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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

κοπόσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ μασ με τίτλο «ΒΛΓΛΕ ΕΛΛΑΔΛΚΟΤ ΧΩΡΟΤ 

ΟΧΤΡΩΜΑΣΛΚΘ ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΘ, ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΛΕ - ΣΡΟΠΟΛ ΣΕΓΑΘ -ΑΡΧΛΣΕΚΣΟΝΛΚΘ  

ΧΩΡΟΚΕΣΘΘ - ΑΠΟΣΤΠΩΕΛ ΚΣΛΜΑΣΩΝ-ΒΛΓΛΕ ΑΜΟΡΓΟΤ» είναι θ ζρευνα, θ μελζτθ 

και θ αποτφπωςθ των ςωηϊμενων κτιςμάτων των αρχαίων πφργων τθσ Αμοργοφ. 

Χτιςμζνοι ςτθν όψιμθ κλαςικι περίοδο (4ο αιϊνασ π.Χ.) αποτζλεςαν παρατθρθτιρια 

για τθν προςταςία τθσ παρακείμενθσ περιοχισ.  

Αρχικά αναφερόμαςτε ςτθν πειρατεία,θ οποία οδιγθςε ςτθν ανάλογθ 

αρχιτεκτονικι και οχυρωματικι δόμθςθ κυρίωσ των νθςιϊν. Από τθν επικοινωνία 

μζςω τθσ αφισ των πφρων, το ευρυηωνικό ςφςτθμα των φρυκτωριϊν ωσ τισ 

βελτιωμζνεσ καταςκευζσ των βιγλϊν και των πφργων. Γίνεται αναφορά ςτον τρόπο 

λειτουργίασ των φρυκτωριϊν κακϊσ και ςτθν οικοδομικι και λειτουργικι μορφι των 

βιγλϊν. 

 Ακολουκεί απεικόνιςθ τθ ςχεδίαςθσ πόλεων από τθν ομθρικι εϊσ τθν ελλθνιςτικι 

εποχι μζςα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά που παρουςιάηουν. Ανάλογα με τισ 

αμυντικζσ δραςτθριότθτεσ και ανάγκεσ των πόλεων κα αναπτυχκοφν και τα 

οχυρωματικά ςυςτιματα κατά εποχι και περιοχι. Σον 5ο π.Χ. αιϊνα οι πφργοι κα 

αποτελζςουν κανόνα ςτισ οχυρϊςεισ και θ μορφι τουσ παρουςιάηεται αναλυτικά. 

τθ ςυνζχεια τθσ εργαςίασ μασ παρατίκενται πλθροφορίεσ για τθ μορφολογία, τθν 

τεκτονικι, τθ ςειςμικότθτα, κακϊσ και τα κλιματολογικά ςτοιχεία τθσ νιςου 

Αμοργόσ, τα οποία διαδραμάτιςαν βαςικό πόλο ςτθ διαμόρφωςθ του δικτφου των 

πφργων-βιγλϊν –παρατθρθτθρίων των τριϊν περιφερειϊν του νθςιοφ Αρκεςίνθσ- 

Μινϊασ- Αιγιάλθσ. 

Μζςα από ιςτορικά και τεκμθριωμζνα ςτοιχεία όπωσ επίςθσ και επιτόπια ζρευνα 

και καταγραφι των ςωηόμενων πφργων, αποτυπϊνονται και μελετϊνται, θ 

αρχιτεκτονικι δομι, τα υλικά καταςκευισ, τα ςυςτιματα τοιχοποιίασ που 

ακολουκικθκαν. Όλα αυτά βοθκοφν ςτθ χρονολογικι ζνταξθ των πφργων ςτα όψιμα 

κλαςςικά χρόνια (περί τον 4ο αιϊνα π.Χ.), τθν χρθςτικι τουσ κατανόθςθ, τα 

οικονομικά και κοινωνικά τουσ οφζλθ. 

Οι Πφργοι που εξετάηονται είναι ο Πφργοσ τθσ Αγίασ Σριάδασ, ο Πφργοσ του 

Γιαννοφλθ, το Πυργί, ο Πφργοσ ςτον Άθ Γιάννθ τον Πρόδρομο ςτο Ρίχτι, ο Πφργοσ  

ςτον Άθ Παφλο και ο Πφργοσ ςτθν Όξω Μεριά και αποτελοφν τουσ πιο καλά 

διατθρθμζνουσ πφργουσ, από τουσ οποίουσ μποροφμε να αντλιςουμε αρκετζσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με το αντικείμενο τθσ ζρευνάσ μασ. 

Ζπειτα κεωρικθκε απαραίτθτθ θ αναφορά ςτα ςυςτιματα δόμθςθσ που 

ακολουκοφνταν και κυρίωσ ςτο ψευδοϊςόδομο ςφςτθμα βάςει του οποίου 

καταςκευάςτθκε το εξεταηόμενο μνθμείο . 

Θ κατεργαςία ςτο λίκου, θ κατάλλθλθ προεργαςία των κεμελίων θ διαμόρφωςθ 

των επιφανειϊν εδράςεωσ, οι τεχνικζσ τοποκζτθςθσ των λίκων και οι ανυψωτικοί 
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μθχανιςμοί που χρθςιμοποιοφνταν κατά τθν αρχαιότθτα είναι οι βάςεισ ςτισ οποίεσ 

ςτθρίηονται θ μθχανικι και θ αρχιτεκτονικι επιςτιμθ. 

 

 

Ειςαγωγικά τοιχεία 

 

Η πειρατεία και η διαμόρφωςη τησ κοινήσ πολεοδομικήσ γραμμήσ 

ςτη νηςιώτικη αρχιτεκτονική.       

                                                         

Θ ιςτορία τθσ πειρατείασ ξεκινά ςχεδόν ταυτόχρονα με τθν ιςτορία τθσ ναυτιλίασ 

και του εμπορίου. Σο πότε, δεν μπορεί να προςδιοριςκεί με ακρίβεια. ίγουρα 

πάντωσ ιταν πολφ πριν απ' το 3000 π.Χ., όταν δθμιουργικθκαν οι πρϊτεσ 

ςωηόμενεσ αναπαραςτάςεισ πλοίων. Σεχνικά ζργα από οψιανό  (ορυκτό γυαλί τθσ 

Μιλου) που βρζκθκαν ςε νεολικικοφσ οικιςμοφσ τθσ Μακεδονίασ, τθσ Κεςςαλίασ 

και τθσ Πελοποννιςου, πιςτοποιοφν ότι θ ναυςιπλοΐα δεν ιταν άγνωςτθ για τον 

κάτοικο τθσ νεολικικισ Ελλάδασ.  

 
Εικόνα 2.Οχφρωςθ  παρακαλάςςιων περιοχϊν  ςτα νθςιά των Kυκλάδων για  

προςταςία τθν πειρατεία.(Πηγή διαδίκτυο) 

 

τθ μυκθναϊκι και γεωμετρικι Ελλάδα θ πειρατεία κεωρείτο κοινωνικά αποδεκτι 

δραςτθριότθτα που ζχρθηε καταςτολισ μόνο όταν ςτρζφονταν εναντίον 
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ςυμπολιτϊν. Ο δε πειρατισ λάμβανε ςυχνά τθν ενκάρρυνςθ των τοπικϊν θγεμόνων 

ςτο ζργο του.  

Κακϊσ ο ελλθνικόσ κόςμοσ όδευε προσ τθν κλαςικι εποχι, οι περιςςότερεσ πόλεισ 

προςπακοφςαν να κωρακιςκοφν εναντίον όςων λθςτϊν απειλοφςαν τισ ακτζσ ι τα 

πλοία τουσ, μεμονωμζνα, ωςτόςο  ςυνζχιηαν να αδιαφοροφν για τθν εξάλειψθ τθσ 

πειρατείασ, εφόςον αυτι εκτείνονταν εκτόσ των δικϊν τουσ ορίων. Αρκετζσ 

εξακολοφκθςαν να είναι θκικοί ι φυςικοί αυτουργοί: o Θρόδοτοσ περιγράφει 

ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ των αμίων και των Λϊνων τθσ Μικράσ Αςίασ, ενϊ ο 

Κουκυδίδθσ αναφζρει τουσ Λοκροφσ, Αιτωλοφσ και Ακαρνάνεσ ωσ λαοφσ που 

επιδίδονταν ςτθ καλάςςια λθςτεία. 

Θ πρϊτθ προςπάκεια ςυςτθματικισ καταςτολισ και ςυνάμα θκικισ 

απονομιμοποίθςθσ τθσ πειρατείασ ςτουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ, ιλκε από τθν Ακινα 

τον 5ο αιϊνα π.Χ. Ζχοντασ εξαςφαλίςει τον πολιτικό και οικονομικό ζλεγχο ςχεδόν 

ολόκλθρου του Αιγαίου Πελάγουσ μζςω τθσ Δθλιακισ υμμαχίασ, οι Ακθναίοι 

εξαπζλυςαν άγριο κυνθγθτό εναντίον οποιουδιποτε απειλοφςε τθν απρόςκοπτθ 

διακίνθςθ των πλοίων και των εμπορευμάτων.  

Φοβεροί πειρατζσ προσ τα τζλθ τθσ κλαςικισ περιόδου κεωροφνταν επίςθσ οι 

Λλλυριοί και οι Ετροφςκοι, οι οποίοι λυμαίνονταν τα δρομολόγια μεταξφ τθσ 

θπειρωτικισ και τθσ Μεγάλθσ Ελλάδασ. O Μζγασ Αλζξανδροσ κατάφερε προςωρινά 

να περιορίςει τουσ πρϊτουσ, όταν εξανάγκαςε ολόκλθρθ τθν Λλλυρία ςε υποταγι 

και πιρε κάποιουσ ςτο ςτρατό του.  

Όςο αφορά τθν ελλθνιςτικι περίοδο τθν οποία εξετάηουμε, θ διάςπαςθ τθσ 

αυτοκρατορίασ του Μ. Αλεξάνδρου ςε μικρότερα βαςίλεια, τα οποία αναλϊνονταν 

ςε μεταξφ τουσ διενζξεισ, οδιγθςε τθν πειρατεία ςε νζα άνκιςθ. Δεν ιταν μόνο θ 

αδυναμία των διαδόχων να ελζγξουν τισ κάλαςςεσ, αλλά και το ότι ςυχνά τα 

ελλθνιςτικά βαςίλεια επιηιτθςαν τθ ςυνεργαςία των πειρατϊν ςτουσ μεταξφ τουσ 

πολζμουσ, εκμεταλλευόμενοι τθν πειρατεία ςε μζκοδο ρφκμιςθσ των ναυτικϊν 

ιςορροπιϊν τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. Πολλοί μονάρχεσ ςτρατολογοφςαν Κριτεσ 

και Αιτωλοφσ. Ο «αρχιπειρατισ» του 3ου αιϊνα π.Χ. υπθρετοφςε όποιον του 

προςζφερε περιςςότερα ςε καιρό πολζμου, ενϊ λεθλατοφςε πλοία και πόλεισ για 

λογαριαςμό του ςε καιρό ειρινθσ. 
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Εικόνα 2.Οχφρωςθ  περιοχισ  για  προςταςία τθν πειρατεία ςτθν Αςτυπάλαια. 

(Πηγή διαδίκτυο) 

 

Σο φαινόμενο τθσ πειρατείασ επθρζαςε άμεςα τθν αρχιτεκτονικι δθμιουργία 

οικιςμϊν με φρουριακό χαρακτιρα ςε απομακρυςμζνεσ από τθ κάλαςςα περιοχζσ 

του Αιγαίου, που ακολοφκθςαν ςυγκεκριμζνα πολεοδομικά ςτοιχεία. Σα 

χαρακτθριςτικά αυτϊν των οικιςμϊν ιταν το κλειςτό εξωτερικό περίγραμμα, με 

τουσ ψθλοφσ τοίχουσ που ζφεραν επάλξεισ και μικροφσ τετράγωνουσ ι ςτρογγυλοφσ 

πφργουσ ςτισ γωνίεσ. υχνά τα τείχθ ςχθματίηονταν από τουσ τοίχουσ εξωτερικϊν 

ςπιτιϊν, των οποίων το ςυνεχζσ περίγραμμα άφθνε μια είςοδο που 

προςτατεφονταν με κινθτι γζφυρα. το κζντρο του χωριοφ υψϊνονταν ςυχνά ζνασ 

ψθλόσ διϊροφοσ ι τριϊροφοσ πφργοσ που αποτελοφςε το τελευταίο ςθμείο 

άμυνασ των κατοίκων επειδι ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, μποροφςαν οι αμυνόμενοι 

πατϊντασ ςτισ ςτζγεσ να υποχωριςουν προσ αυτόν. το εςωτερικό των τειχϊν, θ 

ανάγκθ ςτζγαςθσ πολλϊν οικιϊν ςε μικρό χϊρο οδιγθςε ςτθ χριςθ του ςυνεχοφσ 

ςυςτιματοσ δόμθςθσ και του πυκνοφ πολεοδομικοφ ιςτοφ.  Οι δρόμοι ςτενοί ςυχνά 

καλφπτονταν από τον πρϊτο όροφο των κτθρίων που ςχθμάτιηαν διαβατικά κάτω 

από τα ςπίτια. Σα παραπάνω χαρακτθριςτικά ςε ςυνδυαςμό με τισ παράλλθλεσ 

κοινωνικζσ και ιςτορικζσ τφχεσ των νθςιϊν του Αιγαίου οδιγθςαν ςε ομοιομορφία 

των οικιςμϊν και δθμιοφργθςαν τθν κοινι πολεοδομικι γραμμι  ςτθ νθςιωτικι 

αρχιτεκτονικι.   
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ΣΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΦΗ ΣΩΝ ΠΤΡΩΝ ΣΙ ΦΡΤΚΣΩΡΙΕ ΚΑΙ ΣΙ ΒΙΓΛΕ 

 

 

Θ φωτιά αποτζλεςε ζνα από τα πρϊτα μζςα που χρθςιμοποίθςαν οι άνκρωποι για 

τθν μεταξφ τουσ επικοινωνία. Όςο οι κοινωνίεσ αναπτφςςονταν, αναπτφςςονταν και 

οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ κακϊσ και τα μζςα επικοινωνίασ. 

Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ χρθςιμοποίθςαν τισ πυρζσ για τθ μεταφορά μθνυμάτων. 

αφείσ αναφορζσ για το γεγονόσ αυτό ζχουμε ςτθν Λλιάδα ςτ. 280- 316. Όταν θ 

Σροία ζπεςε ςτα χζρια των Ελλινων, θ υπόλοιπθ Ελλάδα το ζμακε μζςα ςε μια 

θμζρα, χρθςιμοποιϊντασ το ςφςτθμα των φρυκτωριϊν, τθ χριςθ δθλαδι φωτεινϊν 

αναμεταδοτϊν από βουνοκορφι ςε βουνοκορφι. Θ διαδρομι του ςυςτιματοσ ιταν 

από τθν Μδθ τθσ Σροίασ, ςτο Ζρμαιο τθσ Λιμνου, μετά ςτο όροσ Άκω, ςτο Μάκιςτο 

τθσ Ευβοίασ, ςτο Μεςςάπιο τθσ τερεάσ Ελλάδασ (που βρίςκεται ανάμεςα ςτθ λίμνθ 

τθσ Τλίκθσ και τον πορκμό του Ευρίπου). Κατόπιν ςτον Κικαίρωνα, ςτο Αιγίπλαγκτο 

Μεγαρίδασ (τα ςθμερινά Γεράνεια), ςτο Αραχναίο και τζλοσ ςτισ Μυκινεσ. Οι 

κορυφζσ των βουνϊν δεν επιλζχκθκαν τυχαία. Ακόμα και ςιμερα παρατθροφμε ότι 

υπάρχει καλι ορατότθτα μεταξφ τουσ. 

Ο Κουκυδίδθσ ςτον Πελοποννθςιακό πόλεμο αναφζρει τθν παρεμβολι δολερϊν 

ςθμάνςεων ςτο δίκτυο των φρυκτωριϊν «  όπωσ  αςαφή τα ςημεία τ  ησ φρυκτωρίασ  

                                                                      .» (Γ22). 

Σν κεγαιύηεξν άικα ζηηο επηθνηλσλίεο ηνπ αξραηνειιεληθνύ θόζκνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 4
ν
 αηώλα π.Υ από ηνπο Κιενμέλε θαη Γεκόθιεηην, νη νπνίνη 

αλαθάιπςαλ έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα επηθνηλσλίαο κέζσ ησλ Φξπθησξηώλ πνπ 

ηνπο θαηαηάζζεη, ζηνπο πξόδξνκνπο ηνπ ζύγρξνλνπ νπηηθνύ ηειέγξαθνπ θαη ηνπ 

θώδηθα ζεκάησλ Μνξο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζην λαπηηθό.  

 

 

 

 

Πως λειηοσργούζε ηο ζύζηημα ηων Φρσκηωριών 

 

 

Κάζε θξπθησξία πεξηιάκβαλε δύν ηνίρνπο κε πέληε ππξζνύο ηνπνζεηεκέλνπο ζηνλ 

θάζε ηνίρν. Μεηαμύ ησλ ηνίρσλ ππήξρε εηδηθή δηόπηξα γηα ηε δηάθξηζε από ηνλ 

“θξπθησξό” ησλ δεμηώλ θαη αξηζηεξώλ ππξζώλ ηεο απέλαληη θξπθησξίαο. 

Σν ζύζηεκα απηό ιεηηνπξγνύζε σο εμήο: Σν αιθάβεην ρσξίδεηαη ζε πέληε (5) 

θαηεγνξίεο (γξακκέο) πνπ ε θαζεκία από απηέο πεξηέρεη πέληε (5) γξάκκαηα – εθηόο 

από ηελ 5
ε
 θαηεγνξία πνπ έρεη ηέζζεξα (4) -. Η θάζε θαηεγνξία αληηπξνζώπεπε θαη 

κία μερσξηζηή πιάθα. Πξώηα αλάβνληαλ εθαηέξσζελ δύν (2) αλαγλσξηζηηθνί ππξζνί, 

γηα λα εηνηκαζηεί ν δέθηεο θαη λα θαηαιάβεη ν πνκπόο όηη ν δέθηεο είλαη έηνηκνο λα 
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ιάβεη ην κήλπκα. Μεηά έζβελαλ απηνί νη ππξζνί θαη άξρηδε ε δηαδηθαζία ηεο 

κεηάδνζεο ηνπ κελύκαηνο.  

Σο ςιμα χωρίηονταν ςε δφο (2) μζρθ – το αριςτερό και το δεξί -. το αριςτερό 

άναβαν τόςουσ πυρςοφσ, όςουσ χρειάηονταν για να υποδείξουν τον αρικμό τθσ 

πλάκασ. Για παράδειγμα δφο (2) πυρςοί, δεφτερθ (2θ) πλάκα. το δεξί άναβαν τουσ 

πυρςοφσ που υπζδειχναν τον αρικμό του γράμματοσ τθσ πλάκασ. Σζςςερισ (4) 

πυρςοί ςυνεπϊσ το τζταρτο γράμμα. Σο τζταρτο γράμμα τθσ δεφτερθσ πλάκασ είναι 

το Λ. Με αυτόν τον τρόπο, μποροφςαν να μεταδίδουν οποιοδιποτε μινυμα. 

Καη νη αξραίνη Αηγύπηηνη είραλ δίθηπν θξπθησξηώλ γηα λα πιεξνθνξνύληαη 

εγθαίξσο γηα ηηο πιεκκύξεο ηνπ Νείινπ. Σηο θξπθησξίεο ηηο ζπλαληνύκε επίζεο θαη 

ηελ επνρή ηνπ Φηιίππνπ. ύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ηζηνξηθά ζηνηρεία ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ιεηηνύξγεζαλ αξθεηά δίθηπα θξπθησξηώλ, ηα 

πεξηζζόηεξα ησλ νπνίσλ δηέηξεραλ επηθνηλσληαθέο δεύμεηο κεηαμύ ησλ λήζσλ ηνπ 

Αηγαίνπ πειάγνπο. Έλα από ηα επηά (7) ζαύκαηα ηνπ αξραίνπ θόζκνπ ήηαλ θαη ν 

Φάξνο ηεο Αιεμάλδξεηαο πνπ ιεηηνπξγνύζε θαη ζαλ επηθνηλσληαθό θέληξν, 

Πξαγκαηηθόο άμνλαο ηνπ θόζκνπ κε ηε θσηηά ζηελ θνξπθή ηνπ ,όπσο γξάθεη ν 

ηξάβσλ, ρξεζίκεπε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξώηνπ (1
νπ

) κεζεκβξηλνύ. 

 

 

Πίνακας αρταίων δικηύων επικοινωνίας  

 

1) Γίθηπα Μπθελατθήο επνρήο 

 

Α/Σήλνο – Πάξνο – Ίνο – Θήξα – Κξήηε – Κλσζόο – Γηνύρηα – ίδεξν – Κάξπαζνο 

– Ρόδνο – Μηθξά Αζία. 

 

Β/Μπθήλεο – Αξαρλαίν – Μαιέαο – Κύζεξα – Αληηθύζεξα – Κξήηε. 

 

2) Γίθηπν Σξνίαο – Μπθελώλ (1195-184 π.ρ.) 

 

Ίιηνλ – Έξκαην – Αθξάζσ – Μάθηζηνο – Μεζζάπηνλ – Κηζαηξώλαο -  Αξαρλαίνλ – 

Μπθήλεο. 

 

3) Γίθηπν πξνο Μηθξά Αζία (500 κ.Υ.) 

 

Γξάθνληα (Ιθαξία) – άκνο – Έθεζνο – Πάηκνο 

 

4) Γίθηπν πεξζηθώλ πνιέκσλ (490 π.ρ.) 

 

αιακίλα – Αζήλα – Πάξλεζα – Μεζζάπην – Μάθηζηνο – θηάζνο – θύξνο – 

Αθξάζσ – Έξκαην – Μήζπκα – Έθεζνο. 

 

5) Γίθηπν Φηιίππνπ Β΄ 
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Πέιια – Βέξκηνλ – Πηεξία – Όιπκπνο – Γεκεηξηάδα – Όζζα – Πήιην – Όξζπο – 

Καιιίδξνκν – Παξλαζζόο – Γειθνί – Διηθώλαο – Κηζαηξώλαο. 

 

6) Βπδαληηλέο θακηλνβηγιαηνξίεο (1200 κ.Υ.) 

 

Α/Ιεξόλ όξνο – Παπίθηνλ – Όξε Λεθάλεο – Παγγαίνλ – Βεξηίζθνο – Θεζ/λίθε – 

Πέιια. Βέξκην – Άζθην – Βόην – Σύκθε – Ηγνπκελίηζα – Κέξθπξα. 

 

Β/Οζσλνί – Κέξθπξα – Κεθαιιελία – Σάξαληαο – Ιηαιία. 

 

Σν ζύζηεκα ησλ θξπθησξηώλ εθαξκόζηεθε θαη ζηελ Κίλα, όπνπ θαηά κήθνο ηνπ 

ηληθνύ ηείρνπο ππήξραλ θξπθησξίεο γηα ηε κεηαθνξά κελπκάησλ θπξίσο 

ζπλαγεξκνύ.  

Οη Ρσκαίνη απηνθξάηνξεο Σξαταλόο θαη Αδξηαλόο (1
νο

-2
νο

 αηώλαο κ.Υ) 

εγθαηέζηεζαλ έλα επξύ δίθηπν θξπθησξηώλ κε έμη ρηιηάδεο 6.000 ρηιηόκεηξα 

θάιπςεο θαη κε ρίιηνπο πεληαθόζηνπο 1.500 ζηαζκνύο αλακεηάδνζεο. 

Καηά ηνπο Βπδαληηλνύο ρξόλνπο ην ζύζηεκα ησλ θξπθησξηώλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο δεύμεο κεηαμύ Ρώκεο θαη Κσλζηαληηλνύπνιεο. Σν δίθηπν 

αθνινπζνύζε ηνλ άμνλα ηεο Δγλαηίαο Οδνύ. Η θαηάξγεζε ηνπο ζήκαλε θαη ην ηέινο 

ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη όηαλ νη αξαθελνί 

άξρηζαλ αλ επηβνπιεύνληαη ην Βπδαληηλό θξάηνο, ππέθιεπηαλ ηηο επηθνηλσλίεο ησλ 

Βπδαληηλώλ παξαθνινπζώληαο ηηο θξπθησξίεο απηώλ πνπ άλαβαλ ζηνλ Όιπκπν ηεο 

Μπζίαο. ήκεξα ζηηο ίδηεο ζέζεηο πνπ θαηά ηελ αξραηόηεηα ιεηηνπξγνύζαλ νη 

θξπθησξίεο ιεηηνπξγνύλ θαηά θαλόλα αλακεηαδόηεο ξάδην δεύμεσλ ηόζν ηνπ 

ηξαηνύ θαζώο θαη ινηπώλ θνξέσλ ηεο ρώξαο. 

Σελ πεξίνδν απηή πνπ πξναλαθέξακε δε ρξεζηκνπνηείηαη ε έθθξαζε θξπθησξίεο 

αιιά θακηλόβηγιεο, (από ηελ θάκηλν πνπ δηαηεξνύζε άζβεζην ην άγγαξν ππξ θαη ηε 

βίγια από ην ιαηηληθό VIGILIA πνπ ζεκαίλεη παξαηεξεηήξην), ή βίγιεο θαη νη 

άλζξσπνη πνπ ηηο επάλδξσλαλ βηγιάηνξεο. 

Οη βίγιεο ήηαλ βειηησκέλεο θαηαζθεπέο ζπγθξηηηθά κε ηηο θξπθησξίεο. Καη ζε απηέο 

ε επηινγή ηνπ ηόπνπ πνπ ρηίδνληαλ γίλνληαλ κε ζηόρν ηνλ έιεγρν ηεο κέγηζηεο 

έθηαζεο ζηε ζάιαζζα, ηνπ βάζνπο ηνπ νξίδνληα, ησλ πεξαζκάησλ θαη ησλ αθηώλ. 

πλήζσο ε θάζε Βίγια ζπλδεόηαλ κε άιιεο βίγιεο θαη κε θεληξηθνύο πύξγνπο γηα λα 

κεηαδώζνπλ ην κήλπκα. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε κεηάδνζε ηνπ κελύκαηνο, 

γηλόηαλ γηα όιε ηελ πεξηνρή ελώ ζε άιιεο γηα έλα κέξνο ηεο πεξηνρήο. Οη βίγιεο δελ 

είραλ πόξηεο ή άιιν είδνο αλνίγκαηνο. Ο παξαηεξεηήο – βηγιάηνξαο πεηνύζε έλα 

ζρνηλί κε γάληδν θαη αθνύ ζηεξεσλόηαλ, αλαξξηρηόηαλ ζηνλ πύξγν. Με ην λα κελ 

έρνπλ πόξηεο βνεζνύζαλ ηνπο βηγιάηνξεο λα αληηθξνύνπλ κε επηηπρία ηηο επηζέζεηο 

ησλ πεηξαηώλ πνπ δελ κπνξνύζαλ λα παξαβηάζνπλ ηηο αλύπαξθηεο πόξηεο ώζηε λα 

κπνπλ θαη λα ζθνηώζνπλ ηνπο βηγιάηνξεο 

Η ηνηρνπνηία ησλ βηγιώλ απνηειείηαη από ιίζνπο ηνπηθήο ζπλήζσο πξνέιεπζεο, 

ζπλδεδεκέλνπο κε ηζρπξό αζβεζηνθνλίακα, κε πξνζζήθε πιηλζνζπληξίκκαηνο θαη 

δηαηξείηαη ζε νξηδόληηεο ζηάζκεο κε ραξαθηεξηζηηθνύο ζπλερείο αξκνύο δόκεζεο. 
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ΧΕΔΙΑΗ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

 
 

H εξζλιξθ ςτθ ςχεδίαςθ των πόλεων ςυντελζςτθκε ποικιλοτρόπωσ, 

αλλθλεπιδρϊντασ με πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ οι πολιτικζσ- κοινωνικζσ και 

γεωλογικζσ αλλαγζσ μεταξφ του 9ου  και 4ου αιϊνα π.Χ. . 

τθν ομθρικι εποχι  (9οσ  αιϊνασ) κα παρατθριςουμε οικιςμοφσ αςτικοφ και 

αγροτικοφ χαρακτιρα. Μια οριοκετθμζνθ πόλθ με κζντρο και ςυχνά εμπορικοφσ 

ςτακμοφσ κακϊσ και θ βιοτεχνικι παραγωγι και το εμπόριο ζχουν αιςκθτι και 

ςυνεχισ ανάπτυξθ (8οσ αιϊνασ). 

τα γεωμετρικά χρόνια εμφανίηεται θ πυκνι δόμθςθ εφόςον υπάρχει 

πλθκυςμιακι αφξθςθ. Θ αγορά και το ιερό αποτελοφςαν τον πυρινα γφρω από τον 

οποίο ςυγκεντρϊνονταν οι κατοικίεσ.  

Σθν αρχαϊκι εποχι, ςτθν παραδοςιακι κατάςταςθ τθσ αγροτικισ και αςτικισ 

πόλθσ εμφανίηονται εκτεταμζνα οι οχυρϊςεισ. Αν και τα τείχθ περιζκλειαν μια 

μεγαλφτερθ περιοχι, από τθν ζκταςθ του ςυνοικιςμοφ, όπωσ αντιλαμβανόμαςτε 

για οχυρωματικοφσ λόγουσ, θ φπαρξι τουσ αποτζλεςε αιτία κακϊσ και αφορμι για 

οικοδομικι πφκνωςθ. Πλζον ςτθν αρχαϊκι εποχι θ εμπειρία των προθγοφμενων 

αιϊνων κα αναδείξει τισ απόλυτεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε πολιτικι δομι, κακθμερινζσ 

ανάγκεσ και οικοδομικι μορφι. 

Σον 5ο αιϊνα λαμβάνονταν υπόψθ όλο και περιςςότερο οι λειτουργικζσ ςχζςεισ 

και θ αρχιτεκτονικι διαμόρφωςθ τθσ πόλθσ. Ζτςι ζχουμε τισ διακρίςεισ ανάμεςα ςε 

εμπορικοφσ και κατοικιςιμουσ δρόμουσ όπωσ και εμπορικζσ και πολιτικζσ αγορζσ, 

ςε ςυνδυαςμό με τθν οικοδόμθςθ τυπικϊν οικιϊν ςε οριςμζνεσ περιοχζσ.  

τα ελλθνιςτικά χρόνια, ςτα οποία χρονολογοφνται και οι πφργοι τθσ εργαςίασ 

μασ, οι πόλεισ γίνονται πολυπλθκείσ και χωρίηονται ςε ςυνοικίεσ. Τπάρχουν 

ανάκτορα και ναοί, γυμναςτιρια, κζατρα, βιβλιοκικεσ, λουτρά και αγορά. Οι 

οικιςτικζσ ανάγκεσ επιβάλλουν το χτίςιμο πολυϊροφων κτιρίων. Θ κατεφκυνςθ των 

δρόμων προςαρμόηονταν κατάλθλλα ςτο ζδαφοσ και δθμιουργοφνται μεγάλεσ 

επίπεδεσ επιφάνειεσ για τθν οικοδόμθςθ κτιρίων.  

Οι οικίεσ είναι πολυτελζςτερεσ των προθγοφμενων αιϊνων με περιςςότερουσ 

ορόφουσ και χτίηονται γφρω από τθν ίδια περίςτυλθ αυλι τθσ κλαςικισ 

περιόδου.το κζντρο τθσ οικίασ υπιρχε εςωτερικι ανοικτι αυλι χωρίσ ςτζγθ, το 

«αίκριον»  που χρθςίμευε για τον αεριςμό και το φωτιςμό του ςπιτιοφ κακϊσ και 

ωσ επικοινωνιακόσ χϊροσ ανάμεςα ςτα μζρθ του ςπιτιοφ. Οι Βαβυλωνιακζσ 

επιδράςεισ – θμικυκλικόσ κόλοσ, αψίδα, καμάρα -  είναι φανερζσ ςτισ 

αρχιτεκτονικζσ καταςκευζσ. 

Αξιοςθμείωτθ διαφορά είναι θ ελάττωςθ ςτον αρικμό των ναϊν, κακϊσ θ αγάπθ 

για τουσ κεοφσ και τθν πόλθ δεν είναι θ πρωταρχικι κινθτιρια δφναμθ τθσ 

ελλθνιςτικισ περιόδου. 

Σα οχυρωματικά ζργα τθσ περιόδου, είναι περίπλοκα, προκειμζνου να αντζχουν τα 

τείχθ ςτισ νζεσ πολιορκθτικζσ μθχανζσ και θ περιφζρειά τουσ ενίοτε καλφπτει πολλά 
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χιλιόμετρα. Εντόσ των τειχϊν υπάρχουν εκτάςεισ καλλιεργιςιμθσ γθσ, για να αντζχει 

θ πόλθ ςε ενδεχόμενθ πολιορκία. 

 

 

 

ΣΕΙΧΗ ΚΑΙ ΟΧΤΡΩΕΙ 

 

 

Λςτορικά ςυγγράμματα , ειδικά βιβλία για τθ ςτρατιωτικι τζχνθ και τθν 

πολιορκθτικι1 κακϊσ και τα ςωηόμενα μνθμεία και ευριματα μασ παρζχουν πολλζσ 

πλθροφορίεσ για τα οχυρωματικά ζργα των αρχαίων πόλεων. Οι αρχαίοι 

προτιμοφςαν το ςυνδυαςμό τθσ φυςικισ και με τθν τεχνικι οχφρωςθ, όταν αυτό 

ιταν επιτρεπτό, όπωσ για παράδειγμα ςτα τείχθ του Πειραιά2 και οργάνωναν τον 

περίβολο τθσ πόλεωσ με τα κυρίωσ τείχθ και προζχοντεσ πφργουσ, μια τεχνικι που 

ςυναντάμε και ςτα μεμονωμζνα οχυρϊματα μακριά από τισ πόλεισ. 

  Ανάλογα με τισ αμυντικζσ δραςτθριότθτεσ και ανάγκεσ των πόλεων ςυναντάμε 

και διαφορετικά οχυρωματικά ςυςτιματα. Θ πάρτθ δεν είχε τείχθ, οι πόλεισ τθσ 

Μικράσ Αςίασ μια ςειρά τειχϊν, ο Ορχομενόσ τρεισ και θ Μιδζα τζςςερισ. Θ πιο 

ςυνθκιςμζνθ περίπτωςθ ιταν απλοφ τείχουσ αλλά ιδιαίτερα οχυρωμζνθσ 

ακρόπολθσ. Ιδθ από τθν κλαςςικι περίοδο γίνονταν οχφρωςθ και των λιμζνων με 

περιμετρικό τείχοσ και παρζχονταν δυνατότθτα απόκλιςθσ των ειςόδων τουσ – Ηζα, 

Πειραιάσ, Μίλθτοσ- . ε μερικζσ περιπτϊςεισ όπωσ ςτα Μζγαρα, Κόρινκο, 

υρακοφςεσ, Μίλθτο εξαςφαλίηονταν θ επικοινωνία τθσ πόλεωσ με το λιμάνι με 

κατάλλθλα τείχθ. 

  Σα τείχθ καταςκευάηονταν ςε απόςταςθ από τα ακραία ςπίτια τθσ πόλθσ, όπωσ 

καταλαβαίνουμε για λόγουσ αςφαλείασ. Ωςτόςο ακόμα και μετά τθν εφαρμογι του 

Λπποδάμειου ςυςτιματοσ υπάρχουν διαμορφϊςεισ τειχϊν από τισ εξωτερικζσ 

επιφάνειεσ των ςπιτιϊν. Σμιμα τουσ γινόταν κτιςτό από λαξευμζνουσ ι 

θμιλάξευτουσ μεγάλουσ λίκουσ και το ανϊτερο επίπεδο ςυμπλθρωνόταν με ωμζσ 

πλίνκουσ. Τπιρχαν όμωσ και τείχθ εξ ολοκλιρου λίκινα, όπωσ των Αιγοςκζνων. 

  Οι πφργοι είχαν κακιερωκεί κατά τον 5ο π.Χ. και ιδθ  παρουςιάηουν μια εξζλιξθ 

κακϊσ αποτελοφν πλζον κανόνα ςτισ οχυρϊςεισ. Προζχουν ελαφρά ζτςι ϊςτε να 

επιτρζπουν τθν προςβολι των εχκρϊν από τα πλευρά και ενϊ δεν ιταν ψθλότεροι 

από το κυρίωσ τείχοσ και θ  άμυνα γίνοταν μόνο από τθν κορυφι των πφργων (αυτό 

γίνεται φανερό από το γεγονόσ ότι δεν υπάρχουν τοξικζσ κυρίδεσ) τϊρα ςτα 

ελλθνιςτικά χρόνια, γίνονται ψθλότεροι και αποκτοφν επάλξεισ. Επίςθσ υπάρχουν 

αναφορζσ - Φίλων ο Βυηάντιοσ-  για τάφρουσ με νερά γφρω από τα τείχθ 

περιβαλλόμενεσ με ανάχωμα, ςφςτθμα που εφαρμόςτθκε κυρίωσ ςτθν ρωμαϊκι και 

παλαιοχριςτιανικι περίοδο. 

                                                           
1
  Απολλοδϊρου Πολιορκθτικά, Φίλωνοσ Βυηαντίου Μθχανικι φνταξισ, Βιτρουβίου βιβλίο 10

ο
. 

2
 Μεγάλθ οβιετικι Εγκυκλοπαίδεια, εκδόςεισ ΑΚΑΔΘΜΟ Α.Ε. Ακινα 1978, Σόμοσ 1 ςελ 436 ΑΚΘΝΑ 
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  Οι πφλεσ ειςόδου ςτισ αρχαίεσ πόλεισ διζφεραν ςε αρικμό και τφπο. τθν Ακινα 

υπιρχαν εννζα πφλεσ, ςτθ Μικρά Αςία τρείσ και ςτο τείχοσ των Κθβϊν επτά. Ωσ 

προσ τον τφπο υπιρχαν διάφορεσ παραλλαγζσ ςτο ςφςτθμα τθσ προςταςίασ τουσ οι 

οποίεσ επικεντρϊνονταν ςτθν υποχϊρθςθ τθσ πφλθσ από τθν γραμμι του τείχουσ 

προκφπτοντασ ζτςι και θ δθμιουργία τθσ αυλισ – κλοιοφ -, ςτο βάκοσ τθσ οποίασ 

ιταν θ κυρία πφλθ. Και το ςχιμα όμωσ των πφργων δεν ιταν πάντοτε το ίδιο. Σον 5ο 

αιϊνα ςυναντάμε τετράγωνουσ ι ορκογϊνιουσ ςτθν κάτοψθ, διαδεδομζνο ςχιμα 

και ςτθ ςυνζχεια. Παρόλ’ αυτά ςτθν Ελευςίνα και τον Πειραιά υπάρχουν αναςκαφζσ 

και κυκλικϊν πφργων που ςυνθκίηονται αργότερα ςτο Αιγαίο και τθ Μικρά Αςία. Σο 

κυκλικό ςχιμα κατά το Φίλων τον Βυηάντιο και τον Βιτροφβιο ιταν προτιμότερο 

κακϊσ εξοςτρακίηονταν τα ριπτόμενα βλιματα. 

 

 

 

 

 

Μορφή Οχυρώςεων 

 

το εςωτερικό οι πφργοι είχαν καλάμουσ και περιςςότερουσ από ζναν ορόφουσ 

που επικοινωνοφςαν με ςκάλεσ. Οι πφργοι πλευρικά επικοινωνοφςαν και με το 

διάδρομο που υπιρχε πάνω ςτο τείχοσ, από τον οποίο γινόταν θ άμυνα, και 

ονομάηονταν περίδρομοσ ι περίπατοσ ι περίοδοσ. το διάδρομο αυτό υπιρχε 

ενίοτε ςτζγαςτρο για τθν προφφλαξθ των ωμϊν πλίνκων από τθ βροχι, ενϊ ςτθν 

εξωτερικι πλευρά ςχθματίηονταν επάλξεισ. τθν Θρακλειά που τα τείχθ ιταν λίκινα 

ςε όλο το φψοσ τουσ ζχουν διαςωκεί επάλξεισ.  Ωσ προσ τθ μορφι εξετάηονται 

διεξοδικότερα μεμονωμζνα οχυρά ςτθν φπαικρο, που προςτάτευαν κζςεισ με 

ςτρατιωτικό ενδιαφζρον.  

τα μεμονωμζνα οχυρά υπάρχει μια προςτατευόμενθ πφλθ, τείχοσ και προζχοντεσ 

πφργοι ςε ςειρά. Θ λαμπρι τοιχοποιία τουσ τα κάνει εξαιρετικά ενδιαφζροντα από 

αρχιτεκτονικισ πλευράσ. Οι μεμονωμζνοι πφργοι χρθςίμευαν ωσ παρατθρθτιρια 

και για τθ μετάδοςθ ςθμάτων με φωτιζσ – φρυκτωρίεσ-  . Άλλοι πφργοι 

ςυνδυάηονταν με μικρι αγροτικι εγκατάςταςθ, δθλαδι  αποκικεσ, εργαςτιρια και 

ποιμνιοςτάςιο, παίρνοντασ και οικονομικι ςθμαςία εκτόσ από αμυντικι.  

Οι γνωςτότεροι πφργοι κυκλικοφ ςχιματοσ βρίςκονται ςτισ Κυκλάδεσ, και 

διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ όπωσ τθσ Σινου, τθσ Νάξου, τθσ Άνδρου.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΝΗΟΤ ΑΜΟΡΓΟΤ 

 

Θ Αμοργόσ βρίςκεται ςτο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, νοτιοανατολικά τθσ 

Νάξου και ςε απόςταςθ 136 ναυτικϊν μιλίων από τον Πειραιά. Θ επιφάνειά τθσ 

εκτιμάται ςτα 121 τ.χλμ., ενϊ ζχει μικοσ ακτϊν 126 χιλιόμετρα. Είναι μακρόςτενο 

νθςί που εκτείνεται από ΝΔ. προσ ΒΑ. με απότομθ ορεινι μορφολογία εδάφουσ. 

Διακζτει δφο φυςικά λιμάνια, τα Κατάπολα και τθν Αιγιάλθ, αμφότερα επί των 

βορείων ακτϊν. Πρωτεφουςα του νθςιοφ είναι θ Χϊρα Αμοργοφ, ενϊ το κφριο 

λιμάνι τθσ νιςου είναι τα Κατάπολα. 

  

 
Εικόνα 4.α. 4.Χάρτθσ Αμοργόσ.(Πηγή διαδίκτυο) 

 

 

 
Εικόνα 4.β.Αμοργόσ.(Πηγή διαδίκτυο) 
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Α.  Μορφολογία 

 

Θ μορφολογία του νθςιοφ είναι κυρίωσ ορεινι και θμιορεινι με τον κφριο  

ορεινό όγκο να αναπτφςςεται κατά μικοσ του μεγάλου άξονα του νθςιοφ (ΒΑ-ΝΔ), 

με τρία ψθλά βουνά, το Κρίκελο (με υψόμετρο 821μ.) ςτα βόρεια, το Προφιτθ Θλία 

(με υψόμετρο 699μ.) ςτο μζςο και το Κόρακα (με υψόμετρο 607 μ.) ςτα 

νοτιοδυτικά. Σο ανάγλυφο είναι εντονότερο ςτο ανατολικό τμιμα του νθςιοφ, όπου 

επικρατοφν ανκρακικά πετρϊματα. ’ αυτό το τμιμα του νθςιοφ τα πρανι 

καταλιγουν ςχεδόν κατακόρυφα προσ τισ ακτζσ. Αντίκετα ςτο δυτικό τμιμα του 

νθςιοφ οι κλιςεισ των πρανϊν είναι ιπιεσ και οι ακτζσ όχι πολφ απότομεσ. Ωσ 

αποτζλεςμα των παραπάνω ςτο δυτικό τμιμα του νθςιοφ ςχθματίηονται και κόλποι 

με παραλίεσ με άμμο. Μικροφ εφρουσ προςχωματικζσ κοιλάδεσ αναπτφςςονται ςε 

ταπεινωμζνα μορφολογικά τμιματα ςτα βόρεια του νθςιοφ όπωσ είναι εκείνεσ των 

Καταπόλων, Αγκάλθσ ,Μαφρθσ Μφτκθσ και  Αρκεςίνθσ. Αντίκετα, μικροφ μικουσ και   

απότομεσ ρεματιζσ αυλακϊνουν τα αςβεςτολικικά μζρθ του βορείου τμιματοσ του 

νθςιοφ. 

     Γενικά, θ μορφολογία τθσ Αμοργοφ παρουςιάηει δφο όψεισ με τθ νότια πλευρά 

τθσ να ζχει ςχετικά ιπια κλιςθ, όχι πολφ απότομεσ ακτζσ και ζντονο οριηόντιο 

διαμελιςμό και με τθ βόρεια πλευρά τθσ – ςε αντίκεςθ με τθ νότια – να ζχει πολφ 

απότομεσ κλιςεισ και ακτζσ, ενϊ ο οριηόντιοσ διαμελιςμόσ να είναι ςχεδόν 

ανφπαρκτοσ. Γενικά θ φυτοκάλυψθ ςτο νθςί είναι μικρι και ςχεδόν ανφπαρκτθ με 

εξαίρεςθ πεδινζσ εκτάςεισ (πεδιάδα Αιγιάλθσ – Καταπόλων) ςτισ οποίεσ μαηί με τθ 

Χϊρα τθσ Αμοργοφ ζχουν αναπτυχκεί οι βαςικοί οικιςμοί του νθςιοφ. Γενικά, οι 

παράγοντεσ που κακόριςαν το ςθμερινό ανάγλυφο τθσ Αμοργοφ κατά ςειρά 

ςπουδαιότθτασ είναι: 

 

 

• Θ τεκτονικι 

 

• Θ πετρογραφικι ςφςταςθ 

 

• Σο κλίμα 

 

 

Β.  Γεωλογία – Σεκτονική 

 

     φμφωνα με τθ «Τδρολογικι Ζρευνα Κυκλάδων ΛΛ Αμοργόσ» του Λ.Γ.Μ.Ε. (1983) 

ςτθ γεωλογικι δομι τθσ Αμοργοφ ςυνζρχονται ιηιματα και λίγα θφαιςτειακά 

χαμθλισ μεταμόρφωςθσ που διακρίνονται ςε τζςςερισ κυρίωσ ςειρζσ:  

      1. Κατϊτερθ ςειρά ςχιςτόλικων και κροκαλοπαγϊν – Σριαδικό, που επικρατοφν 

οι αργιλικοί και μαρμαρυγιακοί ςχιςτόλικοι. 
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     2. Ανκρακικι ςειρά – Σριαδικό, Λουραςτικό, Θϊκαινο, που αποτελεί το 

μεγαλφτερο τμιμα του νθςιοφ και αποτελείται από εναλλαγζσ κρυςταλλικϊν 

αςβεςτόλικων και δολομιτϊν με μαργαϊκοφσ ςτα κατϊτερα μζρθ, ςτρωματϊδεισ 

ζωσ ςυμπαγείσ κρυςταλλικοί αςβεςτόλικοι, τεφροκφανοι με κονδφλουσ ι ςτρϊςεισ 

πυριτόλικων και βωξιτικοφσ φακοφσ για τα ανϊτερα μζρθ τθσ ΒΑ Αμοργοφ, 

πλακϊδεισ αςβεςτόλικοι και δολομίτεσ με κονδφλουσ πυριτόλικων κακϊσ και 

παρεμβολζσ μαργαϊικϊν ςχιςτόλικων ςτα ανϊτερα τμιματα τθσ ΝΔ Αμοργοφ. 

     3. Ανϊτερθ ςχιςτολικικι ςειρά, Φλφςχθσ – Παλαιογενζσ, τυπικόσ φλφςχθσ που θ 

κφρια μάηα του ςυνίςταται από εναλλαγζσ αργιλικϊν ςχιςτολικικϊν και ψαμμιτϊν. 

    4. Σεταρτογενείσ αποκζςεισ, δεν παρουςιάηουν μεγάλθ ανάπτυξθ αλλά 

περιλαμβάνουν όμωσ ποικίλου τφπου και προζλευςθσ ςχθματιςμοφσ όπωσ 

αλλουβιακζσ προςχϊςεισ χειμαρρϊδουσ προζλευςθσ, πλευρικά κοριματα και 

κϊνουσ κορθμάτων κ.α.. 

 

      Θ Αμοργόσ βρίςκεται γεωτεκτονικά ςτισ παρυφζσ τθσ Αττικοκυκλαδικισ μάηασ. 

Σα Μεςοηωικά τθσ ιηιματα ζχουν υποςτεί τον τεκτονιςμό τθσ Αλπικισ ορογζνεςθσ 

που οδιγθςε ςε ιςοκλινι πτφχωςθ των ιηθμάτων με ΒΔ απόκλιςθ του άξονα 

πτυχϊςεων. Σα κφρια ριγματα ι εφιππεφςεισ, είναι ςχετικά λίγα και ςυναντϊνται 

είτε ςτθν ανκρακικι ςειρά είτε ςτθν επαφι φλφςχθ και ανκρακικϊν ιηθμάτων. Ο 

φλφςχθσ και ιδιαίτερα θ κφρια εμφάνιςθ του ςτο Νοτιοδυτικό τμιμα το νθςιοφ ζχει 

υποςτεί ζντονο τεκτονιςμό ςαν αποτζλεςμα τθσ ςυμπίεςθσ του από δφο λιγότερο 

εφκαμπτεσ αςβεςτολικικζσ μάηεσ. Οι ευςτατικζσ κινιςεισ που ακολοφκθςαν τθν 

Αλπικι ορογζνεςθ είναι αίτιο τθσ δθμιουργίασ μεγάλου αρικμοφ κατακόρυφων 

ρθγμάτων που παρατθροφνται ςτουσ διάφορουσ ςχθματιςμοφσ του νθςιοφ. 

 

 

Γ. ειςμικότητα 

 

        Θ ςειςμικότθτα του νθςιοφ είναι όςθ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Αιγαίου, 

αφοφ ανικει ςτο τζμαχοσ Δωδεκανιςου – Κυκλάδων και είναι μεγαλφτερθ από 

αυτιν των άλλων Μεςογειακϊν χωρϊν που βρίςκονται επίςθσ κοντά ςτα όρια 

μεταξφ τθσ Ευραςιατικισ και τθσ Αφρικανικισ λικοςφαιρικισ πλάκασ. Από το χάρτθ 

κατανομισ των επικζντρων των επιφανειακϊν και ενδιαμζςου βάκουσ ςειςμϊν, 

φαίνεται ότι ςτθν περιοχι του Αιγαίου ζχουμε κατά πλειονότθτα ςειςμοφσ 

ενδιαμζςου βάκουσ απ’ ότι επιφανειακοφσ (h>60 km). 

Από τισ γενόμενεσ παρατθριςεισ ςτθν περιοχι τθσ Αμοργοφ ςτα μεγζκθ Σm (μζςθ 

περίοδοσ επανάλθψθσ) και Μτ (μζγιςτο ςειςμικό μζγεκοσ), ζχει διαπιςτωκεί ότι θ 

ςειςμικότθτα ςτθν περιοχι τθσ Αμοργοφ είναι κυρίωσ επιφανειακι περά 

ενδιαμζςου βάκουσ και επομζνωσ ο κίνδυνοσ ς’ αυτιν προζρχεται από τζτοιου 

είδουσ (επιφανειακοφσ) ςειςμοφσ. 
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          φμφωνα με τισ τελευταίεσ εργαςίεσ των ςειςμολόγων των ςχετικϊν 

επιςτθμονικϊν φορζων ςτθν Ελλάδα, ζχει προτακεί ο χωριςμόσ του Ελλθνικοφ 

χϊρου ςε 4 κατθγορίεσ ηωνϊν ςειςμικισ επικινδυνότθτασ. Με βάςθ αυτό τον 

χωριςμό, θ Αμοργόσ κατατάςςεται ςτισ ςειςμόπλθκτεσ περιοχζσ μζτριασ ςειςμικισ 

επικινδυνότθτασ (Κατθγορία ΛΛ). 

 

 

Δ. Μετεωρολογικά και Κλιματολογικά ςτοιχεία 

 

        Θ γνϊςθ των μετεωρολογικϊν και κλιματολογικϊν ςτοιχείων είναι απαραίτθτθ 

για τθν κατανόθςθ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν μιασ περιοχισ. Θ Αμοργόσ 

κατατάςςεται, από άποψθ κλίματοσ, ςτον ‘εφκρατο’ τφπο του ‘χερςαίου 

Μεςογειακοφ’. Δεδομζνου ότι ςτο νθςί δεν υπάρχει μετεωρολογικόσ ςτακμόσ 

αναφζρονται τα μετεωρολογικά ςτοιχεία του ςτακμοφ τθσ Νάξου (α/α τακμοφ 

732, γεωγραφικό πλάτοσ, βόρειο, 37,06 βακμοί γεωγραφικό μικοσ, ανατολικό, 

25,23 βακμοί και υψόμετρο βαρομζτρου 9,8μ.), που είναι ο πλθςιζςτεροσ ςτακμόσ. 

Εκτιμάται ότι τα ςτοιχεία αυτά αντιπροςωπεφουν ικανοποιθτικά τθν επικρατοφςα 

κατάςταςθ, παρόλο που αναφζρονται ςτθν περίοδο λειτουργίασ του ςτακμοφ, από 

το ζτοσ 1955 μζχρι και το ζτοσ 1992, και αυτό μπορεί να επιβεβαιωκεί αν 

ςυγκρικοφν τα ςτοιχεία αυτά με τα ςτοιχεία του Μετεωρολογικοφ τακμοφ τθσ ΕΜΤ 

που εδρεφει ςτο αεροδρόμιο τθσ Κιρασ ςτθν αντορίνθ, από όπου υπάρχουν πολφ 

μικρζσ αποκλίςεισ. 

 

 Θερμοκραςία 

 

      Από τα ςτοιχεία τθσ Ε.Μ.Τ. φαίνεται ότι οι ψυχρότεροι μινεσ είναι ο Λανουάριοσ 

και ο Φεβρουάριοσ με μζςθ ετιςια κερμοκραςία 12,1 °C και 12,2 °C αντίςτοιχα, ενϊ 

οι κερμότεροι ο Λοφλιοσ και ο Αφγουςτοσ με 24,7 °C και 24,6 °C αντίςτοιχα, και 

ειδικότερα ζχουν μετρθκεί ωσ οι ποιο ακραίεσ τιμζσ το μινα Φεβρουάριο –1 °C και 

τον Λοφλιο 37,4 °C. 

    Ωσ κερμι περίοδοσ χαρακτθρίηεται εκείνθ του Απριλίου-Μαΐου ζωσ επτεμβρίου-

Οκτωβρίου με μζςθ κερμοκραςία άνω των 18°C, θ οποία ξεπερνά τουσ 20°C κατά 

τθν περίοδο Λουνίου-επτεμβρίου. 

 

 

 

 Βροχοπτϊςεισ 

 

     Σο μζςο ετιςιο φψοσ βροχισ κατά τθν περίοδο 1955-1988, κυμαίνεται γφρω ςτα 

370 χλςτ., και ο μζςοσ αρικμόσ θμερϊν βροχισ ςτισ 82, ενϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι 

το μζςο φψοσ βροχισ κατά τθν περίοδο Μαΐου- επτεμβρίου είναι 22 χλςτ.. 
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Ειδικότερα ζχει μετρθκεί ότι ο Λοφλιοσ είναι ο ξθρότεροσ μινασ με 0,7 χλςτ. βροχισ, 

ενϊ ο Δεκζμβριοσ ο υγρότεροσ με 69,8 χλςτ. 

     Οι βροχοπτϊςεισ τείνουν να ζχουν ακραία ςυμπεριφορά, όντασ λίγεσ αλλά 

καταρρακτϊδεισ. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ς’ ζνα πρϊτο ςυμπζραςμα πωσ οι 

μζκοδοι διαχείριςθσ υδάτινων πόρων, ενδεχομζνωσ να πρζπει να 

προςανατολιςτοφν και ςτθ διαχείριςθ πλθμμυρικοφ νεροφ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

παραπάνω ςτοιχεία και τα ςτοιχεία εξατμίςεων είναι φανερό ότι κατά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ με τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ θ περιοχι είναι ελλειμματικι ςε 

εδαφικό νερό και οι ανάγκεσ των καλλιεργειϊν κα πρζπει να καλφπτονται με 

ςυνεχείσ αρδεφςεισ. 

 

 Άνεμοι 

 

      Σο 77% των ετθςίων ανζμων εντάςςεται ςτθν κατθγορία μικρισ και μεςαίασ 

ζνταςθσ, δθλαδι ςτθν κλίμακα Baufort 1-5. φμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του 

Μετεωρολογικοφ ςτακμοφ τθσ Νάξου οι επικρατζςτεροι άνεμοι ςτθν περιοχι, είναι 

κατά φκίνουςα ςυχνότθτα εμφάνιςθσ αντίςτοιχα: οι Β με ζνταςθ μζχρι 11Beaufort, 

οι Ν με ζνταςθ μζχρι 10 Beaufort, οι ΒΑ με ζνταςθ μζχρι 10 Beaufort, οι ΝΑ με 

ζνταςθ μζχρι 11 Beaufort και οι ΒΑ με ζνταςθ μζχρι 10 Beaufort. Οι επικρατοφντεσ 

άνεμοι είναι οι Β-ΒΑ με ςυνολικι ετιςια ςυχνότθτα 50.75%.Επιπλζον, θ μζγιςτθ 

ζνταςθ ανζμου για το βόρειο τομζα ςφμφωνα με τα υπάρχοντα ςτοιχεία δεν 

υπερβαίνει τα 9 Beaufort. Εν τοφτοισ άνεμοι αναμζνονται ςτθν περιοχι μζχρι και 10 

Beaufort αλλά μικρισ διάρκειασ. 

     Σουσ χειμερινοφσ μινεσ μειϊνεται αιςκθτά θ παρουςία των νοτίων ανζμων αλλά 

θ παρουςία των βορείων ανζμων παραμζνει ςτακερι, ενϊ αυξάνεται παντοφ θ 

παρουςία των βορειοανατολικϊν και των δυτικϊν ανζμων. Σο ποςοςτό νθνεμίασ 

είναι πολφ μικρό, άλλα είναι ζνα φυςιολογικό ποςοςτό μιασ και πρόκειται για νθςί 

των Κυκλάδων. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτο Αιγαίο πνζουν από τον Λοφλιο μζχρι τον 

επτζμβριο, οι Ετιςιοι Άνεμοι  

τα Μελτζμια. 

      Άλλα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπωσ το χιόνι, το χαλάηι, οι παγετοί, 

ςπανίωσ παρατθροφνται. 
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Βίγλεσ-Παρατηρητήρια Αμοργοφ  

Πφργοσ Αγίασ Σριάδασ ςτην περιοχή τησ Κάτω Μεριάσ   

 

τοιχεία για την Ιςτορική Ζρευνα του Μνημείου 

 

Θ ιςτορία τθσ ζρευνασ του Πφργου του Βαςίλθ, δίπλα από τθν εκκλθςία τθσ Αγίασ 

Σριάδασ, ςτθν Αρκεςίνθ – Χωριό τθσ Κάτω Μεριάσ  τθσ Αμοργοφ, ξεκινά το 1841 

όταν ο Λουδοβίκοσ Ρόςσ, ο ελλθνιςτισ κλαςςικόσ φιλόλογοσ, ζφοροσ των 

Αρχαιοτιτων του νεοςφςτατου ελλθνικοφ Κράτουσ και πρϊτοσ κακθγθτισ  τθσ 

Αρχαιολογίασ ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, κατά τθ διάρκεια του δεφτερο ταξιδιοφ 

του ςτθν Αμοργό, επιςκζφκθκε το μνθμείο και ςτθν επιςτολι του που 

δθμοςιεφτθκε το 1843 το χαρακτιριςε ωσ ζνα εκ των ελλθνικϊν 

παρατθρθτθρίων.(Βλ.εικόνα 5.)  

 τον Ρόςσ οφείλεται και θ πρϊτθ μετά τθν Αρχαιότθτα εικόνα του τότε 

εντυπωςιακά ςωηόμενου πφργου, θ πρϊτθ και μοναδικι ωσ ςιμερα γνωςτι 

περιγραφι, το πρϊτο ςκαρίφθμα τθσ κάτοψθσ,.(Βλ.εικόνα 6.)  ο διαχωριςμόσ των 

αρχαίων όρων αυλι και πφργοσ κακϊσ και οι ςθμαντικζσ παρατθριςεισ για τα 

ηθτιματα χρονολόγθςθσ και προοριςμοφ του μνθμείου.  

 

 

 

 
Εικόνα 5. Σο μνθμείο όπωσ ςχεδιάςτθκε  από τον Ροςσ το 1843.  

Πηγή- Βιβλίο Λίλασ Ι. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ 
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Εικόνα 6. καρίφημα τησ κάτοψησ του πφργου από τον Ροςσ το 1843.  

Πηγή- Βιβλίο Λίλασ Ι. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ 

 

 

 

Σο 1884 ο Αντϊνθσ Μθλιαράκθσ ςτθν πρωτοποριακι- τόςο ιςτορικοφ όςο και 

γεωγραφικοφ χαρακτιρα- μελζτθ για τθν Αμοργό, πρόςκεςε ςτθ βιβλιογραφία 

πζντε (5) νζουσ πφργουσ. Ο Μθλιαράκθσ δεν αρκζςτθκε ςτθ μεταγραφι γνωςτϊν 

ςτοιχείων, αλλά ζπειτα από αυτοψία, περιγράφει και δθμοςιεφει νζο 

ςυμπλθρωμζνο ςκαρίφθμα κάτοψθσ του μνθμείου. Θ ακριβισ τοπογραφικι 

περιγραφι των κζςεων, τα τοπογραφικά ςτοιχεία, θ ορκι απόδοςθ των 

τοπωνυμίων, αποτελοφν τθν αςφαλζςτερθ αφετθρία για τθν ταφτιςθ των 

αναφερόμενων πφργων και τον εντοπιςμό νζων.  

Σο 1906 οι R. M. Dawkins και A.B. Wace απεικονίηουν φωτογραφικά για πρϊτθ 

φορά τισ δφο όψεισ του μνθμείου, ο ανατολικόσ κυραίοσ τοίχοσ του κυρίωσ πφργου 

και θ βόρεια πλευρά. Επίςθσ εκτόσ από τθν αναφορά ςτουσ ιδθ γνωςτοφσ πφργουσ, 

προςζκεςαν ςε μια υποςθμείωςθ τα τοπωνφμια ζξι (6) άγνωςτων πφργων. 

Σο  1973 ο L.Haselberger κατά τθν ολιγοιμερθ επίςκεψι του ςτο νθςί, εξζταςε και 

δθμοςίευςε για πρϊτθ φορά τισ ακριβζσ διαςτάςεισ των μνθμείων ςτο Σερλάκι και 

ςτο Ρίχτι. Πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι ο ο L.Haselberger ιταν ο πρϊτοσ και 

μοναδικόσ μελετθτισ των πφργων που ανζβθκε το 1973 ςτο Πυργί. 
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Σο 1974 ο αρχιτζκτονασ Μανϊλθσ Κορρζσ παρά τισ δυςκολίεσ, αποτφπωςε το 

μνθμείο με τθ βοικεια του Δθμιτριου Κορρζ, ςχεδίαςε τα παρακείμενα αρχαία και 

νεϊτερα, μιςοερειπωμζνα κτίςματα ςτθ βορειοανατολικι πλευρά του Πφργου και 

ζκανε τθν πρϊτθ ςχεδιαςτικι πρόταςθ για αποκατάςταςθ.  (Βλ.Εικόνα 7). 

 
 

Εικόνα 7.χεδιαςτικι πρόταςθ για αποκατάςταςθ από τον Μανϊλθ Κορρζ το 

1974. 

Πηγή- Βιβλίο Λίλασ Ι. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ 

 



ΒΙΓΛΔ  ΔΛΛΑΓΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΟΥΤΡΩΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ,  ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ - ΣΡΟΠΟΙ ΣΔΓΑΗ -

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ  ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ - ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ ΚΣΙΜΑΣΩΝ-ΒΙΓΛΔ ΑΜΟΡΓΟΤ 

 

23 

 

Από το 1982 εϊσ το 1993, παράλλθλα με τισ αναςκαφικζσ ζρευνεσ ςτθν περιοχι 

τθσ Μινϊασ ςτα Κατάπολα και τθσ Μαρκιανισ ςτθν Κάτω Μεριά, ταυτίςτθκαν 

οριςμζνοι ακόμα πφργοι. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 8.Χάρτθσ με τισ φρυκτωρίεσ ςτθν νότια πλευρά τθσ Αμοργοφ ςτθν περιοχι 

τθσ Αρκεςίνθσ ςτθν Κάτω Μεριά. 

(Πηγή- Βιβλίο Λίλασ Ι. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 

 

 

 

 

 Θ ζναρξθ των εργαςιϊν το 1993 ςτον πφργο από τθν Ελλθνίδα Αρχαιολόγο, και 

ομότιμθ κακθγιτρια του πανεπιςτθμίου Λωαννίνων  Λίλα Μαραγκοφ ςτάκθκε 

αφορμι για τθν περαιτζρω αναγνϊριςθ «αταφτιςτων πφργων» όπωσ ςτον 

Κορνακοπό και ςτθν Αρμζνιςςα. 

Σο 1998 ςτο διεκνζσ επιςτθμονικό Colloquium ςτθ Λωηάννθ θ Λίλα Μαραγκοφ 

παρουςίαςε το νζο χάρτθ με τουσ πλζον γνωςτοποιθμζνουσ πφργουσ.(Βλ. Εικόνα 8).  
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Ο πφργοσ τησ αγίασ Σριάδασ ςτο Χωριό 

 

 

 

   Εικόνα 9.Ο αρχαίοσ οικιςμόσ τθσ αγίασ Σριάδασ με τα οικοδομιματα. 

 

 

   Θ ςωςτι μελζτθ και καταςκευι, κακϊσ και τα ανκεκτικά υλικά καταςκευισ 

ςυνετζλεςαν ςτθν άριςτθ δθμιουργία και, μζςα ςε τόςουσ αιϊνεσ, διατιρθςθ  του 

οικοδομιματοσ. 

Θ κεμελίωςθ του οικοδομιματοσ ςτθρίηεται  επάνω ςε ςυμπαγι, λευκό, 

δολομιτικό αςβεςτολικικό πζτρωμα  και χτιςμζνο εξ’ ολοκλιρου με λίκουσ 

αποκομμζνουσ από τουσ παρακείμενουσ  βράχουσ. Θ  τοιχοδομία του πφργου είναι 

ςφμφωνα με το ψευδοϊςόδομο ςφςτθμα, οι επεξεργαςμζνοι ογκόλικοι  είναι 

χτιςμζνοι χωρίσ  ςυνδετικό υλικό,  με  ορκογωνικοφσ οδθγοφσ.(Βλ. Εικόνα 10 α.β). 



ΒΙΓΛΔ  ΔΛΛΑΓΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΟΥΤΡΩΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ,  ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ - ΣΡΟΠΟΙ ΣΔΓΑΗ -

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ  ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ - ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ ΚΣΙΜΑΣΩΝ-ΒΙΓΛΔ ΑΜΟΡΓΟΤ 

 

25 

 

 
Εικόνα 10.αΛεπτομζρεια Βορειοδυτικισ τοιχοποιίασ. 

 

 
Εικόνα 10.β.Λεπτομζρεια ανατολικισ τοιχοποιίασ. 
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Σο μνθμείο αποτελείται από δφο οικοδομιματα ορκογωνίου ςχιματοσ, με 

διαφορετικό μζγεκοσ και φψοσ  το κακζνα. Σο  οικοδόμθμα  χωρίηεται ςε δφο κφρια 

μζρθ, το ζνα που είναι και ψθλότερο, ονομάηετε κυρίωσ πφργοσ, ενϊ το δεφτερο  

ονομάηεται Αυλι. Θ πρόςβαςθ ςτον εςωτερικό χϊρο είναι εφικτι από τθν 

τοξόςχθμθ κφρα ςτο νότιο τμιμα του ανατολικοφ τοίχου τθσ Αυλισ. Για τθν  είςοδο  

από τθ κφρα, που βρίςκεται ςε φψοσ 1.25μ από το επίπεδο του δρόμου, 

χρθςιμοποιοφςαν κινθτι κλίμακα από ξφλινο υλικό.(Βλ. Εικόνα 11). 

 

 

 

 

 
Εικόνα 11.Είςοδοσ  ςτην Αυλή . 

 

 

 

 

Θ κφρα με ζνα μακρόςτενο διάδρομο  καταλιγει ςτθν χαμθλοφ φψουσ κυρίδα 

ςτον δυτικό τοίχο τθσ Αυλισ, ςφρριηα ςτο νότιο τοίχο του κυρίωσ πφργου. Θ Αυλι 

χωρίηεται ςε δφο κτιριακά ςυγκροτιματα από ζνα πλακοςτρωμζνο  διάδρομο. 
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Εικόνα 12.Κάτοψη τησ αυλήσ και του Πφργου. 
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Εικόνα 13.Σοπογραφικό διάγραμμα του Πφργου με την Αυλή από τον Εμ.Ιωαννίδη     

τον Αφγουςτο του 1857.  

(Πθγι βιβλίο τθσ Λίλασ Λ. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 
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Ο κυρίωσ πφργοσ 

 

 τθν δυτικι πλευρά τθσ Αυλισ είναι το  οικοδόμθμα του κυρίωσ πφργου που 

ξεχωρίηει πάνω από τα υπόλοιπα κτίρια. Θ κεμελίωςι του ςτθρίηεται πάνω  ςτον 

κατακόρυφο επεξεργαςμζνο φυςικό βράχο. Θ καταςκευι του είναι ςφμφωνθ με το 

υπόλοιπο ςυγκρότθμα,  με μεγάλουσ ακρογωνιαίουσ λίκουσ, τθ λεπτομερι 

επεξεργαςμζνθ τοιχοποιία ,τα  πλαϊνά πζτρινα δοκάρια τθσ κφρασ με το μονόλικο 

κατϊφλι και το ενιαίο ανϊφλι. 

  Για τθν είςοδο ςτον Πφργο, χρθςιμοποιοφνταν φορθτι ξφλινθ κλίμακα, ομοίωσ με 

τθν είςοδο τθσ Αυλισ, θ οποία  τοποκετοφταν επάνω ςε μία  πζτρινθ καταςκευι  

ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ κφρασ. Οι διάφορεσ μεταςκευζσ που ςυνζβθςαν 

αλλοίωςαν  τθν αρχιτεκτονικι μορφι του χϊρου τθσ ειςόδου.(Βλ.Εικόνα 14) 

 

 

 
Εικόνα 14.Είςοδοσ ςτον κυρίωσ Πφργο. Κφρα πλάτουσ 1,25μ και φψουσ 2,20μ. 

 

   Παρατθρϊντασ τα καταςκευαςτικά-δομικά ςτοιχεία του Πφργου αποδεικνφεται 

ότι είχε και δεφτερθ χριςθ εκτόσ του φρυκτωρίου αυτι τθσ κατοικίασ.  

Δομικά ςτοιχεία: οι πλευρικοί τοίχοι τθσ ειςόδου , οι τρεισ ανϊτερεσ βακμίδεσ τθσ 

κλίμακασ ανόδου ςτον Α’ όροφο , οι εςωτερικζσ παρειζσ των πλευρικϊν τοίχων με 

τισ δοκοκικεσ και τισ τοξωτζσ κυρίδεσ, τα διαμπερι ανοίγματα τριγωνικισ διατομισ, 

γνωςτά ωσ πολεμίςτρεσ, (Βλ.Εικόνα 15). 
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Εικόνα 15.Διαμπερζσ άνοιγμα τριγωνικισ διατομισ.(πολεμίςτρα) 

 

 

 Θ επιγραφι ςτον τοίχο τθσ κφρασ  «ΚΣΗΙΦΩΝΣΟ» , δθλϊνει το όνομα του 

ιδιοκτιτθ του κτιρίου.(Βλ.Εικόνα 16). Δεν γνωρίηουμε όμωσ αν ςχετίηεται με τον 

Κτθςιφϊντα που αναφζρεται ςε επιγραφζσ τθσ Αρκεςίνθσ, αν ιταν ιδιοκτιτθσ μόνο 

του κυρίωσ πφργου ι και ολόκλθρου του οικοδομιματοσ, οφτε και αν το 

καταςκεφαςε ο ίδιοσ. Ωςτόςο , για πρϊτθ φορά δίδεται μία προςζγγιςθ ςτο  

ερϊτθμα των ερευνθτϊν για τθν κυριότθτα των μεμονωμζνων οχυρϊν, εάν δθλαδι 

ιταν ιδιωτικά ι δθμόςια οικοδομιματα. 

 

 

 
Εικόνα 16.Θ επιγραφι ςτον τοίχο τθσ κφρασ  «ΚΣΗΙΦΩΝΣΟ» 

(Πηγή βιβλίο τησ Λίλασ Ι. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 

 



ΒΙΓΛΔ  ΔΛΛΑΓΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΟΥΤΡΩΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ,  ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ - ΣΡΟΠΟΙ ΣΔΓΑΗ -

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ  ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ - ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ ΚΣΙΜΑΣΩΝ-ΒΙΓΛΔ ΑΜΟΡΓΟΤ 

 

31 

 

     Ακόμα, οι εςωτερικζσ παρειζσ των τριϊν πλευρικϊν τοίχων, του Δυτικοφ, Νότιου 

και Βόρειου- μζγιςτου φψουσ 1,05 μ. και ο  κυραίοσ τοίχοσ ςτθν ανατολικι πλευρά, 

είναι  ςτοιχεία που μασ δίνουν τθν αρχιτεκτονικι του εςωτερικοφ χϊρου. 

  το δυτικό τοίχο υπάρχουν πζντε δοκοκικεσ και ζνα διαμπερζσ άνοιγμα ςτο 

παράκυρο, τριγωνικισ διατομισ, ςτο βόρειο τοίχο κακϊσ και ςτθ νότια πλευρά 

υπάρχουν δφο διαμπερι ανοίγματα τριγωνικισ διατομισ τρίτοσ ςτο βόρειο τμιμα. 

Ο τοίχοσ μικουσ 2,05 μ. και πάχουσ 0,55 μ., ζχει κατεφκυνςθ από βορρά προσ νότο 

και είναι παράλλθλοσ προσ τον ανατολικό κυραίο τοίχο. Ο χϊροσ ςφμφωνα με τισ 

υπάρχουςεσ ενδείξεισ, ςυνεχίηει και ςτο βόρειο τμιμα, ςυνολικοφ μικουσ 6,90 μ.  

Ο τοίχοσ, μικουσ  2,00 μ., με κατεφκυνςθ από Ανατολι προσ Δφςθ, είναι κάκετοσ 

ςτον κυραίο τοίχο και βρίςκεται δυτικά από το νότιο πλαϊνό τοίχο  τθσ κφρασ. τθν 

δυτικι του απόλθξθ υπάρχουν τρεισ βακμίδεσ τθσ κλίμακασ (διαςτάςεισ 

κλιμακοςταςίου, διαςτάςεων 2,00x2,00 μ.), ποφ οδθγεί ςτον πρϊτο όροφο του 

οικοδομιματοσ. 

Ο τοίχοσ, μικουσ 2,05 μ. και πάχουσ 0,55 μ., ζχει κατεφκυνςθ από Ανατολι προσ 

Δφςθ, βρίςκεται ςτο βόρειο τμιμα, είναι κάκετοσ ςτον κυραίο, ανατολικό τοίχο. 

 
 

        Εικόνα 16.Κάτοψθ Αυλισ και Πφργου. 



ΒΙΓΛΔ  ΔΛΛΑΓΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΟΥΤΡΩΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ,  ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ - ΣΡΟΠΟΙ ΣΔΓΑΗ -

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ  ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ - ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ ΚΣΙΜΑΣΩΝ-ΒΙΓΛΔ ΑΜΟΡΓΟΤ 

 

32 

 

 
Εικόνα 17.α.Όψεισ του Πφργου. 
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Εικόνα 17.β.Όψεισ του Πφργου. 
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Η διαρρφθμιςη του χώρου τησ Αυλή  

 

 

 
 

 

  

τθν Αυλι ζχουμε τουσ πζτρινουσ διαχωριςτικοφσ τοίχουσ, τα πζτρινα κατϊφλια, 

τισ παραςτάδεσ ,τα πζτρινα ανϊφλια, τισ δοκοκικεσ, τα παράκυρα ορκογωνικισ 

διατομισ, τισ τοξωτζσ κυρίδεσ, τουσ αγωγοφσ προςαγωγισ και απαγωγισ των 

ομβρίων τα αποχετευτικά αυλάκια και άλλα.  Βλ.Εικόνα  
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Εικόνα 18.Εςωτερικόσ χϊροσ τθσ Αυλισ. Λουτρό, Αποχωρθτιριο.  
 

 

 

 

Όςον αφορά τθ χριςθ των χϊρων υπάρχει το λουτρό, κακϊσ και το  

αποχωρθτιριο χτιςμζνο ςτον ανατολικό τοίχο τθσ Αυλισ.     

Ατεκμθρίωτθ είναι θ χριςθ των δφο διαμεριςμάτων ςτθν βορεινι πλευρά. Και τα 

δφο επικοινωνοφν με τον πλακόςτρωτο χϊρο με κφρεσ. τοιχείο για τθσ κφρεσ είναι 

τα μονόλικα κατϊφλια και οι παραςτάδεσ (Βλ.Εικόνα 18,18.α). Από τισ δοκοκικεσ 

και το μονόλικο ανϊφλι τθσ κφρασ κάτω από τθν κλίμακα, ςτοιχειοκετείται θ 

φπαρξθ ορόφου, του υπερϊου, το οποίο ςυνικωσ ιταν ςτισ αρχαίεσ οικίεσ 

γυναικείοσ χϊροσ ( Βλ.Εικόνα18β). 
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Εικόνα 18.α.Παραςτάδα και κατϊφλι κφρασ. 

 

 

Θ κζςθ των διαμεριςμάτων του ιςογείου ςτθν βορεινι πλευρά,  (όπωσ 
καταςκεφαηαν κατά κανόνα ςτισ κατοικίεσ από τον 4ο αιϊνα  π.Χ.) ιταν χϊροι 
διαμονισ. Σο ανατολικό δωμάτιο ιταν χϊροσ υποδοχισ, και ονομάηοταν  άνδρωνασ 
ι ανδρωνίτθσ όπου δειπνοφςαν οι άντρεσ. Επειδι δεν ζχει αποκαλυφκεί το δάπεδο, 
δεν γνωρίηουμε εάν υπάρχουν ςτοιχεία  από τισ κλίμακεσ και τα τραπζηια που κα 
επιβεβαίωναν κατεξοχιν τθν κζςθ των ανδρϊνων. 

Ο πλακόςτρωτοσ χϊροσ ςτο μπροςτινό χϊρο και νοτιοανατολικά του άνδρωνα 
διαφζρει από τθν μεταγενζςτερθ προςκικθ δφο διαχωριςτικϊν τοίχων, θ αντιβολι 
με τθν διαρρφκμιςθ αρχαίων οικιϊν των τελευταίων κλαςικϊν και ελλθνιςτικϊν 
χρόνων, πιςτοποιεί ότι πρόκειται για αςκεπι πλακοςτρωμζνθ εςωτερικι αυλι, το 
αίκριον, που ιταν από τθν κλίμακα ανόδου ςτο υπερϊον ωσ τον ανατολικό τοίχο 
τθσ Αυλισ, το αποχωρθτιριο και το λουτρό. 
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Εικόνα 18.β.Κλίμακοςτάςιο. 

 
 
 
 
 
 
το αίκριο, με αγωγοφσ κάτω από το δάπεδο, ςυγκεντρϊνονταν τα νερά από τον 

κυρίωσ πφργο και τον άνδρωνα , κακϊσ και όςα ζπεφταν από τθν κλίμακα και τθν 
ςτζγθ του υπερϊου. Θ υπερχειλίςθ  ζφτανε ςτο δρόμο με δφο αγωγοφσ που 
κατζλθγαν ςε υδρορροζσ, ορατζσ ςτθν εξωτερικι όψθ του ανατολικοφ τοίχου τθσ 
Αυλισ. Θ εςωτερικι πλευρά των αγωγϊν απορροισ των υδάτων ιταν επιμελϊσ 
λαξευμζνοι ςε μονολικικζσ πλάκεσ που ενϊνονται με το πλακόςτρωτο δαπζδου του 
αικρίου. 

το νότιο τμιμα τθσ αυλισ βρίςκονται τρία διαμερίςματα που επικοινωνοφν με 
τον διάδρομο με ιςάρικμεσ κφρεσ. Σα δομικά ςτοιχεία που υπάρχουν, 
αποδεικνφουν τθν φπαρξθ ορόφου επάνω από το αγνϊςτου χριςεωσ δωμάτιο, με 
τθν τοξωτι κυρίδα. Σα δομικά ςτοιχεία αυτά είναι οι δοκοκικεσ ςτον ανατολικό και 
νότιο τοίχο ,το πολφκυρο ,ο μονόλικοσ ςτερεοβάτθσ, ςτον οποίο είχαν βάςθ 
τζςςερισ ορκογϊνιοι λίκινοι πεςςοί, που προφανϊσ  ςτιριηαν τθ ςτζγθ, κακϊσ και 
κάποιεσ βακμίδεσ κλίμακασ. 
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Εικόνα 20.Ο διάδρομοσ, το λουτρό και οι αδιευκρίνιςτοι χϊροι ςτο ανατολικό 

τμιμα τθσ Αυλισ. 

 

 

 

 
Δεν ζχει ακόμα αποςαφθνιςτεί θ χριςθ του χϊρου με το λαξευμζνο ςτον 

κεμελιακό βράχο κατϊφλι, τα αυλακοειδι λαξεφματα ςτον φυςικό βράχο – δάπεδο 
και τθν ορκογϊνια ςτον νότιο τοίχο. Θ πυρακτωμζνθ επιφάνεια του φυςικοφ 
βράχου-δαπζδου ςτθν απόλθξθ του κατωφλιοφ τθσ πλευρικισ κφρασ και θ 
υπερκείμενθ περιοριςμζνθσ εκτάςεωσ ςτρϊςθ, με καμζνα  χϊματα , υποδουλϊνουν 
τθν φπαρξθ εςτίασ (Βλ.Εικόνα 21). 

 
 
 
 

                                  
Εικόνα 21.Θ πυρακτωμζνθ επιφάνεια του φυςικοφ βράχου-δαπζδου ςτθν απόλθξθ 

του κατωφλιοφ τθσ πλευρικισ κφρασ. 
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Εντόσ του μνθμείου, λόγω του μαρμάρινου ευριματοσ τθσ κεάσ Αρτζμιδοσ δίπλα 
από τθν εςτία υπάρχει το οικειακό Λερό.  

 Θ ιςχυρι τοιχοποιία του κτιρίου αποδεικνφει τθν οχυρωματικι φφςθ του κτιρίου. 
Βάςει τθσ επιγραφισ «ΟΡΟ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΩΝ» που είναι κεφαλίδα 

ςε μία επιγραφι που ςϊηεται , θ οποία  χρονολογείται ςτον 3ον αιϊνα π.Χ., μερικζσ 
δεκαετίεσ μετά από τθν καταςκευι τθσ οχυρισ οικίασ, εντάςςεται ςτθ γνωςτι  
κατθγορία των όρων , , ορόςθμα δθλαδι κτθματικισ περιουςίασ και δικαιοπραξιϊν, 
ωσ εγγφθςθ τθσ ςυμφωνίασ . φμφωνα με μαρτυρίεσ από τον 4ο π.Χ. αιϊνα ανικουν 
ςε εφπορουσ ιδιϊτεσ. Θ καταςκευι τθσ πολυδάπανθσ  οχυρωμζνθσ οικίασ 
αποδεικνφει τθν οικονομικι ευρωςτία του ιδιοκτιτθ αλλά επιβεβαιϊνει και τθν 
ζγνοιά του για τθν εκμετάλλευςθ και τθν προςταςία τθσ καλλιζργειασ, κυρίωσ των 
ςιτοφόρων αγρϊν. Παράλλθλα, ανιχνεφονται και οι λόγοι καταςκευισ ςτθν 
φπαικρο, μακριά από τθν πόλθ , μεμονωμζνων οχυρϊν οικιϊν που δθλϊνονται με 
τθν πολυςιμαντθ , ομθρικι λζξθ πφργοσ.  

   Θ διαςπορά αυτϊν των νθςιϊτικων πφργων , χτιςμζνων πάντα ςε επιλεγμζνεσ 
κζςεισ κοντά ςε  αγροφσ και ςε κομβικά ςθμεία ελζγχου των δρόμων και των 
περαςμάτων απζβλεπε ςτθν άμυνα και ςτθν προςταςία από παντόσ κινδφνου 
πειρατικζσ ι άλλεσ επικζςεισ. Εκτόσ όμωσ των γαιοκτθμόνων που τουσ 
χρθςιμοποιοφςαν  ωσ κατοικία , τα οχθρά πικανϊσ, χρθςίμευαν ωσ καταφφγιο και 
των υπαλλιλων τουσ ςτθν γεωργία. 

   Οι αλλεπάλλθλεσ μεταςκευζσ των κτιρίων και ςυςςϊρευςθ ογκόλικων , κακϊσ 
και τα φυςικά και καιρικά φαινόμενα παραμόρφωςαν ςθμαντικά τθν αρχικι τουσ 
εικόνα. Σα περιςςότερα ςϊηουν μόνο τουσ λίκουσ τθσ κεμελείωςθσ των τοίχων 
επάνω ςτον βράχο τθσ κεμελείωςθσ, που κακόριςε τθν διάρκρωςθ και τθν χριςθ 
των χϊρων του κτιρίου.  

 
 
 
 

 

ΣΟ ΝΕΩΣΕΡΟ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΝΑΣΟΛΙΚΑ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 

 

 

    Σο κτιριακό ςυγκρότθμα, με τθν προςεκτικά καταςκευαςμζνθ δεξαμενι,  

αποτελεί ζνα από τα λιγοςτά εναπομείναντα δείγματα παλαιϊν αγροτικϊν 

εγκαταςτάςεων ςτο νθςί. 

 Κατά τισ διθγιςεισ των θλικιωμζνων τθσ περιοχισ, φαίνεται πϊσ το 

χρθςιμοποιοφςαν, ζωσ τα χρόνια του Β' Παγκοςμίου πολζμου. ιμερα, εκτόσ από 

τθν καλά διατθρθμζνθ δεξαμενι και τον φοφρνο, υπάρχουν και οι εξωτερικοί τοίχοι 

και οριςμζνοι μεςότοιχοι (Βλ. Εικόνα 22). Σα υλικά καταςκευισ τουσ είναι  χϊμα και 

νερό και οι περιςςότεροι είναι κεμελιωμζνοι πάνω ςε αρχαίουσ τοίχουσ. Αρχαίεσ 

λαξευμζνεσ πζτρεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτουσ λαμπάδεσ και ςτα ανϊφλια. 

Παρατθροφμε υλικά καταςκευισ όπωσ ογκόλικοι, χϊματα, πλακόπετρεσ, 

πετροδόκαρα, φφκια, καλάμια και ξφλινα δόκαρια.  

 



ΒΙΓΛΔ  ΔΛΛΑΓΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΟΥΤΡΩΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ,  ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ - ΣΡΟΠΟΙ ΣΔΓΑΗ -

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ  ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ - ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ ΚΣΙΜΑΣΩΝ-ΒΙΓΛΔ ΑΜΟΡΓΟΤ 

 

40 

 

                             
Εικόνα 22.Νεότερο κτιριακό ςυγκρότθμα ςτον αρχαίο οικιςμό. 

 

 

 

 

 

Έκθεςη για την Γεωμετρική τεκμηρίωςη του πφργου (υπό Γ.Ν. ΜΑΚΡΗ, Α.Σ.Μ.) 

 

Σα κλαςςικά διανυςματικά ςχζδια και οι φωτογραφίεσ ιταν, μζχρι πρότινοσ, τα 

μζςα με τα όποια ιταν δυνατι θ γεωμετρικι τεκμθρίωςθ των μνθμείων, δθλαδι θ 

τεκμθρίωςθ του ςχιματοσ, τθσ μορφισ και των διαςτάςεων τουσ. Σα τελευταία 

χρόνια θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ προςζφερε νζεσ δυνατότθτεσ και ζκανε εφικτι τθν 

παραγωγι νζων τεκμθριωτικϊν προϊόντων. 

Σα προϊόντα αυτά παράγονται ςε μορφι εικόνασ και ονομάηονται ψθφιακά 

φωτομωςαϊκά. Εκτυπϊνονται υπό κλίμακα και διατθροφν τθν μετρθτικι αξία των 

διανυςματικϊν ςχεδίων, επιτρζπουν δθλαδι τθ μζτρθςθ διαςτάςεων και εμβαδϊν, 

επιπλζον όμωσ, και αυτό είναι το μεγάλο τουσ πλεονζκτθμα ζναντι των ςχεδίων, 

μεταφζρουν το πλικοσ και τθν ποιότθτα πλθροφορίασ που περιζχεται ςτισ 

φωτογραφίεσ. 

Θ γεωμετρικι τεκμθρίωςθ του πφργου ςτο Χωριό ζγινε με ςφγχρονεσ ψθφιακζσ 

φωτογραμμετρικζσ μεκόδουσ, με ςτόχο να παραχκοφν ψθφιακά φωτομωςαϊκά των 

εξωτερικϊν όψεων κλίμακασ 1:20. 

Σον Αφγουςτο του 1999 πραγματοποιικθκαν οι εργαςίεσ πεδίου, δθλαδι οι 

φωτογραφιςεισ και οι τοπογραφικζσ μετριςεισ ελζγχου των φωτογραφιϊν. 

Ελιφκθςαν 39 φωτογραφίεσ κλίμακοσ 1:60 με τθν θμιμετρικι μθχανι Hasselblad, 

διαςτάςεων αρνθτικοφ 6x6 εκ., και μετρικθκαν 134 φωτοςτακερά ςθμεία, δθλαδι 

ςθμεία καταλλιλωσ τοποκετθμζνα ςτισ επιφάνειεσ του μνθμείου, τα όποια 

εμφανίηονται ςτισ φωτογραφίεσ και επιτρζπουν τον ζλεγχο και τθν γεωμετρικι 

διόρκωςθ τουσ. 
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Σο φκινόπωρο και τον χειμϊνα του 1999-2000 ζγιναν οι επεξεργαςίεσ των 

μνθμείων ςτο χϊρο του γραφείου. Οι αναλογικζσ φωτογραφίεσ μετεφζρκθςαν ςτο 

περιβάλλον θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςε ψθφιογραφικι μορφι (raster) μζςω 

ςαρωτι (scanner). Από τισ φωτογραφίεσ απεικόνιηαν επίπεδεσ επιφάνειεσ 

υπζςτθςαν γεωμετρικι διόρκωςθ με τθ διαδικαςία τθσ ψθφιακισ αναγωγισ. Αυτι 

θ διαδικαςία ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μετατροπι τθσ κεντρικισ προβολισ των 

πρωτοτφπων φωτογραφικϊν λιψεων ςε ορκι προβολι και τθν άρςθ των 

επιπτϊςεων τθσ προοπτικισ. Παράγονται εικόνεσ ςε ψθφιογραφικι μορφι ποφ 

ζχουν ενιαία κλίμακα και απεικονίηουν τμιματα των επιπζδων επιφανειϊν ςε ορκι 

προβολι. Οι φωτογραφίεσ ποφ απεικονίηουν μθ επίπεδεσ επιφάνειεσ υπζςτθςαν 

μία πλζον ςφνκετθ επεξεργαςία, ποφ ονομάηεται ψθφιακι ορκοφωτογραφία. Θ 

διαδικαςία γίνεται ςτο ειδικό περιβάλλον ενόσ ψθφιακοφ φωτογραμμετρικοφ 

ςτακμοφ. Σο αποτζλεςμα τθσ είναι επίςθσ εικόνεσ ενιαίασ κλίμακασ και ορκισ 

προβολισ, αλλά θ μετατροπι γίνεται διαφορικά ςε πολφ μικρά τμιματα τθσ εικόνασ 

με βάςθ τθν υψομετρικι πλθροφορία περί του ανάγλυφου, θ οποία ζχει ανακτθκεί 

μζςω του φωτογραμμετρικοφ ςτακμοφ ςε μία επίπονθ και χρονοβόρα διαδικαςία. 

Οι επεξεργαςμζνεσ εικόνεσ ποφ παριχκθςαν με τισ παραπάνω διαδικαςίεσ 

απεικονίηουν μικρά τμιματα των επιφανειϊν του μνθμείου. Για κακεμιά από τισ 

όψεισ οι εικόνεσ ποφ τθν αποτελοφν ςυνετζκθςαν ςε μία ενιαία εικόνα. Οι 

ςυνκζςεισ ελζγχκθκαν γεωμετρικϊσ μζςω των ςθμείων ελζγχου, και, κακϊσ όλεσ οι 

επιμζρουσ εικόνεσ είχαν ενιαία και ςωςτι κλίμακα, οι τελικϊσ ςυντεκειμζνεσ 

εικόνεσ είναι πιςτζσ αναπαραςτάςεισ των εκάςτοτε όψεων ςε ορκι προβολι. Οι 

τελικζσ εικόνεσ είναι τα ψθφιακά φωτομωςαϊκά περί των οποίων ζγινε λόγοσ 

αρχικϊσ. Μετά τισ παραπάνω τεχνικζσ διαδικαςίεσ με τθν εντόνωσ γεωμετρικι 

διάςταςθ, μζςω τθσ οποίασ εξαςφαλίςτθκε θ μετρθτικι αξία των φωτομωςαϊκϊν, 

ακολοφκθςε περαιτζρω επεξεργαςία των τελικϊν εικόνων με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

εμφάνιςθσ και αναγνωςιμότθτασ τουσ και τθν εν γζνει αιςκθτικι τουσ. 

Σα τελικά προϊόντα είναι ψθφιογραφικζσ εικόνεσ ςε περιβάλλον θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι, οι όποιεσ είναι δυνατόν να παρουςιαςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι ςτθν 

επικυμθτι κλίμακα. Όπωσ διαπιςτϊνεται από τα δείγματα ποφ παρατίκενται, οι 

μελετθτζσ του μνθμείου ζχουν πάρα πολλζσ δυνατότθτεσ παρατιρθςθσ, ανάλυςθσ 

και ερμθνείασ ςχετικϊσ με διαςτάςεισ, μορφζσ και ςχιματα αλλά και επιπλζον 

ςχετικϊσ με υλικά, χρϊματα, υφι, βλάβεσ και επεμβάςεισ. Με απλι αντιγραφι από 

τισ εκτυπωμζνεσ εικόνεσ είναι, πλζον, ιδιαιτζρωσ εφκολθ και ταχεία θ παραγωγι 

διανυςματικϊν ςχεδίων, εάν αυτό είναι επικυμθτό. Πζραν των προαναφερκζντων, 

για τθν τεκμθρίωςθ του μνθμείου ζγιναν και από αζροσ λιψεισ με τθν χριςθ 

ελικοπτζρου και με διάφορεσ φωτογραφικζσ μθχανζσ ςε ζγχρωμα και αςπρόμαυρα 

φιλμσ. 
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ΧΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΠΤΡΓΟΤ  

 

   Σο πολφ καλά οχυρωμζνο οικοδόμθμα είχε αμυντικό χαρακτιρα για τθν 

προςταςία από παντόσ κινδφνου, πειρατικζσ ι άλλεσ επικζςεισ. Αυτό πιςτοποιοφν, 

ζκτοσ από τθν ιςχυρι και υψθλι τοιχοδομία, το φψοσ από το ζδαφοσ τθσ, το μικρό  

πλάτοσ τθσ κφρασ  ςτον ανατολικό τοίχο τθσ αυλισ και  ο τρόποσ αςφάλιςθσ τθσ 

κφρασ ςτον κυρίωσ πφργο. Σο υπερυψωμζνο πολυϊροφο οικοδόμθμα, ο κυρίωσ 

πφργοσ, είχε χριςθ ωσ φρυκτωρία, για τθν επικοινωνία μζςω ςθμάτων ϊςτε να 

ανταλλάςουν άμεςα πλθροφορίεσ με τα γειτονικά μεμονωμζνα οχυρά, ςτουσ 

πφργουσ του Γιαννοφλθ και Σο Πυργί, με τουσ οποίουσ ζχει άμεςθ οπτικι επαφι. 

 

 

 
Εικόνα 22.Πρόςοψη οικοδομήματοσ. 

(Πηγή βιβλίο τησ Λίλασ Ι. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 
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Εικόνα 22.α.Πρόςοψη οικοδομήματοσ.(καρίφημα) 

 

   Κάτι ακόμα που ςυνάγει τον αμυντικό χαρακτιρα του μνθμείου αποτελεί και θ 

επιλογι τθσ κζςεωσ του, ςε χαμθλό φψωμα ςτον Αυλϊνα, ςτο «πζραςμα», τθσ 

Αγίασ Σριάδοσ, δθλαδι ςε κομβικό οδικό ςθμείο του δρόμου ποφ οδθγεί ςτο 

Καςτρί, ςτθν αρχαία πόλθ τθσ Αρκεςίνθσ και ςτο λιμάνι ςτον Κάτω Κάμπο. 

Ακόμα θ χριςθ του μνθμείου ωσ οχυρωμζνθ κατοικία  πιςτοποιεί θ διάρκρωςθ 

τοφ εςωτερικοφ χϊρου κακϊσ και τθσ αυλισ. 

 
Εικόνα 23.Αποτφπωςθ Αυλισ , Πφργου  και αρχαίου Οικιςμοφ. 
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Ζννοιεσ , ημαςιολογικά και χρήςη του Πφργου 

 

 

Σο νεϊτερο όνομα του μνθμείου, Πφργοσ του Βαςίλθ ςτο Χωριό ι πφργοσ του 

Χωριοφ, δεν είναι τυχαία, αλλά απθχεί τθν αρχαία ςθμαςία των λζξεων πφργοσ και 

χωρίον. Θ λζξθ χωρίον πολλζσ φορζσ αναφερόμενθ ςτισ επιγραφζσ τθσ Αμοργοφ, 

δθλϊνει τθν άρρθκτθ ςχζςθ τοφ μνθμείου με τθν εκμετάλλευςθ, τθν καλλιζργεια 

τθσ γθσ, των  χωραφιϊν τθσ αρχαίασ πόλεωσ τθσ Αρκεςίνθσ.  

Θ μεγάλθ διάρκεια ηωισ του πφργου και τθν οικονομικι ευρωςτία των κατοίκων 

του, αποδεικνφεται από  το είδοσ και τθν ποιότθτα των ευρθμάτων, των χρθςτικϊν 

αντικειμζνων από τθν αυλι, τον κυρίωσ πφργο και ιδιαιτζρωσ από τον περίγυρο του. 

Θ χριςθ οριςμζνων χϊρων ςτθν αυλι του μνθμείου ιταν για τθν αποκικευςθ των 

αγακϊν, όπωσ ςιτθρά, λάδι, οίνοσ, άλλα και όςπρια, από τα όμορα χωράφια, κακϊσ 

και για τθν φφλαξθ των απαραίτθτων γεωργικϊν εργαλείων, των ςκευϊν όςα εςτίν 

τθσ γεωργία. 

  Δεν γνωρίηουμε αν ο πφργοσ του Βαςίλθ και τα πλθςιζςτερα μεμονωμζνα οχυρά 

πολλαπλϊν χριςεων, όπωσ ο πφργοσ του Γιαννοφλθ κοντά ςτο Χωριό, το Πυργί ι 

τθσ Κολοφάνασ, είναι δθμόςια οικοδομιματα, ιδρυμζνα από τθν πόλθ τθσ 

Αρκεςίνθσ ι ςχετίηονται με τθν προςταςία και εκμετάλλευςθ τθσ γθσ για τθν 

παραγωγι του δθμοςίου ςίτου, ι εάν πρόκειται για οχυρζσ αγροικίεσ πλουςίων 

ιδιωτϊν, κατόχων των παρακειμζνων εκτάςεων.  

 

 

Οικονομικά – κοινωνικά οφζλη του Πφργου 

 

Σθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Αρκεςίνθσ τον 4ο και 3ο π.Χ. αι. αντικατοπτρίηουν 

επιγραφζσ, κυρίωσ οι αναφερόμενεσ ςε δάνεια τθσ πόλεωσ από ιδιϊτεσ, όπωσ του 

Αλεξάνδρου, του Ναξίου Πραξικλζουσ, των Αςτυπαλαίων, κ.α.  Σθν εποχι των 

μεγάλων πολιτικϊν αλλαγϊν ςτο Αιγαίο, από τα μζςα του 4ου ζωσ και τον πρϊιμο 

3ο π.Χ. αι., δφςκολα κα μποροφςε θ χρεωμζνθ πόλθ τθσ Αρκεςίνθσ να καταςκευάςει 

τόςο πολυδάπανα οχυρά οικοδομιματα και ακόμα δυςκολότεροσ κα ιταν ο  

κρατικόσ ζλεγχοσ και θ εκμετάλλευςθ τθσ γθσ. Γι' αυτό και κεωρείται  πικανότερθ θ 

υπόκεςθ ότι οι ςθμερινοί ονομαηόμενοι πφργοι, δθλαδι οι οχυρζσ αγροικίεσ 

πολλαπλϊν χριςεων, όπωσ και τα οικιματα επί των αγρϊν ςτθν Μίλθτο, ιταν  

ιδιωτικά κτίςματα ευπόρων πολιτϊν τθσ Αρκεςίνθσ, όπωσ οι αναφερόμενοι ςτισ 

επιγραφζσ Κτηςιφϊν, Αλεξίων Διονυςίου, Κλεοφϊν, Κλεόφαντοσ Κλεοφϊντοσ, ι 

ενδεχομζνωσ και ξζνων, όπωσ οριςμζνοι από τουσ δανειςτζσ τθσ πόλεωσ. 

     Για τθν καταςκευι τόςο πολυδάπανων, ςυχνά μάλιςτα μεγαλοπρεπϊν 

μνθμείων, ζκτοσ από τθ ςθμαςία τουσ για τθν αγροτικι οικονομία και για τθν 

αςφάλεια των κατοίκων τθσ υπαίκρου, εξαιτίασ των πειρατικϊν επιδρομϊν, 
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υπιρξαν και άλλοι λόγοι, πολιτικισ και οικονομικισ φφςεωσ, όπωσ θ ςταδιακι 

εγκατάλειψθ των παλαιϊν πόλεων, θ αλλαγι του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ και 

του γεωπολιτικοφ ςυςτιματοσ. Σα λίγα ςτοιχεία ποφ διακζτουμε για τθν οικιςτικι 

διάρκρωςθ και τθν κατανομι τοφ πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο τθσ αρχαίασ πόλθσ τθσ 

Αρκεςίνθσ, προζρχονται κυρίωσ από δθμοςιευμζνεσ επιγραφζσ oι όποιεσ όμωσ δεν 

ζχουν ςυςχετιςτεί με τα υπάρχοντα υλικά κατάλοιπα κατοικιϊν, μεμονωμζνων 

οχυρϊν, αγροικιϊν ι ποιμενικϊν εγκαταςτάςεων και τάφων. 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΜΝΗΜΕΙΟΤ 

 

 

 Σο πρόβλθμα τθσ ακριβοφσ χρονολόγθςθσ τθσ καταςκευισ των πφργων, 

ιδιαιτζρωσ των μεμονωμζνων νθςιωτικϊν οχυρϊν, εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ ςτοιχείων,  

δεν ζχει οριςτικά επιλυκεί. 

 Για τθν χρονολόγθςθ του πφργου ςτο Χωριό δεν υπάρχουν αρχαιολογικά 

δεδομζνα ακόμα. Σα κινθτά ευριματα μασ δίνουν πλθροφορίεσ βάςει τθσ 

κεραμικισ τζχνθσ, αλλά δεν αποτελοφν αςφαλζσ χρονολογικό κριτιριο, εφόςον δεν 

προζρχονται από αναςκαφικό ζλεγχο των κεμελίων. Λόγω λοιπόν των ελλείψεων 

γραπτϊν πλθροφοριϊν και επιγραφϊν  κακϊσ και άλλων ερειςμάτων, απομζνει θ 

ςφγκριςθ θ αντιβολι με   ςυγγενι οικοδομιματα.  

 Θ ςφγκριςθ με το οχυρό ςτο Πανιϊνιον, αν και επιτρζπει οριςμζνουσ 

ςυςχετιςμοφσ, δεν παρζχει ςτακερά ερείςματα, αφοφ ζχει αμφιςβθτθκεί θ 

χρονολογικι του ζνταξθ ςτο τζλοσ του 3ου ι ςτον πρϊιμο 2ο π.Χ. αι. Οφτε και θ 

διαπίςτωςθ κοινϊν μορφολογικϊν και τυπολογικϊν ςτοιχείων με οριςμζνα από τα 

πολυάρικμα ελλθνιςτικϊν χρόνων (3οσ-2οσ π.Χ. αι.) μεμονωμζνα οχυρά ςτθν Μικρά 

Αςία, όπωσ με τον πφργο μεταξφ Suncova και Gelemen, κακϊσ και με το ανατολικά 

από τα Μφρα τθσ Λυκίασ από «Λαμφρου ποταμοφ εσ πφργον το Λςιον καλοφμενον», 

αρκεί για τθν ακριβζςτερθ χρονολόγθςθ τθσ καταςκευισ τοφ αμοργιανοφ μνθμείου. 

Ανάμεςα ςτα μεμονωμζνα νθςιωτικά οχυρά, μποροφμε να ςυςχετίςουμε τον 

αμοργιανό πφργο, ωσ προσ το ςχιμα και τθν αρχιτεκτονικι μορφι του ορκογωνικοφ 

τοίχου τθσ αυλισ, με τον πφργο ςτο Βακφ τθσ Αςτυπάλαιασ. Και εδϊ όμωσ, εξ αιτίασ 

τθσ ζλλειψθσ ακριβοφσ αρχιτεκτονικισ αποτφπωςθσ και αναςκαφικισ ζρευνασ, δεν 

υπάρχουν ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία για τθν χρονολόγθςθ του. 

Περιςςότερο αξιόπιςτα χρονολογικά κριτιρια προκφπτουν από τθν προςεκτικι 

εξζταςθ τθσ καταςκευισ τθσ τοιχοποιίασ, κακϊσ και άλλων μορφολογικϊν 

ςτοιχείων, όπωσ οι παραλλθλόγραμμοι οδθγοί, θ τοξόςχθμθ κφρα τθσ αυλισ και θ 

μορφι των παρακφρων. θμαντικό ςτοιχείο παρατθρείται ςτθν  τεχνικι αςφάλιςθσ 

τθσ κφρασ του κυρίωσ πφργου, θ οποία, κατά τον Haselberger «δεν απαντάται 

ευρζωσ προ του 4ου π.Χ. αι.». Θ λεπτομερι καταςκευι των τοίχων τθσ αυλισ, κατά 
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το λεγόμενο ψευδοϊςόδομο ςφςτθμα με κυφωτι επιφάνεια και θ προςεγμζνθ 

λάξευςθ των ορκογωνικϊν οδθγϊν, αποτελοφν κοινά γνωρίςματα τθσ ελλθνικισ 

αρχιτεκτονικισ ςε οικοδομιματα ποικίλου χαρακτιρα, αμυντικοφ, δθμόςιου και 

ιδιωτικοφ, από τον 5ο π.Χ. αι. ζωσ και τουσ τελευταίουσ ελλθνιςτικοφσ χρόνουσ. 

 

 
  

 

  Ο πφργοσ  ςτο Χωριό εντάςςεται ςτουσ όψιμουσ κλαςςικοφσ χρόνουσ και αυτό το 

ςτθρίηουν και οριςμζνεσ επιγραφζσ από τθν Αρκεςίνθ, οι όποιεσ παρζχουν 

πλθροφορίεσ για τισ ςτενζσ ςχζςεισ και επιδράςεισ με τθν Ακινα. 
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  Εικόνα 25.Λεπτομερεια Κφρασ κυρίωσ Πφργου. 
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Ο πφργοσ του Γιαννοφλη   

 

Θζςη 

 

 Βρίςκεται ςτθν κζςθ Φυρολάγκαδα ΝΔ από τον πφργο ςτο Χωριό-Αγία 

Σριάδα. 

 Σα οικοδομικά λείψανα του ευμεγζκουσ, ιςχυροφ κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ 

ςιμερα καλφπτονται από νεϊτερουσ χωραφότοιχουσ. 

    
Εικόνα 26.Πρϊτθ αποτφπωςθ Λωαννίδθ το 1857. 

(Πηγή- Βιβλίο Λίλασ Ι. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 

 

 

 

    Πρϊτοσ ο Μωαννίδθσ το 1857 καταμζτρθςε το μνθμείο και απζδωςε γραμμικά το 

ορκογϊνιο ςχιμα, κακϊσ και τθν, ακζατθ ςιμερα, εςωτερικι του διάρκρωςθ. Θ 

προςεγμζνθ κυφωτι τοιχοδομία των ολίγων δομϊν, ορατϊν κατά τόπουσ κάτω από 

τουσ υπερκείμενουσ των αρχαίων τοίχων υψθλοφσ τράφουσ, είναι ακριβϊσ όμοια με 

εκείνθν του πφργου ςτο Χωριό (Βλ. Εικόνα 27). 
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Εικόνα 27. Κυφωτι τοιχοδομία. 

(Πηγή- Βιβλίο Λίλασ Ι. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 

 

 

 Από τθν πυκνι βλάςτθςθ και τουσ λικοςωροφσ ζχουν τελείωσ καλυφκεί τα 

κεμζλια και θ τοιχοδομία. φμφωνα με τισ ζρευνεσ του Λωαννίδθ ,ιταν ορατά 

επιφανειακά ζωσ το 1989 (βλ. εικόνα),  κραφςματα παρακφρου (μζγιςτο  ςωηόμενο 

πλάτοσ 0,80-0,85 μ.). 

 Θ προνομιακι κζςθ του και οι διαςτάςεισ του πφργου, κακϊσ και το 

τοπωνφμιο με το κτθτικό του Γιαννοφλθ, δθλϊνουν, ότι, όπωσ ςτα νεϊτερα χρόνια, 

και ςτθν αρχαιότθτα ιταν ςθμαντικι αγροτικι εγκατάςταςθ πολλαπλϊν χριςεων, 

οικογενειακοφ χαρακτιρα. 

 Δεν είναι γνωςτόν εάν υπιρχαν και άλλεσ οικιςτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτισ 

γειτονικζσ περιοχζσ. Ωςτόςο, ςτθν γειτονικι, αρχαιολογικά ακόμα άγνωςτθ περιοχι 

Β και ΒΔ του πφργου, ςϊηονται κτιριακά λείψανα και οικοδομικά μζλθ, κυρίωσ Α, Β 

και Δ του ναοφ τθσ Αγίασ Άννασ.  
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Το Πυργί 

 

 
    

 
Εικόνα 28.Σοποκεςία παρατθρθτθρίου Πυργί-3 ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ 

πφργουσ τθσ περιοχισ. 

(Πηγή- Βιβλίο Λίλασ Ι. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 

 

 

 

 

   Σο Πυργί (φψομετρο 523 μ.) ςτθν Β. πλαγιά του όρουσ Άςπρο Βουνό ι Κόρακασ, 

βρίςκεται ΝΔ από τον πφργο ςτο Χωριό. Θ κζςθ αυτι είναι εφκολα προςβάςιμθ από 

το Χωριό, τόςο οδικϊσ, όςο και από το παλιό μονοπάτι, ΝΔ από το Χωριό. 

  Ζχει άμεςθ οπτικι επαφι τόςο με τουσ δφο πφργουσ ςτθν ενδοχϊρα, ςτθν  Αγ. 

Σριάδα και του Γιαννοφλθ, κακϊσ και με τουσ παράκτιουσ ςτθν Μαφρθ Μφτκθ και 

ςτον Κορνακοπό. Θ κζςθ επιτρζπει τον οπτικό ζλεγχο τθσ κάλαςςασ προσ Βορρά, 

κακϊσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, τόςο τθσ ορεινισ, τθσ άγονθσ χϊρασ- όςο και 

των εφφορων κάμπων του Χωριοφ, τθσ Αγίασ Σριάδοσ και τθσ Κολοφάνασ, κακϊσ και 

των χωραφιϊν του Μαφρου Βουνοφ. 
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Εικόνα 29.Οπτικι επαφι παρατθρθτθρίου με το καλάςςιο πζραςμα νότια τθσ 

Αμοργοφ. 

 

 
Εικόνα 30.Οπτικι επαφι παρατθρθτθρίου με το απζναντι Μαφρο βουνό.   
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Εικόνα 31 α.Πρόςοψθ και πλάγια όψθ του Πφργου. 

 

 
Εικόνα 31.β.Πλάγια όψθ Πφργου. 
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Εικόνα 32.Αποτφπωςθ Πλάγιασ όψθσ Πφργου. 

 

 

 
Εικόνα 33.Πρόςοψθ  πφργου. 
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Εικόνα 34.Αποτφπωςθ Πρόςοψθσ  πφργου. 

 

 
Εικόνα 35.Αποτφπωςθ Κάτοψθσ Πφργου. 
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Εικόνα  36.Σομι Α-Α. 

 

 
Εικόνα  37.Σομι Β-Β. 

 

  Σο καλφτερα ςωηόμενο τμιμα του μνθμείου ςτο Πυργί,  είναι αναςκευαςμζνο ςε 

κατοικία. Δεν γνωρίηουμε πότε κατζρρευςαν οι πλευρικοί τοίχοι και θ ςτζγθ, οφτε 

πότε ζκτιςαν τθν κατοικία με μικροφσ κατεργαςμζνουσ λίκουσ επάνω ςτουσ 

αρχαίουσ τοίχουσ ςτεγάηοντασ τθν  με ξφλινα δοκάρια (φείδεσ), χϊμα, πετροδόκαρα 

και πλάκεσ. Ωςτόςο, παρά τθν μετατροπι του εςωτερικοφ χϊρου του αρχαίου 

κτίςματοσ ςε μόνιμθ κατοικία ,με χϊρουσ υπνοδωμάτιο (κάμαρα) και μαγειρείο  με 

φοφρνο(παραςτιά), διατθροφνται ακόμθ ανζπαφα αρκετά ςτοιχεία τθσ αρχικισ 

κεμελείωςθσ του μνθμείου με τθν είςοδο από τθν ανατολικι πλευρά. Άγνωςτθ 

όμωσ παραμζνει προσ το παρόν θ ακριβισ αρχιτεκτονικι μορφι των χϊρων. 
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Εικόνα 34. Εςωτερικόσ χϊροσ Πφργου. Εςωτερικι κφρα.  
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Εικόνα 35.Λεπτομζρεια ψευδοϊοςόδομθσ τοιχοποιίασ. 
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Εικόνα 36.Εςωτερικόσ χϊροσ Πφργου. 
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Εικόνα 37.Λεπτομζρεια τοιχοποιίασ. 
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Εικόνα 38.Λεπτομζρεια τοξωτισ παρακφρασ. 

 

 
Εικόνα 39.Λεπτομζρεια ςτιριξθσ ςτζγθσ με ξφλινα δοκάρια(φείδεσ) και πζτρινεσ 

πλάκεσ. 
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Για τθν χρονολόγθςθσ του μνθμείου ςτουσ πρϊιμουσ ελλθνιςτικοφσ χρόνουσ, 

μοναδικό ςτοιχείο αποτελεί κι εδϊ θ προςεκτικά καταςκευαςμζνθ τοιχοδομία των 

ςωηόμενων δομϊν, ο ορκογωνικόσ οδθγόσ, και άλλα μορφολογικά ςτοιχεία ποφ 

ςυναντάμε ςτουσ πφργουσ αυτισ τθσ εποχισ, κακϊσ και ςε πολλά ζκτοσ Αμοργοφ, 

κυρίωσ ςτον μικραςιατικό χϊρο. 

Ζκτοσ από το  αρχαίο κφριο οικοδόμθμα, πολλά κεμζλια αρχαίων τοίχων είναι 

ευδιάκριτα κάτω από μιςογκρεμιςμζνουσ λόγω τθσ προχειρότθτασ 

καταςκευαςμζνουσ τοίχουσ (ξθρότοιχουσ )(βλ.Εικόνα. 40). 

Ζτςι, το Πυργί, ζκτοσ από τθν προφανι χριςθ του οικοδομιματοσ ωσ φρυκτωρίου, 

λόγω τθσ προνομιακισ κζςθσ, ιταν, όπωσ και ςτα νεϊτερα χρόνια, αυτάρκθσ 

αγροτικι εγκατάςταςθ οικογενειακοφ χαρακτιρα. 

 

 
Εικόνα 40.Πρόχειρα καταςκευαςμζνοι τοίχοι πάνω από κεμζλια ελλθνιςτικισ 

περιόδου τοιχοδομίασ. 
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Ρίχτυ, Άησ Γιάννησ Πρόδρομοσ 

 

Κζςθ και Χριςθ του Πφργου  

 
Εικόνα 41.α.Χάρτθσ τοποκεςίασ Πφργου. 

 

 
Εικόνα 41.β.Περιοχι Ρίχτι, Πφργοσ Άθ Γιάννθ Πρόδρομου. Οπτικι επαφι με το 

καλάςςιο δυτικό πζραςμα. 
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Εικόνα 42.Ο δρόμοσ περνάει δίπλα από τον πφργο. 

 

 Βρίςκεται, ςε χαμθλό λόφο, δίπλα ςτον κεντρικό δρόμο, και ςτθν εκκλθςία 

του Άθ Γιάννθ τοφ Προδρόμου. Παρόλο που πρόκειται για τον καλφτερα ςωηόμενο 

από τουσ ολίγουσ κυλινδρικοφσ πφργουσ ςτθν Αμοργό, παραμζνει ανεξερεφνθτοσ, 

αδθμοςίευτοσ και  απροςτάτευτοσ. 

         Θ ιςχυρι τοιχοδομία και θ κζςθ του πφργου  είναι ςε κομβικό ςθμείο ελζγχου 

του καλαςςίου περάςματοσ από το ςτενό τισ Νικουριάσ ςτον Όρμο. (Βλ. Εικόνα 

41).Ακόμα κακϊσ  του χερςαίου δρόμου προσ τθν χϊρα τθσ αρχαίασ πόλθσ τθσ 

Αιγιάλθσ, θ άμεςθ οπτικι επαφι με τουσ πφργουσ ςτθν Παλιόμαντρα και ςτο Λζλθ, 

πιςτοποιοφν τον αμυντικό του χαρακτιρα: φρυκτωρία, παρατθρθτιριο, και 

κατάλυμα φρουράσ.  

     Δεν αποκλείεται όμωσ να χρθςίμευε και ωσ κατοικία, όπωσ και άλλοι με 

κυλινδρικό ςχιμα πφργοι ςτισ Κυκλάδεσ. Άλλωςτε, ςτο Ρίχτι, ςτθν γφρω από το 

μνθμείο περιοχι, υπιρχαν ζωσ πριν από λίγα χρόνια μεμονωμζνεσ κατοικίεσ, 

μόνιμεσ ι εποχιακζσ, όπωσ για παράδειγμα θ ςωηόμενθ ακόμα δυτικά από το 

μνθμείο, κατοικία του Πολυκράτθ, τα ςπιτάκια του Ριχτιανοφ, του ιςίνθ, του 

πιτίςου, του Γιωργάκθ τθσ Λίαινασ, ςτα Μαρωνίτικα, οι ςταφλοι, τα αλϊνια, τα 

πατθτιρια κτλ.,που μασ παραπζμπουν  ότι υπιρχε οικιςμόσ ςτθν περιοχι. 

      Ζκτοσ από τθν  περιγραφι του Μθλιαράκθ και τισ πρϊτεσ και τελευταίεσ 

ακριβείσ μετριςεισ του Haselberger,  δεν υπάρχουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για 

το μνθμείο, τθν διάρκρωςθ του εςωτερικοφ και τθν μορφι του περιβάλλοντοσ 
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χϊρου. Δυςτυχϊσ οι πρϊτεσ, λεπτομερείσ μετριςεισ και θ περιγραφι του Λωαννίδθ 

παρζμειναν αδθμοςίευτεσ. 

 Από τα υπάρχοντα κεμζλια δεν μποροφμε να πάρουμε περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ για τθν οριοκζτθςθ του μνθμείου, τον περιβάλλοντα χϊρο αλλά και 

για τα χαρακτθριςτικά του οικοδομιματοσ. 

 
Εικόνα 43.Βορειοανατολικι όψθ . 

 

Από τον τρόπο καταςκευισ τθσ τοιχοδομίασ του πφργου, ςε ςυςχζτιςθ με τα άλλα 

μνθμεία που μασ δίνουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ςυνάγεται θ κατά προςζγγιςθ 

χρονολόγθςθ του πφργου ςτο τζλοσ του 4ου με αρχζσ του 3ου π.Χ. αι. 

 

Καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά του πφργου 

   

       Ο  πφργοσ είναι κυλινδρικοφ ςχιματοσ κεμελειωμζνοσ ςε υπάρχοντεσ ςυμπαγισ 

βράχουσ. Ζχει μζςθ εςωτερικι διάμετρο περί τα 10 μζτρα. Είναι καταςκευαςμζνοσ 

με ογκόλικουσ χωρίσ ςυνδετικό υλικό μεταξφ τουσ. Θ καλφτερα ςωηόμενθ πλευρά 

του πφργου ζχει μζγιςτο φψοσ 4,60μ. Οι λίκοι που είναι χτιςμζνοσ ο πφργοσ, είναι 

ςμιλεμζνοι με λεπτομζρεια και ακολουκοφν το ψευδοϊςόδομο ςφςτθμα με κυφωτζσ 

επιφάνειεσ καταςκευισ. Οι ογκϊλικοι ζχουν μικοσ από 0,50μ εϊσ 2,40μ., πλάτοσ 

από 0,65μ εϊσ  1,00μ. και ςτο φψοσ δεν ξεπερνοφν το 1,20 μ.   (Βλ.Εικόνα )  
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Εικόνα 44.Σα Κεμζλια Πφργου ςυμπαγείσ ογκόλικοι. 
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Εικόνα 45.Ανατολικι όψθ. 
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Εικόνα 47.Εςωτερικι πλευρά του  Πφργου. 

 

 

 

τισ Εικόνεσ 48 , 49 οι λεπτομζρειεσ α και β: Διαμπερι ανοίγματα τετράγωνθσ 

διατομισ, είχαν χριςθ κυρίωσ ωσ πολεμίςτρεσ. Από τθ χριςθ του Πφργου ωσ 

φρυκτωρίου , ςυμπεραίνουμε ότι χρθςίμευαν για τθν μετάδοςθ,  με πυρςοφσ,  

φωτεινϊν ςθμάτων ςτουσ πφργουσ με τουσ οποίουσ υπιρχε άμεςθ οπτικι επαφι ι 

ςτα πλοία που περνοφςαν. 
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Εικόνα 48.Λεπτομζρεια α.  

 

 

Εικόνα 49.Λεπτομζρεια β. 
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Πφργοσ ςτον Άη Παφλο  

 

 

 Ο πφργοσ ςτθν περιοχι του Άθ Παφλου είναι βόρεια από τθν εκκλθςία, 

απζναντι από το νθςί τθσ  Νικουριάσ και ανατολικά από τον πφργο ςτο  Ρίχτι. 

Βρίςκεται χαμθλά ςτθν πλαγιά του βουνοφ, κοντά ςτον παλιό  δρόμο ποφ περνά 

κατά μικοσ τθσ βόρειασ, βραχϊδουσ ακτισ και πλθςίον του ορεινοφ δρόμου ποφ 

ςυνζδεε άλλοτε τθν Αιγιάλθ με το κεντρικό και το δυτικό τμιμα του νθςιοφ. 

 Σα  αρχαία οικοδομικά κεμζλεια είναι εντυπωςιακά.  Είναι όμωσ 

αλλοιωμζνα από τθν αρχικι τουσ καταςκευι από τισ νεϊτερεσ μεταςκευζσ. Σο 

κυλινδρικό ςχιμα των κεμελίων του αρχαίου οικοδομιματοσ, θ καταςκευι και οι 

βάςεισ των τοίχων μασ παραπζμπουν ςτον 4ο με 3ο αιν. π.Χ. χωρίσ να μπορεί να 

χρονολογθκεί ακριβϊσ. 

 

 

 
Εικόνα 50.Ανατολικι εςωτερικι πλευρά του Πφργου. 

(Πθγι βιβλίο Λίλασ Λ. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 
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Εικόνα 51.Λεπτομζρεια από τα κεμζλια του Πφργου. 

(Πθγι βιβλίο τθσ Λίλασ Λ. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 
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Ο Πφργοσ ςτην Όξω  Μεριά 

 

Κζςθ 

 

 
Εικόνα 52.Χάρτθσ τοποκεςίασ Πφργου ςτθν Όξω Μεριά. 

(Πθγι βιβλίο τθσ Λίλασ Λ. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 

 

  

 
Θ Όξω Μεριά, κατά τθν λόγια γραφι ζξω Μεριά, ονομάηεται ζτςι λόγω τθσ 

γεωγραφικισ κζςθσ, ςτθν ορεινι περιοχισ τθσ Αιγιάλθσ ςτο ΝΑ. τμιμα του νθςιοφ. 

Θ περιοχι τθσ Όξω Μεριάσ εκτείνεται από τον Αςφοντθλίτθ ζωσ και τα Μζςα 

Χάλαρα. 
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Εικόνα 52.Ο Πφργοσ ςτθν Όξω Μεριά.α. 

(Πθγι βιβλίο τθσ Λίλασ Λ. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 

 

Εικόνα 53.Ανατολικι Πλευρά του Πφργου ςτθν Όξω Μεριά.β. 

(Πθγι Βιβλίο Λίλασ Λ. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 
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Από τθν ζρευνα του κ. Μθλιαράκθ μακαίνουμε για τθν  φπαρξθ ομϊνυμου χωριοφ 

με αγροκατοικίεσ , κακϊσ και τα κεμζλεια αρχαίου πφργου και κτιρίων ςτθ κζςθ 

Μουχτόχωρα. Βάςει των πλθροφοριϊν θ περιοχι όξω μεριά ταυτίηεται με τον 

οικιςμό του Αςφοντθλίτθ, όπωσ πρϊτοσ ανζφερε το 1885  ο Bent. 

 

 

 Θ τοπωνυμία Ζξω Μεριά αναφζρεται το 1905 και από τουσ Dawkins και 

Wace μεταξφ των κζςεων με κεμζλια αρχαίου πφργου, κακϊσ και ςτο Corpus το 

1908, ωσ τόποσ προζλευςθσ επιγραφισ ρωμαϊκϊν χρόνων. Περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ για τθν Όξω Μεριά παίρνουμε από τον κ.  Ε. Λωαννίδθ, ο οποίοσ, ιδθ 

το 1883 καταμζτρθςε και περιζγραψε τον καλφτερα ςωηόμενο πφργο ςτα Χάλαρα, 

κακϊσ και ςθμείωςε τισ κζςεισ από τα κεμζλια των πφργων . 

 
Εικόνα 54.Θεμζλια Πφργου. 

(Πθγι βιβλίο τθσ Λίλασ Λ. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 
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Εικόνα 55.Κεμζλια Πφργου ςτθν δυτικι πλευρά. 

(Πθγι βιβλίο τθσ Λίλασ Λ. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 

 

    Σθν εξακρίβωςθ όμωσ αυτϊν των πλθροφοριϊν του Λωαννίδθ και κυρίωσ τον 

ςυςχετιςμό των αναφερομζνων κζςεων με τα ζωσ τϊρα εντοπιςμζνα οικοδομικά 

κεμζλια των πφργων, δυςχεραίνουν ςθμαντικά τα αλλοιωμζνα ι ξεχαςμζνα ςιμερα 

παλαιά τοπωνφμια. Ζτςι, ακόμα και όταν ο Λωαννίδθσ αναφζρει «ζξω Μεριά εισ το 

χωρίον», δεν γνωρίηουμε εάν εννοεί τον υπάρχοντα ακόμθ οικιςμό του 

Αςφοντθλίτθ.  

 Ζχουν καταχωριςτεί τα ονόματα ζξι κζςεων με αρχαία οικοδομικά κεμζλια  

πφργων, αν και ιταν πολφ δφδκολο λόγω τθσ  ορεινισ, απότομθσ και βραχϊδθσ 

πλαγιάσ3. 

 Θ κζςθ των οικοδομικϊν κεμελίων του πφργου ςτα ΝΔ του ςωηόμενου 

μφλου επιτρζπει τθν ταφτιςθ με ζναν από τουσ υπό του Λωαννίδου αναφερόμενουσ 

πφργουσ. Εμφανισ όμωσ είναι και θ ομοιότθτα με τον πφργο ποφ για πρϊτθ και 

τελευταία φορά απεικόνιςε το 1897 ο Χρ. Σςοφντασ. 

                                                           
3
 Βλ.Εικ. 55 εωσ 59 Παράρτθμα Λ. 
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Εικόνα 56.Ο πφργοσ ςτην Όξω Μεριά όπωσ τον απεικόνιςε ο Σςοφντασ το 1894 

(Πθγι Λίλασ Λ. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 

 

  Εικόνα 57. Ο μφλοσ και τα θεμζλια του κυλινδρικοφ  Πφργου το 1981 

(Πθγι Λίλασ Λ. Μαραγκοφ, ΑΜΟΡΓΟ ΙΙ- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΤΡΓΟΙ) 
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ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΟΜΗΗ 

 

Ανάλογα με το ςχιμα των λίκων που κα χρθςιμοποιθκοφν και τον τρόπο 

ςυναρμολόγθςισ τουσ, υπάρχουν δφο κφρια ςυςτιματα τειχοδομίασ. Σο 

πολφπλευρο και το τετράπλευρο και αυτά υποδιαιροφνται ςε μικρότερεσ ομάδεσ. 

 
Εικόνα 58.χζδια τοιχοποιίασ 1:ιςόδομθ ορκογϊνια λικοδομι με λίκουσ 

τοποκετθμζνουσ ςε μια ςειρά  2)Λςόδομθ ορκογϊνια λικοδομι με ςτρϊςεισ λίκων 

παρά μικοσ και διάτονεσ εναλλάξ 3)Λςόδομθ ορκογϊνια λικοδομι με διάτονουσ 

λίκουσ ςε ακανόνιςτθ διανομι, 4) ψευδοϊςόδομθ ορκογϊνια λικοδομι. 

(Πθγι  βιβλίο Wolfgang Mχller- Wiener Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) 

 

Σο πολφπλευρο ςφςτθμα διακρίνεται ςτθ λζςβια λικοδομι και τθν πολυγωνικι 

λικοδομι. 

 

 

 

 



ΒΙΓΛΔ  ΔΛΛΑΓΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΟΥΤΡΩΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ,  ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ - ΣΡΟΠΟΙ ΣΔΓΑΗ -

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ  ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ - ΑΠΟΣΤΠΩΔΙ ΚΣΙΜΑΣΩΝ-ΒΙΓΛΔ ΑΜΟΡΓΟΤ 

 

77 

 

 
Εικόνα 59. 

 υςτιματα τοιχοποιίασ        1)ακανόνιςτοσ τοίχοσ 

2)απλοτοιχεία  

3-4) πολυγωνικι τοιχοδομι 

5)πολυγωνικόσ τοίχοσ με οριηόντια κατάλθξθ των ςτρϊςεων  

6)Σοίχοσ από λεπτζσ ακανόνιςτεσ πζτρεσ και γωνιόλικουσ γνευςίου 

7)Λικοδομι με μορφι ςκάλασ 

8-9)ψευδοϊςόδομθ ορκογϊνια λικοδομι 

(Πθγι  βιβλίο Wolfgang Mχller- Wiener Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) 
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Σο τετράπλευρο ςφςτθμα διακρίνεται ςτθν τραπεηιόςχθμθ λικοδομι – τοίχοι με 

λίκουσ ςε κανονικι ι ακανόνιςτθ οριηόντια διάταξθ και με λοξοκομμζνουσ αρμοφσ-  

ςτθν οποία ςυναντάμε τρείσ παραλλαγζσ:  1) το ακανόνιςτο τραπεηιόςχθμο 

ςφςτθμα 2)το ιςόδομο και 3) το ψευδοιςόδομο τραπεηιόςχθμο ςφςτθμα και τθν 

ορκογϊνια λικοδομι όπου και εκεί ςυναντάμε : 1) το ακανόνιςτο ορκογϊνιο 

ςφςτθμα 2)το ιςόδομο και  3)το ψευδοιςόδομο. 

Σο ακανόνιςτο ορκογϊνιο ςφςτθμα παρουςιάηει πάντα οριηόντιουσ τουσ αρμοφσ 

και ορκογωνιςμζνουσ τουσ λίκουσ, όχι όμωσ όλουσ τουσ δόμουσ (ςτρϊςθ από 

πζτρεσ, πλάκεσ ι πλίνκουσ) ιςοχψείσ και τουσ λίκουσ του ιςομικεισ. Ζχουμε 

ακανόνιςτεσ διαςτάςεισ των λικόπλινκων, τισ ςτρϊςεισ ακανόνιςτου φψουσ κακϊσ 

και διαφορετικι κατεργαςία των επιφανειϊν των λίκων. Σο ακανόνιςτο ορκογϊνιο 

ςφςτθμα προζκυψε είτε λόγω οικονομίασ  είτε λόγω εςπευςμζνθσ καταςκευισ. 

Επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ζπαιηε και θ ανϊμαλθ διάπλαςθ του εδάφουσ όπωσ και θ 

αδεξιότθτα των εργατϊν. Αυτόσ ιταν ο πιο διαδεδομζνοσ τρόποσ δόμθςθσ τοίχων 

από τον 5ο αιϊνα π.Χ. 

το ιςόδομο ορκογϊνιο ςφςτθμα ςυναντάμε διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ των 

λίκων και ακρίβεια ςτθν εφαρμογι των αρμϊν οι οποίοι δίνουν τθν εντφπωςθ 

μονολικικισ δόμθςθσ τθσ επιφάνειασ. Θ ορκογϊνια δομι εφαρμόηονταν ςε τείχθ, 

αναλιμματα (1. Σοίχοσ (ι ςφςτθμα τοίχων) που οικοδομείται με ςκοπό τθ 

ςυγκράτθςθ όγκου χϊματοσ. 2. Κατακόρυφοι τοίχοι που ορίηουν τα δφο πζρατα του 

κοίλου προσ τθν πλευρά των παρόδων του αρχαίου κεάτρου) αλλά και ςε τοίχουσ 

ναϊν και άλλων μνθμείων τθσ κλαςςικισ αλλά κυρίωσ τθσ ελλθνιςτικισ περιόδου. 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 60.Λςόδομο τραπεηιόςχθμα με επιφάνεια λατομείου (Wrede) 

(Πθγι βιβλίο Αναςτάςιου Κ. Ορλανδοφ, ΣΑ ΤΛΛΚΑ ΔΟΜΘ ΣΩΝ ΑΡΧΑΛΩΝ ΕΛΛΘΝΩΝ 

ΚΑΛ ΟΛ ΣΡΟΠΟΛ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΑΤΣΩΝ) 
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                      Εικόνα 61. Λςόδομο τραπεηιόςχθμα με βελονιζσ (Wrede). 

(Πθγι βιβλίο Αναςτάςιου Κ. Ορλανδοφ, ΣΑ ΤΛΛΚΑ ΔΟΜΘ ΣΩΝ ΑΡΧΑΛΩΝ ΕΛΛΘΝΩΝ 

ΚΑΛ ΟΛ ΣΡΟΠΟΛ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΑΤΣΩΝ) 

 

                    

 

Σο ψευδοιςόδομο ςφςτθμα, βάςθ του οποίου χτίςτθκε το εξεταηόμενο μνθμείο, 

διαφζρει κατά το ιςόδομο ςτο ότι οι ςτρϊςεισ αυτοφ δεν είναι πάντα ιςοχψείσ αλλά 

μεταξφ μιασ ι περιςςοτζρων παρεμβάλλονται χαμθλότερεσ. Οι αρμοί είναι και ςε 

αυτό το ςφςτθμα κατακόρυφοι. υνικωσ τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε να διχοτομοφν 

το μικοσ του υπεράνω από τον υποκάτω λίκο. Χαρακτθριςτικό του ςυςτιματοσ 

αυτοφ είναι ότι οι λίκοι που χρθςιμοποιοφνται ςτισ χαμθλζσ ςτρϊςεισ, ζχουν το ίδιο 

πλάτοσ όςο είναι και το πάχοσ του τοίχου. Εφαρμόςτθκε από τθν αρχαϊκι μζχρι τθν 

ελλθνιςτικι περίοδο και διακρίνονται και ςε αυτό οι εξισ παραλλαγζσ : 1) Οι 

ςτρϊςεισ ψθλϊν και χαμθλϊν λίκων εναλλάςςονται αμζςωσ θ μία μετά τθν άλλθ.  

2) Οι ςτρϊςεισ εναλλάςςονται διαδοχικά με τθ διαφορά ότι και οι υψθλζσ και οι 

χαμθλζσ ςτρϊςεισ απαρτίηονται από λίκουσ διάτονουσ  καταλαμβάνοντασ ζτςι όλο 

το πάχοσ του τοίχου. 3) Μεταξφ των δφο χαμθλϊν διατόνων ςτρϊςεων 

παρεμβάλλονται δφο τρείσ ι τζςςερισ υψθλζσ ςτρϊςεισ που ζχουν λίκουσ είτε κατά 

παράταξθ είτε εναλλαςςόμενουσ ρυκμικά ανά δφο. 4) Μία χαμθλι ςτρϊςθ 

εναλλάςςεται προσ μία υψθλι δρομικι αποτελοφμενθ από ζναν ι δφο 

εναλλαςςόμενουσ λίκουσ. Σα εςωτερικά κενά ςυμπλθρϊνονται με μικρότερουσ 

λίκουσ. Αυτό το ςφςτθμα αναφζρεται και ωσ ζμπλεκτον ςφςτθμα τοιχοποιίασ και 

εφαρμόςτθκε μόνο κατά τθν ελλθνιςτικι περίοδο. Σο ςυναντάμε ςτα τείχθ τθσ 

Μιλιτου και τθσ Κάςου. 
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Η κατεργαςία του λίθου  

 

θμαντικότερα εργαλεία για τθν επεξεργαςία του λίκου, αποτελοφςαν τα ςφυριά 

και οι αξίνεσ διαφόρων ειδϊν, οι ςμίλεσ, τα τρυπάνια και ςπανιότερα τα πριόνια. 

Επίςθσ υπιρχαν γωνίεσ, μζτρα, ατςάλινεσ βελόνεσ, διαβιτεσ και νιματα ςτάκμθσ 

κακϊσ και εργαλεία με λείεσ και οδοντωτζσ κόψεισ, που ζμοιαηαν με διπλό πζλεκυσ. 

Οι ςμίλεσ με ςτρογγυλεμζνθ κόψθ υπιρχαν από τθν πρϊιμθ εποχι, ωςτόςο ςτα 

μζςα του 6ου  αιϊνα εμφανίηονται ςτθν αρχιτεκτονικι επίπεδεσ ςμίλεσ με οδοντωτι 

κόψθ. Ανάλογα με το είδοσ και τθ ςκλθρότθτα του υπό επεξεργαςία λίκου, υπιρχαν 

διάφορα ςχιματα ςμίλθσ. Αιχμθρζσ ςε ςκλθρά πετρϊματα, επίπεδεσ ςε 

μαλακότερα. 

Σα τρυπάνια που ιταν γνωςτά από τθν πρϊιμθ εποχι, καταςκευάηονταν από 

ςωλθνωτά κόκκαλα και χρθςίμευαν για τθ δθμιουργία μεγάλων ανοιγμάτων, με τθν 

προςκικθ άμμου και νεροφ. Αργότερα ζχουμε τα μεταλλικά  για μικρότερεσ οπζσ. 

Σα τρυπάνια λειτουργοφςαν περιςτροφικά με τθ βοικεια του χεριοφ ι ενόσ 

δοξαριοφ. 

Σο πριόνι το ςυναντάμε ιδθ ςτθ μινωικι εποχι. Χρθςιμοποιοφνταν περιςςότερο 

ςτα λατομεία και κατά τθ ρωμαϊκι περίοδο για τθν καταςκευι επενδυτικϊν 

πλακϊν.  

Για τθ χάραξθ ευκειϊν ι ςτρογγυλεμζνων ακμϊν κακϊσ και τθν επεξεργαςία 

δφςκολϊν προφίλ, υπιρχαν τα αχνάρια (ςτζνςιλ). Σο νιμα τθσ ςτάκμθσ (ςταφφλθ) 

ςε ςυνδυαςµό µε µια γωνία αποτελοφςε αλφάδι , θ οποία είχε ςχιµα κεφαλαίου 

άλφα (διαβιτθσ) και χρθςίµευε για τον ζλεγχο τθσ οριηόντιασ ευκείασ µζχρι τισ 

νεότερεσ εποχζσ. Οι ράςπεσ, οι ξφςτρεσ, οι πζτρεσ γυαλίςματοσ, αποτελοφςαν 

βοθκθτικά εργαλεία για πιο λεπτζσ εργαςίεσ. 
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            Εικόνα 62.α.Eργαλεία: α)πζλεκεισ, ςκαπάνεσ ,και ςφυριά,  β)λικουργικά 

εργαλεία 

(Πθγι  βιβλίο Wolfgang Mχller- Wiener Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) 

 

 

   

 
Εικόνα 62.β.πείρα τορνευτι με ίχνθ κατεργαςίασ.  

(Πθγι  βιβλίο Wolfgang Mχller- Wiener Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) 
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Θεμζλια 

 

 

Tα κεμζλια των κτιρίων είχαν ςε όλεσ τισ εποχζσ εκτόσ από τθν τεχνικι 

καταςκευαςτικι λειτουργία και μια ςυμβολικι ςθμαςία, όπωσ αποδεικνφεται από 

τισ κυςίεσ κατά τθ κεμελίωςθ και τισ προςφορζσ που τοποκετοφνταν ςε αυτά από 

τουσ πρϊιμουσ πολιτιςμοφσ τθσ Ανατολισ. Για τον ελλθνικό κόςμο μάλλον ιςχφει το 

ίδιο αλλά ςε περιοριςμζνθ ζκταςθ αν και θ ποιότθτα οριςμζνων κεμελιϊςεων 

φαίνεται να υπερβαίνει το αναγκαίο τθσ καταςκευισ, όπωσ ςυμβαίνει ιδιαίτερα με 

τα άνδθρα, που από τθν κλαςςικι εποχι γίνονται ςυχνότερα και αναμφίβολα 

επιδιϊκουν τθν επιβλθτικότθτα. 

Για τα κεµζλια µεµονωµζνων κτιρίων προτιµοφνταν ο φυςικόσ βράχοσ, ο 

οποίοσ και ετοιµαηόταν ανάλογα για  τθν τοποκζτθςθ των λικόπλινκων. Αν δεν ιταν 

διακζςιµθ µια τζτοια φυςικι πλατφόρµα, τότε κατζφευναν ςε ζνα από τα τρία είδθ 

κεµελίωςθσ: ςυµπαγείσ πλάκεσ κεµελίων,  κεµελίωςθ ςε λωρίδεσ ι ςε επιµζρουσ 

ςθµεία, και κεµζλια ςε µορφι ςχάρασ. Κεµζλια αποτελοφµενα από ςυµπαγείσ 

ςτρϊςεισ δεν είναι πολφ ςυχνά, ενϊ ςε µερικζσ περιπτϊςεισ οφείλονταν ςτισ κακζσ 

ςυνκικεσ του εδάφουσ, όπωσ ςτθ Κόλο και ςτουσ Δελφοφσ-Μαρµαριά. Κατά 

περίπτωςθ ιςοπζδωναν επίςθσ τα ακανόνιςτα επίπεδα που ςχθµάτιηε ο βράχοσ µε 

ςυμπαγι λίκινθ επίςτρωςθ. ' αυτζσ τισ περιπτϊςεισ γζµιηαν τισ εςωτερικζσ 

επιφάνειεσ, που κα ζφεραν λιγότερο βάροσ, µε πωρόπλινκουσ µικρότερθσ ι 

µεγαλφτερθσ ςκλθρότθτασ (π.χ. ςτο Μαυςωλείο τθσ Αλικαρναςςοφ και ςτο ναό τθσ 

Διµθτρασ ςτθ Μίλθτο).  

Θ ςυχνότερθ µορφι κεµελίων ιταν θ κεµελίωςθ ςε λωρίδεσ ι ςε επιµζρουσ 

ςθµεία, ανάλογα µε τθν κάτοψθ τθσ υπό καταςκευιν οικοδοµισ. Θ εκτζλεςθ των 

λεπτοµερειϊν διζφερε ανάλογα µε το µζνεκοσ και τθ ςθµαςία του ζργου. Τπιρχαν 

κτίρια, όπου τα κεµζλια ιταν κακαρά ςυναρµολονθµζνα µε λικόπλινκουσ, και 

κτίρια, των οποίων τα κεµζλια αποτελοφνταν από απλι ακανόνιςτθ λικοδοµι µε 

αργιλόχωµα. Σο πλάτοσ και το βάκοσ των τάφρων των κεµελίων προδιαγραφόταν 

ςτα οικοδοµικά ςυµβόλαια. 

 Πολλζσ φορζσ υπιρχε θ υπόδειξθ ότι το βάκοσ πρζπει να φκάςει  μζχρι τον 

βράχο. Οι τοίχοι είχαν βεβαίωσ κεμζλια ςε ςυνεχείσ λωρίδεσ, ενϊ οι κιονοςτοιχίεσ 

πατοφςαν τισ περιςςότερεσ φορζσ ςε ςυνεχι κεμζλια, πιο ςπάνια ςε επιμζρουσ 

κεμζλια (όπωσ ςτο ναό τθσ Ακθνάσ ςτο οφνιο, ςτο Πειςιςτράτειο Ολυμπιείο ςτθν 

Ακινα, αλλά και αργότερα ακόμθ ςτο ναό τθσ Αρτζμιδασ ςτισ άρδεισ). Σζτοια 

επιμζροuσ κεμζλια επικρατοφν όμωσ ςε κιονοςτοιχίεσ ςτο εςωτερικό κτιρίων (π.χ. 

ςτο ναό του Απόλλωνα ςτθ Νάξο, ςτο Σελεςτιριο ςτθν Ελευςίνα ι ςτθ λεγόμενθ 

Τπόςτυλθ Αίκουςα ςτθ Διλο).  

τουσ ανοιγμζνουσ λάκκουσ και ςτισ τάφρουσ τοποκετοφςαν ςτθ ςυνζχεια 

τουσ λικόπλινκουσ των κεμελίων. τθν πρϊιμθ εποχι χρθςιμοποιοφνταν μερικζσ 

φορζσ επίπεδεσ λίκινεσ πλάκεσ, οι πλαϊνζσ επιφάνειεσ των οποίων δεν 
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ορκογωνίηονταν  και ζτςι ακατζργαςτοι τισ ςυναρμολογοφςαν κατά προςζγγιςθ. 

Από τθν κλαςικι εποχι όμωσ ςυνθκίηονταν οι κακαρά ςυναρμολογθμζνεσ ςτρϊςεισ 

με λικόπλινκουσ, οι διαςτάςεισ των οποίων ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ιταν 

προδιαγραμμζνεσ.  

Γενικά οι κανόνεσ που ιςχφουν για μια κακαρι τοιχοποιία και για τθν κάλυψθ 

των αρμϊν τθροφνταν προςεκτικά και ςτα κεμζλια, αν και οι εδϊ λίκοι ιταν ςυχνά 

κατϊτερθσ ποιότθτασ απ' ότι αυτοί τθσ ανωδομισ (πωρόλικοσ, γνεφςιοσ και 

αςβεςτόλικοσ). Όχι ςπάνια ςυναντϊνται ςτα κεμζλια, που προζρχονται από 

προθγοφμενα κτίρια, όπωσ ςτο Θραίο τθσ άμου, ςτουσ ναοφσ του Απόλλωνα ςτουσ 

Δελφοφσ και ςτα Δίδυμα, και ςτο ναό τθσ Αρτζμιδασ ςτισ άρδεισ. Οι αρμοί επαφισ 

δεν ιταν πάντα εφαρμοςτοί, αλλά ςυχνά υπιρχε ωσ λικόδεμα μόνον αργιλόχωμα 

ςε μορφι λάςπθσ. Οι αρμοί εδράςεωσ ιταν όμωσ τισ περιςςότερεσ φορζσ 

προςεκτικά εξιςωμζνοι και οριηοντιωμζνοι.  

φνδεςμοι απαντοφν μόνον ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτα κεμζλια. 

Εμφανίηονται κuρίωσ ςτθν ευκυντθρία ι ςτισ υπερκείμενεσ ςτρϊςεισ τθσ κρθπίδασ 

(βάςθ με ςκαλοπάτια), όπου ζχουν κάποιο καταςκευαςτικό νόθµα. Σον χϊρο 

µεταξφ του τοιχϊµατοσ τθσ τάφρου και των κεµελίων, που ζµενε ελεφκεροσ µετά 

τθν τοποκζτθςθ των λικόπλινκων, τον γζµιηαν µε λατφπεσ από τα υπολείµµατα τθσ 

ιςοπζδωςθσ τθσ ςτρϊςθσ γωνιολίκων και µε αργιλϊδεσ χϊµα. Αυτό παρατθρείται 

ξεκάκαρα ςε πολλζσ αναςκαφζσ ςτισ κατακόρυφεσ τοµζσ των ςκαµµάτων.  

Λιγότερο ςυνθκιςµζνθ απ' ό,τι θ κεµελίωςθ ςε λωρίδεσ ιταν αυτι ςε µορφι 

ςχάρασ. Αυτι αποτελοφνταν από κεµζλια ςε λωρίδεσ, που διαςταυρϊνονταν 

ορκογϊνια ςφµφωνα µε ζνα περιςςότερο ι λιγότερο κανονικό ςφςτθµα και 

καταςκευάηονταν, ςε ό,τι αφορά τισ λεπτοµζρειεσ, όπωσ και τα κεµζλια ςε λωρίδεσ.  

Γενικά παρατθρείται ςτισ µεµονωµζνεσ ςτρϊςεισ των λικόπλινκων µια 

εναλλαςςόµενθ διείςδυςθ των λίκων ςτουσ εγκάρςιουσ και κατά µικοσ τοίχουσ. 

Σζτοια κεµζλια είναι γνωςτά από τθν ελλθνιςτικι εποχι, µεταξφ άλλων από τον 

βωµό του Δία ςτο Πζργαµο και από το πρόπυλο του Πτολεµαίου ςτθ αµοκράκθ. 

ποραδικά απαντοφν κεµζλια ςε µορφι εςχάρασ ωσ υποδοµι του πλακόςτρωτου 

δαπζδου ςτθν περίςταςθ ι ςε ναοφσ - π.χ. ςτο Μάηι Θλείασ και ςτουσ ναοφσ Α, Ε και 

F ςτον ελινοφντα.  

ε δυςµενείσ εδαφικζσ ςυνκικεσ ι ςε υγρό και αµµϊδεσ υπζδαφοσ 

απαιτοφνταν µερικζσ φορζσ ειδικά πλατιζσ και βακιζσ κεµελιϊςεισ, όπωσ π.χ. ςτθ 

Κόλο ςτουσ Δελφοφσ-Μαρµαριά και ςτο ναό του Διονφςου ςτθ Μίλθτο, ι επίςθσ 

ςυµπλθρωµατικά αναλιµµατα, όπωσ ςτθ δυτικι πλευρά του ναοφ του Απόλλωνα 

ςτισ Βάςςεσ.  

Κατά περίπτωςθ τοποκετοφςαν ςτισ τάφρουσ των κεµελίων υλικά, από τα 

οποία προςδοκοφςαν όφελοσ, όπωσ π.χ. ςτρϊςεισ τζφρασ ι ξυλάνκρακα ςτα τείχθ 

τθσ Ολβίασ και ςτα κεµζλια του οικοδοµιµατοσ ςτθ άµο, ίςωσ και ςτο Αρτεµίςιο 

τθσ Εφζςου, όπου ιταν ευδιάκριτεσ ςτρϊςεισ βοτςάλων και οργιλοχϊµατοσ. τθν 

ακρόπολθ του Λλίου, που είχε µπάηα φψουσ 13 µ. περίπου, τοποκζτθςαν κάτω από 
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τα κεµζλια του ναοφ τθσ Ακθνάσ (µάλλον τθσ ελλθνιςτικισ εποχισ) µζςα ςτον 

υποςτυλωµζνο µε ξφλα λάκκο κεµελίωςθσ ςτρϊςεισ άµµου και διοχζτευςαν νερό. 

Μια ςτρϊςθ άµµου βρζκθκε και ςτθ «Βαςιλικι" τθσ Πoςειδωνίασ, που 

κεµελιϊκθκε κατά τα άλλα πάνω ςε βράχο - ίςωσ για αντιςειςµικι προςταςία. 

Αντίκετα µ' αυτζσ τισ προςεκτικά εκτελοφµενεσ κεµελιϊςεισ των µεγάλων 

κτιρίων, κυρίωσ ναϊν, τα κεµζλια των ιδιωτικϊν κατοικιϊν ι µικρότερων κτιρίων 

είναι τισ περιςςότερεσ φορζσ µζτριασ ποιότθτασ και όχι µεγάλου βάκουσ απλζσ 

ςτρϊςεισ ακατζργαςτων λίκων ςε αργιλόχωµα ι επαναχρθςιµοποιθµζνο 

οικοδοµικό υλικό. 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 63.Σα κεμζλια του ναοφ του Πολυκράτθ  με αρχιτεκτονικά μζλθ του ναοφ του 

Ροίκου ςε δεφτερθ χριςθ. 

(Πθγι  βιβλίο Wolfgang Mχller- Wiener Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΡΑΕΩ 

 

Όλοι οι τρόποι ςυναρµολόγθςθσ  τθσ πζτρασ ςε ζναν τοίχο επθρζαηαν, όπωσ 

είναι φυςικό, ο αιςκθτικό αποτζλεςµα ολόκλθρθσ τθσ επιφάνειασ. Ωςτόςο εκτόσ 

από τθ δοµι τθσ καταςκευισ ςθµαντικό ρόλο ζπαιηε και θ εκάςτοτε κατεργαςία τθσ 

επιφάνειασ των µεµονωµζνων λίκων. Αυτό αφορά τισ ορατζσ επιφάνειεσ, όπωσ και 

τισ οριηόντιεσ και κάκετεσ επιφάνειεσ επαφισ. Κεωρθτικά κα µποροφςε να 

ςυνδυαςκεί ο κάκε τρόποσ καταςκευισ, που προαναφζρκθκε, µε τθν κάκε µορφι 

επιφάνειασ. τθν πραγματικότθτα όµωσ παρατθροφνται ςυγκεκριµζνοι ςυνδυαςµοί, 

οι οποίοι εξαρτϊνται από τθ λειτουργία των κτιρίων, και φυςικά ςθµαντικό ρόλο 

παίηει και το είδοσ του λίκου που χρθςιµοποιείται.  

Για να τοποκετθκεί ζνασ λίκοσ ςτακερά ςε µια τοιχοποιία, χρειάηονται πρϊτα-

πρϊτα καλά διαµορφωµζνεσ επιφάνειεσ εδράςεωσ, οι οποίεσ δείχνουν ακόµθ και 

ςτθν περίπτωςθ αδρισ ςυναρµογισ τα ίχνθ του ςφυριοφ. Θ τάςθ όµωσ για 

εφαρµοςτοφσ αρµοφσ (µε τελικό ςκοπό τθν εντφπωςθ µονολικικισ δόµθςθσ) 

απαιτοφςε µια όλο και πιο κακαρι προεργαςία των επιφάνειϊν επαφισ µε τθ 

ςµίλθ, ενϊ οι ανάγκεσ τθσ ςτατικισ προκαλοφςαν µια κακαρά διαφορετικι 

διαµόρφωςθ των αρµϊν εδράςεωσ από αυτιν των αρµϊν επαφισ. Κανονικά οι 

αρµοί εδράςεωσ λειαίνονταν απόλυτα ςτθν πάνω και κάτω επιφάνεια µε τθν 

οδοντωτι ςµίλθ, ενϊ όταν επικυµοφςαν ζναν ιδιαίτερα εφαρµοςτό αρµό ζπρεπε να 

λειανκεί ςτθν µπροςτινι ακµι µια ταινία πλάτουσ 8 - 12 εκ. Για τα υπόλοιπα 

τµιµατα των εδρϊν αρκοφςε µια επίπεδθ προετοιµαςΛα µε τθν οδοντωτι ςµίλθ 

(ντιςιλίδικο).  
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 Εικόνα 64.Οχυρωματικό τείχοσ ,νότιοσ γωνιακόσ πφργοσ με διακόςμηςη από χτυπήματα 

βελονιοφ (450 π.Χ.)(Πθγι  βιβλίο Wolfgang Mχller- Wiener Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) 

 

 

 

Λειαςµζνεσ ζδρεσ απαντοφν ςυχνά ςε ςφονδφλουσ κιόνων, µε ςκοπό τθν 

εγγφθςθ εφαρµοςτϊν αρµϊν, που ιταν αναγκαίοι για τθ ςτακερότθτα ενόσ κίονα. 

Κατά περίπτωςθ λειαίνονταν ολόκλθρεσ οι ζδρεσ, όπωσ Π.χ. ςτο ναό του Απόλλωνα 

ςτθ Διλο, ςτο ναό τθσ Αρτζµιδασ ςτθν Κζρκυρα και ςτθν αγορά ςτθ Κάςο. 

υχνότερα γινόταν όµωσ µια µικρι κοιλότθτα ςτα εςωτερικά τμιματα των εδρϊν 

(ανακφρωςθ), ζτςι ϊςτε µόνο ζνασ πλατφσ δακτφλιοσ ζπρεπε να λειανκεί. Για τουσ 

αρµοφσ επαφισ αρκοφςε γενικά ζνασ µετωπικά εφαρµοςτόσ αρµόσ. Για αρµοφσ µε 

μικρότερεσ απαιτιςεισ (ςτα τείχθ, ςε βάςεισ κλπ.) ζφτανε γι’αυτόν το ςκοπό µια 

ταινία εφαρµογισ πλάτουσ 5 εκ.  

Πιο ςυνθκιςµζνθ ιταν όµωσ θ λεγόµενθ ‘ανακφρωςισ’, κατά τθν οποία µια 

περιµετρικι ταινία αρχικά πλάτουσ 7- 10 εκ., ςτθν ελλθνιςτικι εποχι πλάτουσ 11 

ζωσ το πολφ 20 εκ., )γινόταν επίπεδθ µε τθν οδοντωτι, ςµίλθ, ανάλογα µε τθν 

επικυµθτι πυκνότθτα του αρµοφ. τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ όµωσ λειαινόταν 

επιµελϊσ, ενϊ θ εςωτερικι επιφάνεια τθσ πλευράσ του λίκου δουλευόταν µε το 

βελόνι µερικά χιλιοςτά πιο βακιά.  
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Εικ.65 α)Ζδρα κίονα με αναθφρωςη και δφο οπζσ                 β)Πλάκεσ δαπζδου με επιφάνειεσ                  

για ςτρογγυλοφσ γόμφουσ                                                               επαφήσ.την αριςτερή πλάκα ,                                                                                                                                        

κοιλότητα για τη λοξή                 .                                                                                                                                                                             

τοποθζτηςη κίονα                       . 

(Πθγι  βιβλίο Wolfgang Mχller- Wiener Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) 

 

 

 

 

Σζτοιεσ ανακυρϊςεισ υπάρχουν ςτουσ αρµοφσ επαφισ όλων των 

αρχιτεκτονικϊν µελϊν - τόςο ςτουσ απλοφσ )γωνιόλικουσ των τοίχων όςο και ςε 

τµιµατα  του κριγκοφ και ακολουκοφν το εκάςτοτε διάγραµµα του υπό 

επεξεργαςία λίκου. Σο είδοσ των αρµογϊν κακϊσ και τθσ κατεργαςίασ των 

επιφανειϊν προδιαγραφόταν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ακριβζςτατα από οικοδοµικζσ 

επιγραφζσ (µεταξφ άλλων IG vιι 3073, IG 112 1671, Inschr. Didyma αρ. 39). Σο ίδιο 

ιςχφει και για τον τρόπο ελζγχου των επιφανειϊν, που γινόταν µε επιχρωματιςμό 

και τελικι αφαίρεςθ µιασ κόκκινθσ πάςτασ µε ζναν κανόνα. Αναφζρουµε 

παρενκετικά, ότι από τθν αρχαϊκι εποχι όλα τα ςτοιχεία των µετριςεων, που ιταν 

οναγκαία για τθν προετοιµαςία των αρχιτεκτονικϊν µελϊν, δίνονταν µε εγχάρακτεσ 

γραµµζσ, τισ οποίεσ χάραηε ο λικοξόοσ µε µια ατςάλινθ βελόνα πάνω ςτθ λίκινθ 

επιφάνεια . 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΛΙΘΩΝ 

 

Ενϊ οι επιφάνειεσ επαφισ ζπρεπε φυςικά να ζχουν τθν τελικι τουσ µορφι 

πριν από τθν τοποκζτθςθ του κάκε λίκου, δεν ίςχυε το ίδιο για τισ ορατζσ 

επιφάνειεσ. Αυτζσ ιταν κατά περίπτωςθ τελειωµζνεσ, αλλά ςυχνότερα θ τελικι τουσ 

λείανςθ γινόταν µόλισ µετά τθν τοποκζτθςι τουσ - ςυχνά ςε οριςµζνεσ φάςεισ 

εργαςiασ. ε πολλά οικοδοµιµατα  (µεταξφ άλλων ςε αναλιµµατα και 

οχυρωµατικoφσ τοίχουσ) τοποκετοφςαν τουσ λικόπλινκουσ ςυνειδθτά ςε θµιτελι 

κατάςταςθ µε κυρτζσ επιφάνειεσ, δθλαδι µε ςχεδόν ακατζργαςτεσ εξωτερικζσ 

επιφάνειεσ. Αυτζσ τισ επιφάνειεσ τισ ευκυγράµµιηαν µόνο ςτισ εξωτερικζσ ακµζσ, 

όταν προετοίµαηαν τισ επιφάνειεσ εδράςεωσ. Κατά τα άλλα υπιρχαν πολφ 

διοφορετικοί τρόποι κφφωςθσ, από τισ εντελϊσ ακατζργαςτεσ επιφάνειεσ και τθσ 

εξομαλυμζνεσ αδρά µε το βελόνι, µζχρι τισ αδρζσ, διακοςµθτικζσ κυφϊςεισ µε 

ορατά κάκετα και λοξά ίχνθ "βελονιοφ. 

Κυρίωσ ςτθν ελλθνιςτικι εποχι εκτιμοφςαν τισ λεπτά δουλεμζνεσ 

διακοςμθτικζσ κυφϊςεισ, οι οποίεσ πραγματοποιοφνταν τόςο πάνω ςε αδρά 

κυφωτζσ επιφάνειεσ με μορφι κάκετων και λοξϊν αυλακιϊν βελονιοφ (π.χ. 

Μεςςινθ, Δελφοί, Ακινα, Επίδαυροσ), όςο και πάνω ςε πιο λεπτά δουλεμζνεσ 

επιφάνειεσ με μορφι προςκεφαλόςχθμων κυρτϊςεων, που φζρουν ποικιλία 

διακοςμιςεων . 
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Εικόνα 66. Ορκογϊνια λικοδομι διαφόρων τφπων α)Λικόπλινκοι με κφφωςθ β) 

ψευδοϊςόδομθ ορκογϊνια λικοδομι γ) λικίπλθνκοι με κυρτι προςκεφαλόςχθμθ 

επιφάνεια δ)ιςόδομθ ορκογϊνια λικοδομι μπροςτά ςε ζνασ πρωϊμότερο τοίχο. 

(Πθγι  βιβλίο Wolfgang Mχller- Wiener Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) 

 

 

 

Μπορεί να υποκζςει κανείσ ότι πίςω από αυτζσ τισ μορφζσ, που κυμίηουν τοίχουσ 

του ευρωπαϊκοφ μοντερνιςμοφ του 160υ αι., υπιρχαν παρόμοιεσ αιςκθτικζσ 

αντιλιψεισ  το αδρό και δυναμικό. ε όλεσ αυτζσ όμωσ τισ ποικίλεσ κυφϊςεισ 

διατθροφςαν τθν ευκεία γραμμι - υπό μορφι εγχάρακτων γραμμϊν ςτισ 

επιφάνειεσ εδράςεων - κατά τθν εκτζλεςθ του εκάςτοτε τμιματοσ του τοίχου, όπου 

θ ιςχφουςα εξωτερικι ακμι υπό μορφι γωνιακϊν οδθγϊν ιταν ορατι ςτισ 

εξζχουςεσ γωνίεσ ενόσ τζτοιου τοίχου: μια ταινία δθλ. πλάτουσ 4 - 8 εκ., που 
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λειαινόταν επιμελϊσ και διζτρεχε κάκετα (ςπάνια λοξά) από κάτω μζχρι επάνω τισ 

δφο πλευρζσ τθσ γωνίασ.  

Όταν όμωσ απαιτείτο μια λεία επιφάνεια τοίχου, τότε ζπρεπε ςε κάκε λίκο, 

ςυγχρόνωσ με τθν προετοιμαςία των εδρϊν, να εξομαλυνκοφν και να λειανκοφν και 

οι τζςςερισ, ι τουλάχιςτον οι τρεισ, ακμζσ τθσ ορατισ επιφάνειασ με μια 

περιμετρικι γλυφι πλάτουσ 0,5 - 3 εκ. Θ κυρτι επιφάνεια που παρζµενε μζςα ς' 

αυτό το πλαίςιο - ονομάηεται και κακρζφτθσ.  

 
Εικόνα 67.Βάςθ τοίχου με διάφορα ίχνθ κατεργαςίασ (αρμοί με εξογκϊματα για τθν 

προςταςία των ακμϊν , αγκϊνεσ με τεκτονικά ςιματα , θμιτελείσ επιφάνειεσ)  

(Πθγι  βιβλίο Wolfgang Mχller- Wiener Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) 

 

 

   υχνά όμωσ άφθναν ςτθν επάνω ακμι, κατά περίπτωςι και ςτισ πλάγιεσ ακμζσ, 

μια ταινία κφφωςθσ διαφορετικοφ πλάτουσ, που εξείχε ελαφρά, για τθν προςταςία 

των ακμϊν. Κυρίωσ ςε κτίρια τθσ ελλθνιςτικισ εποχισ αυτζσ οι ταινίεσ ζμεναν ωσ 

τελικι κατάςταςθ - πολλζσ φορζσ μάλιςτα ςυνειδθτά. Προφανϊσ κεωροφςαν ςτθν 

ελλθνιςτικι εποχι τζτοιεσ ατζλειεσ αιςκθτικά γοθτευτικζσ. ε περιπτϊςεισ, όπου 

τοποκετικθκαν λικόπλινκοι με επίπεδεσ βελονιςμζνεσ ι διακοςμθμζνεσ 

επιφάνειεσ, θ περιμετρικι γλυφι δεν φαίνεται κακόλου. Σζτοιοι διακοςμθμζνοι 

λίκοι ιταν πολφ αγαπθτοί κυρίωσ ςτθν αρχαϊκι εποχι και  απαντοφν ςε αρκετά 

μζρθ του Aιγαίου (Πάροσ, Κάςοσ, Διλοσ και Μίλθτοσ) με κθρικρεσ και αςτζρια ωσ 

διακοςμθτικά ςτοιχεία μεγάλων επιφανειϊν - πρόκειται ίςωσ για αναμνιςεισ 

προγενζςτερθσ γραπτισ διακόςμθςθσ. 
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Για τθν προςταςία των λικόπλινκων και άλλων θμιτελϊν ι εντελϊσ 

κατεργαςμζνων λίκων από χτυπιματα ςτθ διάρκεια τθσ οικοδόμθςθσ υπιρχε μια 

γνωςτι μζκοδοσ. Άφθναν αγκϊνεσ ςτισ πάνω και πλαϊνζσ ακμζσ επαφισ γωνίεσ των 

αβάκων, των κιονόκρανων και ςε άλλα ςθμεία. Επίςθσ προςτάτευαν και τισ 

επιφάνειεσ ι τα προφίλ, που είχαν λάβει τθν τελικι τουσ επεξεργαςiα, με ξφλινεσ 

επενδφςεισ ι με ζνα περίβλθμα από ωμόπλινκoυσ.  

Σουσ λίκουσ, που μετζφεραν από το λατομείο με ςυρόμενεσ από βόδια ι 

μουλάρια άμαξεσ, τουσ ετοίμαηαν ςτο εργοτάξιο ςτισ κακοριςμζνεσ διαςτάςεισ και 

ςτον αναγκαίο βακμό επεξεργαςίασ, και ςτθ ςυνζχεια τουσ μετζφεραν από εκεί 

ςτθν οικοδομι. Γι' αυτόν το ςκοπό επαρκοφςαν απλά ζλκυκρα, κφλινδροι και 

ςιδερζνιοι μοχλοί. 'Οταν οι λίκοι είχαν φτάςει μ' αυτόν τον τρόπο ςτθν οικοδομι, 

ακολουκοφςε θ τοποκζτθςι τουσ, θ οποία ςτισ οικοδομικζσ  επιγραφζσ 

υπολογίηεται ωσ ξεχωριςτό κονδφλιο. Θ τοποκζτθςθ ακολουκοφςε τα  τεκτονικά 

ςιματα, που χαράςςονταν ςτο εργoτάξιo πάνω ςτον κάκε ογκόλικο, κακϊσ και τα 

ςιματα που υπιρχαν ςτθν ίδια τθν οικοδομι, τα οποία παραδίνονται υπό μορφι 

εγxάρακτων  γραμμϊν και ςταυρϊν ι χρωματιςτϊν γραμμϊν. Πζρα από τα ςιματα 

που τοποκετοφνταν εκτόσ του οικοδομιματοσ (ςφςτθμα νθμάτων, ςθμεία μζτρθςθσ 

κλπ.), υπιρχαν κυρίωσ τα ςυςτιματα εγχάρακτων γραμμϊν πάνω ςτθν τελευταία 

ςτρϊςθ των κεμελίων, δθλ. ςτθν ευκυντθρία, τα οποία κακόριηαν τθν κάτοψθ 

ολοκλιρου του κτιρίου ςε κλίμακα 1 :1.  

τισ επόμενεσ ςτρϊςεισ μζχρι το επίπεδο του ςτυλοβάτθ ακολουκοφςαν και 

άλλεσ τζτοιεσ εγxάρακτεσ γραμμζσ, που διλωναν τθ κζςθ των εμπρόςκιων ακμϊν 

των βακμίδων τθσ κρθπίδασ, των αρμϊν και των κζντρων των κιόνων. Με βάςθ 

αυτά τα ςθμάδια ζπρεπε να τοποκετθκοφν επακριβϊσ οι αντίςτοιχοι λίκοι, οι 

οποίοι λαξεφονταν -τουλάχιςτον ςτα οικοδομιματα υψθλισ ποιότθτασ- 

«εξατομικευμζνα», ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ αρχιτεκτονικϊν μελϊν, που 

επαναλαμβάνονταν πολλζσ φορζσ, όπωσ οι λικόπλινκοι των βακμίδων τθσ κλίμακασ 

ι ενόσ τοίχου.  

Για να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι τοποκζτθςθ ςτθν προκακοριςμζνθ τουσ κζςθ, 

ςθμαδεφονταν οι λίκοι με ςυνδυαςμοφσ αρικμϊν ι γραμμάτων, ακολουκϊντασ ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα. Αυτοφσ τουσ ςυνδυαςμοφσ ι τουσ  λάξευαν ςτισ επιφάνειεσ 

επαφισ ι τουσ ηωγράφιηαν με κόκκινο χρϊμα ςτθν επιφάνεια (όπωσ π.χ. ςτουσ 

ςφονδφλουσ των κιόνων των Προπυλαίων ςτθν Ακινα). Πλιρθ ςυςτιματα είναι 

επίςθσ γνωςτά και από τον κθςαυρό των Ακθναίων ςτουσ Δελφοφσ, από τθ ςτοά 

του Φιλίππου ςτθ Διλο και από πολλά άλλα κτίρια. Βεβαίωσ δεν πρζπει αυτά τα 

ςυςτιματα να ςυγχζονται με τα ςωηόμενα, επίςθσ ςε οικοδομικά μζλθ, ςιματα των 

τεχνιτϊν. Κατά κανόνα και οι δφο ομάδεσ ςθμάτων εξαφανίηονταν ςτθν τελικι 

επεξεργαςία των επιφανειϊν. Σζτοια ςιματα απαντοφν  γενικά μόνο ςτισ ςτρϊςεισ 

πάνω από τθν ευκυντθρία.  

Για τα κεμζλια χρθςιμοποιοφςαν επίςθσ ογκόλικoυσ με προδιαγραμμζνεσ 

διαςτάςεισ, αλλά εδϊ ςθμαςία είχε περιςςότερο θ προςεκτικι τοποκζτθςθ και 
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λιγότερo θ ακριβισ ςειρά τοποκζτθςθσ. Προπάντων εδϊ ςτα κεμζλια, ςτθν κρθπίδα 

και ςτισ κατϊτερεσ ςτρϊςεισ των τοίχων δεν υπιρχαν ςχεδόν προβλιματα 

αναφορικά με τθ μεταφορά και τθν τοποκζτθςθ των λίκων. Μποροφςε κανείσ να 

τουσ μεταφζρει ςτθν επικυμθτι κζςθ χρθςιμοποιϊντασ ξφλινα δοκάρια ι μικρζσ 

ράμπεσ με κυλίνδρουσ, ςχοινιά και ςιδερζνιουσ μοχλοφσ. Εκεί χρειαηόταν να τουσ 

μετατοπίςουν μόνον μερικά εκατοςτά, ϊςτε να εφαρμόςουν με τουσ ιδθ 

τοποκετθμζνουσ. Αυτό μαρτυροφν τα μοχλοβόκρια, που υπάρχουν ςε όλα τα κτίρια 

τθσ αρχαιότθτασ ςε μεγάλo αρικμό και βρίςκονται ςε κάκε ςτρϊςθ λίκων κοντά ςε 

ζναν αρµό τθσ ακόλουκθσ ςτρϊςθσ .  

 
Εικόνα 68.Σοποκζτθςθ λίκων με ςιδερζνιουσ μοχλοφσ, που μπαίνουν ςτα μοχλοβόκρια. 

(Πθγι  βιβλίο Wolfgang Mχller- Wiener Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) 

 

 

 

 

Επίςθσ οι λαξευµζνεσ αφλακεσ των ςχοινιϊν ςτθ µια µόνο πλευρά των λίκων 

των κτιρίων των αρχϊν του 6ου αι. π.Χ. είναι µάρτυρεσ αυτισ τθσ προςαρµογισ 

ςτθν ορκογϊνιο λικοδοµι, όπωσ π.χ. ςτο επιςτφλιο και ςτουσ τοίχουσ του ναοφ τθσ 

Αρτζµιδασ ςτθν Κζρκυρα (παρόμοια και ςτο Θραίο τθσ Ολυµπίασ). Με αυτόν τον 

τρόπο µποροφςαν να κατεβάςουν µεγάλουσ λίκουσ από τουσ κυλίνδρουσ χωρίσ να 

υποςτοφν χτυπιματα ςτισ κάτω επιφάνειεσ και να τουσ κατευκφνουν ςτθ 

µελλοντικι τουσ κζςθ. Αλλά και εδϊ ζπρεπε να γίνει θ τελευταία ρφκµιςθ µε τον 

µοχλό και το µοχλοβόκριο. Μετά τθν οριςτικι τοποκζτθςι του ο λίκοσ ςτερεωνόταν 

µε γόμφουσ και ςυνδζςµουσ, και ακολουκοφςε θ ίδια διαδικαςία για το επόμενο. 
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ΑΝΤΨΩΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΛΙΘΩΝ 

 

Όςο θ παραπάνω εργαςία πραγµατοποιϊταν ςε επίπεδα xαµθλότερα του 

ανκρϊπινου φψουσ, ςχεδόν δεν υπιρχαν δυςκολίεσ. Οι δυςκολίεσ άρχιηαν µε τθν 

ανωδοµι, όπου ιταν πλζoν απαραίτθτοι οι ανυψωτικοί µθχανιςµοί, οι οποίοι 

πικανόν ςυνδυάηονταν κατά ζνα µζροσ µε τισ ςκαλωςιζσ του οικοδοµιµατοσ, που 

ιταν οφτωσ ι αλλιϊσ αναγκαίεσ να γίνουν. Σζτοια όργανα µασ είναι γνωςτά από 

περιγραφζσ οριςµζνων αρχαίων ςυγγραφζων (Ιρων Aλεξανδρεφσ και Πλίνιοσ) και 

µποροφν να αναπαραςτακοφν ςτισ βαςικζσ τουσ γραµµζσ.  

τθν πιο απλι τουσ µορφι ιταν ξφλινoι τρίποδεσ (ιςτοί) µε ζνα βαροφλκο 

απoτελoφµενo από ζναν ςυνδυαςµό τροχαλιϊν. 'Οταν τα βάρθ ιταν µεγάλα, τα 

βαροφλκα ζπρεπε να ςυναρµολογθκοφν πάνω ςε ζναν πιο ιςχυρό ξφλινο ςκελετό, 

ενϊ για τα αρχιτεκτονικά µζλθ του κριγκοφ χρειάηονταν υψθλότεροι ςκελετοί. Για 

τθν τοποκζτθςθ π.χ. των παραςτάδων τθσ κφρασ του ναοφ του Απόλλωνα ςτα 

Δίδυµα, που είχαν περίπου 70 τόνο βάροσ, ζπρεπε να αντικαταςτιςουν τθ δίκωλο 

µθχανι, που ιταν ωσ τότε ςε χριςθ, µε µια τετράκωλο. Επειδι ζνα τζτοιο βάροσ 

δφςκολα µποροφςε να µετακινθκεί πάνω ςτο κατϊφλι, ζπρεπε αυτι θ τετράκωλοσ 

µθχανι να ςτθκεί ςτθν περιοχι τθσ κφρασ. Με παρόµοιο τρόπο φαίνεται να 

χρθςιµοποιοφςαν και τισ ςκαλωςιζσ (Λκριϊµατα), τισ οποίεσ ζςτθναν γφρω από τουσ 

κίονεσ, δθλ. ωσ εξοπλιςµό των ανυψωτικϊν µθχανϊν κατά τθν τοποκζτθςθ των 

ςφονδφλων των κιόνων και τθν ανφψωςθ των επιςτυλίων, βάρουσ 15 τόν. περίπου.  

Ενϊ οι ανυψωτικοί µθχανιςµοί τθσ κλαςςικισ και ελλθνιςτικισ περιόδου 

γίνονται κάπωσ ςαφείσ από τα κείµενα, που προαναφζραµε, και από µερικζσ 

οικοδοµικζσ επιγραφζσ, για τισ πρωϊµότερεσ φάςεισ µζνουν πολλά ερωτιµατα 

ανοιχτά. 'Οπωσ φαίνεται από τισ ςωηόµενεσ εγκοπζσ ςε αρχιτεκτονικά µζλθ, 

υπιρχαν ςτακερζσ ανυψωτικζσ µθχανζσ από το 515 π.Χ. περίπου, των οποίων θ 

λειτουργία δφςκολα κα διζφερε ουςιαςτικά από αυτιν των µεταγενζςτερων 

µθχανϊν. 'Αγνωςτοι είναι όµωσ οι µζκοδοι του 7ου/6ου αι. π.Χ., τότε που γνϊριηαν 

ιδθ να µετακινοφν βάρθ 20 - 40 τόν., όπωσ π.χ. τα µζρθ του κολοςςοφ των Ναξίων 

ςτθ Διλο, τα επιςτφλια του ναοφ του Απόλλωνα ςτθν Κόρινκο βάρουσ 5 - 6 τόν. 

περίπου και κυρίωσ το κεντρικό επιςτφλιο του ναοφ τθσ Αρτζµιδοσ ςτθν Ζφεςο, 

βάρουσ άνω των 40 τόν. Αυτό το αρχιτεκτονικό µζλοσ το µετζφερε ο αρχιτζκτονασ 

Χερςίφρων ςτθ κζςθ του µε µια χωµάτινθ ράµπα ςφµφωνα µε τον Πλίνιο , ο οποίοσ 

αναφζρει το γεγονόσ ςε ςυνάρτθςθ µε άλλεσ πλθροφορίεσ για τθν τοποκζτθςθ και 

µετακίνθςθ πολφ µεγάλων λίκων ςτθν Αίγυπτο.  

Εδϊ ςυνθκίηονταν πραγµατικά τζτοιεσ ράµπεσ (όπωσ δείχνουν λείψανα µιασ 

τζτοιασ ράµπασ ςτθν AbCι Roash, κοντά ςτο Κάιρο), και είναι δυνατόν οι Ζλλθνεσ να 

ζµακαν τον 7ου/6ου αι. π.Χ. τθ µετακίνθςθ µεγάλων βαρϊν από τουσ Αιγφπτιουσ.  

Παράξενο είναι ότι µετά το 515 Π.Χ. περίπου µειϊκθκαν οι ωσ τότε αρκετά 

µεγάλεσ διαςτάςεισ των ογκόλικων - και µαηί µ' αυτζσ και τα βάρθ που ζπρεπε να 

µετακινθκοφν. Μςωσ πρόκειται για µια ζνδειξθ ότι τϊρα διζκεταν καινοφργιεσ 
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µεκόδουσ, δθλαδι ανυψωτικζσ µθχανζσ παρόµοιεσ µε γερανοφσ, οι οποίεσ όµωσ 

δεν ιταν ακόµθ ςε κζςθ να ςθκϊςουν βάρθ πάνω από 15 τόν. Για τζτοιεσ 

ανυψωτικζσ µθχανζσ ςυνθγοροφν πάλι οι εγκοπζσ ςτουσ ογκόλικουσ. Πρόκειται για 

διαµπερζσ οπζσ, χαραγµζνεσ ςτισ επάνω επιφάνειεσ, απ' τισ οποίεσ περνοφςαν τα 

ςχοινιά, και οι οποίεσ γίνονταν ι ςτο κζντρο βάρουσ του ογκόλικου ι ςτισ δφο 

πλευρζσ του, όπωσ Π.χ. ςτο ναό του Απόλλωνα ςτθν Ερζτρια, ςτο κθςαυρό των 

Ακθναίων και ςτο ναό ςτθ Μαρµαριά (και οι δφο ςτουσ Δελφοφσ), και ςτο νεότερο 

ναό τθσ Αφαίασ ςτθν Aίγινα. Εκτόσ αυτϊν, υπάρχουν και αφλακεσ ςε ςχιµα Τ ςτισ 

δφο κάκετεσ επιφάνειεσ επαφισ, όπωσ ςτο ναό τθσ Αφαίασ ι διαµπερείσ οπζσ, όπωσ 

ςτον κίονα µε τθ ςφίγγα ςτθν Αίγινα. 

Δίπλα ς' αυτοφσ τουσ απλοφσ ανυψωτικοφσ µθχανιςµοφσ υπιρχε βεβαίωσ από 

το τζλοσ του 6ο υ αι. Π.Χ. και ο πιο περίπλοκοσ Καρκίνοσ. Θ χριςθ του µπορεί να 

αποδειχκεί µε βάςθ τισ χαρακτθριςτικζσ εγκοπζσ, µεταξφ άλλων ςτο κθςαυρό των 

Μεγαρζων ςτθν Ολυµπία, ςτο κθςαυρό των Ακθναίων και ςτο ναό των 

Αλκµαιωνιδϊν ςτουσ Δελφοφσ και αργότερο ςε όλα ςχεδόν τα µεγάλα κτίρια τθσ 

Ακινασ τθσ κλαςικισ εποχισ. Όλοι όµωσ οι παραπάνω ανυψωτικοί µθχανιςµοί 

αντικαταςτάκθκαν βακµιαία από τo «λφκο», που ιταν ιδθ γνωςτόσ από τον 6ο αι. 

π.Χ., απζκτθςε όµωσ γενικι χριςθ µόλισ ςτθν ελλθνιςτικι εποχι. Αποτελείται από 

δφο ι τρία ςιδερζνιο χυτά τεµάχια  και ζµπαινε ςε ανάλογα λαξευµζνεσ οπζσ ςτθν 

επάνω επιφάνεια των λίκων. Και εδϊ ζπρεπε φυςικά να δοκεί προςοχι, θ οπι αυτι 

(ςυνικωσ 3 - 5 χ 10 - 15 εκ. και 10 - 15 εκ. βάκοσ) να βρίςκεται ςτο κζντρο βάρουσ 

του λίκου. Αςαφζσ είναι το κατά πόςο οι λεγόμενοι οικοδομικοί αγκϊνεσ-ςυμπαγείσ 

προεξοχζσ ςε λικόπλινκουσ και ςφονδφλουσ κιόνων που παρατθροφνται ςε 

πολυάρικμα κτίρια, χρθςίμευαν πραγματικά και πάντα για τθν ανφψωςθ. υχνά 

βρίςκονται ςε τζτοια ςθμεία, που κα ιταν δφςκολο να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

ανφψωςθ, παρά μόνο για τθν τοποκζτθςθ ςιδερζνιων μοχλϊν, όπωσ Π.χ. ςτουσ 

γωνιακοφσ λίκουσ των ναϊν ςτθν 'Αςςο και τθν 'Εγεςτα, ςε ορκοςτάτεσ του 

μαυςωλείου τθσ Beleνι, ςτα Προπφλοια των Ακθνϊν κλπ. Αντίκετα, οι αγκϊνεσ 

ςτουσ ςφονδφλουσ των κιόνων (παλαιότεροσ Παρκενϊνασ) κακϊσ και ςε πολλά 

άλλα κτίρια είναι βζβαιο ότι χρθςίμευαν για τθ ςτερζωςθ των ςχοινιϊν ανφψωςθσ.  

Ενδείξεισ για μια ακόμα τεχνικι ανφψωςθσ, που περιορίηεται όμωσ ςτθν 

πρϊιμθ εποχι, αποτελοφν οι εγκοπζσ ςε ςχιμα θμιςελινου, που παρατθροφνται  

ςποραδικά (π.χ. ςτο ναό τθσ Ακθνάσ ςτθν Σενζα) και που χρθςίμευαν ωσ 

ακρόβακρα ςτθν ανζγερςθ ολόκλθρων κορμϊν κιόνων.  
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 Εικόνα 69.Σεχνικζσ ανφψωςθσ: 1-2:διαμπερείσ οπζσ ανφψωςθσ 3-5: ανφψωςθ με αφλακεσ 

για τθν τοποκζτθςθ ςχοινιϊν 6-7: ανφψωςθ με αγκϊνεσ 8: καρκίνοι 9:λφκοσ 10:καρκίνοσ 

(Πθγι  βιβλίο Wolfgang Mχller- Wiener Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) 
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   The purpose of the preparation of our work entitled "VIGLES Greece 

OCHYROMATIKIS CONSTRUCTION, RULES – HOW HOUSING-ARCHITECTURE 

LOCATION - IMPRESSIONS BUILDINGS-VIGLES AMORGOY" is the research, study and 

documentation of Surviving buildings of the ancient towers of Amorgos. Built in the 

late classical period (4th century BC) were plots to protect the adjacent area. 

   Originally referring to piracy, which led to a similar architecture and fortification 

building mainly on the islands. By communicating through touch the pins, the 

broadband system friktorias as the improved construction of watch towers and the 

towers. This refers to how the towers and in the construction and functional form of 

Viglas. 

   Below the display design of cities from the Homeric to the Hellenistic period 

through the main presenting features. Depending on the defense activities and 

needs of the cities will grow and defensive systems in time and area. In the 5th BC 

century, the towers will rule the fortifications and their form is presented in detail. 

Then our work provides information on morphology, tectonics, seismicity, and 

climatic data of the island of Amorgos, which played a key pole in shaping the 

network of towers Vigla-plots of the three regions of the island Arkesini, Minoa, 

Aegiali. 

   Through historical and documentary evidence as well as field research and 

recording of the surviving towers, plotted and studied the architecture, building 

materials, wall systems followed. All these help in chronological integration of 

towers in the late classic period (around the 4th century BC), the utilitarian 

understanding, economic and social benefits. 

    The Towers is considered the tower of Holy Trinity, the Tower of Giannoulis, the 

Tower, the Tower of St. John the Baptist in the riser, the Tower to St. Paul and the 

Oxo Tower in Meria are the most well-preserved towers from we can learn enough 

information about the object of our research. 

    Then it was considered necessary to refer to building systems that followed and in 

special system under which constructed the monument in question. 

The treatment of the stone, the proper preparation of the foundations of the 

formation of surface foundation the technical placement of the stones and lifting 

devices used in antiquity is the foundation upon which the engineering and 

architectural science. 

 


