνπο κε βιήκαηα 

ππξνβνιηθνύ ηόζν ηζρπξά πνπ 

κπνξνύζαλ λα δηαπεξάζνπλ ην 

παρύ ζηξώκα ηείρνπο. 

          Θεωρητική αποτύπωση της πολιορκίας του κάστρου, βάσει κειμένων 
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Σειηθά νη πνιηνξθεηέο εθπόξζεζαλ ην θάζηξν θη έγηλαλ θύξηνη ηνπ 

λεζηνύ. Οη Βελεηνί όπσο είραλ ζπκθσλήζεη ήδε κε ηνπο Ηζπαλνύο, 

θξάηεζαλ ην λεζί γηα ηε Γαιιηλνηάηε Γεκνθξαηία ηνπο.  

    Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξνκαθηηθέο 

ππέξγεηεο θαη ππόγεηεο θαηαζηξνθέο ησλ ηεηρώλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1502 

κεγάινο ζεηζκόο ρηύπεζε ην θάζηξν, νη θαηαζηξνθέο ήηαλ κεγάιεο, 

γθξεκίζηεθαλ ζπίηηα θαη ηνίρνη, ελώ νη κεγάιεο βξνρέο πνπ αθνινύζεζαλ 

δεκηνύξγεζαλ αθόκε κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηνλ νρπξσκέλν ρώξν. 

 

-Οη Οξζόδνμνη θαη Λαηίλνη ζην θάζηξν. 

Οη Λαηίλνη αξρηεξείο θαηνηθνύζαλ ζην θξνύξην, (απηό αλαθέξεηαη ξεηά 

από ηνλ 13ν αηώλα ζην θηεκαηνιόγην ηεο Λαηηληθήο επηζθνπήο), 

θπβεξλνύζαλ κε Vicario επίηξνπν, ε έδξα ηνπ νπνίνπ βξηζθόηαλ ζηε 

Μνλή ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ζην θάζηξν. Από ην 1751 ην θάζηξν ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ, ηνπιάρηζηνλ δηνηθεηηθά άξρηζε λ’ αλήθεη ζην παξειζόλ, 

κε ηε κεηαθνξά ηεο πξσηεύνπζαο από ην θάζηξν ζην παξαζαιάζζην 

Αξγνζηόιη. 

 

                                Κεφαλονιά. Μαρκιανή βιβλιοθήκη 
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-Οη Γάιινη. 

    Σν θάζηξν δελ έρεη πξσηεύνληα ξόιν. Σα γεγνλόηα πνπ ζπλδένπλ ην 

λεζί κε ηελ ηζηνξία από εδώ θαη ζην εμήο δελ πεξλνύλ ηελ πύιε ηνπ 

παιαηνύ Βελεηηθνύ νρπξνύ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ κε εμαίξεζε ειάρηζηα 

απ’ απηά. Σν θάζηξν θαη ην πξνάζηην πξνζθέξνπλ κόλν ζηνηρεία 

ιανγξαθίαο. 

 

-Οη Ρωζνηνύξθνη,θαη ε Δπηάλεζνο πνιηηεία. 

    Σε δηεηή Γαιιηθή θαηνρή δηέθνςαλ εύθνια νη Ρσζνηνύξθνη ην 

1798.Μνιηο έθζαζαλ ζην λεζί έζηεηιαλ απεζηαικέλνπο ζην θάζηξν γηα 

ηελ παξάδνζε ηνπ, έγηλε ππνζηνιή ηεο Γαιιηθήο ζεκαίαο θαη ζηε ζέζε 

ηεο πςώζεθε ε Ρώζηθε θαη εγθαηαζηάζεθαλ νη λένη θξνπξνί ζην 

νρπξσκέλν ζύκβνιν ηζρύνο ηεο Κεθαινληάο. 

 

-Η Β΄ Γαιιηθή θαηνρή, Ναπνιεόληεηνο πεξίνδνο. 

    Αθνινύζεζε θαη πάιη ζύληνκε δηεηήο Γαιιηθή θαηνρή ε νπνία 

θαηήξγεζε ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο λήζνπ. Ζ δεύηεξε 

Γαιιηθή θαηνρή άξρηζε ην 1807 θαη έιεμε ην 1809 όπνπ ζεηξά είραλ νη 

Άγγινη, λέα θπξίαξρνο δύλακε ζηνλ Ηόλην ρώξν. 

    Καηαπηό ην ζύληνκν δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ λέα εκθύιηα 

επεηζόδηα πνύ όρη ιίγεο θνξέο θαηέιεγαλ ζε αηκαηνρπζίεο. ην θάζηξν 

ηνπ Ατ Γηώξγε ειάρηζηνη Γάιινη ζηξαηηώηεο θξνπξνύζαλ ηε Γαιιηθή 

ζεκαία πνπ θπκάηηδε γηα ιόγνπο honor.  
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-Η Βξεηαληθή πξνζηαζία,θαη ην Ιόλην θξάηνο. 

    Πξηλ αθόκα κπνπλ ζην ιηκάλη ηνπ 

Αξγνζηνιίνπ ηα θαξάβηα ησλ Άγγισλ, 

νη Γάιινη είραλ πςώζεη ιεπθή ζεκαία 

παξόιν πνπ αλαθέξεηαη όηη πξόβαιαλ 

θάπνηα αληίζηαζε, ππνρσξώληαο ζην 

θάζηξν. ηαλ θάπνηα ζηηγκή 

ζπκθώλεζαλ κε ηνπο Άγγινπο ζηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο, παξέδσζαλ ηνλ 

νπιηζκό ηνπο θαη παξέκεηλαλ σο 

αηρκάισηνη πνιέκνπ, δίλνληαο ηε ζέζε 

ηνπο ζηελ Αγγιηθή ζεκαία θαη 

θξνπξνί εγθαηαζηάζεθαλ ακέζσο 

κέζα ζην θξνύξην. Σν 1813 ην θάζηξν 

θπιάζζνληαλ εθηόο από ηνπο Άγγινπο 

θαη από 300 Κεθαιινλίηεο ζηξαηηώηεο. 

         Σν κάστρο στο χάρτη του Sanson (1658-1692). Εθνική Χαρτοθήκη 

    Οη λένη θαηαθηεηέο κεξίκλεζαλ γηα έξγα ππνδνκήο. Πξνζπάζεζαλ λα 

επηδηνξζώζνπλ ηα νηθνδνκήκαηα θαη απηά πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζηνλ 

πεξίβνιν ηνπ θάζηξνπ, επεηδή ζεσξνύζαλ ην ρώξν σο πιένλ θαηάιιειν 

πξνο θύιαμε θαη άκπλα, έηζη έθηηζαλ θαη ζηξαηώλεο πίζσ από ην 

δηνηθεηήξην πξνο ηελ Αλαηνιή.Ο De Bosset θαηαζθεύαζε ην νδηθό 

δίθηπν ηεο Λεηβαζνύο, έλσζε ην θάζηξν κε ηε Μνλή ηνπ Αγίνπ 

Γεξαζίκνπ, κε ην Αξγνζηόιη, ηελ πεξηνρή ηεο Κάησ Λεηβαζνύο, ηα 

παξηά, ηελ Πεζάδα θαη ηελ Δηθνζηκηά. Έθηνο από ηα έξγα ππνδνκήο 

αλαζπγθξόηεζαλ ηελ παηδεία θαη ίδξπζαλ ζρνιεία, ζεκαληηθό ήηαλ ην 

ζρνιείν ζην θάζηξν. 
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-Από ηελ έλωζε ζηνλ 21ν αηώλα. 

    Ο επαλαζηαηηθόο μεζεθσκόο γέλλεζε ην ελσηηθό δήηεκα ζην λεζί, θαη 

νη Άγγινη έθπγαλ από ηελ Κεθαινληά. Μεηά ηελ έλσζε άξρηζε ζην 

θάζηξν ή ιεειαζία ηελ νπνία επηζθξάγηζε ν ζεηζκόο ηνπ 1867. Πιένλ 

κόλν εξείπηα θαη εγθαηάιεηςε ζπλππάξρνπλ ζηα παιηά νρπξσκέλα 

κεγαιεία ηεο Κεθαινληάο. 

    Σειεπηαία πξνζπάζεηα γηα λα μαλαγελλεζεί ην θάζηξν έγηλε από ηνλ 

Αξρηεπίζθνπν Γεξκαλό Καιιηγά, ν νπνίνο πξνζπάζεζε κεηαμύ ηνπ 1884 

θαη 1899 λα ηδξύζεη εληόο ηνπ ρώξνπ Ηεξαηηθή ζρνιή, όκσο ν ζάλαηνο 

ηνπ καηαίσζε ηα ζρέδηα απηά. εκαληηθέο θζνξέο πξνθιήζεθαλ θαηά ην 

δηάζηεκα ηνπ Ά παγθνζκίνπ πνιέκνπ (1914 – 1918) όηαλ νη ρσξηθνί 

αθαίξεζαλ ηα πσξηά, ηηο πόξηεο θαη όηη άιιν έθξηλαλ όηη ζα κπνξνύζε λα 

ηνπο απνθνκίζεη όθεινο. 

 

                                    Χαλκογραφία του J. Peeters, 1685 Βενετία 
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Πεξπαηώληαο ζην θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεωξγίνπ 

 

-Πεξηγξαθή ηεο έζσ πόιεο.  

    Σα νρπξσκαηηθά έξγα αιιά θαη ηα ππόινηπα νηθνδνκήκαηα εληόο ηνπ 

θξνπξίνπ, θηηαγκέλα όια ζύκθσλα κε ηνπο νηθνδνκηθνύο θαλόλεο ηεο 

επνρήο αλεγέξζεσο ηνπο, θαλεξώλνπλ ηελ νξζή γλώζε ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ ρώξνπ ,ησλ ηδηνηήησλ θαη ηδηαηηέξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πιηθώλ 

αιιά θαη ην κέγεζνο ησλ ηερληθώλ γλώζεσλ ησλ  Βελεηώλ κεραληθώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Εικόνα από φωτογραφικό αρχείο, δυτική άποψη κάστρου  

    Σα αξρηηεθηνληθά αρλάξηα βνεζνύλ ζηε δηακόξθσζε ηεο εηθόλαο ηνπ 

εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ θάζηξνπ. Έλαο ρώξνο γεκάηνο νηθνδνκήκαηα 

δεκόζηα θαη κε, όπνπ εμαπιώλνληαλ ζην πςειόηεξν κέξνο ηνπ 

πςώκαηνο , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρώξνπ πνπ πεξηέθιεηε ην 

παιηό θξνύξην, γεκάην κε δξνκάθηα ιηζόζηξσηα, καθξόζηελα θαη 

πνιπδαίδαια λα νδεγνύλ ζηα ελδόηεξα ηνπ θάζηξνπ.  
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    ηα ρξόληα πνπ ην θάζηξν έζθπδε από δσή πιαλόδηνη πσιεηέο 

πσινύζαλ ηηο πξακάηεηεο ηνπο ζηνπο δξόκνπο. Γξαθείο, επηζηάηεο, 

ζηξαηηώηεο, ηεξείο, ππεξέηεο, ηαμηδηώηεο παξέιαπλαλ θαζεκεξηλά ζην 

θάζηξν ηνπ Ατ Γηώξγε πνπ απνηεινύζε κηα πιήξσο νξγαλσκέλε 

πνιηηεία.  

 

 

   Το φρούριο του Αγίου Γεωργίου περί το 1910, πριν την αναδάσωση 

 

    Κεληξηθό θηίξην ήηαλ ην παιάηη ηνπ Πξεβεδνύξνπ, ην δηνηθεηήξην, 

δεμηά θαηά ηελ είζνδν ζηελ θεληξηθή πύιε. Σν νίθεκα ρξεζηκνπνηήζεθε 

κέρξη ηα πξώηα ρξόληα ηεο Αγγινθξαηίαο σο Μensa ησλ αμησκαηηθώλ. 

Απέλαληη από ην δηνηθεηήξην θαη πξνο ηε δύζε είλαη έλα πιάησκα κ’ έλα 

παιηό θαλόλη από ην νπνίν παίξλεη θαη η’ όλνκα ηεο ε πιαηεία. Πίζσ από 

ην δηνηθεηήξην θαη πξνο αλαηνιάο ππήξραλ νη ζηξαηώλεο, κεγάια 

καθξόζηελα θηίξηα.  
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    Δθζέζεηο πξνβιεπηώλ θαη παιηέο γθξαβνύξεο παξνπζηάδνπλ ην ρώξν 

εληόο ηνπ θξνπξίνπ ππθλά θαηνηθεκέλν. ηηαπνζήθε, απνζήθεο 

ηξνθίκσλ θαη ζηαθίδαο, ππξνκαρηθώλ θαη νηθνδνκηθώλ πιηθώλ κεγάιεο 

ρσξεηηθόηεηαο, λνζνθνκεία, θπιαθέο, λανί, θαη κεγάια αξρνληηθά ήηαλ 

κεξηθά από ηα θπξηόηεξα νηθνδνκήκαηα πνπ πεξηέθιεηαλ ηα ηζρπξά 

Βελεηηθά ηείρε. Φνύξλνη, ζηάβινη, πιπζηαξηά ζπκπιήξσλαλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ αξρνληηθώλ. 

 

 

               Παλαιά Γερμανική χαλκογραφία του Κάστρου, 17ος αιώνας 
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-Αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο. 

    Ζ δσή ζην θάζηξν ήηαλ άκεζα εμαξηεκέλε από 

ηηο βξνρέο, ην πξόβιεκα ηεο ύδξεπζεο είρε ιπζεί κε 

ηηο ζηέξλεο. Οη κεγάιεο δεμακελέο ηνπ λεξνύ πνπ 

βξίζθνληαλ ζην δπηηθό θαη ζην αλαηνιηθό κέξνο 

ηνπ θάζηξνπ ήηαλ δεκόζηεο. Ήηαλ ζνινζθεπή 

θηίζκαηα πνπ είραλ ζηεγαλνπνηεκέλα πιατλά θαη  

 

δάπεδν κε πιηθά από άκκν, αζβέζηε θαη θνκκάηηα 

από θεξακίδηα. Σα λεξά ηεο βξνρήο δηνρεηεύνληαλ 

ζηηο δεμακελέο κε αγσγνύο θαλάιηα, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θιίλε ηνπ εδάθνπο, θαζώο νη 

δεμακελέο ήηαλ ζηα ρακειόηεξα κέξε ηνπ 

θάζηξνπ. Κάζε ζπίηη έμσ από ηνλ νρπξσκέλν 

πεξίβνιν είρε ηε ζηέξλα ηνπ.  

 

 

    1η εικόνα. Στόμιο στέρνας στο ψήλότερο σημείο 

του κάστρου 

    2η εικόνα. Στόμιο δεξαμενής στα δυτικά,εντός 

τειχών 

    3η εικόνα. Δαχτυλίδι στέρνας κοντά στις βόρειες 

επάλξεις  
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-Δθθιεζηέο εληόο ηνπ θξνπξίνπ. 

    ηελ Κεθαινληά όπσο ζηα ινηπά Ηόληα ε ζρέζε λανύ ήηαλ βαζύηαηε 

θαζώο νη λανί πεξηέθιεηαλ ηα νζηά ησλ πξνγόλσλ ηνπο. Δπίζεο ζηνπο 

λανύο ήηαλ εκθαλήο ε ζπλέπεηα ηεο ζπλύπαξμεο Αλαηνιηθνύ θαη 

Γπηηθνύ δόγκαηνο, ν ακθίδξνκνο δαλεηζκόο ζηνηρείσλ ζηελ 

εθθιεζηαζηηθή ηέρλε. 

    Παιαηόηεξε εθθιεζία ίζσο θαη ε πξώηε ηνπ ινθίζθνπ ήηαλ ε 

Οξζόδνμε εθθιεζία ηνπ Ατ Γεσξγίνπ, πνπ έδσζε θαη ην όλνκα ηεο ζε 

απηό, βξίζθνληαλ ζην παιαηό θξνύξην. Άιιε εθθιεζία Αλαηνιηθνύ 

δόγκαηνο κέζα ζηνλ νρπξσκέλν ρώξν ηνπ θάζηξνπ ήηαλ ν λαόο ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ ησλ Οξζνδόμσλ, θηίζκα ηνπ 16νπ αηώλα, ν νπνίνο 

απνηεινύζε ηελ θαζνιηθή κεηξόπνιε. ηα δεμηά, πάλσ από ηελ πύιε ηνπ 

θάζηξνπ θαη ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ήηαλ ε Παλαγία ηεο Βάξδηαο, 

κηθξή ζε δηαζηάζεηο εθθιεζία. Δπίζεο ν λαόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, 

ξπζκνύ βαζηιηθήο, νηθνδνκήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα, βξίζθεηαη 

ζην δπηηθό κέξνο ηνπ θάζηξνπ θαη ζηε ζεκεξηλή ζέζε θαλόλη. 

 

Άποψη του ναου του Αγίου Νικολάου, εικόνα αρχείου 
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-Σν παιαηό θξνύξην ηνπ θάζηξνπ. 

    Ο ιόθνο πνπ θηινμελεί ην παιαηό θξνύξην ηνπ Ατ-Γηώξγε ζηελ άθξε 

ηεο πεδηάδαο ηεο Λεηβαζνύο θαη κε αλνηρηή ζέα πξνο ηε ζάιαζζα ήηαλ 

αλέθαζελ ε θαξδηά ηεο Κεθαινληάο, θηινμελνύζε επί αηώλεο δύν 

θόζκνπο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ηεο Γύζεο θαη ηεο Αλαηνιήο. 

 

Πανοραμική άποψη της περιοχής, θέση παλαιό φρούριο κάστρου, 

   εικόνες αρχείου 

    Ζ παιαηά νρπξσκαηηθή θαηαζθεπή έρεη θηηζζεί ζύκθσλα κε ην θπζηθό 

ζρήκα ηνπ πςώκαηνο γηα λα θαηνπηεύνπλ ηε γύξσ έθηαζε επί ησλ 

Βπδαληηλώλ.  

Αξγόηεξα θηίζηεθαλ λέα ηζρπξόηεξα ηείρε θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Βπδαληηλνύ σο δεύηεξν θαηαθύγην ζε πεξίπησζε πνπ 

νη επηηηζέκελνη ζα παξαβίαδαλ ηε κεγάιε πύιε, θαηαζθεύαζαλ αθόκα 

δεμακελέο, θαηαιύκαηα, ζέζεηο γηα νπιηζκό, θπιάθηα θαη δεκόζηα 

νηθνδνκήκαηα, κηζά ιαμεπκέλα ζε βξάρν. 
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Ορύξωζε θάζηξνπ 

    Σα νρπξσκαηηθά έξγα είλαη παιαηόηαην αλζξώπηλν δεκηνύξγεκα πνπ 

έγηλε από επίδεημε ηζρύνο αιιά θαη από αλάγθε άκπλαο θαη πξνθύιαμεο. 

Ζ ηερληθή ηνπ πνιέκνπ ήηαλ πνπ έδηλε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηελ 

νρπξσκαηηθή αξρηηεθηνληθή. 

    Ζ αλαθάιπςε ηεο ππξίηηδαο ηνλ 14ν αηώλα νδήγεζε ηηο νρπξώζεηο ζε 

δηαθνξνπνηήζεηο. Σα ηείρε ρακειώλνπλ θαη έρνπλ έληνλε θιίζε ζηε 

βάζε ηνπο, πξνο ηα έμσ, επηθιηλήο παξίεο, λα εληζρύνληαη κε πξνκαρώλεο 

ζε λεπξαιγηθά ζεκεία θαη ε πύιε λα έρεη αξθεηέο ηδηαηηεξόηεηεο. Δθηόο 

από ηελ πέηξα, γηα λα θηηζζεί ην θάζηξν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζθαισζηέο 

θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ηεηρώλ, κε ηα ίδηα αθξηβώο πιηθά ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλα θαη ηα εληόο ηνπ θξνπξίνπ θηίξηα. 

 

 

   Η κρεμαστή σκοπιά προς τα δυτικά       Ο προς ανατολάς προμαχώνας  
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    Κάησ από ηηο επάιμεηο έρεη θαηαζθεπαζζεί δηάδσκα όπνπ εμππεξεηεί 

δηαθνζκεηηθό ζθνπό, ην νπνίν αγθαιηάδεη πεξηκεηξηθά ην θάζηξν. 

Ακέζσο θάησ από ην ιίζηλν δηάθνζκν αξρίδεη ε ειαθξηά θιίζε ησλ 

ηεηρώλ  

 

   Άποψη σκοπιάς, από δυτική πλευρά         Άποψη γωνίας του δυτικού τείχους 

ηηο επάιμεηο είραλ θαηαζθεπαζηεί πνιεκίζηξεο, παξαηεξεηήξηα θαη δύν 

θπιάθηα «θξεκαζηά». Δλαέξηεο γέθπξεο εμππεξεηνύζαλ ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμύ ησλ επάιμεσλ θαη ηνπ παιαηνύ θάζηξνπ, ην νπνίν απνδεηθλύνπλ 

παιαηά ζρεδηαγξάκκαηα.  

   

Φωτογραφίες από το παλαιό φρούριο, τρόπος επικοινωνίας μεταξύ επάλξεων,  

                                              εικόνες αρχείου 
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ην βόξεην κέξνο ηνπ θάζηξνπ θαη πνιύ θνληά ζηα ηείρε βξίζθεηαη 

είζνδνο ζήξαγγαο πνπ νδεγεί ζηνλ κεγάιν πξνκαρώλα ή ζε απνζήθε πνπ 

θσηίδεηαη από έλα άλνηγκα πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηελ έπαιμε πξνο ην 

Αξγνζηόιη. 

    

Άποψη προμαχώνα, εικόνα αρχείου         Η είσοδος του προμαχώνα αυτού 

    Λόγνη πνπ επέβαιαλ ηελ νρύξσζε κε 

πξνκαρώλεο ήηαλ ε αλάγθε λα 

εηζέξρνληαη νη ακπλόκελνη ζην ερζξηθό 

ζηξαηόπεδν θαη λα επνπηεύνπλ θαιύηεξα 

ην ρώξν. Σν πξνκαρσληθό ζύζηεκα ηνπ 

θάζηξνπ απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο 

πύξγνπο, ν επηβιεηηθόηεξνο είλαη απηόο 

πνπ βξίζθεηαη ζηα δεμηά ηεο πύιεο. Έρεη 

25.0m ύςνο θαη κεγαιύηεξν πάρνο, επίζεο 

3 αλνίγκαηα γηα κεγάιν νπιηζκό θαη 

πνιεκίζηξεο, θπθιηθή πέηξηλε ζθάια πνπ 

βξίζθεηαη από ην κέζα κέξνο ηνπ θαη 

νδεγεί ζηα έγθαηα ηνπ, πνπ βξίζθνληαη νη 

θπιαθέο.                                                           Παλαιότερη κάτοψη κτιρίου 



 
28 

 

 

                               Eικόνα αρχείου, οχύρωση κάστρου 

 

Ο πξνκαρώλαο πνπ βξίζθεηαη πξνο αλαηνιάο είλαη ηδηόηππνο σο πξνο ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ, εθηόο ηνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείην 

γηα άκπλα κε 3 αλνίγκαηα γηα ππξνβόια, κία πνιύ ζηελή ζθάια νδεγεί 

ζηνλ ακέζσο θάησ ζνινζθεπή ρώξν πνπ έρεη άιια 2 αλνίγκαηα γηα 

ππξνβόια όπια. Ο πιένλ θαιιηηερληθόο πξνκαρώλαο είλαη απηόο πξνο ην 

βνξξά, ν νπνίνο ζηνλ θάησ όξνθν έρεη δύν αλνίγκαηα γηα βαξύ νπιηζκό. 

 

 

                  Ο προς βορρά προμαχώνας. Διακρίνονται οι πρόβολοι 
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    Σν θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

έρεη κόλν κηα είζνδν, ηελ πξνο 

λόην πύιε όπνπ είλαη θαη ην 

ρακειόηεξν κέξνο ηνπ θάζηξνπ. 

Ο δξόκνο πνπ νδεγεί ζηελ πύιε, 

γηα ιόγνπο αζθαιείαο ησλ εληόο 

ηνπ νρπξνύ θαηνίθσλ, δελ ζα 

έπξεπε λα είλαη επζύο αιιά λα 

έρεη απόηνκα ζεκεία, γεγνλόο πνπ 

βξήθε εθαξκνγή. 

                                  

                              Θολοειδείς στοές από το εσωτερικό του φρουρίου 

    ύκθσλα κε ηα πιηθά 

πνπ παξείρε ην λεζί θαη 

ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

επνρήο, ε νγθώδεο θαη 

επηβιεηηθή πύιε είρε 

βαξηά θαηαζθεπαζκέλα 

ζπξόθπιια επελδπκέλα 

κε κεηαιιηθά θύιια.  

 

Εικόνα από φωτογραφικό αρχείο, άποψη εισόδου 

Μπξνζηά από ηελ πύιε θαη κε ηε βνήζεηα αιπζίδσλ ζεθώλνληαλ θαη 

θαηέβαηλε κηα μύιηλε γέθπξα ε νπνία ζθξαγίδεη ηελ είζνδν ζε θαηξό 

πνιέκνπ. 
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Άποψη της εισόδου, εικόνα αρχείου         Η πύλη το 1938, πριν  τους Ιταλούς 

Κάησ από ηε γέθπξα ππήξρε κηα κηθξή ηάθξνο ηελ νπνία θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν πόιεκν επηρσκάησζαλ νη Ηηαινί γηα λα δηέξρνληαη ηα θνξηεγά 

κε αζθάιεηα. Σν 1864 ε μύιηλε γέθπξα αληηθαηαζηάζεθε κε κηα κόληκε 

από πέηξα ελώ ην 1910 αθαηξέζεθαλ θαη νη ρνληξέο αιπζίδεο. Πάλσ από 

ηελ πύιε ππήξρε άλνηγκα ππξνβόινπ θαη θπιάθην ηεο θξνπξάο, ελώ 

ακέζσο κεηά ηελ πύιε ππάξρνπλ 2 ζνινζθεπείο ηνμσηέο είζνδνη. 

 

Εικόνα από φωτογραφικό αρχείο, άποψη εξωτερικής εισόδου 
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Ο πεξηβάιινληαο ρώξνο 

    Ο δξόκνο από ην Αξγνζηόιη 

πνπ νδεγνύζε ζην θάζηξν ηνπ 

Αγίνπ-Γεσξγίνπ ήηαλ απηόο 

πνπ ζήκεξα νδεγεί ζην θάζηξν 

από ηελ πιεπξά ησλ 

Σξσγηαλλάησλ, όπνπ αξγόηεξα 

ηνλ δηεύξπλαλ νη Άγγινη γηα λα 

κπνξνύλ λα δηέξρνληαη θαη λα 

δηαζηαπξώλνληαη νη άκαμεο. 

Ο δρόμος του κάστρου από νοτιοδυτικά 

   

Πανοραμική άποψη από τη θέση κανόνι         Δυτική άποψη του φρουρίου 

    Ο θαξδύο δξόκνο πνπ νδεγνύζε ζηελ πόιε ηνπ θξνπξίνπ ιεγόηαλ 

θόξνο-Forum, έλαο δξόκνο όπνπ ππήξραλ καγαδηά, ζπίηηα, αξρνληηθά, 

εθθιεζίεο θαη ηαβέξλεο κε θίλεζε θαη δσή. Ο δξόκνο από ηα Σξαπιίαηα 

δηαλνίρηεθε από ην 1936 κε θνπξλέια από ηνλ εξγνιάβν Γ.Δ.-κεραληθό 

Δπαγθειηλό Μνληεζάλην. Σν ίδην δηάζηεκα θπηεύηεθαλ θαη ηα πεύθα πνπ 

θαιύπηνπλ κέξνο ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο. 
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Κεθάιαην 2
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Σερληθό κέξνο εξγαζίαο 
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Ιζηνξηθά ζηνηρεία Σνπνγξαθίαο 

 

    Ζ ηνπνγξαθία είλαη ε επηζηήκε ηεο γεσδαηζίαο όπνπ καο δηδάζθεη ηηο 

κεζόδνπο θαη ηα κέζα κε ηα νπνία κπνξνύκε λ’ απεηθνλίζνπκε κηα 

εδαθηθή επηθάλεηα ππό ηε κνξθή ελόο δηαγξάκκαηνο ή ράξηε. Δπίζεο ην 

απνηέιεζκα κπνξεί λα δνζεί θαη αξηζκεηηθά ππό ηε κνξθή πίλαθα κε 

πεξηγξαθέο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο δηαθόξσλ ζεκείσλ. 

    Οη πξώηεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο εθηηκάηε όηη έγηλαλ ζηελ αξραία 

Αίγππην ώζηε λα νξηνζεηεζνύλ, νη ηδηόθηεηεο θαηνηθίεο. Οη αξραίνη 

Έιιελεο θαη θαηόπηλ νη Ρσκαίνη θαηαζθεύαζαλ ηα πξώηα ηνπνγξαθηθά 

όξγαλα γηα ηηο ραξάμεηο δηαθόξσλ ηερληθώλ έξγσλ. Οη πξώηεο κεγάιεο 

ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηώλα θαηαξρήλ 

γηα ζηξαηησηηθνύο ζθνπνύο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα νηθνλνκηθνύο θαη 

ηερλνινγηθνύο ιόγνπο. ηηο αξρέο ηνπ αηώλα εκθαλίζηεθαλ θαη 

αλαπηύρζεθαλ θαη λένη θιάδνη όπσο ε Οπξάληα γεσδαηζία θαη ε 

Γνξπθνξηθή γεσδαηζία όπνπ καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ 

ησλ ζέζεσλ δηαθόξσλ ζεκείσλ ζε ζρέζε κε ηνπο γεσδαηηηθνύο 

δνξπθόξνπο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 

    Ο θιάδνο ηεο ηνπνγξαθίαο ρσξίδεηαη ζηελ Αλώηεξε γεωδαηζία, πνπ 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα ηελ πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηεο 

ηνπνγξαθίαο, κε αληηθείκελν ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ηνπ ζρήκαηνο 

θαη ησλ δηαζηάζεσλ νιόθιεξεο ηεο γεο, θαη ζηελ Καηώηεξε γεωδαηζία 

(Σνπνγξαθία) πνπ αθνξά ηελ απεηθόληζε – απνηύπσζε κηαο επηθάλεηαο 

ηεο γεο, αθηίλαο έσο 10klm κε αθξίβεηα θαη θιίκαθα ζ’ έλα ράξηε. 
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Η εθαξκνγή ηεο Σνπνγξαθίαο 

 

    Ο πξνζδηνξηζκόο δηαθόξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζεκείσλ θαη ε πξνβνιή 

κόλν ηεο νξηδόληηαο κνξθήο ηεο γήηλεο επηθάλεηαο νλνκάδεηαη 

νξηδνληηνγξαθία ή νξηδόληηα απνηύπσζε, ελώ ν πξνζδηνξηζκόο ηεο 

ζρεηηθήο ζέζεο ησλ ζεκείσλ ζην ρώξν νλνκάδεηαη πςνκεηξία ή 

πςνκεηξηθή απνηύπσζε. Ο ηαπηόρξνλνο νξηδόληηνο θαη πςνκεηξηθόο 

πξνζδηνξηζκόο ζέζεο ζεκείνπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο νλνκάδεηαη 

ηαρπκεηξία ή ηαρπκεηξηθή απνηύπσζε. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λ’ 

απνδώζνπκε ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο. 

    Ζ Σνπνγξαθία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζύληαμε ή ηελ 

εθαξκνγή ηνπνγξαθηθώλ κειεηώλ, (όπσο απνηππώζεηο, θηεκαηνιόγην, 

αλαδαζκό, θ.α. ) ή ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ (όπσο 

δξόκνη, αεξνδξόκηα, ιηκάληα, θ.α. ). Γεληθόηεξα γηα κειέηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Έλα πιήξεο 

ηνπνγξαθηθό ζρέδην κπνξεί λα πξνζθέξεη: 

 ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο όπνπ ζα εθαξκνζζεί ε κειέηε. 

 ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο κε ηνλ αληίζηνηρν ραξαθηεξηζκό. 

 ηελ πδαηνγξαθία ηεο πεξηνρήο θαη ηελ θαηεύζπλζε ησλ πδάηηλσλ 

πόξσλ θαζώο θαη ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο. 

 ηε δόκεζε ηεο πεξηνρήο θαζώο θαη ηε ρξήζε ηνπο. 

 ηηο γξακκέο κεηαθνξάο ελέξγεηαο. 

 ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, ηα «είδε» θαη ηελ έθηαζε ηνπο. 

 ηε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο πξνζηαηεπόκελνπο ρώξνπο. 

    Σν έξγν ηνπ ηνπνγξάθνπ είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ζε θιίκαθα ησλ 

ιεπηνκεξεηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 
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Η ρξήζε ηεο Σαρπκεηξίαο 

 

Ά κέξνο 

    Ζ ηαπηόρξνλε απνηύπσζε ησλ ιεπηνκεξεηώλ κηαο επηθάλεηαο εδάθνπο, 

νξηδνληηνγξαθηθά νλνκάδεηαη «Σαρπκεηξία». Ζ κέζνδνο απηή είλαη ε 

γξεγνξόηεξε θαη έρεη ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα γηα ηε ζύληαμε ελόο 

ηνπνγξαθηθνύ ζρεδίνπ θαη ηε κειέηε ηερληθώλ έξγσλ. 

 

    Ο νξηδνληηνγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο θάζε ζεκείνπ γίλεηαη κε ηε 

κέηξεζε ηεο πνιηθήο γσλίαο (θ) θαη ηεο πνιηθήο αθηίλαο (S). 

 Ο πςνκεηξηθόο πξνζδηνξηζκόο θάζε ζεκείνπ γίλεηαη κε ηξηγσλνκεηξηθή 

πςνκεηξία, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πνιηθή αθηίλα θαη ηελ θαηαθόξπθε 

γσλία. Σν ζεκείν πνπ θεληξώλεηε ην ηαρύκεηξν γηα ηηο κεηξήζεηο 

νλνκάδεηαη «ζηάζε» θαη απνηειεί ηνλ «πόιν». Γηα λα ππάξρεη πνιηθόο 

άμνλαο πξέπεη λα ππάξρεη εθηόο από ηε ζηάζε θαη άιιν ζεκείν καδί κε 

ην νπνίν λα νξίδνπλ ηνλ πνιηθό άμνλα. Αλ ε απνηύπσζε απαηηεί 

πεξηζζόηεξεο από κία ζηάζεηο, ηόηε νξίδνπλ κία πνιπγσληθή όδεπζε ηεο 

νπνίαο νη πιεπξέο είλαη ν πνιηθνί άμνλεο. 

 

    ηελ ηαρπκεηξία ε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνύ ησλ απνζηάζεσλ είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ ± 20,0cm, ελώ ησλ πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ ± 1-2cm ζε κία απόζηαζε 100,0m. 
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΄Β κέξνο  

    Ζ ηαρπκεηξηθή απνηύπσζε ρσξίδεηαη ζε ηνκείο εξγαζίαο, νη νπνίνη 

είλαη νη εμήο δύν: 

 

A. εξγαζίεο ππαίζξνπ, πνπ πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο εδάθνπο. 

B. εξγαζίεο γξαθείνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ππνινγηζκνύο θαη ηε 

ζρεδίαζε ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ζρεδίνπ. 

 

-Καηά ηελ εξγαζία ζηελ ύπαηζξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή 

ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ πην ζσζηή εθηέιεζε ηεο δνπιεηάο, νη εξγαζίεο 

νξγαλώλνληαη ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα: 

 

1) εθινγή ηεο όδεπζεο αλάινγα κε ηελ αθξίβεηα θαη ηε κνξθή  ηεο 

εδαθηθήο επηθάλεηαο. 

2) εγθαηάζηαζε ηεο όδεπζεο, κε ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε ησλ 

θνξπθώλ θαζώο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπο. 

3) κέηξεζε ηεο όδεπζεο, γσλίεο ζιάζεηο (βi), πιεπξέο (Si), ζρεδίαζε 

ζθαξηθήκαηνο όδεπζεο θαη γεληθόηεξα ηεο πεξηνρήο. 

4) ιήςε ηαρπκεηξηθώλ ζεκείσλ, κε ζρεδίαζε ζθαξηθήκαηνο ηεο 

πεξηνρήο, θέληξσζε νξγάλνπ, θαη θαζνδήγεζε ζηνρνθόξνπ πξνο 

ην ζεκείν απνηύπσζεο. 
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Δπίζεο θαηά ηελ εξγαζία ππαίζξνπ, γηα ην ζσζηό θαηακεξηζκό ηεο 

εξγαζίαο δεκηνπξγείηαη έλα ηνπνγξαθηθό ζπλεξγείν ην νπνίν απνηειείηαη 

από ηα εμήο κέιε: 

 

 πξντζηάκελνο, ν νπνίνο ζπληάζζεη θαη ηα απηνζρέδηα «θξνθη». 

 παξαηεξεηήο ηνπ νξγάλνπ. 

 βνεζόο παξαηεξεηή, όπνπ θαηαγξάθεη ηηο κεηξήζεηο. 

 ζηνρνθόξνο, όπνπ θαηεπζύλεηαη ζηα ζεκεία από ηνλ πξντζηάκελν. 

 

-Οκνίσο θαηά ηελ εξγαζία γξαθείνπ, νη εξγαζίεο νξγαλώλνληαη ζηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα: 

 

1) επίιπζε ηεο όδεπζεο κε ηε ρξήζε ηππνινγίνπ. 

2) ζπκπιήξσζε ηαρπκεηξηθνύ εληύπνπ. 

3) ράξαμε θάλαβνπ βάζεη θιίκαθαο. 

4) ηνπνζέηεζε θιίκαθαο ζηνλ θάλαβν. 

5) πινπνίεζε ηαρπκεηξηθώλ ζεκείσλ ζην ζρέδην. 
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ρεδηαζκόο Σνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο 

 

    Σν ηνπνγξαθηθό ζρέδην πξέπεη λ’ απεηθνλίδεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηα 

αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο όζνλ αθνξά ην κέγεζνο θαη ηε 

ζέζε ηνπο κε θάπνηα θιίκαθα, κε ηε βνήζεηα κεηξήζεσλ. 

    Ζ θιίκαθα εθθξάδεηαη θαη γξάθεηαη σο θιάζκα κε αξηζκεηή ηε 

κνλάδα, ε νπνία παξηζηάλεη κηα απόζηαζε ζην ραξηί θαη παξαλνκαζηή 

αξηζκό ν νπνίνο δείρλεη ζε πόζεο κεηξνύκελεο κνλάδεο ζην έδαθνο 

αληηζηνηρεί ν αξηζκεηήο. Ζ αλαινγηθή ζρέζε θιίκαθαο θαη απνζηάζεσλ 

εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε: 

 

                                 

 

Ζ ζρέζε έρεη ρξήζε επίζεο ζηελ εθηέιεζε ππνινγηζκώλ κε ηνπο νπνίνπο 

πξνζδηνξίδνληαη: 

 α) ε νξηδόληηα απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ  

β)ε απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ ζηνλ ηνπνγξαθηθό ράξηε  

γ)ε αλαγλώζηκε θιίκαθα ελόο ηνπνγξαθηθνύ ράξηε. 
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    ηελ θιίκαθα ελόο ράξηε, όηαλ ν παξαλνκαζηήο (Κ) ηεο ζρέζεο είλαη 

κεγάινο ε θιίκαθα είλαη κηθξή, αληίζεηα κεγάιε όηαλ ν παξαλνκαζηήο 

(Κ) είλαη κηθξόο. Δπίζεο όηαλ κεηξάκε ζε ηνπνγξαθηθνύο ράξηεο πξέπεη 

λα ηεξνύκε ηνπο εμήο θαλόλεο: 

 κεηξνύκε από θέληξν ζε θέληξν ησλ αληηθεηκέλσλ, όπνπ νξίδνπλ 

ηε κεηξνύκελε απόζηαζε κε όζνλ ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε 

αθξίβεηα. 

 ρξεζηκνπνηνύκε ηελ αληίζηνηρε γξαθηθή θιίκαθα. 

 θαηά ηε κέηξεζε απόζηαζεο επί νδνύ κεηξάκε απηή ηελ ίδηα 

πιεπξά ηεο νδνύ. 

 Ζ πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ ζεκείσλ επηβξαδύλεη ηηο θηλήζεηο θαη 

ειαηηώλεη ηελ αθξίβεηα δηόηη κεηέρεη ε θεθιηκέλε απόζηαζε. 

 

Χξήζε θιίκαθαο ζηα ζρέδηα 

    Ο αξηζκόο ησλ ηαρπκεηξηθώλ ζεκείσλ εμαξηάηαη από ηελ θιίκαθα ηνπ 

ζρεδίνπ, από ηελ αθξίβεηα πνπ ζέινπκε θαη ηε κνξθή ηνπ εδάθνπο. 

Κιίκαθα ρνιηαζκόο 

1:100 Απεηθόληζε κηθξήο πεξηνρήο γηα δνκηθέο εξγαζίεο 

1:200 Απεηθόληζε γηα ηε ζύληαμε θηεκαηνι/θώλ δηαγξακκάησλ 

1:500 Απεηθόληζε γηα ξπκνηνκηθέο γξακκέο 

1:1000 Απεηθόληζε γηα νξηζηηθέο κειέηεο ηερληθώλ έξγσλ 

1:2000 Απεηθόληζε γηα πξνκειέηεο ηερληθώλ έξγσλ 

1:10000 
Απεηθόληζε γηα πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο θαζώο θαη 

πξνκειέηεο κεγάισλ πεξηνρώλ 

1:20000 
Απεηθόληζε γηα πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο αλαπηπμηαθνύ 

ραξαθηήξα 
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Ηιεθηξνληθό ηαρύκεηξν 

 

    Γεληθά ην ειεθηξνληθό ηαρύκεηξν είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ζενδόιηρνπ 

κε ελζσκαησκέλν ην ειεθηξνκαγλεηηθό όξγαλν Δ.D.M.(electromagnetic 

distance measurement) κέηξεζεο απνζηάζεσλ όπνπ αξγόηεξα 

πξνζηέζεθε θαη έλαο κηθξόο ππνινγηζηήο. 

 

 

     Topocon GTS-220                            Βαλίτσα μεταφοράς οργάνου 

 

 

  Δυνατότητα σύνδεσης και χρήσης οργάνου με GPS,με δορυφορική σύνδεση 
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    Ζ λεόηεξε γεληά ειεθηξνληθνύ ηαρύκεηξνπ (Total station) είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθό ςεθηαθό ζύζηεκα ζε εληαία κνξθή, ην 

νπνίν απνηειείηαη από ηα εμήο όξγαλα : 

 

1) ειεθηξνληθό ςεθηαθό ζενδόιηρν κε 

πιεθηξνιόγην θαη νζόλε. 

2) ελζσκαησκέλε κνλάδα E.D.M. 

3) κηθξνεπεμεξγαζηή. 

4) θαηαγξαθηθό, ην νπνίν ιύλνπλ ζε  

       ειάρηζην ρξόλν θαη κε πνιύ κεγάιε   

       αθξίβεηα ην πξνζδηνξηζκό ζέζεο ελόο  

       ζεκείνπ νξηδνληηνγξαθηθά θαη  

       πςνκεηξηθά. 

 

 

    Δπίζεο νη κεηξήζεηο κεθώλ θαη γσληώλ θαηαγξάθνληαη δηνξζσκέλεο, 

απνηακηεύνληαη πεξλάλε ζε πξνγξακκαηηζκέλν ππνινγηζηή γηα 

επεμεξγαζία, ν νπνίνο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε απηόκαην ζρεδηαζηήξην 

(plotter) γηα ηε ζύληαμε ηνπνγξαθηθνύ ράξηε. 

 

Οδεγόο νξγάλνπ (GTS – 220) 

    Με ην πξάζηλν πιήθηξν αλάβσ ην όξγαλν. Οη παξαθάησ 

ζπκβνιηζκνί αλαθέξνληαη ζηηο εμήο ρξήζεηο: 

a) ( v )              : θαηαθόξπθε γσλία 

b) ( HR )          : νξηδόληηα γσλία (δεμηόζηξνθε) 

c) OSET( F1 )  : γηα λα εηζάγσ (0,000) ηελ νξηδόληηα γσλία 

d) HSET (F3 )  : γηα λα εηζάγσ γλσζηή γσλία 

e) SD                : θεθιηκέλε απόζηαζε 

f) HD               : νξηδόληηα απόζηαζε 

g) VD               : πςνκεηξηθή δηαθνξά 
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Γνκή νξγάλνπ 

 

    Από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ηεο 1
εο

 εηθόλαο θαη θνηηώληαο από πάλσ 

πξνο ηα θάησ δηαθξίλνπκε (14) ιεηηνπξγίεο, ελώ κε παξόκνην ηξόπν 

παξαηήξεζεο ηεο 2
εο

 εηθόλαο δηαθξίλνπκε (11) ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγάλνπ 

νη νπνίεο είλαη νη εμήο : 

 

 

1. Υνλδξηθή ζθόπεπζε                                  -Κνριίαο θιεηδώκαηνο 

                                                                     ιαβήο κεηαθνξάο 

2. Κνριίαο εζηίαζεο ηειεζθόπηνπ                 -Οδεγόο ζθόπεπζεο 

3. Σειεζθόπην ζηήξημεο                                 -Αληηθεηκεληθόο 

                                                                     θαθόο 

4. Πξνζνθζάικην ηειεζθόπην                        -Οζόλε  

5. Κνριίαο θαηαθόξπθεο πάθησζεο               -θαηξηθή 

                                                                     αεξνζηάζκε 

6. Κνριίαο θαηαθόξπθεο κηθξνκεηαθ.           -Βίδεο ξύζκ. ζθαηξ. 

                                                                     αεξνζηαζ. 

7. σιήλαο αεξνζηάζκεο                               -Κέληξν νξγάλνπ 

8. Οζόλε                                                         -Οπηηθή θέληξσζε 

9. Απειεπζέξσζε κπαηαξίαο                          -Κνριίεο 

                                                                     νξηδνληίσζεο 

10. Μπαηαξία BT-23Q                                     -Κνριίαο 

                                                                     απειεπζέξσζεο 

                                                                     ηξηθνριίνπ 

11. Κέληξν νξγάλνπ                                          -Βάζε 

12. Κνριίαο νξηδόληηαο πάθησζεο 

13. Power supply ( GTS-211D ) 

14. Serial signal ( RS-232C ) 
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 ( 1 )                              ( 2 )  

 

Υξήζε βαζηθώλ πιήθηξσλ  

 

 

πιήθηξν ζπληεηαγκέλσλ                        κέηξεζε  

                                                               ζπληεηαγκέλσλ 

πιήθηξν απνζηάζεσλ                            κέηξεζε απνζηάζεσλ 

πιήθηξν γσληώλ                                    κέηξεζε γσληώλ 

πιήθηξν menu                                       εηζαγσγή ζην menu 

πιήθηξν ESC                                         επηζηξέθεη ηνλ ηξόπν  

                                                               κέηξεζεο 

 

πιήθηξν POWER                                   ON/OFF 

πιήθηξν F1 – F4                                    απαληνύλ ζην  

                                                               εκθαληδόκελν κήλπκα 
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Πεξηγξαθή νδεύζεωλ 

 

    δεπζε είλαη κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθώλ ζεκείσλ ηνπ εδάθνπο ηα 

νπνία νλνκάδνληαη θνξπθέο θαη ζπλδένληαη δηαδνρηθά ζε νξηδόληηα 

πξνβνιή κε επζύγξακκα ηκήκαηα, πιεπξέο ηεο όδεπζεο.Γηα λα 

πξνζδηνξηζζεί κηα πνιπγσληθή όδεπζε πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα κήθε 

(Si) θαη νη γσλίεο (βi) ησλ πιεπξώλ ηεο. Χο γσλίεο νξίδνληαη εθείλεο νη 

γσλίεο πνπ δηαγξάθνληαη κε πεξηζηξνθή, θαηά ηελ ζεηηθή θνξά ηεο 

πξνεγνύκελεο πιεπξάο κέρξη λα ζπκπέζεη κε ηελ επόκελε. 

Οη νδεύζεηο ραξαθηεξίδνληαη : 

 

 Από πιεπξάο ζρήκαηνο. Γηαθξίλνληαη ζε αλνηρηέο όηαλ δελ 

ζπκπίπηνπλ ηα άθξα ηνπο θαη θιεηζηέο όηαλ ζπκπίπηεη ε αξρή 

θαη ην ηέινο ηνπο. 

 Από πιεπξάο ζπζηήκαηνο αμόλσλ. Γηαθξίλνληαη ζε αλεμάξηεηεο 

όηαλ νη ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθώλ ππνινγίδνληαη σο πξνο 

ηπραίν ζύζηεκα νξζνγώλησλ αμόλσλ θαη εμεξηεκέλεο από ηελ 

αξρή κόλν, ε ζε πιήξσο εμεξηεκέλεο όηαλ νη ζπληεηαγκέλεο ησλ 

θνξπθώλ ππνινγίδνληαη σο πξνο δεδνκέλν ζύζηεκα νξζνγώλησλ 

αμόλσλ, δειαδή νη νδεύζεηο εμαξηώληαη από δεδνκέλα 

ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία. 

 

 Από πιεπξάο ησλ ζεκείσλ εμάξηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. ε 

πξσηεύνπζεο όηαλ ηα ζεκεία εμάξηεζεο είλαη ηξηγσλνκεηξηθά 

ζεκεία θαη ζε δεπηεξεύνπζεο όηαλ ηα ζεκεία εμάξηεζεο είλαη 

πνιπγσληθά ζεκεία. 

 Από πιεπξάο αθξίβεηαο. ε νδεύζεηο αθξηβείαο (I ηάμεο), ζε 

νδεύζεηο κέζεο αθξίβεηαο (II ηάμεο) θαη νδεύζεηο κηθξήο 

αθξίβεηαο (III ηάμεο) 
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    Δπίζεο ην κέγηζην ζπλνιηθό κήθνο ηεο όδεπζεο θαζώο θαη ην κέγηζην 

κήθνο πιεπξάο όδεπζεο εμαξηάηαη από ηελ κνξθή ηνπ εδάθνπο θαη ηελ 

θιίκαθα ηνπ ζρεδίνπ, θαζώο θαη ηα όξηα ηεο πνιηθήο αθηίλαο θάζε 

ηαρπκεηξηθνύ ζεκείνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξα, αλάινγα κε ηελ 

θιίκαθα, από ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΔΓΙΝΟ ΔΓΑΦΟ ΟΡΔΙΝΟ ΔΓΑΦΟ 

1:500 75,0 m 100,0 m 

1:1000 100,0 m 120,0 m 

1:2000 150,0 m 200,0 m 

1:5000 250,0 m 300,0 m 

1:10000 300,0 m 400,0 m 

 

 

ηελ ηξηγσλνκεηξηθή πςνκεηξία νη ζθνπεύζεηο πξέπεη λα γίλνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο κεηαμύ 10:00π.κ. – 03:00κ.κ. δηόηη ν ζπληειεζηήο 

δηάζιαζεο ιακβάλεη ηηο κηθξόηεξεο ηηκέο. 
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ηόρνη εξγαζίαο 

 

    Πξσηαξρηθόο ζηόρνο κε ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο είλαη ε εξγαζηαθή 

εκπεηξία, κέζα από ηελ ζπλεξγαζία γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζέκαηνο, ε 

εμάζθεζε ηνπ ηξόπνπ ζθέςεο γηα ηε ιήςε ζσζηώλ απνθάζεσλ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ε εθινγή ηνπ παξαγσγηθόηεξνπ 

ηξόπνπ νξγάλσζεο δνπιεηάο-εξγαζίαο, είηε ζην γξαθείν, είηε ζην 

ύπαηζξν, γηα ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

    ηε ζπλέρεηα αληηθεηκεληθόο ζθνπόο είλαη ε νξηδνληηνγξαθηθή 

απνηύπσζε θαη εκβαδνκέηξεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ θάζηξνπ ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ ζην Γ. Αξγνζηνιίνπ, θαζώο επίζεο ε εμάζθεζε θαη ε γλώζε 

ζην ρεηξηζκό ησλ ηαρπκεηξηθώλ νξγάλσλ. 

    Έρνληαο γλώζεηο εθαξκνγήο κεζόδσλ Γεπεδνκεηξίαο, όπσο: 

1) Μέζ. Γηαγσλίσλ, κε εθαξκνγή ζε κηθξά γήπεδα κε κηθξό αξηζκό 

πιεπξώλ 

2) Μεζ. Αθηηλώλ 

3) Μεζ. Γηαηεκλνπζώλ 

4) Μεζ. Οξζνγώλησλ ζπληεηαγκέλσλ 

5) Μηθηή κέζνδνο 

όπνπ αθνξνύλ εξγαζίεο ππαίζξνπ θαη ηνπο ππνινγηζκνύο γξαθείνπ γηα 

ηελ νξηδνληηνγξαθηθή απνηύπσζε κηαο έθηαζεο, κε κεγαιύηεξε 

εθαξκνγή ζηα πεδηλά παξά ζηα νξεηλά. 

 Καζώο επίζεο θαη κεζόδνπο ππνινγηζκνύ εκβαδνύ κηαο επηθάλεηαο, 

όπσο: 

1) Αλαιπηηθή κέζνδνο, κε εθαξκνγή ηύπσλ γεσκεηξίαο ή 

ηξηγσλνκεηξίαο γηα ηνλ ππνινγηζκό εκβαδνύ επίπεδσλ ζρεκάησλ 

2) Γξαθηθή κέζνδνο, κε ηε ρξήζε απνθιεηζηηθά ηνπ ηνπνγξαθηθνύ 

ζρεδίνπ  

3) Ζκηγξαθηθή κέζνδνο 

4) Μεραληθή κέζνδνο 
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θαη όξγαλα γηα ηε κέηξεζε ηεο νξζήο πξνβνιήο ηκήκαηνο ζην επίπεδν 

ηνπ νξίδνληα. Δπίζεο νη Δκβαδνκεηξήζεηο αλάινγα κε ηελ αθξίβεηα πνπ 

δίλνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

1) Μεγάιεο αθξίβεηαο, ζρεδηαζκέλν ζε θιίκαθα 1:200, 1:500 

 

2) Μέζεο αθξίβεηαο, ζρεδηαζκέλν ζε θιίκαθα 1:500, 1:2000 

 

3) Μηθξήο αθξίβεηαο 
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Πεξηγξαθή ηξόπνπ εξγαζίαο 

 

Ά κέξνο 

 

    Γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ αδηάθνπε κειέηε καο 

επηθνηλσλήζακε θαηαξράο κε ην ηκήκα Βπδαληηλώλ αξραηνηήηωλ ηεο 

αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο, όπνπ ρξνλνινγείηαη ηζηνξηθά ην θάζηξν, θαη 

εδξεύεη ζην Μνπζείν Εαθύλζνπ. (20
ε
 Δθνξία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ, 

πιαηεία νισκνύ 3) 

 

Αηηεζήθακε άδεηα εηζόδνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηώλ-

κεηξήζεσλ εληόο ηνπ θάζηξνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο καο. 

Δπίζεο νη αξκόδηνη ππάιιεινη καο πξνκήζεπζαλ κε θσηνγξαθηθό πιηθό 

θαη πεγέο γηα ηελ νξζή ελεκέξσζε καο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ 

θάζηξνπ θαη ηε ζεκαζία ηνπ ζην λεζί. 

 

    ηελ ζπλέρεηα αλαηξέμακε ζηηο ηνπηθέο Γεκόζηεο ππεξεζίεο, 

πνιενδνκία, δαζαξρείν, βηβιηνζήθε, γηα ηερληθέο πιεξνθνξίεο ηεο 

πεξηνρήο πνπ εδξεύεη ην θάζηξν θαζώο θαη γηα ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηώλ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ θαη θσηνγξαθηώλ. 

 

Πινύζην θσηνγξαθηθό πιηθό θαη ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζε 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε λήζν Κεθαινληά θαη ην θάζηξν ηνπ Ατ-

Γηώξγε καο παξείρε ην Κνξγηαιέλην Ίδξπκα, όπνπ θηινμελεί ζην ίδην 

θηίξην ηε βηβιηνζήθε θαη ην ιανγξαθηθό κνπζείν. 
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΄Β κέξνο  

 

    Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζέκαηνο 

«πεξπαηήζακε» ζην εζσηεξηθό ηνπ θάζηξνπ, αλαγλσξίδνληαο ην ρώξν 

ζαλ απινί επηζθέπηεο, θαηαγξάςακε παξαηεξήζεηο θαη πηζαλά 

πξνβιήκαηα. Δπίζεο θξαηήζακε θσηνγξαθηθό πιηθό από ην εζσηεξηθό 

ηνπ θάζηξνπ θαη ην γύξσ εμσηεξηθό ρώξν όπσο επίζεο θαη από ην παιαηό 

θξνύξην. 

 

    Έρνληαο αλαγλσξίζεη ην γύξσ ρώξν επηιέμακε λα δνπιέςνπκε κηα 

θιεηζηή αλεμάξηεηε όδεπζε γηα ην θπξίσο θηίζκα, εζσηεξηθά ησλ 

ηεηρώλ θαη κηα αλνηρηή όδεπζε γηα ηελ θύξηα είζνδν θαη ηελ πξόζβαζε 

ζην θάζηξν. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζακε επαιήζεπζε ησλ κεηξήζεσλ θαη 

έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάςακε θαη αξγόηεξα ζρεδηάζακε, κε 

όξγαλν δνξπθνξηθήο ζύλδεζεο G.P.S. Σηο δηεξγαζίεο γηα ηελ εύξεζε ηνπ 

καγλεηηθνύ Βνξξά πξαγκαηνπνηήζακε κε ηε βνήζεηα ππμίδαο. 

 

      

Topcon GTS-series & όργανα χρήσης GPS-Πυξίδα ένδειξής μαγνητικού Βορρά 
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    Ο θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο 

κνηξάζηεθε σο εμήο: 

Α)  Δξγαζίεο ππαίζξνπ  

    Καηά ηελ ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ επηιέμακε ηνλ ηύπν όδεπζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνύζακε αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο εδαθηθήο επηθάλεηαο. 

Πξαγκαηνπνηήζακε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο όδεπζεο θάλνληαο ζήκαλζε 

θαη επηζήκαλζε ησλ θνξπθώλ ηεο. 

    

Στάσεις κλειστής ανεξάρτητης όδευσης, φωτογραφίες αρχείου 

     

 



 
51 

 

 

    ηε ζπλέρεηα νξίζακε ηηο ζέζεηο καο σο ηνπνγξαθηθό ζπλεξγείν νη 

νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 

a) Παξαηεξεηήο, ν νπνίνο ρεηξίδνληαλ ην ηαρύκεηξν θαη θαηέγξαθε 

ηηο κεηξήζεηο 

b) ηνρνθόξνο,  ν νπνίνο θξαηνύζε ην θαηάθσην θαη ζρεδίαδε ηα 

ζθαξηθήκαηα, «θξνθί» 

 

    Χρήστος  Αναστασόπουλος                  Σπυρίδων  Κουρούκλης                  

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη ζέζεηο απηέο ελαιιάζζνληαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.   
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    Καηόπηλ μεθίλεζε ε κέηξεζε ηεο όδεπζεο θαηαγξάθνληαο ηηο γσλίεο 

ζιάζεο (βi) θαη ηηο πιεπξέο (Si) θαη έπεηηα έγηλε ε έλαξμε ιήςεο ησλ 

ηαρπκεηξηθώλ ζεκείσλ. Πξηλ ηε ιήςε θαη ηε ζθόπεπζε ζεκείσλ 

πξαγκαηνπνηήζακε ηελ θέληξσζε ηνπ νξγάλνπ, κε έιεγρν ηεο νξηδόληηαο 

θαη θαηαθόξπθεο αεξνζηάζκεο, πξνζδηνξίζακε ην ύςνο ηνπ νξγάλνπ θαη 

έγηλε ζρεδηαζκόο ζθαξηθήκαηνο ηεο πεξηνρήο ζηάζεο. 

 

    Καηά ηε ζθόπεπζε ησλ ζεκείσλ ππήξρε θαζνδήγεζε ηνπ ζηνρνθόξνπ 

πξνο ην ζεκείν απνηύπσζεο κε ηαπηόρξνλν ζρεδηαζκό ηνπ ζεκείνπ ζε 

ζθαξίθεκα, αλάγλσζε ηεο θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο γσλίαο από ηνλ 

παξαηεξεηή θαη θαηαγξαθή ησλ κεγεζώλ. 

 

    ηε ζπλέρεηα απειεπζεξώλνληαλ ε νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε θίλεζε 

ηνπ ηειεζθνπίνπ θαη πξαγκαηνπνηνύζακε ζθόπεπζε ζε λέν ζεκείν όπνπ 

είρε κεηαθηλεζεί ν ζηνρνθόξνο κε ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε ηνπ ζεκείνπ. 

 

Β)  Δξγαζίεο γξαθείνπ 

    Καηά ηελ εξγαζία γξαθείνπ επαιεζεύζακε ηηο κεηξήζεηο πνπ είρακε 

θαηαγξάςεη ζηηο ζηάζεηο ηεο θιεηζηήο αλεμάξηεηεο όδεπζεο κε ην GPS. 

Δπίζεο επηιύζακε ηελ όδεπζε ιόγν γσληαθνύ ζθάικαηνο θαη 

ζπκπιεξώζακε ηα ηαρπκεηξηθά έληππα. 
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    Γηα θάζε ηαρπκεηξηθό ζεκείν ππνινγίζακε ηελ νξηδόληηα απόζηαζε 

(S), ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά (ΓΖ) ζεκείνπ-ζηάζεο θαη γλσξίδνληαο ην 

πςόκεηξν ηεο ζηάζεο ππνινγίδακε ην πςόκεηξν ηνπ ζεκείνπ . Καηόπηλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα ειεθηξνληθήο ζρεδίαζεο AutoCAD 

2010 ζρεδηάζακε θάλαβν θαη εηζάγακε ηηο κεηξήζεηο. 

 ηε ζπλέρεηα ζρεδηάζακε ηελ όδεπζε θαη απνηππώζακε ην γύξσ ρώξν 

ζύκθσλα κε ηα απηνζρέδηα «θξνθη» θαη ην θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ 

ζπγθεληξώζακε. 

 

Πηζαλά ζθάικαηα 

 

    Καηά ηε κέηξεζε ησλ κεγεζώλ, κήθε, γσληέο, ππάξρνπλ πνιιέο 

πηζαλέο αηηίεο ώζηε λα γίλεη θάπνην ζθάικα ζηηο κεηξήζεηο. 

Απηό κπνξεί λα ζπκβεί γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

 αηέιεηαο κέηξεζεο νξγάλνπ, ιόγν θαηαζθεπήο. Σα ιεγόκελα 

«ζπζηεκαηηθά» 

 επηξξνή ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ζηε ιήςε κεηξήζεσλ 

 θνύξαζε ηνπ παξαηεξεηή ή αηέιεηα ζηελ όξαζε ηνπ. Σα 

«ρνλδξνεηδή» ζθάικαηα 

επίζεο δηαθξίλνπκε ηηο κεηξήζεηο ζε ηζνβαξείο, νη νπνίεο έγηλαλ 

από ηνλ ίδην ην παξαηεξεηή ζην ίδην όξγαλν κε ηηο ίδηεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη ζε αληζνβαξείο, νη νπνίεο έγηλαλ από δηαθνξεηηθνύο 

παξαηεξεηέο ή δηαθνξεηηθό όξγαλν. Γη’ απηό ζε θάζε κέηξεζε 

πξνζπαζνύκε λα εληνπίζνπκε ην ζθάικα θαη λα ην πεξηνξίζνπκε. 
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Κεθάιαην 3
ν
  

 

 

ρεδηαζηηθό κέξνο εξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
55 

 

 

Α.  Πίλαθεο κεηξήζεωλ  

 

 

Στύλος εξασφάλισης τριγονομ. σημείου        Στοιχεία τριγονομ. σημείου  

Εικόνες από φωτογραφικό αρχείο 

 

 Υξήζε ηξηγσλνκεηξηθνύ ζεκείνπ, Σ-12 

  ( «θάζηξνλ», κε βάζξν = 1,06 m ) βάζεη  Δ. Γ. . Α. – 1987. 

 Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ :  ( Υ ) = 197806,124 
g 

                                                             
( Φ ) = 4226487,385 

g 

 
                                       ( Ζ ) =303,809 m 

 

 Υξήζε θιεηζηήο αλεμάξηεηεο όδεπζεο  S1 – S11, ιήςε 

ηαρπκεηξηθώλ ζεκείσλ εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ. 

 

 Υξήζε αλνηρηήο όδεπζεο  S100 – S120, ιήςε ηαρπκεηξηθώλ 

ζεκείσλ θαηά ηελ δηέιεπζε ηεο εηζόδνπ ζην θηίξην. 

 

 Δλαιιαγή παξαηεξεηώλ ζην ηαρπκεηξηθό όξγαλν θαη ζηε ιήςε 

ζεκείσλ. 
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ΣΑΗ  S1              S2 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S2              S1 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S3              S2 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 



 
59 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΗ  S4              S3 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S5              S4 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S6              S5 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  Σ1              S6 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S7              T1 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S8              S7 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S9              S8 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S10              S9 

 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S11              S10 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S100              S1 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S110              S100 
 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 
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ΣΑΗ  S120              S110 

 

(αθνινπζνύλ νη πίλαθεο κεηξήζεσλ) 



 
71 

 

 

 

 

 

 

Β.  ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΔΓΙΑ 

ΜΔΛΔΣΗ  
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Γ.  ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ& 

ΠΑΛΑΙΟΣΔΡΑ 

 

 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΧΔΓΙΑ 
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Χάρτης της Κεφαλονιάς, δημοσίευση του 1616 

 υπό τον Pierre Bertius. 

 

 

 

 

              
 

  Παλαιότερη κάτοψη κάστρου.                 Χάρτης της Κεφαλονιάς 

                                                                  κατά τον XV αιώνα. 
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 Αεξνθωηνγξαθία πεξηνρήο θάζηξνπ 

 

 
 

 

image - 2010 Digital Globe by Google 
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 Γξακκηθή απόδνζε, θάζηξν Αγίνπ Γεωξγίνπ 

Κεθαινληάο 

 

 

 

 

    Φωτομετρική αποτύπωση βάσει στοιχείων μελετών και χαρτών Γ. Υ. Σ.    

Γενικό υπόβαθρο περιβάλλοντα χώρου ( ένταξη σε σύστημα συντεταγμέ-    

νων Ε.Γ.Σ.Α. – 87). Κλίμακα  1 : 1,500. 
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                                           Εικόνα -1- 

 

Δηθόλα 1ε :Σκήκα ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπ Bory de St. 

Vincent. Τςνκεηξηθέο 

κεηξήζεηο. Σν πξώην είλαη 

ηνκή ηνπ ινθίζθνπ από 

αλαηνιή πξνο δύζε (όπνπ 

θαη ην ρακειόηεξν ηκήκα). 

Σν δεύηεξν είλαη από βνξξά 

πξνο λόην (όπνπ θαη ν 

κεγάινο πξνκαρώλαο). 

Δηθόλα 2ε :ρέδην ηνπ 1823 

ηνπ θάζηξνπ από ηνλ 

Colonel Bory de St. Vincent 

από ηνλ Nouvel Atlas des 

Isles Ioniennes. Ο δξόκνο 

ππάξρεη κόλν από ηε πιεπξά 

ηεο αλαηνιήο. 

(Κνξγηαιέληνο βηβιηνζήθε 

Αξγνζηνιίνπ) 

                                            Εικόνα -2- 
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 Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα ιπκέλν από ην βηβιίν «Κεθαιιελία 

Κεθαιιήλωλ» ηεο ζπγγξαθέωο. 

 

 

 

Στο τοπογραφικό έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις από τη συγγραφέα. 
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Δπεμήγεζε ηνπνγξαθηθνύ 

1. Ζ πύιε θαη ε δεύηεξε πύιε αζθαιείαο. Δπάλσ από ηελ εμσηεξηθή 

πύιε «αιπζίδεο ζήθσλαλ μύιηλε αησξνύκελε γέθπξα. » 

i) δύν εζσηεξηθέο ζηνέο, αζθάιηδαλ κε ζηδεξέληεο πόξηεο. 

2. Ν. Α. πξνκαρώλαο ύςνπο 25,0 m κε ζέζε 3 ηειεβόισλ, απνζήθε 

ππξνκαρηθώλ, θπιαθή, Γηνηθεηήξην. 

3. Γηνηθεηήξην. 

4. Παξεθθιήζη, «Ζ Παλαγία ηεο Φξνπξάο». 

5. Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ. 

6. ηξαηώλεο. 

7. θνπηά. 

8. ηέξλα. Οκνίσο θαη γηα ην λνύκεξν, 14.  

9. Σνίρνο ζηξαησληθνύ θηίζκαηνο ηηαιηθήο θαηνρήο. 

10. Ληζόζηξσηνο δξόκνο κε θαλάιη πνπ νδεγεί λεξό ζε ζηέξλα. 

i) Λίζηλε πάγθνη θαη γνύξλα. 

11. Αλαηνιηθόο πξνκαρώλαο κε δύν ζεηξέο ππξνβόισλ, 3 ζέζεηο 

ππξνβόισλ ζηηο επάιμεηο θαη θάησ ζνινζθεπείο πνιπβνιείν 2 

ζέζεσλ. 

12. Δξείπηα θαηνηθηώλ. Πηζαλή ελαέξηα επηθνηλσλία θηηξίσλ κε γέθπξεο. 

13. Σείρνο παιαηνύ θξνπξίνπ. 

i)Δμώζηεο, ζθάια, αιιαγή ηνηρνδνκήο. 

14. ηέξλα. 

15. Ο παιαηόηεξνο λαόο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

16. Πνιπβνιείν ηηαιηθήο θαηνρήο. 

i)«πξόζθαην ηηαιηθό θηίζκα». 

17. Γεμακελή. 

18. Βπδαληηλά ίρλε, κεηαγελέζηεξα θπιάθην. 

19. Βόξεηνο πξνκαρώλαο κε εκηθύθιηεο πνιεκίζηξεο, παξαηεξεηήξην θαη 

2 ζνινζθεπή πνιπβνιεία. 

20. Δξείπηα θηηξίνπ, ιεηηνπξγίαο πηζαλόλ σο μελώλα. 

21. Δίζνδνο πξνκαρώλα, απνζήθε ππξνκαρηθώλ. 

22. ηόκην ζήξαγγαο. 

23. Κηίζκα ιαμεπκέλν εληόο βξάρνπ, πηζαλόλ θαηνηθία πξνβιεπηή θαη 

θάησ ρώξνο δεζκσηεξίνπ. 

24. Άλνδνο πξνο ην παιαηό θξνύξην. 
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27. ξπγκα γηα απνζήθε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. 

28. Απνζήθε. 

29. Ππξηηηδαπνζήθε. 

30.θάια ζύλδεζεο λόηηνπ κε βόξεηνπ ηκήκαηνο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 

25m. 

31. Πηζαλόηαηα απνζήθε ή παξαηεξεηήξην ή Γηνηθεηήξην. 

32. Ο λαόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, Αλαηνιηθνύ δόγκαηνο. 

33.Λίζηλε γνύξλα. 

34.Γίζηνκε δεμακελή λεξνύ. 
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Κεθάιαην 4
ν
  

 

 

Πξνηάζεηο πεξηπάηνπ, εθκεηάιιεπζεο ρώξνπ 
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Γεληθέο πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ επηζθέπηε 

 

    Σν θξνύξην ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ε παιαηά πξσηεύνπζα ηεο 

Κεθαινληάο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηηο αιιαγέο ζηελ 

πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή, θαη θαζεκεξηλή δσή ηνπ ηόπνπ έραζε ηνλ 

πξσηαγσληζηηθό ξόιν θαη πιένλ ζαλ βνπβόο ζεαηήο ζηέθεη θαη 

παξαθνινπζεί ηε θαζεκεξηλόηεηα. Χζηόζν κέζα από ηα γξαπηά 

θείκελα, ζε δηάθνξεο βηβιηνζήθεο, θαη ηηο παξαδόζεηο καξηπξάηε ε 

πάιε πνηέ αίγιε θαη ε ζεκαζία πνύ είρε ζηελ ηζηνξία. 

Άμην ζεβαζκνύ θαη ελδηαθέξνληνο ην θάζηξν είλαη πιένλ έλα 

κλεκείν αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο, επηζθέςηκν ηνπο θαινθαηξηλνύο 

κήλεο θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο. 

    Σν θάζηξν αλήθεη ζην ηκήκα Βπδαληηλώλ αξραηνηήησλ πνπ 

εδξεύεη ζην Μνπζείν Εαθύλζνπ. Δίλαη επηζθέςηκν από Έιιελεο 

θαη μέλνπο ηνπξίζηεο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο (Μάηνο - 

επηέκβξεο) θαη κπνξεί θάπνηνο λα ην επηζθεθζεί θαη λα 

πεξηεγεζεί ζην γύξσ ρώξν θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο κεηαμύ 8:00 

- 20:00 ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, εθηόο Γεπηέξαο. 

Σν θάζηξν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Πεξαηάηα ηνπ Γήκνπ 

Αξγνζηνιίνπ. Γηα λα ην επηζθεθζεί θαλείο ζα ρξεηαζηεί 

κεηαθνξηθό κέζν. Φζάλνληαο, ππάξρεη αξκόδηνο ππάιιεινο πνπ 

κπνξεί λα δώζεη θάπνηεο πξώηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

θάζηξν.  
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Δπηινγέο δηαδξνκώλ πεδνπνξίαο 

 

    Γηαζρίδνληαο ηελ 

πύιε ε δηαδξνκή 

ηεο εηζόδνπ είλαη 

πιαθόζηξσηε θαη 

αθνύ πεξάζεηο 

κέζα από δύν 

ζνινεηδήο ζηνέο 

ζα βξεζείο ζε έλα 

πιάησκα, ηελ 

ιεγόκελε ζέζε θαλόλη, αγλαληεύνληαο λόηηα ηελ πεξηνρή πξνο 

Σξαπιηάηα. 

 

ην ίδην ζεκείν ππάξρεη 

πξόηππν ζρεδηάγξακκα 

θάηνςεο ηνπ θάζηξνπ γηα ηελ 

πιεξνθόξεζε ησλ επηζθεπηώλ 

ζρεηηθά κε ηα θηίζκαηα θαη ην 

γύξσ ρώξν. Ζ πεξηήγεζε ζην 

θάζηξν είλαη ηδηαίηεξα εύθνιε 

θαζώο ηα κνλνπάηηα θαη νη "δξόκνη" είλαη ειεύζεξνη. Ο επηζθέπηεο 

έρεη ιίγν πνιύ ηξείο επηινγέο δηαδξνκώλ ζηηο νπνίεο 

ζπγθαηαιέγνληαη όια ηα αμηνζέαηα ηνπ θάζηξνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο παλνξακηθήο ζέαο ηεο πεξηνρήο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ θάζηξνπ. 
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Θέση κανόνι, εικόνα αρχείου 

-Γηαδξνκή 1ε  

    Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα 

θηλεζεί λνηηνδπηηθά, από 

ηε ζέζε θαλόλη 

πεξπαηώληαο παξάιιεια 

ζε ζρέζε κε ην ηείρνο ηνπ 

θάζηξνπ, αγλαληεύνληαο 

ηελ πεξηνρή θαη 

παξαηεξώληαο ηηο αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο όπσο πεγάδηα θαη 

ηελ νρύξσζε ηνπ θάζηξνπ. Δπίζεο κπνξεί λα δεη θαη κε εύθνιε 

πξόζβαζε αλ ην επηζπκεί ην εζσηεξηθό ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιά. 
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ηε ζπλέρεηα αλεβαίλνληαο κηα πεηξόρηηζηε ζθάια νδεγείηαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ νδεγεί ζην παιαηό θξνύξην 

παξαηεξώληαο θάπνηα "λεόηεξα" θηίξηα θαη ζεκεία απνζήθεπζεο 

πιηθώλ. Γπηηθά πιένλ ηνπ θάζηξνπ αγλαληεύνληαο ην ιηκάλη ηνπ 

Αξγνζηνιίνπ κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηε 

δηαθνξεηηθόηεηα ηεο νρύξσζεο θαζώο επίζεο θαη λα επηζθεθηεί 

ηνλ πξνκαρώλα κε ηελ ηνμνεηδή γέθπξα επηθνηλσλίαο κε ην παιαηό 

θξνύξην θαη ηηο ζήξαγγεο πνπ νδεγνύλ ζηε βάζε ηνπ. 

    Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα ζπλερίζεη πξνο ην παιαηό θξνύξην όπνπ 

κπνξεί λα μαπνζηάζεη θαη λα έρεη κηα παλνξακηθή άπνςε ηνπ γύξσ 

ρώξνπ κηαο θαη ζα βξίζθεηαη ζην ςειόηεξν ζεκείν. Κάπνηα 

ραιάζκαηα θηηξίσλ, 

ελδερνκέλσο θαηνηθίεο 

πνπ δύζθνια θαλείο 

κπνξεί λα βγάιεη λόεκα. 

Δπηζηξέθνληαο ζην παιηό 

κνλνπάηη, πεξπαηώληαο 

βνξεηναλαηνιηθά κπνξεί 

λα παξαηεξήζεη θάπνηα 

αρλάξηα θαηνηθηώλ όπσο επίζεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ζηε 

δηαθνξεηηθόηεηα ηεο νρύξσζεο θαζώο θαη ην δεύηεξν πξνκαρώλα.  
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 (Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζην καθξηλό παξειζόλ ε πξόζβαζε 

πξνο ην θάζηξν πέξλαγε κέζα από ηνλ θάκπν ηεο Καλάξαηλαο. Ζ 

ζεκεξηλή νδόο νδεγεί πξνο ηα Σξσγηαλά θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ην 

"θόξν" γηα ην θάζηξν)   

πλερίδνληαο έλαο πιαθόζηξσηνο δξόκνο νδεγεί ζε έλα 

ζπγθξόηεκα δηακεξηζκάησλ, πηζαλόλ ζηξαηώλεο , θνληά ζηα ηείρε 

θαη ζε ζηέξλεο. Βγαίλνληαο από ην κνλνπάηη, δεμηά, ηνπνζεηεκέλε 

κηα κεηαιιηθή θαηαζθεπή κηθξήο θιίκαθαο, ρώξνο ζεαηξηθώλ 

παξαζηάζεσλ. Ζ ζπλέρεηα ηνπ δξόκνπ ζε νδεγεί ζηελ θνξπθή ηνπ 

επηβιεηηθόηεξνπ πξνκαρώλα πνπ θξνπξεί ηελ είζνδν ηνπ θάζηξνπ 

θαη θαίλεηαη από ηε δηαδξνκή εξρόκελνο  
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Ζ είζνδνο πξνο ηε βάζε ηνπ πνπ πιένλ είλαη ζθξαγηζκέλε, 

νδεγνύζε ζηηο θπιαθέο. ην ηέινο ηνπ δξόκνπ, ζθάιεο νδεγνύλ 

ζηελ αξρηθή ζέζε θαλόλη παξαηεξώληαο ηα απνκεηλάξηα ηεο 

εθθιεζίαο ηεο "ζθνπηάο" θαη ηνπ δηνηθεηεξίνπ. 

Φεύγνληαο ππάξρεη κία κηθξή αγνξά από θαθέ, κεδεδνπσιεία, 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα όπσο παιηά, όπνπ κπνξεί θαλείο λα 

απνιαύζεη έλα θξύν ξόθεκα. 
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-Γηαδξνκή 2ε  

 

    Ο επηζθέπηεο επηιέγνληαο ηε δεύηεξε δηαδξνκή δελ θηλείηαη 

πεξηκεηξηθά ηνπ θάζηξνπ θαη παξαθάκπηνληαο εζσηεξηθά, 

παξαηεξεί λόηηα ηε ζέα πξνο ηε πεξηνρή Σξαπιηάηα, ηελ νρύξσζε 

ηνπ θάζηξνπ θαη ην θηίξην ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Νηθόια. 

 

πλερίδνληαο ηε δηαδξνκή, θάπνηα "λεόηεξα" θηίξηα θαη ζεκεία 

απνζήθεπζεο πιηθώλ ζπκπιεξώλνπλ ηελ εηθόλα ηνπ παξαηεξεηή 

θαη νδεγνύλ δπηηθά ηνπ θάζηξνπ, αγλαληεύνληαο ην Αξγνζηόιη.        

Ζ ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο νδεγεί ζην παιαηό θξνύξην ηνπ 

θάζηξνπ όπνπ αληακείβεη ηνλ επηζθέπηε κε κία παλνξακηθή ζέα 

ηεο γύξσ πεξηνρήο. Σα θηίξηα ζην γύξσ ρώξν είλαη θπξίσο 

γθξεκηζκέλα. 
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    Δπηζηξέθνληαο 

πίζσ ζην βόξην 

κέξνο ηνπ θάζηξνπ 

θαη πεξπαηώληαο 

αλαηνιηθά κπνξεί 

λα δεη από θνληά 

ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ηεο νρύξσζεο θαη 

λα επηζθεθηεί ηνπο δύν πξνκαρώλεο, έλαο βνξεηνδπηηθά κε κία 

ηνμνεηδή γέθπξα λα επηθνηλσλεί κε ην παιαηό θξνύξην θαη 

ζήξαγγεο λα νδεγνύλ ζηε βάζε ηνπ θαη ν άιινο αλαηνιηθά κε 

ππόγεην ρώξν απνζήθεπζεο πιηθώλ. 

    ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο έλα ζπγθξόηεκα δηακεξηζκάησλ, 

πηζαλώλ ζηξαηώλεο, θαη ν πην επηβιεηηθόηεξνο πξνκαρώλαο όισλ 

πνπ θξνπξεί ηελ είζνδν κε ηηο θπιαθέο ζηε βάζε ηνπ. 

Καηεβαίλνληαο ηηο ζθάιεο βιέπεηο ηα εξείπηα ηεο εθθιεζίαο ηεο 

"ζθνπηάο" θαη ηνπ δηνηθεηεξίνπ θαη νδήγεζε ζηελ αξρηθή ζέζε 

θαλόλη. 

ηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο όπσο θαη ζην ηέινο ππάξρεη 

παξαθακπηήξηνο νδόο πνπ ζε νδεγεί ζε έλα πιάησκα θάησ από ηα 

πεύθα ζε κηα κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ρώξν ζεαηξηθώλ 

παξαζηάζεσλ. 
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-Γηαδξνκή 3ε 

ηελ ηξίηε δηαδξνκή ν επηζθέπηεο θηλείηαη πεξηκεηξηθά ηνπ 

θάζηξνπ επηιέγνληαο λα δεη θαη λα εμαληιήζεη ηε πεξηέξγεηα ηνπ 

ζηνλ ηξόπν νρύξσζεο θαη άκπλαο ηνπ θάζηξνπ. 

   

    Παξαηεξώληαο από ηελ αξρηθή ζέζε θαλόλη πνπ βξίζθεηε, ηηο 

ζθνπηέο ζηελ είζνδν ηνπ θάζηξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θηλνύκελνο 

βνξεηναλαηνιηθά ην κεγαιύηεξν ζε ύςνο πξνκαρώλα. ηε 

ζπλέρεηα θηλνύκελνο βνξεηνδπηηθά ζα κπνξέζεη λα παξαηεξήζεη 

θαη ηνπο άιινπο δύν, θαζώο επίζεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ 

έρνπλ ηα ηείρε ζηελ πιεπξά εθείλε κηαο θαη ν δξόκνο πξνο ην 

θάζηξν πεξλνύζε κέζα από ηνλ θάκπν ηεο Καλάξαηλαο. Ζ 

ζεκεξηλή νδόο πξνο ηα Σξσγηαλά. 

 

ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο 

ζα νδεγεζεί ζην δπηηθό 

κέξνο ηνπ θάζηξνπ κε ζέα 

ην Αξγνζηόιη θαη ην παιαηό 

θξνύξην ηνπ θάζηξνπ 

απνιακβάλνληαο κηα  άπνςε 

ηεο γύξσ πεξηνρήο.   
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Δπηζηξέθνληαο, πεξπαηώληαο λνηηαλαηνιηθά κπνξεί λα ζπλερίζεη 

ηε δηαδξνκή ηνπ πεξηκεηξηθά ζπλερίδνληαο λα απνιακβάλεη ηε ζέα 

ηεο γύξσ πεξηνρήο παξαηεξώληαο θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο 

ιεπηνκέξεηεο ή λα παξαθάκςεη ηεο δηαδξνκήο εζσηεξηθά. 

ηελ επηζηξνθή ηνπ πξνο ηε ζέζε θαλόλη κπνξεί λα παξαθάκςεη 

ηεο δηαδξνκήο ηνπ θαη λα επηζθεθηεί ην ρώξν ησλ ζεαηξηθώλ 

εθδειώζεσλ. 
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Φωηνγξαθίεο αξρείνπ από ην παιαηό θξνύξην 

 

Ανατολική άποψη περιοχής 

 

Δυτική άποψη περιοχής 
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Νότια άποψη της περιοχής 

 

Βόρια άποψη της περιοχης 
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Πξνηάζεηο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρώξνπ 

 

    Λόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη ηεο επαηζζεζίαο ηνπ 

κλεκείνπ δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ ηδηαίηεξα κεγάιεο επεκβάζεηο. 

κσο πξνζζήθεο ζηνηρείσλ κηθξήο θιίκαθαο, ελαξκνληζκέλα κε ην 

πεξηβάιινλ, ζα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ επηζθέπηε. 

 

 Πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εμεηαζηνύλ θαη λα 

πινπνηεζνύλ 

Α.  Ζ ηνπνζέηεζε κεγεζπληηθώλ θαθώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία ηνπ νξίδνληα, πεξηκεηξηθά ηνπ θάζηξνπ θαζώο θαη ζην 

παιαηό θξνύξην, κε ηε ρξήζε ελόο ειάρηζηνπ θόζηνπο. 

   

Βορειοδυτική άποψη, εικόνες αρχείου 

Β.  Ζ ηνπνζέηεζε κηθξώλ πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο κπξνζηά από ηα 

θηίζκαηα, ηνπο πξνκαρώλεο θαη ηα ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηώλ, πνπ 

ζα ελεκέξσλαλ ηνλ επηζθέπηε γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπο θαη ηελ 

ζεκαζία ηνπο ζην γύξσ ρώξν κε κία ζύληνκε αλαθνξά. 
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Δπίζεο ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ θαη θάπνηα πξννπηηθά ζθίηζα από 

κειεηεηέο, όπνπ ζα βνεζνύζαλ ζηελ αληίιεςε ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο 

ζην παξειζόλ. 

Γ.  Δπίζεο ιόγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ θαη αθνινύζσο ησλ 

δηαδξνκώλ μελάγεζεο ζην θάζηξν θαη ην παιαηό θξνύξην, ζα 

κπνξνύζαλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε κηθξό αξηζκό παγθάθηα, από 

πιηθά ελαξκνληζκέλα κε ην πεξηβάιινλ ζε ζεκεία ηέηνηα πνπ ν 

επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα μεθνπξαζηεί απνιακβάλνληαο ηε ζέα, 

θπξίσο ζην παιαηό θξνύξην ή ηελ εζπρία ζην βόξην κέξνο. 

   

Εικόνες αρχείου 

Γ.  Σέινο ζα κπνξνύζε λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε θαλόλη κία 

κεγαιύηεξε θάηνςε ηνπ θάζηξνπ κε δείθηεο δηαδξνκώλ επάλσ 

ζηνλ ελδερνκέλσο ηνπνγξαθηθό ράξηε κε ζύληνκεο αλαθνξέο 

πεξηήγεζεο θαη κία πνιύ ζύληνκή αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ κε ηα 

πην ζεκαληηθά γεγνλόηα. 
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Βηβιηνγξαθία. 

 

 Ηζηνξία ηεο Κεθαινληάο, ΄Γ έθδνζε - ηόκνο 1
νο

, 

εθδόζεηο «Α. Ράιιε», ζπγγξαθεύο Γεώξγηνο Ν. 

Μνζρόπνπινο.  

 Κεθαινληά θαη Ηζάθε,(Ηζηνξία – Σέρλε – Λανγξαθία – 

Φύζε – Ξελαγήζεηο) εθδόζεηο «Γ. Ζιηόπνπινο», 

ζπγγξαθεύο Τβόλε Δ. Μαξθαλησλαίνπ. 

 Σν θάζηξν ηνπ Ατ – Γηώξγε, εθδόζεηο πνιηηηζηηθήο 

επεηεξίδαο (Οδύζζεηα Κεθαινληάο θαη Ηζάθεο), 

ζπγγξαθεύο Δπξπδίθε Λεηβαδά – Νηνύθα. 

 Σν θάζηξν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Κεθαινληάο, 

ζπγγξαθεύο Νηθνιάνπ Φσθά Κνζκεηάηνπ. 

 Ζ Δπηάλεζνο ζε ράξηεο από ηνλ Πηνιεκαίν ζηνπο 

δνξπθόξνπο, εθδόζεηο «Π. Εήηε & ΗΑ». 

 Βηβιηνζήθε θαη Ηζηνξηθό Λανγξαθηθό Μνπζείν 

Κνξγηαιέλεηνπ Ηδξύκαηνο  
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 Μαζήκαηα Σνπνγξαθηθνύ ρεδίνπ, εθδόζεηο «Ίσλ», 

ζπγγξαθεύο Ησάλλεο Γ. Κόθηηζαο. 

 Μαζήκαηα Σνπνγξαθίαο – Σόκνο Ά, εθδόζεηο 

«Μέιιηζα», ζπγγξαθεύο Γεκήηξεο Γ. Βιάρνο. 

 ηνηρεία Σνπνγξαθίαο, εθδόζεηο «Ίσλ», ζπγγξαθεύο 

Ησάλλεο Γ. Κόθηηζαο. 

 Μαζήκαηα Σνπνγξαθίαο – 3
ε
 έθδνζε, εθδόζεηο «Ίσλ», 

ζπγγξαθεύο Ησάλλεο Γ. Κόθηηζαο. 

 εκεηώζεηο Σνπνγξαθίαο γηα Πνιηηηθνύο Μεραληθνύο 

ηερληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, 

ζπγγξαθεύο Καζ. εθαξκνγώλ Αηκίιηνο Λαγόο. 
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