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Τ.Ε.Ι . ΠΕΙΡΑίΑ ΟΧ Υ'ΡΩf\ι/Α ΤίΚΕΣ ΠΟΝΞΙΣ ΣίΟΝ ΕΛιiΑ fJiKO χnρο 

Εισαγωγή 

Ο Ελλαδικός χιίφος αποτελώviας το σταυροδρόμι συνάντησης λαών 

κω ποληiσμ ι.ίΝ, έγivε «μάρτυρας» πλειάδας πολ~μυ.Ν κα1 κατακτήσεων . Η 

σαφ{1ς σημασίας γεωστpατηγiκή της θέση, καθώς κα1 η έ:μφυτη ανάγκη του 

ανθρώπου για ασφ6λε1α, ιίJθησε τους κατοίκους της περιοχής την εκάστοτε 

εποχή στην οχύρωση των πόλειί,1v τους. 

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τις οχυρ<.;jσεις των πόλεων 

στην Ελλάδα ξεκ1vιί.Ντας απ ' τα παλαιότερα δείγματα που έφερε στο φως η 

αρχα1ολογ1κή σκαπάνη, των μέσιιJV Ν εολιθι κών χρόνων , και καταλr1γοvτας 

σης καστροπόλε ι ς των αρχών του δέκατου ένατου αιώνα . Το τεράστιο 

πλήθος οχυρών πόλεων (ότ ι έχει απομ ε ίν ει β έβωα) που είναι δ1ά0Ίταρτο 

σε όλη την επι κράτεω αποτελεί ένα πραγματικό ίστορικό μουσείο αφοίι απ ' 

αυτό είμαστε σε θέση να βγάλουμ ε συμπεράσματα για τον τρόπο ζωfις των 

αvθρι.ilπων σε κάθε εποχή αλλά και να κατανοrΊσοuμε τις αλλαγές που 

συντελούνταν από κο1vων iκής κα1 πολ ιτισμ 1 κ r1ς πλευράς στην χιl.φα . Από 

αρχιτεκτονικής άποψης που κυρ ίως μας ενδιαφέρει, οι οχυ ρι.\Jσεiς αυτές 

αποτελούν αδιάψευ01ους μάρτυρες γϊα τις τεχνικές καt τις γνώσε ις ανά 

εποχrΊ. Επίσης αποκομίζουμε σημαντικές πληροφορίες για ΤΙς απειλές που 

αvτιμετιίJπιζε ο εκάσ-rοiε πληθυσμός μιας πεpiοχής αλλά και πως 

κατάφερνε να εκμ εταλλευη:i τις γνώσεις του κω τ1ς αδυναμίες του 

αντιπάλου ενσωματώνοντάς τες mΊς φρουρ1ακές κατασκευές , 

Καταλήγοντας , θα λέγαμε ότι στην εργασία αυτή καταγράφονται οι 

τεχνικές και 01 τρόποι οχύρωσης τωv πόλεωγ σε κάθε 101Όρ1κή περίοδο , σε 

σχέση πάντα μ ε τις ετηκpοϊο(Jσες κοινωνικές συνθήκες, εvt.ί,} αvαφέροvτοι 

και χαρακτηρισr1κές περιπτώσεις οχυρών πόλεων που αποτελούν τυπικά 

δείγματα της εποχής τους. 
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ΤΕΙ. ΠΕ!ΡΑΙΑ ΟΧΥΡΩΜΑ ΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ :Ξι\ΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑ!Ο 1° 

Προϊστορική Ελλάδα (Μέση - Νεώτερη νεο; 1θ1κή εποχι1: (5000 -

3000π.Χ) 

Κοιιιωνικοοικονομικές συνθήκες 

Η ανάγκη για οχύρωση άρχισε να φαίνεται ταυτόχρονα με την 

δημιουργfα των πριJπωv οικισμών. Στα άγρια εκεfνα χρόνια όπου τα 

ένστικτα κυριαρχούσαν της όπο~ας λογι κής , η ανάγκη να προστατευθούν 

τα σπίτια οδήγησε τους ανθρώπους να περιφράξουν τον τόπο τους εfτε, με 

ένα φράχτη από ξύλα , είτε με μ1α μάντρα από πέτρες κω λάσπη . 

Φθονεροί γείτονες και λη στρικές επιθέσεις νομάδων ή ο κίνδυνος απ' τα 

άγρια ζώα κατά τη διάρκεια της νύχτας, δημιούργησαν επ1σφαλές 

συνθή κες ζωής ήδη απ' την απώτερη αρχαιότητα. Η περίφραξη, 

αποτελούσε γνώρισμα της μόνιμης εγκατάστασης του ανθρώπου, ενώ 

ταυτόχρονα αποτελούσε και ένα «σύνορο» για τον πρυ.πόγονο άνθρωπο, 

μια και έτσι ξεχώριζε τον απέραντο ακαθόριστο χώρο που τον περιέβαλλε 

απ' τον δικό του χώρο, που βρισκόταν μέσα στα τείχη κω αποτελοι)σε το 

σημ είο αναφοράς, αλλά και το κέντρο των δραστηριοτήτων του. 

Όπως συνέβη στις μεγάλες παραποτάμιες πεpiοχές τ ις 

Μεσοποταμίας και τις Αιγύπτου όπου αvατπύχθηκαν Οί πρώτοι μεγάλοι 

πολιτισμοί, έτσι και στον Ελληνικό χώρο άνθισε ο Νεολιθικός πολιτισμός, 

κυρίως στις μεγάλες πεδιάδες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Γι)ρω 

απ' τις πρωτόγονες πλινθόκτιστες κατοικίες ορθώθη καν περίβολο~, που 

είτε ως τείχη είτε ως απλό αναλήμματα προσέδωσαν στον οι κ ι σμό την 

απαιτούμ ενη ασφάλεια, αλλά και την δυνατότητα γ1α μια αρμοv1 κή κω 

συστηματοποιημένη αρχιτεκτονική σύνθεση. Η τελευταία φαvεplίJνει μια 

εξελιγμένη κοινωνική και οικονομική οργάνωση, καθώς και μ~α «κεντρική 
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ΤΕΙ ΓίΕΙΡΑι-\ 

εξου σiα )) που στα π λαίσϊα του πρωτογενούς επιμερισμού εργασίας. 

Προκάλεσαν, την δημιουργία περισσότερο σύνθετων κοινωνικών σχέσεων 

και συμπεριφορών στις νεοσύστατες νεολιθικές κοινότητες της Ελι άδος. 

Υι ικά κατασκειι;~ς 

Οι οχυρωματικοί περίβολοι εκείνης της εποχής σε καμία περίπτωση 

δεν αποτελούν τείχη με την κστοτηνή έννοια . Όμως ως ένα σημείο 

υποδηλιί.Jνουv κάποια πρόνοια για προφύλαξη και έναν εμφανή σκοπό να 

τεθούν όρια ώστε να απομονωθεί ένας συγκεκριμένος χώρος απ' την 

ευρ(JΤ€pη περιοχή. Τα λείψανα τειχι~ν που έχουν ανασκαφεί μας δείνουν 

μια αρκετά καθαρή εικόνα για τα υλικά της εποχής τα οποία ούτως ή άλλως 

ήταν περιορισμένα. 

Τα ευρήματα στις διάφορες περιοχές της χώρας (κυρίως στην 

Θεσσα ία) μας δείχνουν τείχη ή τάφρους κατασκευασμένσ από αγρούς 

λίθους και πηλό. Οι περίβολοι είναt αρκετά λεπτά με πάχος που δεν 

ξεπερνά το 1 μ, ενώ το ύψος τους ποικίλει και είναι διαφορετικό ακόμη και 

στο ίδιο τείχος . Οι λίθοι συγκρατούνται μεταξύ τους με τον πηλό. 

Η πέτρα είναι πάντοτε τοπικής προέλευσ11ς και επομένως ποικίλων 

ειδών . Οι σχιστόλιθοι και οι ασβεστόλιθοι είναι οι πιο συνηθισμένοι. Οι 

εφαρμογές τους όμως είνω περιορισμένες απελέκητες πέτρες και πλάκες 

χρησιμοποιούνταν στην κρητίδα των πλινθόκτισrων τοίχων, ενώ οι πλάκες 

χρησιμοποιούνται μερικές φορές και ως ορθοστάτες για την προστασία της 

βάσης του τοίχου . Στην πραγματικότητα το αργιλώδες χώμα μαζί με το 

ξύλο είναι το πολυχρησιμοπιημένο υλικό. Αρκεί, αφού του προσθέτει 

απολιπαντικό, να βραχεί και να αναμιχθεί, για να μετατραπε ί σε οικοδομικό 

υλι κό. Ο αχυροπηλός, αντίθετα τοποθετούνταν απευθείας πάνω σε 
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ΤΕ/. ΠιΞΙΡΑ!Α OXYPΩfv/A ΤΙJ<ΕΣ ΠΟΛ ·-ιΣ ΣϊΟΝ ΞΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡσ 

πλέγμα κλαδιιiJν , εξομ ο: Μ1νοvταv πρόχεφα κω αφήνονταν να στεγvιί,,1σει 

επιτόπου. 

01 πλίθινοι τοίχοι κτίΤ , ά χωρίς θεμελίωση, διέθεταν 

όμως λίθινο κρητίδωi 1 _ι ε ~ατοστών από αδούλευτες πέτρες 

δεμένες με πηλr:, J νά όμως όλος ο αμυντικός περίβολος του 

01 κ1σμού αποτεf ούv· αν από αργούς λίθους και πηλό χωρίς την ύπαρξη 

π λίvθων κα~ ξϊ;λωv. 

Μέθοδοι οχύρωσης 

Για να αντιληφθούμε τον τροπο και τις τεχv1 κες οχυρωσης που 

ακολουθούσαν στους μι κρούς 01κ1σμούς της εποχr1ς εκείνης πρέπει να 

προσδιορ ίσουμε τις περιοχές (γενικά χαρακτηρ1στ1κά) 01 οποίες 

επιλέγονταν γ1α την δημιουργfα 01κ1σμιλΝ. 

Καθ ' όλη την Ν εολ ι θ1κή περfοδο η ανάπτυξη των πόλεων 

χαρακτηρίζετω από μία σuγκεvτρωτ ι κrΊ και πυκνωτική τάση ενώ η έκταση 

των οικισμών παρέμενε εξαιρετικά περιορισμέν η. Την μέση Νεολιθι κή 

εποχή οι άνθρωποι εγκαθίστανται κοντά σε πηγές ή ποτάμια ώστε να 

έχουν άμεση πρόσβαση σε πόσιμο vερό. Κατά κανόνα οι περιοχές αυτές 

είναι σε πεδ ι νά μέρη ώστε va ευνοείται η καλλιέργεια. 

Ωστόσο συμβα ίνει να επιλέγουν έναν χαμηλό λόφο ή ένα βράχο στ ις 

παρυφές μιας πεδιάδας (Σέσωλο) , μια παράκηα κοιλάδα ή μια λοφώδη 

περιοχή (Αχίλλειον , Εύβοια) ώστε να κατέχε ι ο οικισμός «στρατηγική» θέση 

ενώ ταυτόχρονα ε ίναι έως ένα σημείο φυσικά οχυρωμένος. 

Η κατασκευή περίβολων κατά των νεολιθική περίοδο δρούσε 

επι κουρικά στην φυσική οχύρωση. Το σχή μα τους ήταν κατά βάση 
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ΤΕΙ. ΓΙΕ!ΡΑΙΑ ΟΧ.ΥΡΩΜΑ Τ!VΕΣ ΠΟΛΕ!Σ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΙ<Ο ΧΩρο 
---------- --·---------- ·---------·-----

ακσvόν1στο ενώ σε ορ1σμέv ες περ1πτώσε1ς ιΊ ταv έvα μ ε τους τοίχους των 

κατο1 κ1ών . Ο τρόπος με τον οποίο δ1αμορφιiJvοvταv τα τείχη αυτά ήταν 

τέτο10ς ώστε να εμποδίζε ι τη v είσοδο εχθρών στον οικισμό εvί~.) η είσοδος 

γ1νόταv από μι κρά θυρώματα των τειχών και διαδρομr1 σε πολύ στενούς 

διαδρόμους μετα ξύ των τε1χιί1v. Με τον τρόπο αυτό ο αντίπαλος ακόμη κω 

αν παραβίαζε τις θύρες έπρεπε να διασχίσει δαιδαλ(.ίJδη σοκ6κ1α 

δεχόμενος αμφίπλευρες βολές απ' τους cψυvόμ ενους. 

Μια άλλη μορφή τακΤί κής που αναπτύχθηκε στις οχυρώσε ις εκε ίνης 

της εποχής ήταν αυτή των πολλαπλών περιβόλων (π.χ. Διμή νι ). Οι π6λεις 

αυτές χαρακτηρίζονται απ' την ομόκεντρη δ1άταξη των διαδοχ1 κιJ.Ν 

περιβόλων. Ο ι εσωτερικοί στέκαιται ψηλότερα από τους εξωτερικούς εvιJJ 

γ1α μεγαλύτερη ασφάλε ια ο μεταξύ των τε ιχών χώρος κατανέμονταν σε 

μ ι κρά τμήματα τα οποία μποροίισαv μεταξύ τους να ανεξαρτητοποιηθούν. 

Πολλές φορές οι είσοδοι προστατε(;οvταν από προεξέχοντα σκέλη των 

προβόλων. 

Τέλος την εποχή αυτή συναντάμ ε κω τους πρ ι.Jτους πύργου ς 01 

οποίοϊ λεηουργοίιν ως τμήμα του όλου περίβολου κω βοηθούν τους 

αμυvόμενους στην καλ(ηερη κατόπτευση της περ1οχ1Ίς και τον συντοv1σμό 

της άμυνας του τείχους. 

Παραδείγματα της εποχής 

Τα ευρήματα της αρχαιολογικr1ς σκαπάνης έχει φέρει στο φως 

δείγματα οχύρωσης πόλεων κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας (Σέσκλο , 

Μαγούλα , Χατζημισιώτη κλπ) αλλά και σε άλλες περιοχές του Ελλαδ!κού 

χι.ίφοu. 

Ως τόσο τα πλέον χαρακτηριστικά δείγματα οχύρωσης της εποχής 

είναι οι οικισμοί στο Σέσκλο κα ι στο Δίμηvι . 
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Σέσκλο 

Το Σέσκλο είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός οχυρωμένος οικισμός 

της 5ης χιλιετίας στην Ελλάδα, σε ιδιαίτερα ευνοϊκή και πλεονεκτική θέση. Η 

τοποθεσία βρίσκεται στην συμβολή δύο ρεμάτων, τα οποία με την 

διαβρωτική τους ανά τους αιώνες δράσης είχαν υποσκάψει και στην 

συνέχεια παρασύρει μεγάλο μέρος απ' τις παρειές του λόφου Καστράκι 

ώστε οι πλευρές (στις παρυφές των οποίων εδράζονται οι περίβολοι) να 

καταστούν απότομες , σχεδόν κάθετες. Η ύπαρξη πηγής κοντά στον 

οικισμό ήταν ένα άλλο σπουδαίο πλεονέκτημα της θέσης . 

.. ~ .. ·-- ....... 

1. ιlναιrαpαατοοη ·τ ιις ~εο·λιθ ιιcη~ . 
ι σfρόπολιις 1~1J Εέιιιι~ 11 . . · . . ·· , .::.: 

Η ακρόπολη του Σέσκλου ήταν το ακραίο τμήμα και το ψηλότερο 

σημείο μιας ευρύτερης αληθινής «πόλης» για τα μέτρα βέβαια της εποχής, 

με πληθυσμό που θα έφτανε στις 3000 ψυχές. Ήταν το καταφύγιο των 

κατοίκων σε δύσκολες ώρες. Τα λείψανα των τειχών κατασκευασμένα από 

αργούς λίθους και πηλό- τα οποία έχουν ανασκαφεί - αποτελούν κατά τον 

ανασκαφέα Χ. Τσούντα (1908)μέρος διπλού οχυρωματικού περιβόλου. Η 
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οχίφωση είναι εξακριβωμένη ανασκαφικά στην εύκο; α προσπε ({σψη και 

ασθενή δuηκr1 πλευρά, αλλά ασφα1,ώς επεκτείνονταν και προς τ1ς άλλες 

πλευρές . Ο Δ. Θεοχάρης θεωρεί πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να 

αποκόπηκε η ακρόπολη στην ανατολικrΊ (απόκρημνη ) πλευρά από την 

συνεχόμενη πλαγία , με το σκάψψο βαθιάς τάψ~ου. Όλα τα παραπάνω 

δηλώνουν αυξημένη οχυρωματική μέριμνα, που απεικονίζει ένα φόβο και 

μια ανησυχία για την περιρρέουσα κατδσταση. 01 περίβολοι σε ορισμένα 

σημ εία διατηρούνται σε ύψος 1 ,40μ ι<αι σε πάχος που φθάνει κα1 κάποτε 

ξεπερνά το 1 μ. πρέπει να θεωρηθεί πιθανό ότι η ακρόπολη του Σέσκλου 

είχε και έναν πύργο ως μέρος του σuνσλ1κού αμuνiίκού συστήματος. η 

προσί έλαση στην ακρόπολη γίνονταν μέσω θυρωμάτων, τοποθετημένων 

σε πολύ στενούς διαδρ<)μους μεταξ(ι των τε1χιJJv. 

Βαθ 1ά οχ ι 1: ... 1ωματ1κή τάφρος, σε σχήμα V, ανοίχθη κε σε 

προχωρημένη φάση της Μέσης Νεολιθικ1Ίς ΕποχrΊς στον συvο1κ1σμό 

Σουφλί Μαγούλα; κοντά στην Λάρισα. Βρέθηκε ακριβώς στην περίμετρο 

του ο;κ1σμού και ήταν σκαμμένη στο φυσ1κό έδαφος μέχρι την στάθμη του 

Πηνειού ποταμού. Εκεί υίοθετήθηκε ένας συνδυασμός τάφρου κω ποταμού 

γ1α την δημιουργία οχύρωσης, μ!α πρακτ1κή που εφαρμόστηκε σε πολλές 

οχυρωμένες θέσεις της Βαλ~:αν1κr)ς. 

Στην μ1 κρή νησίδα Σάλιαγκα μπαξύ Πάρου και Αντίπαροu, ήκμαζε 

κατά την περίοδο 4400 - 3700π.Χ . ένας πρώιμος vησ1ωϊικ6ς 01κ1σμός (ο 

«Πολιτισμός του Σάλιαγκοu ») στον οποίο απαντάται ο παλωόϊεpος 

οχυρωματικός οικισμός της Νεώτερης Νεολιθ:κιiς εποχής. Ένα τείχος 

πεpiβάλλε1 μερικώς τον ΟiΚισμό κατά τρόπο ανάλογο με εκε ίνο των 

μεταγενέστερων κυκλαδικών παράλιων οικϊσμι.\Jv, κω μπορεί να θεωρηθεί 

πρόδρομος τύπος των ομοιων αμυνηκώv οχυρώσεων των 

πρωτοκυκλσδικώv ακροπιJλεωv της Χαλαvδριανής Σύρου και της 

Παvόρμου Νάξοu - της 3ης χ ιλ:ετfας . Χαρακτηρ1στικό της ομο1ότητας είvα: το 

γεγονός ότι ο περίβολος σχηματίστηκε σε ορισμένα μέρη -του από τους 
11 
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πίσω τοίχους των οικιών του οιt<Jσμού. Όπως φαίvετα1 ο κανόνος αυτός 

ίσχυσε και στην ακρόπολη της Πανόρμου σrην Νάξο. Η συνήθεια αυτή 

αποη.λεί γνώρισμα πολλι~ν πολ1τισμώv και απαντάται κατά τον Μεσαίωνα 

στην Ευρώπη και κατά την μεταβυζαντινή περίοδο σε νησιά του .Αιγαίου. Ο 

οχυρωματικός περίβολος είχε τουλάχιστον πlιργο διαμέτρου 2,5 μ. 

Δίμηνι 

Η ακρόπολη στην Θεσσαλία προσφέρει το κυριότερο δείγμα 

οχυρωματικής κατά την Νεότερη Νεολιθική περίοδο (4000 - 2800π.Χ.) τότε 

σημ ειιί,)θηκε μια σημαντική αλλαγή, μια μετάβαση απ ' τους οχυρωμένους 

οικισμούς στα οχυρωμένα μέγαρα, όπου έδρευε η κεντρική εξουσία γύρu.> 

απ' την οποία εξελίσσονταν η ζωή του οικισμού. Έτσι στο ιμην1 01 

περίβολοι δεν χρησίμευαν για να προστατεύουν τον οικισμό, αλλά το 

μοναδικό κτίριο που έχει ανασκαφεί το «μέγαρο)~, την έδρα της κεντρικής 

εξουσίας. Το fδιο συνέβη και στο Σέσκλο κατά την δεύτερη κατοίκηση του 

(Σέσκλο Β' ) ύστερα από 500 χρόνια όταν στην ακρόπολη κτίστηκε μέγαρο 

περιβαλλόμενο από τρεις περιβόλους. 

Η ακρόπολη του Διμηνίου βρίσκεται επί της κορυφής ενός χαμηλού 

λόφου (ύψους 16 μ). Το τοπογραφικό διάγραμμα της ακρόπολης 

χαρακτηρίζεται από την ομόκεντρη διάταξη των δισδοχικι;JV τειχών. 

Ανευρέθησαν τα λείψανα έξι και πιθανώς επτά τειχών που περιβάλλουν 

κυκλικά την ακρόπολη. Η κυκλικού (ωοειδούς) σχήματος χωρίς γωνίες και 

πύργους , μορφή των τειχών, επιβλήθηκε απ' τις τοπογραφικές απαιτιΊσεις. 

Οι πολλαπλοί αυτοί περίβολοι, κτισμένα σε ύψος 2,80-2,90μ κω σε πάχος 

που κυμαίνεται από 0,80 - 1,ΟΟμ είναι κατασκευασμένοι από αργούς λίθους 

και πηλό. Ο χώρος μεταξύ των περιβόλων κατανεμήθηκε σε μικρά 

διαμ ερίσματα, το καθένα απ' τα οποία μπορούσε να χωριστεί απ' τα 

υπόλοιπα και να απομονωθεί. 01 εσωτερικοί περίβολοι στέκονταν 
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·--·-----· 

ψηλότερα απ' τους εξωτερ ι κούς. Το μικρό ύψος των τειχών εν1σχύε1 την 

άποψη ότι οι αμυνόμενοι ίσως μάχονταν πίσω από αυτά και όΧi πάνω σε 

αυτά. Μάλ~στα τεχνητές επιχι.JJσεις ανύψωναν εσωτερικά το έδαφος, 

διαμορφώνοντας το ίιψος του τείχος μικρότερο του ανασπ~ιματος ενός 

μέσου ανθρώπου, εvιί,J εξωτερικά ήταν αρκετά μεγαλύτερο . με α..uτό τον 

τρόπο καθίστατο ευχερέστερη η αντιμετώπιση των εππ~θεμένων. Οι πύλες 

εισόδου (αρχικά τρεις, αργόπρα αυξήθηκαν) ήταν πολιj στενές και 

προφυλάσσονταν από σκέλη που προεξείχαv από τους περιβόλους. Όπως 

αναφέρει ο Γ. Μυλωνάς η όλη κσrασκευ ή και η διάταξη των περιβόλων 

μαρτυρεί επ ί των πολεμiκών πραγμάτων και μακροχρόv~α απασχόληση με 

την οχυρωτική τέχνη . Την προηγούμενη άποψη ενισχύουν τα εγκάρσια 

τειχάρα που διακόπτουν την επικοίvωνία μεταξύ των περιβόλων, L~στε να 

δυσκολεύεται η διείσδυση, όπως και η δ1άταξη των πυλών που δεν 

βρίσκονται στην ίδια σειρά . 
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Γενικά 

ΟΧΥΡΩtνΙΑ Τ!ΚΕΣ ΓΙΟΛΕ!Σ ΣΤΟΝ !ΞΛΛ;ΙΔ ΚΟ ΧΩΡ'J 

Κεφά. · a10 2° 

Εποχή τοu Χαλκr ύ 

Πρ(}Jψ η χα1 ." ·, , • !α 

Στην vει.ίπ εμ η ~ ι ιϊστημοvική ορολσγία γίvετω διά κρ ι ση μεταξίJ εποχής 

χαλκού κα ι εποχfjς του ορείχαλκου. Στο ελληνικό όμως συνήθως αυτή η 

διάκριση δεν υφίσταται . 

Σημαντικό γεγονός με κοινωνικό χαρακτήρα που συνέβαλε στην 

βαθ ι ά μεταβολή της όψεως του ελλαδ ι κού χι.ίJρου κατά την πρώτη εποχή 

του χαλκού είναι το παρακάτω. 01 νομάδες βοσκοί μεγάλων κοπαδιών, 

άρχισαν σίγά σιγά να μετατρέποντω σε σχετικά στάσιμη και μόνψα 

εγκατεσ ημένη φυλή πολεμιστών, που επιβλήθηκαν στους ντόπιους 

γεωργ1κούς πληθυσμούς. Οι πολεμικοί αυτοί αρχηγοί ήταν φυσικά οι 

κυριότεροι αγοραστές χάλκινων όπλων, σκευών και κοσμημάτων. Η μορφή 

αυτr1 της «συγκεντρωμένης ισχύος)) σε λίγους ισχυρούς πολεμιστές

αρχηγούς είχε αντίκτυπο κω στην αρχιτεκτονική τον πόλεων αλλά και 

στους οχυρωματ1κούς περίβολους αυτών. Έτσι αρχίζει και γίνετα ι 

εντονότερη η μορφή του οχυρωμένου ανάκτορου το οποίο δεσπόζει στο 

κέντρο του οικισμού περιβαλλόμενο από τείχη ενώ η υπόλοιπη πόλη είναι 

συνήθως ανοχύρωτη. 

Πολλοί οικισμοι της πρωιμης χαλκοκρατίας, εξ αιτίας του 

αυξανόμενου εμπορίου ι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ τους: 

βρίσκονται πάνω σε λόφους, σε ακροποταμιές ή δίπλα στην θάλασσα. 

Μεγάλα οχυρά, δηλωτικά της ισχύος αλλά και της ανασφάλειας κατά την 

περίοδο αυτή, αναγέρθηκαv σε παραθαλάσσιες περιοχές στον ηπειρωτικό 

χώρο (Λέρvα, Ασκητάριο Απικής), στο Αιγαίο (Πολιόχνη Λήμνου, Εμπόριο 
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Χfου, Χαλαvδριανή Σίφου, Παvόρμου Νάξου κλπ) και στην Μικρά Ασία 

(Τροία , ~ν1ερσίva ) μερικές οχυρι;Jσείς είχαν πpοει-σάσεiς σε σχήμα ΎWV ίας 

r1 πετάλου ενώ άλλες είχαν στην εσωτερ1κή μερ1ά του τείχους και 

ενσωματωμένα πάνω σ' αυτό μικρct κτίσματα (οικίες) . 

Εν κατακλείδι μπορε ί η περίοδος που ονομάστηκε πρώιμη 

Χαλκοκpατία να αvηστοιχεί με μ1α επιφανε ια κή πολιτισμική διακοπή, η 

οποία αποδίδεται σε δυσερμήνευτες μετακινήσεις πληθυσμών, αλλά όσον 

αφορά την εξέλιξη των τεχvικι.ί.)V , δεν συνοδεύεται από καμία αναστάτωση. 

Επ~πλέοv γίvετω αισθητή στον τομέα της κοινωνικής, πολ1τι κ! ' ς και 

οικονομικής οργάνωσης, μια σύγκλ1ση η οποία παρασύρε 1 τις νότ ι ες 

περιοχές του Αιγαίου και μόνο αυτές σε μια πορεία ανάλογη με αυτή της 

Εγγύς Ανατολής. Αυτή η νέα κατάσταση θα επιτρέψει ή θα επ1σ(φε1 την 

εγκαθίδρυση του ανακτορικοί~ σuστr1ματος στην Κρήτη κατά την διάρκε~α 

της μέσης Χαλκοκρατίας, ενι)J 01 κεvτpiκές και βόρειες περιοχές του Αιγαίου 

θα παραμείνουν επιφαvε1ακά τουλάχιστον π ιστές στον νεολ1θικό τρόπο 

ζωής. 

Υλικά κατασκευής 

Στην εποχή του χαλκού αρχίζουν και εμφανίζοντω τα πρ<.ί,Jτα 

πραγματικά τείχη με την έvνοiα της λέξεως . Βέβαια τα βασικά συστατ ικά 

των καίασκευών αυτών παρέμειναν σχεδcJV αναλλοίωτα απ' την εποχrΊ 

του λίθου. Τα υλικά αυτά ε ίναι ο πηλός και η πέτρα. Ωστόσο είvω 

ευδιάκριτη μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν η οποία έχει να 

κάνει με την ποιότητα κα~ το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων υλών . 

Οι πέτρες που χρησψοποιούνται την περίοδο αυτή για την 

κατασκευή οχυρωματικών περιβόλων είναι σημαντ1κά μεγαλίιτερες απο 

αυτές των παλαιότερων οικισμών και σε αρκετές περ1πτώσε1ς καταλήγουν 
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σε Κυ κ, ώπεια λιθοδομή. Ο πηλός παραμένε1 το βασ1κό συστατικό γ1α την 

κατασκευή των ωμοπο rινθων που έχουν πάντα σχήμα παραλληλεπίπεδο, 

της σχυρόλασ πης και των δαπέδων. Στο εξής 01 τοίχοι από ωμόπλιvθους 

διαθέτουν συχνά λιθόκτιστα θεμέλια και αυτό το φαινόμενο είναι 

καινούργ10. Συχνές παραμένουν 01 ξυλοδέσμες ενώ η ύπαρξη τοίχων 

χωρίς λιθόκτιστο θεμέλιο δεν μαρτυριέται με βεβαιότητα. Στην περιοχή της 

Λέρνος σημειι;.Jvετω το πρώτο βέβαιο δείγμα ανάγλυφης διακόσμησης δεν 

είναι γνωστό όμως αν η γραπτή διακόσμηση γνωσ1 ή από την Νεολιθική 

περίοδο στην Ανατολή είναι ήδη συνηθισμένη στο Α1γαiο . Ο ι τοίχοι από 

αχυροπηλό , δεν διαφέρουν απ ' ότι φαίνεται απ' αυτούς της Νεολιθικ( ς 

περιόδου, η.ίφα όμως η χρήση της τεχνικής αυτής περιορίζεται στις 

περιοχές του ποταμού Αξιού . Τέλος τα δάπεδα κα1 οι δρόμοι είναι ό, ο και 

πιο συχνά λιθόσrρωτα, πλακ6στρωτα ή επισχρισμένα . 

Μέθοδοι οχύp!)Jσης 

Η εξέλιξη της οίκ1στικής στην Πρωτοχαλκή περiοδο χαρα1'τηρίζεται 

από τάσεις ανάλογες με αυη:ς που αναφέρθηκαν για την Νεολiθική. Η 

συγκέντρωση και η πυκνότητα των κτισμάτων κυριαρχούν τώρα σε σημ είο 

ώστε να εγκαταλείπεται η χαλαρή δ:άταξη . Είμαστε ωστόσο μακριά απ' τις 

πραγματικές πόλεις Εμφανr1ς εiνΟί επίσης οϊους Οίκισμοίις μια ιεράρχηση 

μ εταξι) οχυρωμένης ακρόπολης και ανοχύρωτης πόλης. Σε πο, λές 

περιπτώσεις η τεχνική οχύρωση ακολουθεί την φυσικιΊ οχύρωση η οποία 

προστατεύει λόγυ.1 θέσης την πόλη. 

Συχνά επιλέγονται κοντά στην θάλασσα ή ακρυπήρια που 

επιτρέπουν τον έλεγχο ενός φυσικού λψαvιοϊι. Στην εvδοχιl.φα προτιμούν 

τ ι ς πεδινές εκτ άσεις και τους χαμηλούς λόφους, μερικές φορές όμως 6πως 

σrηv Δέμτυλο της Δuίlκ rις ΚριΊτης , ένας οικισμός κτισμένος σε ύψωμα 

φαίνεται να λειτουρ, ε. ί ως παρατηρητr'φ10 , δεσπόζοντος στην γuριv 
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περιοχή. Στις παράκτιες ζώνες, οι οικισμοί συνεχίζουν να κτίζονται κοντά 

στη θάλασσα, σπάνια σε πραγματικές ακροπόλεις (Τροία, Φούρνου 

Κορυφή στον Μύρτο), συχνότερα πάνω σε απλό βράχο ή σε ένα χαμη ό 

ύψωμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σχήμα θυμίζει αυτό του Δημηνίου 

και του Σέσκλοu κατά την Νει;Jτερη εο ιθική: μια μικρή συστάδα από 

αvεξάρτr1τα κτίρω κατέχει την κορυφή ενός εξ pματος και περι, (.1, λεται απ' 

το τείχος ενι~ το χωριό εκτείνεται απ' έξω (Τροία, Λέρνα). Αλλού, το σχr1μα 

του οικισμού είναι πιο κοινότυπο: δρόμοι με ακανόνιστη τιορεία και άνισο 

πλάτος οριοθετούν πυκνοκτισμένα οικο ομικά τετράγωνα, όπου πολλές 

φορές σε ευθεία και η οχύρωση περ1βάλλε1 το σύνολο των κησμά'των. 

Πολλά απ' τα χωριά της Πρωτοχαλκής (Πολιόχνη Θέρμη, Πάνορμος, 

Μύρτος κλπ) περιβάλλονται από οχύρωση η οποία συνήθως αποτελείται 

από απλό τοίχο που μερικές φορές είναι διπλός ή τριπλός και ενισχυμένος 

με πύργους. Η οχύρωση αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις δρα επικουρικά 

σrην φυσική προστασία που προσφέρει η περιοχή στον οικισμό. Για 

παράδειγμα το Λευκαντί στην Εύβοια, είναι κτισμένο σε ένα λόφο που 

ξεπροβάλλει απότομα μέσα απ' την θάλασσα ενι..ίJ η αρχαία Σάμος πάνω σ' 

ένα βράχο ύψους 13μ . μέσα στην θάλασσα. Οι κάτοικοι της σημερινής 

/αγίας Ειρήνης Κέας εγκαταστάθηκαν πάνω σε μια χαμηλή χερσόνησο, 

μέσα σ' ένα κόλπο που ήταν κυκλωμένος από υψώματα μοιάζει με λίμνη με 

μια διέξοδο στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν φυσικά σταθεροί κανόνες για την 

επιλογή μιας τοποθεσίας. Κάθε τόπος είχε την ιδιομορφία του και τα δικά 

του αμυντικά προβλήματα . 
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ΤΕ Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΧΥΡΩΜΑ ΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔ;κο ΧΩΡΟ 

Παραδείγματα οχυριί,>σεων της εποχής 

Τα κuρ1ότερα δείγματα οχυρώσεων της Πρώιμης Χαλκοκρατ ίας 

απαvτώvτω κυρίως στα νησ1ά του Αιγαίου ι<ΟΙ λιγότερο στην ηπεJρωτiκή 

Ελλάδα. Τα κυριότερα απ' όλα τα δείγματα αυτά στις ακόλουθες 

παραγράφους. 

Χαλανδριανή Σύρου 

Ο περιορισμένος χώρος καθόρισε τη μορφή των πρωτοκυκλαδικ<SJν 

ακροπ.όλεων οι οποίες ιδρύθηκαν πάνω σε κορυφή λόφου που δεν απείχε 

πολύ απ' την παραλία και είχαν τειχ ιc , Jέν η συνrιθως την μία πλευρά. Δύο 

είναι οι γνωστές ακροπόλεις στ ι ς Κυκλάδες : η Πάνορμος της Νάξου και η 

Χαλανδριανr1 της Σύρου. Και στους δύο οικισμούς ο οπίσθιος τοίχος 

ορισμένων οικιών αποτελούσε το ίδω το τείχος της ακρόπολης. 

~· 

Η πρωτο κυκλαδιχή ακρόπολ η 
ϊης Xuλuv·VρiViιϊ}ς Σύpζ,U. 

, 
CψUΎ'iί ΚΟς 

...,....,..._: () -\--
1 Ι c.μψVl\V~ 

t •• '. 1 

V ,-v \ .....,, ι λ - ι ,.,η ι ~ -
ΛUΙ\uνvμιuνι ι ~ 

Ο ,..., ,_ ,_ f..,.-.ιι 
vc.wμ c. ι 1 uι ο 

σημαντι κότερος στις Κυκλάδες της 3ης χιλιετίας. Τα τείχη με μή κος 70μ. 

ακολουθιJΝτας την πλαγιά του λόφου διαγράφουν πορεία σχήματος τόξου . 

Αποτελούντο από δύο μέρη: α) από το προτείχισμα ( εξωτερικό), 
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ΤΕ 1. ΠE/f:JA/A ΟΧΥΡΩΜΑ Τ!,L(ΕΣ ΓΙΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΌ ΧΏΡΟ 
------------

\ , ,. , , , , , , 
χαμηΛοτερο και μι κροτεροu παχοuς απο το κuριο τειχος ωστε να υπαρχει 

ελεύθερο πεδίο δράσης γιο τους αμυvόμενοuς που μάχονταν στο 

εσωτερικό τείχος, και β) από το κυρίως τείχος (εσωτερ1κό), το οποίο 

ενισχύονταν ανά 1 Ο- 15μ από πέντε πεταλοεiδrις πύργους εξέχοντες προς 

την εξωτερική πλευρά (με προβολή 6 περίπου μέτρα). Στο εσωτερικό των 

πύργων σχηματί01ηκαv κοίλοι χιJJροι, γνωmοί ήδη απ' την Λέρνα, αττ6 

τους οποίου ς μερικο ί ήταν τυφλοί, ενώ δύο επικοινωνούσαν μ ε το 

εσωτερικό της ακρόπολης. Για να επιτεθε ί κάπο1ος, έπρεπε απαρωτήτως 

να εισέλθεi από ένα στενό πέρασμα του εξωτερικού τε ίχου ς , να περάσει σε 

πολύ μι κρή απόσταση από ένα προεξέχοντα πύργο κω στη συνέχεια να 

προσβάλλε ι την κύρια ή την δευ τερεύουσα πύλη . Η είσοδος στον 01κ 1σμό 

καθίστατο εφικτrΊ μέσο ενός πύργου, υποχρεώνοντας τον εχθρό να 

παραβιάσει διαδοχι κά δίιο θύρες, αλλά και να αντιμετωπίσει τα πλήγματα 

των αμuvομέvωv ενώ βρίσκονταν στο εσωτερ ι κό του πύργου. 

Πάνορμος Νάξου 

Στο Νοτιοανατολικό άκρο της Νάξου, όπου βρίσκεται κω ο μι κρός 

όρμος του Πάνορμου, ανασκάφηκε πολuδαfδαλη ακρόπολη. Το πάχος του 

τείχους κυμαίνονταν μ εταξύ ενός και δύο μέτρων, ενώ μία ακολουθία 

εσοχών κω εξοχιί.>v διαμορφώνε ι πύργους άμυνας. Στις γωνίες του τείχους 

σχηματίζονται επτά πύργοι, 01 δι)ο εκατέρωθεν της στενής πύλης εισόδου. 

Το τείχος είνΟΙ κτισμένο με μ εγάλους κατεργασμέvους λίθους. Η ακρόπολη 

είναι μ ι κρή (διαστάσεων 24 Χ 20 , 50μέτρα) . Το πλήθος μικρι;JV χαλικ 1 ώv, τα 

οποία ήταν όπλα σφενδόνης, προ της εισόδου, αλλά και ϊα εκτεταμένα ίχνη 

φωτιάς στο ίδιο σημ είο, φανερώνουν (κατά τον ανασκαφέα Χ. Ντούμα ) τις 

τελευταίες τραγι κές σηγμές του οι κισμού. 
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ΤΕ 1 ΠΕ•F'Α.Α Q, ΥΡr~Μ-'ι ΚΞ .. ''CΛΕΙΣ ΣΤΟΝ [,\J\ .' .~,:. J \ ,:,::.-. 

Οι πρωτοκυκλaδικοί οικισμοί προς το i έλος της 3ης Χiλιετίας 

(2000π.Χ), υπό το βάρος της κρηΤiκής διείσδυσης, εμφανίζονται ευάλωτοι 

και ανοχύρωτοι. 

«Κο ,ώνα» Αί ινας 

Η «Κολιί,>να» είναι ένα φυσικό οχυρό, καθώς βρίσκεται επι εν6ς 

λόφου-ακρωτηρίου ( 10-12 μέτρα πάνω από τη θάλασσα). Μόνο στην 

αvατο 1κή πλευρά, όπου η κλίση του εδάφους ήταν μικρότερη (το αδύνατο 

αμυVΊiΚό σημείο), οι τrρι;.ηοι κάτοικοι ύψωσαν γερά τείχη, που με το 

πέρασμα των ωώνων γίνονταν όλο και ισχυρότερα . Αποτέλεσμα της 

συνεχούς εξέλιξης είναι η κατασι<ευή πλr1θοuς οχυρωματικιi.Jν έργων επί 

επάλληλων οικισμι.ίιν (ως και 1 Ο κατά τον ανασκαφέα Χ. Βάλτερ), που 

εκτείνονταν χρονικά από το 3000 ως το 1000 π.Χ. καλύπτοντας δηλαδή το 

σύνολο της εποχής του Χαλκού. 
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ΤΕ Ι ΠΕιΡ,..νΑ 

Οι Αιγιvήτες κά ~ οικοι της Κολιί,Jνας αvακαίvιζαν τα τείχη τους χιι..φίς 

να εγκαταλείπουν την παλαιά τους θέση. Τα κσινούpγια τείχη κτίζονταν 

εμπρός ή πίσω και πάνω από τα παι.ωά τείχη ισχυροποιώντας τα με αιηό 

τον τρό π-ο . Έτσι ΊΌ παλαιά τείχη συνδυάζονται με τα νέα, με ατι οτέλεομα τη 

δημιουργία ενός πολύπλοκου οχυρωματικού συστrιματος. ένα τείχος 

μήκους 70μέτρων κτiσrηκε γύρω στο 2200 - 21 ΟΟπ.Χ., παρέχοντας 

προστασία από τα ανατολικά . Είχε λίθινη βί1οη (ύψους 1 ,20μ.) και ωμές 

πλίνθους (ύψους 0,60 μ.) στο πάνω μέρος του. στην εσωτερική του 

πλευρά ένα πεζούλι κατασκευασμένο από ωμές πλίνθους και ξύλα έδινε 

την δυνατότητα στους αμυνόμενους να μάχονται εκ του ασφαλούς. 01 

πι: ς, πολύ ισχυρά οχυρωμένες, αποτελούν αvτιπροσωn ευτικά δtiγμοτα 

«της καμπτόμενης διόδου με παγίδες)> - που έφτασαν σε υψηλό βα θ11ό 

τελειότητας mηv ύmερη στραϊ1ωτική αρχιτεκτον1κή των Μυκηνών, της 

Τίρυνθας και των Αθηνών. 

Κτίστηκαν καμπύλοι τοίχοι εμπρός από κάθε πύλη υποχρεώvονιcις 

τον εισερχόμενο να διέλθει απ' την καμπύλη είσοδο κω στην συνέχεια από 

μία στενή πύλη προκειμένου να βρεθεf στο εσωτερικό . Σκοπός αυτής 1ης 

διόδου ήταν να εκθέσει τους εισβολείς στα πλήγματα των uπεραιπιΊση~ν 

που βρίσκονταν επάνω δεξιά, μια και η ασπίδα που κρατοίJσαν Oi 

επιτιθέμενοι δεν τους κάλυπτε απ' την δεξιά πλεupά και τους ανάγκαζε να 

συvωθούνία! μέσα σε μια στεvr) αυλή, ανάμεσα σrα ψηλά τείχη που τους 

περ1τριγύριζαν. Ο! πύλες λειτουργούσαν ϊαυϊόχροvα και ως κρυφοί πύργοι 

με επάλξε:ς. Ανάμεσα στίς δύο πύλες ένας πύργος με ημικυκλικrΊ κάτοψη 

προσέφερε σrιΊριξη και προστασία στο ενδιάμεσο των πυλών τμήμα του 

τείχους. Τα άκρα του τείχους προστα1εύονταν από γωvιαfοuς επίσης 

ημικυκλiκούς πύργους. 

Μια με.γάλη πυρκαϊά την οποία προκc1λεσε μια εχθρική επίθεση, 

κατέmρεψε τον οικισμό 5 (την ίδια εποχrΊ καταστράφηκαν και άλλες 

πρωτοελλεδικές εγκαίαστάσε1ζΑσίνη , Τίρυνθα, Λέρvα). Ο οικισμός 6 πσu 
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ΤΕ ί πε:Ρ~ιΑ ΟΧΥ ~~ι\.Ιι.1 .,.. ι<ΕΣ. ΠΟΛΕ 1Σ Σ ΓΟrι Ε.\ι :.Δ ΚΟ .--:,:=c, 

ακολοίιθησε (2050-2000π.Χ . ) ορθώθη κε μέσα απ' τα ερείπια και νέσ 

οχυρωματικά έργα έι<αναν κάτι πραγματικά πρωτοφανές: όρθωσοv το 

κυρίως τείχος λίγα μέτρα πfοω από το πα αιό κω το θεμελίωσαν πόvω στα 

ερεiτπα του πριJJτοu οικοδομικοίJ τετραγώνου του καμένου οικισμοί~ 5. 'Ετσι 

ανά δύο σπίτια συγκρότησαν πύργους και τείχη, με αποτίλεσμα η παλαιά 

σειρά σπιτιών να καθορίσει και το σχέδιο της νέας οχύρωσης ενιί,) τα 

παλα ιά δρομάκια σχημάτισαν νέες πύλες εισόδου. Το παλαιό τείχος 

επισκευάστηκε και αποτέλεσε ένα πρότειχο. 

Στον οικισμό 8 (1900 - 1800 π.Χ.) οι κάτοικοι προχώρησαν σε μια 

ακόμη ενίσχυση του κυρίω ·- τείχους αυξάνοντας το πάχος του με μεγCιλε 

κυκλώπειες πέ )ες και διαμορφώνοντας διαφορετικά τους διαδρόμους των 

πυλών. Για πρόσθ c:τη φύλαξη κατασκευάστηκαν νέοι πύργοι, κτισμένα 

ανεξάρτητα απ' το τείχος ώστε σε περίπ rωση κατάρρευσης να μην 

συμπαρασύρεται το τείχος αλλά να παραμένει άθ1κτο. Το τείχος σε πολλά 

σημεία είχε πάχος 8μέτρα και ύψος 4μέτρα. Επίσης οι πύργοι σχημάτιζαν 

κρυφές γωνίες και επικίνδυνα ορμητήρια .. 

Η οχύρωση εξελίχθηκε σε περισσότερο περίπλοκη και δαιδαλώδη 

στον οικ1σμό 9 (1 800 - 1 650π.Χ . ) . Το τείχος εξωτερικά κτίστηκε με κυρτή 

επιφάνεια και από λίθους ινώ ένας διάδρομος μέσα στο τείχος οδηγούσε 

απ' το ένα άκρο του οχυρού στο άλλο και σε δύο αυλές. Επίσης 

ανοίχτηκαν μυστικές δίοδοι για ξαφνικές εξόδους των πολιορκούμενων. 

Μινωϊκf Κρήτη (2000π.Χ.- 1 450τr.Χ. ) 

Κοινωνικοπολιτιrές συνθήκες 

Η εμφάνιση του χαλκού στον Αιγυπτιακό χώρο δημιούργησε μία 

πραγματική επανάσrαση. Οι φυλετικές ομάδες που είχαν στα χέρια ~ους το 
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ΤΕ.Ι. ΠΕ!ΡΑ!Α ΟΧΥΡΩΜΑ Τ!ΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

όπλο αυτό κέρδισαν εύκολα τη μάχη για επιβίωση και κατέλαβαν τους 

χώρους όπου ανθοίJσε ο νεολιθικός πολιτισμός . Στη ν ΚρrΊτη, η αλλαγή 

αυτή έγivε σταδ!αι<ά . Έτσι, εvι;.J κατά την πρώιμη χαλκοκρατία στον χώρο 

αυτό δεν έχουμε ιδωfτερα σημαντι κές εξελίξεις, μετά το 2000 π . Χ. 

αναπτύχθηκε ένας σπουδαίος πολιτισμός που κυριάρχησε σrην περιοχή 

του Αιγαίου και στην ευρύτερη ζώνη της Ανατολι κής Μεσογείου. ο 

πολιτιο μός αυτός ήταν ο Μινωικός και η εποχή αυτή ονομάστη κε 

Μεσομ ινωϊκή περίοδος. 

Κατά την Μεσομιvωϊκή περίοδο οι Κpήτες είχαν αναπτύξε ι σε μ εγάλο 

βαθμό το εμπόριο και την ναυτιλία. Η μινωική οικονομι κή οργάνιvση 

ακολουθούσε διάφορα «μοντέλα». Ωστόσο θα πρέπει να αποκλειστε ί ο 

απόλυτος συγκεντρωτισμός και ο έλεγχος από τα ανάκτορα , αν και το 

εξωτερικό εμπόριο αποτελούσε απόλυτο ανακτορικό προνόμιο . Η 

οικονομική ανάπτυξη καθώς και η έντονη εμπορική δραστηριότητα 

προσέδωσε ευμάρεια στους κατοίκους του νησιού ενώ παράλληλα έδωσε 

τη δυνατότητα κατασκευής μεγαλοπρεπιίΝ ανακτόρων και ναιlJν. Από τις 

ανασκαφές που έχουν γίνει καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ανάκτορο 

ήταν τεραστίων διαστάσεων και κατείχε το κέντρο του οικισμού . 

Ουσιαστικά επρόι<ειτο για μία ανεξάρτητη και αυτόνομη πόλη η οποία 

μπορούσε να επιβιώσει ανεξάρτητη από τον υπόλοιπο οικισμό. 

Ο Μινωϊκός πολιτισμός ο οποίος διέφερε σημαντικά από τους 

υπόλοιπους Ελληνικούς πολιτισμούς (προσδίδοντας έτσι την Ανατοι ίτικη 

καταγωγή του) από αρχιτεκτονικής πλευράς έγινε γνωστός περισσότερο 

για τον θαυμάσιο τρόπο κατασκευής των κτιρίων του καθώς επίσης και για 

την μοναδική διακόσμηση των χώρων, και λιγότερο για τους αμυντικούς 

περιβόλους των πόλεων και τα κάστρα του (όπως αργότερα οι Αχαοί) . 

Έτσι θα λέγαμε ότι η οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη του νησιού δεν 

οδήγησε τους Κρήτες σε ανάλογες αμυντικές οχυρώσεις και προφυλάξει. 
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τε ι πι:: F'A :4 

Στην uπόλοiτrη Ελλ6δα οι οχυρωματικοί περίβολοι δεν είχαν μεγάλη 

διάδοση, σε μερικές όμως πεpίπτώσεις ανανεώθηκαν οι ήδη υπόρχοvτις 

περίβολο!. Ένας γνήσιος οχυρωμένος οικισμός ήταν η Μάι θη η οποία στην 

ουσία δεν είχε τείχος αλλά ένα είδος περιβόλου όπου έβρισκαν καταφύγιο 

κάτοικοι και ποίμνια. 

Μu κη\ι uϊ~ός τrο ιτισμός (1600Μ 1100 τr.Χ.) 

Κοινωνικοπο πικές συν κες 

Στα μέσα της 2ης χιλιετίας ο πολιτισμός της Μινωικής Κρr1της 

βρίσκονταν σε μία συνεχώς φθίνουσα κατά01αση. Η παραιιψrJ του 

ολοκ, ηριί,)θηκε το 1450 τr .Χ. με την σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του 

νησιο(ι η οποία από πολλούς αποδίδεται στην έκρηξη του ηφαι01·είου της 

Θήρα. 

Στην ψτειρωτική Ελλάδα ήδη από τον 160 01<.i.\να είχε αρχίσει να 

επικρατεί ένας πολιησμός ο οποίος έμεινε γνωστός ως Μυκηναϊκός 

πολιτισμός. Αναπτύχθηκε κυρίως σε περιοχές της Πελοποννι1σου και της 

Στερεάς Ελλάδος κω κυριcφχησε στον Ελλαδικό χώρο για μισti περίπου 

Χ1λ1ετία. Κατά πολλούς 01 Μυκηναίοι απέκτησαν πλούτο με επιδρομές και 

λεηλασίες ενώ προήχθησαν πολιτισrικώς όταν ήρθαν σε επαφή με τους 

Κρήτες. Κατά τις εnιδρομές αυτές και τις λεηλασίες απέκτησαν τα πολύτιμα 

χρυσά και αργυρά έργα που έχουν σωθεί μέχρι σήμερα και απήγαγε 

εξασκημένους τεχνίτες από μεγάλα καλληεχvικά κέντρu της Κρήτης, οι 

οποίοι μεταφύτευσαν τις γvιJJσεις τους στην μυκηναϊκή Ελλάδα . 

Από πολιτικής π λευρίις οι Μυκηναίοι ήταν ένας αυστηρά μοναρχικός 

λαός . Οι ηγεμονίες αυτές ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και αυτό γίνεται φανερό 

από τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα τα οποία δέσποζαν στους οικισμούς της 
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ΤΕ Ι ΓΙΞιΡΑ;Α ΟΧΥΡ{)ι\ιfΑ Τ .1-'ΞΣ ΠΟ.ι\Ε Ζ Σ: ΟΝ :Ξι1 '.Α.11>\( .<ΩΓΟ 

εποχής, αλλά και από τους επ1βλη1 ικούς βασιλικούς τ6φους οι οποίοι 

txouv μνημειακό χαρακτήρα. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι Μυκηναίοι 

άρχοντες πολλ.ές φορές αλληλοσυγκρούονταν για την επικράτηση σε 

αμφισβητούμενες περιοχές καθι~ς επίσης και οι συνεχείς προστριβfς τους 

με γεηονικο(ις λαούς τους ι~θησε να oχupi)Jσouv τις πόλεις τους σε τέτοω 

βαθμ :) ().Jστε να τις κατασrήσοuν απόρθητες. 

Από αρχιτεκτονικής πλευράς παρατηρούμε ότι τελικά 

οχu pι..ι..;vόντουσαν μόνο τα ανάκτορα ενώ ο υπόλοιπος οικισμός βρισκόταν 

εκτός του σμuντικο(J περιβόλου. Τα τείχη αυτά, εκτός από την 

αδιαμφισβήτητη προστασία που παρείχαν στην ακρόπολη, αποτελούσοv 

ουσ1ασηκ6 σύμβολο και μέτρο της ισχύος του ηγεμόνα . Συγχρόνως τα 

τείχ η αυτά εξασφάλιζαν το απαραβίαστο rou κρατικού θησαιφοφυλακfου. 

Συνεχείς βελτιώσεις κα1 προσθήκες στις οχυρώσεις κατέστησαν τις 

ακροπόλεις (tδια ίτερα της Τίρυνθας και των Μυκηνών) ικανές με ένα 

σχετικά μικρό αριθμό πολεμιστών να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε εχθρική 

ενέργεια. Μπορούμε να ισχυριmούμε με βεβαιόπμα ότι για τα μέτρα τις 

εποχής , οι ακροπόλεις αυτές αποτελούσαν απόρθητα σύμβολα ισχύος . 

Υλικά κατασκευής 

·wοπως είναι γνωστό από τη Νεολiθική εποχή όπου παρατηρούνται 

οι πρώτες οχuρ<JJσεις, τα βασ1κά υλικά τα οποία αποτελούσαν τους 

περιβόλους αυτούς ήταν η πέτρα, ο πηλός και το ξύλο . ·wομως, ο τρόπος 

κατασκευής των τειχών αυτών, καθιί,)ς και το μέγεθος και η ποιότητα των 

υλικών, απέχουν πολύ από τις πρωτόγονες «περ1φράξεις» παλαιότ ερων 

εποχων. 

Τα τείχη των μυκηναϊκών ακροπόλεων γίvοvταt κατά κανόνα με το 

κυκλώπειο σύστημα . Τα κυκλLJπεια αυτά τείχη ήταν κτισμένα με πράmιουι; 
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ΤΕΙ. ΓΙΕΙΡΑίΑ ΟΧ'r'ΡΩΜΑ Τ!ΚΕΣ ΠΟΛΕ!Σ ΠΟΝ ΕΛΛΑΔ;ί\Ο ΧΩΡΟ 
------------------ ·------------

λίθους 01 οποίο~ αφού έχουν υποστεί κάποια ελαφρά μορφοποίηση 

χρησψοποιrJθηκαν yiα την κατασκευή του περιβόλου. Είvα: χr.r:ιακτηριστικό 

ότι οι πέτρες αυτές σε πολλές περ1πτ()Jσε1ς σχηματίζουν το τείχος κω 

στηρίζονται μεταξύ τους ενώ απουσιάζει οποιαδήποτε συγκολληΤiκή ύλη. 

Τα τείχη αυτά κατασκευάζονται με θεμελίωση ενώ το μέγεθός τους είνω 

εvτuπωσ1ακ6. Το π6χος των τειχι~ν σε ορισμένες περιπτιl1σε1ς αγγίζει τα 

1 ?m και το ύψος υπολογίζεται ότι αρχικά έφτανε τα 1 Om. Λόγω των 

τεραστίv->ν αυτι.ίJV διασrάσευΝ 01 πολεμιστές που προm-άτεuαv το οχυρό, 

μάχονταν πάνω στα τείχη τα οποία σχημάτiζαv επιJλξεις. Επίσης στο 

εσωπρικό των τειχ<JJΥ και της ακρόπολης κατασκευάζονται σr1ραγyες που 

χρησίμευαν για αποθήκευση ή καταλύματα. Οι κλίμακες ανόδου ή καθόδου 

ήταν πέτρινες ενώ οι βαριές θύρες καίασκευάζοvταv με τέτοιο τρόπο ώm·ε 

να μην είναι προσιτές σε μεγάλο πλήθος αντιπάλων. 01 πέτρες και η 

χρησιμοποιούμενη ξυλεία εfvαι uλ1κά της κάθε περιοχrΊς, αλλά αποτελεf 

αντικείμενο θαυμασμού ο τρόπος μεταφοράς και στερέωσής τους. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, γίνεται φανερό όη οι μυκηναίοι ήταν 

άριστοι για την εποχή τους αρχπέκτοvες ενώ από οχυρωματικής πλευράς 

01 πόλεις τους αποτελούσαν λομπρι.Ί δείγματα πλούτου, μεγαλοπρέπειας 

αλλά κω ευφυίας. 

Μέθοδο1 οχύριvσης 

Όπως αναφέρομε και προηγουμένως οι Μυκηναίοι κατασκεύαζαν 

τείχη ακολουθώντας το κurJ,Li.)Πείo σύστημα. Ωστόσο Ο! πόλε1ς οι οποίες 

τώρα προστατεύονταν ήταν σαφώς μεγαλύτερες εvώ η αpχιτεκτοv1κή κω η 

τεχνική της οχύρωσης είχαν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. 

Όπv.1ς είναι γνωστό ο Μυκηναϊκός πολiτ:σμός άνθισε κατ ' αρχας 

στην Πελοπόννησο, τη Στερεc1 Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τηv Είιβοια. Αυτό 
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συμβαίνεί επειδή μόνο σε αυτόν τον χώρο απαντώνται με σχετική 

πυκνότητα ορισμένα σημαντικά χαρακτι ρισ1 ικά που αναγνωρίζονται γενικά 

ως μυκηναϊκά. Πολλοί οικισμοί είχαν οχυρωθεί επί εκείνης της εποχής αλλά 

αυτοί που ξεχωρίζουν είναι της Τίρυνθας, των ΜυκηvιίJΥ, των Αθηvι\.>ν και 

ως ένα βαθμό της Αρνης (Γλα). Δεν πρόκειται για οικισμοιjς, αλλcι για 

οχυρωμένα ανακτορικά συγκροτήματα που αποτελούσαν την πρωτεύουσα 

μιας επικράτειας mην οποία οι κάτοικοι ζούσαν σε οικισμοι.Jς συνήθως 

ανοχύρωτους. 

Οι ακροπόλεις αυτές κτίζονταν κατά βάση στην κορυφή κάποιου 

λόφου που δέσποζε σε μια περιοχή και στη συνέχεια υψώνονϊαν τα τείχη 

που με το μέγεθός τους αποτελούν αρχιτεκτονικό παράδοξο. Τα 

οχυρωμένα ανάκτορα ήταν απόλυτα αυτάρκη καθι;.Jς διέθεταν τεράστιες 

αποθήκες ενώ σ' αυτήν κατέφευγαν και πολλοί κάτοικοι της υπαίθρου. Τα 

κυκλώπεια τείχη χτίζονταν από τεράστιες πέτρες οι οποίες εμπλεκόμενες 

μεταξύ τους και με άλλες μικρότερες σχημάτιζαν την όλη κατασκευή. Σε 

ορισμένα σημεία του περιβόλου κτίζονταν μεγάλοι τετράγωνοι πύργοι οι 

οποίοι είτε λειτουργούσαν ως προμαχώνες είτε υποστήριζαν ευαίσθητα 

σημ εία του τείχους (π.χ. πύλες). Λόγω του μεγάλου μεγέθους τους τείχους 

οι αμυνόμενοι είχαν τη δυνατότατα να διαμορφώσουν το πάνω μέρος του 

ώστε να τους διευκολύνει όταν υπήρχε κίνδυνος. Έτσι κατασκευάστηκαν 

έπάλξεις αλλά και πύργος με οροφή ώστε να είναι 01 μαχητές πιο 

ασφαλείς. Η υψηλή τεχvικrΊ των Μυκηναίων παρατηρείται και απ6 το 

γεγονός ότι η όλη κατασκευή μιας οχυρωμένης ακρόπολης ήταν γεμάτη 

κρυφές παγίδες και κατασκευασμένη με τέτοιες γωνίας και καμπύλες ιiJστε 

να φέρνει σε δυσχερή θέση τους εισβολείς. Χαρακτηριστικό παρά ειγμα 

αποτελεί η βορειοδυτική πύλη των Μυκηνών (η γνωστή πύλη των 

Λεόντων) στην οποία πριν την είσοδο σχηματίστηκε κλειστή αυλή με το 

τείχος να προστατεύει από τα ανατολικά, ενώ ένας πύργος έκλεiνε τη 

δυτική πλευρά. Η διαμόρφωση αυτή είχε διπλό σκοπό: Αφενός οι 

εκτιθέμενοι εφορμούσαν με μικρο αριθμό οπλιτών, αφετέρου 
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β ρισκόντουσαν εκτεθειμένο ι στους μαχητές του πύργου που βρίσκονταν 

στη δεξιά απροστά ευτη πλευρά τους. Οι συνθήκες αυτές καθιστ ,· 1 αν την 

πύλη απόρθητη. Εκτός όμως από τις σημαντικές καινοτομίες που 

εισήγαγαν σrην κατασκευή των τειχών, 01 Μυκηναίοι, προέβησαν και σε 

άλλα όχι τόσο φανερά , αλλά εξίσου σημαντικά αμυντικά έργα όπως η 

κατασκευ ή σηράγγων-δ ιόδων οι οποίες οδηγούσαν τους υπερασπιστές σε 

α ιφνιδιαστικές επ ι θέσε ι, ή οι διπλές πύλες οι οποίες σχημάτιζαν διπλούς 

οχυρωματικούς περιβόλους μεταξύ πύρων και τειχών . Επίσης ο ι 

τετράγωνοι προμαχώνες που προστάτευαν τις βαριές ξύλινες θύρες είχαν 

σκέλη που εξείχαν ανισομερώς ώστε να έχουν ευχέρεια πλήξης του 

εχθρού από τη δεξιά του πλευρά . 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι οι Μυκηναίοι προσέδωσαν μια ιδιαίτερη 

μορφή στους οχυρούς οικισμούς εντελώς διαφορετική από ότι είχε δε ι έως 

τότε ο Ελλαδικός χώρος. Οι τεχνι κές οχυρώσε ις κα ι οι μέθοδοι κατασκευ ής 

που χρησιμοποίησαν καταδεικνύουν ότι επρόκειτο για τεχνίτες έμπειρους, 

ευφυείς με απόλυτη αίσθηση του χώρου. Το γεγονός ότι μ έχρι την 

εμφάνιση της πυρίτιδας ο ι οχυρώσεις παρέμ ειναν αναλλοίωτες αποδεικνύει 

ότι οι Μυκηνα ίοι ήταν πρωτοπόροι στον τομέα αυτό και δημιούργησαν μία 

παράδοση η οποία άντεξε στο πέρασμα των αιώνων . 

Παραδείγματα οχυρώσεων εποχής 

ΤΙΡΥΝΘΑ 

Τα τείχη της ακρόπολης της Τίρυνθας , που ορθώνονται επι ενός 

χαμηλού λόφου, αποτελούν το τελειότερο δείγμα της μ υκηναϊκής 

οχυρωτικής τέχνης . Η ακρόπολη εξελίχθηκε μ έσα από τρεις διαδοχικές 

οικοδομικές φάσεις . Η πρώτη μυκηναϊκή ακρόπολη διαμορφώθηκε γύρω 
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ΤΕΙ ΠΕΙΡΑi. ΟΧΥΡΩι'ν!Α ΤJΚΕΣ ΠΟΛΕ!Σ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 
----------------------· ------ ----------·---

στο 1400 π.Χ., περιλάμβανε το χωρο του κατοπινού μεγάρου και είχε 

οχυρωτικό περίβολο με μια μόνο πύλη. Ορισμένα τμήματα του τείχους 

είχαν μόνο μία όψη, την εξιι.ηερ1κ(1. Γύρω στο 1250 π.Χ. προσθήκες κω μια 

σειρά τροηΌποΗΊσεωv δ1π λασfασαv στην έκταση της ακρόπολης;. Η 

σημαντικότερη εξέλιξη αυτής τηr~· rr '·ι •· : .: . ε ίνω η κατασκεuιΊ δύο διαδοχικών 

πυλών που έκλειναν ~ι " 'Ό·,. θυρόφυλλα. Σε αυτή τη νέα είσοδο 

απαντάται για πρώτ( ι c ,υ ά στην Τίρυνθα, όπως και στις Μυκήνες, η 

επινόηση με την οποία άλλαξε ριζικά η τακτική άμυνας των φρουρίων. Ο 

εχθρός αναγκc!στηκε πλέον να επιτίθεται μειονεκτώντας σε αριθμό, 

ευελιξία, ευχέρεια βολής και δυνατότητα εξουδετέρωσης των αμuνομέvωv, 

οι οποίοι ήταν σε θέση να πλrΊποuν τους επιτιθέμενους όχι μόνο από τις 

πλευρές, αλλά και τα νώτα. Γύρω στο 1230 π . Χ. η ακρόπολη έλαβε τη 

σωζόμ ενη μορφή της. Κατά τη διάρκε1α αυτής της φάσης διπλασιάστηκε η 

έκτασή της, εξασφαλίστηκε ο ανεφοδιασμός της με νερό και η οχύρωση 

ισχυροποιήθηκε σε τέτοιο βαθμό που οι προσβάσεις της κατέστησαν 

απόρθητες. Συγκεκρψένα, ο περίβολος επεκτάθηκε προς Βορρά και εκεί 

δημιουργήθηκαν δίJο σήραγγες καθόδου προς το νερό. Ιδι α ίτερη έμφαση 

δόθηκε στηv είσοδο της ακρόπολης. Δημιουργήθηκε μια νέα αναβάθρα, η 

οποία πλαισ1ώθηκε από ισχυρά σκέλη που σχημάτιζαν μια στενή δίοδο 

ελεγχόμενη εύκολα. Το τελικό τείχος ήταν ισχυρότατο, πραγματικά 

«κυκλώπειο», με πάχος κυμαινόμενο από 7 ως 17(!)m και σωζόμενο ύψος 

7,50 m (το αρχικό υπολογίζεται σε 9-1 Ο m), που με βάση τις γνώσεις μας 

για την πολιορκητική τέχνη της εποχής αποτελούν - με το μέγεθός τους -

ένα αρχιτεκτονικό παράδοξο. 
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Η εντυπωσιακή προσθήκη της τελευταίας οικοδομικής φάσης είναι η 

κατασκευή του δρεπανοειδούς σχήματος Δυτικού Προμαχώνα. Μπροστά 

στον πύργο, που υπήρχε ήδη αtrό τη β ' φάση στη ΒΔ γωνία της μέσης 

ακρόπολης και προεξείχε από την εξωτερική όψη του τείχους, κτίστηκε 

τείχος πάχους 5-7 m, το οποίο κατεβαίνει ακολουθώντας καμπύλη 

διαδρομή, παρακάμπτει τις οδοντωτές προεξοχές του δυτικού τείχους και 

καταλήγει, διαγράφοντας ημικύκλιο, να ακουμπήσει στην πρόσοψη του 

γωνιώδους περιβόλου. Έτσι κατασκευάστηκε ένας ογκώδης και 

ισχυρότατος προμαχώνας, ο οποίος προέκτεινε - κατά κάποιο τρόπο - το 

βόρειο τμήμα της δυτικής πλευράς και κάλυψε τη βοηθητική είσοδο. Από τη 

στενή αυτή πυλίδα άρχιζε κλίμακα που οδηγούσε στον τετράγωνο πύργο . 

Η πυλίδα δεν είναι ευθύγραμμη κατά το διαμήκη άξονα αλλά γωνιώδης και 

το άνοιγμά της αυξάνει το ύψος παίρνοντας τη μορφή ανώμαλης χοάνης 

στραμμένης προς τα έξω. Η μορφή αυτή είχε καθαρά αμυντικό χαρακτήρα : 

λόγω του μικρού ανοίγματος οι επιτιθέμενοι δεν μπορούσαν να 

εισορμήσουν παρά ένας - ένας. Αντίθετα το μεγαλύτερο εσωτερικό 

άνοιγμα έδινε τη δυνατότητα σε πολλούς από τους υπερασπιστές να 

βάλλουν ταυτόχρονα κατά λιγότερων αντιπάλων. Όμως και · στην 

περίπτωση που οι επιτιθέμενοι κατάφερναν να εισχωρήσουν, έπρεπε να 

ανέλθουν μία κλίμακα μήκους 45-50 m βαλλόμενοι στα πλευρά και τα νώτα 

από τις επάλξεις του παρακείμενου τείχους, τόσο του καμπύλου αριστερά 

όσο και του οδοντωτού δεξιά. Αν τελικά έφθαναν, με πολλές απώλειες, 

στον τετράγωνο πύργο αδιαπέραστο εμπόδιο : ένα λάκκο του οποίου οι 

διαστάσεις δεν τους επέτρεπαν να τον υπερπηδήσουν. Ο λάκκος 

καλυπτόταν από σανίδωμα, είδος κινητής γέφυρας, που ήταν εύκολο να 

αφαιρεθεί και έτσι να απαγορευθεί η διάβαση προς το εσωτερικό του 

πύργου. 
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Σημαντικότατο συμπλήρωμα του τείχους και της συνολικής 

οχύρωσης εfvαι η κατασκευή (στο νότιο τμrΊμα της ακρόπολης) συpίγγών, 

που χρησfμευαv πιθανώς για την αποθήκευση τροφίμων ή ως καταλύματα 

της φρουράς. Πρόκειται για επψήκη δωμάτια, καλυμμένα με ογκόλιθους 

που σχημάηζαv ψευδοθόλο κατά το σ(ιστημα της επεξοχr1ς. Στην 

ανατολική σύριγγα ανοίγονταν έξι τετράγωνα δωμάτια, ενώ στη νότια 

πέντε. 

ΜΥΚΙ-ΙΝΕΣ 

Η ακρόπολη των Μυκηνών uπr)ρξε το σπουδαιϊηερο κέντρο του 

μυ κηναϊκού πολιτισμού. Η κορυφή του λόφου υψώνεται περίπου 280 rn 

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Προς το Νότο το βαθύ φαράγγι 

Χάβος χωρίζει το λόφο από τη Σάρα (το βουνό προς τα δεξιά, ύ ψοί,Jς. 660 

m) και τον καθιστά απρόσιϊο από την πλευρά εκείνη. Οι πλαγ1ές 

περιβάλλονται από ισχυρά τείχη, που μεταβάλλουν το λόφο σε ακρόπολη 

τριγωνικού περίπου σχήμαίος. Τα τείχη ακολουθούν το φυσικό σχηματισμό 

του πετρώματος (το φρύδι του βράχου ) και έχουν μέσο πάχος 5,50 m ενώ 

το ύψος του υπολογίζετω σε 12 m περίπου (σήμερα σε διάφορα σημ ε ία 

διατηρε ίτε σε ύψος 8,25 n1). Στο μεγαλύτερο μέρος τους τα τείχη είναι 

κτισμένα με ακανόνιστους ογκόλιθους οι οποίοι έχουν τόσο μ εγάλες 

διαστάσεις ώστε οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως τους είχαν 

χρησιμοποι ήσε ι οι μυθι κο ί Κύκλωπες - γι' αuτ6 ονομάστηκαν κω 

κυκλώπεια τείχη. 

31 
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ΟΧΥΡΩΜΑ ΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕ/Σ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΌ ΧΩΡΟ 

.-

Η κύρια είσοδος της ακρόπολης βρίσκεται στη βορειοδυτική γωνία 

του περιβόλου της και είναι γνωστή ως Πύλη των Λεόντων, ατrό το μεγάλο 

τριγωνικό ανάγλυφο με την παράσταση των λεόντων που τη στερεώνει. Η 

βορειοδυτική γωνία με την οχυρή πύλη θα προκαλούσε μεγάλη εντύπωση 

(όπως και σήμερα), ιδίως σε εχθρούς που θα επιχειρούσαν να κυριεύσουν 

την ακρόπολη. Πριν από την Πύλη των Λεόντων σχηματίστηκε στενή αυλή, 

με το τείχος της ακρόπολης να υψώνεται πάνw από την ανατολική της 

πλευρά, ενώ ένας ισχυρός πύργος την κλείνει από δυτικά. Η διαμόρφωση 

είχε διπλό σκοπό: αφενός οι επιτιθέμενοι ήταν αναγκασμένοι να εφορμούν 

με ελαττωμένο αριθμό οπλιτών, γεγονός που εξασθένιζε την προσπάθειά 

τους, και αφετέρου οι υπερασπιστές που ήταν τοποθετημένοι στη κορυφή 

του πύργου προσέβαλλαν τη δεξιά (απροστάτευτη) πλευρά των 

επιτιθεμένων, ενώ άλλοι από το ανατολικό τείχος προσέβαλλαν την 

αριστερή πλευρά και τους ανάγκαζαν να κρατούν την ασπίδα τους στον 

αριστερό ώμο. Οι συνθήκες αυτές κατέστησαν την πύλη απόρθητη και γι' 

αυτό ποτέ δεν παραβιάστηκε. 

Η Πύλη των Λεόντων είναι ένα μεγαλιθικό μνημείο με αρμονικές 

διαστάσεις. Αποτελείται από τέσσερις μονολιθικούς κροκαλοπαγείς 

ογκόλιθους. Μόνο το μονολιθικό υπέρθυρο ζυγίζει περίπου 18 τόνους! 

Αυτό όμως που ελκύει αμέσως την προσοχή είναι η μεγάλη τριγωνική , 
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πλάκα από τιτανόλιθο, που καλ(ππει το κενό του τριγLJνου πάνω σπό το 

υπέρθυρο. Σκοπός του ανακοuφιστ1κο ι.'1 τpiγ()_>vou ήταv να απαλλ6ξε 1 το 

υπέρθυρο οπό το τεpάστω βcφος της αvωδομr1ς και να μεταβ ιβάσε ι μέρος 

της καταπόνησης στις πλευρές κω στα σημεία που στηρίζονται από τις 

παραστcιδες της πύλης . Η τpiγων1κrΊ πλάκα φέρει την περίφημη ανάγλυφη 

παράσταση των λεόντων, που θεωρείτα ι το αpχαιόπρο παράδειγμα 

μνη μειακrΊς γλυπτικής του δυτι κού πολιτισμού. Η Πύλη τωv Λεόντων 

κατασκευάστη κε γύρω στο 1250 π.Χ. Το ανάγλυφο λοιπ6ν απεικονίζεi το 

θuρε6 του Ατρέα (που βασίλευσε την ίδια εποχή) και βρ1σκόπ1v στη θέση 

του όταν ο γιος του Αγαμέμvι.ιJV ξεκίνη σε για την εκστρατεία της Τροίας. 

Ωστόσο δεν κτίσrηκαv όλα τα τείχη την ίδια εποχι:J . Όπως στην 

Τίρυνθα, έτσ1 και στις Μυκήνες διαττ1ση)Jθηκαv τρε:ς ο~κοδομϊ κές φ6σεις. Ο 

αρχαιότερος περίβολος, κυκλιJπrειος, χρονολογείτα1 περί το 1340 π .Χ . και 

περ1ελάμβαvε το βόρε ιο fιμισυ της σωζόμενης ακρόπολης. Γύρο στα 1250 

π.Χ . μεγάλωσε η ακρόπολη και κτfστηκε η Π(Jλη των Λεόντων, ο πύργος 

της, η επένδυση του αvατολ!Κ.ΟLJ τοίχου της αυλής και όλο το 

δρεπανοειδούς σχήματος δuτικ.ό κυκλώπειο τείχος, συμπεριλαμβάνοντας 

με αυτόν το τρόπο εντός της ακρόπολης τον ταφικό κύκλο ,Δ.. . Λίγο 

αργότερα κτίστηκε η Βόρεια Πύλη. Στα τέλη του 13ou αιι~να π.Χ. έγ1vε κα~ 

η λεγόμενη βορε:οανατολι κfι επέκταση, γ1α V(-'i εξασφαλ ι στε ί η απρόσκοπτη 

προσέγγιση στην υπόγε ια δεξαμενή νερού . Η ακρόπολη είχε πάρε~ πλέον 

την οριστική της μορφή. 

Παραπλεύρως κω βόρεια της υπόγεiας δεξαμενής ανοίγεται μέσα 

από το τείχος σύpiγyα - δίοδος, δηλαδή έξοδος από την οποία οι φρουροί 

του οχuρο(J μπορούσαν να πραγματοπσιούv αιφνιδιαστικές επιθέσεις καίeχ 

των πολεμίων που επιχεφοι)σαν va προσβάλουν τη Βόρεια Πύλη . Στο 

νότιο τμιΊμα της βορε1οαvατολ1κής επέκτασης κο1 απέναvη από τη βόρεια 

σύριγγα υπάpχε: μια άλλη δίοδος δια μέσου του τείχους. Η έξοδος 

33 



ΤΕ. !. ΠΕΙΡΑ!Α ΟΧΥΡΩΜΑ ΠΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ Ε.Λ.ΛΑΔ ίΚΟ ΧΩΡΟ 

- ------------- ·----- ·--·-·--

οδηγούσε σε ένα ισόπεδο (ταράτσα) που χρησίμευε ως σκοπιά, έχοντας 

επιβλητι κή θέα προς το φαράγγι του Χάβοu . 

ΤΡΟΙΑ 

Οι έρευνες στην Τροία απεκάλυψαν την ύτταρξη εννέα πόλεων , σε 

αλλεπάλληλα στρώματα, που καλύτηουν χρονολογικά περίοδο 3.000 

χρόνων. Η Τροία 1, όπως συνάγεται από τις ανασκαφές και τα 

αρχιτεκτον ι κά ευρήματα , ι δρί1θη κε κατά την Π ρώιμη Εποχή του Χαλκο(ι 

(3000-2000 π.Χ.) ως έδρα άρχοντα κα ι ήταν οχυρωμένη με ισχυρό τείχος 

σε σχrιμα πολυγώνου που ενισχύθηκε πολλές φορές. Δομι κά αποτελε ίται 

από ευθύγραμμα τμήματα (μήκους 14,32 κα ι 34 m) τοποθετημένα το ένα 

δίπλα στο άλλο, σχηματίζοντας γων ίες στα σημ εία επαφής . Α.κολοuθούν 

πορεία κατά μή κος των φυσικών πορειών του λόφου, έχοντας στην 

εξωτερική τους πλευρά έντονη κλίση προς τα μέσα -- ήταν εύκολο να 

αναρρ ιχηθεί κάποιος σ' αυτά . Η πορε ία συνεχιζόταν με ένα κάθετο τείχος, 

ύ ψους περίπου 3-4 m. Κύρια ε ίσοδος είναι η Νότια Π ύλη , η οποία ε ίναι και 

η παλαιότερη ε ίσοδος στη Μ . Ασ ία, με δύο πύργους αριστερά κα ι δεξιά να 

την προστατεύουν . 

Αvσnαρόστοοη του Νότιο υ Πύργου μαζί με r ηv Πύλη ~σως .:> ι .~μηρικέ ς 
Σκσrις Πύλες) rης Τροίας Vl iσι '111 r·o θpvλος rου Οδυοοt:σ • Π . 
Κόvvολυ . ιχδόσ-ι:ι<: r.ι . lo'ffJOόΠOUλ(Jς.), 34 
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Η Τροία ιι (2600-2300 π.Χ.) είναι ένα πραγματικό οχυρό διαμέτρου 

100 m. Η περίοδος υποδιαιρείται σε οκτώ οικιστικές φάσεις, με 

σπουδαιότερη την Τροία ιιc. Το τείχος της (μήκούς 330 m) είναι 

περισσότερο ογκώδες από το προηγούμενο και με έντονη κλίση προς τα 

μέσα. Αποτελείται στο κάτω μέρος από λίθινη κρηπίδα ενισχυμένη με πηλό 

ενώ το πάνω και για ύψος μεγαλύτερο από 3 m αποτελείται από άψητες 

πλίνθους. Στη νοτιοανατολική πλευρά το τείχος ενισχύθηκε από μικρούς, 

ορθογωνικής διατομής, πύργους, σε αποστάσεις 6,5 m μεταξύ τους. Η 

_--=. είαοδqς_γ1νgrq_y_ δυνqτή IJ~QW δύο πυλών σχήματος διπλού Η. · . · 

Από τις επόμενες φάσεις η πλέον ενδιαφέρουσα είναι η Τροία νι 

(1900-1275 π.Χ.), η οποία υπήρξε το σημαντικότερο κέντρο στη 

βορειοδυτική Μ. Ασία, έδρα άρχοντα ή βασιλιά, έχοντας τη μεγαλύτερη 

έκταση από όλες τις προηγούμενες. Ο ανασκαφέας Wiιhem Dorpfeιd, 

ύστερα από συγκρίσεις με τις Μυκήνες και την Τίρυνθα, ταύτισε την Τροία 

νι με την ομηρική Τροία. Το τείχος έχει μήκος περίπου 552 m και 

αποτελείται από ανεξάρτητ~ διαδοχικά τμήματα που του δίνουν σχήμα 

πολυγώνου. Τα τμήματα · αυτά έχουν τέτοια διάταξη ώστε να του δίνουν 

«πριονωτή» μορφή. Το τείχος είχε λίθινη κρηπίδα (πλάτους 4-5 m), ενώ η 

ανωδομή ήταν πλίνθινη. Ισχυροί πύργοι καθιστούσαν την άμυνα πιο 
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αποτελεσματική . Ένας χαρακτηριστικός αμuντiκός πύργος είναι αυτός που 

βρίσκεται ΒΑ και ορθώνεται ακόμα . Έχει μήκος 18 rn, και πάχος 8 m, 

παρουσ1άζε1 κλίση ~'01 στη νότια άκρη του προεκτείvετω, επιι<αλύπτοvτας 

το απέναντι τείχος ιJJστε να δημιουργείται μικρή πύλη. Ο πύργος αuτ(! J 

(προμαχιJJνας) θεωρείται ότι κατασκευάστηκε για την κάλυψη τη ς πίσω 

από αυτόν ευμεγέθους δεξαμενή ς . Το επόμενο τμήμα του τεfχοuς 

επικαλύπτει στο νότιο άκρο του το ακόλουθο (εν συνεχεία) τμήμα του 

τείχους, ιi.Jστε να δημ1ουργείται η Ανατολική πύλη (Δαρδάvειες Πύλες;), η 

οποία έχει μορφή διαδρόμου (πλάτους 2 n1 και μήκους 5 m). Η όλη διάταξη 

προσέφερε άριστη προστασία μια και ο επιτιθέμενος βαλλόταν εκατέρωθεν 

και παγιδευμένος εξουδετερωνόταν πριν προλCιβ ε ι να παραβιάσε ι την 

πύλη . Στο μέσο του επόμενου τμήματος του τείχους ορθώνεται ένας 

ογκώδης πύργος και στη συνέχεια ένας δεύτερος παρ6μοως προσταπύ ε ι 

τη Νότια πύλη (Σκαιές Πύλες; ) , την κύρια είσοδο του οχυρού που ανοίγεται 

σ' εκείνο το σημείο. Η τελευταία πύλη δημιουργείται με γωνίωση του 

τείχους. 

ο οικισμός της Τροίας νι ι 1 ( 1275-1100 π.Χ.) κτίστηκε πάνω στα 

ερείπια της νι που καϊαστράφηκε από σεισμό. Η κυριότερη μεταβολή στο 

τείχος παρατηρείται στη Ανατολική πύλη, όπου τμήμα του τείχους 

προεκτάθηκε προς το Νότο, δημιουργώντας ένα μακρύ και στενό διάδρομο 

και ενισχύοντας την οχύρωση. Η καταστροφή της Τροίας ν11 από πυρκαϊά 

ώθησε τους Αμερικάνους ανασκαφείς να την ταυτίσουν με την ομη ρ ι κή 

Τροία. 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ 

Η οχύρωση του προϋπάρχοντος (ήδη από την Υστεροελλαδική ι 

Περίοδο), οι κισμού που αναπτύχθηκε επί του ιερού βράχου, χρονολογείται 

κατά την Υστεροελλαδική ιιιΒ Περίοδο, δηλαδή περί τα τέλη του 13ου 
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αιώνα π.Χ. Η οχύρωση παρουσ1c1ζεται ενιαία, χωρίς διαδοχ 1 κές φόσ~ις. Το 

αξιολογότερα τμr1μα της οχύρωσης βpiσκόταv, όπως ήταν φυσικό, στη 

δυτική πλευρά του βράχου, η οποία δεν παρείχε φυσι"ή προυιαοία. Στο 

σημείο αυτό κτίστηκε ένας ισχυρός ενσωματωμένος στο μεταγενέστερο 

πίιpγο του ναίσκου της Αθηνcι:: Ν Ιις 1ς (του 5ου αιώνα π . Χ.), μια και οι 

Έλληνες της κλασικής εττr, · ;- 'ω τηκον τα «ίχνη των προγόνων τους>). 

------- ------- -

Η διαμόρφωση της πuλης σε συνδυασμό με τον πύργο πρέπει να 

ήταν αντίστοιχη με εκείνη της Πύλης των Λεόντων στις Μυκήνες, αν δεν 

υπήρχε το παράδοξο της ύπαρξης δευτέρου στενού περάσματος μεταξύ 

του πύργου και του τείχους, με το οποίο «κανονικά» όφειλε να βρίσκεται σε 

επαφή ο εν λόγω πύργος. Ως αποτέλεσμα σχηματίστηκε μία «διπλή 

πύλη», εξαιρετικά οχυρr1 και με σπουδαίες αμυντικές δυνατότητες. Κι αυτό 

γιατί εκτός από τη μικρή εξωτερική αυλή της πρώτης σχηματιζόταν ένας 

στενός διάδρομος, με όλα τα πλεονεκτήματα για τους ι;περασπιστές του 

οχυρού και με όλα τα μειονεκτήματα για τους επιτιθέμενους, που ήταν 

υποχρεωμένοι να βρεθούν δύο φορές σε περιορισμένο χώρο και, 

εκτεθειμένοι στα βλήματα των αμυνομένων, να εξοντωθούν. 
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ΤΕ 1 ΠΕ!ΡΑΙΑ 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΝΗΣ (ΓΛΑ) 

Η ακρόπολη του Γλα βρίσκεται στο βορειοδυτικό μυχό της -

αποξηραμέvης - λίμνης της ΚωπαΊδας, κοντά στο σημείο όπου τα 

αποστραγγιστικά έργα των μυκηναϊκιίΝ χρόνων παρουσίαζαν κλίση προς 

τις καταβόθρες και την τεχvητrΊ σήραγγα η οποία αποχέτευε τα λιμνάζοντα 

ύδατα προς τον όρμο της Λάρυμνας. Ολόκληρο το πλάτωμα περικλείεται 

από εντυπωσιακό τείχος συνολικού μήκους 3 km το οποίο, αδιάσπαστο κα~ 

κτισμένο σε μια φάση, στεφανώνει το βράχο. Το σχήμα της ακρόπολης 

είναι σχεδόν τριγωνικό. Το πctχος των τειχών φθάνει τα 5,40 - 5,80 rn και 

διατηρείται σε ύψος 2-·6 m. Κύριο χαρακτηριστικό τους αποτελεί μtα 

1δ1ομορφία που συvαντάτω μόνο στην οχύρωση της πρι.ίJτης περιόδου της 

Τίρυνθας και στην Τροία : κατά διαστήματα, περίπου κάθε 9-1 Ο m, η 

επιφάνεια της πρόσοψης διακότπεται από κατακόρυφες οδοντώσεις 

(μικρές προεξοχές), που προσδίδουν στο τείχος πριονωτή εμφCινιση. το 

τείχος διακόπτεται από τέσσεpiς πύλες : τη Δυτικι'~, τη Βόρεια, τη Νότια και 

τη Νοτιοανατολική . Οι πύλες π, αισιώvονται από τετράγωνους ή 

ορθογώνιους προμαχιi.Ινες, τα σκέλη των οποίων εξείχαν ανισομερι;jς από 

την πρόσοψη του τείχους, ώστε η διαφορά ύψους να ε rιιτρέτrει στους 

υπερασπιστές να βάλλουν κατά των επιτιθέμενων από τις πλευρές 

(απροστάτευτη δεξιά πλευρά) και εν μέρε1 από τα νώτα. Η Νοτιοαvατολ1κή 

πύλη εfναι διπλή, έχει δηλαδή δύο εισόδους, που χωρίζονται από εναν 

ισχυρό τετράπλευρο πύργο. Οι εσωτερικοί χώροι των πυλι.i.>ν ήταν 

στεγασμένοι κει περιείχαν μικρών διαστάσεων δωμάτια, πιθανι.iJς για τη 

φρουρά 

Μεγάλες αναστατώσεις στην ανατολική Μεσόγειο, που προκ1 ήθηκαν 

από την κάθοδο των λαών της θάλασσας, επέφεραν διακοπr1 του 

εμ πορίου, με δραματικές συνέπειες στην οικονομία του μυκηναϊκού 

κόσμου. Γύρω στο 1100 π.Χ. οι μεγάλες εγκαταστάσεις της Τίρυνθας, των 
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Μυκηνών και των Αθηνι~JΙΙ (ο Γλας δεν υπ~:ιρχε πλέον), μετcι από 

καταστροφές, άρχiσαv σταδιακά να εγκαταλείποvτω και να μαραζώνουν, 

μια και απουσfαζε κάθε οικοvομ1κή δυνατότητα, αλ\ά κω το ενδ1αφέροv για 

την επ1σκεur1 των γιγαντ ιαίων τειχών . Μέχρι το τέλος του 12ou ωLί,)vα η 

εγκατάλειψη και η ερήμωση ήταν πλήρεις στις ΜυκιΊvες και στην Τίρυνθα , 

ενώ η ακρόπολη των ΑθηνιJ.Ν έλαβε ιερό χαρακτήρα . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Η ενότη τα αυτή αvαφέρετω στην περίοδο του Αρχαϊκοι) Ελλην1σμοι'J 

(11 00 π.Χ. -- 479 π.Χ.) των Κλασ1 κώv Χρόνων (5ος - 4ος π.Χ.) κω την 

Ελλη νιστική εποχή. 

Η αρχaϊκf1 εποχή αποτελεί περίοδο σημαντικών πολ1τικι~Jν και 

κοινωνικών αλλαγών , ι δίως μετά τη δημιουργία της πόλης-- κράτοuς. 

Εξαίρεση αποτελεί η περίοδος των Σκοτεινών αιώνων ( 11 ος-1 Οος) όπου οι 

κοινωνίες αρχικά εμφάνιζαν μία άναρχη μορφή. Κατά τη διάρκεια της 

αρχαϊκής εποχής ολοκληριJJθηκαν πλήρως 01 κοινωνικές αλλαγές που 

διαδέχθηκαν τη διάλυση του μυκηναϊκού ανακτορικού συστriματος . Η 

ανάπτυξη του εμπορίου και των ταξιδιών στη Μεσόγειο, η εμφάνιση του 

αλφαβr)του κα1 η διάδοση της γραφής αποτελούν μερικές μόνο όψεις των 

εξελίξεων που δημιούργησαν το υπόβαθρο της κλασσικής αρχαιότητας. 

Στην κλασσική περίοδο η οι κοvομικιΊ ανάπτυξη των πόλεων 

συνεχίζετα ι και μάλιστα μ ετά την επικράτηση των Ελλήνων στους 

περσικούς πολέμους, η οι κονομική κυριαρχ ία τους στο μεσογειακό χι.ί,Jρο 

είναι αναμφισβήτητη. Τα δημοκρατικά καθεστώτα που καθιερώνονται σε 

πολλές ελληνικές πόλεις, ευνοούν τον οικονομικό ανταγωνισμό καθ<.ί,Jς κα~ 

την περα~τέρω ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχν ίας. 

Κατά την ελληνιστ ι κή εποχή οι μεγάλες κατακτήσεις δημιουργούν ένα 

νεο ελληνικό κόσμο κω παράλληλα προκαλούν ποικ ίλες 

κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις στον παλαιό. Αποτέλεσμα αuτιSJν ήταν 

η σταδιακή παρακμή του και η τελική υποταγή του στους Ρωμαίους. Ποτέ η 

Ελλάδα δεν υπέφερε τόσα πολλά από εσωτερικούς αγώνες όσο στην 

ελληνιστική περ ίοδο. 
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Κω επειδή η εικόνα της πολιτική, καθώς και της κο1vωvι κ.ής δομής 

των πόλεων αντικατοπτρίζεται σrηv πολεοδομία τους και στην 

αρχιτεκτοvικrΊ τους, βλέπουμε στους ελληνιστ:κούς χρόνους οι οχυρώσε ις 

να είναι προχειροφτιαγμένες. Σε αυτό συνέβαλε και η επέκταση των 

συνόρων με τις εκστρατε ίε ς του iv1. Αλεξάνδρου καθιlJς και 01 καιvούρίοi 

κίνδυνοι από άλλα φύλα που εμφανίζονται στο προσκήνιο. 

Έτσι την κλασσική περίοδο τα τείχη είναι περισσότερο προσεγμ ένα 

και πιο συμπαγή. Ενώ κατά την αρχαία περfοδο ο αποικισμός έγινε η 

αφορμή να φτιαχτούν γρήγορα οχυρώσεις και μάλιστα με γρηγορότερο 

ρυθμό στα μέρη όπου υπήρχε άμεσος κίνδυνος επίθεσης. 

Κατά τη γεωμετρική εποχή σπανίζουν οι ελλην ι κές οχυρώσεις. 

Αναμφίβολα λοιπόν όλες οι αρχαιοελληνικές πόλεις ήταν πιχ ισμένες προς 

εξασφάλιση της εδαφικής τους ακεραιότητας και την διατήρηση της 

κοινωνικής τους ζωής, πλην της Σπάρτης η οποία θεωρείται ότι αντί για 

τείχη είχε να παρατάξει τους πολίτες της με την ακατάβλητη μαχητικότητά 

τους . 

Βέβαια και η Σπάρτη οχυρώθηκε αλλά μετά το 320 π.Χ. 

Υλικά οχύρωσης- Οικοδομικά συστήματα 

Και σε αυτή την περίοδο που εξετάζουμε τα υλι κά είναι λίθοι 

διαφόρων μεγεθών, λαξευμένο ι ή αργοί καθώς και διάφορα άλλα 

πετρώματα που υπάρχουν σε αφθονία ανάλογα με την περιοχή. Τέτοια 

υλικά είναι ο γρανίτης, ο γνεύσιος, ο σχιστόλιθος, ο ασβεστόλιθος ή ακόμα 

και σε μερικές περιπτώσεις και το μάρμαρο. 
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Είναι εύλογο ότι κατά τους Ελληνικούς χρόνQuς, γίνπω ευρείn 

χρr1σr της ωμοπλινθοδομής, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις αναφέρεται και 

κατασκ~ι11Ί από απτούς πλίνθους τουλάχιστον πριν την Ελληνίστική εηοχι). 

Είναι προφανές ότι, όταν υπcφχει τιερίσσεια ι ίθωv, είτε αργών (λογάδων) 

από λατομεία, είτε συλλεκτών με τη μορφr1 κροκά ων, οι οικο όμοι τους 

χρησιμοποιούν αυτούς μαζί με ευτελές κονίαμα από πηλό γ1α την 

κατασκευrΊ αργολιθοδομr)ς . 

Ένα άλλο σύστημα είναι το πολυγωνικό που σχηματίζεται από 

αργούς μ εν λίθους που υπόκεινται σε λάξευση δημιουργL;1vτας 

ακανόνιστους δ1ατεταγμέvους επίπεδους αρμούς, των οποίων ο αριθμός 

μπορεί να υπερβαίνει και τους τέσσερις. Έτσι οι λίθοι ταιριάζουν πλήρως 

και οι αρμοί τους σχηματίζουν ένα πολύπλοκο σύστημα, με σχεηκά 

ευάρεστη όψη. Η εμφανής όψεις των λίθων είναι χονδρολαξευμένη. Απλό 

πολυγωνικό σύστημα έχουμε στον Κεραμικό, ενώ στην Ερέτρια έχουν 

δημιουργηθεί λίαν εξεζητημένοι πριονωτοί αρμοί. Ένα πραγματικό 

επίτευγμα είναι το πολυγωνικό, αλλά με αρμούς καμπύλους, γvωm·ός και 

ως « λέσβιο>}. 

Και εάν ο ι γωνίες του κανονικού τούτου πολυγωνικοι) συστήματος, 

προσδιορίζονταν και μεταφέρονταν από λίθο σε λίθο με το γωνιόμετρο, ένα 

είδος διαβr1τη μετσβλητr1ς γωνfας, καλούμενο «προσαγωγείο)), οι καμπύλοι 

αρμοί καθορίζονταν, κατά τ1ς περιπτιi.1σεις. από μολύβδινη ταινία, η οποία 

λόγω του ότι ήτα εύκαμπτη, ελάμβανε το επιθυμητό σχήμα και το μετέφερε 

ομοίως από λίθο σε λίθο, βοηθώντας έτσι σημαντικά τους λιθοξόους. 

Το απλό πολυγωνικό κατά τον Δ' π.Χ . α ιL~να τείνει να εξομαλυνθεί 

σε ένα τέτοιο σύστημα με υπεροχή των οριζόντιων αρμών. Σε περαιτέρω 

βελτίωση οι λίθοι κανονικών διαστάσεων λαμβάνουν τραπεζοειδές σχήμα 

μ ε λάξευση, τηρουμένων των οριζόντιων αρμών σε μεγαλύτερες 

διαστάσεις. 
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Εάν ΤίλJρα επέλθει μια περΟiτέρω εξομc~λuvση των λαξευμένων 

λίθων σε iΟΌϋ ψείς και ορθογώvωυς, τότε έχουμε το ψεuδοϊσόδομο 

σιJστημα, εάv το ι.Jψος των δόμι1-ιν είναι άν1σο εναλλάξ και το ισόδομο av το 

ίJψος είναι πάντοτε το ίδi ο. Το ιδεώδες όμως ισόδομο επιτυγχάνεται, όταν 

και το μrΊκος των λιθσπλfvθωv εfvω πάντοτε το ίδιο και το τείχος 

παρουσιάζε ι τέλεια καvονiκότητα δομr)ς. 

Ψευδοϊσόδομο ή ψεuδοϊσόμοδο σύστημα, παρουσ1άζε1 το τείχος της 

Ελεuσfvας, όπου έχουμ ε εναλλαγή στρώσεων καθ' ύψος, σχέσης 

περίποu·1 :2 . Βέβωα το τελειότερο σ(J στ μα είναι το ισόδομο και κυρίως 

εκείνο της Ακρόπολης των Αθηνών. Στο ισόδομο σύστημα παρατηρούνται 

και διάφορες παραλλαγές, όπως και σ~Ό ψευδισόδομο. Το ισόδομο δεν 

έχει μόνο ισοϋψ είς δόμους αλλά και οι λ1θόπλ1νθο1 είναι όι\01 ίσοι μεταξύ 

τους, παρατεταγμένα \JJστε να μην συμπίπτουν οι αρμοf, κατά ένα 

κανονικό γεωμετρικό πλέγμα, δημιοuργιSJντας στο πνεύμα ϊοu παρατηρητr) 

μα ηρεμία, αρμόζουσα προς την επισημότητα και την αρμονική 1σορροτrία 

ενός αρχαιοελληνικού μνημείου της κλασσικής εποχής. 

Θαυμάσιο και εντυπωσιακό είναι το ισόδομο με ογκόλιθους, αλλά 

κuφωτό, δηλαδιΊ με την εξωτερ1κή πλευρά των λίθων να είναι αλάξευτη και 

απλώς σφυροκοπημένη. Οι γωνίες λαξεύονται κατά παρυφή για τη 

δημιουργία ατιμής, που χρησιμεύει και στη δόμηση . 

Μέθοδοι οχύρωσης 

Πολεοδο1!_ικά 

Οι περισσότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις ειχαv ως πρώτη αφετηρία 

μικρούς συνο1κισμούς των σκοτε1νώv χρόνων, ενίοτε μάλιστα σε θέσε ις 

στις οποίες ακόμα παλαιότερα υπήρξε μια προϊστορική εγκατάσταση. 
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Οι πα αιότερες ελληνικές πόλεις της αρχαϊκfις εποχής. Άρχισαν να 

κτίζονται με την μορφή κιί.>μης ή χωρ1ού. Τις περισσότερες φορές υπήρχε 

μία ακρόπολη, μία οχυρή θέση δηλαδή, για την αποτιλεσματική άμυνα των 

κατοίκων σε κ φό πολέμου. Λπδ την προϊστορ1κή ακόμα περίοδο επ ιζε ί η 

ίδια αρχή των οχυρωμένων ακροπόλεων (Λθr1να, Κόρινθος. Θήβα κτλ.). 

Οι παλαι6τεροι αυτοί ΟiΚΙσμοί σχημαϊίσθηκαν χωρίς κανένα 

προγραμματισμό πάνω σrα μονοπάτια που εξυπηρετούσαν την 

κυκλοφορία και με το χρόνο αναπτύχθηκαν σε πλήρεις πόλεις. Πρόκειται 

για τον λεγόμενο δυναμικό τρόπο αναπτύξεως, που χαρακτηρίζεται από 

την απουσία προ< ιαγεγpαμμένου σχεδίου κω την κάλυψη των αναγκών 

κατά περίπτωση, με την σεφά εμφανίσεως τους και με απόλυτη 

προτερα;ότητα στην ασφάλεια του οικισμού . 

Οι αρχαϊκοί σχηματισμοί είχαν ασφαλώς πλήθος μειονεκτημάτων, 

αλλά και ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Δύσκολα μπορούσαν να 

καταληφθούν από τους εχθρούς με αιφνιδιασμό. Όλες αυτές οι πόλεις 

είχαν περιμετρικό τείχος. το οποίο σε μερικές περιπτώσεις σχηματιζόταν 

από την εξωτερικr) παρε1ά τω'ι ωφαίων σπιτιών της πόλεως (ΠλαταιαQ. 

Μειονέκτημα ήταν επίσης η έλλειψη εγκαταστάσεων υδρεύσεως και 

αποχετεύσειυς. Τα πρ<JJτα έργα γιο 1ην παροχή νερού στις πόλεις έγ1ναv 

αnό τους τυράννους κατό τον όψιμο 60 π.Χ, ωώνα. 

Οι αρχαϊκές πόλεις ήταν συνήθως μεσόγειες . Αργότερα, όταν τα 

εμπορικά συμφέροντα έγiνσ.v μεγαλύτερα, όρχιζαν να κτίζονται παραλιακά 

επίνεια. Στις απομακρυσμένες αποικίες οι Έλληνες διάλεγαν τόπους με 

φυσική οχύρωση, αλλά σχεδόν πCϊντοτε παραλιακούς (Σελινούς, Ακράγας , 

Σuρακούσαι). Καθοριστικής σημασίας για rην έκταση και το γενικό σχήμα 

της πόλεως ήταν το πεpίγραίJμα των τειχ\JJV . Κυρίως μετά 1ον 5ο τr.Χ. 

αιιίJvα η δημογραφική ονάτπuξη οδήγησε πολλές φορές στην ανέγερση 
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νέου τείχους και την επαύξηση του εμβαδού της πόλεως σε εντuπωσιακct 

μεγάλη έκταση. Στις περιπτώσεις αυτές φαίνεται ότι μέσα στα τείχη 

υπήρχαν και μικρές ή μεγάλες ακατοίκητες εκτάσιις, τα «έρημο τrις 

πόλεως». 

Ο κανονικός σχηματισμός βάσει σχεδίου και με τους δρόμους 

παράλληλους και κάθετους για πριλJτη φορά εφαρμόσθηκε στην 

ανοικο όμηση της Μιλήτου. Το σύστημα το είχε εισηγηθεί ο Ι πιτόδομος. 

Το Ιπτrοδάμειο σύστημα γενικεύθηκε αργότερα στην ελληνιστική και 

την ρωμαϊκή εποχή. Είχε μ ερι '1 σπουδαία πρακτικά πλεονεκτήματα, 

ταχύτητα οργανώσεως, απλότητα στην χάραξη, είι κολη χρήση και 

προσέφ~ρε ασφάλεια. Σχεδόν όλες οι πόλεις που ίδρυσε ο Μέγας 

Αλέξανδρος και οι διάδοχοί του (οι Σελευκίδες κυρίως) το εφάρμοσαν. 

Τείχη_και_οχυρ~σεις 

Οι αρχαίοι προτιμούσαν, όταν ήταν δυνατόν, τον συνδυασμό της 

φυσικής με την τεχνική οχύρωση (όπως π.χ. στα τείχη του Πειραιι~ς) και 

οργάνωναν τον περίβολο της πόλεως με τα κυρίως τείχη και προέχοντες 

πύργους. μια τεχνική που εφάρμοζαν και στα μεμονωμένα οχυρώματα 

μακριά από τις πόλεις. 

Μαντiνε:a • Γlύίlη Ο 

___ Γ-
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Δ1Cιφορα συστήματα αμίJVης απαντούν στις αρχαίες ελληνικές 

πόλεις: Η Σπάρτη δεν είχε διόλου τείχη, οι πόλεις της Μικράς Ασίας μ ια 

σειρά τειχιίΝ , ο Ορχομενός τρεις και η Μιδέα τέσσερϊς. Η πιο συvηθiσμένη 

περίπτωση ήταν απλού τείχους και ιδι αίτερα οχυρωμένης ακροπόλεως. 

Ήδη από την κλασσική περίοδο γινόταν οχύρωση και των λιμένων μ ε 

περιμετρικό τείχος και δυνατότητα αποκλίσε<.υς της εισόδου τους (Ζέα 

Πειραιώς, Μίλητος). Σε μερικές περιπτώσεις (Μέγαρα, Κόρινθος, 

Συρακούσες) με κατάλληλα τείχη εξασφαλιζόταν η επικοιvωνfα της πόλεως 

με το επίvειό της στην παραλία ονομαστά έμεναν αυτά που ένωναν την 

Αθήνα με τον Πειρωά, τα Μακρά. 

Τα τείχη κατασκευάζονταν σε απόσταση από τα ακραία σ ίτια της 

πόλεως για λόγους ασφαλείας. Δεν έλειπαν όμως παραδείγματα 

διαμορφώσεως του τείχους από τις εξωτερικές επιφάνειες των σπιτιών, 

ακόμα και μετά την εφαρμογr1 του Ιπποδάμειου συστήματος όπως στην 

Όλυνθο . Συνήθως ένα τμήμα τους γινόταν κτιστό , από λαξευμένους ή 

ημιλαξευτούς μεγάλους λίθους και το ανώτερο συμπληρωνόταν με ωμές 

πλίνθους , υπήρχαν όμως και τείχη εξ ολοκλήρου λίθινα όπως των 

Αιγοσθένων λ.χ. 

Οι πύργοι είχαν καθιερωθεί κατά τον 5ο π.Χ, αι ι' γα και μάλιστα 

παρουσιάζουν ήδη μια εξέλιξη. Προέχουν ελαφρά έτσι ώστε να επιτρέπουν 

την προσβολή των εχθρών από τα πλευρά και δεν είναι ψηλότεροι από το 

κυρίως τείχος. Η άμυνα γινόταν μόνο από την κορυφή τους, πράγμα που 

γίνεται φανερό από την ανυπαρξία τοξικών θυρίδων. 

τα πρώτα έτη της ελληνιστικής περιόδου τα πράγματα αλλάζουν, 

γιατί η πολιορκία των πόλεων γίνεται πραγματική επιστήμη και οι 

πολιορκητικές μηχανές εξελίσσονται πολύ ( ξύλινοι πύργοι μετακινούμενοι 

με «κριούς» και λιθοβόλα μηχανήματα), όπως π.χ. η περίφημη ελέπολις 

του Δημητρίου του Πολιορκητού στην Ρόδο. Έτσι οι πύργοι στα τείχη 
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γίνονται πολύ ψηλότεροι, αποκτοι)ν ανοίγματα και επάλξεις και παίρνουν 

βασική σημασία στην άμυνα. 

Ο Φίλων ο Βυζάντιος αναφέρει και τάφρους με νερά γύρ<..ι1 από τα 

τείχη, περιβαλλδμενες μάλιστα από ανάχωμα. Φαίνεται πϊχντως ότι και στο 

αθηναϊκό Δίπυλο υπήρχε τάφρος. ίrηv αρχαία Ελλάδα εττεκράτr1σε το 

ακανόνιστο ως προς την κάτοψη σχήμα στα τείχη. Προσέδιδε 

πλεονεκτήματα στην άμυνα (δυνατότητα προσβολής του εχθρού από 

πολλά σημεία). 

Οι πύλες εισόδους σης αρχαίες πόλεις διέφεραν σε αριΟμό και σε 

τύπο. Στην Αθήνα υπήρχαν εννέα πύλες, στην Μικρ6 Ασία συνήθιυς τρεις 

(Πριr1vη, Κνίδος), στο τείχος των Θηβών επτά. Ως προς τον τύπο 1 υπήρχαν 
διάφορες παραλλαγές στο σύστημα της προστασίας τους, που συνήθως 

είχε ως αρχή την υποχl~ρηση της πύλης από την γραμμή του τείχους Έτσι 

προέκυψε το σχιΊμα της αυλής (κλοιός κατά την αρχαία έκφραση), στο 

βάθος της οποίας ήταν η κυρίως πύλη. Η ιερά πύλη των Αθηνών είχε αυλri 

μήκους 20 μέτρων περίπου και σχήμα ορθογώνιο, ενώ στην Μεσσήνη η 

λεγόμενη Αρκαδική είχε κυκλικό σχήμα και διάμετρο 16,5 μέτρα. Κυκλικού 

σχήματος ήταν ο κλοιός των Ηλεκτρών Πυλών στη Θr~βα. Πλάγιοι πύργοι 

προστάπυαν τις εισόδους του τύπου αυτού. 

Στη Μίλητο υπάρχει πάλι αυλή τριγωνικού περίπου σχήματος με 

ζεύγη πύργων και στην εξωτερικιΊ και στην εσωτερική πλευρά. Τον 4ο 

α ιώνα π.Χ. το Δίπυλο των Αθηνών είχε επίσης τέσσερις πύργους στις 

γωνίε<,: μιας εκτεταμένης αυλής και διπλό άνοιγμα προς την πόλη. Τα 

θυρόφυλλα των πυλών ήταν ξύλiνα και στρέφονταν σε στροφείς 

λαξευμένους στο υπέρθυρο και στο κατlί.Ιφλι. 

Το σχήμα των πίιργων δεν ήταν πάντοτε το ίδιο. Στην Αττική τον 5ο 

αιώνα ήταν κατά κανόνα τετράγωνοι σε κάτοψη ή ορθογώνιοι. Το σχήμα 
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αυτό ιΊταv το περισσότερο διαδομέvο και αργότερα Στην Ελευσίνα και τον 

Πειραιά υπάρχουν και παραδείγματα κuκ ικιί.Jν πύργων, που αργότερα 

γίνο ιται πιο συνήθεις στην Μικρά Ασία (Πέργη, Πέργαμο, Σμύρνη). Το 

κυ κλικό σχr1μα είναι προτιμότερο γιατι τα ριπτόμενα βλήματα 

εξοστρακίζονται. Στο εσωτερικό οι πύργοι είχαν θαλάμους και 

πεpiσσότερους από ένα ορόφους, που επικοινωνούσαν με σκάλες. 

Οι πύργοι πλευρικά επικοινωνούσαν και με τον διάδρομο που 

υπήρχε πάνω στο τείχος, από τον οποίο γινότον η άμυνα, τον λεγόμενο 

περίδρομο ή περίπατο ή περίοδο. Στον διάδρομο αυτό υπήρχε 

ενίοτε cπέγαστρο για την προφύλαξη των ωμών πλίνθων από την βροχή, 

ενώ στην εξωτερική του πλευρά διαμορφι..ί)νονταv επάλξεις . Στην 

Μεσσήνη, όπου τα τείχη ήταν λίθινα σε ολόκληρο το ύψος τους, έχουν 

διασωθεί επάλξεις, καθ (,ί,;ς κω στην Ηράκλεια, στον Λά ιμο της Μικράς 

Ασίας. 

Αλλά η μορφή των οχυριJJσεων, πολύ καλύτερα από τις πόλεις (που 

σε μέγιστο ποσοστό έχουν καταστραφεQ μπορεί να μελετηθεί σε 

μεμονωμένα οχυρά που προστάτευαν θέσεις με στρατιωτικό ενδιαφέρον 

στην ύπαιθρο. Στην Αττική ολόκληρη σειρά από οχυρά και μεμονωμένους 

πύργους σχηματιζόταν από Αιγόσθενα (Πόρτο Γερμενό σήμερα) μέχρι το 

Σούνιο. Μερικά από αυτά διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, όπως 

των Αιγοσθένων (του οποίου το μέγεθος είναι εξαιρετικά μεγάλο) και των 

Ελευθερών . 

Στα μεμονωμένα οχυρά υπάρχει επίσης μια προστατευόμενη πύλη, 

τείχος και προέχοντες πύργοι σε σειρ6. Η λαμπρή τοιχοποιία τους τα κάνει 

εξαιρετικά ενδιαφέροντα από πλευράς αρχιτεκτονικιΊς. Οι μεμονωμένοι 

πύργοι χρησίμευαν ως παρατηρητήρια και για την μετάδοση σημάτων με 

φωτιές (φρυκτωρίες). .Α.λλοι πύργοι συνδυάζονταν με μικρή αγροτι:<ή 

εγκατάσταση, δηλαδή σιτοβολι~να, αποθήκες , εργαστήρια και 
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ΤΕ 1 ΠΕΙΡΑ !Α ΟΧΥΡΩfνΙΑ ΤΙΙ<ΕΣ ΠΟΛΕΊΣ ΣΤΟΝ ΕΛ/\.-'Δ ίΚΟ ΧΩΡΟ 

------------------------- ·-----·----

ποιμνιοσϊάσιο, παίpvοvτας και 01κονομ1κή σημασία) εκτός από την 

αμ uντ1κή. Δωσώθηκαv σε μέτρια κατάσταση αρκετοί π(φγοι στην Αττικr1. 

αλλά οι γνωστ6τερο1 βρίσκοvτω σης Κυκλάδες. Μερικοί από αυτούς 

δ1 ατηρο(JVται αρκετά καλά όπως της Τήνου, της Nc1ξou και της Άνδρου, 

σχή ματος κuκλiκού. Στην Κέα επίσης σι.λJζεταί εν μ έρει ερε1πωμέvος 0 

πίφγος (ο λεγόμενος της Αγίας Μαρίνας), επιβλητικό τεφαι.ί.φοφο μνημ είο, 

ίσως του 4ου π.Χ. αι<JJVa . 

Τείχη πόλεων σε σχετικcι καλrι κατάσταση αλλά avεπαρκως γνωστά 

κω μελετημένα βρίσκονται στην περιοχή της ΑiΤωλίας κω της Ακαpvανία ς 

(Στράτου , Παραβόλας, Παλα:ομάν1vας , Ο1ν~αδlΙΝ, Αμβρακϊας κ.α.). 

Μεγάλης σημασίας είνα ι τα τείχη της Ιψφιπόλεως που βρέθηκαν 

πρόσφατα, όπως και της βοίωτ1 κ ής πόλεως Σήφω στον Κοριvθ1ακό κόλπο. 

Εξαφετικά ενδιαφέροντα είναι επίσης τα τεfχη των μ1 κρασ1ατικώv π6λειυν, 

από τα οποία της Άσσου αποτελούν ένα σύνολο με καλή διαϊήpηση κοι 

πλήθος λεπτομερειι\Jv μεγάλης σημασίας. Από τα τείχη των Αθηvωv δεν 

διασιί>θηκαν παρά μόνο θεμέλια ή μiκρά τμήματα σε διάφορες θέσεις της 

νεώτερης πόλεως. Το θαλ6σσιο τείχος του Πεφωά σε μερικά σημεία 

σώζεται κάπως καλύτερα με τους πύργους του σε ύψος μέχρι 2 μέϊpων. 

Οι αλλαγές στη στρατιωτική οργάνωση και η βελ τiωση της 

πολιορκηηκής τέχνης από τον 4ο ωι.ί.)να π.Χ. αλλά περισσότερο από τα 

πρι.ί.ηα χρόνια της ελληv1στι κής περιόδου, όταν πια η πολιορκία των 

πόλεων είχε εξελιχθεί σε πραγμοτικr1 επιστrΊμη, κοτέ.στησαv επ:τακτικr1 κω 

αναγκαία την ενίσχυση πολλι;Jv υφισταμένων τειχών κω τη δημιουργία 

νέων, πολ(ι 1σχυρώv οχυρωμοτικίυv έργων . Το καινούργιο πνεύμα 

δηλώνετω με μία επιμ ελέστερ η χάραξη της γραμμής των τειχών με 

γωνιώδες ελιγμούς (ζιγκ-ζαγκ), προσφ{ροvτας μεγαλίιτερη εκμετάλλεuση 

της μορφολογίας τοu εδάφους κα ι οποίελεσματικόπρη αντψετι~πιση των 

επιθέσεων του εχθρού. Συγχρόνως εv~σχ(Jοvτω τα επψtρους 
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ΤΕ Ι. ΠΕΙΡΑίΑ ΟΧΥΡΩΜΑ ΤiΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 
- - - ------·------·--·--

αρχιτεκτοvίκά στοιχεία των τειχι.iJv. ΔιαπίΟΙ<..ίJνετω συμπαγής ορθογι.!JVισ 

λιθοδσ Jία (μεγαλύτερου πάχους και ύψους), τοποθέτηση προτε ιχισμάτων 

μπροστά από το τείχος, κατάρψ)ση των οδοvτωτίJJV επάλξεων και 

κατασκευή ενός παραπετάσματος από τείχη με πολεμίστρες και θυρίδες 

για καταπέλτες (οξuβελείς ή πετpοβόλους), ανέγερση ακόμα πιο 1σχuρών 

πύργων (που δίνουν τη δυνατότητα εγκαϊάστασης καταπελτών) και πύργοι 

περίπλοκης κατασκευής μ ε περισσότερες από μια εσωτερ ι κές αυλές οι 

οποίες τοποθετούντα ι η μία πίσω από την άλλη (πύλη D Μαντίνειας). 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΧΥΡΩΣΕ~ 2Ν 

ΤΑ ΤΕΙΧ/-1 ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
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ΤΕ i ΠΕίΡ~,Α ΟΧ.'rΡΩΜ~ TJf(~Σ ΠΟι'Ε'Σ Σ ΓΟι'ι ΕΛΛΛ~ Ό;·.ίf-">ιJ 

Η εμφάνιση είναι μνημειακή, πολύ προχωρημένη για την εποχή τους. 

Ακόμα και στην πριίηη τους μορφή (850 π.Χ . ) βλέπουμε ότι τα θFμέλ1α 

ενός πύργου, αποτελούνται από δουλεμένα ισόδομα μπλοκ μr~κοuς 7μ 

περίπου, τοποθετημένα περίπου σε κανονικές στρι.J.1σεις . Ο περίβο ος 

επ1δ1ορθιλJθηκε και έγινε πλατύτερος στα μέσα του 8ου π . Χ . , οπόf ε στην 

εσωτερ1κή πρόσοψη της θεμελίωσης τοποθέτησαν μεγάλους λαξευμένους 

λιθόπλινθους με πολυγωνικό περίπου σχήμα Στα μεταξύ τους κενά 

υπάρχουν λίγες μικρές πέτρες, αλλά γενικά προσέχουν να εφαρμ6ζουv 

καλά τους αρμούς . 

Τα τειχη αποτελοίιν καρπό συλλογικού εγχειρήματος το οποiο 

δηλώνει έντονη πολιτειακή συνάφεια μεταξύ των ανθpι;.>πων που 

κατοικούσαν εντός των τειχών. 

Πολύ νωρίτερα όμως, γύρω στο 850 π.Χ. (Μ εσογεωμετρική εποχή) , 

κατασκευάστηκε στη Σμύρνη ένα ιδιαίτερα επιβλητικό τείχος, γεγονός 

σημαντικό, γιατί οι γεωμετρικοί οικισμοί ήταν συνήθως ανοχύρωτοι. Η 

οχύρωση της Σμύρνης διακρίνεται από την απλότητα της χάραξης, τη 

σπανιότητα των πύργων, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στις πύλες, τον 

αρχαϊσμό στη μορφή των πυλών και το μεγάλο πάχος των τειχLίJν . Η 

πρώτη οχύρωση της γεωμετρ1κής Σμύρνης είχε λίθινη θεμελίωση μόνο 

στην εξωτερική όψη ενώ όλο το υπόλοιπο τείχος ήταν κτισμένο από ωμές 

πλίνθους και μόνο στον πύργο της βορειοανατολικής πύλης είχε και την 

ανωδομή λίθινη (από μ ικρούς λογάδες λίθους). Στα θεμέλια αυτού του 

πρώτου τείχους κτίσι ηκε γύρω στα μέσα του 8ου αιώνα ένα δεύτερο 

πλατύτερο τείχος (από 4,75m πλάτος που είχε . έφθασε τα 9,5m), 

αποτελούμενο και αυτό από ωμές πλίνθους, αλλά στα θεμέλια της 

εσωτερικής πλευράς ενισχύθηκε με πελώριους πελεκητούς δόμους 

πολυγωνικού σχήματος . Λίθ ινη ήταν βέβαια και η βάση της εξωτερικής 

όψης του . Το τείχος της υστερογεωμετρικής Σμύρνης καταστράφηκε περί 

τα τέλη του 8ου αιώνα και ένα τρίτο ισχυρότερο και πλατύτερο κτίστηκε τον 
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Ίο αιιί~vα η.Χ. Παντού όμως συμπεραίνει ο ανασκαφέας, η ισχύς έγκειται 

στη στερεότητα και την αντοχή της κατασκευής. 

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΑΝΔ.οογ 

Στην Ν.Δ. ηuμuΛ;u της Άνδρου βρίσκεται ο λιθόκτισϊος και εν μέρη 

ανασκαμμένος γεωμετρικός οικισμός της Ζαγορ6ς. Η. θέση του 01κ1σμού 

φαίνεται περίιργη : βρίσκεται σε ένα γυμνό και απόκρημνο ακρωτήρι, που 

είναι βέβαια εξαιρετικό για άμυνα, αλλά μαστίζεται από βορι<'.ιδες ενώ δεν 

έχει και φυσικές πηγές. 

Ανοπσ{Χ!σrσση της οχυρωματιιιής πύλης 
της Ζσγοpiις Avδpόu (J. J. Coulton). 

Οι κάτοικοι οχύρωσαν το στενό πέρασμα που οδηγεί στον οικισμό, 

σαν να ήθελαν να απομονωθούν. Έφτιαξαν ισχυρό οχυρωματικό τείχος, με 

πάχος σε ορισμένα σημεία 7 μέτρα και με μια μόνο πύλη με πύργο στο 

νότιο άκρο του. Ο πύργος ήταν ψηλός, στρογγυλός και ογκώδης, με 

υ ψηπίδωμα 4μ ύψος και με 5 ορόφους. Θα χρησίμευε ασφαλώς ως 

παρατηρητήριο. 
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Τ ΕΙ ΓiEtPA!.4 ΟΧΥ0ω.ι~ Τ'ΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛι\ΑΔ.'ΚΟ >'Ω.00 

ΤΑ Τ ΙΧΗ ΤΗΣ ΜΕΛ!ΗΣ 

Η ακρόπολη περιβάλλετω από ωοειδή οχυρωματικό περίβολο με 

πρόχειρη τοιχοδομία . Αυτό φανερώνει βιαστικές προσπάθειες των 

κατοίκων για την υπεράσπιση απέναντι στην κοινή ιωνική εκστρατεία . 

1-1 αρχική οχύρωση είναι της γεωμετρικής περιόδου, ενώ αργότερα 

προστέθηκαν ένας προμαχώνας, μια εσωτερική κλίμακα και 1 Ο εσωτερικές 

αντηρίδες. 

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Είναι εξακριβωμένο ότι και ότι από τα τελευταία χρόνια του 

νεολιθικού αιώνα η Ακρόπολη ήταν κάστρο μαζί και πόλη. Κατά τους 

αρχαίους χρόνους το σύνολο Ακρόπολης, Αρείου Πάγου, κάποιο μέρος της 

Αγοράς, καθώς και αρκετή επιφάνεια της πόλης στα Ανατολικά 

περιλήφθηκε εντός ενός ευρύτερου τείχους, του οποίου εικάζουμε τη γενική 

του μορφή. Διατηρήθηκε μέχρι τους Μηδικούς Πολέμους και κατεδαφίστηκε 

από τους Πέρσες το 480 π . Χ. Η περίμετρός τους ανέρχεται ι 2.600 μέτρα 

περίπου. 

Η πραγματική οχύρωση όμως έγινε τα χρόνια του Θεμιστοκλή. Στο 

τείχος αυτό ανοίχθηκαν κάπου πύλες που εξυπηρετούσαν την επικοινωνία 

της πόλης των Αθηνών με τους διάφορους δήμους της Αττ1κής. 

Μία από αυτές ήταν το Δίπυλο, το οποίο ήταν ένα οχυρωματικό 

συγκρότημα, που παρουσίαζε δύο αμυντικούς πύργους προς το εξωτερικό 

και άλλους δύο προς το εσωτερικό . 
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ΤΕΙ. ΠΕ!ΡΑίΑ ΟΧΥΡΩΜΑ TlkEΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔiΚΟ ΧΩΡΟ 
·-----------------------·------------

Ακόμα ο Θεμιστοκλής άρχισε το 493 π.Χ. τα έργα για την οχύρωση 

και του Πειραιά. Το έργο ολοκληρώθηκε κατόπιν από τον Περικλή, που 

υπήρξε κα1 ο πραγματικός δημιουργός του Πειραιά, αφού αυτός 

μετακάλεσε τον πολεοδόμο Ιππόδσμο, ποu έφτιαξε τα σχέδια του Πειραιά 

και κατασκεύασε και τα τείχη του, συμπεριλαμβάνοντας και τα τρία λιμάνια 

του επινείου, τόσο το μεγάλο, το κυρίως λιμάνι, όσο και τη Ζέα και τη 

Μουνιχία . Τότε συμπληρώθηκαν και τα Μακρά Τείχη που ένωσαν την 

Αθήνα με τον Πειραιά και το Φάληρο. 

1 

---=----~-------'-'· Ι 1 
Ανιmσpόστσση τnυ τείχους ιrσι τωv Θpιοσίωv πυλών στοv Κερ<ιμεικό της αρχαΙας Α&ήνσς . 1 
Δι<!κp;vοvτσι η Ιεpό Πύλη, το Δίπυλο και τα μεσοπύpγιο διαστήματα με τις τάφρους (με 
Βάση το σχέδιο του Ν. nσπσχατζή). 

~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

Περίφημα έχουν καταστεί αυτά τα τείχη των οποίων λείψανα 

σώζονται στην Πειραϊκή χερσόνησο, φτιαγμένα από ογκόλιθους ακτίτου 

λίθου, που σχημάτιζαν τοιχοποιϊα κατά το ισόδομο σύστημα. Τοπογραφικά 

μεταξύ των δύο πόλεων, αποτελούνταν από δύο παράλληλους τοίχους, 

μεταξύ των οποίων γίνονταν η κυκλοφορία. Στην περιμετρική ζώνη 

ενισχύονταν από πύργους και αποτελούνταν από δύο θώρακες από 
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Τ.Ε.! ΠΕιΡΑίΑ ΟΧ.ΥΡΩΜΑ ΤΊΚΕΣ ΠΟΛΕίΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙi<ο XΩf.J'J 
------------

τοιχοποιία, των οποίων ο εσωτερικός πυρήνας πληρούvταv από 

ευτελέστερα υλικά από ΧLίJματα ή σuλλεκτούς λίθους και λατ(ιπους. Το 

κάθε τείχος καλύπτονταν από ξύλινη κεpαμοσκεπή στέγη. 

Έγινε κω ένα άλλο τείχος, ανάμεσα στα δύο, πολύ κοντό και 

παράλληλα στο πρώτο, που ξεκινώντας από το Ν.Δ. μέρος των Αθηνών 

έφθανε στο ανατολικό μέρος του Πειραιά και ενωνόταν με το τείχος της 

Μουv1χίας. Αυτό είναι το Νότ10 - Μακρόν - Τείχος ή το 11Δια Μέσον Τείχος11 • 

Το 404 π.Χ. τα τείχη αυτά, έπειτα από την ήττα κω τη συμφορά που 

έπαθαν οι Αθηναίοι γκρεμίστηκαν, αλλά το ξανάχτισε ο Κόνων το 393 π.Χ .. 

Δεν είναι πολύ φαρδύ το τείχος. Το Ηλάτος του είναι μόλις 2,5 - 3 μέτρα και 

αποτελείται από δύο μαρμcφ1νους τοίχους χαμηλούς με ύψος 3-4 δόμων 

και με πολυγωνικό σύστημα χτισμένων, ενώ ανάμεσά τους είναι ριγμένο 

παραγέμισμα από πέτρες, χώμαία, μάρμαρα και λάσπη . Το επάνω μέρος 

του πίχους σχηματιζόταν από πολλές σειρές τούβλων . 
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τει. ΠΕ!ΡΡ. !Α ΟΧΥΡΩΜ~ Tii<EΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ !ΞΛΛΑΔ ίΚ.Ο ,ωρο 
-- ·-·------------------

Κατά μr1κος της Πειραϊκής Χερσονήσου ως Ακτής (Acte') δiατηρε ίτα ι 

σήμερα ένας πύργος στρογγυλός, καθώς και δύο ορθογιί,JνίΟι . Από αυτούς 

ο ανατολικότερος έχει 1 Ομ πλάτος και 5μ ύψος. Οι άλλοι δύο έχουν 

δϊαστάσεις 8χ5 . Ποιο ήταν το συνολικό ι)ψος του Μακρού Τείχους δεν είναι 

εξακριβωμένο, φαίνεται όμως, συμπεραίνοντας από αρχαίες μαρτυρfες, ότι 

έφθαναν το ύψος των 20 μέτρων . 

το ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ J<AZAF"MAΣ 

Καθώς προχωρεί ο δρόμος Ναυπλίου - Επιδαύρου, ένα ά 'ο αρχα ίο 

οχυρό φαfvπαι ορθωμένο πάνω σε λόφο ύψους 360μ. Εδιί,,J η θέση 

αποκαλείται "Καζάρμα". Η ονομασία θα προέρχεται πιθανότατα από ένα 

άλλο, αρκετά όμως χαμηλότερα, κτίσμα, μία γέφυρα χτισμένη κατά τον 

μυκηναϊκό τρόπο. 

Το φρούριο έχε ι χοντρ({ τείχη με πύργους, που μερικοf είναι χοντροί 

και με πύλες πολυγωv1κr1ς τοιχοδομίας. Φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε κω 

αργότερα, κατCι τα μεσωωνικι] χρόνια. Το αρχικό φρούρω χτίστηκε από 

τους Αργείους το Ε' π . Χ. κω αυτό χρησίμευε, όπως είπαν πολλοί, σαν 

ακρόπολη της Λήσσας, της μικρής αρχαίας πόλης ή, πιο σωστά, οχυρός 

"Κώμης" Τα τείχη φτάνουν σε ύψος περισσότερο από 6μ. Μία άκρη του 

κάτω περιβόλου αυτής της μικρής πόλης και μεσαιωνικού φρουρίου 
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ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΧΥ=:; ΜΑ ΠΚ!ΞΣ ΠΟ/ιΕ Σ ΣΤΟΝ E/vΙA.:.Ji,1(0 ΧΩΡΟ 
- - - ~ - -- -- - - .... -

τrροεκτεfνεται χαμηλά, φθάνοντας πλάι σχεδόν στο δρόμο Λυγουριού -

Ναυπλίου . 

το ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ 

Σε μία δυσπρόσιτη τοποθεσία της Πάρνηθας αρκετά μακριά του 

σημερινού χωριού Φυλή, διατηρούνται τα ερείπια του ομώνυμου φρουρίου 

της κλασσικής εποχής. 

Το φρούριο της Φυλής είναι άκρως εντυπωσ,ακό, κατασκευασμένο 

στην κορυφή ενός απότομου βράχου δεσπόζει στο επάνω μέρος της 

βαθιάς χαράδρας. Λόγω της τοπογραφικής διαμόρφωσής του καθίσταται 

πρόδηλο, ότι το περίγραμμα του φρουρίου έπρεπε να εfναι πολυγωνικό και 

ακανόνιστο . Είναι προσπελάσιμο μόνο από μια πλευρά και φτάνεις εκεί 

ακολουθώντας σχετικά μία ήπια κορυφογραμμή. 
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Η εμφάν1ση των λειψάνων του φρουρίου, το οποfο σώζετα~ περίπου 

ακέραιο , ενδίδει έναν έντονο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα , λόγω της 

κανονικότητας της δομής κω της λαξεύσεις των λίθων, έστω κα1 αν 

πρόκειτα ι περί ενός στρατιωτικού έργο υ, δυσπρόσιτου μέσα σε μ_ία ερημ1ά . 

01 σωζόμενες πύλες εισόδου εfv01 πολύ μικρές . Το τείχος έχε ι 

κατασκευασθε ί ομοίως από δύο θώρακες rι παρειές , με ενδιάμεση 

πλήρωση από ευτελέστερα υλικά. Ο διάδρομος κυκλοφορίας στη στέψη 

του εξυπηρετούνταν από στενές και απότομες λίθ1νες κλίμακες. Ο κυκλικής 

διατομής γων1ακός πύργος , έχει αυτrΊ τη μορφ ιΊ για την καλύτερ η 

αντιμ ετώπιση του εχθρού, διότι με οποιαδήποτε άλλη κC:ποψη αυτό θα ήταν 

δυσκολότερο . 

01 παρε1ές είναι οικοδομημένες κατά το ισόδομο κυφωτό σύστημα . 

ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ 

Πολύ ενδιαφέροντα είνω τα αρχαία τείχη αυτής της πόλης. 

Σχηματίζουν ένα είδος πελώριου κύκλου που τριγυρίζουν την πόλη από 

ξηράς, χωρίς όμως να ολοκληρώνουν τον κύκλο. Γιατί στη βόρεια πλευρά, 

η πόλη και το λιμάνι σχημάτιζαν μία ευθεία, όπου ορθωνόταν το παράλιο 

τείχος. Αυτό έφθανε ως τις άκρες των καμπύλων χερσαίων τειχών κι 

ενωνόταν μαζί τους κόβοντας τον κύκλο, ή πιο σωστά, μη αφήνοντας να 

ολοκληρωθεί το κυκλικό σχήμα. 
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Τα τείχη είναι απ<) τα πιο γραφικά και τα πιο εντυπωσιακά ερείπια 

του ελληv1κού χώρου. Ένας απέραντος σε έκταση οχυρός περίβολος, που 

τον προστάτευαν περισσότεροι από 12 πύργους κω που το μήκος του 

είναι 4 χλμ. Περίπου, αγκάλιαζε την αρχαία πόλη. Δεν ήταν εύκολο το έργο 

της οχύρωσής του. Το τείχος αλλού έ~φεπε να περιβάλει πεδινά μέρη, 

δίχως καμιά φυσική προστασία, κι αλλού απόι<ρημvοuς φυσικά οχυρούς 

λόφους. Το μάρμαρο και πολύ σπάνια ο σχισϊόλιθος χρησιμοποιήθηκαν 

σαν οικοδομικό υλι κό του. Συχνά οι ογκόλιθοί του· είναι τεράστιο~ και 

προκαλούν το θαυμασμό του κόσμου 

Το τείχος της Θάσου είvω σε διαφορετικές εποχές χτισμένο. Από 

αρχαίους συγγραφείς γνωρίζουμε πως η Θάσος τον .Ζ1 και τον ΣΤ' π,Χ. 

αιώνα είχε ένα ασθενέστερο τείχος. Αυτό αργότερα αντ ι καταστάθηκε αλλά 

μεγάλο τμήμα του τείχους αυτού καταστράφηκε κατά το 492 π.Χ. με 

διαταγή του Δαρείου . Τρfτη οικοδομή του πfχους έγινε στο διϊ'ιστημα από 

479 π.Χ . ως το 466 π.Χ. Όμως πολιόρκησαν την πόλη Oi Αθηναίοι και μετά 

τη νίκη του Κίμωνος, κι αυτό το τείχος καταστράφηκε . Τέταρτη 

ανοικοδόμηση του περιβόλου έγινε το 412 π .Χ. και αυτής της περιόδου 

είναι τα περισσότερα σωζόμενα μέρη του τείχους. 

Ένα από τα μέρη που σώζονται είναι κι ένας πύργος που βγαίνει 

πολύ έξω από το τείχος για να δώσει την προστασία του σε μία πύλη που 

βρίσκεται κοντά του. Ο εχθρός που θα επεδίωκε να παραβιάσει την πύλη 1 
θα δεχόταν τα χτυπήματα των υπερασπιστών στην ακάλυπτη από την 

ασπίδα δεξιά πλευρά του . Η πίιλη με διαστάσεις 270 επί 220 είναι η 

καλύτερα διατηρημένη του τείχους και η μόνη που έχει στη θέση του το 

μεγάλο υπέρυθρό της. Οι παραστάδες είναι από σχιστόλιθο και μπορεί να 

δει κανεfς τις τρύπες τόσο από τις στρόφιγγες της πόρτας όσο και από τη 

δοκό που την εξασφάλιζε όταν ήταν κλειστή η πύλη . 

Το τείχος ήταν φτιαγμένο σύμφωνα με το ισοδομικό σύστημα. 
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ΤΕ 1 ΠΕ!ΡΑiΑ ΟΧΥΡΩΜΑ ΤΙΙ<Ε.Σ Γ:Οι\Ε!Σ ΣΤΟΝ Ε \, ι,ι.1~ Ί<J ;ς ΠFΟ 

Όσο γιο το παράλιο τείχος που ένωνε τις δύο άκρες του χερσαίου 

τείχους σχηματίζοντας τη βόρεια πλευρά του περιβόλου, σήμερα δεν 

υπάρχει . Ο βόρειος βραχίονας δείχνει πως αρχικά ήταν πιο μεγάλο και 

πως δε σχημάτιζε τη γωνία που σχηματίζει τώρα. Αυτό φαίνεται πολύ 

καθαρά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Δύο σκέλη του περιβόλου 

ξεκινούσαν από το παpαθολάσσίο τμήμα του, προχωρούσαν πάνω στους 

λιμενοβραχίονες και 1 με τους πύργους που είχαν κατά διαστήματα, 

αύξαιvαν την οχυρότητα του λιμανιού και παρείχαν ασφάλεια στα πολεμικά 

πλοία που αγκυροβοι\οί1σαν. Μέσα στο νερό δια κρίνονται 01 βάσεις 

στρογγυλιί>ν πύργων , που ορθιί,)νοvται στις άκρες των δύο 

λιμενοβραχιόνων. 

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Το ωραιότερο και χαρακτηριστικότερο δείγμα της λεπτής κλασσικής 

οχυρωματικής και αρχιτεκτονικής πολεμικής τέχνης τοu Δ' π.Χ. αιώνα το 

προσφέρει το τείχος της πόλης Μεσσήνης το οποίο περικλείει μία τεράστ1α 

έκταση, σχήματος τετpαγιi.)νου στους vοτιοδυίlκούς πρόποδες του βουνού 

Ιθώμη . Οι γραμμές των τε1χ<~1ν της πόλης εκμεταλλεύονται τη φυσ1κή θέση 

του εδάφους . ο περίβολος αλλού αναρριχημένος πάνω στις κορυφές, 

αλλού χαμηλώνοντας σε βουνοπλαγιές για να καλύψει κενά ανάμεσα σε 

καλύτερα προφυλαγμένες θέσείς, διακόπτεται σε αρκετά σημεία, όπου η 

φυσική οχύρωσης τους εδάφους, χάρη σε γκρεμούς που χάσκουν κάτιύ, 

καθιστά περιττή την τείχιση σε ορισμένες θέσεις . Στη βορειοδυτική γωνία 

του τετράγωνου περιτειχισμένου χώρου βρίσκεται σε μία απότομη κορυφή 

της Ιθώμης , η ακρόπολη της Μεσσr1νης. 

Η Μεσσήνη χτίστηκε τον Δ' π.Χ. αιώνα, το έτος 369 από τον Θηβαίο 

Επαμεινώνδα. Οχυρώθηκε με την τελευταία λέξη της τεχνικής γιο vα 
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ΤΕ ί. ΠΕΙΡΑ ΙΑ οχγpQΙν/Α ΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔ!Ι\Ο ,ΧΩΡΟ 

αvτέχε i στις προσβολές των ΣπαρΤίαίών . Π υκνοί ι σχυροί π(φγο ι κα ι 

επόλξε1ς δ uvάμu..ivαv το τείχος και προάmτιζαν την πόλη . Μόνο στη 

βορε:οδuτι κή γωv~ά του περιβόλου σώζονται εφτά πύργοι. Το υλικό των 

τειχών ή ταν τιταvόλ1θοι και ε ίvω 1σοδομiκής τοιχοδομίας. 

Γ ,---. -------=-. ;ι 
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Ι Κότοψη ;ης Αρκσ δι .~ής Πύλης στη·f σpχαίσ \ 
Ι Μεσσήνη . Δια ιι:pίvο•ιται ο i<'U ~λ ικός "ι.:λοιός" 
! ιεσωτερικfι αυλή) κα ι οι ούο τετράγωνο; ! 

ι εξέχοντες πύργοι (I.aνιrenι; ej. J 

Πολλές φορές οι λίθοι, γ1α καλύτερη σύνδεση παρουσίαζαν μ1κρά 

εξογκώματα τα οποία ταίρωζαν σε κατάλληλες εγκοπές. Η κατασκευή του 



ΤΕ/. ΠΕΙΡΑ ΙΑ ΟΧΥΡΩΜΑ ΊΊΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΜΑΔι'ΚΟ Χ:ΊΡΟ 
------------

Στη βόρεια πλευρό του τείχους είναι η Αρκαδική πύλη. Γύρω σ' αυτή 

την πύλη είναι τα καλύτερα σωζόμενα μέρη του περιβόλου . ι=ίvαι πύλη 

διπλή , δηλαδή έχει δύο εισόδους : την έξω και την εσωτερική πύλη. Μια 

κuι<:λική αυλή υπάρχει ανάμεσα στις δύο πύλες. Εκεί θα αντιμετωπίζονταν 

καλύτερα οι εισβολείς αν κατάφερναν να σπάσουν την εξωτερ ι κ ή πύλη. 

Μέσα στην αυλή, δεξ1ά και αριστερά σε όποιον περνούσε ανάμεσα απ' τις 

δύο εισόδους, υπήρχαν δύο κοιλώματα, δύο θέσεις στην από μέσα όψη 

του τείχους, όπου θα ήταν τοποθετημένα αγάλματα των προστατών 

πολιούχων θεών της πόλης. 

Ο περικλεισμένος από τα τείχη τεράστιος χώρος είχε σχεδιασθεί έτσι 

επίτηδες, για να πολλά καλλιεργήσιμα χωράφια, χρήσιμα σε ενδεχόμενες 

μακροχρόνιες πολιορκίες και επίσης για να μπορεί ο χώρος να δεχθεί και 

πληθυσμούς που θα έρχονταν οπωσδήποτε απ' έξω σε κρίσιμες ώρες 

αναζητώντας προστασία και καταφύγιο μέσα σε αυτήν την ασφαλή πόλη. 

Μέσα στο χώρο αυτό υπήρχε η πηγή Κλεψύδρα με το διαυγέστατο νερό 

της, που άφθονο εφοδίαζε όχι μόνο την πόλη, αλλά άρδευε και τα 

χωράφια. 

Τα τείχη έχουν πάχος πάνω από 2 (σχεδόν 3μ) και μέσο όpο ύψους 

5 περίπου μ. Η πεpίμετρός του ήταν περίπου 9 χιλιόμετρα. Ί-Ιταν δε κατά 

Τέτοιο τρόπο στημένα πλάι στους γκρεμο ύς, ώσπ δεν υπήρχε κοντά τους 

θέση για να τοποθετήσουν πολιορκητικές μηχανές που να μπορούν να 

βλάψουν τα τείχη. Οι πύργοι που προβάλλονται έξω από τον περίβολο 

ήταν πυκνοί, αλλά ορθώνονταν σε διαστήματα ακανόνιστα, ορθολογιστικά 

όμως, ανάλογα με τη φύση του εδάφους και τις ανάγκες της προστασίας 

του περιβόλου. Πάντως το ανάμεσα διάστημα από τον ένα στον άλλο 

πύργο κυμαίνεται μεταξύ των 30 και 1 ΟΟμ. Οι περισσότεροι είναι 

τετράγωνοι αλλά υπάρχουν και ημικυκλικοί στις εξέχουσες γωνίες. 

Σώζονται 30 πύργοι όμως από αυτούς 7 είναι καλύτερα διατηρημένοι. 

Έχουν δύο ορόφους . Το χαμηλότερο πάτωμα έχει 4 στενόμακρα 
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-·-------

ανοίγματα - πολεμίστρες, ενώ 01 υψηλότεροι όροφοι διατηρούν 6 μικρά 

παράθυρα ο καθένας. Επάνω σε αυτούς φαίνεται ότι ανέβα ιναν οι 

πολεμιστές με κινητές σκάλες. Οι πύργοι είχαν ίJψος 8,50μ περίπου, ενώ 

τα μεσοπύργια εvδ ιάμεσά τους παρουσίαζαν ύψος περίπου 5μ . και είχαν 

πάχος περίπου 2,5μ. 

Διακρίνονται 4 πύλες. Ο περίβολος και προ τη βόρεια πλευρά και 

προς τη δυτική, καθώς κατευθύνεται προς την ψηλότερη κορυφή του 

βουνού (όπου στο ύψος των 800 περίπου μέτρων, είναι η ακρόπολη της 

Μεσσήνης) σταματά μόλις φθάνει σε απόκρημνα σημεία , όπου κανείς 

εχθρός δεν θα μπορούσε να πλησιάσει. Η κορφή όμως της ΙθιίJμης 

τριγυρίζετε από ιδιαίτερο τείχος με κατεύθυνση από νοτιοανατολι κά προς 

βορειοδυτικά, που αποτελούσε την ακρόπολη της πολιτείας. Το τείχος 

αυτό ήταν οικοδομημένο με το ίδιο σύστημα των τειχών της πόλης, αλλά με 

πάχος περίπου 2,5μ). 

Βιαστικά χτίστηκε το τείχος της Μεσσήνης όττως και όλη η πόλη. Ο 

Διόδωρος σημειώνει ότι όλα έγιναν μέσα σε 85 ημέρες. Και όμως! Ως 

σήμερα ο ειδικοί θαυμάζουν αυτά τα τείχη. Όχι μόνο για την οχυρότητά 

τους, αλλά και για την ομορφιά τους και την λεπτότητά τους, καθώς τα 

τείχη χτιστήκανε την εποχή της μεγαλύτερης άνθησης της τέχνης. 

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΑΣΙΝΗΣ 

Η Ασίνη βρισκόταν στο παραλιακό παλιόκαστρο του Τολού, 1 Ο 

περίπου χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ναυπλίου . Τα τείχη της αρχαίας 

ακρόπολης σώζονται πάνω στο βραχώδες και από τις περισσότερες 

πλευρές απόκρημνο παραλιακό ύψωμα, το οποίο είναι τριγυρισμένο στις 

τρεις πλευρές του από τα νερά του Αργολικού κόλπου. 
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Η πόλη της Ασίνης υπήρχε από την πρωτοελλαδική περίοδο, 

δηλαδή από την Γ' π.Χ. χιλιετηρίδα, αλλά καταστράφηκε στο τέλος του Η 

π.Χ. αιώνα από τους Αργείους. Άκμασε ξανά τα ελληνιστικά χρόνια 

(13π.Χ. αιώνα), όπου χτίστηκαν καινούργια τείχη πάνω στα παλιά. Η Ασίνη 

μεταβλήθηκε σε ένα οχυρότατο κάστρο. 
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Περιβάλλεται από τείχη που ανεβαίνουν στο ύψος το λόφου. Η 

ανατολική πλευρά κατεβαίνει κάπως ομαλά προς την παραλία, και γι' Όυτό 

ήταν οχυρωμένη, ενώ η δυτική, που βυθίζεται απότομα στη θάλασσα, δεν 

είχε ανάγκη περιβόλου. Είναι επιβλητικά τα τείχη της, με πύργους, 

προμαχώνες και επάλξεις. 

Το τείχος είχε πάχος περίπου 2μ και ήταν οικοδομημένο σύμφωνα 

με το πολυγωνικό σύστημα. Χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι λίθοι με την 

εξωτερική τους όψη αλάξευτη, ενώ όταν χρειάζονταν χρησιμοποιήθηκαν 

και μικρότεροι λίθοι για να γεμίσουν κάποια μικρά κενά. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, αλλά με μία προσπάθεια να κρατηθούν όσο το δυνατόν γίνεται 

οριζόντιοι αρμοί, είναι χτισμένοι και οι πύργοι. 
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Τ.Ε!. Γ!ΕΙΡΑ!Α ΟΧΥΡΩΜΑ ΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔ!ΚΟ ΧΩΡΟ 

------------- ·----------------- -

ΔΙΑ ΤΕ/ΧJΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 

Η αρχαrα Τροιζήνα βρισκόταν στην πλαγιά πετρώδους βουνού , σε 

μικρή απόσταση βορειοδυτικά του σημΕ:ρινού χωριού Δαμαλάς, το οποίο 

είναι χτισμένο στην ανατολική ακτή της Αργολίδας, σε μικρή απόσταση 

από τη θάλασσα . 

Η πόλη ήταν οχυρωμένη από τα αρχαία χρόνια. Τα ελάχιστα ερείπιά 

του αρχαίου τείχους είναι ικανά να δώσουν την μορφή του οχυρωματικού 

περιβόλου . 

Στα ελληνιστικά χρόνια οι τροιζήνιοι έχτισαν το εγκάρσιο τείχος, πάχους 

3,4 μέτρων (επιγραφικά χαρακτηριζόμενο ως διατείχισμα) που συνέδεε του 

δύο μακρούς βραχίονες του τείχους λίγο προτού φτάσουν στην ομαλή 
περιοχή όπου ήταν η αγορά . Στον εγκάρσιο βραχίονα του τείχους ανήκαν 

δύο σχεδόν τετράγωνοι πύργοι που λείψανά τους φαίνονται στην αρχή της 
ανηφοριάς προς την ακρόπολη και ένας μεγαλύτερος (διαστάσεων 9,7 χ 13 

μ) που διατηρείται σε αρκετό ύψος στην αρχική του μορφή (με ορθογώνιες 

Πέτρες, αλάξευτες στην εξωτερική τους 
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όψη, ~σοδομ ικά χτισμένες) . Πάνω από το αρχαίο τμr!μα διατηρείται μεγάλο 

μέρος από την ανακαfv~ση του πύργου στα μεσωωvικά χρόνια. 

Πιστεύετω πως το εγκάρσιο αυτό τείχος που 01 πύργοι του φαίνεται 

πως είχαν την εξωτερ ι κή τους πλευρά προς το κάστρο χτ ίστη κε χάρ1v του 

χαμηλότερου τμήματος της πόλης, όπου βρισκόταν η αγορά και πως το 

πάνω μέρος, μαζί με την ακρόπολη εγκαταλε ίφθηκε στα ελληνιστικά 

χρόνια . Παρά ταύτα μία cχλλη άποψη επιτρέπει την υπόθεση πως το 

ύψωμα 313μ .θεωpούvταv ακόμη στα αυτοκρατορικά χρόνια ως η 

ακρόπολη της ΤροιζιΊvας . Έτσι σχετικά με το σκοπό του δι ατε1χίσματος 

μπορεί να υποστηριχθε ί πως χτίστηκε για να χρησιμέψε ι ως δε1Jτερη 

γραμμή άμυνα, αν συνέβαινε να κυριευτεί το σχεηκά ευάλυπο χαμηλότερο 

τμήμα της πόλης, οπότε 01 αμυνόμενοι θα αποσύρονταν ψηλότερα. 

ΤΕΙΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ • ΑΜΦΑΝΑ!ΟΙ 

Μετά την επικράτηση των Μακεδόνων στην Ελλάδα και το θάνατο 

του Μ. Αλεξάνδρου ο υιός του Αντ1γόνοu ΔημιΊτριος έκρινε καλό να ιδρύσε ι 

άλλη πόλη, πλάι στις Παγασέ ς, ακόμα πιο κοντά στο Βόλο. 
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Το τείχος έχεi κατεύθυνση προ τα λατομεία κω την κορυφr) του 

λόφου. Αποτελείται από μεγάλες λαξευμένες πέτρες που σχηματίζουν δ(iο 

τοίχους, δύο προσόψεις, τη μέσα κα ι την έξω, ενώ το ανάμεσα στους δύο 

τοίχους διάστημα είναι παραγεμισμένο από μ1κρότερες κω ακανόνιστες 

πέτρες. Από ορισμένο σημείο το τείχος είναι πάρα πολύ καλά δκηηpημέvο. 

Πολλοί πύργοι σι.ί>ζονται σε αρκετό ύψος και είναι άριστα δ ιατηρημένοι . 

Είναι χτισμένοι ισοδομικά με μεγάλες ορθογώνιες πέτρες . Η ακρόπολη 

στην κορφή του λόφου, είχε κάποιον ιερό χώρο και επίσης ένα οικοδόμημα 

nou χρησιμοποιούνταν ίσως από τους ττολεμιστέ:ς - υπερασπιστές του 

Κάστρου σαν καταυλισμός τους. Χαμηλότερα παρουσιάζεται ένας μεγάλος 

σωρός χώμα , πλάι σε ένα μεγάλο πύργο , όπου το τείχος αφήνε ι άνοιγμα 

για πύλη. Σε τι οφείλεται όμως αυτός ο όγκος των χωμάτων; 

Τα χαμηλότερα τοιχιΑ.ψατα του πύργου, όπως άλλωστε και όλων των 

άλλων, είvω χτισμένα με πελεκημένες πέτρ1νες πλάκες, πάνω όμως από 

αυτές , οι τοίχοι των πύργων συνεχίζονται ψηλότεροι, σχηματισμένοι από 

ωμά τούβλα. Ο όγκος των χωμάτων δημιουργήθηκε από τη διάλυση των 

Πλίνθων με το πέρασμα των χρόνων . 

Προς το μέρος της πεδιάδας γίνοντα ι πυκvότεpοι οι πύργοι και 

μερικοί από αυτούς είναι υπερβολικά ενισχυμένοι ιδιαίτερα όσοι 

βρίσκονταν σε επίκαιρα σημεία . Μια επισκευή - στερέωση του τείχους έγινε 

βιαστικά το χειμώνα του έτους 192 Π.Χ. προς ΤΟ 191, τότε που οι 

Μακεδόνες αιτιμετώπιζαv τους Ρωμαίους . Για την ανανέωση του τεfχοuς 

ΧΡησψοποιήθηκε υλικό οίκοδομής που οι αρμόδιοι εργcηες το έβρισκαν 

ει)κολα εκεί που δούλευαν , στο τείχος κάτω έξω από τη ΔημητριC:δα, στηv 

αρχή του δρόμου, έξω από τις πύλες. Εκεί, σύμφωνα με τη συνήθεια των 

αρχαίων, r1 τav αριστερά και δε ξιά στην αρχή του δρόμου που ξεκινούσαν 
έξω από Τϊς πόλεις 01 τάφοι . . Από 'κει λοιπόν Oi εργάτες έπαιρναν 

μαρμάρινες και πέτρινες πλάκες, που πολλές ήταν επίΤύμβιες στήλες . Το 

υλικό των τάφων χρησιμοποιήθηκε αρκετά εκτεταμένα για την επισκευή 
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του τείχους της Δημητριάδας. Το έριχναν ανάμεσα στις προσόψεις, 

εξωτερική και εσωτερικrΊ του τείχους και το συγκολλούσαν με πηλό. 

Πολλοί πύργοι είναι διπλοί, δηλαδή δεν βγαίνουν μόνο προς τα έξω . 

Εξέχουν αρκετά και στο εσωτερικό του περιβόλου. Ο χώρος ανάμεσα στο 

έξω και το μέσα μέρος αυτών των πύργων είναι γεμισμένος με πέτρες και 

στήλες, πλάκες των νεκροταφείων, ενωμένες με πηλό μεταξύ τους. Έτσι 

μεγάλωνε το εμβαδόν των ενισχυμένων πύργων και ιδιαίτερα το ύψος, 

γιατί πάνω από το λίθινο κτίσμα ορθωνόταν το ανώτερο πλίνθινο τείχος, 

που αυτό μόνο του, είχε ύψος μεγα, ύτερο από 5 μέτρα. 01 διαστάσεις 

συνολικά του πύργου έφταναν 36 :28μ. Το ολικό μήκος του τείχους 

υπολογίζεται σε 7.800μ . , το ύψος του 6 περίπου μέτρων και το πάχος του 

μεγαλύτερο από 2,5μ . 

Λίγο νοτιότερα από τη Δημητριάδα βρισκόταν μία άλλη αρχαία πόλη, 

η Αμφαναία. Τα ερείπιά της φαίνονται στη σημερινή θέση 
11

Σωρός". Είναι 

ένα κων1κό ύψωμα που το τριγύριζαν τείχη που ακόμα διατηρούνται. Είναι 

τρεις αλλεπάλληλες σειρές τειχών που σχηματίζουν τρεις ομόκεντρους 

κύκλους γύρω από την κορυφή του . Ένας βραχίονας του τείχους 

κατεβαίνει από το λόφο και περιβάλλει ένα μέρος από την έκταση πιο 

χαμηλά , κλείνοντας τη μέσα στο τείχος. 
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ΚΕΦΑΛ~ΑΙΟ 4° 

ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Μετά τηv Ελληνιστική περίοδο, κατά την οποία υπtΊρξε παρακμή του 

Ελληνικού κράτους, τη χώρα κατέκτησαν 01 Ρωμαίοι. Η αυτοκρατορία τους 

στον ελλαδικό χώρο άρχισε, περίπου στο τέλος του Β' π .Χ . αιώνα και 

τελείωσε κατά τα μέσα του Δ" μ.Χ . αιι~vα. Καθ' όλη την περίοδο αυτή τόσο 

οι Έλληνες όσο και οι Ρωμαίοι, επηρεάστηκαν ο καθένας από τον τρόπο 

ζωής του άλλου, με το ελληνικό όμως στοιχείο να υπερτερεί σιγά σιγά . 

Όταν άρχισαν 01 επιθέσε ις των, πανίσχυρων, Ρωμαίων, εκείνη την 

εποχή, οι Έλληνες βρίσκονταν σε μια από τις χειρότερες φάσε ις . της 

ιστορίας τους. Έτσι οι Ρωμαίοι δεν χρειάστηκε να καταβάλουν αρκετή 

προσπάθεια ώστε να επικρατήσουν . Λίγα ήταν τα οχυρωματικά έργα που 

καταστράφηκαν ενώ τα περισσότερα και κυρίως αυτά των κλασσικών 

Χρόνων, βρίσκονταν σε άριστη κατάσταση. Το μόνο που τους έμενε να 

κάνουν ήταν να ενισχύσουν όποια τείχη ή όποιες άλλες οχυρώσεις τους 

χρειάζονταν. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να 

κατασκευάσουν καινούργια οχυρωματικά έργα. 

Ελάχιστα είναι επίσης και τα στοιχεία που υπάρχουν για τον τρόπο 

κατασκευής τους, αφ' ενός μεν γ ι ατί λίγα είναι αυτά που έχουν σωθεί μέχρι 

σήμερα και αφετέρου δεν υπήρξε ενδιαφέρον από μελετητές να 

ασχολr ούv με αυτό το θέμα. 

Ξέρουμε ότι δεν άλλαζαν το περίγραμμα ή τη γενική μορφή σε όποια 

σημεία έκαναν ενισχύσεις. Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν ήταν τα ήδη 

υπάρχοντα από κατεστραμμένες ή άλλες οχυρώσεις που δεν τους 

ενδιέφεραν, όπως επίσης και κομμάτια από ναούς, ιερά και θέατρα , που 

βρίσκονταν στις πλησιέστερες αποστάσεις. Έχτιζαν κυρίως με τούβλα και 
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μάλϊστα με διαδοχι κές στρώσεις τοϊ1βλων και πέτρινων πλακών ή τούβλων 

με ακατέργαστες πέτρες. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν 

μεγάλους απελέκητους τετανόλιθοuς, ενώ σε άλλες χονδροειδές υλικά από 

ακατέργαστους λίθους. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜ.ΑΤΑ 

'Ίv1ΑΚΡΟΝ ΤΕΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ" 

Βορειοανατολ1κά, προς το Κρητικό Πέλαγος, αvcψεσα στην Κνωσό 

και τη σημερινή πόλη του Ηρακλείου, υπάρχουν σε ορισμένα σημεία 

λείψανα ενός αρχα ίου πλινθόκτιστου, της εποχής της Ρώμης , τείχους, που 

σημειωνόταν στα παλιά ιδίως βιβλία ως "Μακρόν Τείχος" γιατ ί αυτό το 

τείχος συνέδεε την Κνωσό της Ρωμαιοκρατίας με το Ηράκλε10 ή την Αμvισό 

τα επfvειά της . 

ΤΡΑΙΑΝΟΥΓJΟΛΙΣ 

Βορειοανατολικά από την Αλεξανδρούπολη, σε μικρή απόσταση 

από αυτή την πόλη, περισσόϊεpο κοντά όμως στις Φερές , κ01 όχι μακρ ιά 

από τη θάλασσα και πολύ κοντά επίσης στο δεξιό βραχίονα των εκβολών 

του Έβρου, απλώνονται ερείπια εκτεταμένα, τείχη της ακρόπολις με 

πύργους . 

Εκεί ήταν άλλοτε η Τ ραιανούπολις, πόλη που θεμελίωσε ο Τ ρωϊανός 

κάπου στα 11. Ο μ .Χ. 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

Στη δυτική Αργολίδα και στο λαιμό μεταξύ των δύο λιμανιών (βόρειο 

και νότιο) που χωρίζονται από τη χερσόνησο Νησί, ανασκάφτηκε 

πρόσφατα το θέατρο. Ως ακρόπολη χρησίμευε το πάνω από το θέατρο 

ύψωμα, το οποίο είχε ιδιαίτερη οχύρωση που έγινε τα ρωμαϊκά χρόνια. 

Πολλοί καλοδουλεμένοι ενεπίγραφοι λίθοι, ξηλωμένες από το κοίλο του 

θεάτρου, είναι χρησιμοποιημένοι στο εκεί τείχος που ταυτόχρονα ήταν στην 

αρχαιότητα και εξακολουθεί να είναι και σήμερα ανάλημμα των χωμάτων 

της ισοπεδωμένης κορυφής. 

ΧΩΜΑ ΤΟΚΑΣΤΡΟ 

. Στην νοτιοανατολική Θεσσαλία και βόρεια της Ματαράγκης, ενός 

χωριού βορειοδυτικά των Φαρσάλων, βρίσκεται το Χωματόκαστρο, ένα 

πραγματικό εύρημα. Έχει τετράπλευρο σχήμα. Η μία του πλευρά έχει 

μήκος 120 μέτρα και η άλλη 230 μέτρα. Το στηθαίο του έχει ύψος 4 μέτρα 

και έχει 3 πύλες συμμετρικά τοποθετημένες. Θα είχε φτιαχτεί, σύμφωνα με 

τους ειδικούς από τον Πομπήιο κατά τις παραμονές του αποφασιστικού 

αγώνα του κατά του Καίσαρα πριν τη μάχη των Φαρσάλων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5° 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Η εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι ένα σημαντικό 

κεφάλωο όσο αφορά την εξέ:λιξη των οχυριi.Jσεων των πόλεων στην 

Ελλάδα. Η περίοδος της αυτοκρατορίας ξεκ1νάf: ι από τα μέσα περ ίπου του 

Δ' μ.Χ . αιώνα (330 μ .Χ.) κω τελειώνε ι με την άλωση της 

Κωνσταντ ινούπολης 1453 μ.Χ. Η περίοδος βέβαια από το 330 μ.Χ. μέχρι 

61 Ο μ .Χ. μπορεf να χαρακτηρι στε ί ως εποχή διαμόρφωσης της 

οικουμενικής αυτοκρατορ ίας, αφού μέχρι τότε οι κάτοι κο εξακολουθοι)σαν 

να συμπεριφέρονται, να ενεργούν κω να σκέφτονται σύμφωνα με πρότυπα 

όχι διαφορετικι-Χ από εκεfvα που επικρατούσαν στην παλαιότερη Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία. Τους ίδιους αυτούς αιώνες ωστόσο σημει<,ί,)θηκαv αλλαγές 

τόσο βαθιές στις πολύπλευρες συνέπειές τους, ώστε μετά τον Ίο α ιώνα το 

κράτος κω η κοινωνία της ΑνατολrΊς διέφεραν σημαντικά από τις 

προηγούμενες μορφές τους . Έτσι έχουμε την εποχή της αναδόμησης και 

της παγίωσης της αυτοκρατορίας από το 610-867 μ .Χ . Έπειτα περνάμε την 

περίοδο 867-1071 μ.Χ. στην εποχή της ακμής, μετά την περίοδο.1072-

1204 μ . Χ. στην εποχή της κρίσης κω τέλος στην εποχή της παρακμής και 

της πτώσης 1204-1453 μ .Χ . 

Κορμός της εθνολογικής σύνθεσης του Βυζαντίου ήταν ο 

ελληνορωμαϊκός κόσμος, πάνω δε στον κορμό αυτό εγκεvτρίζοvτα ι 

διάφορες και ποικιλώνυμες εθνότητες που αποκτούν το κοινό 

χαρακτηριστικό της χρ1στιαν1κής πίστης και προοδευτικά της ελληνικής 

γλώσσας . Είναι γεγονός ότι η εθνολογική σύνθεση του Βυζαντίο υ δεν 

συνδέθηκε αποκλειστικά με ένα μόνο έθνος γιατ ί στα σίJVορά του υπrΊρχαν 

ή προσαρτήθηκαν κατά καιρούς πολλές εθνότητες ανάλογα μ ε την 

ανάπτυξη ή συμπίεση των περιφερειακών συνόρων της αυτοκρατορίας. 
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Αυτό όμως δεν αλλο1~Νει τον βασικό και σταθερό ελληνικό πυρήνα του 

Βυζαντίου. 

Ιδιafτερα μετά την καϊάρρεuση του δυτικού τμήματος της 

αυτοκρατορίας. Μόνο έτσι μπορεί να κατανοηθεί ο προοδευτικό 

εξελληνισμός όχ1 μόνο των δομών της αυτοκματορίας αλλά και των 

προσαρτημένων στα όριά της λαών. 

Πηγή ισχύος της αυτοκρατορίας κατά τον πρ()Jιμο μεσαίωνα η 

γεωγραφική θέση του Βυζαντίου της προσ{φεpε κακές uπηpεσfες μετά τον 

1 Οο αιώνα. Οι κατακτήσεις της περιόδου εκείνης δημιούpγησαν νέα 

προβλήματα, προβλήματα οργάνωσης κω αφομοίωσης. Και τα 

προβλήματα αυτά οι ΑυτοκράΊορες r)τov αναγκασμένοι να τα 

αvτ:μετωπfσοuv την ίδ1α ακριβώς στιγμή κατά την οποία παλαιότερα 

ζητήματα οικονομικrις και κοιvωνϊκής πολιτικής ζητο(ισαv επιτακτικά 

απαντήσεις εμφσvιζόμε"Ιια υπό νέα οξεία μορφή. Λύσεiς 1κανοποιητ1κές 

σπάνια έγινε δυνατό να βρεθούν και όταν βρέθηκαν να εφαρμοστούν 

πλήρως. Βαθιές εθνικές αvτιθέ.σεις και θρησκευτικές έ.ριδες σφράγισαν 

τους μεταγενέστερους αιώνες της αυτοκρατορίας εξασθενώντας την 

απέναντι σε νέους εχθρούς που επέρχονταν εναντίον της από ΑνατολrΊ και 

Δύση. Η αυτοκpατορία κατέρρευσε τελικά, όταν οι διοικητι κές της δομές 

δεν ήταν πια ικανές να κρατήσουν το βάρος του ηγεμονικού ρόλου με τον 

οποίο την είχαν επιφορτίσει 01 κατακτήσεις της τόσο στον ασϊατικό όσο και 

στον ευρωπαϊκό κόσμο. 

Γεγονός είναι όΤ! παρά τις τόσες διαφοροποιήσεις που υπήρχαν στις 

περιόδους της αυτοκρατορίας, ελάχιστες είvΟί οι επιπτιλJσεις του στην 

οχυρωματική αρχ1τεκτον1κr) απ6 περίοδο σε περίοδο. 
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Υλικά 

Σε όλη τη δ1άρκε1α της Βυζαντινής αυτοκρατορίας παρατηρούμε ότι 

αποφεύγεται η χρήση υλικών από ιερά, ναούς και οχuρωμαηκά έργα της 

Αρχαίας Ελλάδας (εκτός σε ελάχιστες αναγκαίες περππιί.)σεις), το οποίο 

προφανώς οφείλεται στο σεβασμό και την ε κτίμηση που υπήρχε στους 

αρχαίους Έλληνες . 

Χρησιμοποωύνταv από τους τεχνίτες της εποχιΊς υλικά που 

μπορούσαν εύκολα να βρεθούν, έστω και αν ήταν πιο ευτελή. Έτσι έχτιζαν 

με καλόσπαστες πέτρες, για παράδειγμα ασβεστόλ~θους, μι κ ρι.ί)v κυρίως 

διαστάσεων που ήταν και πιο εύκολες στη μπαφορά, όσο και στο χτίσιμο . 

Ακόμα, γ ινόταν χρήση και υλικών τα οποία προέρχονταν από κοντινές 

κατεστραμμένες πόλεις. 

Ο λόγος που κατασκεύασαν με αυτά τα υλικά, είναι ότι από την αρχή 

της μέχρι το τέλος της, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε από τη μία 

επεκτατικές βλέψεις, εσωτερικούς πολέμους από την άλλη, καθώς κα ι 

επιθέσεις γειτονικών λαών το οποίο προϋπόθετε γρήγορες και μεγάλες 

οχυρώσεις. 

Το κύριο όμως υλικό κατασκευής που χρησιμοποιούσαν και τους 

εξυπηρετούσε στις ανάγκες τους ήταν τα μεγάλα κόκκινα τούβλα . 

Οι λίθοι, τα τούβλα, καθώς και τα δύο μαζί συνενώνονταν άλλοτε με 

ασβέστιο ή με αμμοκονία αλλά κυρίως με τσιμέντο. 

Επίσης, έχει διαπιστωθεί και η χρήση κεραμ1διώv ή κομματιών 

πλίνθων για να συμπληρώνουν τα κενά, ενώ έχουν βρεθεί και μαρμάρινες 

πλάκες σε οχυρώσεις . 
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Γίνεται χρήση του πολυγωνικού συστήματος, όχι βέβαια με τη 

συναρμογή των λίθων που είχαν οι αρχαίοι έλληνες, αλλά με μια πρόχειρη, 

ενώ το χτίσιμο των τούβλων φανερώνει τη βιασύνη των τότε μαστόρων. 

Μέθοδοι οχύρωσης 

Ο βασικός κορμός της οχύρωσης ακολουθεί τα χνάρια των 

οχυρώσεων των αρχαίων ελλήνων, που περιγράψαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Δύο, είναι τα κύρια στοιχεία που κάνουν τις βυζαντινές 

οχυρωματικές πόλεις να ξεχωρίζουν τόσο από τις παλιότερες, όσο και από 

άλλες, που είχαν χτιστεί την ίδια περίπου εποχή αλλά από άλλους 

κατακτητές . Το πρώτο είναι τα διώροφα σπίτια που είναι κολλημένα το ένα 

με το άλλο, με την εξωτερική τους πλευρά να αποτελούν έναν ενιαίο και 

παχύτατο τοίχο, ο οποίος σχημάτιζε τον περίβολο του κάστρου. Αυτό 

αποτελεί έναν τρόπο εξοικονόμησης χώρου που αποτελούσε πρόβλημα 

την εποχή εκείνη, στις μικρές κυρίως πόλεις. 

Το δεύτερο , είναι ότι σε πολλά σημεία σειρές από τούβλα, που 

αποτελούσαν την πρόσοψη των τοιχωμάτων του τείχους, είναι χτισμένα 

έτσι, ώστε σχηματίζονται αλλεπάλληλα, το ένα πάνω στο άλλο αψιδωτά 

τόξα, πράγμα που συντελεί στην ενίσχυση της αντοχής των τοιχωμάτων. 

Αυτή η βυζαντινή μέθοδος που έδιvε τη δύναμη στο τείχος να αντέχει 

75 



Τ.Ε.!. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΧΥΡΩΜΑ ΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ακόμα και αν ανοιγόταν ρήγμα από πολιορκητική μηχανή στη βάση του 

περιβόλου, ήταν άγνωστη στην κεντρική Ευρώπη. 

ο::._ ,f" 

ι" •' ~/ 

Κύριο, επίσης βυζαντινό χαρακτηριστικό στα τείχη είναι οι σειρές 

πλίνθων (από μία σειρά έξι) που παρεμβάλλονταν σε κανονικά διαστήματα 

ανάμεσα στις πέτρες και χρησίμευαν τόσο για την αισθητική παρουσίαση 

της εξωτερικής όψης, όσο και για να συνδέουν κατά ζώνες το γέμισμα του 

εσωτερικού του τείχους, από πέτρες και ασβεστοκονίαμα. 

Συναντάμε για πρώτη φορά πύργο με σχήμα οκταγώνου. Ένα άλλο 

στοιχείο οχύρωσης είναι ότι υπάρχουν συνήθως μικρά παράθυρα στους 

εξωτερικούς τοίχους, τα οποία ήταν μάλλον πολεμίστρες. Επίσης τα τείχη 

εμφανίζονται με οδοντωτές επάλξεις. Ακόμα οι τάφροι ανοίγονται με πιο 

μεγάλο βάθος και φάρδος, αναγείρονται εξωτερικοί προμαχώνες, ενώ οι 

πύλες είναι τώρα σιδερένιες ή ξύλινες με επένδυση σιδηρών ελασμάτων, 

έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι πολιορκητικές μηχανές που με 

τον καιρό εξελίσσονται. Ενώ κάνει την εμφάνισής της και μία καινούργια 
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μέθοδος οχύρωσης πόλεων που εfχαv λψάνι, με το κλεfσιμο της εισόδου 

του λιμανιού με χοντρή αλυσίδα που στερεωνόταν σε δύο πύργους που 

βρίσι<ονταν στην είσοδό του . 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό εfναι ότi οι πόλεις είχαν συνήθως δύο 

περ ιβόλους κω η ακρόπολη rΊταν χωρισμένη στα δύο, έτσι ώστε να 

υπάρχουν περισσότερες γραμμές άμυνας . 

Επί εποχής Ιουστινιανού αρχίζουν και χτίζονται πεντάγωνοι πύργοι, 

ενώ οι πύργοι έχουν στο εσωτερικό του, συνήθως, avCi κάθε ένα μέτρο 

ξυλοδεσιά. 

Όσον αφορά τους πύργους αυτοί είχαν δύο ή τρεις ορόφους. Πολλές 

φορές η είσοδος του είναι σε υψηλότερο επίπεδο από τη γη, για 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πρόσβαση γινόταν με ξύλινη σκάλα, την οποία 

τραβούσαν στον όροφο. Φωτιστικές θυρίδες και παράθυρα αvοfγονταν 

στους ορόφους. Ο τελευταίος όροφος στεγαζόταν με κεραμίδια ή 

δημιουργούσε ένα διί.ψα και το υπερυψωμένο τείχος δημιουργούσε 

επάλξεις. 

Χτίζονται τριγωνικοί πρόβολοι στα τεfχη. Ενώ τον 14μ.Χ. αιώνα 

εμφανίζονται και οι καταχύτρες ή ζεματfστρες από τις οποίες έριχναν στους 

επιτιθέμενους που βρίσκονταν κάτω από τα τεfχη καυτό νερό , λάδι ή 

λιωμένο μολύβι. 

Τέλος αν περίμεναν από τον εχθρό να υποσκάψει τα θεμέλια του 

τείχους, έσκαβαν αυτοί πιο μπροστά κολλητά στο τεfχος και βαθιά, εκεί 

όπου υπολόγιζαν ότι επρόκειτο να μπει ο εχθρός κρυφά κάτω από το 

τείχος και είχαν άνδρες οπλισμένους κι έτοιμους για μάχη, ώστε όταν θα 

έρχονταν υπογείως και βγουν κάτω από τα θεμέλια να ξεπροβάλουν 

ακόμα και χωρίς να το θέλουν. Στο μέρος όπου είχαν σκάψει. Έτσι καθώς 
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θα ξεπρόβαλαν και θα ήταν ταλαιπωρημένοι από το σκάψιμο, θα έπεφταν 

στα χέρια των αμυνόμενων. 

Παραδείγματα 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Από τα πιο ενδιαφέροντα κτίσματα της τωρινής πρώτης πόλεως της 

Μακεδονίας είναι τα τείχη, που την έζωναν από παντού, στερεά και 

παραλία, κ' επίσης το φρούριο και ακρόπολή της. Αυτά είναι της εποχής 

του Βυζαντίου, αν και η πόλη είχε χτιστεί 7 περίπου αιώνες προτού 

χτιστούν τα Βυζαντινά τείχη τον Δ' μ.Χ. αιώνα . 

. Μπορεί να πει κανείς πως το τείχος της παλιάς Θεσσαλονίκης είχε 

και σχήμα ημικυκλίου. Διάμετρος ήταν το θαλάσσιο τείχος, χτισμένο 

περίπου εκεί που είναι η σημερινή προκυμαία, και αποτελούσε τέλεια 

ευθεία, ενώ το δυτικό τμήμα του περιβόλου, καθώς ανέβαινε ψηλά και 

προχωρούσε προς το βουναλάκι, σχημάτιζε σχεδόν καμπύλη κ' έτσι, 

καμπυλωτό ως σήμερα, προχωρεί στο Β μέρος, ώσπου, περνώντας και 

την ακρόπολη, κατεβαίνει σε ευθεία γραμμή κάτω προς τη θάλασσα, κ' 

ενωνόταν με το Λευκό Πύργο, που αποτελούσε τη Ν.Α. γωνία του τείχους. 

Γιατί αυτές ήταν ο ακραίος πύργος και του θαλάσσιου και του Ανατολικού 

τείχους. Δύο χείμαρροι που κατέβαζαν το χειμώνα τα νερά τους στον 

κόλπο, δεξιά και αριστερά από τις γραμμές του Α. και του Δ. τείχους, 
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συντελούσαν στην οχυρότητα του περιβόλου, γιατί ήταν σα φυσικές 

τάφροι. 

το .. παράλιο τείχος ένωνε τις δύο προς τη θάλασσα άκρες των δύο 

κατηφορικών από τα υψώματα του λόφου κάθετων γραμμών του τείχους. 

Στη Δ άκρη, κάτω από την πύλη του Αξιού ("Βαρδάρ Καπού"), δηλαδή 

ακριβώς στη ΝΔ γωνία, υπήρχε πύργος, ένας δηλαδή αντίστοιχος προς το 

Λευκό, και ήταν αυτός το δυτικό όριο του θαλάσσιου τείχους. Το παράλιο 

τείχος της Θεσσαλονίκης διατηρούταν φράζοντας την πάλι κι από τη 

θάλασσα ως πριν ένα αιώνα. 

Η περfμετρος του τεfχους εfνα ι μεγάλη. Έχε ι μ ήκος 8 χιλ ι ο μέτρων . 

Βέβαια σήμερα το τείχος, με την πάροδο των αιώνων, έχει γκρεμιστεί σε 

πολλά σημεrα . Κ' εκεί όμως τα ίχνη του δ ιακρίνοντα ι μ ε ευκολία . 
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Θεμελ~ωμέvος ο βυζαντ ινός περίβολος επάνω σε ελληvισηκές 

(μακεδον i κές) βάσεις του τείχους του Κασσάvδροu, χτίστηκε βασικά την 

εποχrι του με. Θεοδοσίου (379-395). Παvτο(J το βυζαντινό τείχος είναι 

χτισμένο εκεί πάνω, όπου οι Μακεδόνες εfχαv πρωτύτερα θεμελ ι lιJσε: το 

δικό τους τείχος. Χαμ ηλά διακρfvετα~ παντοι) το μακεδον i κό πίχος με τις 

πελεκημένες μεγάλες πέτρινες πλάκες που επί 7 αιώνες έως τη βυζαντινή 

εποχή, προστάτευε τ πόλη . Μα αργότερα έγιναν πολύ συχνά επισκευές 

στο τείχος, ώστε μπορεί να πε ι κανείς ότι ο βυζαντινός περίβολος θυμίζει 

κάθε εποχή του Βυζαντfου . Όπως και να είναι , είναι τείχος δυνατό που η 

κατασκευή του είναι δείγμα της στερεής, της ατράνταχτη ς , βυζαντινής 

τοιχοποι ίας. 

Σε πολλά σημεία σειρές από τοι)βλα, που αποτελούν την πρόσοψη 

των τοιχωμάτων του τείχους, είναι χτισμένα έτσι, ώστε σχηματίζονται 

αλλεπάλληλα, το ένα πάνω στο άλλο, αψιδωτά τόξα, πράγμα που συντελεί 

στην ενίσχυση της αντοχής των τοιχωμάτων . Αυτή η βυζαντινή μέθοδος, 

που έδινε τη δύναμη στο τείχος να αντέχει, ακόμη και αν ανοιγόταν ρήγμα 

αττό πολιορκητική μηχανή στη βάση του περιβόλου, ήταν άγνωστη στη 

Δυτική Ευρώπη . Έπρεπε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 

500, και να έρθουν οι ΙΒ' και ΙΓ ωlιΝες, γ1α να εφαρμοσθεί το ίδιο σύστημα 

και στη Δύση . 

Το ύψος του τείχους δεν είναι παντού το ίδιο. Σε πολλά σημεία ο 

περίβολος έχεις ύψος 15 μέτρων. Υπάρχουν όμως και φυσικά οχυρά 

εδαφολογικός μέρη, που, σ' αυτά το τείχος rμαv υψωμένο μόνο 7,60μ. που 

είναι το κατώτατο ύψος . Το ίδιο ποικίλλει και το φάρδος του τείχους . Αλλού 

αυτό έχει δύο μέτρα πλάτος. Αλλού όμως το φάρδος του περιβόλου είναι 

4,60μ. Εκεί όμως που είναι ολοφάνερη και στο μάτι η μεγάλη διαφορά της 

κατασκευής του τείχους στα διάφορα μέρη και η πρακτική ανάγκη της 

προσαρμογής τους στ ι ς εδαφολογικές συνθήκες και στους κανόνε ς της 

οχυρωτικής τέχνης , είνω η τοποθέτηση των πύργων στις καλύτερες (στ ις 
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πρακτικώς καταλληλότερες)θέσεις. Υπάρχουν πύργοι σε μέρη ασθενή που 

η ανάγκη υπαγορεύει να είναι πάρα πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο, και 

βλέπουμε ανάμεσά τους απόσταση μόνο 8,50μ. Αλλού βλέπουμε να 

απέχουν 40 μ. Αλλού απέχουν 60 μ. και υπάρχουν σημεία οχυρά, που η 

απόσταση που χωρίζει έναν πύργο από άλλον είναι 130 ολόκληρα μέτρα. 
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Σε κάθε μεγάλη αρτηρία της πόλεως αντιστοιχούσαν στον περίβολο 

πύλες, ώστε οι κύριοι δρόμοι της Θεσσαλονίκης να συνεχίζονται και στις 

στράτες της υπαίθρου. Πολλές από αυτές τις πύλες εξαφανίστηκαν, είτε 

γιατί τα ανοίγματα κλείστηκαν με τοίχους, είτε γιατί γκρεμίστηκε στις μεριές 

αυτές το τείχος, για να διευκολυνθεί μέσα στην πόλη η κυκλοφορία. 

Εξάλλου σε πολλά σημεία κοντά στα τείχη, αλλά έξω από αυτά, είχαν 

φτιαχτεί 11προτειχίσματα 11 , πολλά από τα οποία διακρίνονται και ως τώρα . 

Αυτά είχαν γίνει για να μη μπορούν οι πολιορκητές να κάνουν χρήση 

"κριών11 και άλλων πολιορκητικών μηχανημάτων. 

Οι πύργοι του τείχους της Θεσσαλονίκης ήταν συνολικά 40. Όλοι 

τετράγωνοι που εξείχαν προς τα έξω. Ο Λευκός Πύργος, που ήταν στην 

άκρη προς Α. του θαλάσσιου τείχους και αποτελούσε μία ισχυρή ενίσχυσή 

του, όπως και ενίσχυση του κάθετου · προς το παραλιακό, του Α. τείχους, 

που ανέβαινε ψηλά στο λόφο, βρισκόταν στη ΝΑ γωνία. Είναι κτίσμα των 

Βενετών. 
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Από το Λευκό Πύργο και προς τα πάνω και ως αρκετή απόσταση 

όπως είπαμε, το τείχος είναι γκρεμισμένο και εξαφανισμένο. Ένα σημείο 

της πλατείας Καλαμαριάς βρίσκεται σήμερα στη θέση όπου άλλοτε ήταν η 

Κασσάνδρεια Πύλη, ακριβώς πάνω στην οδό Εγνατία . Αυτή ήταν μία από 

τ1ς 4 πύλες που διέθετε το ανατολικό τείχος, η γραμμή αυτή του τείχους 

που κατέβαινε από το βουνό για να ενωθεί μέσω του Λευκού Πύργου με το 

θαλάσσιο τείχος. Μια επιγραφή που βρίσκεται σε κάποιο σημείο του μας 

μαθαίνει όη ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευσέβιος (τον ΣΤ' αιώνα) είχε 

επισκευάσει το τείχος γύρω σε εκείνο το μέρος . Πιο πάνω ο περίβολος 

ξαναφαίνεται, όχι συνεχής όμως. Η οδός Αγίου Δημητρίου συναντούσε 

άλλοτε το τείχος που τώρα δεν υπάρχει. Ξαναφαίνεται όμως αυτό πάλι σε 

λiγο αλλ6 ανακατεμένο, μισοκρυμμέvο, μέσα στα σπiτια. Εμφανίζεται όμως 

και πάλι ολοκληρωμένο γύρω στο Δημοτικό Νοσοκομ είο, από όπου πια 

συνεχώς προχωρεί ως πάνω, τέλειο, aκέpωο , ακόμη και με τις επάλξεις 

και τις πολεμίστρες. Ένα μέρος επ1γραφής εννιά μέτρων μήκους στην 

πρόσοψη πάνω σε τούβλα ψηλά , στον λεγόμενο !'Πύργο του Ορμfσδα'' μας 

δίνει την πληροφορία : "ΜΕ ΑΔΙΑΡΗΚΤΑ ΤΕΙΧΗ Ο ΟΡΜΙΣΔΑΣ ΕΦΩΔΙΑΣΕ 

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ''. 

Ορμίσδας ήταν ο στρατηγός και διοικητής Θεσσαλονίκης την εποχή 

του μεγάλου Θεοδοσίου που έχτισε το Βυζαντινό τείχος τον Δ' μ . Χ . οι()Jvα . 
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Όλο ϊο τείχος rης ακροπόλεως διατηpεfται. Η πλευρό προς το Β . 

σuγκεvτρώνε1 το περισσότερο ενδιαφέρον , ενώ η Α. πλευρά είναι της 

εποχής των Το(φκωv. Μπορεί κανείς να περάσει στην ακρόπολη είτε από 

την π6λη, είτε από το δρόμο που τριγυρίζει το τείχος απ' έξω πίσω από τον 

Αλυσιδέvιο Πύργο από την Π ίι λ η της Άννας Πολ α ι ο λ ο γ i v ας, που 

πρωτοανοίχτηκε το έτος ·1355 από τη σύζυγο του t\νδρόvικοu Γ' όπυ.Jς μας 

πληροφορεί μία βυζαντινή ετπγραφή στην πύλη . 

Το Ν. τείχος του φρουρίου που είναι και μέρος του Β . τεrχους της 

Πόλεως (Θεσσαλονfκης) είναι θαυμάσια διατηρημένο. Σκαλοπάτια 

ανεβάζουν στις επάλξεις που είναι τα ψηλότερα σημεία και του τείχους της 

πόλεως κω του κάστρου. Τον ΙΔ' αιιί.1να, επε1δή κρfθηκε Cιτι το Ν . τείχος της 

ακρόπολης , το προς την πόλη, ήταν το σχετικά ασθενέστερο, το εvfσχuσαv 

και έχτισαν κι άλλους τέσσερίς π(φγους. Ο δεύτερος πύργος έχει το 

έμβλημα του Ανδρόνικου 8 1 Παλαιολόγου. Μία μυστική πυλίδα διακρίνεται 

ανάμεσα στο δεύτερο κω τον τρίτο πύργο. Μια άλλη vειίπερη πύλη 

ανοίχτηκε στο τε ίχος και χωρίζε ι την ακρόπολη από την πόλη , Δ. από το 

κάστρο, πύλη που είναι κοντά στη μονή Βλατάδωv , τ ο βυζαντινό 

μοναστήρι που βρίσκεται ψηλά, κοντά στο κάστρο του · Επταπυργίου, λίγο 

νοτι6πρά του. 

Το προτείχισμα πάχους 1,90 μ. υψωνόταν σε μια απόσταση 13,70 . μ. 

από το κανονι κό τείχος κ ι αποτελού σε το πρώτο φράγμα γ1α τους εχθρούς 

μετά την τάφρο, όπως είδαμε και στο τε ίχος της Κωνσίαvτινούπολης. 

Προτείχισμα και τάφρος πρέπε ι να υπήρχαν στην ανατολική και δuτικiΊ 

πλευρά και μόνο στα πεδινά σημεία της πόλης. Το πιθανότερο είναι να 

σταματούσαν στο σημείο που ο οχυρωματiι<ός περίβολος ανηφόριζε στους 

λόφους, 6που αυτό τα δύο αμυντικά στο ι χεία δε θα χρησίμευαν_. 
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ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Καθώς η πόλη ήταν, και εξακολουθε ί να είναι, χτισμένη πάνω στο 

λαιμό της χερσονήσου ι ή καλύτερα πάνω σrη στενή λουρίδα γης που 

ενώνει τη στερ1cι με τη νήσο της λίμνης, το κάστρο αποτελούσαν δύο 

γραμμές τειχών που άρχιζαν από το ένα μέρος της όχθης του λαιμού, της 

Ν., π . χ., και προχωρούσαν ως τη 8. όχθη του λαιμού και οι δύο, καθι.\.1ς ο 

λαιμός αρχίζει από τα μισά περίπου της Δ. όχθης της λίμνης και προχωρεί 

προς το Α . μέρος, φαpδαίνοντα ς, για να σχηματίσει ανατολικότερα της 

πόλης το ογκωδέστερο μέρος του νησιού καταμεσής της λίμνης. Λοιπόν, οι 

δύο αυτές σειρές τε1χιJ1ν, ανάμεσα στις οποίες ήταν περικλεισμένα τα 

σπίτια μαζί και με επιπλέον οχυρώσε1ς, για τις οποίες θα μιλήσουμε 

κατόπιν, αποτελούσαν το κάστρο της Καστοριάς - κάστρο περίφημο και 

ξακουστό όλα τα μεσαιωνικά χρόνια, πρώτου Μεσαίωνας και τελευταίου, 

και περισσότερο τελευταίου, πριν η Βαλκανική όλη κατακτηθεί από τους 

Τούρκους. 
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Ως σήμερα σώζονται τα τείχη της Καστοριάς που περικλείουν έκταση 

230 στρ., ερειπωμένα όμu.~ς. Στον στενό ισθμό της χερσονήσου ήταν η 

πρώτη γραμμή του οχυρού κάστρου . Αυτού υπήρχε και η μοναδική του 

πύλη. Αυτή την πύλη ενίσχυε ένας τετράγωνος πύργος. Ακόμη την 

ενίσχυαν και άλλοι πύργοι, μάλιστα διπλοί και τριπλοί, και ,φυσικά 

μεσοπύργια και άλλες οχυρώσεις . Ένα δεύτερο τείχος υπάρχει πιο πίσω . 

Αυτό, τα χρόνια της τουρκοκρατίας, χώριζε την ελληv1κή από την τούρκικη 

συνοικία. Εκτός από αυτά, στην κορυφή του "νησιού", σώζονται τείχη που 

81 αποτελοι)σαv ιδιαίτερο φρο(φιο, την ακρόπολη της Καστοριάς, μέσα 

στην οποία υπάρχουν ερείπια και κάποιου ναού, ενώ, χαμηλότερα, 

υπάρχουν άλλα πλιθόχτιστα ερείπια κτιρίων. 

Το κάστρο είναι στης εποχής του Βυζαντίου, χτισμένο μάλιστα τον 

ΣΓ αιώνα. 

ΔΙΔ YIV10TEIXO 

Ένας λόφος με δύο δίδυμες κορφές, που έχουν ελάχιστη διαφορά 

στο ύψος η μία από τη άλλη, μια μικρή στις πλαγιές του, αμφιθεατρικά 

χτισμένη πόλη, ψηλότερα από τον κάμπο, ένα ποτάμι, ο Ερυθροπόταμος, 

παραπόταμος του Έβρου, του μεγάλου ποταμού της Βαλκανικής, που 

παραπέρα αφήνει να αργοκυλούν μεγαλόπρεπα τα νερά του, και ένα 

φρούριο, ένας βαρύς όγκος, ανάμεσα στα σπίτια (λίγο ψηλότερά τους) ένα 

σκυθρωπό κάστρο, που απλώνει την πελώρια σκιά του σ' ολόκληρη τη 

μικρή πόλη, αποτελούν το Δ ι δ υ μ ό τε ι Χ ο - αυτή την πόλη και αυτό το 

ογκώδες κάστρο . 

Άλλοτε στις δύο κορφές του λόφου, και στην ψηλότερη και στην 

χαμηλότερη, υπήρχαν φρούρια - ορθώνονταν δύο ακροπόλεις : Η Μικρή 

ακρόπολη πάνω και η Μεγάλη κάτω . Και ήταν αυτά τα φρούρια η αιτία που 
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ονομάσθηκε έτσι "Δίδυμον τείχος" η πόλη. Και υπήρχε ακόμη και το 

χαμηλότερο τείχος που έζωνε την πόλη. Όμως αυτά έχουν γκρεμιστεί, κατά 

μεγάλο μέρος από τους Ρώσους, κατά τον πόλεμό τους, εναντίον της 

Τουρκίας, πριν ένα περίπου αιώνα, το 1878. 

Ο μαλακός βράχος μέσα στον οχυρωμένο λόφο έδωσε τη 

δυνατότητα στους κατοίκους του να σκάψουν και να δημιουργήσουν 

αποθήκες και πιθώνες στο πάχος του βράχου. Οι αποθήκες αυτές 

αποτελούσαν τα υπόγεια σπιτιών που, εκμεταλλευόμενα το ανισόπεδο του 

λόφου, μπορούσαν να είναι διώροφα ακόμα και τριώροφα από την 

εξωτερική πλευρά. 

Η χάραξη του τείχους του Διδυμότειχου που βλέπουμε σήμερα 

πρέπει να ανάγεται στην εποχή του Ιουστινιανού, μία εποχή που στην 

οχυρωματική οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν και εκμεταλλεύτηκαν στο 

έπακρο τη διαμόρφωση του εδάφους για την αποτελεσματικότερη 

οχύρωση του χώρου. 

Από τα λείψανα του τείχους, μήκους 1200 μ., που τριγύριζε την πόλη 

ξεχωρίζει κανείς στις βάσεις τους τη θρακοπελασγική αρχή τους. ~ργότερα 

οι Βυζαντινοί συμπλήρωσαν τα τείχη αυξάνοντας τη στερεότητα και αντοχή 
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τους. "Το Δίδυμο Τείχος έχει δέκα πύργους. Άλλοι είναι στρογγυλοί, άλλοι 

τετράγωνοι, άλλοι πολύπλευροι πύργοι, ανάλογα με τη θέση, όπου 

βρίσκεται ο καθένας και τη στρατιωτική ανάγκη της καθεμιάς τοποθεσίας. 

Όλοι οι πύργοι έχουν στη μέση μονογράμματα του Χριστού, εκτός από ένα, 

αλλά σ' αυτόν απεικονίζεται η υποδοχή του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, την 

Κυριακή των ΒαΤων". 

. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

Εξάλλου το συγκρότημα του φρουρίου έχει τρεις πύλες. Οι κεντρικές 

πύλες ήταν δύο, η ανατολική, οι Καστρόπορτες, και η δυτική, οι 

Νερόπορτες, οι οποίες όριζαν τον κεντρικό άξονα της πόλης. Ένας 

μεγάλος, , σχεδόν κυκλικός πύργος δίπλα στο ποτάμι, το πεντάγωνο, 

χρησίμευε ως δεξαμενή νερού και θα πρέπει να εξασφάλιζε το νερό της 

πόλης από τον ποταμό σε περιόδους πολιορκίας. Έχει δεξαμενές όπου 

μαζευόταν τα νερά των βροχών, ανεμόμυλους που δούλευαν 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πολιορκούμενων, αποθήκες σιταριού, 

φούρνους, δύο εκκλησιές και πολλά παρεκκλήσια . Στην κορυφή του 

φρουρίου υπάρχει ψηλός πύργος. Αυτόν χρησιμοποιούσαν οι 

αυτοκράτορες του Βυζαντίου σαν παλάτι, όταν έμενα στο μέρος, γιατί από 

εκεί ψηλά η ματιά απλώνεται σε θαυμάσια θέα και, με την εξαιρετική 

ορατότητα, βλέπει κανείς και τη Αδριανούπολη ακόμη, σε απόσταση 50 . 
χιλιομέτρων. 
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ΔΡΑΡ.ι11Α 

Σε απόσταση 35 χλμ. Βόρεια από τους Φιλίππους βρίσκεται η 

Δράμα. Μέσα στη αγωνία της σύγχρονης πόλης για ανάπτυξη κaι εξέλιξη, 

ο πυρήνας της παλ1άς πόλης καταστράφηκε ή αλλοιώθηκε , μ ε αποτέλεσμα 

τα λίγα βυζαντινά πκμήρια που έχουν μείνε~ να μοιcιζουν ξένα και φτωχά . 

Το κάστρο περιέκλειvε μια έκταση 40 στρεμμάτων περίπου. Η 

έκταση αυτή αποτελεf ένα φυσικό υψίπεδο που περιτρέχετε απ6 ένα. 

χείμαρρο και ένα μικρό ποτάμι κω ορ ιοθετείται από ένα μικρό γκρεμό. Ο 

οχυρωματικός περίβολος της Δράμας σιl!ζεται εντελώς αποσπασματ1κά 

μέσα στη σύγχρονη πόλη. Έξι τετράγωνους πύργους και τμrιματα από τα 

μεσοπύργια δ1αστήματcι μπορεί κανείς να ανιχνεύσει στο ιστορικό κέντρο 

της πόλης. Το ύψος των πύργων θα έφτανε τα 14 μ. μαζί με τις επάλξεις, 

που δε σίυζονται σrΊμερα. Το πάχος του ποικίλλει από 1,70 έως 3,30 μ. 

καθιi.Jς δέχθηκε ενισχύσεις σε μεταγενέστερες φάσεις οχύρωσης. Η 

βυζαντινή τοιχοποιία αποτελείται από σειρές λίθων που διακόπτοντα ι από 

τρε1ς ή τέσσερις σειρές πλίνθων ή από ποταμίσιες πέτρες, στις οποίες 

παρεμβάλλονται οριζόντιες διακο1πόμενες σειρές από θραύσματα 

πλίνθων. Το κάστρο χρησψοπο1ήθηκε και στην εποχή της Τουρκοκρατίας 

καθώς είναι σαφείς και Οί επεμβάσεις αυτής της εποχής . 

Δύο κλιμακοστάσια, που οδηγούσαν στον περίδρομο του τείχους, 

σώζονται σε δύο σημεία . Τα κλιμακοστάσια ήταν διπλά, δηλ . Η σκάλα είχε 

δύο σκέλη, σχημάτ1ζε πλαϊύσκαλο και συνέχιζε διπλή για να καταλήξει 

στον περίδρομο. 

Μiα σταυροειδής εκκλησία με τρούλο, η Αγία Σοφία, είναι η πιο 

σημαντική βυζαντινή μαρτυρία μετά το 1 Οο αιώνα στο εσωτερι κό του 

κάστρου . 
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ΜΟΝΕΝ1ΒΑΣΙΑ 

Στην νοτιοανατολική παραλία της Πελοποννήσου , ψηλός ως 300 μ. 

ένας πελώρ1ος βράχος ορθώνεται μέσ' το γαλάζιο κύμα, πλάι στη ακτή του 

ΜuρτιJJου πελάγους. Είναι ολούθε τρ1γυpiσμένος από τη θάλασσα και μόνο 

από μία λουρίδα γης, ένα τεχνικό έργο ενώνει το νησά κ ι με την ηπειρωτική 

Πελοπόννησο . Τείχη τετράψηλα ορθιJJνονται πιο πάνω στο βράχο κω από 

εκεί κατεβαίνουν σε δύο βραχίονες κάτω, ως σχεδόν την παραλία, 

αγκαλ1άζοvτας την αυλή της Μοvεμβασίας, που απλώνεται στο νοτιοδυτικό 

μέρος . Δεν είναι αρχαία πολιτεία . Ιδρύθηκε στις αρχές του Μεσαίωνα κα ι 

πυκνώθηκε από πληθυσμό όταν οι από τα χρόνια του Ιουστινιανού 

ταχτικές ε1σβολές των Αβάρωv και των Σλαβοβοuλγάρωv ανάγκαζαν τους 

πληθυσμούς να φεύγουν, αναζητώντας τη σωτηρία σε απρόσιτα από τους 

λεηλατείς μέρη. Ευθύς εξ αρχrΊς σηκώθηκαν ία τεfχη, που, λόγω της θέσης 

και της τεχνικής οχύρωσης καθιστούσαν απόρθητο το μέρος. 'Ηταν εποχή 

που ληστές κω πειρατές έκαναν στη Μεσόγειο χρυσές δουλειές με ης 

μεγάλες τους επιχειρήσεις, τις επιδρομές τους. Κω ήταν φυσικό γι' αυτούς 

να κυνηγοι.Jν τη Μονεμβασία κω να πέφτουν πάνω της σαν σμήv·η από 

σφήκες. Η πόλη αυτή ήταν γνωστrΊ παντού γ1α τον πλούτο της, χάρη στο 

μεγάλο εμπόριό της με όλη την Ευρώπη . 

Τα τείχη τριγυρίζουν την Κάτω πόλη . Άλλος χωριστός περίβολος, 

πάρα πολύ οχυρός, προστατεύει την ακρόπολη πάνω από την πόλη. Τα 

τείχη διατηρούνται ακέρια ακόμη γύρω-τριγύρω στη Μονεμβασία . Τα τείχη 

της Μοvεμβασίας έχουν σχήμα Π αναποδογυρισμένου. Ενώ το επάνω 

μέρος του π είναι θεμελιωμένο κάτω στους βράχους επάνω από την 

παραλία, τα δύο σκέλη του Π σκαρφαλώνουν, από χαμηλά, από Τίς άκρες 

του προς την παραλία περιβόλου, υψηλότερα, προς τους πρόποδες της 

βραχώδους κορυφής του λόφου. Το μήκος του δυτικού βραχίονα του 

περ~βόλου είναι 200 μ. και έχει ύψος κuμωνόμενο (ανάλογα με τη 
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διαμόρφωση του εδάφους) από 20-30 μ. Από αυτιΊ, τη προς τη δύση 

πλευρά ανοίγονται δύο πύλες : Η Μεγάλη πύλη, που είναι στη μέση 

περίπου του μήκους του τείχους , ντυμένη με σιδερένιες πλάκες (είναι 

διάτρητη από σφαίρες πολλές από τις οποίες βρίσκονται ακόμη στα 

σιδερένια ελάσματα και εξέχοuv) . Κω η Επάνω πύλη κοντά στους 

πρόποδες του βράχου. (Αυτή ασφαλώς έγινε για να ευχαιρένει την 

επικο1νωνία με το επάνω κάστρο) . 

Ίδιο μήκος (200 μ . ) έχει και το βορειοανατολικό τείχος . Σ' αυτό, στα 

μισά του μήκους του, υπάρχει μfα μικρότερη πύλη ι απ' όπου βγαίνει κανείς 

από την πόλη στην ανατολική άκρη της χερσονήσου . Και τα δύο τείχη, και 

το βορειοανατολικό και το δυτικό τείχος ενι.λJνονται με το προς την παραλία, 

σχηματίζονϊας ορθή γωνία. Και στ~ς δύο γωνίες είναι ορθωμένοι πύργο~ 

που περιέχουν και κανον1οστοιχίες . Το μήκος του παραθaλασσίου τείχους 

είναι 500 μ. και το ύψος του από την επιφάνεια της θάλασσας 60 μ . Στη 

μ έση υπάρχει μiα μικρή πύλη για να επικοινωνεί η πόλη με τη θάλασσα και 

με την πρώτη σκάλα, που ήταν πλάι στη πυλίδα και που σήμερα είναι 

γνωστή με το όνομα "Πορτέλλο". 

Την εποχή των Βυζαντιvl;JV αυτοκρατόρων, όταν η Μονεμβασία ήταν 

σrη μεγαλ(ιτερη ακμή της, στον περιορισμένο και κλεισμένο από τα τείχη 

χώρο, υπήρχαν πολλές χιλι~δες σπίτια . Αυτά τα σπίτια τα 'χτιζαν οι 

ΜονεμβασιιίJτες επάνω από θολωτές στοές κάτω από τις οποίες, μέσα 

δηλαδή από σχεδόν υπδγεια , οι κάτοικοι περνούσαν για να βρεθούν από 

το ένα μέρος στο άλλο. Δηλσδή έλυσαν με αυτό τον τρόπο το πρόβλημα 

του στενού για μία μεσαιωνική πόλη χώρου περισφιγμένου από τα τείχη. 

Για τοι.'ηο όποιος σriμερα βλέπει τη Μονεμβασία, νομίζει ότι τα οπίΤία ϊης 

είναι χτισμένα το ένα πάνω στο 6λλο. Λυτή είνω η κάτω Μονεμβασία , που 

λεγόταν επίσης και ''Προάστιο". Γιατί ο πρώτος οικισμός της χερσονήσου 

(ή νήσου) δεν ήταν αυτού , κάτω, κοντά στην παραλία, αλλά πάνω , προς 

την κορφή του λόφου, τοιχογυρισμένη , σαν ακρόπολη (citadelle) σϊις 
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πλευρές που χρειαζόταν. Γιατί υπήρχαν και σημεία όπου περίττευαν τα 

τείχη . Ο βράχος εκε ί είνα1 κατακόρυφος, κάθετος στη θάλασσα ή στο ν 

κάμπο κάτω, απότομος και σαν κοφτός, δημωυργώvτας βάρα θρα ύψους 

150 μ. Όμως όπως και να είναι το επάνω κάστρο έχει περίμετρο 

μικρότερη από τα τείχη της Κάτω πολιτείας, που είνω απλωμένα σε έναν 

αρκετά εκτεταμένο, γυρτό μόνο και ελαφρά επι.κλιvή χώρο. Δρόμος γϊα να 

οδηγεί στο ιδιαίτερο επάνω κάστρο υπήρχε μόνο μέσα στον άλλο 

τοιχογυρισμένο χώρο της Κάτω Μονεμβασfας. Εfvαι στενός, ανηφορι κός, 

στριφτός, δρόμος προστατευμένος με ιδ ιαίτερα τείχη (με επάλξεις και 

πύλες) μέσα από τα οποία περνούσε κανείς για να φτάσει στην κύρια , τη 

μεγάλη, τη σιδερένια πύλη του επάνω κάστρου. Πίσω από την πύλη 

βρίσκεται η πλατεία του φρουρίου, απ' όπου η ματιά μπορεί να απλώνετα ι 

παντού και να βλέπε~ όλα, διακρίνοντας και κάθε κίνδυνο της πόλης και του 

κάστρου. Εδώ η ακρόπολη διαθέτε1 παχιά και ισχυρά τείχη, που κατά 

σύντομα διαστήματα διακόπτονται από πύργους . Σε ορισμένα σημεία τα 

τείχη του οχuρότατου κάστρου φθάνουν ως τα τείχη των κρημνών του 

πανύψηλου βράχου κι έχουν εισδύσει στις εσοχές του και είναι 

ευθυγραμμισμένα με την εξωτερική πλευρά του. Η οχύρωση του βράχου 

έγινε το Ζ' αιώνα, μόλις θα χτίστηκε η Μονεμβασία . 

Μία γέφυρα συνέδεε την ήπειρο της Πελοποννήσου με το νησί, για 

vα επικοινωνούν με την Πελοπόννησο Oi Μονεμβασιώτες. Η γέφυρα ήταν 

ξύλινη επί Βυζαντίου. Ακόμη στη δυτική πλευρά του φρουρίου και στο 

ψηλότερο σημείο του βράχου υπάρχει έκταση μεγάλη, ιδιαίτερα 

περιτειχισμένη και οχυρωμένη κατά τον καλύτερο τρόπο. Ήταν σωστό 

"φρού ριο εν φρουρiω", και θα χρησίμευε σαν τελευταίο καταφύγιο στους 

υπερασπιστές του κάστρου . Η θέση ονομάζεται τώρα : "το κεφαλάρι της 

πυριτιδαποθήκης", γιατί υπάρχει εκεί κτίριο αθέατο από κάτω που 

χρησιμοποιούταν σαν πυριτιδαποθήκη. Στην ίδια μεριά σιλ.Jζονται - κω 

διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση - τρεις τεράστ ι ε ς στέρνες που 

υποδέχονταν τα βρόχινα νερά από μεγάλη έκταση του βράχου, χάρη σε 
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σύστημα uδροσωλιΊνων που το μάζευαν από τ ις στέγες αλλά κα ι από το 

γύρω έδαφος που το είχαν επίτηδες επιστρωμένο. Η επάρκεια νερού ε ίναι 

ζωηκότατης σημασίας για ένα κάστρο πολιορκημένο, αλλά περισσότερο 

για τούτο εδώ της Μοvεμβοσίας, που το νησί δεν έχε ι ούτε ίχνος νερού 

πηγαίου. Οι δεξαμ ενές αυτές ονομάζονται "καράβι '', "κάτεργο" και 

"κερατσίν1 ". 

Αυτή είναι η "φuσ1κή
11 

και 
11

τεχν1κή" οχυρή θέση της Μονεμβασίας . 

Και έτσ1 εξηγείτω, εκτός από τη φυσική ομοιότητα του βράχου μ' εκείνον 

της νοτιότατης ακτής της Ισπανίας η ονομασία της Μονεμβασίας σαν 

"Γ1βραλτάρ της Ελλάδας". 

ΡΩΓΟΙ 

Κοντά στο δρόμο που οδηγεί από την Πρέβεζα στην πρωτεύουσα 

της Ηπείρου (γύρω στο 32 χλμ. του δρόμου), στην κορφή κατάφυτου 

λόφου, που πλάι στα ριζά κυλά τα νερά του ήσυχα ο ποταμός Λοίιρος, 

ορθώνονται θεόψηλα, πελώρια τείχη. Είναι ο περίβολος μ1ας μεσωωνι κής 

πόλης μεγάλης κω επίσης το φρούριο-ακρόπολη της. Συγκεκριμένα αυτού 

ήταν άλλοτε η περίφημη πόλη των Ρωγών της Ηπείρου, ξακουστή πόλη, 

που είχε παίξει σημαντ1κό ρόλο τα τελευταία μεσαιων1κά χρόνια. "Τα τείχη, 

ήταν χτισμένα ισοδομ1κά στ ι ς βάσε1ς με μεγάλους πελεκητούς τιτανόλιθους. 

Ψηλότερα όμως υπάρχουν στρώσεις με τούβλα και μικρότερους και χωρίς 

μεγάλη επιμέλεια βαλμένους τιτανόλιθοuς. Η τοιχοδομία του τείχους 

μαρτυρά πως πρόκειται περί κάστρου ρωμαϊκών χρόνων, επισκευασμένο 

την εποχή του Βυζαντίου". Έχει επίμηκες σχήμα. Περιβάλλει ολόκληρο το 

επάνω μέρος του λόφου και δ1αφείται σε τρία μέρη. Πρώτο, την ακρόπολη 

που κατέχει τη νοτιοανατολ1κή άκρη του περιβόλου και έχε1 πύργο στη 

μέση. Δεύτερο, το οχυρότερο σημείο, που έχει και το ψηλό, οχυρό, 

προστατευτικό πύργο κω τρίτο, τον κύριο περίβολο που τριγυρίζει τη 
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μεσαιωνική πόλη. Εκτός από τους δύο τετράγωνους πύργους, που 

σημειώσαμε παραπάνω, άλλοι εννέα πύργοι, του ιδίου σχήματος, ενίσχυαν 

τα τείχη. Η μεσαιωνική όμως πόλη εκτεινόταν και έξω από το 

τοιχογυρισμένο μέρος. Γιατί υπάρχουν και δύο άλλοι πύργοι έξω, προς τα 

νότια και τα δυτικά του κάστρου και ένα περιτείχισμα, με τοιχοδομία 

παρόμοια με την τοιχοδομία του κάστρου και που υψώνεται σε αρκετή 

απόσταση νοτιοανατολικά, ευθύς από την πεδιάδα, απ' όπου περνά η 

στράτα. 
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ΚFΦΑ.ΛΑΙΟ 6° 

ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Κατά τον 9ο μ .Χ. αιώνα εμφανίζονται στον ελλαδικό χώρο οι 

Φράγκοι. Η αποχώρησή τους έρχεται τον 150 μ.Χ. αιώνα. Όλη την περίοδο 

αυτή οι Φράγκοι φεουδάρχες δεν νοιάζονταν να οχυρώσουν κάποια πόλη, 

παρά μόνο να προστατευθούν οι ίδιοι και οι υπήκοο! τους από τυχόν 

επιθέσεις εχθρικών στρατευμάτων. Έχτιζαν κάστρα τά οποία ήταν μικρά 

και χρησίμευαν κυρίως ως κατοικία του φεουδάρχη . 

Τα κάστρα αυτά αποτελούνταν κυρίως από διπλό περίβολο, με 

πύργους, και τάφρους. Ως υλικά χρησιμοποιούσαν καfεργασμένες πέτρες 

από άλλες αρχαιοελληνικές οχυρώσεις ή ακατέργαστες πέτρες που 

υπήρχαν στη γύρω περιοχή . Στη μέση υπήρχε πύργος, ο οποίος 

αποτελούσε και την κατοικία του φεουδάρχη. Τα τείχη ήταν ψηλά και 

χοντρά , με επάλξεις και καταχύσρες. 

Μια λεπτομερέστερη ανάλυση του τρόπου οχύρωσης και των υλικιί,Jν που 

χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή αυτών των καστροκατασκευώv 

ξεφεύγει από το θέμα της εργασίας και γι' α υτό δεν γίνεται περαιτέρω 

ανάλυση . Ο λόγος όμως που αναφέρονται οι Φράγκοι είναι ότι σε δύο 

περιπτώσεις, οι κάστρο κατοικίες αποτέλεσαν και την οχύρωση μιας μικρής 

πόλης. 

Η μία περίπτωση είναι η Καλαμάτα , όπου βέβωα η οχύρωση δεν 

συμπεριέλαβε όλα τα σπίτια της πόλης, αλλά τα περισσότερα και η άλλη 

της Λευκάδας, όπου μπορεί να θεωρηθεί ότι σ' αυτή έχει οχυρωθεί όλη η 

πόλη . 
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Παραδείγματα 

ΛΕΥΚΑΔΑ 

Άλλοτε το νησί, ενωνόταν με την πολύ κοντινή ακτή της Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή της Ακαρνανίας, από τη οποία η Λευκάδα (που 

ουσιαστικά, δεν ήτα νησί, αλλά χερσόνησος της Ακαρνανίας) χώρισε μόνο 

με τεχνητά, ανθρώπινα έργα, με διώρυγα που είχαν δημιουργήσει πρώτοι 

οι αρχαίοι Κορίνθιοι, στους οποίους και ανήκε το νησί, αφού αυτοί το είχαν 

αποικήσει και η πόλη Λευκάδα ήταν δημιούργημά τους. 

,..-;r.ι ,.... ·-··_.."" .. , __ ,..,..,,...---

Ακριβώς λοιπόν στο ακραίο βορειοδυτικό μέρος του νησιού υπήρχε 

(και υπάρχει) ένα στενό πέρασμα, χάρη στο οποίο οι κάτοικοι του νησιού 

(ή χερσονήσου) μπορούσαν ανέκαθεν να επικοινωνούν με την ηπειρωτική 

Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο είχε κριθεί καλό να στηθεί εκεί φρ~ύριο που 
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να προστατεύει την πόλη της Λευκάδας και όλο το νησί από επιδρομές, 

διεξαγόμενες από εχθρικές φυλές, ή σχεδιαζόμενες με σκ)πό λεηλασίες 

Σήμερα το σωζόμενο φρούρ10 λέγεται "Της Αγίας Μαύρος". Αυτό το 

όνομα επεκτάθηκε κατά τα μεσαιωνικά χρόνια από το φρούριο και στην 

πόλη, αλλά και σ' ολόκληρο το νησf της Λευκάδας . Αυτό που διατηρείται 

είναι Φραγκικό κάστρο που ο αρχικός πυρήνας του είναι του ιr αιώνα 
J 

αλλά που κατά το διάστημα της ζωr)ς του, ως τώρα, είδε πάρα πολλές 

επισκευές, διασκευές, διαρρυθμίσεις, ανακαινίσεις και επιδιορθιjJσεις από 

άλλους Φράγκους, Βενετούς και 'Τούρκους. Είναι στημένο πάνω σε στερεά 

γη, στη μέση του τενάγους και συνδcόταν τόσο με το νησί, όσο κω με τη 

Στερεά (την Ακαρνανία) χάρη σε δημιουργημένους καταμεσής της 

λιμνοθάλασσας διαδρόμους. Έφραζε πάντως το μόνο δρόμο που ένωνε 

από ξηράς το νησί με την Ακαρνανία KJ έπρεπε να κυριευθεί πρ<λΗα αυτό 

το κάστρο για να μπορέσουν επιδρομείς να πατήσουν (από ξηράς) τη 

Λευκάδα και να την κυριεύσουν. 

Ο Ιωάννης ΑΊ ένας από του ηγεμόνες που είχε φέρει η 

Φραγκοκρατία στη Ελλάδα, έχτισε τον πυρήνα του σημερινού κάστρου. Ο 

Κάρολος Α' , Τόκκος, το μεγέθυνε αρκετά, χρησιμοποιώντας τους 

κατοίκους σε αγγαρείες για την επέκτασή του. Και έδωσε στο φρούρ10 

σχήμα ανωμάλου εξαγώνου . Και έφτιασε δεύτερους τοίχους παράλληλους 

στις εξωτερικές πλευρές του φρουρίου . Οικοδόμησε δηλ. διπλό τείχος στο 

κάστρο . Κω έσκαψε δ(ιο τάφρους στα δ(Jο πλευρά του φρουρίου, μία προς 

το ανατολικό και άλλη προς το δυτικό μέρος, διακόπτοντας έτσι εντελιί,Jς το 

δρόμο πάνω από το έλος που έφεpν1ε στη Λευκάδα . Γιατί έκοψε και χιlφtσε 

τη γλώσσα στεριάς πάνω στην οποία υπήρχε ο δρόμος σε δύο σημεία 

αρωτεpά και δεξιά του κάστρου, απομονώνοντας εντελώς το κάστρο , που 

μετέβαλε έτσι (και αυτό) σε νησί . Έτσι κανείς υποψήφιος επιδρομέας δε θα 

μπορούσε να περάσει . Μάλιστα, για να είναι οι υποψήφιοι καταδρομείς στο 

έλεος των φρουρών του κάστρου, δημιουργrιθηκαν κινητές γέφυρες που 
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ένωναν το φρούρΙΟ δεξ1ά και αριστερά του, με τη στράτα . Μόνο που οι 

κινούμενοι για την πόλη, ή όλο το νησί της Λευκάδας, rιταν υποχρεωμένοι 

να περνούν μέσα α ιτό το κάστρο. Και εκεί ελεγχόταν ο καθένας που 

περνούσε . 

Όμως, για να τελεt<JJVουμε, ας δούμε τη σημεριvιi όψη του κάστρου 

της Λευκάδας. Το παλιό φρούριο της Αγίας Μούρας παρουσ1άζε1ω 

ανάμεσα στους ρηχό1'οπους, 3.000 μ. περίπου βόρε. ια από την αρχαία 

Λευκάδα. Εμφανίζει σχήμα εξαγώνου, που έχει πλευρές αvισομεγέθεις 

Έχει 7 πύργους, 2 προμαχώνες, 6 πύργους ημικυκλικούς, ημισέλιvους. 

Έχει προασφαλίσματα και κρυφούς δρόμους . 

ΚΑΛΑΙ'ΑΑΤΑ 

Στις εκβολές του ποταμού Νέδωνα, στη Νότια Μεσσηνία, στο μυχό 

του Μεσσηνιακού κόλπου, γύρω σε έναν λόφο χαμηλό, ήταν χτισμένη μία 

πανάρχαιη πόλη, η Φηραί . 
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Στο ίδω μέρος, κατά τα μεσαιωνικ(( χρόνια, όταν σμήνη Ευρωπαίων 

τυχοδιωκτών πλημμίJριζαν τις ανατολικές χώρες, ένας από αυτούς~ 0 

Γοδεφρείδος Βιλλαρδοuϊνος που είχε προσεγγίσει την Π ελοπόννησο για vα 

πρα-yματοπο ιήσε ι ένα παλιό του όνειρο v' αποκτήσε ι κι αυτός κάποιο 

κράτος δικό του, έχτισε, μετά το μοίρασμα της Πελοποννήσου, το 1208, το 

κάστρο , στην κορφή του λόφου, ανάμεσα στα σπίΤiα του βυζαντινού γύρω 

στο λόφο οικισμού , που ονομαζόταν Καλαμάτα . Στο ύψωμα υπήρχαν και 

ως τώρα υπάρχουν λείψανα τειχών κυκλώπειων της μυκηναϊκής 

ακρόπολης των Φορών κω αυτού, πάνω στα πελ{)Jρια τοιχώματα του 

πανάρχαιου κυκλώπειου περιβόλου ο ττρίυτος των Βιλλαρδουϊνωv έστησε 

το φρούριό του .. Είναι τριπλά τα τείχη αυτού του μεσαιωνικού κάστρου, 

χτισμένου στη θέση παλιότερου βυζαντινού φρουρίου . Αυτό, που πριν το 

1208 είχε γκρεμ ιστεί σε ορισμένα σημεία, αποτελείτο από δ(ι ο περιβόλους. 

Το ίδι ο, δύο περιβόλους δημιούργησε ο Φράγκος ηγεμόνας και στο 

καινούργιο φρούριό του. Μέσα από το εξωτερικό τείχος υπήρχε ο δε(περος 

περίβολος που αποτελούσε το καθαυτό κάστρο , αλλά ακόμη πιο μέσα , στο 

κέντρο, ορθώθηκε και ένας οχυρότατος πύργος. Αυτόν ο Γοδεφρείδος τον 

έχτισε για να υπάρχει στο κάστρο του και τρίτη καταφυγή σε περίπτωση 

επίθεσης κατά του κάστρου . Μάλιστα αυτού, μέσα στο χοντρό πύργο-· 

καταφύγιο ενσωματώθηκε και ένα βρισκόμεvο εκεί εκκλησάκι. 

ΙΩΑΝΝΙΤΕΣ ΙΠΠΟΤΕΣ 

Ένα από τα σημαντικότερα και πλέον ασυνήθιστα γεγονότα στην 

ιστορία υπήρξε η εμφάνιση, μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ και την 

ίδρυση του Λατινικού βασιλεfου (1099 μ.Χ.) μικρών ομάδων ανδρών 

άριστα εκπαιδευμένων στην πολεμική τέχνη , οι οποίοι ζώντας με σιδερένια 

πειθαρχία είχαν τάξει τον εαυτό τους στη φύλαξη των δρόμων των 

προσκυνητών και τον διαρκή πόλεμο εναντίον των μουσουλμάνων. 

Δρούσαν περίπου σαν στρατιωτική αστυνομία στους ταραγμένους 

δρόμους της Παλαιστίνης του 11 ου, του 12ου και του 13ou αιώνα. 'Ηταν 
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μέλη της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας που οργανώθηκε στα λεγόμενα 

ιπποτικά στρατιωτικά τάγματα. 

Οι μοναχοί - ιππότες αναγκάστηκαν αν επιvοrΊσοuv νέες λύσεις στην 

αρχηεκτον1κrΊ των φρουρίων που κατασκεύαζαν ή να προσαρμόσουν σε 

αυτές όσα καπλάμβαναν. Και τούτο διότι έπρεπε να κρατούν τα φρούρια 

λίγοι άνδρες και να αντέχουν σε μακροχρόνιες πολιορκίες. Έτσι 

μπορούσαν να ακινητοποιούν στα λιμάνια μεγάλες στρατιές και να 

επιφέρουν στον αντίπαλο τέτοια ζημιά που να καθιστά την πολιορκία πολύ 

δαπανηρή, άρα μη πρακηκή. Βρr1καν τα κάστρα σε θέσεις - κλειδιά από 

τους Βυζαντινούς και του Μουσουλμάνους όπως και άλλα παλαιότερα από 

τους Ρωμαίους. Οι σταυροφόροι ακολουθούσαν το "στυλ" της Δυτικής 

Ευρώπης. Όμως τα φρούριά τους μοιάζουν περισσότερο με στρατώνες 

παρά με τα οχυρά - σπίτια των ευγενών της Δυτικής Ευρώπης. }-/ταν 

μάλλον φυλακή παρά καταφύγιο για τους υπερασπιστές τους. Πρώτος 

νεωτερισμός τους υπήρξαν οι πύργοι στις πλευρές, κατά μήκος τείχους, και 

δεύτερος το δεύτερο τείχος (μέσα στο πρώτο και παράλληλα με αυτό) 

χωρισμένο από το πρώτο με τάφρο. Αν 01 πολιορκητές περνούσαν από το 

πρώτο τείχος, έπρεπε να επαναλάβουν τα πάντα από την αρχή για να 

περάσουν το δεύτερο. Μερικές φορές συναντάμε ένα κάστρο μέσα σε ένα 

άλλο, άλλοτε και ένα τρίτο πιο μέσα. Τα εσωτερικά ήταν υψηλότερα. Έτσι 

01 άνδρες που υποστήριζαν τα εξωτερικά τείχη καλύπτονταν από άλλους 

στις πιο πίσω (κω ψηλότερες από τη δική τους) θέσεις. Χωρίς τα κάστρα 

τα τάγματα δεν θα είχαν μπορέσει να υπερασπιστούν τη γη τους, διότι δεν 

διέθεταν, όπως είπαμε, πολλούς άνδρες. 

ΡΟΔΟΣ 

Η πραγματική αρχαία ακρόπολη βρισκόταν σε ύψωμα προς τα ΒΑ, 

του περικλεισμένου χώρου, κοντά στο μεγάλο (το μεσαίο) εμπορικό λιμάνι 
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και είχε εξαιρετικό προστατευτικό τείχος . Στη θέση αυτής της ακρόπολης 

χτίσθηκε αργότερα το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των «Ιπποτών της 

Ρόδου» , που ως σήμερα προβάλλεται πάνω σ' αυτή τη θέση . Σε πολλά 

σημεία του τείχους υπήρχαν «οβελίσκοι» , δηλ. ήταν σχηματισμένα τεχνητά 

ανοίγματα , ώστε να επιτρέπουν τη διέξοδο των νερών που θα κατέκλυζαν 

τα μέρη όταν θα έβρεχε ραγδαία . Η ανατολική πλευρά του περιβόλου 

ακολουθούσε τη γραμμή της παραλίας . Κι έπιανε περίπου την ίδια θέση 

που είναι σήμερα ορθωμένα τα τείχη της μεσαιωνικής Ρόδου. 

Το έτος 1312 μετά τη διάλυση του άλλου μεγάλου μεσαιωνικού 

τάγματος «των Ναϊτών» , οι Πάπες όρισαν τεράστιο μέρος από την 

αμύθητη αξίας περιουσία του διαλυμένου τάγματος , να πάει σ' αυτό , το 

Τάγμα των «Οσπιταλιτών» Ιπποτών του Αγίου Ιωάννου , τώρα 

εγκατεστημένοι στη Ρόδο . Έτσι ξαναοικοδομήθηκε το βυζαντινό τείχος της 

μεσαιωνικής πόλης από τις βάσεις , κατά διάφορες περιόδους . Ένας 

καινούργιος , σττουδαίος , εξαιρετικός περίβολος ορθώθηκε γύρω στη 

μεσαιωνική Ρόδο , διαμορφωμένος ανάλογα με τις νέες πολεμικές 

συνθήκες και τα καινούργια πολεμικά μέσα . Σε δύο - τρεις χρονολογικές 

περιόδους ανακαινίστηκαν, χτίστηκαν ή και διαμορφώθηκαν αυτά τα 

διασωζόμενα στην άριστη κατάστασή τους τείχη της μεσαιωνικής Ρόδου . 

Κύριοι δημιουργοί του περιβόλου ήταν οι Μεγάλοι Μάγιστροι Ρ. d' Abusson 

(Γάλλος) , Emery d' Amboise (Γάλλος) , Fabr del Carretto (Ιταλός) και ο 
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Φίλι ππος Vίlleι-s de Ι' isle Adaπ (Γάλλος). Αυτοί χρησψοποίησαv τους 

καλύτερους αρχιτέκτονες κω μηχανικούς οχυρωτικίύν έργων της Ιταλίας και 

δημιοίιργησαν αυτό το θαύμα - το άξιο δείγμα της οχυρωτικr1 ς τέχνης των 

ΙΔΊ ΙΕ' και ΙΣΤ' αιώνων. 

tι:'-tiiιt : 

·~~~·· 

Ο τωρινός περίβολος της μεσαιωνικής πόλης περιέχει μόνο το 

ανατολικό του παλιού περιβόλου και έχει ένα παράξενο σχήμα 

πενταγώνου ή κοίλου εξαγώνου. Ακόμη θα μποροίJσε κανείς να 

παρομοιάσει την περιτειχισμένη Ρόδο με σχήμα μισοφέγγαρου, του οποίου 

η εσωτερ1κή καμπι)λη αποτελείτο από τον κεντρικό εμπορικό λιμένα που 

σχηματίζει ένα είδος τόξου . Το τείχος έχει μήκος 4 χλμ. Μια πελώρια 

τάφρος , συχνά μέσα σε βραχουριές σκαμμένη, έχει φάρδος 30 - 45μ . και 

βάθος 16 - 20 μ. και περιβάλλει εξωτερικά το χερσαίο τείχος . Υπάρχουν 

όμως και προτειχίσματα πολύ φαρδιά. πλάτους 14μ . και είναι εφοδιασμένα 

με ιδιαίτερες επάλξεις και πολεμίστρες.· Υπάρχουν πολλοί προμαχώνες κω 

πύλες. Και πάρα πολλοί πύργοι είναι ορθωμένοι στα τείχη για την 

αποτελεσματικότερη άμυνα του περιβόλου. 
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Το ιπποτικό τάγμα είχε διαμοιράσει την έκταση του τείχους σε 7 

μέρη. Τόσες ήταν οι εθvόϊητες (ή γλώσσες) που το αποτελούσαν. Κω κάθε 

εθνότητα ή γλώσσα είχε υποχρέωση να φροντίζει ή, σε καιρό πολιορκίας, 

να υπερασπίζει τον εντεταλμένο της χιίφο στο τε!χος. Οι «γλc.ίJσσες» των 

καλοyεροϊπποτών , δηλαδή τα «έθνη» που τους αποτελούσαν, ήταν : η 

Γαλλία , η Προβηγκία, η Οβέρνη (01 δύο τελευταίες σrΊμερα εiνω επαρχίες 

της Γαλλίας, γιατί αργότερα ενι'ί.1θηκαv με αυτή τη χώρα), η Ισπανία, η 

Ιταλία, η Γερμανία κω η Αγγλία . Την επιτr)ρηση και τη φροντίδα για την 

βόρεια πλευρά του περιβόλου την είχαν 01 ιππότες «της γαλλ1 κ1Ίς 

γλώσσας». Μάλιστα αυτοί είχαν κο.ι τη βορειοδυτική γωνία του περϊβόλου 

ως την περίφημη πύλη d' An1boίse , που ονομάσθηκε έτσι από τον μεγάλο 

Μάγ1στρο Εμερύ ντ' Αμπουάζ, τον ιδρυτή της. Το βόρειο μέρος της δυτικής 

πλευράς του τείχους το είχαν 01 ιππότες της γερμανικής γλώσσας. Το νότιο 

της δυτικής πλευράς του περιβόλου το φρόντιζαν οι ιππότες της Ωβέρvης 

(διαλέκτου της γαλλικής «γλώσσας»). Το νοτιοδυτίκό μέρος του περιβόλου 

το είχαν οι της ωπαv~κής καταγωγής λατινικής «γλώσσας». Τη νότια 

πλευρά του τείχους (το δυτικό του μέρος) τη φρόντιζαν 01 πrπότες της 

αγγλικής γλώσσας, ενώ το άλλο μισό μέρος της νότιας πλευράς του 

περιβόλου το είχαν οι Προβηγικανοί ιππότες (της Ν. Γαλλίας) . Εξ' άλλου 

για την υπεράσπιση της στενής ανατολικής. πλευράς του περιβόλου την 

ευθύνη είχαν οι 1ππότες της ιταλι κής γλώσσας. 
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ΤΕ ι ΠΕΙΡΑΙΑ 

Το τείχος είχε πολλές πύλες, εισόδους κι εξόδους, από την πόλη. 

Απ' όλες όμως πιο καλλιτεχνική , πιο μεγαλοη pεπής, πιο οχυρή και γενικά 

πιο σπουδαίο ήταν αυτή που άνοιγε στη ΒΔ, γωνία, η Πύλη ντ' Αμπουάζ, 

μνημειώδης, επιβλητική πύλη, ανάμεσα σε δύο ογκι;Jδεις πύργους . Στη 

νόΤία πλευρά υπάρχουν δ(10 πύλες. Η του Αγίου Αθανασίου στη 

νοτιοδυτική γωνία και η της Κοσκινούς ακριβώς στη μέση της νότιας 

πλευράς του τείχους. Έπεηα, στη βορειοαvατολ1κή γωνία του τείχους , 

αντικρίζοντας τη νέα προκυμαία που κατασκευάσθηκε γ1α να φαρδύνει το 

μόλο των Μύλων, δηλ. τη χερσοvησούλα που κλείνει τον εμπορ1κό λιμένα , 

είναι η Πύλη της Αγίας Αικατερίνης . Δυτικότερα, στο μυχό του όρμου -

λιμένα, είvσι η «θαλασσινrι πύλη» και βόρεια από αυτή, πάντοτε στον 

Εμπορικό λιμένα, είναι ή μάλλον ήταν, ανάμεσα σε δύο πύργους η Πύλη 

του Ναύσταθμου, γιατί αυτr1 την εντοίχισαν κατόπιν και την έφραξαν οι 

Τούρκοι. Αλλά και μια άλλη ακόμη πύλη που επϊκοινωνούσε με την 

παραλία του Εμπορικού Λιμένα, νοτιότερα από την πύλη του Να(ιστοθμου, 

υπrΊρχε άλλοτε, η Πύλη του ,Δ,ρνάλδου , κι αυτή σήμερα φραγμένη . Εξ' 

άλλου οι κυρϊότεροι προμαχίυνες και πύργοι, αν αρχίσουμε πάλι από τη 

βορειοδυτική γωνιά του πεpiβόλου, είναι, νότ1α από τη μεγάλη πύλη 

Αμπουάζ, ο προμαχώνας του Αγίου Γεωργίου, vοτιότερά του ο πύργος της 

Ισπανίας, στη νοτιοδυτική γωνιά ο πt:ιργος της Παναγίας και ανατολικά απ' 

αυτόν ο προμαχώνας της Κοσκινούς. Έπειτα, ανατολικά του έρχεται ο 

Προβηγκιανός πύργος, κω ακόμη αvατολικότερά του ο προμαχώνας του 

Καρρέττο . Ακόμη, στην όr<ρη της χερσονr~ισοu του λιμένα, στη βόρει6 του 

άκρη ορθώνεται ο πύργος της Γαλλίας, που ήταν ο κύριος του λιμανιού 

προμαχ()Jvας κατά τις πολιορκίες . Λεγόταν επίσης και «Των Μύλων», γιατί 

κι αυτή η χερσονησοϊιλα είχε άλλοτε μύλους, πολλούς μύλους, αυτή 1δίως . 

Απέναντι απ' αυτό τον πύργο , στο ανατολικό άκρο της απέναvτ1 άλλης 

μικρής χερσονήσου , που προχωροί~σε ανατολικά στη θάλασσα κλε !νοντας 

σχεδόν την είσοδο του Λιμένα, ήταν ορθωμένο ένα άλλο οχυρό , άλλος 

προμαχώνας . που . μαζί με τον πϊφγο της Γαλλίας, ήταν φρουρός 
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ακατάβλητος του λιμανιού αποκλείvοvτάς τον εντελώς, χάρη στις αλυσίδες 

που μποροι.:ισαν να τον ενώσουν με τον άλλο πύργο, στην άκρη της 

αντϊκpινής χερσονησίδα ς. Ο π(φγος αυτός της δυτ1 κής χερσοvησούλας 

είναι ο γνωστός στην Ιστορία Πύργος de Nai!lac από το μεγάλο Μάγιστρο 

κατασκευαστή του. Σήμερα δεν υπάρχει . Γιατί αυτός ο ωραιότατος και 

κομψός πύργος γκρεμίστηκε από σεισμό που συνέβη το έτος 1863. Είχε 

ύψος 46μ. κω ο εξώστης με τα κανόνια του κυριαρχούσε σ' όλο το 

θαλάσσιο χώρο γύρω. Πολλά οικόσημα, σκαλισμένα σης πλάκες των 

τοιχωμάτων, στόλιζαν αυτό το φρούριο με τα σύμβολα αυτού του Μεγάλου 

Μαγfστροu . Δυτικά του, στο βόρειο τείχος τώρα, ήταν ο προμαχώνας του 

Αποστόλου Παύλου και δυτικότερα ο πύργος του Αγίου Πέτρου. Εκϊός από 

αυτά τα ογκώδη οχυρά και τους προμαχώνες που ενίσχυαν τα τείχη της 

Ρόδου, ο περίβολος είχε και πάρα πολλούς άλλους μικρότερους πύργους 

που συμπλήρωναν την οχύρωση του μεσαιωνϊκού τείχους ... Ακόμη, αν και 

το λιμάνι του Μαvτρακιού ήταν εντελώς έξω από τα τείχη και τη μεσαιωνική 

πόλη, είχε στην άκρη της μικρής χερσονήσου (ση μερινrΊς ακτής 

Μπούμπουλη), δηλ. στην είσοδο του αρχαίου πολεμ1κού λιμανιού, το 

καταπληκτικό οχυρό του Αγίου Νικολάου. Αυτό το 'χτισε το 1464 ο 

Ραϋμόνδος Zacosta στη θέση μιας μικρούλας εκκλησούλας, τιμώμενης στο 

όνομα του Αγίου Νικολάου (που υπήρχε ως το τέλος του ΙΔ · ακί,Jvα), χάρη 

σε χρήματα που διέθεσε ο πάμπλουτος Φίλιππος, δούκας (ηγεμόνας) της 

Βουργουνδίας. Μετά τη χωρίς αποτέλεσμα πολιορκfα της Ρόδου από το 

σουλτάνο Μωάμεθ Β,, τον Πορθητή της Πόλης, ο Ο' Aubusson 

περιτριγύρισε τ ' οχυρό του Αγίου Νικολάου μ' ένα απέραντα επιτείχισμα, με 

επικλινείς, κατωφερείς τριγύρω, τοίχους - πραγματικό οχυρότατο 

αυτοτελές κάστρο που προστάτευε σθεναρά και αποτελεσματικά κι εκείνο 

το λιμάνι. 
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Πρέπει να προσθέσουμε ακόμη ότι υπήρχε και εσωτερικό τ.είχος που 

χώριζε και μπορούσε να απομονώσει το βόρειο τμήμα του , μεσαιωνικού 

περιβόλου της Ρόδου από την υπόλοιπη πόλη, και θα μπορούσε το βόριο 

τμήμα να παρατείνει την αντίστασή του στην περίπτωση που ενδεχομένως 

ο εχθρός εισέδυε στην υπόλοιπη πόλη. Αυτό, το βόρειο τμήμα, που 

ονομαζόταν και Collachium, κατείχε το ένα πέμπτο και λίγο περισσότερο 

της περιτειχισμένης ζώνης της Ρόδου και θα χρησίμευε σαν καταφύγιο των 

Ιπποτών σε περίπτωση ανάγκης, γιατί στο τετράγωνο που το αποτελούσε 

. ήταν όλα τα ενδιαιτήματα των ιπποτών, (επτά για την κάθε μια «γλώσσα» 

- χώρα) και το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ο Ναύσταθμος, η 

Οπλοθήκη, το «Νοσοκομείο» του οποίου, υποθέτεται, ότι οι ιππότες ήταν 

«νοσοκόμοι». Η περιοχή «Κολλάκιουμ» έφθανε ως τον σημερινό Πύργο 

του Ρολογιού, στη νοτιοδυτική γωνία (της ιδιαίτερης αυτής περιφέρειας), 

και ως το κτίριο του σημερινού Μουσείου. Βέβαια όλη αυτή η εκτεταμένη 

περιοχή δε βρίσκεται ψηλά σε λόφο. Μόνο ένα τμήμα, το βορειοδυτικό 

μέρος, όπου άλλοτε ήταν η αρχαία Κάτω ακρόπολη της Ρόδου και τώρα το 

παλάτι των Μεγάλων Μαγίστρων, είναι ένα χαμηλό ύψωμα ύψους 1 ο 

περίπου μέτρων. Πάντως και αυτό το πελώριο κτίριο, το ανάκτορο των 

Μεγάλων Μαγίστρων, αποτελούσε, και μόνο του, χωριστό κάστρο. Και θα 

μπορούσε στην ανάγκη να γίνει το τελευταίο άσυλο των αμυνόμενων, 

ακόμη και όταν το «Κολλάκιουμ» θα έπεφτε στα χέρια των Τούρκων. , 
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Ακόμη και τ' όνομα του δείχνει ότι ήταν κάστρο μέσα στα κάστρα. Λέγεται 

ως σήμερα «Καστέλλο». Το χτίσιμο του είχε τελειώσει τον ΙΔ' αιώνα. Είναι 

τετράγωνο, ογκώδες κι επιβλητικό, με χονδρότατους τοίχου, οχυρό κτίσμα, 

που έχει γύρω του πύργους. Δεν έπαθε ζημιές στις πολιορκίες κα ι 

διατηρούνταν ανέπαφο και μετά την άλωση της Ρόδου από τους 

Τούρκους, το 1522. 
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το νησί αυτό του Ιπποκράτη είναι, μετά τη Ρόδο, το μεγαλύτερο των 

Δωδεκανήσων και υπήρχαν οικισμοί σ' αυτό από τα Νεολιθικά ακόμη 

χρόνια. Πάντως η αρχαιότερη πόλη, . «Αστυπάλαια», όπως λεγόταν, δηλ. 

«Παλαιά Πόλη», είναι στα ΝΔ. του νησιού. 
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Η αρχαία πόλη Κως, χτισμένη στον πορθμό, φάρδους 3 μιλίων, που 

χωρίζει το νησί από τη δυτική παραλία της Μικράς Ασίας, ήταν 

περικλεισμένη σε τείχος που είχε μήκος 4 περίπου χλμ. Αλλά η 

Μεσαιωνική Κως σαν πόλη, ήταν πολύ μικρότερη σε έκταση από την 

αρχαία πόλη, για τούτο και ο περίβολος που έχτισαν οι Ιππότες του Αγίου 

Ιωάννου ανάμεσα στα έτη 1391 - 1396 για ν' αντιμετωπίσουν την απειλή 

του τρομερού σουλτάνου Βαγιαζήτ, περιλάμβανε ένα μικρό μέρος μόνο της 

παλιάς πολιτείας - συγκεκριμένα περιείχε μόνο την αρχαία αγορά και την 

περιοχή του λιμένα - ούτε το ένα τέταρτο δηλαδή του αρχαίου χώρου. 

Έκτος όμως από αυτό το τείχος χτίστηκε και ιδιαίτερο κάστρο, γερό 

φρούριο, τετράγωνο, ΒΑ. από την τειχογυρισμένη πόλη, ορθωμένο 

ανάμεσα στην ακτή και σ' ένα λιμανάκι δυτικά απ' το λιμάνι, το Μαντράκι. 

Είναι μεσαιωνικό κάστρο, δημιουργία των Ιπποτών της Ρόδου, που 

κτίστηκε πιθανώς πάνω σε οχυρό του Βυζαντίου. Μία λίθινη γέφυρα από 

τον Πλάτανο του Ιπποκράτους οδηγεί μέσα από τάφρους και προμαχώνες 

στο κάστρο. Το φρούριο έχει δύο περιβόλους, τον ένα μέσ' στον άλλο . Μια 

κινητή γέφυρα χρησιμεύει για να περάσει κανείς από την πύλη στο Νότιο 

τείχος του εξωτερικού περιβόλου. Πάνω στην πύλη είναι εντειχισμένη μια 

ζωφόρος κλασικής εποχής και οικόσημα πλάκες. Ο ισχυρός κυλινδρικός 

προμαχώνας Del Caretto στα ΝΔ. του εξωτερικού περιβόλου μοιάζει με τον 

προμαχώνα που όρθωσε ο ίδιος Μεγ . Μάγιστρος των Ιπποτών στα τείχη , 
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της Ρόδου Ο ΒΑ. πύργος του κάσrρου, που προεξέχει, ονομάζ--:ται 

«Πύργος του Ο' Aubusson», είναι σχήματος πολυγώνου και επιτηρεί το 

λιμάνι. Στολίζεται με θυρεούς του Τάγματος των Ιωαννιτών ΙπποτιίJν της 

Ρόδου κι επίσης με θυρεούς του D' Aubusson Μεγ. Μαγίσrρου, και έχει κοι 

μια επιγραφri στην ιταλικri του έτους 1503. 

Ανάμεσα στον εξωτερικό περί ολο και στο μέσα τείχος είναι 

σκαμμένη μια βαθιά τάφρος. Ίσως αυτή υπήρχε προτού ορθωθεί 0 

εξωτερικός περίβολος που οικοδομήθηκε μεταγενέστερα. Κρίθηκε καλό να 

τριγυριστεί το κάστρο και με άλλο, εξωτερικό τείχος. Έτσι ο Πέτρος Ο' 

Aubusson άρχισε το 1495 το χτίσιμο του νέου περιβόλου και τον 

αποτελείωσε το 1514 ο κατόπιν Μέγας Μάγιστρος Φαμπρίτσιο ντελ 

Καρρέττο. Το δυστύχημα είναι ότι και οι δύο Μεγάλοι Μάγιστροι δεν 

λατόμευσαν για να βρουν το απαιτούμενο οικοδομικό υ ικό τους . Το 

'παιρναν από το Ασκληπιείο που βρίσκεται λίγο νοτιότερα από την πόλη, 

ρημάζοντας ναούς και ιερά, στοές, βωμούς, λουτρά κι ένα σωρό άλλα 

αρχαία έργα, λαμπρά αρχιτεκτονικά μνημεία και κίονες και αγά ματα και 

τοίχους με τοιχογραφίες, έργα του Αππελή ή αριστουργήματα μεγάλων 

γλυπτών η αρχιτεκτόνων, γκρεμίζοντάς τα για να ορθώσουν τους 

χοντροτοίχους των κάστρων ... 

Από την έπαλξη, μια σκάλα οδηγεί κάτω σ' ένα γωνιακό οχύρωμα 

που έχει σχήμα πετάλου και καταλήγει εμπρός στο εσωτερικό τείχος . Η 

είσοδος είναι δεξιά του . Και οι γωνίες του εσωτερικού περιβόλου έχουν 

κυλινδρικούς πύργους με επάλξεις, πολεμίστρες και πλήθος θυρεών 

χαραγμένων στους λίθους . Ολόκληρο το εσωτερικό τείχος είναι έτσι 

διακοσμημένο. Μάλιστα μέσα στο ΝΔ. πύργο είναι σκαλισμένα τα Κρίνα 

της Γαλλίας, καθώς και πολλά ιδιαίτερα επιγράμματα Ιπποτών της Ρόδου. 

Προς την πλευρά της θάλασσας, πάρα πολλά αρχαία ανάγλυφα είναι 

εντοιχισμένα. Προς το μέρος του Λιμένα ένα λιοντάρι μαρμάρινο αρχαίο, 
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επάνω όμως από αυτό ένας θυρεός του Ο' Aubusson φ1γοuράρε ί με τον 

καρδίvαλ1κό πίλο που του απονεμήθηκε κατόπ1v . 

Νοηοδυτικά από το κάστρο είναι το περιτεiχισμέvο από τους Ι ππότες 

τμήμα της πόλεως με την Αγορά και τη συvο1κία του Λιμένα. Η Αγορά 

εκτείvετα~ προς το δυτικό μέρος. Αυτού είναι και η πύλη του τείχους που 

ανήγειραν οι Ιππότες , περ1κλείοvτας το μέρος της πόλης που είχε την 

Αγορά και το Λιμένα. Η πύλη ήδη από τα πpογεvέστερΘ μεσωωνικά χρόνια 

είχε την βυζαvηvή ονομασία «Porta tou Forou». 

Το περιτειχισμένο από τους Ιππότες τμήμα, αποτελεί ένα τριγωνικό 

περίπου σχήμα, ποu η βάση του δεν ξεπερνά τα 300μ .. Προς τα ανατολικά 

το τείχος της πόλης προχωρεί προς το νοτιοανατολικό, πέρα και από το 

περ1κλεισμέvο από το μεσωωνικό τείχος μέρος ... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7° 
Ενετοκραϊία σrην λλάδα 

Κοινωνικοπολιτικές συνθήκες 

Η βυζαvτινι) αυτοκρατορία αποτελούσε από ποι ιτισμικής και 

01κοvομικής άποψης 1 τον « χριστιανικό» δ1άδοχο της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας . Μετά την οριστικf1 σχέση του ρωμαϊκού κράτους στα τ έ. η 

του 4ου α1ιί.1να αλλά κυρίως την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκο(ι κράτους 

το 476 μ .Χ . , το Βυζάντιο ) εμφανίζεrω ως η μεγάλη οικονομική και 

στρατιωτική δύναμη που δεσπόζει στην ανατολίκή και κεντρική Μεσόγειο . 

Στους αιώνες που ακολούθησαν η ΒυζαντινfJ αυτοκρατορία διατηρούσε 

στενές επαφές με αρκετούς γείτονές της . Με την Ιταλία όμως οι επαφές της 

υπήρξαν ιδιαίτερα στενές για πολλούς αιιί,}νες. Η Ιταλική χερσόνησος 

αποδείχθηκε γόνιμος δέκτης των ΒυΤαvτιvών επιδράσεων, ενώ 01 ιταλικές 

ναυτικές δημοκρατίες ενίσχυαν συχνά (με το αζημίωτο βέβαια) την άμυνα 

της αυτοκρατορίας. Όμως το οριστικό σχίσμα των δύο εκκλησιών το 1054 

οριστικοποίησε την αντιπαλότητα μεταξύ του Βυζαντίου και του δυτικού 

κόσμου, μία αντιπαλότητα η οποία προκαλούνταν από οικονομικι1 και 

πολιτικά αίτια . Τα επόμενα χρόνϊα αποτέλεσαν την αρχή της παρακμής της 

αυτοκρατορίας ενώ οι συγκρούσεις με τις δυτικές χώρες ήταν συνεχές. 

Πολλές περιοχές του ελληνικού χώρου καταλαμβάνονται από τους 

δυτικούς (κυρίως Βεvετούς J Νορμανδούς καt Φράγκους), οι οποίοι 

οχυρώνουν τις περιοχές τους δημιουργώντας προκεχωρημένες εμπορικές 

και στρατιωτικές βάσεις . Η ενισχυμένη δυτική παρουσία στη Βυζαντ ι νή 

αυτοκρατορία (κυρίως Βενετ;κή) η οποία συνοδεύονταν είτε από κυριαρχία 

σε περιοχές εiτε από ειδικά εμπορικά και οικονομ1κά προνόμια ήταν έντονη 

μέχρι και την οριστική πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. 
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Η άλωση της πόλης uπr~ρξε καταλυτική γ1α την συνέχε ια της 

παρουσίας των ευρωπαϊκών, και κυρίως Βενετικών δυνάμεων στον χώρο 

της Ανατολ1κr)ς Μεσογείου και ε1δικά στον ελλαδικό χώρr . 

Η πτώση της αυτοκρατορίας έθετε σε άμεσο κίνδυνο τις αποικίες 

στην Ελλάδα αλλά κυρ!ως απειλούσε το εμπόρω το οποίο ελεγχόταν από 

τη Βενετία και τη Γένοβα. Για να προασπίσουν τα κεκτημ ένα υπό τον 

κfνδuνο της «ερυθράς ημισελήνου» 01 Ευρωπαfοι άρχισαν να εv1σχύουν τα 

οχυρωματικά έρΎα στις κτίσεις τους στο Α1γαfο και την ηπειρωτική χι\.φα 1 
ερχόμενο~ σε ευθεία σύγκρουση με τον σουλτάνο. 

Έτσι ο Ελληνικός χώρος του μεταξ(ι 11 ου και 14ου ωώvα αποτέλεσε 

χώρο διεκδίκησης και τριβfJς μετοξίJ δύο μεγάλων χρ1στ1αν1κιJJν κόσμ(.ι_JV, 

στους επόμενους αιώνες αποτέλεσε: ένα συνεχές πεδίο σύγκρουσης με 

τους Τούρκους όντας το τελευταίο χριστιανικό προπύργϊΟ στην Ανατολή . 

Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας) σε διάφορες περιοχές της χώρας, 

δημιουργήθηκαν οχυρά μοναδικής κατασκευής , δείγματα της υψηλής 

γνώσης και κατάρτισης των Ιταλών μηχανικι~.JV, εν(υ στο εσωτερικό τους οι 

πόλεις και 01 κάτοiκοι διέρχονταν μία περίοδο ευημερίας κω ανάπτυξης η 

οποία διακόπτονταν από Τίς σuγκρο(ισεις με τους Τούρκους . Η 

Ενετοκρατία στη Ελλάδα συνεχίστηκε συνεχής φθίνοντος μέχρι το 1718, 

οπότε με τη Συνθήκη του Τιασάροβιτς χάνουν ορισηκά την Πελοπόννησο, 

την Τήνο, την Αίγινα και τις τελευταίες κτήσεις στην Κρήτη. Με τον τρόπο 

αυτδ δόθηκε τέλος στην αντιπαράθεση των δύο μεγάλων δυνάμεων. Οι 

Εvετοί κατόρθωσαν να διατηρούν στο χώρο του Ιονίου, ο οποίος 

αποτελοίισε και το φυσίκό οχυρό της ίδιας της μητροπολιτ1κής Βενετίας. 

Παρ' όλα αυτά όμως. η δημοκρατία του Αγίου Μάρκου άφησε. στον 

ελλαδικό χιίφο ανεξίτηλα σημάδια σε πολιτ1στ1κό κω αρχιτεκτονικό 

επίπεδο 1 τα οποία χαροκτηρίζοvτα! από λαμπρότητα και ευφuία και 

αποτελούν αvαπόστrασω στοιχείο της ιστορίας του τόπου μας. Είναι 

φανερό πως η ιστορία των φρουρίων αυτών απεικονίζε~ και την ιστορία 
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μεγάλου μέρους της ·πατρίδας μας αλλά και του πληθυσμού αυτής καθιi.1ς 

απεικονίζουν ανάγλυφα τη ζωή, τις προσδοκίες και τις σκέψε ις των 

ΕλλrΊνων κατοίκων των πόλεών τους. Αποτελούν μνημεία της Ελληνικής 

ιστο ρίας, με την ευρύτερη σημασία του όρου. 

Υλικά κατασκευής - Μέθοδοι οχύρωσης της εποχής 

Θέλοντας να αναφερθούμε αναλιπ1κότερα για τα βεvετσιάν1κα 

φρούρια στην Ελλάδα είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε δύο iδιαίπρα 

χρήσιμα πράγματα. Κατ' αρχήν πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα φρούρια 

αυτά που υπάρχουν στη χώρα μας χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : 

είναι α) αυτά που χτίστηκαν σε ήδη γνωστές οχυρές θέσεις, πάνω στα 

ερείπια παλαιότερων κάστρων, βυζαντινών ή φράγκικων - μερικές φορές 

υπάρχοντα ακέραια βυζαντινά ή φράγκικα φρούρια, άλλαξαν απλώς κύριο 

και προσαρμόζονταν με διάφορες προσθήκες στις νέες ανάγκες - και β) 

αυτά που εξ αρχής κτίστηκαν από τους Βεvετούς. Έτσι π.χ. στα Επτάνησα, 

στη Χαλκίδα, στο Ναύπλιο, 01 Βενετοί χρησιμοποίησαν φρούρια που ήδη 

υπήρχαν και τα προσάρμοσαν στις ανάγκες ενισχύοντας τα τείχη και 

κτίζοντας προμαχώνες. Στην Κρήτη αντίθετα, οι Βενετοί βρέθηκαν στην 

ανάγκη να κατασκευάσουν πολλά φρούρια, επάκτια κυρίως για να 

αντιμετωπίσουν · την τούρκικη απειλή. 

Ένα δεύτερο σημείο που αποτελεί βασικό στοιχείο στη μελέτη των 

βενετσ1άν1κων φρουρίων είναι ο επιμερισμός των κατασκευών αυτών σε 

δύο κατηγορίες οι οποίες συνδέονται με δύο συνεχόμενες χρονολογικές 

περιόδους . Η πρώτη περίοδος η οποία ξεκινά με την πρωτοεμφάvιση των 

Ενετών στον ελλαδικό χώρο, αρχίζει από την χρονιά της κατάληψης της 

Πόλης από τους σταυροφόρους το 1204 και καταλήγει στα τέλη του 15ou 

αιώνα (στα χρόνια που ακολούθησαν την άλωση της Πόλης από τους 

Τούρκους) . Στην περίοδο αυτή τα οχυρά ακολουθούν τα υπάρχοντα 

Μεσαιωνικά πρότυπα που συναντώνται και σε άλλες περιοχές. Η δεύτερη 
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περίοδος που ξεκινά με ίΟ τέλος της πριίηης κα~ καταλήγε ι μ ε την ορ ι στ ι κή 

δίωξη των Βενετών από την Ελλάδα τον ·1 so ωώνα χαρακτηρ ίζεται από μία 

στροφή της στρατιωτικής αρχιτεκτονικής σε νέες μορφές και τακτικές 

οχύρωσης 01 οποίες επιβάλλονται από την ολοένα αυξανόμενη χρήση της 

πυρίτ1δας από πυροβόλα όπλα (Βομβάρδες, αρκεβού ξι α, κανόv ία , 

ολμοβCιλα κ . λ.π . ) . Το γεγονός αυτό άλλαξε άρδην την μορφή των οχυρ(ύν 

και μετέβαλε την οχυρωματική από τέχνη σε επιστήμη με πολλές 

παραμέτρους. Η Βενετία μπορεί να μην είχε τείχη και οχυρά για να την 

προστατεύουν, η βενετι κ ή όμως οχυρωματική αρχιτεκτονική του Μεσα ίωνα 

και κυρίως της Αναγέννησης είχε αναπτυχθεί εξαιρετικά και θεωρείται από 

τις τελειότερες στην Ευρώπη. Ορισμένοι από τους μεγαλίπερους και 

διασημότερους μηχανικούς της εποχής, όπως οι MICHEL.E και GIAN 

GOROLAMO ANMICHELI, σχεδίασαν τις αξιοθαύμαστες οχυρώσε1ς της 

Κρήτης και της Κέρκυρας που θεωρούνται υποδειγματικές για τους 

περισσότερους συγγραφείς του 17ου αιώνα . 

Επανερχόμενοι στις δύο κατηγορίες φρουρίων όπως αυτές 

χωρίζονται με βάση την ανάπτυξη του πυροβολ1κού, εύλογα αναφέρουμε 

ότι στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε κυρίως σε ότι αφορά την δεύτερη 

περίοδο (μέσα του 15ου ώς τέλος 18ου αιώνα) η οποία αποτελεί μία 

ιδιαίτερη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο. Τα φρούρια των 

περασμένων ετών σε γενικές γραμμές διέπονται από την ίδια φιλοσοφία 

και τον ίδιο τρόπο κατασκευής με τα φρούρια των Βυζαντινών αλλά και των 

άλλων λαών της Ευρώπης, τα οποία αναλύθηκαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο . 

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης, με τη διπλή ζώνη τειχών και τους 

ισχυρούς πύργους, το 1453, μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο των δύο 

μηνών ήταν καθαρό επίτευγμα του πυροβολικού του Μωάμεθ Β ' του 

Πορθητή . Οι δυτικοευρωπαίοι - και κυρίως οι Βενετοί - αρχιτέκτονες 

έβγαλαν τα συμπεράσματά τους απ' αυτήν την πολ ι ορκία. Απ' το δεύτερο 
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μισό ίΟU 15ου αιώνα η aμuvτ1κri αρχ1τεκτοv1κή μεταμορφώνεται ώστε να 

μπορεί να αντιμετωπίζει και να εξουδετερώνει την καταστρεπτική δύναμη 

του πυροβολικού. Πρόκειται για μία μεταμόρφωση που κράτησε μέχρι της 

αρχές του 16ου αιώνα. 

Τα κάθετα προς το έδαφ?ς τείχη καταργούνται, όπως καταργούνται 

σιγά σιγά και 01 πύργοι οι οποίοι δέσποζαν όλο τον Μεσαίωνα , των 

φρουρίων . Τα τείχη γίνονται πολύ παχύτερα στη βάση τους και έχουν μfα 

κλίση σε σχέση με το έδαφος, ώστε να σχηματίζουν οξεία γωνία . Κατ' αυτό 

τον τρόπο ανθίστανται στις βολές του πυροβολικού αλλά και στις 

υπονομεύσεις του τείχους απ6 λαγούμια γεμάτα πυρίτιδα . 

Αντί των ψηλ(~\V πύργων τώρα κατασκευάζονται οξύμορφοι 

προμαχώνες τις περισσότερες φορές γεμάτοι με χώμα που σπάνια 

ξεπερνούν το ύψος των τειχίυν και προτάσσονται αυτών, ώστε να κρατούν 

με τα κανόviα τους το εχθρικό πυροβολικό μακριά απ' τα τείχη αλλά και να 

παρενοχλούν τις υπόλοιπες εχθρικές δυνάμεις παρεμποδίζοντας τυχών 

επιθέσεις. 

Κατά κανόνα για την κατασκευή των οχυρών αυτών κατασκευών 

χρησιμοποιούνταν λίθοι διαφόρων ειδών (π.χ. πωρόλιθος), πολλές φορές 

λαξευμένοι ή ψημένες πλίνθες τετραγωνικής μορφής. Τα υλικά αυτά 

συνδέονταν με λάaπη ενώ πολλές φορές πίσω απ' την κατασκευή 

τοποθετούνται όγκοι χώματος για αντιστήριξη του τείχους εξ αιτίας των 

βολών πυροβολικού, αλλά και για την ελάττωση των αποτελεσμάτων των 

βολών εξ αιτίας της απορρόφησης ενέργειας απ' το χώμα. 

Μπροστά από τους προμαχώ.νες κατασκευάζονταν αναχώματα, 

χαντάκια, καλύματα ιππικού και άλλα πολυσύνθετα ανασχετικά αμυντικά 

έργα και γενικά τα φρούρια περιστοιχίζονται από φαρδιές άνυδρες 

τάφρους . τα τείχη κατασκευάζονταν επί τεθλασμένης ή ψαλιδωτής 
114 



ΤΕΙ. ΠΕ!ΡΑ ΙΑ ΟΧΥΡΩΜΑ ΤΙ.'<ΕΣ ΠΟ/\ΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔί.Ι<Ο XJ.'JPO 

γραμμής και είναι πολυγωνικά. Πρόκειται για την περfφημη αμυvτι κ ri 

χάραξη που γεννήθηκε στην Ιταλία, γι'αυτό και έμε1νε στην ίστορία με το 

όνομα «TRΛCE ΙΤ ALIENE}> (Ιταλική χάραξη). Η δ{άταξη του τείχους και 

προμαχιί,;νων σχημάτιζε κανονικό πολύγωνο σχήματος αστεριού με τους 

προμαχώνες να εξέχουν ακτινωτά. Σε πολλές περηπώσεις όπου 01 

συνθήκες το απωτούσαv κατασκευάζονταν μία δεύτερη σειρά ανεξάρτη των 

«εξωτερ~κιί,)ν» προμαχώνων η οποία κρατούσε τον κύριο όγκο των 

αντίπαλων δυνάμεων σε απ6σταση ασφαλείας ενιJJ ταυτόχρονα 01 θέσεις 

αυτές βρfσκονταv σuνεχως υπό την κάλυψη των βολ<.Jν απ' την κύρια 

αμυντική δ1άταξη. Επίσης σε αρκετές περιπΗ.ίJσε:ς Οί αμυνόμενοι 

κατασκεύαζαν ειδικές διόδους με έξοδο απ' την πόλη προς την ύπαιθρο 

απ' τις οποίες εξέρχονταν τάχιστα δυνάμεις ϊων uπερασ1τιστών του 

φροuρlοu και κτuπο(JοΌν θέσεις πολ1ορκητ<..ί1ν. 

Σε όλο το μήκος των τειχιλ.Jν ειδικές θυρίδες επέτρεπαν την 

πραγματοποίηση βολι,ί,)ν πυpοβολικο(J απ' τους αμυvόμενοuς. Την 

τελευταία γραμμή άμυνας συγκροτο(Jσαν οι πολεμιστές που έβαλλαν τον 

εχθρό με φορητά όπλα της εποχής όπως : αρκεβούζια, βαλfστpες, 

πιστόλες τα οποία προϋπόθεταν μάχη σε απόσταση μ1κρότερη από 1 ΟΟμ, 

πολύ κοντά δηλαδή στα τείχη. Επίσης σημαντικό κομμάτι των φρουρίων 

αποτελούσε η πυριτιδαποθήκη η οποiα αποτελούσε το ζωτικότερο σημείο 

της πόλης. ΣυνιΊθως κατασκευάζονταν κοντά στ1ς γραμμές άμυνας κω σε 

σημείο όπου μπορούσε να βληθεί άμεσα απ' τον εχθρό. 

Πέρα από αυτά όμως τα Ενετικά φρούρια ήταν πάνω απ' όλα 

ναυτικά οχυρά. Σε πο.λλές περιπτώσεις προστάτευαν παράκτιες πόλεις οι 

οποίες διέθεταν σημαντικά για το εμπόριο λιμάνια . Έτσι ήταν 

επεβεβλημένη η οχύρωση των πόλεων αυτών και απ' τη μεριά της 

θάλασσας. 'Ετσι, αφού δαπανο(ισαv μεγάλα ποσά για τη δημιουργία 

ασφαλών λιμενοβραχιόνων, οχύρωναν την είσοδο των λ:μανϊιί.Jv με 

επάκτια φρούρια. Τα φρούρια αυτά κατασκευάζονταν ακριβώς στην είσοδο 
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του λιμανιού σ1ην άκρη του λιμενοβραχίονα . Είχαν σχήμα ορθογώvω 

παραβολικr)ς μορφής προς την έξω πλευρά και ήrαν άρrια εξοπλισμένα . 

Αποτελοι)σav αυτόνομα κάστρο καθώς διέθεταν μόνιμη φρουρά και 

αποθέματα τροφίμων και πολεμοφοδίων. Συνδέονταν με Ίην πόλη είτε μ ε 

τείχος είτε με τον βραχίονα του λιμένας . Η κατ ~σκευή τους rΊταν τέτοια 

ώστ να αποκρούονται αποτελεσματικά οι ερχcψενοι απ'τη θάλασσα, 

βαλλόμενοι από όλες ης κατευθύνσεις απ' το πυροβολικό του οχυρού, 

καθώς στις τρεις πλευρές του που έβλεπαν στη θάλασσα ·rοποθετούνταν 

κανόνια ικανού διαμετρήματος . Ο εξαερισμός και φωτισμός του εσι τερικού 

του κτίσματος γινόταν με τηv βοr1Θεια ανοιγμάτων στην οροφrι, γνωστά ως 

sospivoli. Για την εξυπηρέτηση της φρουράς υπήρχαν ειδικές 

εγκατσσι-άσεις ενώ για τις ανάγκες της ναυσητλοίας υπήρχε φάρος Σε 

περrπτιί.Ισεις κρίσεως το λψάν1 αποκλείονταν ατr'τους αμυνόμενους με 

χοντρές αλυσίδες οι οποίες τεντιί,)νονταν σε όλο το μήκος της εισδδου του 

απ' τη μία άκρη στην άλλη. Έτσι γινόταν αδύνατη η είσοδος στο λιμάνι των 

εχθρικών πολεμικών κω φορτηγών πλοfωv. 

Ένα εξίσου ενδιαφέρον και ειδικά μελετημένο στοιχείο των φρουρίων 

αυτιi)v αποτελούν OJ πύλες εισόδου. Γιο να εισέλθει ο επιτιθέμενος στο 

εσωτερικό του φρουρίου έπρεπt: να δtαβεί τις πύλες οι οποίες βρίσκονταν 

υπό την προστασία προμαχώνων (εφ' όσον βέβαια δiάβαινε τα τεχνητά 

κολλήματα που συναντούσε) . Στο εσω1τρικό τη πύλη διαδέχονταν ένα 

σύστημα εναλλαγής ακάλυπτων χώpων, στοιl.Jν 01 οποίες έκλειναν, και 

πυλών 01 οποίες αποτελοι.Jοαν φοvικότατη παγίδα για τους ε1σερχόμεvοuς . 

Και αν ακόμη όμως κατόρθωναν να ε ι σέλθουν οπ' την είσοδο στο 

εσωτερικό του φρουρίου, η άμυνα των πολιορκημένων συνέχιζε να είναι 

ισχυρή χόρη στο εσωτερικό αμυνΤΙκό σύστημα του φρουρίου . 

Οι Βενετοί συντηρούσαν τα τείχη του φρουρίου λεία και τα 

κρατούσαν καθαρά από διάφορα θομvώδη φυτά, γ~α να εμποδίζεται η 

αναρρίχηση ενώ ταυτόχρονα αποφεϊJγεται η αποσάθρωσrι τους . Την 
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πρι.λ.Jτη ύλη για την κατασκευ ι) του φρουρίου (ασβεστόλιθος, πωρόλιθος) 

την χρησιμοποωύσαν ανάλογα με την κατασκευή. Τα εξωτερικά τεiχη 

κατασκευάζονταν κυρίως με κατεργασμένους ή μ1σοκατεργασμέvους 

ασβεστόλιθους. Ως συγκολλητική ύλη, εκτός της λάσπης, 

χρησιμοποιούσαν και ένα μείγμα ασβέστη, άμμου, χαλικιών και αργίλου 

γνωστό ως «αεροπαγές κόνισμα». Αντίθετα, ο πωρόλιθος χρησίμευε 

κυρίως για τις καμάρες , στα διάφορα ανοίγματα, τις γωνίες και σε 

ορισμένους εσωτερι κούς χώρους εξ αιτίας της ιδιότητάς τους να 

απορροφούν την υγρασία. Το σύστημα της τοιχοδομίας που 

ακολουθούσαν είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνοχής μεταξύ των 

λίθων . Στο άνω μέρος των τειχών, στις επάλξεις, 01 λίθοι διατάσσονται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να πολλαπλασιάζουν κατά το δυνατόν την συνοχή των 

επάλξεων ενώ ανάμεσά τους πολλές φορές συναντάμε κομμάτια από 

θρυμματισμένα τούβλα και κεραμίδια. 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι οι Βενετοί αποτέλεσαν τους πρώτους 

πραγματικούς μηχανικούς στην ιστορία οι οποίοι έδωσαν βάση 

περισσότερο στη επιστήμη, και λιγότερο στην εμπειρική γν<JJοη. Όντας 

ένας λαός μικρός αλλά με μεγάλη οικονομική άνεση και περίσσιες 

φιλοδοξίες, αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν φρούρια - γ1α να 

προασπίσουν τα κεκτημένα - τα οποία θα άντεχαν στις εχθρι κές επιθέσεις 

aτον χρόνο, ενώ αποτελούν άριστα δείγματα αρχιτεκτονικής και 

οχυρωτικής τέχνης, τα οποία ξεχωρίζουν για την αποτελεσματικότη τα, τη 

φινέτσα και την απαράμιλλη αισθητική τους. 
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Παραδείγματα 

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΜΟΝΙΑΣ 

το ΒΕΝΕΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ 

Μετά την πολιορκία, το μεσαιωνικό φρούριο ήταν σε πολύ κακή 

κατάσταση, έχοντας υποστεί τα δεινά του πολέμου . Οι Βενετοί αποφά

σισαν να το ανακατασκευάσουν εκ θεμελίων στην ίδια ακριβώς θέqη. 

Πρόκειται για ένα ύψωμα το οποίο βρίσκεται νοτιοανατολικά από το 

Αργοστόλι, την πρωτεύουσα του νησιού και έχει ύψος 320 περίπου μέτρα 

από την επιφάνεια της θάλασσας. Το ύψωμα βρίσκεται σε στρατηγική, 

δυσπρόσιτη θέση, δεσπόζει δε ολόκληρης της περιοχής και έχει θέα μέχρι 

την Ζάκυνθο. Ολόκληρο είναι σπαρμένο με κοχύλια, γεγονός το οποίο 
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μαρτuρϊτ ότ1 κάποτε ήταν βυθός της θάλασσας, τον οποίο μια ιδι οτροπία 

της φύσης μεταμόρφωσε σε ύψωμα . 

Οι δυτ~ κέ ς κλιτύες του υψώματος είναι βραχώδεις, απότομες και 

δ(Jσβατες με βλάστηση που αποτελείται κυρίως από φραγκοσυκιές και 

αθάνατου ς θάμνους, εξαιρετικά αγκαθωτούς, τους οποίους φύτευαν 01 

Βενετοί, γ~α να εμποδίζουν την αναρρίχηση στο ύψωμα, ενισχύοντας έτσι 

την φυσική οχύρωση του εδάφους. 

Οι ανατολικές κλϊτύες είναι κω αυτές βραχώδεις, έχουν όμ υ.Jς 

καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό με κοκκινόχωμα, το οποίο δεν βοηθά την 

αvαρμίχηση και το οποίο μαρτυρά πλούσια περιεκτικότητα σε οξείδια του 

σιδήρου τόσο χρήσιμα στην γεωργία και ιδιαίτερα στην αμπελουργfα. Η 

κλίση του εδάφους σε ορισμένα σημεία φτάνει τις 70° περίπου. Η 

γεωφυσική λοιπόν διαμόρφωση του υψώματος καθιστά δυσχερέστατη την 

προσπέλαση προς την κορυφή. 

Ή Βενετfα μπορεί να μην είχε τείχη και οχυρά, για να την 

προστατεύουν, η βενετική όμως οχυρωματική αρχιτεκτονική του Μεσαfωνα 

και κυρίως της Αναγέννησης είχε αναπτυχθεί εξαιρεηκά και μπορεί να θεω

ρείται από τις τελειότερες στην Ευρώπη. Σε σύγκριση μάλισϊα με την 

οχυρωματική τέχνη των Γενοβέζων, πολλά ίχνη της οποίας σώζονται στην 

Ελλάδα, εκείνη των Βενετών υπερέχει κατά πολύ σε τελειότητα κα-

τασκευής. 

Τα υπερπόντια εδάφη, οι εμπορικοί σταθμοί και οι κτήσεις της 

Βενετίας, απλωμένοι σε ολόκληρη την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου 

έπρεπε, με μικρές στρατιωτικές δυνάμεις, να μπορούν να αντιστέκονται με 

επιτυχία σε επιθέσεις, ακόμα και όταν ο επιτιθέμενος ήταν η ισχυρή 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέχρι να ειδοποιηθεί για την επίθεση η 

Γαληνότατη Δημοκρατία , να ετοιμαστεί, να αποπλεύσει, να διασχίσει την 
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Μεσόγειο και να φτάσει ο βενετικός στόλος, γ1α να λυτρώσει την 

απειλούμενη περιοχή κω να διώξει μακριά τον κίνδυνο και τον επιδρομέα . 

Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους και πιο διάσημους αρχιτέκτονες 

της εποχr1ς εκείνης, όπως οι MJ~HELE κω GΙΑΝ GIROLΛMO 

SANMICHELI που σχεδίασαν τις αξιοθαύμαστες οχυρώσεις της Κρήτης , 

υποδειγματικές για τους πεpίσσότερους στρατίωτ1κούς συγγραφείς του 

17ου αιώνα, αλλά κω εκείνες της Κέρκυρας, μόχθησαν για να σχεδ1άσουν 

φρούρια και οχυρώσεις άτρωτες, ώστε να προστατει.Jουν τους τοπικούς 

πληθυσμούς από την επιθετικότητα των Τούρκων, ενώ οι τεχνίτες της 

Δημοκρατίας υλοποιούσαν τα σχέδια των αρχιτεκτόνων με φιλοτιμία και 

ακρίβεια. 

Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου της Κεφαλλονιάς είναι 

αναμφισβήτητα ένα από τα καλύτερα , και αξϊολογότερα δείγματα της 

βενετικής αμυντικής αρχιτεκτοv1κής. Το κάστρο αυτό όμως είναι ένα από τα 

αξιολογότερα της Ευρ<Jχπης και για ένα άλλο λόγο, διότι αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο μεταξύ μεσαιωνικής και αναγεννησιακής φρουριακής 

αρχιτεκτονικής. 

Η ραγδαία ανάπτυξη του πολιορκητικού πυροβολικού, κατά τον 150 

αιιί,Jvα, είχε ως αποτέλεσμα την σταδιακή αλλαγή της τέχνης των 

οχυρώσεων. 

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης, με την διπλή ζώνη τειχών και 

τους ισχυρούς πύργους, το 1453, μέσα σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 

δύο μηνών ήταν καθαρό επίτευγμα του πυροβολικού του Μωάμεθ Β' του 

Πορθητή . Οι δυτικοευρωπαίοι αρχιτέκτονες έβγαλαν τα συμπεράσματά 

τους απ' αυτή την πολιορκία. Από i~o δεύτερο μισό του 15ου αιώνα η 

αμυvτ~κή αρχιτεκτονική αρχίζει vα αλλάζει σταδιακά, ώστε να μπορεί να 

εξουδετερώνει την καταστρεπτική δύναμη του πυροβολικού. Πρόκειται για 

μια μεταμόρφωση που κράτησε μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα. 
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Τα κάθετα προς το έδαφος τείχη καταργούνται, όπως καταργούντα ι 

σιγά σιγά κα ι οι πύργοι οι οποίοι δέσποζαν όλο το Μεσαίωνα των 

φρουρίων . Τα τείχη γίνονται πολύ παχύτερα στην βάση τους και έχουν μια 

κλίση σε σχέση με το έδαφος, ιλJστε να σχηματίζουν οξε ία γωνία. Κατ ' αυτό 

τον τρόπο ανθίστανται στις βολές του πυροβολ ι κού αλλά και στις 

υπονομ εύσεις. 

Αντί των ψηλών πύργων τώρα κατασκευάζονται οξ(φορφοι 

προμαχώνες τις περισσότερες φορές γεμάτοι με χώμα που σπάνια 

ξεπερνούν το ύψος των τειχών και η οτάσσονται αυτών, ώστε να κρατάνε 

με τα πυροβόλα τους το εχθρι κό πυροβολικό μακριά από τα τείχη . 

Μπροστά από τους προμαχώνες κατασκευάζονταν αναχώματα και 

άλλα πολυσύνθετα ανασχετικά αμυνηκά έργα και γενικά τα φρούρια 

περιστοιχίζονται από άνυδρες φαρδιές τάφρους. Τα τείχη κατασκευάζονται 

επί τεθλασμένης ή ψαλιδωτής γραμμής και είναι πολυγωνικά . Πρόκε ι ται για 

την περίφημη αμυντική χάραξη που γεννήθηκε στην Ιταλία, γι' αυτό και 

έμεινε στην ιστορία με το ονομα "TRACE ΓΓΑLΙΕΝ Ε " (ιταλική χάραξη) . Με 

αυτές τις βελτιώσεις η αμυντική οχυρωματική τέχνη ανταποκρίθη κε στις 

νέες απαιτήσεις του πολέμου, που δημιούργησε η εξάπλωση και η τελειο-

ποίηση του πυροβολικού . 

Το φρούριο λοιπόν του Αγίου Γεωργίου το οποί(\) κτίστηκε στις αρχές 

του 16ου αιώνα είναι μια σύνθεση στοιχείων οχυρωματικής τέχνης , 

μεσαιωνικών και αναγεννησια κών, μιας αρχιτεκτονικής που παρακμάζε ι και 

μιας αρχιτεκτονικής που γεννιέται, είναι ο συνδεiϊκός κρίκος ανάμεσα στην 

φρουριακή αρχιτεκτονική του Μεσαίωνα και εκείνης της Αναγέννησης . 

Εμπεριέχει τα στοιχεία μιας νεωτερίστικης αρχιτεκτονικής. 
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Οι Βενετοί γνώριζαν ότι έκτιζαν ένα φρούριο σε "παραμεθόρια'', 

όπως Θα λέγαμε Οί)μερα, περιοχή. Έπρεπε λοιπόν το φρούριο αυτό να 

πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της άμυνας, της προστασίας των εντός 

αυτού ευρισκομένων και της αντοχής σε πολύχρονη πολιορκία . 

Την αποστολή αυτή ανάθεσαν στον ΝΙCοιο DALLA CIMARA, ο 

οποίος ανταποκρίθηκε απόλυτα στις προσδοκίες της Βενετικής Γερουσίας, 

αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι υπήρξε ένας από ·τους μεγαλύτερους 

στρατιωτικούς αρχιτέκτονες του αιώνα του, ισάξιος των SANMICHELI . Το 

1503 έφτασε στο νησί ο CIMARA συνοδευόμενος από ικανό αριθμό 

τεχνιτών 1 εργατών και λιθοδόμωv . Αφού επιθεώρησε την τοποθεσία 

κατέστρωσε τα πρωτότυπα για την εποχή σχέδια και επέβλεπε την καλή 

κατασκευή του έργου. Για την γρήγορη αποπεράτωση του φρουρίου 

επιβλήθηκε προσωπική, υποχρεωτική εργασία των κατοίκων, 

εξαιρουμένων μόνο όσων είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν 

έναν εργάτη, για να τους αντικαταστήσει στην υποχρέωσή τους αυτή. 

Επιβλήθηκε ακόμη ειδικός φόρος ενός σολδίου για κάθε μικρό ζώο και 

μέχρι αποτ,·ερατώσεως του όλου έργου . Όπως γίνεται όμως και στην 

σημερινή Ελλάδα, ο φόρος αυτός, αν και προσωρινός, μονιμοποιήθηκε και 

έμεινε μέχρι του τέλους της Βενετοκρατίας. 

Η Βενετική Δημοκρατία δεν αρκέστηκε μόνο στην αποστολή του 

έμψυχου υλικού. Μαζί με το αvθρ<JJπινο δυναμικό το οποίο έστειλε στην 

Κεφαλλονιά για την κατασκευή ενός άρτιου φρουριακού και αμυντικού 

συστήματος, έστειλε 500 δουκάτα από το Ιδιαίτερο των Δημοσίων 

Οικοδομών Ταμείο της Ανατολής , όπως μαρτυρά έγγραφο το οποίο 

βρίσκεται στην Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας . 

Το αποτέλεσμα ήταν αντάξιο των προσπαθειών, αφού τα εξωτερικά 

τείχη και 01 τρεις προμσχι.ίJνες του φρουρίου κτίστηκαν τόσο στέρεο , ώστε 

σώζονται σε σχετικά καλή κατάσταση, παρά τα 500 χρόνια τα οποία 
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πέρασαν από τόίε και τους επανειλημμένους σεισμούς που συγκλόνισαν 

το νησί, στην διάρκεια των πέντε αυτών αιώνων. Το κάστρο λοιπόν αυτό 

αποτελεί ένα από τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά μνημείο της άλλοτε πλούσιας 

σε αρχιτεκτονική κληρονομιά Κεφαλλονιάς . 

Η στερεότητα και η ανθεκτικότητα της κατασκευής των εξωτερικών 

τειχών οφείλεται κυρίως στους λιθοδόμους της εποχής εκείνης. Ήδη από 

την εποχή του Μεσαίωνα οι λιθοδόμοι αποτελούσαν σε ολόκληρη την 

δυτικr) και κεντρική Ευρι;.)πη εξαιρετικά αναπτυγμένη από άποyοη γνι.λ.Jσης , 

πνευματικής καλλιέργειας και πολιτισμού, τάξη οργανωμένη σε σωματεία 

και συντεχνίες, με σαφή ιεραρχία και στενό μεταξύ των μελών τους δεσμό . 

Οι αρχιτέκτονες και 01 πρωτομάστορές τους είχαν γνώσεις φιλοσοφικών 

θεωριών , οι οποίες αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη την λεκάνη της ανατολικής 

Μεσογείου και την Περσία κατά την αρχαιότητα . Έργα τους , εκτός από 

πολλά φρούρια, είναι και οι περισσότεροι από τους καθεδρικούς ναούς του 

Μεσαίωνα , οι οποίοι κοσμούν ακόμη την Ευρώπη και προκαλούν τον 

θαυμασμό . Συνήθως τα δημιουργήματά τους είναι μεγάλων διαστάσεων 

και επιβλητικά. Σε αυτούς αποδίδεται η ανάπτυξη του "Γοτθικού ρυθμού". 

Στις κατασκευές τους προχωρούσαν, αφού προηγούμενα μελετούσαν 

βαθιά τους ακολουθητέους κανόνες , σε συνάρτηση με το σχέδιο το οποίο 

έπρεπε να υλοποιήσουν , τις διαστόσεις , την αναλογία και τον 

προσανατολισμό τού υπό κατασκευή κτιρίου. Φαίνεται , κυρίως, από 

διάφορα διακοσμητικά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούν , ότι μεγάλη 

επιρροή είχαν ασκήσει πάνω τους τα διδάγματα των Γνωστικών και των 

Οφιτών της Αλεξάνδρειας, η Αριστοτέλεια λογική , καθώς και το έργο του 

Πυθαγόρα . Τις γνώσεις αυτές έφεραν στην Ευρώπη, οι επιστρέφοvτες από 

τους Αγίους Τόπους σταυροφόροι. Οι λιθοδόμοι της Ευρώπης έκτιζαν τα 

επιβλητικά και εντυπωσιακά τους οικοδομήματα, είτε φρούρια ήταν αυτά 

είτε καθεδρικοί ναοί , πιστεύοντες σε μια απόκρυφη αναλογία μεταξύ της 

γης και των άλλων πλανητών, των τεσσάρων στοιχείων της φύσης , καθώς 

και της αντιστοιχίας μεταξύ ορατού και αόρατου κόσμου . Θεωροίισον ότι 
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ορ1σμένο1 αριθμοί είχαν μια μυστηριακή δύναμη , ενώ γvι.;_φιζαv και 

ερμήνευαν μεταφυσίκά τον μύθο τοu Λαομέδοντα, βασιλ1ά της Τροίας, 0 

οποίος χρησιμοποίησε τους θεούς Απόλλωνα και Ποσε1δι~;να για την 

κατασκευιΊ των τειχών της Τ ροίος, 

Πολλές από αυτές τις συντεχνίες των λ18οδόμωv δεν έμεναν σε έναν 

τόπο αλλά ταξίδευαν γiα να προσφέρουν τ ι ς υπηρεσίες τους όπου τις 

ζητούσαν. Η κάθε συντεχνία ε ίχε τα δικά της σύμβολα και προστάτη άγιο, ο 

οποίος τις περισσότερες φορές ήταν ο άγ1ος Ι ωάννης ο Βαπτιστr1ς . 

Ot λιθοδόμοι απέδιδαν μεγάλη σημασία στην τοποθέτηση του 

θεμέλιου λίθου, ο οποίος συνήθως είχε μεγάλες διαστάσεις . Τον θεμέλιο 

λίθο τοποθετούσαν στην βορειοανατολική πλευρά του υπό κατασκευή 

κτιρίου. 

Μετά από έρευνα του συγγραφέα στην εξωτερική πλευρά του 

ανατολικού τείχους του φρουρίου, επισημάνθηκε κοντά στο βο

ρειοανατολικό τελείωμά του, βράχος μισοκατεργασμένος μεγάλων 

διαστάσεων, ο οποίος ξεχωρίζει από την υπόλοιπη λιθοδομή του τείχους 

κω μπορεί να θεωρηθεί ως ο θεμέλιος λiθος του. 

ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ TE!Xf-1 - --·. _ ... 

Το σχήμα των εξωτερικίύv τειχι\JV, τα οποία έχουν επ1βλητ1κrι 

φροuριακf1 γραμμή, είναι σκαvόνωτο πολύγωνο κω η περίμετρός του, η οποία 

περικλείει έκταση 16.000 περίπου τετραγωv1κιSJv μέτρων, είνω λίγο 

μεγαλύτερη Η.ιΝ 600 μέτρων. 

Το ύψος των τειχών ποικίλλει από 1 Ο ως 15 μέτρα περίπου και είναι 

κτ ι σμένα με μεγάλη κλίση, η οποία σκοπό έχει να επαυξήσει τηv στερε6τητσ 

και τη ανθεκτικότητά τους . 
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Περιφερειακά το τείχος, όπως άλλωστε και οι προμαχώνες του, 

περιβάλλεται από ένα λίθινο διακοσμητικό διάζωμα σχήματος καμπύλου, 

πολι.J χαρακτηριστικού στην βενετική οχυριι..ψ ατι κή αρχιτεκτονική του ! 5ου κα ι 

του 16ου ωι.,ίJνα. Το πάνω από το διάζωμα τείχος είναι κάθετο και έχει δια

φορετικό πάχος στις διάφορες πλευρές του. Αυτό οφείλεται αφ' ενός μεν στο 

ό τι το άνω μέρος των τειχών ήταν περισσότερο ευαίσθητο στην φθορά του 

χρόνου και έχει δεχθεί κατά καιρούς διαφορετικές επισκευές με αποτέλεσμα 

να ΠΟiκίλλει το πάχος του, αφ' ετέρου στο ότι αμυντικοί λόγο ι επέβαλαν σε 

ορισμένα σημεία το τείχος να είναι ισχυρότερο . Έτσι το πάχος των τειχιiJν 

στην νότια πλευρά, όπου σήμερα βρίσκεται το χωριό και παλαιότερα ήταν το 

κέντρο της εκτός του κάστρου πολίχνης και απ' όπου περνάει η οδός η οποία 

οδηγεί στην πύλη του κάστρου, είναι 3,80 μέτρα . Στην πλευρά auτil υπάρχουν 

τρεις θυρίδες μεγάλων πυροβόλων με άνοιγμα περίπου 45°, από πς οπο ίες τα 

τηλεβόλα μπορούσαν να καλύπτουν ολόκληρη την νότια πλευρά του 

φρουρίου και την εκτός του φρουρίου πόλη, την οποία ονόμαζαν τότε 

"Εξωπούργο". 

Το τείχος συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοανατολική επί πλευράς μήκους 

15 περίπου μέτρων και πλάτους 3 περίπου μέτρων. Στο σημείο αυτό 

υπάρχουν επάλξεις με θυρίδες τουφεκιών , καθώς και διάδρομος ο οποίος 

επιτρέπει την κίνηση των σϊρατιωτών πίσω από τις επάλξε ις. Υπάρχουν 

ακόμη παρατηρητήρια και μια θυρίδα ελαφρού πυροβόλου για την 

πλαγ1οφύλαξη του τείχους. Στην ανατολική πλευρά και μεταξύ των δύο εκε ί 

υπαρχόντων προμαχώνων του νοτιοανατολικού, ονομαζομένου της 

MEZZALUNA, και του βορειοανατολικού, το πάχος των τειχών είνω μόλις 2 

μέτρα. Στην πλευρά αυτή υπάρχουν στις επάλξεις των τειχών, θυρίδες 

τουφεκιών, παρατηρητήρια και ελάχιστες μόνο θέσεις ελαφρών πυροβόλων 

(SERPENTINES, FAUCONS, FAUCONNEAUX, ΜΙΝΙΟΝ). Ουσιαστικά η 

πλευρά αυτή καλύπτετα ι από άποψης πυροβολικού από τα τηλεβόλα των 

προμαχώνων και από τα σαρωτικά πυρά των μεγάλων πυροβόλων της 

ακρόπολης . 
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Το πάχος των τειχών στη δυτική πλευρά, όπου το έδαφος του 

υψι;Jμοτος είvω πολίι απότομο, βραχώδες και δύσβατο και απ' όπου η 

προσβολή του φρουρίου είναι δύσκολη, κυμαίνεται από 1 ,30 ως 2 μέτρα. Στην 

πλευρά αυτή υπάρχουν ίχνη από την ύπαρξη ενός ισχuροίJ, υπερυψωμένου 

παρατηρητηρίου και ενός υπερυψωμένου οχυρού επί των βορειοδυτικών 

επάλξεων, το οποίο κατά την στρατιωτική ορολογία του 16 και 17ου αιώνα 

ονομαζόταν "CAVA.L! ER 11
• Το οχυρό αυτό ήταν εξοπλισμένο μ ε πυροβόλα , για 

την κάλυψη του δυτικού τείχους από κάθε προσβολή. Η δυτική πλευρά του 

τείχους καλυπτόταν ακόμη και από πυροβόλα τα οποία ήταν τοποθετημένα σε 

ψηλά σημεία πάνω σε οχυρό κτισμένο μέσα στην εσωτερική πόλη. 

Το βορειοδυτικό μάλιστα αυτό οχυρό ήταν κτισμένο 1 Ο περίπου μέτρα 

μετά την κορυφή μιας σκάλας που οδηγεί από το νοτιοδυτικό στο βορειοδυτικό 

τμήμα του φρουρίου, με αποτέλεσμα να ελέγχει και να προστατεύει την 

διάβαση από τα νότια προς τα βόρεια μέσα στο φρούριο. Στα σωζόμενα 

ερείπιά του διακρίνεται θυρίδα πυροβόλου μεσαίου διαμετρήματος 

(COULEVRINE, BATARD, PASSAVOLANTE) για την πλαγιοφύλαξη του 

βορειοδυτικού τείχους. Το οχυρό αυτό διακρίνεται σε παλαιές χαλκογραφίες 

του 16ου αιώνα, 01 οποίες αναπαριστούν το φρούριο, αν και η απόδοση του 

περιγράμματος των τειχών δεν είναι ακριβής. 

Πέντε τουλάχιστον λίθινες κυλινδρικές , σκεπαστές με θολωτή σκεπή, 

σκοπιές υπήρχαν στο φρούριο . Οι δύο ήταν κτισμένες στα νότια τείχη και 

έλεγχαν την πρόσβαση προς το φρούριο και την πόλη, με οπτικό πεδίο το 

οποίο έφτανε μέχρι το θαλάσσιο στενό μεταξύ Ζακύνθου - Κεφαλλονιάς για 

την ενδεχόμενη εμφάνιση πειρατών ή του τουρκικού στόλου και βρισκόταν σε 

υnερυψωμένα σημεία των επάλξεων . Η μια μάλιστα απ' αυτές βρισκόταν 

μεταξύ του μεγάλου νότιου προμαχώνα και των επάλξεων , ώστε να ελέγχει 

και την κίνηση στις επάλξεις αλλά και την βάση του προμαχώνα. Οι άλλες 

τρεις σκοπιές βρίσκονταν στην δυτική πλευρά. Η μια βρίσκεται περίπου στην 
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μέση του δuτiκού τεfχους, για να ελέγχει την άνοδο προς την πόλη, καθώς και 

τις νοτιοδυτικές ακτές του vησιοιJ, οι οποίες είναι δεκτικές σε αποβάσεις . 

Ταυτόχρονα έλεγχε την κίνηση μέσα στο φρούριο, το στόμιο της μεγάλης του 

κάστρου δεξαμενής και τις παρακείμενες του στομίου αυτού αποθήκες . Η 

τέταρτη έλεγχε την άνοδο της σκάλας, η οποία συνδέε ι από τα δυτικά το νότιο 

με το βόρειο τμήμα του φρουρίου και φύλασσε ταυτόχρονα την κατοικία του 

προβλεπτή κτωμένη σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις στην βορειοδυτ ι κr1 πλευρά 

του φρουρίου, η οποία και ασφαλής είναι και μια μονα51 κή θέα προσφέρει 

προς την πεδιάδα της Λιβαθούς και το Αργοστόλι, εντυπωσιάζοντας τον 

επισκέπτη . Η πέμπτη σκοπιά ήταν στη βόρεια άκρη του φρουρίου με 

κατόπτευση κω αυτή προς το Αργοστόλι . 

οι ΠΡΟΜ/JJ(ΩΝΕΣ 

Τα τείχη έχουν ισχυροποιηθεί με τρεις ανόμοιους προμαχώνες, 01 

οποίοι έχουν κτιστεί στην περίμετρο των τειχών σε ένα τόξο, το οποίο αρχίζει 

από νότια, προχωρεί νοτιοαvατολiκά και καταλήγει βορειοανατολικά. Οι 

προμαχώνες χpειάζονταν για την πλαγιοφύλαξη των τειχών και την καλύτερη 

άμυνα του κάστρου. ο μεγαλύτερος, εντυπωσιακότερος και ισχυρότερος είναι 

ο νότιος προμαχι.ί,>vας 1 0 οποίος έχει σχήμα κόλουρου κώνου, ύψος 25 μέτρα 

και προστατεύει την μοναδικr) πύλη του κάστρου καθιστιί,>ντας την εχθρική 

προσέγγιση στην πύλη σχεδόν αδύνατη . Ο προμαχώνας αυτός έχει κτιστεί επί 

εξαιρετ ι κά βραχώδους εδάφους και βρίσκεται δεξιά της πύλης . Το πάχος της 

τοιχοποιίας στην βάση του δεν είναι γνωστό, άνω του διακοσμητικού διαζι.'υμα

τος όμως και στις επάλξε ις του το πάχος της τοιχοποιίας φτάνει τα 3 , 80μ ., 

εκτός από την πλευρά της πύλης όπου είναι λεπτότερο. Το σχήμα του είναι 

όπως προαναφέρθηκε κωνικό, αλλά προς την πλευρά της πύλης σχηματίζει 

μια εσοχή και γίνεται επίπεδο. Μπροστά από τον προμαχώνα αυτό κατά τον 

160 αιώνα υπήρχε ένα ισχυρό τριγωνικό ανάχωμα. 
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01 επάλξείς είναι κατασκευασμένες από συμπαγή λιθο κατασκευ ή μ ε 

κλίση 40° περίπου. Τρεις θυρίδες μεγάλιυν πυροβόλων (COULEVRIN 

ROYΛL, CANr~ON) καλύπτουν σε μεγάλη ακτίνα την νοτ1οανατολ1κr'1 
πρόσβαση κω τον χώρο έξω από το κάστρο όπου είναι το σημερινό χωριό . 

Μια μ1κρή προεξοχή στ1ς επάλξε1ς επιτρέπει κα ι την χρησιμοποίηση ελαφριilv 

φορητών όπλων κατά των ανεπιθύμητων επισκεπτών . Προς την 

νοτιοανατολική πλευρά υπάρχουν σκαλοπάτια για την άνοδο στις επάλξεις) 

όπου υπήρχε μια από τις πέντε σκοπιές και πιθανότατα βάση ελαφρού 

πυροβόλου για τηv πλαγιοφίJλοξη των πιχών. 

Στην δυτική πλευρά του προμαχιJJvα, εκεί όπου ενώνεται με τα τείχη, 

δημιουργείται θυρίδα για την τοποθέτηση μικρού ή μέτριου διαμετριΊμ ατος 

πυροβόλου, πιθανότατα ορεtχάλκιvου κω οπισθογεμούς, ταχε ίας βολής 

στηριγμένου πάνω σε κιvητrΊ βάση. Το πυροβόλο αυτό, σχεδόν αθέατο και 

κατ' ουσίαν απρόσβλητο από πυρά, προστάτευε την πύλη του φρουρίου κατά 

τρόπο αποτελεσματικό και φονικό, βάλλοντας εκ των άνω κω πίσω στα vιίπα 

των ανυποψίαστων επιτιθεμένων. 

Το δάπεδο του προμαχώνα είναι πλακόστρωτο με κλίση από το κέντρο 

προς την περιφέρεια, ώστε να κυλούν κω να φεύγουν τα νερά της βροχής . 

· Μια τετράγωνη είσοδος οδηγεί στο εσωτερ ικό του μεγάλου προμαχ<JJVα . Μετά 

την είσοδο ακολουθεί μια κατωφερική στοά σχήματος "Τ" με θολωτrΊ οροφή, 

μήκους 12 περίπου μέτρων . Ο αριστερός βραχίονας της στοάς αυτής οδηγεί 

σε μια μικρή κωνική αίθουσα η οποία φωτίζεται από ένα φεγγίτη στην οροφή 

της . Ο δεξιός βραχίονας οδηγεί σε σκαλοπάτια, τα οποία κατεβα ίνουν 

ελικοειδώς σε μεγάλο βάθος περίπου 25μ. κάτω από την επιφάνεια της 

εισόδου του προμαχώνα. Στο κάτω μέρος της σκάλας υπάρχει μια άλλη 

αίθουσα η οποία επίσης φωτίζεται με φεγγίτη στην οροφή της . 

Στο έδαφος της αίθουσας βρίσκεται επιτύμβια πλάκα βενετικής εποχής 

κατατεμαχισμένη. Σ' ένα τμήμα της πλάκας διακρίνονται, λαξευμ ένα , 
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ανάγλυφα μέρη ανθρώπινου σκελετού , ως σύμβολα του θανάτου , καθώς και 

τα γράμματα A.D. (ΑΝΝΟ DOMINI), χωρίς όμως να φαίνεται η ημερομηνία . 

Οι 2 αίθουσες στο εσωτερικό του προμαχώνα αυτού λέγεται ότι είχαν 

χρησιμοποιηθεί ως φυλακές κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας και 

κατά την περίοδο της αγγλικής κυριαρχίας. 

Στην νοτιοανατολική πλευρά των τειχι~ν υπάρχει ένας άλλος 

προμαχώνας , κυλινδρικός και αυτός, μικρότερος όμως από τον προηγούμενο . 

Οι επάλξεις του βρίσκόνται χαμηλότερα από το άνω διάζωμα των τειχών , από 

τα οποία και εισέρχεται κανείς στον προμαχώνα, ακολουθώντας μια λιθό

'Jτρωτη κJτηφορική δίοδο, η οποία καταλήγει στη τοξωτή του είσοδο . Ο λόγος 

για τον οποίο έχει σχεδιαστεί και έχει κατασκευαστεί ο προμαχώνας αυτός 

χαμηλότερα από το επίπεδο των επάλξεων του τείχους, είναι για να μην 

εμποδίζεται η γραμμή του πυρός, από το πυροβόλο του μεγάλου 

πυροβολείου, το οποίο βρισκόταν σtην ακρόπολη, προς την ανατολική 

πλευρά του τείχους και ειδικότερα προς τον κάμπο, ο οποίος βρίσκεται κάτω 

από τα ανατολικά τείχη του φρουρίου και ονομάζεται κάμπος της 

"Κανάραινας". 

Ο προμαχώνας αυτός ονομάζεται "MEZZALUNA" (μισοφέγγαρο). 

Ονομάστηκε έτσι λόγω του σχή'ματος το οποίο έχει και το οποίο μοιάζει με 

μισοφέγγαρο. Οι Βενετοί συνήθιζαν να ονομάζουν "Mezzaluna" τους 

ημικυλινδρικούς προμαχώνες . Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα ο 

προμαχώνας της "MEZZALUNA" στο παλαιό φρούριο των Τόκκων φαίνεται 

ότι υπήρχε πλαϊνή πύλη του φρουρίου , όπου οι Τούρκοι κατά την ολιγόχρονη 

παραμονή τους στο φρούριο είχαν υψώσει το έμβλημά τους, την "ημισέληνο". 

Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η πλευρά του υψώματος, η οποία οδηγεί προς 

τον προμαχώνα αυτό , είναι από τις πλέον βατές, καθώς και ότι στην είσοδο 

του προμαχώνα παρατηρούνται δύο διαφορετικά είδη τοιχοποιίας , τότε είναι 

Πολύ πιθανή η άποψη ότι στο σημείο αυτό υπήρχε πύλη παλαιότερου 
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φρουρίου. Η άποψη αυτή ενισχύεται από τις απεικονίσεις του κάστρου , 01 

οποίες υπάρχουν πάνω στα χειρόγραφα του CRISTOPHORO 

BUONDELMONDI, φιλοτεχνημένες μεταξύ 1406 και 1420. 

Στο άνω μέρος των εξωτερικών τειχών του προμαχώνα αυτού υπάρχει 

λίθινο, λαξευμένο , τριγωνικό οικόσημο προβλεπτή του νησιού . Αποτελείται 

από μια κάθετη γραμμή από την κορυφή μέχρι την βάση του (PER PALE) και 

δύο οριζόντιες γραμμές στην μέση του (FESSE). Επί -των επάλξεων του 

προμαχώνα υπάρχουν τρεις θυρίδες πυροβόλων. Στο εσωτερικό του προμα

χώνα υπάρχουν δύο πυροβολεία τα οποία χρονολογούνται από τις αρχές του 

16ου αιώνα Το πρώτο εκ των άνω είναι θολοσκεπές , πρωτότυπο στην 

κατασκευή του , και σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Αποτελε ί ένα από τα 

καλύτερα δείγματα του είδους του, συγκρινόμενο αρχιτεκτονικά με τα 

πυροβολεία άλλων ευρωπαϊκών φρουρίων της ίδιας εποχής , τα οποία 

άλλωστε είναι αρκετά σπάνια . Κάτω από αυτό υπάρχει ένα δεύτερο παρόμοιο 

πυροβολείο το οποίο οι Βενετοί, για άγνωστο λόγο , με την πάροδο των 

αιώνων το αχρήστευσαν και το σκέπασαν, ώστε η ύπαρξή του ξεχάστηκε . Η 

είσοδος προς το άνω πυροβολείο έκλεινε και ασφάλιζε, πιθανότατα με σιδε

ρένια πόρτα, ώστε να εμποδίζεται η ελεύθερη προς αυτό πρόσβαση . Τα 

πυροβολεία διαθέτουν από δύο θυρίδες πυροβόλων το καθένα , μια από κάθε 

πλευρά . Τα στόμια των θυρίδων είναι κατασκευασμένα από λαξευμένο 

πωρόλιθο (πωρί). Το σχήμα τους είναι κυκλικό και στο άνω μέρος των 

στομίων υπάρχει ένα κάθετο άνοιγμα το οποίο επέτρεπε στους πυροβολητές 

να βλέπουν προς τα έξω χωρίς να κινδυνεύουν από τυχόντα εξωτερικά πυρά 

εναντίον τους . Από την όλη διαμόρφωση των πυροβολείων προκύπτει ότι τα 

πυροβόλα που τα εξόπλιζαν ήταν στερεωμένα σε χαμηλούς ξύλινους 

κιλλίβαντες , με τέσσερις ρόδες και δεν είχαν μεγάλη ευχέρεια ελιγμών . Ήταν 

μεσαίου διαμετρήματος και ήταν οπισθογεμή , γεγονός το οποίο τους επέτρεπε 

να έχουν ταχύτητα στην βολή τους . Με παρόμοια τηλεβόλα ήταν εξοπλισμένος 

ο βενετικός στόλος στις αρχές του 16ου αιώνα . 
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Η γραμμή του πυρός των πυροβόλων, όπως μαρτυρούν 01 θυρίδε ς, 

ήταν καθορισμένη. Για τον λόγο αυτό δεν χρειάζονταν ιδιαίτεροι ελιγμοί των 

πυροβόλων μέσα στα πυροβολεία. Τα πυροβόλα του κάτω πυροβολείου 

έβαλλαν παράλληλα προς την βάση των τειχών, ενώ του αμέσως ανώτερου 

έβαλλαν παράλληλα προς το μέσο περίπου της απόστασης του ύψους των 

τειχών. Κατ' αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αν εχθροί, μετά από έφοδο , έφταναν 

στην βάση των τειχών και έστηναν σκάλες για να αναρρ ιχηθούν στις επάλξε ις , 

τα πυροβόλα του προμαχιί,;να της MEZZALUNA, βάλλοντας τα χαρακτη

ριστικά σφαιρικά βλήματα της εποχιΊς (BALLES) ή μύδρους (GRAPPES), 

μπορούσαν ει.Jκολα να τσακίσουν τις σκάλες των επιτιθεμένων και ταυτόχρονα 

να τους προξενήσουν μεγάλες απι'ύλειες, βάλλοντας παράλληλα προς τα τείχη 

και ανατρέποντας τελικά την έφοδο. 

Στην βορειοανατολική πλευρά των τειχιί.>ν υψώνεται ο τρίτος 

προμαχώνας του φρουρίου. Αν και τον διακρίνει η στερεότητα, η ισχυρή του 

κατασκευή και η αυστηρότητα της μορφής, είναι αναμφισβήτητα ο ωραιότερος 

από τους τρεις και τον χαρακτηρίζει η τελειότητα μιας δυναμικής ισορροπίας 

κa1 η αρμονία μιας γεωμετρϊκής ακρίβειας. Το σχήμα του είναι κυλινδρικό και 

01 επάλξεις του στηρίζονται σε μεγαλοπρεπείς άρτιους λίθινους 

καμπuλόμορφους προβόλους, λαξευμένους και τοποθετημένους με θαυμαστrι 

· ακρίβεια. Οι πρόβολοι αυτοί, από τους ωραιότεροuς που uπcφχουv στην 

Ελλάδα, παρουσιάζουν στενή ομοιότητα με εκείνους του "Κρακ (KRAK) των 

Ιπποτών" στην Συρία. το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι πρόβολοι ήταν 

Πολύ διαδεδομένα διακοσμητικά στοιχεία στην ευρωπαϊκή φρουριακή αρχιτε

κτονική για πολλούς ωώνες . Πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στο 

κάτω μέρος των επάλξεων του προμαχι.\Jνα και μεταξύ των προβόλων 

υπήρχαν τρία ανοίγματα (MACHICOULIS ή ζεματίστρες) , τα οποία τα 

Χρησιμοποιούσαν 01 υπερασπιστές του φρουρίου γ1α να κατοπτεύουν την 

βάση του προμαχώνα και σε περίπτωση επίθεσης, για να ρίχνουν στους 

επιτιθέμενους ζέοντα υλικά, κυρίως λάδι , καθιJ..1ς και πέτρες . Και στο εσωτερικό 

του προμαχώνα αυτού υπήρχαν πυροβολεία. Στις επάλξεις διακρίνονται τ ρεις 
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ειδικά διαμορφωμένοι χι,;Jροι για την τοποθέτηση ελαφρών όπλων . Υπάρχε ι 

ακόμη εκεί και ένα παρατηρητrΊριο το οποίο πιθανότατα να ήταν εξοπλισμένο 

με ελαφρό τηλεβόλο (FAUCONNEAU) . 

Δύο διαφορετικές είσοδοι - και οι δύο από τον εσωτερικό περίβολο του 

κάστρου οδηγούν μέσα στον προμαχιi)vα . Η πρώτη είσοδος μέσω μίας στοά ς 

με θολωτή οροφή υπό κλίση 45° περίπου προχωρεί στο εσωτερικό . Πέντε 

μέτρα μετά την είσοδο υπάρχει πυροβολείο για την πλαγιοφύλαξη των 

ανατολικών τειχών. Η μικρή στενή του πόρτα έκλεινε με σιδερένtα κάγκελα . Η 

στοά συνεχίζεται για 5 περίπου μέτρα ακόμη, όπου αριστερά υπάρχει μ ια 

μικρή ζοφερri αίθουσα. Δεξιά η σrοά στενεύει και συνεχίζει να κατεβαίνει με 

μεγάλη κλίση, φωτιζόμενη μόνο από το φωταγωγό ενός πυροβολείου, το 

οποίο βρίσκεται στο σημείο αυτό . Μ1α μικρή θύρα, φραγμένη σήμερα , 

οδηγούσε απ' αυτό το πυροβολείο, μέσω μιας στοάς βαθύτερα μέσα στους 

Χώρους του προμαχώνα . 

Το πιθανότερο είναι ότι η στοά αυτή οδηγούσε στο νότιο τμήμα του 

φρουρίου . 

Κατ' αυτό τον τρόπο rι ταv δυνατή η μεταφορά δυνάμεων από το ένα στο 

άλλο άκρο του φρουρίου . Σε περίπτωση λοιπόν εισβολής στο κάστρο θα 

μπορούσαν 01 εχθροί να αιφν : διαστούv, από μια ξαφνική αντεπίθεση από τα 

νότια, με τμήματα τα οποία θα εiχαv μετακινηθεί υπόγεια και αθέατα . Άλλωστε 

κατά την έρευνα του κάστρου cπό τον συγγραφέα διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 

μεγάλο και σύνθετο δίκτυο υπόγειων στοών, το οποίο σriμερα έχει καλυφθεί 

εν μέρει από χιί.Jματα λόγω των επανειλημμένων σεισμών οι οποίοι 

τυραννούν , το νησί. 

Δίπλα ακριβώς στην μεγάλη είσοδο αυτού του προμαχώνα υπάρχει και 

μια δεύτερη μικρότερη , η οποία επίσης μέσω μιας θολωτής στοάς οδηγεί σε 

μια αίθουσα η οποία ήταν πυροβολείο για την πλαγιοφύλαξη των βόρε ιων 
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τειχιλJν . Για άγνωστο λόγο το πυροβολείο αυτό καταργήθηκε σε χρόνο μη 
εξακριβωμένο. 

Η φύση φρόντισε με φυσικές διεργασίες να διακοσμήσει τις 

μυστηριιί,Jδεις, αυστηρές, σκοτεινές και ζοφερές στοές αυτού του προμαχώνα, 

όπως και εκείνες του μεγάλου νότιου προμαχώνα . Μεγάλο μέρος της 

λιθοδομής των προμαχώνων αποτελείται από ασβεστόλιθους . Από τότε που 

κτίστηκαν έχουν περάσει πέντε περίπου αιώνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα 

το νερό της βροχής έχει μεταφέρει ασβέστιο , πυριτούχα υλικά και διάφορα 

άλατα στην θολωτή οροφή των στοών, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί 

πολλοί μικροί σταλακτίτες από άπειρους μικροσκοπικούς κρυστάλλους , οι 

οποίοι δίνουν μια φαντασμαγορική, απόκοσμη όyοη όπως εκείνη των σπη

λαίων στις θολωτές οροφές των στοών . 

Στην άνω εξωτερική επιφάνεια του προμαχώνα αυτού υπάρχει 

λαξευμένο λίθινο τριγωνικό οικόσημο της οικογένειας SORANZO. Τρεις ταινίες 

διασχίζουν διαγώνια την επιφάνεια του οικοσήμου. Οι δύο άνω γωνίες του 

(DEXTER- SINISTER) έχουν σπειροειδείς καταλήξεις , ενώ στην κορυφή του 

υπάρχει τριγωνική διακοσμητική απόληξη . ! 

Οι Βενετοί συντηρούσαν τα τείχη του φρουρίου λεία και τα κρατούσαν 

καθ'αρά από διάφορα θαμνώδη φυτά, ώστε να εμποδίζεται η αναρρίχηση σε 

αυτά και ταυτόχρονα να αποφεύγεται η αποσάθρωσή τους . 

Η πρώτη ύλη η οποία χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του όλου 

φρουρίου είναι ασβεστόλιθοι και πωρόλιθοι . Τους πωρόλιθους , ως 

μαλακότερους από τους ασβεστόλιθους, τους χρησιμοποιο(Jσαν κυρίως στις 

καμάρες, στα διάφορα ανοίγματα και στις γωνίες των κτισμάτων , καθιίJς και 

στους θόλους και ορισμένους εσωτερικούς χώρους διότι έχουν την ιδιότητα να 

απορροφούν την υγρασία . Οι πωρόλιθοι χρησιμοποιήθηκαν ακόμα για την 

κατασκευή των διάφορων διακοσμητικών στοιχείων του φρουρίου . Τα 
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εξωτερικά τείχη όμως έχουν κατασκευασθεί κυρίως με κατεργασμένους και 

μισοκατεργασμέvους ασβεστόλιθους, προερχομένους από ένα λατομείο το 

οποίο βρισκόταν στο δρόμο μεταξύ του κάστρου και του χωριού Τ ρι.ι.>γιανάτα . 

Ως συγκολλητική ύλη χρησιμοποιήθηκε ο τύπος ο ονομαζόμενος "αεροπαγές 

κονίαμα" αποτελούμενος από ασβέστη, άμμο, άργιλο και χαλίκια 

Το σύστημα της τοιχοδομίας , το οποίο ακολουθήθηκε, είχε ως 

αποτέλεσμα την μεγαλύτερη δυνατή συνοχή μεταξύ των λίθων και την αύξηση 

της στερεότητας και αντοχής των τειχών. 

Στην βάση των τειχών και των προμαχώνων χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 

ογκώδεις ταγιαρισμέvοι ασβεστόλιθοι, συνήθως κυβικού σχήματος ή εξάεδροι 

τταραλληJ,όγραμμοι , μήκους πολλές φορές ενός μέτρου . Οι ογκόλιθοι αυτοί σε 

πολλά σημεία στηρίζονται σε μεγάλους βράχους του υψώματος, όπου είναι το 

κάστρο. Σε πολλά σημεία οι ταγιαρισμέvοι αυτοί ογκόλιθοι είναι καλυμμένοι με 

το ίδιο συγκολλητικό κονίαμα, το οποίο τους ενώνει και τους συγκρατεί . Πάνω 

σε αυτούς έχουν στερεωθεί άλλοι κατεργασμένοι λίθοι, μικροτέρου όμως 

όγκου , ταγιαρισμένοι, τοποθετημένοι και αρμολογημένοι με ακρίβεια, ώστε να 

δημιουργείται μια πυκνή, αδιαπέραστη λίθινη μάζα, ενώ στο πάνω μέρος των 

τειχών η τοιχοδομία αποτελείται από μισοκατεργασμένους και ακατέργαστους 

λίθους , μικρού όγκου, τους οποίους έχουν ταιριάξει θαυμαστά μεταξύ τους. 

Στο άνω μέρος των τειχών, στις επάλξεις, οι λίθοι έχουν τοποθετηθεί κατά 

τρόπο, ώστε να πολλαπλασιάζουν κατά το δυνατόν την συνοχή των 

επάλξεων, ενώ ανάμεσά τους , σε πολλά σημεία, διακρίνονται εντοιχισμένα 

κομμάτια από θρυμματισμένα τούβλα και κεραμίδια . 

Σε ολόκληρο το κάστρο η αρχαιότερη τοιχοδομία είναι εκείνη της 

ακρόπολης και εν μέρει εκείνη των προμαχώνων, όπου κανείς μπορεί να 

θαυμάσει την τελειότητα και την πλαστικότητα της αρμολόγησης κω γε

νικότερα της κατασκευής. Για την κατεργασία και το ταγιάρισμα των λίθων οι 

λιθοξόοι χρησιμοποιούσαν τη βαριά , τα καλέμια , ένα είδος μικρού κασμά , τα 

κτένια , καθώς και ένα εργαλείο το οποίο έμοιαζε με δίκοπο τσεκούρι . Τη3v 1 4 
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μεγαλύπρη προσοχή στο ταγιάρισμα απαιτούσαν ο ι έδρες των λίθων και 

ιδιαίτερα το "πρόσωπό" τους , δηλαδή η πλευρά η οποία έμ ενε ελεύθερη στην 

τοιχοδομr1 . 

το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ·--- -

Στο εσωτερικό φpο(φιο μπορεί να εισέλθει κανείς από την μοναδική 

Πύλη, η οποία βρίσκετω στο νότιο μέρος του φρουρίου κάτω από την 

προστασία του μεγάλου νότιου προμαχώνα . Μπροστά από την πι:ιλη υπήρχε 

άνυδρος τάφρος πλάτους 4 περίπου μέτρων σκεπαζόμεvη με μεγάλη ξύλινη 

κινη τή γέφυρα (ΡΟΝΤ LEV!S), η οποία όταν ήταν κλειστrι έφραζε την είσοδο 

στο κάστρο. Η κίνηση της γέφυρας γινόταν με δ(ιο παράλληλους ξύλ1vους 

κινη τούς δοκούς στην μία άκρη των οποίων υπήρχαν αλυσίδε ς, οι οποίες 

κρατούσαν την γέφυρα, και στην άλλη υπήρχαν αντίβαρα. Ο μηχανισμός 

κίνησης της γέφυρας έμπαινε σε λειτουργία με την βοήθεια τροχαλιών. Όταν η 

κινητή γέφυρα ήταν κλειστή 01 δοκοί κρυβόντουσαν σε εσοχές μέσα στο άνω 

της πύλης τείχος , όταν όμως ήταν ανο ι κτή έστεκαν κάθετοι προς το τείχος . 

Το 1864 καταργήθηκε η κινητή γέφυρα και αντικαταστάθηκε με μια 

λίθινη, ενώ κτίστηκε μέρος της πύλης, με αποτέλεσμα να μειωθεί το άνοιγμά 

της και να αλλοιωθεί η αρχική μορφή της. Προ της εισόδου υπήρχε φυλάκιο 

της φρουράς και μικρή εκκλησία αφιερωμένη στην SΑΝΤΛ MARIA DELLA 

GUARDΙAμ . Παλαιότερα μάλιστα υπήρχε ένα χαμηλό τείχος εκεί, το οποίο 

ττροστάτευε την εκκλησία και μια ακόμη πόρτα προσπέλασης, όπως φαίνεται 

σε παλαιά σχέδια του φρουρίου, καθώς και φυλάκιο . Σήμερα από όλα αυτά 

δεν σι.ί,Jζονται παρά ίχνη λιθοδομής στους βράχους της βάσης του μεγάλου 

προμαχώνα. 

Οπως, σε όλα τα βενετικά κάστρα, στην είσοδο υπήρχε λαξευμένος ο 

φτερωτός λέοντας, σύμβολο και συνάμα φύλακας της Βενετίας, ο οπο ίος με 
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τον χρόνο φθάρηκει έπεσε και καταστράφηκε στα τέλη του περασμένου 

ωώvα . 

Επί των τειχών της πύλης υπίiρχε τοποθετημένο πυροβόλο, το οποίο 

κάλυπτε την πρόσβαση προς αυηΊν . Ένα ακόμη πυροβόλο ήταν 

τοποθετημένο για τον έλεγχο και την υπερcισπισή της στο υπερυψωμένο 

οχυρό / το οποίο ήταν κτισμένο πίσω από την πύλη και μέρος του οποίου 

σώζεται ακόμη. Η γραμμή του πυρός του πυροβόλου αυτού κάλυπτε την 

πρόσβαση προς το κάστρο. 

Μετά την πύλη ακολουθούσε μια θολωτή στοά μικρού μήκους, της 

οποίας η αντίθετη προς την πύλη έξοδος πιθανότατα έκλεινε με πόρτα . Η 

στοά οδηγούσε σε ένα προαύλιο πάνω από το οποίο δεσπόζει ένα 

υπερυψωμένο οχυρό με ισχυροποιημένη βάση σε σχήμα οπλής, 

τοποθετημένο διαγώνια προς την πύληι ώσrε να υπάρχει το μεγαλ(ιτερο 

δυνατό πεδίο βολής και να δημιουργείται φράγμα πυρός μέσα στο προαύλιο 

Οπό τους στρατιι\Jτες 1 οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι ηάνω στο οχυρό. Οι 

ανεπιθύμητοι εισερχόμενοι στο προαύλιο έπρεπε να το διασχiσοuν 1 

περνώντας κάτω από το οχυρό, και να κατευθυνθούν σε μ1α δεύτερη θολωτή 

στοά 26
1 
αφήνοντας ακάλυπτη, στα εκ του οχυρού πυράι την αριστερή τους 

και πλέον ασθενή πλευρά. Δεξιά τους επίσης, κατακόρυφα πάνω από τα 

κεφάλια τους, υψωνόταν 0 προμαχιί,Jνσς του Διοικητηρίου οπλισμένος με 

πυροβόλα. Μετά την δεύτερη αυτή στοάι η οποία επίσης έκλεινε με διjο 

διαδοχικές πόρτες, ακολουθούσε ένας ανηφορικός διάδρομος με σκαλοπάriα , 

ώστε να επιβραδύνεται η κίνηση κατά την άνοδο, ελείιθερος στα πυρά τα 

Προερχόμενα από τα γύρω απ' αυτόν κτίρια, ο οποίος οδηγούσε σε ένα τείχος 

σε σχήμα "Π" με πύλη. και αυτή η πύλη έκλεινε με πόρτα. 

Το σύστημα αυτό της εναλλαγής ακάλυπτων χώρων / μικρών στοι_ίJv , 01 

οποίες έκλειναν και πυλών αποτελούσε όχι μόνο φονικότατη παγίδα για 
ι 

όσους κατάφερναν να παραβιάσουν την πύλη, αλλά τους δημιουργούσε 

ακόμα μεγάλο φόβο και απογοήτευση για την δυνατότητα ανόδου τους στο 
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εσωτερικό του φρουρίου, αφού μετά από την παραβίαση κάθε στοάς δεν 

ήξεραν τι τους περf μενε στην συνέχεια και πόσους κινδύνους θα 

αντιμετώπιζαν ακόμη . 

Και αν ακόμη οι επιτιθέμενοι κατόρθωναν να εισέλθουν από την είσοδο 

στο εσωτερικό του φρουρίου, η άμυνα των πολιορκημένων συνέχιζε να είναι 

ισχυρή χάρη στο άρτιο εσωτερικό, αμυντικό σύστημα του φρουρίου . 

Μετά την εισχώρησή τους λοιπόν από την είσοδο, οι επιτιθέμενοι , για να 

προχωρήσουν στο εσωτερικό του φρουρίου, έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ 

τριών οδών. Η μια οδηγούσε από τον νότο προς τον βορρά παράλληλα προς 

τα εξωτερικά δυτικcι τεfχη. 

Αφού προχωρούσαν μια απόσταση ίση με τα δύο τρίτα του μήκους των 

δυτικών τειχιίJν, έφθαναν μπροστά από μια σκάλα, η οποία σώζεται ακόμη και 

η οποία είναι στερεωμένη στην κάθετη προς το έδαφος δεξιά πλευρά ενός 

οχυρού . Στο κάτω μέρος της σκάλας υπήρχε μικρό προστατευτικό τείχος με 

τουφεκίστρες για την προστασία της. Το άνω μέρος της σκάλας έφραζε με 

σιδερένια πόρτα στηριγμένη και αυτή σε ένα μικρό τείχος κτισμένο κάθετα στις 

επάλξεις των εξωτερικών δυτικών τειχών . Αν ο ανερχόμενος στην σκάλα ήταν 

εχθρός και ανεπιθύμητος, τότε θα είχε να αντψετωπίσει τα όπλα της φρουράς , 

τα οποίο έβaλλαv φονικά από τις τοuφεκίστρες του μικρού τείχους και του 

οχυρού στην πλευρά του οηοίοu σ1ηριζόταv η σκάλα. δημιοuργlί1ντας 

διασταυρούμενα πυρά. Θα είχε να αvτιμετωπfσει ακόμα τα ελαφρά όπλα των 

υnεροσπιστών , 01 οποίοι βρίσκονταν πάνω στο υπερυψωμένο οχυρό, επf των 

εξωτερiκώv τειχι.i.Jv , το οποίο ήδη αναφέραμε και βρισκόταν κτισμένο επί των 

εττάλξεων , 1 ο περίπου μέτρα μετό το άνω τελείωμα της σκάλος, όπου και η 

Πόρτα η οποία την έφραζε . 

Επί των δύο οχυρών , δηλαδή εκείνου στο οποίο στηριζόταν η σκάλα και 

εκείνου το οποίο βρισκόταν επί των επάλξεων πίσω απ' αυτή , υπήρχαν 
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τοποθετημένα από ένα τουλάχ1στον πυροβόλα, η γραμμή του πυρός των 

οποίων κάλυπτε όλη την οδό την άγουσα από τηv εfσοδο μέχρι την σκάλα. 
Κάτω μάλιστα από αυτή την τελευταία υπάρχει φωταγωγός του δικτ(1 οu 

· υπόγειων, στοών του φρουρίου. 

Η άλλη οδός, η οποία οδηγούσε από τον νότο προς τον βορρά, ήταν 

λιθόστ · . ~- η, ελαφρά ανηφορική και περνούσε κάτω από τα εσωτερικά τείχη 
του φρουρίου, απ' όπου όσοι αποτολμούσαν να προχωρήσουν προς το 

εσωτερiκό του θα δεχόντουσαν τα συνεχή πυρά των αμuνομέvωv. Και η οδός 

αυτή σε δύο σημεία έφραζε με σιδερένιες πόρτες, οι οποίες βρίσκονταν κάτω 

από την προστασία δύο μικριJJν εσωτερικών οχυρών , ισχυρά εξοπλισμένων. 

Δυστυχώς τα κτίρια στο βορειότερα μέρος της λιθόστρωτης αυτής οδού έχουν 
εξαφανισθεί από τους σεισμούς, τις δενδροφυτεύσεις και τις επεμβάσε ις του 
ιταλικού στρατού κατά την περίοδο 1941-1943. 

Η τρίτη οδός, η οποία οδηγούσε προς το εσωτερικό του φρουρίου, 

ξεκινούσε και αυτή από το ίδιο σημείο, δηλαδή την είσοδο , απ' όπου οι 
επιτιθέμενοι κατευθύνονταν ανατολικά και ανέβαιναν μερικά σκαλοπάτια, για 

να βρεθούν μπροστά σε ένα τμήμα του εσωτερικού φροι.ιρίου, το οποίο έλεγχε 

την άνοδο. Από το σημείο αυτό οι επιτιθέμενοι έπρεπε, είτε να στραφούν προς 

τα βόρεια εισερχόμενοι στο λιθόστρωτο δρόμο, τον οποίο περιγράψαμε ήδη, 

είτε να στραφούν προς τα νότια και, αφού διέσχιζαν μια μικρή απόσταση , να 

γυρίσουν πάλι προς τα ανατολικά ανεβαίνοντας μια κλιμακωτή δίοδο με 

σκαλοπάτια μήκους δύο περίπου μέτρων το καθένα, η οποία και αυτή με την 

σειρά της έκλεινε με μια σιδερένια πόρτα τοποθετημένη στο τρίτο ή τέταρτο 

αττό κάτω σκαλοπάτι, εμποδίζοντας την προς τα άνω διάβαση της διόδου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιτιθέμενοι κατά την σύντομη αυτή διαδρομή τους 

Θα ήταν συνεχώς εκτεθειμένοι απ' όλες τις πλευρές από τα πυρά τα 

Ττροερχόμενα από τα εσωτερικά τείχη του κάστρου, τα υπερυψωμένα κτίρια 

Ι<αι το διοικητήριο, το οποίο βρίσκεται στο σημείο αυτό. 
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Πάνω από την είσοδο του φρουρίου, δεξιά του ανερχομένου , σώζονται 

τα ερείπiα του διοικητηρίου του κάστρου . 'Ηταν λιθόκτιστο κτίριο με αυστηρή 

στρατιωτική αρχιτεκτον:κή γραμμrΊ κτισμένο στο πλέον νευραλγικό σημείο του 

κάστρου , αφού έλεγχε την πύλη, την είσοδο, τις 3 οδούς, οι οποίες οδηγούσαν 

στο εσωτερικό του φρουρίου και ταυτόχρονα επόπτευε την νότια και την 

δυτική πλευρά των τειχιί}v . 

Το διοικητήριο r)ταν ένα σύνθετο κτίριο , αφού στην νότια πλευρά του 

είχε ενσωματωμένο ένα ισχυρό υπερυψωμένο οχυρό , οπλισμένο με τρία 

τουλάχιστον μεσαίου μεγέθους πυροβόλα , τα οποία έλεγχαν την είσοδο και ηv 

νοτιοδυτική πλευρά του φρουρίου 

Στο εσωτερικό του κάστρου και κατά μήκος των επάλξεων υπάρχει ένας 

αρκετά φαρδύς διάδρομος, του οποίου το πλάτος κυμαίνεται από πλευρά σε 

πλευρά . Στην ανατολική πλευρά του κάστρου ο διάδρομος αυτός έχει πλάτος 

5 ως 7 μέτρα . Ο διάδρομος βοηθούσε την εύκολη και απρόσκοπτη κίνηση των 

αμυνόμενων στρατευμάτων σε περίπτωση πολιορκίας, ενώ ταυτόχρονα 

επέτρεπε τον συνεχή έλεγχο των επάλξεων από τους φρουρούς, οι οποίοι 

είχαν χάρη σ' αυτόν μεγάλο οπτικό πεδίο. Ακόμα τα κτίρια της πόλης, τα 

οποία ήταν κτισμένα , πέρα από αυτόν, δεν ήταν άμεσα εκτεθειμένα στα πυρά 

των εχθρών σε περίπτωση επιδρομής. Στην ανατολική πλευρά σώζονται 

ακόμη τα υπολείμματα μιας οπό τις πυριτιδαποθήκες του κάστρου . 

Στην βόρεια πλευρά του κάστρου, η οποία είναι δημιουργημένη από 

επιχωματώσεις, λίγο μετά τον βόρειο προμαχώνα, σώζεται μια λιθόκτιστη 

τοξωτή αψίδα με έντονα τα ίχνη διαφόρων επισκευών, με τις οποίες οι Βενετοί 

στήριζαν κατά καιρούς , την γέρικη λιθοδομή της. Η αψίδα αυτή αποτελούσε 

μέρος γέφυρας, η οποία ένωνε τις επάλξεις με οδό άγουσα προς την 

ακρόπολη του κάστρου . Σε παλαιά σχεδιαγράμματα παρουσιάζεται η γέφυρα 

να στηρίζεται επί δύο τοξωτών αψίδων . Ασφαλώς, σε κάποιο σημείο της 

διόδου από την γέφυρά προς την ακρόπολη, θ υπήρχε φράγμα για τον έλεγχο 
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της περαιτέρω διόδου, είτε πόρτα ήταν αυτό είτε κινητό μέρος της γέφυρας , το 

οποίο θα εμπόδιζε την ελεύθερη προς την ακρόπολη πρόσβαση . 

Στα ευρωπαϊκά φρούρια κατασκεύαζαν τις αποθήκες του πυροβολικού 

σε Χώρους ασφαλείς, χωρίς υγρασία , όπου τοποθετούσαν την πυρίτιδα μέσα 

σε ξύλινα κλειστά βαρέλια. Ποτέ δεν την άφηναν ακάλυπτη, γ1α να μην 

μαλακώνει και για να μην προσβάλλεται από την υγρασία, αλλά και για να μην 

εξατμίζεται το νίτρο το οποίο εμπεριείχε. Τα σφαιρικά βλήματα του 

πυροβολικού τα τοποθετούσαν πuραμοειδώς σε σωρούς, κατά ομάδες του 

ιδίου διαμετρήματος, οι οποίες ξεχώριζαν μεταξύ τους, περιχαρακωμένες 

πίσω από χαμηλά τειχία, στα οποία έγραφαν το διαμέτρημα της κάθε 

πυραμίδας βλημάτων. Οι αποθήκες του πυροβολικού ήταν πcιντοτε κάτω από 

την άμεση επίβλεψη του διοικητή του φρουρίου. 

Αν λοιπόν το παλάτι του κάστρου, το 1548, χρειαζόταν ήδη επισκευή, 

αντιλαμβάνεται κανείς, γιατί μετά από τόσους αιώνες, μετά την πλούσια 

σεισμική δραστηριότητα της περιοχής και την ερήμωση του κάστρου, σώζεται 

μόνο η αποθήκ;-~ του πυροβολικού απ' όλο το κτίριο του παλατιού. 

Νοτιότερα από την τοποθεσία αυτή βρίσκεται η σκάλα, η οποία οδηγεί 

στο νότιο τμήμα του κάστρου και η οποία στηρίζεται, όπως προαναφέρθηκε, 

στην κάθετη πλευρά ενός οχυρού . Πίσω από το οχυρό αυτό υπάρχει ένα 

τετράγωνο όρυγμα, διαστάσεων περίπου 15χ 15 μέτρων, όπου οι Βενετοί 

εναττοθήκευαv διάφορα υλικά , χρήσιμα για την επισκευή και την συντήρηση 

της τοιχοποιίας του κάστρου . 

Στο κάτω μέρος της σκάλας υπάρχει μια αποθήκη μεγάλων διαστάσεων 

και μεγάλου ύψους, σκαμμένη μέσα στον βράχο . Στην αποθήκη εισέρχεται 

κανείς από μια χαμηλή είσοδο. η οποία έκλεινε με μια ισχυρή, πιθανότατα, 

μεταλλική πόρτα . Στα υποστηλώματα της εισόδου διακρίνονται ακόμη οι 

υττοδοχ · . ς οι οποίοι ασφάλιζαν την είσοδο . Η αποθήκη 
ες για τους συρτε , 1 .;ο 
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αποτελε ίται από ένα μικρό προθάλαμο και ίην κυρίως αίθουσα . Στον 

προθάλαμο, απέναντι ακρ ιβώς από την πόρτα , διακρίνεται ένα παλαιό 

τοξοειδές άvο iγμα στον τοίχο , το: οποίο όμως έχε ι φραχθε ί σε μεταγενέστερη 

εποχή . Υπάρχουν στους εσωτερικούς τοίχους της αποθήκης ίχνη 

επιχρίσματος όμοιου μ' εκείνο το οποίο χρησψοποιούσαv σΤ!ς δεξαμενές και 

ήταν υλ ι κό εξαιρετiκά μονωτικό κατά της , υγρασία ς. 

Προχωριί.Jvτας νοτιότερα στην δυτική πάντα πλευρά του κάστρου, 

συναντάει κανείς το ένα από τα δύο στόμια της μεγαλύτερης δεξαμενής του. Η 

δεξαμενή αυτή μήκους 47μ . , ύψους 7μ. και πλάτους ,. 6 , 50μ . κατασκευάστ η κε 

για την ύδρευση του φρουρίου από τον προβλεπτrι GASPARO ΒΕΜΒΟ το 

1550 ή το 1551. Σύμφωνα με αφηγήσεις κατοίκων της περιοχή ς , ο ι oπofoi 

κατέβηκαν στην δεξαμενή, οι πλευρές της έφεραν ίχνη τοιχογραφιών. Το 

εnίχρισμα των εσωτερικών πλευρών της είναι τύπος , γνωστής από την 

Ρωμαϊκή ήδη εποχή, υδραυλικής κονίας . 

Λίγο νοτιότερα από το στόμιο της δεξαμενής , προς την είσοδ ο του 

Κάστρου, ο χώρος έχει διαμορφωθεί σε μια μικρr) πλατεία, η οποία ονομάζεται 

"Κανόνι". Την ονομασία της ο φείλει στο μοναδικό κανόνι από το άλλοτε 

Trάvonλo κάστρο, το οποίο διασώζεται σήμερα σε όλη την περίμετρο Του 

· φρουρίου . Πρόκειται γ ια ένα σιδερένιο κανόνι του 18ou αιώνα . Στην μέση της 

Κυλινδρι κής του επιφάνειας διακρίνονται έκτυπα τα αρχικά "C.B." στην β<Jση 

ενός σταυρού με απολήξεις σχήματος "Τ". Πάνω από τον σταυρό υπάρχε ι η 

rrαράσταση του φτερωτού λέοντα της Βενετίας . 

Το πυροβολικό της Βενετίας ήταν από τα καλύτερα της Ευρώπης για 

lΤΟλλούς αιώνες. Η Γαληνότατη Δημοκρατ ία είχε μεριμνήσει ιδ ι αίτερο γ ι α την 

αvάnτuξη ενός άρτιου πυροβολ ι κού, πάνω στο οποίο στήριζε την άμυνα των 

unερnόvτιων εδαφών της , αλλά κα ι την ι σχύ κω την μαχητική υπεροχr1 τ ου 

στόλου της . Σημαντική βελτίωση του βενετικού πυροβολικο(1, σε σύγκρ ι ση με 

Το nuροβολικό των άλλων ευρωπαϊκών κρατών , επέφερε ο εξαίρετος χημ1~~~ 
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από την Κεφαλλονιά, Μάρκος Χαρβούρης, ο οποίος με εντολή της Γερουσiaς 

κατασκεύασε το 1Tl4 στο Ναύσταθμο της Βενετίας κανόνι, ικανό να βάλλει 70 

συνεχείς βολές χωρίς να διαρρηγνύεται. Κανένα άλλο πυροβόλο δεν 

μπορούσε μέχρι τότε να επιτύχει το αποτέλεσμα αυτ6. Ο ίδιος κατασκεύασε 

ειδικό χαρτί γiα χριΊση του πυροβολικού, ιJJστε να :ίvαι δυνατή η καλύτερη 

συντήρηση της πυρίτιδας. 

Το κάστρο, όπως μαpτυpούν και οι πολυάριθμες θυρίδες και θέσεις 

πυροβόλων, ήταν άριστα εξοπλωμένο με πυροβόλα τα οποία ήταν 

διατεταγμένα κατά τρόπο, ώστε να δημιουργούν μια ισχυρή , σχεδόν άτρωτη, 

αμυντική ασπίδα. 

Σε επιθεώρηση η οποία έγινε στο κάστρο της Κεφαλλονιάς από τις 

βενετικές αρχές , ΤΟ 1583, βρέθηκαν 93 πυροβόλα δ1άφορων ειδών KQI 

διαμετρημάτων. 31 'Εκτοτε και μέχρι του αφοπλισμοί~ του ασφαλώς ο αριθμός 

των πυροβόλων αυξήθηχε. 

Ο αφοπλισμός του κάστρου έγινε το 1864, όταν σι Αγγλοι , μετά την 

παράδοση της Επτανήσου από την Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, 

αφαίρεσαν απ' αυτό και πήραν μαζί τους στην Αγγλία , τα πλέον αξιόλογα από 

το πυροβόλα του. Από τα εναπομείναντα, άλλα πήραν 01 χωρικοί και τα 

τοποθέτησαν στα χωριά του νησιού, για να ; ρίχνουν χαιρετιστήριες βολές στα 

τοπ1κά πανηγύρια και το Πάσχα , και άλλα μαζί με τον οπλισμό, τον οποίο 

εγκατέλειψαν τα ιταλικά στρατεύματα στην Κεφαλλονιά, μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο, κατέληξαν στα χυτήρια. 

Απέναντι από το κανόνι κείτω μια επιτύμβια λίθ1νη πλάκα του !6ou 

αϊώνα, η μόνη η οποία σ<JJζεται σ.κέρωη μέσα στο φρούριο, με λαξευμένο , 

μέσα σε "CARTOUCHE", ιταλικό οικόσημο, εκείνο του προβλεπτή 

SEBASTIANO CONTARINI, ο οποίος πέθανε στο κάστρο στις αρχές της 

δεκαετίας του 1530. 142 



Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑ/Α ΟΧΥΡΩΜΑ ΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΌ ΧΩΡΟ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 

ΝΕΟ ΚΑΣΤΡΟΝ (Η άνω πολη) 

Πάνω από την συνοικία του λιμανιού, την Βροντόλακα, βρίσκεται 

σήμερα η άνω πόλη της Ναυπάκτου Περιτριγυρισμένη από τείχη με δαντε-
1 

λωτές επάλξεις και εξοπλισμένη με προμαχώνες διάφορων μεγεθών και 

αρχιτεκτονικών σχεδίων, αφού ερημώθηκε κατά τον 180 αιώνα σχεδόν 

ολοκληρωτικά, άρχισε και πάλι να κατοικείται εν μέρει τον τελευταίο φώνα. Το 

σχήμα της είναι τpαπεζοειδές και την εποχή της βενετικής . κuριαρχίας 

ονομαζόταν "Νεόκαστρον", υποδηλώνοντας ότι οι οχυρώσεις της ήταν 

ν~ότερες, σε σχέση με τις υπόλοιπες στην κορυφή του υψώματος. 
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Η λιθοδομή της τοιχοδομίας είναι κατασκευασμένη με διjο δiαψοpετικές 

τεχνι κές. Η βάση της και τα χαμηλότερα σημεία της είναι συνήθως βενετικής 

κατασκευής, ενώ τα ανώτερα σημεία και οι επάλξεις είνω συχνά 

· δημιουργήματα τουρκικής λιθοδομικής τεχνικής. Ως πρώτη ύλη έχουν 

χρησιμοποιηθεί ασβεστόλιθο~ και πωρόλιθοι, λόγω της εξαιρετικr1ς τους 

συμπεριφοράς στην οχυρωμαiική τοιχοδομία, δεν λείπουν όμως τα μάρμαρα, 

οι ψαμμίτες ακόμα και τραχείς σχιστόλιθοι από την λίθινη μάζα των τειχών, η 

οποία είναι αποκαλυπτική σε είδος και υφή. Αξιοσημείωτη είναι η ενσω

μάτωση γενικά στα τείχη της Ναυπάκτου τμημάτων αρχαίων και βυζαντiνιi.>ν 

μαρμάρινων στύλων, προερχομένων πιθανότατα από ναοι)ς . 

Τα δυτικά τείχη του Νεόκαστρου, πίσω από τα οποία αναπτύχθηκε 

ανθηρή εβραϊκή συνοικία με τρεις συναγωγές, ξεκινούν από το κάστρο, το 

οποίο υπέρκειται αυτού κω ονομάζεται "Ουραμάσιο". γΕχουν κλίση κα

τωφερική κυμαινόμενη. Το πάχος των τειχών κυμαίνεται από 1,80 ως 2 μ. Οι 

επάλξεις έχουν πάχος Ο;60μ . περίπου. Επί των τειχών υπάρχει διάδρομος 

κλιμακωτός ,πλάτους ενός μέτρου περίπου, ο οποίος επέτρεπε στους 

υπερασπιστές να κινούνται με ευκολία κατά μήκος των τειχών και πίσω από 

τις επάλξεις. Το τείχος κατά την διάρκεια των αιώνων και των επανειλημμένων 

πολιορκιών έπαθε σημαντικές ζημ~ές, τις οποίες πάντοτε επιδιόρθωναν οι 

αμυνόμενοι. Γι 1 αυτό σε πολλά σημεία είναι εμφανή τα ίχνη των επισκευlίJν 

του : 

Η λιθοδομή είναι απλή στην κατασκευή της. Αποτελείται κυρίως από 

ακατέργαστους ασβεστόλιθους και πωρόλιθους και μοιάζει με τον τύπο της 

λιθοδομής, 0 οποίος συναντάται στα κάστρα Χοχενστάουφεν (Hohenstaufen) 

της κεντρικής Ευρώπης. 

Λίγο νοτιότερα από το μέσο του μήκους των δυτικών τειχών, υψώνεται 

τετράγωνος τουρκικός πύργος _ παρατηρητήριο , από τον οποίο είνΟi δυνατή 

η κατόπτευση και 0 έλεγχος ολόκληρου του δυτικού τείχους . Μια 
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χαρακτηριστική πυραμοειδής, λιθόκτιστη σκεπή στεφανώνει την κορυφή του 

πύργου. · 

Στην νοτιοδυτική πλευρά των τειχών του Νεόκαστρου ορθώνεται ένας 

κυλινδρικός προμαχώνας, κάτω από τις επάλξεις του οποίου υπάρχει ένα 

άτεχνο διακοσμητικό διάζωμα. Αν και νεότερες τουρκικές επεμβάσεις είναι 

εμφανείς ο προμαχώνας αυτός είναι παλαιότατος και αποτυπώνεται σε 

σχεδιάγραμμα των φρουρίων της Ναυπάκτου, το οποίο εκπόνησε τον 170 αι

ώνα ο ταλαντούχος Βενετός τοπογράφος και γεωγράφος CORONELLI . 

Από τον προμαχώνα αυτό αρχίζουν κατ' ουσία οι οχυρώσεις της κάτω 

Πόλης, οι οποίες δεν είναι αντικείμενο αυτής της μελέτης. Θα αναφέρουμε 
μόνο τον κυλινδρικό προμαχώνα, ο οποίος βρίσκεται στην νότια προέκταση 
των τειχών , τα οποία ξεκινούν από τον νοτιοδυτικό προμαχώνα του 

Νεόκαστρου και τούτο διότι είναι αξιόλογο δείγμα της ευρωπαϊκής βενετικής ' 
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αμυντικής αρχιτεκτονικής του 15ου αιώνα . Είναι κατασκευασμένος από 

κατεργασμένους , ορθογώνιους παραλληλόγραμμους ασβεστόλιθουc 
;)1 

αρμολογημένους με πολύ τέχνη. Το σχr1μα του κυρίως προμαχώνα είναι 

κυλινδρι κό, ενώ η ισχυροποιημένη βάση του έχει κωνικό σχήμα με πολύ 

μεγάλη διάμετρο στο σημείο , όπου ενώνεται με το έδαφος . Παλαιόrερα είχε 

πολεμίστρες οι οποίες όμως δεν σώζονται σήμερα . Προορισμός του ήταν να 

προφυλάσσει την έναντι αυτού κυρία δυτική πύλη της πόλης, την "Πίλιο _ 

πόρτα". 

Η εξαιρετικά ισχυροποιημένη βάση του προμαχώνα είχε ως σκοπό να 

ενισχύσε ι την αντίστασή του σε περίπτωση υπονόμευσής του. Τον 150 αιώνα 

nι Τούρκ'Jι είχαν αναπτύξει εξαιρετικά τις πολιορκητικές τους μεθόδου ς, 

μεταξύ των οποίων ήταν και η υπονόμευση των οχυρώσεων των αντιπάλων 

τους . Οι υπονομευτές, ονομαζόμενοι "Λαγουμιτζήδες", ήταν συνήθως 

'Έλληνες, Αρμένηδες και Βόσνιοι χριστιανοί, ικανότατοι στην δύσκολη και 

επικίνδυνη αποστολrι της υπόγειας ανατίναξης των εχθρικών οχυρώσεων. 

Μόνο ο αξιωματικός διοικητής τους ήταν Τούρκος ονομαζόμενος 

"Λαγουμτζίμπασι". 

Οι "λαγουμιτζήδες" πλησίαζαν τα προς ανατίναξη τείχη και έριχναν, από 

το σημείο όπου Θα άρχιζε ο υπόνομος μέχρι την βάση των τειχών, ένα σχοινί 

με μια πέτρα στην άκρη. Κατ' αυτόν τον τρόπο υπολόγιζαν το μήκος του 

υπονόμου, τον οποίο έπρεπε να σκάψουν . Κατασκευάζοντας όμως οι Βενετοί 

κωνικές βάσεις, στους προμαχώνες εμπόδιζαν τους "λαγουμιτζήδες" να 

υπολογίζουν το μήκος του υπονόμου και την απαιτούμενη ποσότητα της 

πυρίτιδας για την επιτυχία της υπονόμευσης και την κατάρρευση των 

οχυρώσεων. "Ομως από τον νοτιοδυτικό προμαχώνα αρχίζουν και τα τείχη, τα 

οποία χωρίζουν την συνοικία του 

λιμανιού από το Νεόκαστρο. Το τμήμα αυτό των τειχών είναι από τα 

καλύτερα διατηρημένα της Ναυπάκτου και από τα πλέον εντυπωσιακά . Καθ' 
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όλο το μήκος τους είναι εξοπλισμένα με επάλξεις , οι οποίες στηv δυτική 

πλευρά έχουν κλιμακωτή ανάπτυξη , επειδή εκεί τα τείχη ακολουθούν την 

κλίση του εδάφους . Προχωρώντας κανείς προς το κέντρο των τειχών δια κρίνει 

ορισμένα τειχία στηρίξεως του τείχους, το οποίο εξάλλου δημιουργε ί σε 

ορισμένα σημεία προεξοχές σχήματος ''Π". σαν προμαχώνες . Λίγο μετά το 

κέντρο των τειχών ορθώνεται η μοναδική πύλη επικοινωνίας μετaξί1 της 

συνοικίας του λψανιού και του Νεόκαστρου . Πρόκε.ιται για ένα από τα πλέον 

επιβλητι κά σημεία των οχυρώσεων της Ναυπάκτου. 

Η τοξοειδής πύλη βρίσκεται σε μία εσοχή των τειχών . Εξωτερικά , φθάνε ι 

κανείς σε αυτή, αφού διασχίσει έναν οφιοειδή πλακόστρωτο δρόμο και ανεβεί 

μερικά σκαλιά, αφήνοντας αριστερά του μια τούρκικη κρήνη εντοιχ ισμένη στα 

τείχη Απέναντι από την κρr1νη ορθώνεται ένα προστατευτικό τείχος 

στηριγμένο στα κυρίως τείχη, το οποίο προστατεύει σαν ασπίδα την πύλη και 

ταυτόχρονα την κρατά αθέατη από την πλευρά της θάλασσας . 

Επάλξεις και μια θυρίδα για την τοποθέτηση ελαφρού πυροβόλου πάνω 

στο τείχος αυτ6 επέτρεπαν στους υπερασπιστές να ελέγχουν την πρόσβαση 

προς την πύλη . Πρόσθετα οχυρωματικά έργα ενισχύουν τα τείχη στο σημείο 

αυτό για την καλύτερη άμυνα της πύλης . Δυτικότερα από την τουρκική κρήνη 

υψώνεται ένας προμαχώνας σχήματος "Π", ο οποίος προστατεύει την 

αριστερή εξωτερική πλευρά της πύλης, κατά τρόπο ώστε σε περίπτωση 

προσβολής της τα πυρά των αμυvομένων από τον προμαχώνα αυτό να 

σαρώνουν από υψηλά όλο τον χώρο μπροστά στην πύλη . 

Η προστασία της πύλης συμπληρώνεται από μια τρομερή ζεματίστρα 

(MACHICOULIS) , η οποία υπέρκειται αυτής και από την οποία οι 

Πολιορκημένοι έριχναν στα κεφάλια των τολμηρών επιτιθεμένων , που 

αψηφώντας τους προμαχώνες και τις επάλξεις των τειχών προσπαθούσαν να 

τrαροβιάσουν την πύλη , καυτό λάδι ή πυρακτωμένο μολύβι . 
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Το σχήμα και η διακόσμηση ϊης πύλης έχουν ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια 

και επιβλητι κότητα. Οι λευκοί, μαρμάρινοι παραστάτες της είναι διακοσμημένοι 

με ταινίες από έξεργες διακοσμήσεις, τυπικές στην βενετική αναγεvvησϊακrι 

τέχνη. 

Η λίθινη ζεματίστρα, η οποία υπέρκειται της πύλης, και στηρίζεται επί 

τριιJJν μικρών προβόλων, φέρε1 και αυτή ανάγλυφες παραστάσεις κεράτων της 

Αμάλθειας, από τα οποία ζεχύνοvται άνθη και φυτικές ταινίες . Η διακοσμητ~κή 

αυτή σύνθεση πλαισιώνει ένα κόσμημα σχιΊματος θυρεού, και η αισθητική της 

αρμονία ολοκληρώνεται με έναν οβολό διακοσμημένο με δεξιοτεχνία και 

ακρίβε ια. Τέλος η όλη διακόσμηση στεφανώνεται από έναν περίτεχνα 

λαξευμένο άβακα. 
' 

γΕνα μέρος της ξ(ιλιvης δίφυλλης θύρας , με την οποία έκλεινε η πύλη, 

σώζεται μέχρι σήμερα. Η θύρα, η οποία αvάγετω στην εποχή της 

τουρκοκρατίας κι έχει μεγάλη ομοιότητα με την θίφα της πύλης του κάστρου 

της Μονεμβασιάς, είναι καλυμμένη με χονδρά, σ1δερέvια ελάσματα, στερεωμέ

να με μεγάλα επίσης σιδερένια καρφιά. Κοιτάζοντας κανείς τους λίθινους 

όγκους των παραστατών και του υπέρθυρου στο εσωτερικό της πύλης δεν 

μπορεί να μην Θαυμάσει τον τρόπο της κατεργασίας τους , ώστε να κρατούν 

· γερά και να ασφαλίζουν την βαριά θύρα. 

Προχωpι\Jντας ανατολικότερα συναντάει κανείς έναν κυλινδρικό 

προμαχι\.Jνα με διακοσμητικό διάζωμα κάτω από τις επιJλξεις του . Από τον 

Προμαχώνα αυτό rΊταν εύκολος ο έλεγχος της οδού, η οποία οδηγεί μέχρι 

σήμερα προς την πύλη. . 

Συνεχίζοντας 0 επισκέπτης ανατολικότερα, φθάνει στον γωνιαίο, 

νοτιοανατολικό προμαχώνα του Νεόκαστρου. Ο προμαχώνας είναι βενετικός 

του Ι5ου αιώνα. Απ' αυτόν ξεκινάει κλιμακωτός διάδρομος ο οποίος οδηγεί σε 

άλλο βενετικό προμαχώνα στην κάτω πόλη . Επί του νοτιοανατολ ι κού 
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Το σχήμα και η διακόσμηση ϊης πύλης έχουν ξεχωριστή μεγαλοπρέ.πεια 

και επιβλητικότητα. 01 λευκοί, μαρμάρ:vοι παpασrάπς της είvω διακοσμημένο ι 

με ταινίε ς από έξεργες διακοσμήσε ι ς, τυπικές στην βεvετ:κή αναγεννησϊακr1 

τέχνη . 

Η λίθινη ζεματίστρα, η οποfα υπέρκειτα ι της πύλης, και στ ηρίζεται επί 

τριιJJv μικρών προβόλων, φέρε ι κω αυτή ανάγλυφες παραστάσεις κεράτων της 

Αμάλθειας, από τα οποία ζεχύνονται άνθη και φυτικές ταινίες. Η διακοσμη τική 

αυτή σύνθεση πλαισιώνει ένα κόσμημα σχιΊματος θυρεού, και η αισθητική της 

αρμονία ολοκληριlJνεται με έ:ναv οβολό διακοσμημένο με δεξιοτεχνία και 

ακρίβε ια . Τέλος η όλη διακόσμηση στεφανώνεται από έναν περίτεχνα 

λαξευμένο άβακα. 

'Ένα μέρος της ξίιλ1vης δίφυλλης θύρας , με την οποία έκλεινε η πύλη, 

σώζεται μέχρι σήμερα. Η θύρα , η οποία ανάγεταϊ στην εποχή της 

τουρκοκρατίας κι έχει μεγάλη ομοιότητα με την θίφα της πύλης του κάστρου 

της Μοvεμβασιάς, είναι καλυμμένη με χονδρά, σ1δερέvια ελάσματα, στερεωμέ

να με μεγάλα επίσης σιδερένια καρφ ι ά. Κοιτάζοντας κανείς τους λίθινους 

όγκους των παραστατών και του υπέρθυρου στο εσωτερικό της πύλης δεν 
μnορεί να μην θαυμάσει τον τρόπο της κατεργασίας τους, ώστε να κρατούν 

· γερά και να ασφαλίζουν την βαριά θύρα . 

Προχωρι\Jντας ανατολικότερα συναντάει κανείς έναν κυλινδρ ικό 

nρομαχώvα με διακοσμητικό διάζωμα κάτω από τις επάλξεις του. Από τον 

τrρομαχώvα αυτό rΊταv εύκολος ο έλεγχος της οδο(ι, η οποία οδηγεί μέχρι 
σ· ημερα nρος την πύλη. 

Συνεχίζοντας ο επισκέπτης ανατολικότερα, φθάνει στον γωνιαίο, 

νοτιοανατολικό προμαχώνα του Νεόκαστροu. Ο προμαχώνας είναι βενετι κός 

του 15ou αιώνα . Απ' αυτόν ξεκινάει κλιμακωτός διάδρομος ο οποίος οδηγεί σε 

άλλο βενετικό προμαχώνα στην κάτω πόλη . Επί του νοτιοανατολ ικ ού 
148 



ΤΕ./. ΠΕΙΡΑίΑ ΟΧΥΡΩΜΑ ΤiΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔJΚΟ ΧΩΡΟ 

προμαχώνα του Νεόκαστρου έχε1 ανεγερθεί στα τέλη του περασμένου ΟΙ(iJνα 

ένας πύργος ρολογωίι, το ρολόι του οποίου όμως δεν σημαίνει πλέον τις 

ιiφες, αλλά σκουριασμένο βρfσκετο1 σε ακινησία κω αχρησία. 

Στο κέντρο περίπου του Νεόκαστpοu και σε μιc δεσπόζουσα τοποθεσία 

υψι.~Νεται ένας προμαχώνας σε σχήμα πετάλου με οδοντωτές επάλξεις, 

κατάλληλες για την τοποθέτηση μεγάλων πυροβόλων. Η αρχ1τεκτον1κή του 

γραμμή εfναι αυστηρti, με άψογη όμως γεωμετρική συμμετρία. Από τοv 

λιθόστρωτο ακάλυπτο χι.λ.φο του, ο οποίος δυστυχώς έχει δεvδροφuτευτεf, 

μπορεί ο επισκέπτης να απολα(ισει την Θέα πέρα από την Θάλασσα του 

Κορινθιακού κόλπου μέχρι τα βουνά της Πελοποννήσου. Η είσοδός του 

βρίσκεται στην βορινή πλευρά του , όπου καταλrΊγε ι μια λ1θόστρωτη ελικοειδής 

ράμπα κατασκευασμένη ειδικ6 για να ανεβοκατεβάζουν σίοv προμαχώνα 

αυτό καvόv1α. Πρόκειται για την περίφημη "Τάπια του Τσαούς'', την οποία 

κατασκεύασαν 01 Αλβανοί στην διάρκεια της πολιορκίας της Ναυπάκτου από 

τα ελληνικά στρατεύματα κατά την Ελληνική Επανάσταση. 

Η αρχιτεκτονική της μορφή σύρει πίσω της όλη ϊην κληρονομικότητα 

της βυζαντινής αμυντικής αρχιτεκτονικής. Την εξωτερική επιφάνεια της άψογα 

αρμολογημέvης λιθοδομής της διασχίζουν δωκοσμητικές ταινίες από 

Κόκκινους οπτόπ λιvθους (τούβλα) . Η χρωματική αλλά κω σχηματική εναλλαγή 

των τούβλων και των λίθων της τοιχοδομής δίνουν ένα εξαιρετικά καλαίσθητο, 

διακοσμητικό αποτέλεσμα. 

Προχωρώντας ο επισκέπτης ανατολικότερα από τον χώρο, όπου 

άλλοτε ορθωνόταν μεγαλόπρεπο το ''Βεζίρ τζαμί", ακολουθεί μια επιμήκη 
Τrροέκταση των τειχών προς τα ονατολiκά, η οποία οδηγεί σε έναν ι σχυρό 

βενετικό προμαχώνα, κτισμένο σε μω εξαφετικά δεσπόζουσα τοποθεσία. Πριν 
Ψτάσει στον βενετικό προμαχώνα, τα χαλάσματα ενός άλλου μικρού , 

Τrολuγωvικού προμαχι~vα , βυζαντινού τύπου , του επιτρέπουν να 
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παρατηρήσε ί ολόκληρη την τεχν1κή της κατασκευής της το1χοδομfας του από 

τα θεμέλια μέχρι την κορυφή. 

Ο βενετικός προμαχώνας, ογκώδης και επιβλητικός, σχήματος 

Κόλουρου κώνου ,είναι κτισμένος με ορθογώνιους παραλληλόγραμμους, 

καλοταγιαρισμ ένους, γκρίζους ασβεστόλιθους, αρμολογημένους με ακρίβεια 

σε μια στέρεη και συμπαγή τοιχοδομία. Παρουσιάζει μεγάλη αρχιτεκτονική και 

δομική ομοιότητα με τον μεγάλο προμαχώνα του κάστρου του Αγίου Γεωργίου 
της Κεφαλλονιάς . Η θέση στην οποία έχει κτιστεί είνα~ δεσπόζουσα και 

επιλέχθηκε προσεκτικά, ώστε να επιτρέπει στους αμuvομέvους να 

ττροστατεύουν με τα κανόνια, με τα οποία ήταν εξοπλισμένος, ολόκληρη την 

νοτιοανατολική πλευρά των τειχών της Ναυπάκτου και την κύρια πύλη της, η 

οποία βρισκόταν σε αυτή την πλευρά και ονομαζόταν 1 ' Μητροπολlίική". "Ενα 

ττεριφερειακό, καμπυλόμορφο, λίθινο διάζωμα, στο άνω μέρος της 

τοιχοδομίας του, χαρακτηριστικά βενετικό, διακοσμεί ακόμη την γκρίζα, 

σκυθρωπή όψη του. Κάτω από το διάζωμα αυτό στην εξωτερική τοιχοδομία 

του ττρομαχώνα οι Βενετοί είχαν εντοιχίσει ανάγλυφο το έμβλημα και σύμβολό 

τους, τον φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου, προστάτη της Βενετίας, ο 

οττοίος διακρίνεται ακόμη για να υποδηλώνει ότι η καστροπολιτεία της 

Ναυπάκτου ανήκε στην Γαληνότατη Δημοκρατία και να προειδοποιεί από εκεί 
Ψηλά όσους την εποφθαλμιούσαν ότι την προστάτευαν τα στρατεύματα της 

ΔημΌκρατίας και ο ισχυρός βενετικός στόλος. 

Ο ΗΟΗΕΙΤ μας πληροφορεί ότι υπήρχαν ακόμη εντοιχισμένες στον 

ττρομαχώνα δύο επιγραφές και μια λατινική ημερομηνία MCCCCLX ( 1460), 

αττό την οποία μπορούμε να καθορίσουμε επακρίβώς την χρονολογία 
ανεγέρσεώς του. 

Οι επάλξεις του έχουν καταστραφεί και μόνο μια στρογγυλιΊ Θυρίδα για 

ΤΤυpοβόλο , μεσαίου διαμετρήματος, του 15ου αιώνα σιλJζεται σήμερα. Οι 

Τούρκοι, όταν κατέλαβαν την Ναύπακτο, κατασκεύασαν στην νότια πλευρά 
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του προμαχώνα μια σκεπαστή κυλινδρικr1 σκοπιά, η οποία δεν υπάρχει 

σιΊμερα, για να κατοπτεύουν τα νοτιοανατολικά τείχη σε όλο τους το μήκος 

μέχρι την Θάλασσα. 

Από την εσωτερική πλευρά των τειχ<λ.Jν μια χαμηλή τοξοειδής πύ6η στην 

ανατολική πλευρά του προμαχώνα, οδηγεί σε μια Θολωτή στοά με έντονη 

κατηφορική κλίση, η οποία αφού διακλαδωθεί προχιυρεί σε μεγάλο βάθος 

μέσα στο εσωτερικό του. Πρόκειται ασφαλώς για την "χαώδη οπήν", την οποία 

περιγράφει ο Ανδρέας Καρκαβίτσας σε άρθρο του αφιερωμένο στην 

Ναύπακτο , το οποίο έγραψε μετά την επίσκεψή του στην πόλη αuτιΊ το 1890. 

Ο εκλεκτός λογοτέχνης μάς μεταφέρει μέσω του άρθρου του απλοπο ι ημένη 
την λαογραφική παράδοση των κατοlκων της Ναυπάκτου, που στα τέλη του 

περασμένου αιώνα θεωρούσαν ότι η στοά αυτή οδηγούσε μέχρι το κάστρο του 

Αντίρριου και μέσω αυτής παλαιότερα η "Κυρά του κάστρου" επικοινωνούσε 

αθέατη τις νύχτες με το "εύμορφο βασιλόπουλο του Αντίρριου", που ήταν ερα
στής της. 

Στην βόρε ια πλευρά του βενετικού προμαχώνα οι Τούρκοι 

κατασκεύασαν ένα σκυθρωπό, ογκώδες οχυρό, απλού ορθογιίJνιου 

τταραλληλόγραμμου σχήματος με εξαιρετικά χονδρή και συμπαγή τοιχοποιία, 

με θολοσκεπή πυριτιδαποθήκη και δωμάτιο της φρουράς, κατασκευασμένα 

στην πλευρά όπου το οχυρό ενώνεται με το βενετικό προμαχιίJνα. Στο οχυρό 

έχει ενσωματωθεί μια πύλη με δύο θύρες από την οποία το Νεόκαστρο 
εττικοινωνούσε με τον έξω κόσμο . 

Οι θύρες της πύλης ήταν τοξοειδείς, ξύλινες δίφυλλες, σιδερόφρακτες, 

ασφαλιζόμενες εσωτερικά με μοχλούς . Στους λίθινους παραστάτες σώζονται 

ακόμη οι υποδοχές όπου στερεώνονταν. Η εξωτερική θύρα είναι στραμμένη 

Προς τον βορρά και προστατεύεται από τα τείχη του κάστρου , το οποίο 

υπέρκειται του Νεόκαστρου, καθώς και από έναν ημικυλινδρικό προμαχώνα κι 

έva ενισχυμένο παρατηρητήριο που βρίσκονται στην βόρειοανατολική πλευρά 
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των τειχι\JV πάνω από την πύλη . Από τον νότο είναι εντελώς αθέατη. Στο 

ψηλότερο σημείο πάνω από την πύλη διακρίνει καvε!ς θυρίδες για τα ελαφρά 

όπλα , απ' όπου η φρουρά κατόπτεuε και υπεράσπιζε τον εξωτερικό χώρο 

μπροστά από την θύρα . Πάνω από την θύρα, στην εξωτερικrΊ τοιχοδομή, 

παρατηρεί ο επισκέπτης την ύπαρξη μιας εσοχής. Εκεί οι Τούρκοι είχαν 

ασφαλώς εντοιχίσει ανάγλυφη πλάκα διακοσμημένη με αποτρεπτικά σύμβολα, 

για την προφύλαξη της πύλης κα; του κάστρου από ατυχfες και μοχθηρές 

αόρατες δυνάμεις, όπως ακριβώς συμβαίνει κω με την πύλη του κάστρου της 

Μονεμβασιάς, πάνω από την οποία έχουν τοποθετηθεί ανάγλυφα 

αποτρεπτικά σύμβολα. 

Μόλις ο επισκέπτης διαβεί την εξωτερική θύρα , βρίσκεται στον 

ενδιάμεσο εσωτερικό κτιστ6 χώρο της πύλής, ο οποίος έχει μ ι α θολωτή 

επιβλητική οροφή, εξωτερικά αόραπ~. γlχνη τοιχογραφιών, γεωμετρικών 

διακοσμητικών σχεδίων, διακρίνονται στον θόλο της οροφής , όπου 

κυριαρχούν ζωηρές αντιθέσεις πράσινου και κόκκινου χρώματος. Γραμμές 

Κόκκινου χρώματος ξεκινούν ακτινωτά από έναν κύκλο σχεδιασμένο και αυτό 

με κόκκινο χρώμα στην κορυφή του θόλου και κατευθύνονται προς την βάση 

του τονίζοντας τον όγκο, το σχrΊμα και την μορφή του. 

Από τον εσωτερικό χώρο της πύλης προχωρεί ο επισκέπτης στην 

δεύτερη Θύρα της, από την οποία και εισέρχεται στο κάστρο. Η θύρα αυτή 
είναι τοποθετημένη, σε σχέση με την εξωτερι κ ή, σε μια νοητή ορθή γωνία , 

ώστε να είναι αθέατη απ' έξω κα ι να είναι αδύνατη η προσβολή της από πυρά 

πυροβόλων σε περίπτωση παραβίασης της εξωτερικrΊς θύρας . Ταυτόχρονα, 

σε μια τέτοια περίπτωση, αν επακολουθούσε έφοδος, θα παρεμποδιζόταν και 

θα επιβραδυνόταν η είσοδος των επ ι τιθεμένων στο κάστρο. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι και αν ακόμη οι επιτιθέμενοι περνούσαν 

τις θύρες δεν Θα προχωρούσαν πολύ , διότι οι Βενετοί είχαν φροντίσει στην 

ανατολική περίμετρο των τειχών, στο ύψος όπου είναι τα ερείπια του "Βεζίρ 
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τζαμί" σήμερα, να υψώσουν ένα ισχυρό οχυρό ανάσχεσης που παρεμπόδιζε 

την περαιτέρω διείσδυση μέσα στην πόλη . 01 Τούρκο~ φαίνεται ότι μέρος του 

οχuρο(ι αυτού, το οποίο σιγά σιγά εξαφανίστηκε από την φθορά του χρόνου, 

ενσωμάτωσαν στο αρχιτεκτοv1κό συγκρότημα του τεμένους. Είχαν μάλιστα 

εγείρει: εκεί κaι μια χαρακτηριστική σκεπαστή σκοπιά, η οποία έμοιαζε σαν 

μικρός μιναρές . 

Το βορειότερα τμrΊμα του Νεόκαστρου είναι εντελώς έρημο. Τα δένδρα, 

τα οποία φυτεύθηκαν εκεί και αvαπτ(Jχθηκαν σε ένα πυκνό σιωπηλό δάσος, 

Κάλυψαν και έκρυψαν τα πάντα. Ελάχιστα ίχνη οικοδομών σε ερε1πιώδη 

κατάσταση διακρίνονται και αυτά έχουν γείρει κάτω από το βάρος των 

δένδρων, που ακόμη σηκώνουν. Μοvαδ1κή εξα ίρεση στο βόρειο άκρο, όπου 

Οώζεται ΤΟ ισόγειο ενός τοuρΚJΚΟύ κτιρίου, φρουριακής αρχιτεκτονικής 

γραμμής. Από την χαμηλr1 του είσοδο ο επισκέπτης εισέρχεται σε ένα μικρό 

ττροθάλαμο και από εκεί σε μια σκοτε1 ν1Ί σχεδόν τετράγωνη αίθουσα , η οποία 

καταλαμβάνει όλο τον υπόλοιπο χώρο. Στους χονδρούς τοίχους της 

υττάρχουv μερικές επιμήκεις τουφεκfστρες για την άμυνα του κτιρίου. 

Σύμφωνα με τον ΗΟΗΕΙΤ το κτίριο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί από τους 

Τούρκους ως αποθήκη πuρομαχικιt.3ν. 

ΟΥΡΑΜΑΣΙΟ 

Ουραμάσιο ονομαζόταν το κάστρο το οποίο υπέρκειται του 

Νεόκαστρου . 'Οπως και εκείνο, έχει μια εξωτερική πύλη και δύο εσωτερικές, 
μια για να επικοινωνεί με το Νεόκcιστρο και μία για να επικοινωνεί με το Πε

ριτόριο, το κάστρο το οποίο βρίσκεται πάνω από αυτό. 

Τα δυτικά τείχη του κάστρου, αν και είναι δυσπρόσβλητα και 

δυσττρόσιτα λόγω της μεγάλης κλίσης και της τραχύτητας του εδάφους όπου 
0Ρθώνοvται, έχουν ισχυροποιηθεί με έναν τετράγωνο προμαχώνα, ο οποίος 
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έχει κτιστεί στο μέσο περίπου του μήκους τους για την ενίσχυση και πλαγιο

φύλαξή τους. 

Η κύρια εξωτερική είσοδος του κάστρου βρίσκεται σε αυτή την δυτική 

πλευρά των τειχών, στη βάση ενός επιβλητικού τετράγωνου πύργου, που 

αγέρωχα δεσπόζει σε ολόκληρη την περίμετρο των τειχών. Η αρχιτεκτονική 

του γραμμή μαρτυρά ότι ο πύργος είναι δημιο(φγημα τουρκικό κω στην 

εξαιρετικά ισχυροποιημένη βάση του οι Τούρκοι έχουν ενσωματώσει τα 

υπολείμ ματα π1ς τοιχοδομίας άλλου βενετικού πύργου που ήταν κτισμένος 

στην ίδια ακριβιί,Jς θέση. 

Η είσοδος σiο κάστρο από το σημείο αυτό γινόταν από τρεις διαδοχικές 

τοξωτές πύλες, τοποθετημένες ημικυκλικά γύρω από την νοτιοαvατολική 

τΓλευρά του πύργου. Στα τείχη πάνω από την τελευταία, την εσωτερ1κή πύλη, 
διακρίνονται τα υπολείμματα μιας ζεματίστρας (MACHICOULIS). 

Η παραβίαση λοιπόν των πυλι;JV και η είσοδος στο κάστρο ήταν σχεδόν 

αδύνατη , αφού οι επιτιθέμενοι Θα έπρεπε να παραβιάσουν δ1αδοχ1κά τις τρεις 

Πύλες βαλλόμενοι συνεχώς από τις επάλξεις του πύργου. Στην εσωτερική, την 

τρίτη και τελευταία, θα είχαν εππτλέοv ν' αντιμετωπίσουν τους αμυvομένοuς 
0Πό τις επάλξεις του εσωτερικού τείχους και την τρομερή ζεματίστρα, η οποία 
ήταν έτοιμη να τους υποδεχθεί με μ1α πύρινη υποδοχή. 

Η αμυντική προστασία της εισόδου ήταν όμως την εποχή των Βενετών 

ακόμη πιο σύνθετη. 'Οταν ο επισκέπτης διαβεί την τελευταία εσωτερική πύλη, 

rταρατηρεί, μόλις στρέψει το βλέμμα του δεξιά στη γη, τα θεμέλια ενός 

Κτίσματος, ασφαλώς πύργου, φύλακα και αυτού της εισόδου, από τις επάλξε1ς 

του οrτοίοu οι αμυνόμενοι μποροuσαν να εμποδίζουν την είσοδο στο κάστρο 

και να αντιμετωπίζουν τους επιτιθεμένοuς. 
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Προχωριί,>ντας νοτιοανατολικά ο επισκέπτης μέσα στο δασωμένο κάστρο 

και ακολουθώντας εσωτερικά την περίμετρο των τειχών, όσο του το επιτρέπε1 

η άγρια και απάτητη σε πολλά σημεία βλάστηση , η οποία έχει καλύψει 

ολοκληρωτ ι κά ό , τι από τα κτίσματα του κάστρου άφησε όρθιο Ο χρόνος πλην 

ενός, διαπιστώνει ότι σε πολλά σημεία το κάτω μέρος των τειχών αποτελείται 

από ισοδομική τοιχοποιία τυπικά βενετική, ενώ το άνω μέρος των τειχών και οι 

επάλξεις αποτελούν νεότερες τουρκικές κατασκευές πάνω στα απομεινάρια 

των βενετικιJJν τειχών . 

Το πλέον ενδιαφέρον σημείο της νότιας πλευράς των τειχι~ν είναι η 

τοξωτή πύλη που οδηγούσε από το Νεόκαστρο στο Ουραμάσιο . 

Μπροστά από την πύλη οι Βενετοί είχαν κατασκευάσει έναν ισχυρό 

Προμαχώνα με τρεις θυρίδες πυροβόλων ανοίγματος περίπου 45° , 

εξοπλισμένο με κανόνια για την προστασία της και τον έλεγχο των ανερχο

μένων από το Νεόκαστρο, μέσω μιας εσωτερικής οφιοειδούς οδού . 

Η οδός περνούσε κάτω από τον προειρημένο προμαχώνα και αφού 

κατευθυνόταν για λίγο παράλληλα προς τα τείχη, έστριβε απότομα δεξιά και 

οδηγούσε μέσω ενός κλιμακωτού διαδρόμου προς τον προμαχώνα και την 

Πύλη , αφού προηγούμενα περνούσε υποχρεωτικά κάτω από έναν άλλο 

Πολυγωνικό προμαχώνα , ο οποίος πρόβαλλε από τα τείχη και έλεγχε 

απόλυτα όλο το τελευταίο τμήμα της οδού που οδηγούσε στην πύλη . 

Η αμυντική προστασία της πύλης ολοκληρώνεται με έναν ακόμη 

Προμαχώνα και έναν πύργο που προβάλλουν απειλητικά από τα τείχη , την 

Καλύπτουν με τον όγκο τους και την προστατεύουν , ενώ ταυτόχρονα ελέγχουν 

Και αυτοί την πρόσβαση προς την πύλη καθιστώντας την για τους επιτ ι θε

μέvους , επικίνδυνη και δυσπρόσιτη . Πάνω στον προμαχώνα μια σκεπαστή 

σκοπιά σαν αετοφωλιά επέτρεπε στον φύλακα της πύλης να κατοπτεύει όλη 
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την γύρω περιοχή . γΟταν περάσει ο επισκέπτης τα χονδρά τείχη του 

Ουραμάσιου, που σε ορισμένα σημεία τους φέρουν έκτυπα τα ίχνη της πολε

μικής ιστορίας της Ναυπάκτου και εισέλθει στο κάστρο από την τοξωτή πύλη, 

διαπιστώνει , από τα ερείπια τα οποία βρίσκονται αριστερά του, ότι ένα 

τουλάχιστον οχυρό ορθωνόταν αμέσως μετά την είσοδο, το οποίο ενίqχυε το 

αμυντικό σύστημα της πύλης και έκανε την είσοδο εχθρών και ανεπιθύμητων 

στο κάστρο αυτό αιματηρή και δύσκολη . Λίγο ανατολικότερα από την 

εσωτερική αυτή πύλη επικοινωνίας. τα νότια τείχη του κάστρου , τα οποία είναι 

δυσπρόσιτα, τελειώνουν σε ένα οχυρό κτισμένο πάνω σε μια δεσπόζουσα για 

την φύλαξη της νότιας πλευράς των τειχών θέση και αρχίζουν τα ανατολικά 

τείχη, τα οποία, θεμελιωμένα σε ένd εξαιρετικά βραχώδες και τραχύ έδαφος, 

προχωρο·:ιν από τον νότο προς τον βορρά μέχρι να συναντήσουν τα τείχη του 

Τελευταίου φρουρίου της Ναυπάκτου, του Περιτόριου . 

ΠΕΡΙΤΟΡΙΟ 

Το ψηλότερο σημείο της Ναυπάκτου υψώνεται το Περιτόριο το οποίο 

είναι το τελευταίο πριν από την ακρόπολη κάστρο της. Στα τείχη και στο 

εσωτερικό του η παρουσία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής τέχνης είναι έκδηλη 

και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. 

Οι αρχαίοι γΕλληνες με την λέξη "περιτόριο" χαρακτήριζαν ένα 

αντικείμενο και ειδικότερα ένα όπλο , το οποίο ήταν περιμετρικά διακοσμημένο . 

γΕτσι λοιπόν το αξιόλογο αυτό βυζαντινό κάστρο πήρε ασφαλώς την ονομασία 
του αττό την διακόσμηση , την οποία έφεραν τα τείχη του σε ολόκληρη την 

ττερίμετρό τους . 

Το είδος της διακόσμησης δεν είναι γνωστό, αλλά μπορούμε με 

ασφάλεια να υποθέσουμε ότι θα το αποτελούσαν ταινίες από κόκκινους 

οτττόπλινθους (τούβλα), περίτεχνα ενσωματωμένες στην μάζα της λιθοδομής 
του . 
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Φράγκοι , Βενετοί και Τούρκο~ σuvέχ1σαν να οχυρώνουν το βuζαvϊΙvό 

αυτό "δuναμάρι", που αποτελοϊωε ένα από τα τελευταία και ισχυρότερα 

σημεία άμυνας για τους υπερασπιστές σε περίπτωση που τα υπόλο1πα οχυρά 

της ~~αυπάκτου είχαν καταληφθεί και η υπεράσπωή τους εξουδετερωθεί . 

Σήμερα μόνο από μια και μόνο πύλη, η. οπ~ία βρίσκεται στα νοτιοδυτικά τείχη 
του Περιτόριου, μπορεί ο επισκέπτης να το επισκεφθεί από μια οδό, η οποία 

οδηγεί από το Ουραμάσιο προς το Περιτόρ10 . 

Η οδός αυτή, όπως και στα προηγούμενα κάστρα της Ναυπάκτου , 

οδηγεί προς την πύλη περνιίJντας κάτω ακριβώς από τα νότια τείχη του 

Περιτόριου τα οποία δεσπόζουν του υποκείμενου κάστρου. Η πύλη, τοξωτή 

και αυτή, δεν έχει καμία μεγαλοπρέπεια, αντίθετα, είναι σχετικά χαμηλή και 

μικρή ώστε η παραβίασή της να είναι δύσκολη. Επιπλέον δεν υπάρχει αρκετός 

ελεύθερος χι~ρος μπροστά απ' αυτήν, ώστε σε περίπτωση εφόδου να μην 

μπορούν να συγκεντρωθούν εκεί πολυάριθμοι επιτιθέμενοι. 

'Ένας συμπαγής τετράγωνος προμαχώνας με εξαιρετικά 

ισχυροποιημένη τοιχοποιία για να αντέχει σε κανονιοβολισμό, φύλακας και 

Προστάτης της πύλης, υψώνεται απειλητικός στα δυτικά της σε ορθή γωνία με 

τα νότια τείχη του Περιτόριου. Οι αμυνόμενοι από τον προμαχli.Jνα αυτό κα

θώς και από τα νότια τείχη του κάστρου εύκολα, σε περίπτωση εφόδου , 

μπορούσαν να σαρώσουν τους επιτιθέμενους από την οδό την άγουσα προς 

την Πύλη. 

Εκτός από τον προμαχώνα σϊηv πύλη, η κυρια άμυνα του 

Παραπετάσματος των νότιων τειχών του κάστρου ενισχύεται με έναν πύργο 

τοποθετημένο στην μέση περίπου του μήκους των τειχών, ο οποίος χρο

Vολογείται από τον 150 αιώνα . 
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tΈνα παρατηρητήριο, κατασκευασμένο πάνω στα τείχη σε ένα 

προσεκτικά επιλεγμένο σημείο τους, προσέφερε στην φρουρcι ένα μαγευτικό 

οπτικό πεδίο και ταυτόχρονα της επέτρεπε να κατοπτεύει ολόκληρη την πόλη 

και την θάλασσα που απλώνεται πέρα από αυτή μέχρι τiς ακτές και τα βουνά 

της Πελοποννήσου . Μια καμπάνα τοποθετημένη στο παρατηρητήριο σήμαινε 

συναγερμό, μόλις εχθρικά φλάμπουρα ή άρμενα έκαναν την εμφάνισή τους 

στον ορίζοντα, κ1vητοπο1ώvτας την φρουρά κω ολόκληρη την καστροπολιτεία. 

Το μεγαλύτερο μέρος της τοιχοδομίας των νότιων τειχών ανήκει στην 

nερίοδο της πρώτης τουρκικής κατοχής της Ναυπάκτου (1499-1687) . Οι 

Τούρκοι για την κατασκευή τους χρησιμοποίησαν αρκετά οικοδομικά υλικά και 

αρχιτεκτονικά στοιχεία βuζαvηvά, . τα οποία βρήκαν στο Περ1τόριο και εν

σωμάτωσαν στα τείχη. 

Περνώντας σήμερα ο επισκέπτης εφηνικά την πύλη του κάστρου, για 

να προχωρήσει στο εσωτερικό του 1 έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο οδούς . 

Είτε να προχωρήσει προς το βορρά είτε να στραφεί προς τα ανατολικά και να 

ΤΤροχωρήσει κατά μrΊκος των νότιων τε1χιί,)ν. 

Επιλέγοντας την ανατολική κατεύθυνση . διαπιστώνει ότι η οδός που 

· ακολουθεί περνάει για μω μικρή απόσταση ανάμεσα από τις τοίχοδομlες δύο 

διαφορετικών τε~χών. Η εξωτερική τοiχοδομία είναι εκείνη των τουρκικών 

τειχών, η εσωτερική όμως αποτελεί μέρος των τειχών του βυζαντινού Πε

ριτόριοu. Η διαφορά της τεχνικής της κατασκευής των πιχι~ν αλλά και της 

όλης αρχιτεκτονικής εμφάνισης είναι εμφανής. Τα βυζαντινά τείχη δεν έχουν 
ΤΤλέον συγκεκριμένη μορφή, αρχή και τέλος, διότι είναι τμήμα και μόνο του 

βυζαντινού κάστρου . Δια~ρίνονται όμως και ξεχωρίζουν από την τεχνική της 
Κατασκευής τους και τους διακοσμητικούς οπτόπλινθους, τους οποίους 

διακρίνει ο επισκέπτης σε μεγάλο αριθμό, τοποθετημένους στην εξωτερική 
εττιφάvειά τους. Αν και η τοιχοδομία τους είναι γερασμένη και 01 λίθοι που την 

αnοτελούν πορώδεις και σκαμμένοι πλέον από τον χρόνο, την βροχή και τον 
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αέρα, την δια κρίνει η επιμέλε:α και η πχνική τελειότητα της κατασκευής της, 

καθι.~ς κω η εμφανής προσπάθεια διακόσμησης και ι.ιJρωοποίησής της. 

Αντίθετα τα νεότερα τείχη του Περιτόριοu, με τις χωρίς 1δ1ο ίτερη σuμμετρ!ο 

ογκώδεις, γκρίζες, σκυθρωπές λίθϊνες μάζες τους, έχουν μια όψη ζοφερή και 

ένα χαρακτήρα πρωταρχικά αμυντικό και δυναμικό. 

Τα νεότερα νότια πίχη του Περπόριου έχουν υπερδιπλάσιο μήκος από 

το σωζόμενο νότιο τμήμα των βυζαντινών πιχώv. 01 λιτοί, κατακόρυφοι κω 

επιβλητικοί όγκοι της τοιχοδομίας τους προχωρούν μέχρις ενός σημείου, όπου 

το έδαφος του υψώματος Ριγάνι, όπου είναι κτισμένη η Ναύπακτος κα1 τα 

Κάστρα της, αρχίζει να έχει έντονα κατωφερική κλίση. Στο σημείο αυτό 

αρχίζουν τα ανατολικά τείχη του φρουρίου τα οποία βαίνουν προς βορρά 

ακολουθώντας την κορυφογραμμr1 την οποία και στεφανώνουν. Η αισθητική 

και η αρμονία της γεωμετρίας χαρακτηρίζουν την ανατολική βυζαντιvr!ι πλευρά 

των τειχών του Περιτόριοu . Ταινίες από οπτόπλινθους, επιδέξια φιλο

τεχνημένες κω τοξωτά ανοίγματα ίοποθετημένα σε κανονικές και ίσες μεταξύ 

τους αποστάσεις, διακοσμούν την συμπαγή τοιχοδομία του τείχους. 

Από τα τοξωτά αυτό ανοίγματα στα τείχη, οι τζαγρατόροι κaι οι 

δοξαράτοι του δεσπότη της Ηπείρου επόπτευαν όλη την περιοχή κάτω από το 

Κάστρο, ενώ 01 σκουταράτοι περιπολούσαν στις επάλξεις του ΤJς εξοπλισμένες 

με "τριμποuτσέκα". 

Η βόρειο πλευρά των τειχών του κάστρου σuvορε(Jει με την ακρόπολη 

της Ναυπάκτου η οποία είναι και το τελευταίο της οχυρό . Η δuτικrΊ πλευρά του 

Περ1τόρ1οu έχει τους περισσότερους προμαχώνες όλους τετράγωνου 
0χr1μaτος . Οι εκάστοτε κύριοi της Ναυπάκτου θεωρούσαν ως ισχνή την άμυνα 

του Περ1τόρ1οu από την δuίϊκrΊ του πλευρά και τούτο διότi το έδαφος είναι 

ομαλότερο απ' αuτιΊ την πλευρά απ' ό,τι από την ανατολική. Για τον λόγο αυτό 

ΨΡόvτ1σαv να ισχυροποιήσουν τα δυτ1κά τείχη από την ακρόπολη μέχρι τα 

Vότιa τείχη του Περ~τόριου , με τετρaγώvους προμαχώνες ικανούς να κρατούν 
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σε απόσταση κάθε επιτιθέμενο και ταυτόχρονα να πλαγιοφυλάσσοuν τα 

δυτικά τείχη . 

Όμως η δυτική πλευρά των τειχών έχει υποστεί πολύ μεγάλη φθορά 

από την φυσική δραστηριότητα του δάσους, το οποίο φυτεύθηκε εκεί . 

Εξαιτίας της αποσάθρωσης των τειχών και των θεμελίων τους , που 

δημιούργησαν οι ρίζες των φυτών, ένα τμήμα του τείχους έχει σωριαστεί σε 
ερείπια, ενώ μεγάλες επ ι φάνε1ές του έχουν μεταβληθεί σε απλές και 

ετοιμόρροπες ξερολιθιές . 

Μπορεί το Περιτόριο ν' αντιστάθηκε με επιτυχία στις επιθέσεις όσων 

ττροσπάθησαν να το καταλάβουν με τη βία, δεν μπορεί όμως ν' αντισταθεί 

στην φθοροποιό δύναμη του δάσους και η μάχη την οποία δίνει για να σταθεί 

ακόμη όρθιο, όπως στέκεται εδώ και τόσους αιώνες τώρα, είναι εκ των 

ττροτέρωv καταδικασμένη και χαμένη. 

Εκτός από το παραπέτασμα των τειχών, το Περηόριο παρουσιάζει 

ενδιαφέρον και στο εσωτερικό του. 

Ανεβαίνοντας ο επ ι σκέπτης προς την ακρόπολη συναντάει ερείπια τα 

οττοία πρέπει ν' ανήκαν στην κύρια πύλη του βυζαντινού κάστρου . Η πύλη 

ττερiστοιχιζόταν από προπύλαια. Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για τα 

ερείττια δύο παράλληλων προμαχώνων , οι οποίοι προβάλλουν τολμηρά από 

τα τείχη και περιστοίχιζαν την πύλη, την οπcιία προστάτευαν και 

ΤΤλαγιοφύλασσαν με τον όγκο τους και με την αμυντική δραστηριότητα , την 
οττοία μπορούσαν ν' αναπτύξουν οι αμυνόμενοι από την κορυφή τους. 

Τα προπύλαια παρείχαν μια πρακτική και σίγουρη προστασία στις 

ΤΤύλες των φρουρίων, ενώ ταυτόχρονα, με την οργανωμένη συμμετρία και 
ισορροπία τους τους έδιναν μια επιβλητική κα ι μεγαλόπρεπη όψη ; σε 

συνδυασμό με μια δυναμική και εντυπωσιακή διάσταση. Ελάχιστα είνω τα 
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δείγματα των βυζαντινών προπυλαίων φρουρίων , τα οποία έχουν διασωθεί . 
Τα Πλέον γνωστά απ' αυτά είναι τα προπύλαια της Χρυσής Πύλης της 
Κωνσταντινούπολης . 

Λίγο νοτ ι ότερα από τα προπύλαια, στο κέντρο σχεδόν του Περιτόριοu, 

σιί.Jζεται μια εκκλησία , ρυθμού βασιλικής , αφιερωμένη στον προφήτη Ηλία . 

Την εποχή της τουρκοκρατίας η εκκλησία αυτή ήταν τέμενος, το οποίο με την 
εnαvάκτηση της Ναυπάκτου από τους "Ελληνες μετατράπηκε σε εκκλησία . 

Ο ΗΟΗΕΙΤ μας βεβαιιίJνει ότι σϊην ίδια Θέση υπήρχε παλαιότατος ναός 

από την εποχή των βυζαντινών αυτοκρατόρων Κωνσταντίνων, χωρίς όμως να 

Ί'fροσδιο~ίζει ποιον απ' όλους τους αυτοκράτορες που βασίλευαν με το όνομα 

Κωνσταντίνος εννοεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Τούρκοι , οι οποίοι υιοθέτησαν 
την βυζαντινή αρχιτεκτονική, επισκεύαζαν και χρησιμοποιού- σαν τα βυζαντινά 
κτίρια . 

Κάθε φορά λοιπόν που η Ναύπακτος άλλαζε χέρια, η θρησκεία του 

νικητή κυριαρχούσε μέσα στους ιερούς χώρους λατρείας του νικημένου. 

Εκτός από τα ερείπια κτισμάτων βυζαντινής αρχιτεκτονικής, τα οποία 

Unάρχουν διάσπαρτα μέσα στον περιτειχισμένο χώρο του Περιτόριου, για να 

Θυμίζουν στον επισκέπτη τις λαμπρές ημέρες του κάστρου την εποχή των 
δεσnοτών της Ηπείρου, άξιες λόγου είναι οι δύο υπόγειες δεξαμενές νερού 
μεγάλων διαστάσεων, οι οποίες είχαν κατασκευασθεί για την συλλογή και 
αττοθήκευση νερού, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιορκημένων σε 
δύσκολες . . λ . 

εποχες μακροχροvιων πο ιορκιων. 

Σύμφωνα με τον Ν . Φωκά - Κοσμετάτο οι δεξαμενές της Ναυπάκτου , 

όττως κι εκείνες του κάστρου του Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλλονιά , έφεραν 
εσωτερικά τοιχογραφίες . Γ 
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ΑΚΡΌΠΟΛΗ ---

Η ακρόπολη της Ναυπάκτου βρίσκεται στο βορειο uτικό και ψηλότερο 

σημείο του Περιτόριου του οποίου κατ' ουσία αποτελεί τμήμα . Τα νότια τείχη 

της ακρόπολης με τις οδοντωτές επάλξεις τους ορθώνονται απειλητικά 

στραμμένα προς το εσωτερικό του Περιτόριου, απ' όπου και είναι δυνατή η 

ΤΤρόσβαση στην ακρόπολη, μέσω της κυρίας επίσης τοξωτής πύλης της . 

Μόλις ο επισκέπτης διαβεί την πύλη του ύστατου αυτού καταφύγιου των 

αμυνόμενων, βρίσκεται μπροστά σ' έναν ανηφορικό λιθόστρωτο διάδρομο 

(ράμπα) , πλάτους περίπου δύο μέτρων, ο οποίος οδηγεί στην ταράτσα των 
οχυρών της ακρόπολης. Από αυτόν τον διάδρομο ανέβαζον τα κανόνια στην 

ταράτσα των οχυρών και τα τοποθετούσαν σε εξέδρες, με στραμμένα τα 

στόμιά τους προς τα βουνά της Ναυπακτίας, έχοντας όμως την δυνατότητα να 

στραφούν αυτά και να προστατεύσουν τα δυτικά τείχη του Περιτόριου , μέχρι 

το Ουραμάσιο . 

Σήμερα ~α οχυρά της ακρόπολης αποτελούν ένα ενιαίο συγκρότημα 

κτιρίων το οποίο καταλαμβάνει το βορειότερα άκρο της. Δεν ήταν όμως 

Πάντοτε αυτή η μορφή τους . Σε γκραβούρα με Θέμα την Ναύπακτο, την οποία 

φιλοτέχνησε ο ν. CORONELLI, το βορειότερο άκρο της ακρόπολης φαίνεται 

να καταλαμβάνεται από έναν ψηλό και δυνατό πύργο, DONZON, ο οποίος 

κυριαρχεί σε ολόκληρο τον περίβολο της. Δίπλα στον πύργο ένα κτίριο 

τετράγωνου σχήματος, κτισμένο γιο τις ανάγκες της φρουράς, ολοκληρώνει το 

αμυντικό συγκρότημα της ακρόπολης. Από τότε που οικοδομήθηκε το 

συγκρότημα των οχυρών της αυτό , υπέστη πολλές μετατροπές με 

αττοτέλεσμα σήμερα να μην είναι ολόκληρο βατό και επισκέψιμο . 

Ο επισκέπτης, αφού περάσει μπροστά από την μεγάλη υπόγεια 

δεξαμενή νερού της ακρόπολης με τα τρία στόμια και παραμερήσει την πυκνή 
βλάστηση η οποία έχει αναπτυχθεί εκεί , βρίσκεται μπροστά σε δύο μικρά 
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τοξωτά ανοίγματα στην τοιχοδομία τα οποία κάποτε ήταν θύρες. Το ανατολ ικό 

αττό τα δύο αυτά τοξωτά ανοίγματα οδηγεί σε μ1α σκοτεινή, θολωτή, 

ευρύχωρη αίθουσα στο δάπεδο της οποίας παρατηρεί ο επισκέπτης ένα 

κυκλικό άνοιγμα φραγμένο σήμερα με λίθους και χώμα . Η αίθουσα αυτή μέσω 

ενός τοξωτού εσωτερικού ανοίγματος επικοινωνεί με μια άλλη δίδυμη προς 
αυτή αίθουσα . 

Το δυτικό από 1α δύο τοξωτά ανοίγματα , στην πλευρική τοιχοποιία του 

οτrοίου έχει εντοιχιστεί ένα κομμάτι μάρμαρο περίτεχνα σκαλισμένο, 

βυζαντινής τεχνοτροπίας, που μετριάζει με την αισθητική του αρμονία την 
ζοφερότητα των εσωτερικών χώρων της ακρόπολης, οδηγεί σε μια επίσης 
θολωτή αίθουσα ενωμένη και αυτή με μια δίδuμή της αfθουσα . Αυτή η 
τελευταία είναι και η πλέον ενδιαφέρουσα. Από το ελάχιστο φως το οποίο 
εισέρχεται δειλά στην αίθουσα, δια μέσου ενός κάθετου ανοίγματος στον νότιο 

Τοίχο της, ο επισκέπτης μπορεί να διακρίνει ψηλά, στους πλευρικούς τοίχους 

της , δύο μικρές κοιλότητες. Στέλνοντας το βλέμμα του προς τον βόρειο τοίχο 

της αίθουσας διακρίνει ένα στενό, χαμηλό άνοιγμα, το οποίο , μέσω μιας στοάς 

κατηφορικής και με ελαφpή κλίση, οδηγεί έξω από την ακρόπολη σήμερα , σ' 

ένα Χώρο απόκρημνο, όπου παλαιόrερα υπήρχε προμαχώνας . Σε δύο 
τουλάχιστον σημεία της στοάς , θύρες απέκλειαν την δίοδο . Η κλίση η οποία 

έχει δοθεί στην πλευρική της τοιχοποιία ήταν ένας απλός και πρακτικός 
Τρόττος, ώστε σε περίπτωση κατά την οποία πολιορκητές τοποθετούσαν 

τrυροβόλα στα απέναντι υψώματα, να μην έχουν την παραμικρή δυνατότητα 

vα βάλουν δια της στοάς την αίθουσα, η οποία βρίσκεται σε ευαίσθητη θέση 

μέσα στα οχυρά της ακρόπολης . 

Οι κοιλότητες στους πλευρικούς τοίχους της αίθουσας μαρτυρούν ότι 
εσωτ , , , , 

ερικά, όπως άλλωmε και εξωτερικά , στα οχυρα , εχουν γινει μετατροπες 

Υια την Καλ , , , λ 
υτερη αμυνα της ακροπο ης. 
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Ο ΗΟΗΕΙΤ αναφέρει ότι απ' αυτή την τελεuτοtα αίθουσα υπάρχει 

υπόγεια διάβαση που οδηγεί στο Αντίρριο η οποία σε μεγάλο μήκος είναι 

βατή. Η υπόγεια αυτή διάβαση αναζητήθηκε μέσα στην αίθουσα αλλά δεν 
βρέθηκε πουθενά . Το πιθανότερο είναι ότι ο κεντροεuρωπαίος περιηγητής, ο 
οποίος διέσωσε με την πένα του πολλές μαρτυρίες και στοιχεία της παλωάς 

Ναυπάκτου , παραπλανήθηκε από την στενή στοά που οδηγούσε στον 
Προμαχώνα έξω από την Ακρόπολη και την Θεώρησε ως υπόγεια διάβαση . 

Η εξωτερική τοιχοδομία των οχυριί1v έχει όλα τα χαρακτηριστικά της 

βυζαντινής αρχιίεκτοvικής . Κατεργασμένοι και ημικατεργασμ,,_νοι λίθοι καθιlις 
και οπτόπλινθοι κόκκινου χριiJματος, εξαιτίας της μεγάλης περιεκίlκότηιάς 

τους σε οξείδια του σιδήρου, έχουν τοποθετηθεί και αρμολογηθεί με την 

δομίκή τεχνική και ακρίβεια των βυζαντ!vών τεχνητών, την οποία έμαθαν, 
υιοθέτησαν και συνέχισαν οι Τούρκοι. Σε ορισμένα σημεία της τοιχοδομίας 

διακρiνοvται τα περιγράμματα τοξωτών παραθύρων, τα οποία έχουν φραχθεί 
κατά την διάρκεια της πολυαίωνης ιστορίας της ακρόπολης, μέσα στα πλαίσια 

της προσαρμογής των οχυρών 1ης, στις ανάγκες της άμυνας που 
δημιουργούσαν η αλλαγή της πολεμικής τέχνης και της τακτικής των 
ΤΤολιορκιώv » 

Η ακρόπολη κτισμένη στο ψηλόϊερο σημείο του υψώματος Ριγάνι , με τα 
0ΧUρά και τις σκοτεινές της αίθουσες , μακριά από την βουερή σύγχρονη 
Ναuττaκτο , κρατάει ζωντανή την ψuxri της παλωάς πολεμικής Ναυπάκτου 
και διατηρεί όλο το μυστήριο της μοναδικής αυτής στην ΕuριiJπη κaσrρο
ΤΤολιτείας . 

80ΝΙΤΣΑ - το ΚΑΣΤΡΟ 

Το κάστρο της Βόν~ίσας έχει σχήμα ωοειδές κα ι στεφαvιί,Jνει αρμονικά 
10 ύψωμα πάνω στο οπο ίο έχει κτισθεί Οι Τούρκοι το ονόμαζαν "Καρλέλι" 
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διότι αυτό όπως και η γύρω περιοχή, αποτελούσαν κτήσεις του Καρόλου 

Τόκκο. Το μεγαλύτερο μέρος των οχυρωματικών του έργων και των 

κτισμάτων του ανήκουν στην περίοδό της βενετοκρατίας. Η γενική τοιχοδομία 

του αποτελείται από ακατέργαστους ή μισοκατεργασμένους λίθους, 

συγκολλημένους στα περισσότερα σημεία με ασβεστοκονίαμα και 

εμπλουτισμένους με οπτόπλινθους (τούβλα) για μεγαλύτερη στερεότητα . Σε 

ορισμένα σημεία της τοιχοδομίας ο επισκέπτης μπορεί να διακρίνει τέσσερα 

διαφορετικά είδη λιθοδομής ανήκοντα σε διαφορετικές εποχές του αιωνόβιου 

Κάστρου. 

Το νότιο τμήμα του κάστρου, όπου το έδαφος είναι περισσότερο βατό 
και υπάρχει η κύρια πύλη του, αποτελείται από τρεις σειρές τειχών 
στεφαv , , λ ' θ , , ωμεvων στην κορυφή τους με οδοντωτες πο εμιστρες, κα εμια απο τις 
οττ , 

οιες φέρει από μια επιμήκη θυρίδα ελαφρού όπλου. 
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Η τοξωτή κύρια πύλη του κάστρου βρίσκεται στην νοτιοανατολική 

Πλευρά των τειχών και προστατεύεται από την πλευρά της θάλασσας από 

έναν ιδιόμορφο οξύμορφο προμαχώvα , δίπλα στον οποίο υπάρχει μια θυρίδα 

πυροβόλου για τον έλεγχο της οδού η οποία οδηγεί στο κάστρο . Στον 

αντίποδα αυτού του προμαχώνα , δηλαδή στην νοτιοδυτική πλευρά των 

εξωτερικών τειχών, υψώνεται ένας τετράγωνος πύργος . Περνώντας την πύλη 
0 επισκέπτης παρατηρεί τα υπολείμματα ενός οχυρού ανάσχεσης το οποίο 

υψωνόταν κάποτε πίσω απ' αυτήν . Λίγο πιο πίσω διακρίνει ό , τι απόμεινε από 

την τοιχοποιία ενός παραλληλόγραμμου κτιρίου το οποίο πρέπει να ήταν 

Για να προχωρήσει στο εσωτερικό του κάστρου ο επισκέπτης είναι 

υποχρεωμένος να στραφεί προς τα δυτικά , περνώντας κάτω από το δεύτερο 

εσωτερικό τείχος και προχωρώντας μέχρι το τέλος των τειχών , όπου βρίσκεται 
0 μεγάλος τετράγωνος πύργος του εξωτερικού τείχους, που ήδη αναφέρθηκε . 

Εκεί είναι υποχρεωμένος , αν θέλει να προχωρήσει μέσα στο κάστρο , να 
στραφεί βόρεια και να περάσει από το σημείο όπου παλαιότερα υπήρχε 

εσωτερική πύλη . 
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Πριν περάσει από το άνοιγμα όπου παλαιότερα υπήρχε η εσωτερική 

ΤΤύλη , παρατηρεί έναν οξύμορφο, όπως παρουσιάζεται προμαχώνα 

(SPERONE), ο οποίος ορθώνεται μπροστά του και προβάλλει από τα τρίτα 
και τελευταία τείχη του κάστρου σαν ένας λίθινος γίγαντας . Στην κορυφή του 

Uττάρχει θυρίδα πυροβόλου για τον έλεγχο της περαιτέρω ανόδου προς το 

εσωτερικό του φρουρίου. 

Περνώντας από το σημείο , όπου άλλοτε υπήρχε η εσωτερική πύλη , ο 

εττισκέπτης βρίσκεται μέσα στον περίβολο που σχηματίζουν το δεύτερο και 

τρίτο εσωτερικό τείχος . Ολόκληρος ο περίβολος ελέγχεται απόλυτα από έναν 

ογκώδη πολυγωνικό προμαχώνα ο οποίος βρίσκεται αριστερά του 

εισερχομένου και απ' όπου , όταν το κάστρο αντιμετώπιζε πολιορκία , η 

φρουρά μπορούσε να ελέγχει ολόκληρο τον υποκείμενο χώρο, ενώ 

ταυτόχρονα ο προμαχώνας αυτός κάλυπτε και προστάτευε την δεύτερη 

εσωτερική πύλη του κάστρου . 
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Αριστερά και δεξιά απ' αυτήν την τελευταία πύλη uψιλ;vοντω δύο τειχία 

κάθετα προς το κυρίως τείχος . Τα τειχία αυτά σκοπό είχαν, αν ποτέ ο εχθρός 

έφθανε μέχρι αυτή την πύλη, να την προστατει)σουν από πλάγω πυρά 

πυροβόλων δυσχεραίνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την παραβίασή της. 

'Όταν τελικά ο επ;σκέπτης περάσει και αυτή την τελευταία πύλη 

βρίσκετα ι στο εσωτερικό περίβολο του φρουρ ίου. Αριστερά του υψώνεται η 

τοιχοδομία ενός παλα~ού οχυρού με βυζαντινή χροιά. Από τα αρχιτεκτονικά 

διακοσμητικά στοιχεία του οχυρού το μόνο που σώζεται είναι ένα τοξοει δές 
ττaράθυρο, απ' όπου οι βιγλάτορες άγρυπνα παρακολουθοίισαv την είσοδο 

του κάστρου . 

Ακολουθώντας το ανατολικό παραπέτασμα των τειχών ο επισκέπτης 

έχει την ευκαιρία να θαυμάσει την μαγευτική θέα την οποία προσφέρει ο 
Αμβρακικός κόλπος, που απλώνεται μπροστά του, και να αντιληφθεί με πόση 
σοφία έχει επιλεγεί ο τόπος όπου έχει κτισθεί το κάστρο και πόσο 

συμφιλιωμένο είναι αυτό με το περιβάλλον. 

Στην πλευρά αυτή δεν σώζεται τίποτα από τα κτίρια του κάστρου, εκτός 

αττό τους όρθιους, γυμνούς τοίχους παλαιών στρατώνων. Στηv 

βορειοανατολική πλευρά του κάστρου, όπως άλλωστε και στην νοτιοανατολική 
σώζεται το στόμιο παλαιάς δεξαμενής η οποία σήμερα έχει φραχθεί . 

Στο βόρειο τμήμα των τειχών, στον μυχό μιας εσοχής του, βρίσκεται μια 

ακόμα τοξωτή πύλη η οποία οδηγεί έξω από το κάστρο προς την θάλασσα . 
'Ο τι 'λ , β, · απομένει από το αμυντικό σύστημα της πυ ης ειναι η αση μιας 

Κρεμαστής, κυλινδρικής σκοπιάς επί των τειχών και μία θυρίδα πυροβόλου η 

οττοία είναι απειλητικά στραμμένη προς τον εξωτερικό χώρο τον προκείμ ενο 
της Τrύλης . 
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Τέλος ένας μεγάλος προμαχώνας αποτελεί την βορειότερη κατάληξη 

του παραπετάσματος των τειχών και το ακροτελεύτιο οχυρό του κάστρου . 

Από τις επάλξε ις του ο επισκέπτης μπορεί να διακρίνει κάτω στον κάμπο ένα 

μικρό αλλά επιβλητικό οχυρό , με όψη αυστηρή και απειλητική, το οποίο την 

εποχή της ακμής της Βόνιτσας αποτελούσε τον ακοίμητο φρουρό του ι\ιμανιού 

της αφού τα πλοία τα οποία από την είσοδο του Αμβρακικού κατευθύνονταν 

προς το λιμάνι της, έπρεπε να περάσουν από μπροστά του . Πρόκει ται για το 
,, . 
οχυρο των Ισπαν<JJV" το οποίο περιγράφει ο BELLAIRE και το οποίο στέκεται 

ακόμη όρθιο σχεδόν άθικτο από τους αιώνες . 

Στην δυτική πλευρά των τειχών προμαχ<.ίΝες ισχυροποιούν την 

rιμuντική του ικανότητα . Στην μέση περίπου του παραπετάσματός τους ο 

επισκέπτης μπορεί να διακρίνει ένα άλλο κάθετο τείχος οπλισμένο και αυτό με 

ττρομαχώνες βυζαντινής φυσιογνωμίας, το οποίο προχωρεί από τις 

οχυρώσεις του κάστρου προς τον κάμπο. 

Η ύπαρξη αυτού του τείχους μαρτυρά ότι το κάστρο παλαιότερα ήταν 

ΤΤολu' μεγαλύτερο και περισσότερο σύνθετο και ότι οι οχυρώσεις του 

ττροχωρούσαν μέχρι τον κάμπο . Είναι πιθανόν στην πλευρά αυτή να υπήρχε 
ένας · · λ · περιτειχισμένος οικισμός προστατευμενος απο την π ευρα της 

θάλασσας , τα ίχνη του οποίου έχουν εξαφανισθεί κάτω από το δάσος το οποίο 
αναπτύχθηκε εν τω μεταξύ . 

Τα δυτικά τείχη του κάστρου καταλήγουν νότια, στον μεγάλο βενετικό 

ττρομαχώνα 0 οποίος ελέγχει την εσωτερική άνοδο προς το κάστρο . Τα 

τrερισσότερα κτίρια του κάστρου απλώνονται σε αυτή την δυτική πλευρά το υ 

Βορειοδυτικά ορθώνονται οι τοίχοι και το προαύλιο ενός κτιρίου το 

οττοίο κάποτε Θα έπρεπε να ήταν διοικητήριο. Μια εξαιρετικά στενή σκάλα 
μέσα · ·e · · στο κτίριο οδηγεί σε μια τεράστια υπογεια αι ουσα της οποιας η οροφη 

στηρίζετα ι σε τόξα . Σε πολλά σημεία της αίθουσας αυτής σώζονται 
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επιχρίσματα uδpαυλ1κού κονιάματος, γεγονός το οποίο μαρτυρά ότ ι η αίθουσα 
είχε ΧΡησιμοποιηθεf ως δεξαμενή νερού. 

Προχωρώντας νοτιότερα ο επισκέπη1ς εντυπωσιάζεται από μία στοά 

διαμέτρου περίπου 1,60 μ . , η οποία έχει λαξευτεί μέσα σ' ένα μονοκόμματο 
βράχο και αποτελούσε και αυτή αποθήκη γ1α τις ανάγκες του κάστρου. 

Λίγο νοϊιό τερα η ασκεπής τοιχοποιία ενός διώροφου κτιρίου με 

εξωτερική σκάλα υψώνει ακόμα πεισματικά προς τον ουρανό τους γυμνούς 
της τοίχους. Το κτίριο αυτό πρέπει να αποτελούσε κάποτε κατοικία των 
αξιωματικών του φρουρίου : 

Στη νότια πλευρά των τειχών κοντά στην εσωτερική πύλη διακρ ίνονται 

τα εpεfnια διάφορων στοατιωτικώv κτιρίων . ΥΕvα μόνο, μια αποθήκη, με 
θολωτή σκεπri, η οποία σ~ηpίζεται πάνω σε τbξα εδραζόμεvα στους κά θετους 
Τοίχους , , β . , · του κτιρίου, σώζεται σε καλη κατασταση και τρα α αμεσως την 

Τrροσοχή του επισκέπτη . 

Ακόμη μ ια είσοδος, σχεδόν αθέατη, καλυπτόμενη από πυκνή βλάστηση , 
Οδηγε ί ' ' , 'θ 

μεσω μιας στενής σκάλας σε μια ευρυχωρη uπο- γεια ω ουσα -

δεξαμενή νερού, παρόμοια με εκείνη η οποία βρίσκεται λfγο βορειότερα κάτω 
αιrό το 

ερειπωμένο διοικη τr1ριο. 

. Στην κορυφή του υψώματος , όπου είναι κτισμένο το κάστρο, υπάρχει 
εvα 1 ιι · , λ , , λ, 

ι- Kpo οχυρό με χαμηλά τείχη, ϊΟ οποιο αποτε ουσε την ακροπο η του , 

Χώρο τελευτα ίας και απεγνωσμένης άμυνας, σε περίπτωση που οι εχθροί 
Κατ· 

αφερvαν να πατήσουν το φρούριο . 

Μrα λιθόστρωτη, κλιμακωτή οδός, ίχνη της οποίας σώζονται ακόμη, 
Οδηγ · , , , 

0 υσε σε μια από τις δύο πύλες της ακροπολης, προς εκεινη η οποια 
Κείται , 

στο βορειο τείχος της. . 
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ΤΕ 1 Π~ΙΡ.J./Α 
ΟΧΥΡ. ΜΑ ίΨΞΣ ΠΟΛΕΙΣ ποrν [ , ΛΑΔ·r ~ ,... ~ο 

Απλή η αμυντική φιλοσοφία της ακρόπολης εκφράζεται κυρίως με τις 

Πολλές θυρίδες ελαφριSJν bπλων, οι οποίες διαπερνούν τα τείχη και τις επτά 
Θυρίδες πυροβόλων, τέσσερις στραμμένες προς την ανατολή και τρεις προς 
τη δύση, απ' όπου τα πυροβόλα της κρατούσαν τους πολυποίκιλους 
ΤΤολιορκητές μακριά. 

ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ... το ΚΑΣΤΡΟ 

Ο επισκέπτης, ο οποίος θα καταφέρει να φθάσει στο φιλόξενο φυσικό 

λιμανά κι της σχεδόν απάτητης 'Ημερης Γραμβούσας , αντικρίζει με δέος τα 
Τείχη του επιβλητικού της κάστρου να στεφανώνουν το απότομο και δί:σβατο 
ύψωμα , το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρη τη δυτική πλευρά του νησιού. 

Το θέαμα της τεράστιας περιμέτρου των τειχών, τα οποία λούζονται 

διαρκώς από το λαμπρό και διαπεραστικό κρητικό φως, αποτελεί πράγματι 
μια σπάνια αισθητική απόλαυση . 

'Όταν όμως ο επισκέπτη ς προχωρήσει από το λιμανάκι προς το 

εσωτερικό του νησιού , αφού προηγούμενα περάσει μπροστά από την μικρή 
εκκλησία , που είναι αφιερωμένη στους Δώδεκα Αποστόλους, και αντικρίσει 
την απότομη κλίση του υψώματος. όπου βρίσκεται το κάστρο, αντιλαμβάνεται 
αμέσως γιατί το 17ο αιώνα ονόμαζαν την Γραμβούσα "Κακοπάτητη". 

Προσπερνώντας ο επισκέπτης ό,τι έχει απομείνει από τα χαλάσματα 

τι.υν ο~τιτιών των Κρητικών , 01 οποίοι βρήκαν καταφύγιο στην Γραμβούσα, 
Καrά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, και των ερειπίων 
ενός β λ · · · λ · ενετικού κτίσματος, αρχίζει να σκαρφα ωνει παvω στα αγριο , σκ ηρα 

βράχια του νησιού, τα οποία σε πολλά σημεία έχουν γίνει επικίνδυνα κοφτερά 
αττό την λ . 

α μuρα της θάλασσας . 
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τε ι πε ΡΑ ,.\ 
oxvpc,M4 ί!ΚΕΣ ΠΟΛΕ Σ ΣΤΟ.ν ΕΛΛ.Α~ IV.O Κ'":ΡΟ 

Η ανάβαση c ΛΙζει, αφού πρώτα ο επισκέπrης περάσει μέσα από ένα 

δάσος από αγκαθωτούς αθάνατους, οι οποίοι φύονται στις πλέον βα1ές 
περιοχές στη βάση του υψώματος και αποτελούν, τους απογόνους εκείνων 

των αθανάτων, τους οποίους είχαν φυτέψει οι Βενετοί, κατά τον 160 αιιi.>vα, 

για vα εμποδίζουν την αναρρίχηση κάθε απρόσκλητ()υ και ανεπιθύμητου στο 

κάστρο. Η ανάβαση, εξαιτίας των βράχων και της μεγάλης κλίσης του 
εδάφους , ήταν και είναι δύσκολη και κοπιαστική, κάνοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο το κάστρο δυσπρόσι ro . Η βραδύτητα με την οποία υποχρειιJτικά 

κινούνται, όσοι κατευθύνονται προς αυτό, θα έδινε ασφαλώς την ευκαιρία, σε 

ττερίπτωση πολιορκίας, στους υπερασπιστές του κάστρου να στοχεύουν από 

τα τείχη του με άνεση τους επιτιθεμένους . 

Το ασθενέστερο σημείο κάθε κάστρου είναι η πύλη του . Αυτό το γνώριζε 

ΚΟλά ο αρχιτέκτονας ORSJNI, ο οποίος σχεδίασε το κάστρο της Γραμβούσας, 

γι' αυτό φρόντισε να οχυρώσει και να προσ.αrεύσει την πύλη, η οποία 
βρίσκεται στην ανατολική πλε.υρά των τειχών, κατά τρόπο ώστε αυτή να είναι 
σχεδόν οπόρθη rη. Στο σημείο όπου βρίσκεται η πύλη στο τείχη δημιουργείται 

μια εσοχή ορθογώνιου σχήματος. Μπροστά απ' αυτήν την εσοχή υψώνονται 

δύο μικρά, προστατευτικά θωράκια ανάσχεσης, στερεωμένα στα κυρίως τείχη, 
τα οττοίa εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στην πύλη. Το επιμηκέστερο 

αττ' αυτά τα θωράκια φέρει θυρίδες ελαφρών όπλων, απ' όπου άλλοτε, 
στρaτιιiηες της φρουράς ανεβασμένοι πάνω σε μια λίθινη προεξοχή έλεγχαν 

με το βλέμμα τους και εμπόδιζαν με τα όπλα τους την πρόσβαση προς την 
ΤΤύλη , θ κα ε ανεπιθύμητου . 

Ο επισκέπτης , 0 οποίος θα περάσει το άνοιγμα μεταξύ των δύο 

Θωρακίων , εισέρχεται στο χι;Jρο τον οποίο δημιουργεί η εσοχή των τειχιJJν. 
Εκεί αντιλαμβάνεται αμέσως ότι σε περίπτωση πολιορκίας, αν οι πολιορκηϊές 
αψηφώντας τα όπλα των στρατιωτών της φρουράς κατάφερναν να εισέ θουν 

στο Χώρο της εσοχής αυτής και κατευθύνονταν προς την κύριο πύλη του 
Κάστρου , η οποία βρίσκεται δεξιά του ανερχομένου , Θα βρισκόντουσαν πλέον 
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τ Ε.ι ΠΕ!ΡΑΙΑ 
ΟΧΥΡΩΜΑ ΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕ!Σ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ - ·--·--

στρι μωγμένοι μέσα στο μικρό, παραλληλόγραμμο χώρο της εσοχής και 

εκτεθειμένοι στα φονικά πυρά της φρουράς, η οποία θα έβαλλε εvavτfov τους 

από τις επάλξεις των τειχών γύρω από την εσοχή. 

Στο χώρο της εσοχής αυτής των τειχών βρίσκεται πεσμένος ένας 

ογκώδης, φτερωτός λέοντας, έμβλημα της Βενετίας, λαξευμένος με δεξιοτεχνία 

nάνω σε λευκό μάρμαρο, καθώς και οι μαρμάρινοι θυρεοί δύο προβλεπτιiJν 
του κάστρου της Γραμβούσας. 

Η πύλη του κάστρου, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα από τον πεσμένο 

λέοντα, είχε δύο Θύρες . Μια εξωτερική και μια εσωτερική . Το εξωτερικό 
άνοιγμά της, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της μικρής εσοχής , η 
οnοία περιγράφτηκε ήδη, είναι εντελώς αθέατο για όποιον βρίσκεται έξω από 

το Κάστρο. Κατ' αυτό τον τρόπο η πύλη δεν ήταν δυνατόν να πληγεί άμεσα 

αnό nυρά πυροβολικού και να καταστραφεί . Η εσωτερική θύρα της πύλης δεν 

βρίσκεται πάνω στον ίδιο άξονα με την εξωτερική, αλλά σχηματίζει μ' αυτήν 
Ορθή γωνία. "Ετσι η εσωτερική θύρα της πύλης ήταν απρόσβλητη από κάθε 

είδους όπλα, τα οποία ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από τους εκτός των 
τειχών επιτιθέμενους σε περίπτωση πολιορκίας. 

'Όταν ο επισκέπτης περάσει την εξωτερική θύρα της πύλης, εισέρχπαι 

σ' ένα σκεπαστό σχεδόν τετράγωνο χώρο, όπου υπήρχε δωμάτιο της 
φρουράς . Εκεί το βλέμμα του θα πέσει αναγκαστικά πάνω σε μια τετράγωνη 

θυρίδας ελαφρύ πυροβόλου, η οποία είναι στραμμένη απειλητικά προς την 
εξωτερική πλευρά της πύλης. Πίσω από το άνοιγμα της θυρίδας άλλοτε 
UΤτήρχε εγκατεστημένο ελαφρό πυροβόλο, με το οποίο η φρουρά υποδεχόταν, 

σε ττερίπτωση επίθεσης, με βροχή από μύδρους, όσους από τους 
εττιτ e · · · δ β · ι εμεvους κατάφερναν, ξεπερνώντας ολα τα εμπο ια, να παρα ·ιασοuν 

τηv εξωτερική θύρα της πύλης . 
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ΤΕ Ι. ΠΕΙΡΑ!Α ΟΧΥ.ΟΩΜΑ ΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΝ<Ο Υ..ΩΡΟ 

'Όταν ο επισκέπτης διαβεί και την εσωτερική θύρα της πύλης, η οποία 

βρίσκετα ι σ' ένα ψηλότερο επίπεδο από εκείνο της εξωτερικής, πράγμα που 

α~οτελεί ένα πρόσθετο εμπόδιο παραβίασής της, ακολουθεί μια λιθόστρωτη, 

κλιμακωτή οδό, η οποία τον οδηγεί στο εσωτερικό του κάστρου. Η οδός αυτή 

ήταν περιτειχ ι σμένη yiO να ελέγχεται η άνοδος των εισερχομένων . Αριστερά 

του εισερχο μένου , στηριγμένες στα τείχη, βρίσκονται οι υδατοδεξαμενές του 

κάστρου, την θέση των οποίων ο Βενετός γενικός προβλετπής F. 

PASQUALIGO το 1594 έκρινε ως επισφαλή σε περίπτωση πολιορκίας . Πίσω 

απ' αυτές, σε χώρο ασφαλέστερο, υπάρχει μια ακόμα μεγάλη υδατοδεξαμενή 

με σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγρα μμο. 

Δεξιά του εισερχομένου παλαιότερα υπήρχαν αποθήκες πυρομαχικών 

και ο φούρνος του κάστρου . Σήμερα σώζονται μόνο τα λιθόκτιστα σκαλοπάτια, 

τα οποία οδηγούν στις επάλξεις, πάνω απ' την πύλη, όπου σώζεται και η 

μοναδι κή θολωτή σκοπιά του κάστρου, η οποία δεν έχει ακόμα ερειπωθεί . 

Από εκεί μπορεί κανείς να απολαύσει την μαγευτική θέα των δυτiκών πα
Ραλίωv της Κρήτης και την νησίδα Αγρια Γραμβούσα, που απλώνονται 

μπροστά του . Σπάνια ανθρώπινο βλέμμα έχει την ευκαιρία να απολαύσε ι τόση 

ομορφιά. γΟταν 0 επισκέπτης διασχίζοντας την σύντομη, λιθόστρωτη οδό, 

Τrpοχωρήσει στο εσωτερικό του κάστρου, αντικρίζει την σχεδόν ολοκληρωτική 
ερ . 
ειπωσή του. 

Εκεί όπου άλλοτε υπήρχαν οι κατοικίες του προβλετπή, του διοικητή, 

των αξιωματικών του κάστρου, οι στρατώνες της φρουράς, καθώς και το 
Vοσο · · · λ'θ · κομειο, σήμερα υπάρχουν μόνο σωροι απο ι ους και μονο προς τα 

βόρεια το βλέμμα συναντά ακόμα όρθια λίγα ερείπια από τις μεγάλες 
αττοθήκες του κάστρου. Τα περισσότερα κτίσματα του φρουρίου, όπως και 
εκε· · · λ · ιvα τα οποία βρίσκονταν έξω απ' αυτο, τα γκρεμισαν τα π ηρωματα του 
0ΥΥλογαλλικού στόλου διότι Θεωρούσαν ότι σ' αυτά έβρισκαν καταφύγιο οι 

ι 

Τρομ εροί πειρατές της Γραμβούσας . 
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ΤΕ 1. ΠΕtΡΑ !Α 
ΟΧΥΡΩΜΑ Τ/ΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔf.ι<Ο ΧΩΡΟ --- ·-----·--

Μόνο δύο κτίρια σώζονται μέσα στηv περίμετρο του κάστρου. Το ένα 
είναι 11 , 

ι- ια τετραγωvη πυριτιδαποθήκη με θολωτιΊ σκεπfι , κτίσμα του 17ου 

αιώνα . Πάνω από την πόρτα της πυριτιδαποθήκης υπάρχε ι εσοχή, όπου 

Τrαλαιότερα υπήρχε εντοιχισμένη αναμνηστική, λίθινη πλάκα, στην οποία είχε 

αναγραφε ί πότε ακριβώς κτίστηκε η πυριτιδαποθήκη αυτή, και από ποιοv. Το 

άλλο είvΟί η εκκλησία του κάστρου, κτίσμ~ μάλλον του 16ου αιώνα ρυθμού 
βασιλι κής . Η εκκλησία , η οποfα την εποχrΊ των Βενετών έφερε ψηλό 
καμτταvaρι ό, ήταν αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου . Μετά τηv 

κατάληψη του φρουρίου από τους Κρητικούς το 1825 και την εκδίωξη της 

Τούρκικης φρουράς, η εκκλησία αφιερ~Jθηκε πάλι στην Παναγία και, σύμφωνα. 

με τις μαρτυρίες των κατοίκων του Κασλfου, είχε επονομαστεί 

"Κλετττaποδόχα" 

Όπως στα περισσότερα βενετικά κάστρα έτσι και στην Γραμβούσα 

Unάρχει μια δεύτερη μικρή πύλη κρυμμένη στην κόγχη , την οποία σχηματίζει 

μια Προεξοχή των τειχlίϊν ονομαζόμενη "PORTELLO". Στο "PORTELLO", το 

οποίο βρίσκεται στην νότια πλευρά των τειχών, οδηγεί μια μικρή θολωτή στοά, 

όρθιο ακόμα. Αθέατο από την θάλασσα το "PORTELLO" βρίσκεται αντίκρυ 
αn-ό την πούντα του Τιμόνε (PUNTA OEL ΤΙΜΟΝΕ), από την οποία και 

Προστατεύεται. Η πρόσβαση προς αυτό από την εξωτερική πλευρά του 

Κάστρου είναι εξαιρετικά δύσκολη , λόγω της απότομης κλίσης του εδάφους 
στο σημε ίο αυτό, βρίσκεται δε σε ύψος περίπου 1 ,50 μ . πάνω από την 

επιψάνεία του εδάφους ριζωμένο γερά σε ένα γκρίζο ογκόλιθο. 

. Στην ίδια πλευρά των τειχιλ.Jν, δηλαδή την νότ ι α, παρατηρεί κανείς την 

Unαρξη ενός λιθόκτιστου, επικλίνούς διαδρόμου, μέσω του οποίου μετέφεραν 
τα Κανόνια πάνω στους προμαχώνες. Παρόμοιοι διάδρομοι υπήρχαν στα 

ανατολικά τείχη, στον CAVALIERE ORSINO και στον SPERONE, στο 
β0Ρειό τερο τμήμα του κάστρου . 
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Τ.Ε 1. ΠΕ/ρΑ!Α 

------- ΟΧΥΡΩΜΑ Τ!ΚΕΣ ΠΟΛΕίΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔ!Ι<Ο ΧΩΡΟ 

--·-------

Τα νότια τείχη κατευθυνόμενα δυτικό καταλήγουν σε μια αντηρίδα 

υποστηρίξεως, επιχpισμένη με ισχυρό, συγκολλητικό κονίαμα . Από εκεί ξεκίνά 
0 απότομος γκρεμός, ο οποfος απλώνεται σε όλη την έκταση της δυτικής 
ΤΤλεuράς του κάστρου . 

Ολόκληρο το παραπέτασμα των τειχών του κάστρου είναι 

κατασκευασμένο σχεδόν αποκλειστικά από γκρίζους ασβεστόλιθους, οι οποίοι 

αφθονούν πάνω στην νησίδα . Οι γωνίες των τειχών, τα οποία έχουν διάμετρο 

ΊΤερίπου 400 μέτρα, τα περιγράμματα των πυλιί,Jv, καθώς και το ημικυλιvδρικό, 

διακοσμητικό διάζωμα, το οποίο περιβάλλει τα τείχη σε όλο το μήκος της 
Περιμέτρου τους στο ύψος των επάλξεων, οι θόλοι των στοών και τα 

ανοίγματα των δεξαμενών έχουν κατασκευαστεί από καλοκατεργασμέvο 

1Τωρόλιθο , τον οποίο πρέπεί να μετάφεραν στην Γραμβούσα από άλλη 
ττεριοχή της Κρήτης. 

Η λιθοδομή των τειχών, το συνολικό μrικος των οποίων ξεπερνάει τα 
1 οοο μέτρα ,αποτελείται κυρίως από ασύμμετρους λίθους (αργολιθοδομή), οι 
0Τrοίοι έχουν αρμολογηθεί μεταξύ τους με μεγάλη επιμέλεια και ·έχουν 

συγκολληθεί και σε πολλά σημεία επιχριστεί, με ένα ισχυρότατο ασβεστοκο

νίαμα, χάρη στο οποίο βρίσκονται όρθiα μέχρι σήμερα, αντιστεκόμενο 
· nεισματικά στον δυνατό θαλασσινό άνεμο, ο οποίος τα μαστιγώνει με λύσσα 
αιώνες · ,_ 

τωρα, απ' όλα τα σημεία του οριζοντα. 

ΚΑΣΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

, Το εντυπωσιακότερο από τα φρουριακά συγκροτήματα της Κρήτης και 

εvα αττό τα σημαντικότερα της ΕuριίJπης, είναι αυτό του Ηρακλείου , γνωστό 
Και ως «Μεγάλο Κάστρο»ή «Κάστρο», όπως συνήθιζαν vα το αποκαλούν οι 
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Τ.Ε 1 ΠΕIΡΑΙΑ ΟΧΥΡΩΜΑ ΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΌ ΧΩΡΟ 

vτ ' , οπιοι . Ακομη και σήμερα για τους Κρητικούς ένα κάστρο υπάρχει στην 

Κρήτη , το Ηράκλειο. 

Η Πόλη , που βρίσκεται στο μέσον σχεδόν της βόρειας πλευράς του 
νησιού η' τα , , , ~ο Ά β 'λ β , ν κατοικημενη απο την αρχαιοτητα . ταν οι ρα ες κατε α αν την 

Κρήτη (823), έχτισαν στην ίδια Θέση τη δική τους πόλη , την οποία περιέβαλαν 
με τείχ , ος και την ονόμασαν Χαντάκ , ακριβεστερα Rabdh el Khandak, nον 
σημαίνει Φ , , , λ , , , . ρουριο της Τάφρου . Το τειχος , παρο ο που ηταν χτισμενο απο 

αψητοuς Πλίνθους ήτάν «συμπαγές και δυσδιάρρηκτο» και αρχίζοντας από 
την τrερι · λ , Μ , Η , κ οχη , που σήμερα βρίσκεται το Αρχαιο ογικο ουσειο ρακλειου , 

ατέληγε στη θάλασσά . Η πόλη αναπτύχθηκε σε όλη την έκτασή από το τείχος , 
177 



Τ Ε.Ι. ΠΕ/ρΑΙΑ - ΟΧΥ.ΟΩΜΑ Τ!!<ΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔίΚΟ ΧΩΡΟ 
·--·---------------------·---

μέχρι τη θάλασσα και η διαμόρφωσή της δεν πρέπει να διέφερε από εκείνη 
ττοu είχε η βυζανΤίvή και αργότερα η βενετσιάνικη .'Οτοv στα 961 ο Νικηφόρος 

Φωκάς κατέλαβε την Κρήτη, κατέστρεψε τα τείχη, διέταξε να ανασκάψουν την 
Πόλη, εvιί,J μεγάλο μέρος των λαφίιρων χρησιμοποιήθηκε γ1α την εξασφάλωη 
των απαραίτητων πόρων για την οικοδόμηση της Μονής Μεγίστης Λαύρας 
του Αγίου γΟpοuς, που ίδρυσε ο φίλος του αυτοκράτορα Νικηφόρου, μοναχός 

Αθανάσιος. ο αυτοκράτορας έχτισε σε οχυρή θέση του εσωπρικού, στα 
νοτιοδυτικά, το ισχυρό φρούριο του Τεμένους με σκοπό να εγκατασταθούν 

εκεί 01 κάτοικοι . Οι ανάγκες όμως των νέων εποίκων για εύκολη επικοινωνία 
με τη θάλασσα οδήγησαν στην αvο1κοδόμηση της ερειπωμένης πόλης του 
Χάνδακα. Νέα τείχη χτίσϊηκαν στη θέση των αραβϊκι.ίJV και στο σημείο, που 
UΤΤήρχε το ανάκτορο των εμίρηδων, οικοδομήθηκε εκείνο του βuζαντ1vοί1 
άρχοντα. Γρrιγορα 01 κάτοικοι αυξήθηκαν 1·ω 1 εγκαταστ6θηκαv και, έξω οπό τα 
τf:ίχη με αποτέλεσμα να χαραχθούν νέοι δρόμοι επ1κοινωvίας, αυτοί που, λίγο 
ως Πολ(J, διατηρούνται μέχρι σήμερα . Η ονομασία της πόλης παρέμεινε η ίδια 
και στα επόμενα χρόνια, Χάνδαξ, όπως ονομαζόταν από τους Βυζαντινούς . 
Αργότεοα , C -ι · , , οι Βενετοί καθιέρωσαν το ονομα anuιa, το οποιο 

ΧΡησιμοποιούσαν όχι μόνον για το Ηράκλειο, αλλά και για ολόκληρη την 
Κρήτη. 

Οι Βενετοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ηράκλειο, στο οποίο 

στήριξαν την κυριαρχfα τους στο νησf, την απόκρουση των τοπικών 
εξεγέρσεων και αργότερα την άμuνά τους κατά των Τούρκων. Για το σκοπό 
αυτό εττισκεύασαν τα βυζαντινά τε ίχη και προσάρμοσαν τη διαμόρφωσή τους 
στις δικές τους ανάγκες και στις απαιτήσεις της εποχής. Στην περίοδο της 
βεvετοκpατfας (1204-1669) χροvολογεiται κυρίως το σωζόμενο σήμερα τμήμα 
Των τειχ , .- . , β , · ων . ι.ε ελάχιστα σημεία διασώζονται τμηματα απο το αρα ικο και το 

βuζαvτιvό τείχος, που πάντως ήταν μ1κρότερης έκτασης από το τείχος που 
έχτισαν Oi Βενετοί. ~οταv στο 1415 ο Christoforo Buondelmonti επισκέφθηκε 
την Κρήτη , αποτύπωσε πρόχειρα το τείχος, που διατηρούσε ία βυζαντινά του 
στοιχ' ε;α κ . , 1 "αι κυpιως τους πυργους. 
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Η αυξανόμενη απειλή από την επέκταση των Τούρκων στην περιοχή 

της ανατολικής Μεσογείου, οδήγησε τους κατοίκους στην αποστολή 
ΤΤρεσβευτών στη Βενετία, το 1462, με αίτημα νέα ευρύτερη οχύρωση του 
Χάνδακα. Η πρωτεύουσα της βενετοκρατούμενης Κρήτης βρισκόταν σε 
με άλ · Υ η ανάπτυξη, παρόλα αυτά ακόμη και στο τέλος τού 15ου αι. δεν 

θεωρείτο ικανοποιητική η αμυντική της οχύρωση. Παρά τις επανειλημμένες 
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αποστολές στο νησί δεν λήφθηκαν σοβαρές αποφάσεις παρ6 τ,) 1523, οπότε 
και εγκρίθηκε η κατασκευή τριών νέων προμαχώνων . Εντούτοις σοβαρές 
διαφωνίες που διατυπώνονταν, από ειδικούς και μη , για τη διαμόρφωση του 
αμυντικού συστήματος είχαν ως αποτέλεσμα τα έργα να καθυστερήσουν, αν 
και ήταν κατανοητή η ανάγκη επισκευής των τειχών και ιδιαίτερα του φρουρίου 
του λιμανιού , στο οποίο και Θα επικεντρωνόταν η αντίσταση κατά των 
Τούρκων . 

Το 1538 έφθασε στο νησί με εντολή της Γερουσίας ο φημισμένος 
βεροvέζος αρχιτέκτονας και μηχανικός Mίchele Sanmicheli, ο οποίος 
επισκέφθηκε εκτός από το Ηράκλειο , το Ρέθυμνο, τα Χανιά και τη Σούδα . 
γΟπως έγραψε ο Gerola τα τείχη του Ηρακλείου αποτελούν έργο του μεγάλου 
Βερονέζου και σ' αυτά όλοι οι άλλοι συνέχισαν . Στα τέλη του 16ου αι. 
Προκαλούσαν το θαυμασμό με την έκταση και την επιμελημένη κατασκευή 
τους . Είναι χαρακτηριστικό πως το 1589 ο στρατηγός Giambattista del 

MonteB ανέφερε πως τα τείχη του Ηρακλείου αν και δεν είχαν φθάσει σε 
σημείο τελειότητας, ήταν εξαιρετικά σε εμφάνιση . Ο ίδιος, όπως παραδίδει ο 
Gerola, Θεωρούσε τον Χάντακα ως το ωραιότερο κάστρο της Ευρώπης . 
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της οχυρωματικής τέχνης του 16ου αι., τα 
Τείχη του Ηρακλείου δικαίωσαν τις προσδοκίες του σχεδιαστή και των 
κατασκευαστών τους και άντεξαν σχεδόν 25 χρόνια στην πολι ορκία των 
Τούρκων. Εκτός από τους ειδικούς αρχιτέκτονες και στρατιωτικούς που 
εργάστηκαν για τον εκσυγχρονισμό τους, στην κατασκευή τους 
επιστρατεύτηκε ο αρσενικός πληθυσμός της υπαίθρου, από 14 μέχρι 60 
ΧΡονών . 

Το τείχη του Ηρακλείου, μετά τις ανακαινίσεις, πήραν τη μορφή 

τραπεζοειδούς μάλλον παρά τριγώνου , του οποίου η βάση βρισκόταν προς 
την Πλευρά της θάλασσας και συνδεόταν με τα τείχη του λιμανιού" . Το 
Ψηλότερο τμήμα ήταν στη νότια πλευρά . Το συνολικό μήκος των τειχών 
υπερβαίνει τα 3000μ . Το πάχος τους ποικίλλει φθάνοντας σε ορισμένα σημεία 
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σχεδόν τα 50μ . Περιβάλλονταν με τάφρο , η οποία στην εξωτερική της πλευρά 

ενισχυόταν με προτείχισμα, ενώ σε διάφορα σημεία υπήρχαν μικρότερα 

φρούρια , σήμερα όλα κατεστραμμένα . Το χερσαίο τμήμα των τειχών έφερε 

πύργους σε ορθογώνιο , τριγωνικό . τετράγωνο ή πολυγωνικό σχήμα , 

προμαχώνες και επιπρομαχώvες. Τα τείχη , αν και έχουν υποστεί αρκετές 

καταστροφές και επεμβάσεις , διατηρούνται σε μεγάλο μήκος . Ανάγλυφα με 

οικόσημα και λέοντες σώζονται σε διάφορα σημεία τους για να θυμίζουν το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Αυτοκρατορίας του Αγίου Μάρκου για την πόλη του 

Χάνδακα . 

Στην πλευρά της στεριάς το τείχος ενισχυόταν με επτά ισχυρούς 

-rrρομαχώνες , που λειτουργούσαν σαν μικρά φρούρια. Στη βορειοανατολική 

γωνία ήταν ο προμαχώνας Sabbionara ή προμαχώνας της Αμμου, στη 

νοτιοανατολική ο προμαχώνας Βιτούρη (Vetturi), τον οποίο υποστήριζε το 

φρούριο του Αγίου Δημητρίου , ο προμαχώνας του Ιησού δίπλα στην ομώνυμη 

πύλη, ο μεγάλος προμαχώνας του Martinengo, στο ψηλότερο σημείο του 

περιβόλου, στη συμβολή της βορειοανατολικής με τη νοτιοδυτική πλευρά , 

όπου βρίσκεται σήμερα και ο τάφος του Καζαντζάκη, ο προμαχώνας της 

Βηθλεέμ , ο προμαχώνας του Παντοκράτορα, στην ομώνυμη πόρτα, και ο 

προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα . Τους προμαχώνες υποστήριζαν και 

πρόσθετα οχυρωματικά έργα με μορφή μικρών φρουρίων . Τέσσερις κύριες 

πύλες ανοίγονταν κατά μήκος του περιβόλου, με ιδιαίτερα προσεγμένη 

κατασκευή και εξασφαλιζαν την επικοινωνία με το λιμάνι και το εσωτερικό της 

Κρήτης . Μικρότερες, βοηθητικές , πύλες ανοίγονταν και σε άλλα σημεία . Στο 

βορρά υπήρχε η Πύλη του Μώλου , που εξασφάλιζε την επικοινωνία με το 

λιμάνι . Στην ανατολική πλευρά βρισκόταν η πύλη του Αγίου Γεωργίου , γνωστή 

και ως Πύλη του Λαζορέτου . Κατεδαφίστηκε το 1917 και στη θέση της 

δημιουργήθηκε πλατεία . Ορισμένα από τα γλυπτά διασώθηκαν και εκτίθενται 

σήμερα στο Ιστορικό Μουσείο του Ηρακλείου, ανάμεσά τους και το μετάλλιο 

της πρόσοψης της πύλης με την ανάγλυφη εικόνα του Αγίου Γεωργίου . 

Σώζονται και ορισμένα ακόμη γλυπτά με προτομή λέοντος, φυτικό διάκοσμο 
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και, τα οικόσημο των Barbarigo , Zorzi , Ciνran, Marcello κ.ά. Καταστροφές 

υπέστη και η άλλη πύλη της στεριάς, η Πύλη του Ιησού , γνωστή κω ως 

Καινούρια Πόρτα , γ1α να ανοιχτεί ο σύγχρονος δρόμος . που οδηγεί στο 

εσωτερικό του νησιού . Η πύλη, που χτίστηκε το 1587, ήταν πλούσια 

διακοσμημένη, 

αρχιτεκτονικής . 

αντιπροσωπευτ1κό παράδειγμα αναγεννησιακής 

Η πύλη που διατηρείται καλύτερο , παρά τις επεμβάσεις που έχει 

υποστεί , είναι η Πύλη του Παvτοκράrορα, γνωστή ως Πύλη των Χανίων ή 

Χαvιώπορτα , από την οποία διέρχεται ο δρόμος που οδηγεί στη δυτική 

πλευρά του νησιού . Η ονομασία της οφείλεται στην ανάγλυφη προτομή του 

Παντοκράτορα στην εσωτερική πλευρά της με τη χαραγμένη ολόγυρα 

επιγραφή OMNIPOTENS και στην αντίστοιχη προτομή της εξωτερική πλευράς 

με την ελληνική επιγραφή Παντοκράτωρ . 

Εκτός από τις τέσσερις μεγάλες πύλες σε διάφορα σημεία του τείχους 

υπήρχαν και άλλες μικρότερες , όπως η πύλη της Αμμουδιάς, η πύλη του 

Δερματά κ.ά . Οι πύλες έκλειναν με βαριές πόρτες. Για την επικοινωνία με την 

ενδοχώρα άνοιγαν το πρωί και έκλειναν το βράδυ, με τη δύση του ηλίου, 

αφήνοντας έξω από τα τείχη όσους δεν είχαν προλάβει να μπουν εγκαίρως 

στην πόλη. Αυτοί διανυκτέρευαν σε ειδικά κτίρια, που είχαν κατασκευασθεί 

έξω από τα τείχη , από τα οποία γνωστότερα είναι οι λεγόμενοι κουμπέδες , 

εξαιτίας της θολωτής οροφής τους. 

Η περιοχή του λιμανιού ήταν οχυρωμένη με ιδιαίτερο τείχος , που 

περιέβαλε τους δύο λιμενοβραχίονες και συνδεόταν με το παράλιο τείχος. Δύο 

μικρά φρούρια προστάτευαν το άνοιγμα της εισόδου, το ένα στη δυτική 

Πλευρά, που ονομαζόταν Καστέλλι ή Πύργος του Λέοντος και στη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας Μεγάλος Καύλες και το άλλο στην ανατολική, σήμερα 

καταστραμμένο , γνωστό ως Μικρός Καύλες. Ολόκληρο το σύστημα των τει

Χών του λιμανιού σκοπό είχε να προσφέρει ισχυρή προστασία στο 
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βενετσιάνικο στόλο, για τη στέγαση και τη συντήρηση του οποίου είχαν 

κατασκευαστεί λίθινες θολωτές εγκαταστάσ .... ις , τα φημισμένα νεώρια, τα 

δεύτερα σε μέγεθος μετά τα ανάλογα της Βενετίας και από τα οποία σώζονται 

σήμερα μόνον πέντε . 

Τα τείχη , πάντως, του Χάνδακα , στα οποία γράφτηκαν μερικές από τις 

ηρωϊκότερες στιγμές του Κρητικοι) Πολέμου (1645-1669), τον οποίο περι έ

γραψε με κάθε λεmομέρεια ο Ρεθύμνιος Μαρίνος Τζάvε Μπουνιαλής , και τα 

οποία οι Τούρκοι υποχρεώθηκαν να πολιορκούν σχεδόν ένα τέταρτο του 

αιώνα, liJσπου να το καταλάβουν , σήμερα προσφέρουν μια αποσπασματική 

εικόνα του παλιού τους μεγαλείου . 

Το Μεγάλο Κάστρο , μνημείο τέχνης και πολιτισμού , για το οποίο 01 

Τούρκοι αναγκάστηκαν να επινοήσουν νέες πολιορκητικές μεθόδους για να 

κάμψουν την αντίσταση των αμυνομένων και που δεν πάρθηκε τελ1κά παρά 

μόνον από την προδοσία του Ανδρέα Μπαρότση, γνώρισε στα νεότερα χρόνι α 

επανειλημμένες καταστροφές . Τα επιβλητικά τείχη θεωρrΊθηκαν υπεύθυνα για 

το υγρό κλίμα της πόλης , 01 πύλες τους εμπόδιο γJα την άνετη διέλευση των 

οχημάτων και ως εκ τούτου για την ανάπτυξη και την επέκτασή της . Γι' αυτό 

και αφέθηκαν να καταστραφούν . Η σύγχρονη ανάπτυξη ήρθε να προσ1εθεί 

στις διάφορες φυσικές καταστροφές και τις περιπέτειες που έζησαν όχι μόνον 

τα τείχη αλλά και άλλα οικοδομήματα των βενετικών χρόνων . Είναι 

χαρακτηριστικό πως τα τελευταία τμήματα της Πύλης Βολπόνε 

κατεδαφίστηκαν στα 1960. 'Οπως έγραψε ο Στέφανος Ξανθουδίδης 

«Πολυάριθμα πλην του φρουρίου ήσαν τα δημόσια οικοδομήματα του ενετικού 

Χάνδακας . ο πολύς χρόνος , σι μεγάλοι περιπέτεια~ και συμφοραί της πόλεως , 

οι σεισμοί, δος δ' ειπείν και η αβελτηρία των μεταγενέστερων και των 

συγχρόνων μας , ελάχιστα ίχνη εκ τούτων αφήκσν» . Τα τελευταία χρόv ια 

άρχ ισαν να γίνονται συστηματικές προσπάθειες για την αποκατάσταση 

ορισμένων κτιρfων και την ανασύσταση της ιστορικής μνήμης μέσο 

συγκεκριμένων επεμβάσεων . Τα τείχη του Χάνδακα , μνημείο σημαντι κό της 
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πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικr)ς ταυτότητας της Κρήτης , Θα 

μπορούσαν, ον απαλλαγούν από τις σύγχρονες «λειτουργίες» τους και τη 

ρύπανση που τα ταλαιπωρεί, με μια κατάλληλη και λελογισμένη προβολή να 

αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών και να συμβάλλουν, μαζί με τα 

υπόλοιπα ιστορικά μνημεία, στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης . 

Το καλύτερα σωζόμενο τμιΊμα του κcιστροu είναι το επιβλητικό Φρούριο 

του Λιμανιού ή θαλασσινό Φροι:φιο (La Rocca al Mare), γνωστό περισσότερο 

ως «Κούλες». Η κατασκευή του έγινε στη διάρκεια του 16ου αι . στη θέση 

παλιότερου πύργου μετά από απόφαση που πήραν οι απεσταλμένοι της 

Βενετίας Arιtonίo Saracini, μηχανικός , και Gίovanπi da Corτio, αξιωματικός του 

Πεζικού, οι οποίοι και είχαν εντολή να επισκευάσουν την παλιά κατασκευή 

ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πολεμικής τέχνης των πυροβόλων 

όπλων. Προτίμησαν να την κατεδαφίσουν. Η οικοδόμηση του φρουρίου 

διήρκεσε 17 χρόνια (1523-1540) και χρηματοδοτήθηκε τόσο από το 

Θησαυροφυλάκιο της Βενετίας όσο και από το τοπικό ταμείο του Ηρακλείου. 

γΟχι μόνον η κατασκευή του αλλά και η συντήρησή του απαηούσαν μεγάλα 

ποσά. Τα χρονικά και 01 εκθέσεις των προβλεπτών έχουν συχνές αναφορές 

στην κατάσταση του φρουρίου και στηv ανάγκη συντήρησής του . Όπως 

καταγράφει 0 Ρ . Marcl1esi'rϊ όταν αναφέρθηκε στη Βενετία το 1604 πως το 

φρούριο ήταν έτοιμο να καταπέσε: , εκφράστηκε ο Θαυμασμός της Γερουσίας 

πως αuτό δεν είχε ήδη συμβεί . γεγονός που αποδεικνύει πως η κατασκευιi 

του ήταν περισdότερο από όσο πιστευόταν ισχυρή . 

Το φρούριο , σε σχήμα ορθογωνίου . διώροφο , διέθετε στο ισόγειο 26 

διαμερίσματα , που είχαν χρησιμοποιηθεί είτε ως αποθήκες για πολεμοφόδια 

και τρόφιμα είπ ως φυλακές . Κστασκεuάστηκε με τέτοιο σχέδιο ιλ>στ ε να 

αποκρούονται αποτελεσματ ι κά ο! ερχόμενοι από τη θάλασσα . βαλλόμεvο ι από 

όλες τις κατευθύνσεις αλλά και να ρίπτ ονται βολές και προς το εσωτερικό . 
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Στον επάνω όροφο υπήρχαν διαμερίσματα για τη φρουρά . Ο εξαερισμός και 0 

φωτισμός του εσωτερι κού γινόταν με τη βοήθεια ανοιγμάτων στην οροφή , 

γνωστά ως sospiroli. Για την εξυπηρέτηση των αναγκιλJV των στρατιωτών της 

φρουράς υπήρχαν ειδικές εγκαταστάσεις και ένας φάρος . Στις τρεις πλευρές 

που έβλεπαν προς τη Θάλασσα, υπήρχαν ανοίγματα για τα κανόνια. Στο 

φροίιριο υπάρχουν δύο είσοδοι , μία σtο βορειοανατολικό άκρο και μ ία στο 

δυτικό , διακοσμημένες με μεγάλες μαρμάρινες πλάκες με την ανάγλυφη 

παράσταση του Λέοντα του Αγίου Μάρκου . Μικρότερη ανάγλυφη παράσταση 

υπάρχει και στη νοτιοδυτική πλευρά . Στο φρούριο έχουν γίνει εργασίες 

αποκατάστασης τα τελευταία χρόνια . Οι επάλξεις έχουν επισκευαστεί και το 

εσωτερικό του χρησιμοποιείται για διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Ανάλογες εκδηλώσεις μπορούν να φιλοξενηθούν και στο επίπεδο της στέγης . 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

Η Φορτέτσα 

Ανάμεσα στα Χανιά και το Ηράκλειο , σε μια στενή χερσόνησο που 

προβάλλει μέσα στη θάλασσα βρίσκεται το Ρέθυμνο , «μια μικρή πολιτεία , χτι

σμένη γιαλό-γιαλό στη βορινή στεριά της Κρήτης , απάνω στο μεσοστράτι από 

Χανιά σε Μεγαλόκαστρο. Λέγεται πως τον παλιό καιρό ακούστηκε στον κόσμο 

για το εμπόριό της, πως πρόκοψε στη ναυτοσύνη, γέννησε κιόλας δυο-τρεις 

Καλούς ποιητάδες και ζωγράφους, που 'ναι πάντα χρειαστοί για να βαστιέται τ' 

όνομα ενός τόπου ακατάλυτο , όταν βουβαθούν τα παζάρια του κι οι 

ταρσανάδες του ρημάξουν και τα καλύτερα παιδιά του κάμουν φύλλα φτερά» . 

Παρόλο που πολλά έχουν αλλάξει στο πέρασμα των χρόνων, το Ρέθυμνο 

διατηρεί μια κρυφή γοητεία και μια ατμόσφαιρα άλλης εποχής , που οφείλεται 

σε μεγάλο βαθμό στους στενούς δρόμους του με τα διώροφα σπfϊια , που 

διασώζουν τον αναγεννησιακό τους χαρακτήρα και τις βενετσιάνικες μνήμες , 

στο λιμάνι του και στο κάστρο του , τη Φορτέτσα , που είναι ακόμη και σr1 μ ερα 

Ι<υρiαρχο στο βραχώδες ύψωμα του λιμανιού . 
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Στην ίδια θέση υπήρχε από την αρχαιότητα οχύρωση . ο λόφος 

ονομαζόταν Παλαιόκαστρο και εδώ τοποθετείται η ακρόπολη της αρχαίας 

Ρίθυμvας , ενώ ο οικισμός απλωνόταν στην περιοχή του μικρού λιμανιού. Το 

φρούριο επιδ ιόρθωσε ο Pescatore και ?υμπλήρωσαν οι Βενετοί, όταν 

κατέλαβαν το Ρέθυμνο στις αρχές του 13ου αι. μαζί με τις άλλες Θέσεις της 

Κρήτης . Η πρώτη οχύρωση της οικιστικής εγκατάστασης έγινε στη διάρκε ι α 

της δεύτερης βυζαντινής περιόδου (961-1204) και περιέλαβε το μικρό οικισμό , 

που οι Βενετοί ονόμαζαν Antico Castello ή Castel Vecctιio. Μέχρι τον 160 αι . 

οι οχυρώσεις επεκτάθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή του πριi.Ιτου 

οχυρωμένου οικισμού , εξαιτίας της εξάπλωσης των κατοίκων έξω από το 

Κάστρο . Οι οχυρώσεις , όμως , αυτές φάνηκαν ανεπαρκείς , όταν η τουρκική 

απειλή άρχισε να γίνεται εντονότερη , γι' αυτό και η Βενετία αποφάσισε να 

ενισχύσει το Ρέθυμνο, όπως και άλλες Θέσεις της Κρήτης , με 

αποτελεσματικότερα οχυρωματικά έργα, ικανά για μακρά και επιτυχή άμυνα . 

Στο γεγονός αυτό συνετέλεσαν και οι ευρύτερες ανακατατάξεις στο χώρο της 

Μεσογείου, η απώλεια σημαντικών Θέσεων, που μέχρι τότε βρίσκονταν στην 

εξουσία της Αυ rοκρατορίας και βεβαίως η εξέλιξη της πολεμικής τέχνης που 

απαιτούσε αμυντικά συστήματα περισσότερο εξελιγμένα. Την ανέγερση των 

νέων οχυρώσεων ανέλαβε ο βερονέζος αρχιτέκτονας Michele Sanmicheli και 

απετέλεσαν ουσιαστικά τον πρώτο σημαντικό οχυρωμένο περίβολο της 

κατοικημένης έκτασης . Η κατασκευή του τείχους διήρκεσε τριάντα χρόνια 

(15401570) και ακολουθώντας ευθεία περίπου γραμμή περιέβαλε το χώρο 

ανάμεσα στην ανατολική και δυτική παραλία . Η πλευρά προς τη θάλασσα 

ΤΤαρέμε.νε ανοικτή, γεγονός που συνέβαλε στην καταστροφή του σχεδόν 

αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, το 1571, μετά απο την επιδρομή του 

Πειρατή Ουλούτζ-Αλή. Μαζί καταστράφηκαν τα τείχη του κάστρου και πολλά 

σττίτια . Τότε αποφασίστηκε η κατασκευή στο λόφο του Παλαιοκάστρου ενός 

οχυρού , Φορτέτσας , στην οπο ία θα μπορούσαν να εγκατασταθούν οι κάτοικοι 

με ασφάλεια . Οι εργασίες άρχισαν το 1573 και ολοκληρώθηκαν το 1580. Το 

σχέδιο του φρουρίου ήταν πολυγωνικό και παραμένει -εκτός από μερικές 
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αναστηλωτικές επεμβάσεις- το ίδιο μέχρι σήμερα . Υπακούοντας στις ανάγκες 

της εποχής ήταν ενισχυμένο με προμαχώνες . Στη νότια κα ι ανατολική πλευρά 

υπriρχαν τέσσερις προμαχώνες , του Αγίου Νικολάου ή San. Salνatore , του 

Αγίου Παύλου ή Sta Maria, του Αγίου Ηλία και του Αγίου Λουκά . 

ΕπιπρομαχιJJVες, μικρές και μεγάλες προεξοχές κυριαρχούσαν κυρίως στη 

βόρεια και δυτική πλευρά , του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Ιουστίvης και του 

Αγίου Σώζοντας ενώ επάλξεις κάλυπταν κυρίως τα μεσοπύργ1α διαστήματα . 

Σε ορισμένα σημεία το τείχος ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένο επάνω από την 

κεντρ ι κή πύλη και στους προμαχώνες του Αγίου Λουκά και του Αγίου Ηλ ία . Η 

κυρία είσοδος βρισκόταν , όπως και σήμερα , στην ανατολική πλευρά , ενώ δύο 

μικρότερες πύλες υπήρχαν στο δυτικό και βόρειο τμήμα του περιβόλου, 

κλειστές σήμερα . Σε διάφορα σημεία της εξωτερικής πλευράς του τείχους , 

όπως και πάνω από τις πύλες , είχαν τοποθετηθεί ανάγλυφα με το Λιοντάρι 

του Αγίου Μάρκου και τα οικόσημα διαφόρων οικογενειών . Το εσωτερικό του 

φρουρίου κατέλαβαν οι εγκαταστάσεις της φρουράς , οι αποθήκες των 

πυρομαχικών , τα διοικητικά οικοδομήματα στα οποία περιλαμβάνονταν και η 

κατοικία του Ρέκτορα, ο καθεδρικός ναός και οι δεξαμενές νερού . Τα 

οικοδομήματα χτίστηκαν στα σημεία εκείνα που προσέφεραν μεγαλύτερη 

ασφάλεια και μακριά από τις πλευρές που ήταν ευπρόσβλητες σε εχθρική 

επιδρομή . Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει περιορισμένος χώρος για τη 

δημιουργία ιδιωτικών κατοικ ιών . Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η Φορτέτσα 

να χρησιμοποιηθεί κυρίως ως στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο , με λίγες 

ιδιωτικές κατοικίες . ο πληθυσμός παρέμεινε έξω από το φρούριο , στο χώρο 

Που προφυλασσόταν από το χερσαίο τείχος και μόνον σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης θα κατέφευγε στη Φορτέτσα . 

Παρά την επιβλητική του εμφάνιση το φρούριο δεν ανταποκρινόταν στις 

αμυντικές ανάγκες της εποχής Τα μειονεκτήματά του ήταν αρκετά και οι Βε

νετοί αξιωματούχοι τα επεσήμαιναν κατ' επανάληψη στις εκθέσε ι ς του ς Η 

ΤΤεριορισμένη έκταση του οχυρωμένου χώρου , η μορφολογία του εδάφου ς και 

0 τρόττος οχύρωσης έκαναν τη Φορτέτσα ευπρόσβλητη. Το λιμάνι εξάλλ~~ 
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του Ρεθύμνου, μικρό και αβαθές, δεν προσφερόταν για την εξυπηρέτηση του 

βενετσιάνικου στόλου, γεγονός που δημιουργούσε πρόσθετα προβλήματα 

στην άμυνα του φρουρίου . Έτσι η Φο'ρτέτσα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στους 

Τούρκους, που την πολιόρκησαν το Σεπτέμβριο του 1646 και την κατέλαβαν 

στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, όταν άνοιξαν υπόγειο πέρασμα στη δυτική 

πλευρά του προμαχώνα του Αγίου Λουκά, αναγκάζοντας τους 

Πολιορκημένους να παραδώσουν το φρούριο. 

Την περίοδο της τουρκοκρατίας δεν φαίνεται να έγιναν σημαντικές 

αλλαγές στη Φορτέτσα, εκτός από ορισμένες προσθήκες για αμυντικούς 

σκοπούς και τη μετατροπή του καθεδρικού ναού σε τζαμί του Sultan 

lmbrahim. Αν και ο κύριος χώρος κατοίκησης παρέμεινε η περιοχή έξω από τη 
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Φορτέίσα, περιβαλλόμενη από το τείχος της στεριάς, στο οποίο έγιναν 

κάποιες προσθήκες από τους Τούρκους, αρκετοί κάτοικοι εγκαταστάθηκαν 

μέσα στο φρούριο . Η μεγαλύτερη πυκνότητα κατοίκησης του χώρου 

σημειι.λ.>θηκε τον 190 αι. και τις αρχές του 20ou, γεγονός που είχε επίπτωση 

στα βενετσιάνικα οικοδομήματα, τα οποία είτε κ.ατεδcφίστηκαν και έδωσαν τη 

θέση τους σε νέα ή υπέστησαν μετασκευές που αλλοf ωσαν εντελώς τη 

φυσιογνωμία τους . Μεγάλη καταστροφή προκλήθηκε στη διάρκεια της γερμα

νικής κατοχrις, οπότε και ισοπεδώθηκαν κτίρια της βορειοανατολικής πλευράς 

για την τοποθέτηση πυροβόλων. Μετά το Β Παγκόσμιο πόλεμο το φρο(φιο 

εγκαταλείφθηκε, τα εναπομείναντα οικοδομήματα γκρεμίστηκαν και άρχισε η 

ανάπτυξη της καινούργ1ας πόλης. Παρά την έγκαιρη κήρυξη του χώρου ως 

διατηρητέου μνημείου και τις προτάσεις του αρχιτέκτονα Δ. Πικιώvη για 

αξιοποίησή του ως πυρήνα πολιτιστικών εκδηλιi)σεων με ανάλογη απο

κατάσταση των σωζόμενων κατασκευι.ίJν, σημαντική εξέλιξη δεν έχει 

σημειωθεί. Από τα κτίρια της περιόδου της βενετοκρατίας σώζονται σr)μερα 

μέσα στο χώρο της Φορτέτσας η αποθήκη του πυροβολικού, σtα δεξιά της 

κυρίας εισόδου, η κατοικία των Συμβούλων, στη βόρε1α πλευρά (προεξοχrΊ 

Αγίας Ιουστίνης) και το συγκρότημα των αποθηκών και των δεξαμενLί,)ν του 

βορείου τείχους. Στον κεντρικό χιλJρο βρίσκονται τα λείψανα ενός κτιρfου, που 

θεωρούνται ως φυλακές του ανακτόρου του Ρέκτορα και στον προμαχώνα του 

Αγίου Νικολάου τμήματα εν6ς δίδυμου κτιρίου, που ίσως χρησίμευε ως εργα

στήριο . Σώζονται επίσης πυριτιδαποθήκες και δεξαμενές και το τέμενος του 

Sultan !mbrahiπi, στη θέση του καθεδρικού ναοιJ του Αγίου Νικολάου. Στα 

νότια του ένα μικρό κτίριο Θεωρείτω τμήμα του επισκοπικοίι μεγάρου, εν<JJ το 

εκκλησάκι στα νότια του δίδυuου κτφίοu , είναι κτίσματου 19ou αι . αφιερωμένο 
1 

στον Άγιο Θεόδωρο Τριχιvό . Απέναντι από την κεντρική πύλη βρίσκεται το 

Τrολuγωvικό οχυρό που έκΤiσαv οι Τούρκοι για να ενισχύσουν την άμυνά της 

Και το οποίο χρησιμοποιήθηκε yia φυλακές . Σήμερα στεγάζει το Λρχαιολογικό 

Μουσείο , που μέχρι πριν λίγα χρόνιο βρισκόταν στη Λότζια 
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Από τις οχυρώσεις του χερσαίου τείχους, που κατασκε(ιασαν οι Βενετοί 
' 

σήμερα δεν σώζονται παρά ελάχιστα τμήματα (κοντά στην πύλη Guora, 

απέναντι από το κτίριο της Νομαρχίας καθώς επίσης στην οδό Εθvάρχου 

Μακαρίου , καταλύματα των στρατιωτών στην Θέση που βρισκόταν ο 

προμαχώνας της Αγίας Βαρβάρας);'. Η συνεχής κατοίκηση και η επέκταση 

των κατο ικιών συνέβαλαν στην ολοκληρωτική καταστροφή του τείχους και την 

εξαφάνιση της τάφρου, που το περιέβαλε. Σώζεται μόνον τμήμα της 

εσωτερικής πλευράς της κεντρικής πύλης Guora, της Μεγάλης Πόρτας, που 

βρίσκεται στην αρχή της οδού Αντιστάσεως . Η πύλη οικοδομήθηκε όταν 

Ρετουρης , Διοικητής, ήταν ο Jacopo Guoro (1566-68) και η κατάσταση 

διατήρησης της είναι κακή. Έχει άνοιγμα 2,60μ. και πλαισιωνόταν με 

παραστάδες που επιστέφονταν με κιονόκρανα. Η πύλη σχηματίζει ημικυκλικό 

τόξο, πάνω στο οποίο στηριζόταν επιστύλιο με αετωματική απόληξη. Το 

τύμπαvό του διακοσμεί το με ανάγλυφο που έφερε την παράσταση δύο 

πυργίσκων και στο κέντρο το φτερωτό Λιοντάρι, τμήμα από το οποίο σώζεται 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου. 

ΚΑΣΤΡΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΧΑ ΝΙΑ 

· Ο νομός Χανίων είναι ο δυτικότερος νομός της Κρήτης . Χαρακτηρίζεται 

από τους ψηλούς και μεγάλους ορεινούς όγκους, τα βαθιά φαράγγια και τις 

απότομες ακτές. Οι εναλλαγές αυτές δημιουργούν μια εντυπωσιακή φύση και 

συγχρόνως επηρεάζουν τις δραστηριότητες των κατοίκων. 

Η περιοχή -όπως και γενικότερα όλη η Δυτική Κρήτη- διαφέρει από το 

UΊΤόλοιπο νησί όχι μόνον ως προς τους φυσικούς πόρους, αλλά και ως προς 

τους πολιτιστικούς. Λείπουν τα μεγάλα μνημειακά συγκροτήματα 

1Τροϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων , αλλά και όσα υπάρχουν δεν είναι 

αξιοποιημένα . Αντίθετα αφθονούν τα μνημεία των μεσαιωνικών και νεοίέpων 
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Χρόνων καθώς και οι τrαραδοσιακοr οικι σμοf (Χώρα Σφακίων, Παλαιόχωρα, 
Ανώπολη, Λουτρό, Κομιτάδες, κλπ). 

Οι ευνοϊκές συνθήκες του περιβάλλοντος (εύφορη γη, ήπιο κλίμα, η 

τταρουσία του φυσικού όρμου της Σούδας) μαζί με τη γεωγραφική θέση 

συνετέλεσαν στην εγκατάσταση ανθρώπων στην περιοχή από πολύ νωρίς και 

στην ανάπτυξη ενός αξιόλογου πολιτισμού με ποικιλία μορφών και στοιχείων''. 

Σύμφωνα με τα τελευταία πορίσματα των ερευνητών, η ανθρώπινη παρουσία 

ΤΤρέπει να τοποθετηθεί στη Νεολιθική εποχή, πριν από το 6500 π.Χ . Η πρω

τεύουσα του νομού, τα Χανιά, ήταν επίσης κατοικημένη στά προϊστορικά 

ΧΡόνια. Η ονομασία της πόλης είτε προέρχεται από την προϊστορική Αλχανία 

(ττου Θεωρείται ότι βρισκόταν στην ίδια Θέση με τα σημερινά Χανιά) είτε από 

τταραφθορά του ονόματος Αλ Χανίμ , που είχαν δώσει οι Άραβες στην 

ευρύτερη περιοχή . Χτισμένη στον αυχένα της μικρής χερσονήσου του 

Ακρωτηρίου χωρίζεται σε δυο σαφώς διακρινόμενα τμήματα: την καινούργια 

lΤόλη και την παλιά, που συγκροτείται από πέντε συνοικίες (Τοπ Χανά ή 
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Τοπανά , Εβραϊκή , Σαντριβάνι , Σπλάντζια ή Πλάζα, Καστέλλι ) και έχει κριθεί 
διατηρητέα από το 1965 

Η πόλη είναι κτισμένη στα ερείπια της αρχαίας Κυδωνίας , μιας από τις 

σημαντικότερες αρχαίες πόλεις του νησιού . Ο πυρήνας της βρισκόταν στο 

λόφο Καστέλλι, στα ΝΑ του λιμανιού , όπου ήταν και η ακρόπολη της . Η Θέση 

του , εξαιτίας κυρίως της γειτνίασης με τη θάλασσα , προσφερόταν για τη δη

μιουργία οικισμού σε όλες τις εποχές . Οι ανασκαφές των τελευταίων χρόνων 

έφεραν στο φως ευρήματα που συνηγορούν για την ύπαρξη στο λόφο ενός 

μεγάλου μινωϊκού κέντρου , το οποίο Θα πρέπει να είχε και ανάλογο ανάκτορο . 

Η ίδρυση της πόλης αποδίδεται στον επώνυμο ήρωα Κύρωνα που συνδεόταν 

~ε μυθολογικές μορφές και παραδόσεις της υπόλοιπης Κρήτης . Η στρατηγική 

σημασία της 

Θέσης και το ευνοϊκό περιβάλλον συνετέλεσαν ώστε η Κυδωνία να 

σημειώσει ακμή όχι μόνον στη διάρκεια των μινωϊκών αλλά και των 

υστερομινωϊκών χρόνων αποτέλεσε επίσης μια από τις σπουδαιότερες πόλεις 

των ιστορικών χρόνων στο νησί. Όπως προκύπτει από τα διάφορα οικοδομικά 

λείψανα η πόλη είχε συνεχή κατοίκηση τόσο στα Ελληνικά όσο και στα 

Ρωμαϊκά και Βυζαντινά χρόνια. Στη θέση που βρισκόταν η αρχαία ακρόπολη 

ισως χτίστηκε και βυζαντινό φρούριο . Η ακμή και ο πλούτος της Κυδωνίας 

διατηρήθηκαν τουλάχιστον μέχρι τον 9ο αι., οπότε και γνώρισε επανει

λημμένες λεηλασίες από Άραβες πειρατές , οι οποίοι και την κατέλαβαν (824) . 

Αν και για την περίοδο που κυριάρχησαν οι Αραβες, οι πληρο- φορίες είναι 

λιγοστές , η πόλη φαίνεται πως δεν έχασε τη στρατηγική της σημασία . 'Οταν ο 
Νικηφόρος Φωκάς απελευθέρωσε την Κρήτη από τους Αραβες το 961, η πόλη 

οχυρώθηκε με τείχος , το οποίο σε ορισμένα σημεία θεμελιώθηκε πάνω στα 

αρχαία τείχη , ενώ στην κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε οικοδομικό υλικό από 

την αρχαία πόλη. Μικρά τμήματά του σώζονται σήμερα . Τότε επικράτησε η 
ov . , , . 

ομασια Χανιά κι έκτοτε ως το 1204 ο ρολος τους φαινεται να μην ηταν 

σημαντικός . Νέες οχυρώσεις στο Καστέλλι κατασκεύασε και ο Enrίco 
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Pescatore, που κατέλαβε την Κρήτη πριν από τους Βενετούς και εκδιώχθηκε 

μετά από επίμονους αγιiJνες . Οι Βενετοί, οι οποίοι κατέλαβαν το 1212 την 

Κρήτη , κυριάρχησαν στα Χανιά το 1252. Η πόλη αποτέλεσε την πρωτεύουσα 

του ομώνυμου διαμερίσματος στο οποίο υπάγονταν 5 μικρότερες διοικητικές 

περιφέρειες καθώς και η περιοχή Σφακίων, η οποία είχε όμως δική της 

ιδιότυπη διοίκηση. Οι Βενετοί ασχολήθηκαν τότε με την ανοικοδόμηση των 

Χανίων ακολουθώντας δυτικά πρότυπα στην αρχιτεκτονική και την 

πολεοδομική τους οργάνωση. Η πόλη πήρε την ονομασία La Canea και 

σημείωσε αξιόλογη και ταχύτατη ανάπτυξη. Οι Βενετοί εγκαταστάθηκαν στο 

λόφο Καστέλλι , τ' ονόμασαν Castello Veccio και στο ψηλότερο σημείο του έκτι

σαν το ανάκτορο του βενετσιάνου διοικητή. Οι έποικοι , τους οποίους 

εγκατέστησαν οι Βενετοί και στους οποίους μοιράστηκαν οι 90 

«καβαλαρίες»3" της περιοχής, υποχρεώθηκαν να επισκευάσουν το τείχος και 

να χτίσουν ξανά την πόλη των Χανίων . Σ' αυτούς οφείλεται και η αρχική 

Πολεοδομική οργάνωση καθώς και η αρχιτεκτονική μορφή της παλιάς πόλης , 

η οποία ακόμη και σήμερα διατηρεί έντονα βενετσιάνικα στοιχεία . Μέσα στο 

Χώρο των τειχών αναπτύχθηκαν τα δημόσια κτίρια, κυρίως κατά μήκος της 

σημερινής οδού Κανεβάρο, που συμπίπτει με το Corso, τον κεντρικό δρόμο , 

των Βενετών. Μικρότεροι δρόμοι παράλληλοι μεταξύ τους, έτεμναν το Corso 

και σ' αυτούς κατασκευάστηκαν τα μέγαρα , που χρησιμοποιήθηκαν ως 

κατοικίες των αρχόντων . Χτίστηκαν επίσης και ναοί με σημαντικότερο τον 

καθεδρικό ναό της Παναγίας καθώς και μοναστήρια . Τα Χανιά εξελίχθηκαν στη 

δεύτερη σημαντικότερη πόλη του «Βασιλείου της Κρήτης» και αποτέλεσαν 

έδρα Ρέκτορα και Λατίνου επισκόπου. Νέες οχυρώσεις προστέθηκαν για την 

ενίσχυση της πόλης στα μέσα περίπου του 14ου αι . , η κατασκευή των οποίων 

Κράτησε σύμφωνα με ορισμένες πηγές 20 χρόνια . Έξω από τα τείχη 

δημιουργήθηκε το Βούργο . η συνοικία δηλαδή των εμπόρων , όπου ήταν 

επίσης εγκατεστημένοι οι διάφοροι εργάτες και τεχνίτες και η οποία αργότερα 

εξελίχθηκε σε πόλη . Η επέκταση της πόλης έξω από τα τείχη και η απειλή από 

τις αυξανόμενες πειρατικές επιδρομές είχαν ως αποτέλεσμα να κριθούν τα 

Τείχη ακατάλληλα για την προστασία της και του λιμανιού της και η Βενετία 
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αποφάσισε την ενίσχυσή τους δείχνοντας το ίδιο ενδιαφέρον, όπως και για την 

πρωτεύουσα του Βασ1λείοu, το ΗρCικλειο.'Ετσιτο 1538 άρχiσε η οικοδόμηση 

ενός ευρύτερου τείχους στο οποίο αναγνωρίζεται η σφραγίδα του βεροvέζοu 

αρχιτέκτονα Michele Sanmicheli, παρόλο που , όπως συνέβη κω στο 

Ηράκλειο, στον αρχικό σχεδιασμό έγιναν οpiσμένες επεμβάσεις από τον Giulio 

Savorgnan, με την υποστήριξη του Sforza Pallaνicϊni , καθι.ίJς και των 

Ρεκτόρωv κω Προβλεπτιί,Jν, οι οποίοι, όπως παρατηρεί ο Pietro Marchesi , 

επιθυμούσαν διακαώς να αφήσουν τα ίχνη της επέμβασής τους, όποια κι αν 

ήταν αυτή, στους μεταγενέστερους . Το κάστρο, όπως διατηρεfται σήμερα, 

διασώζει στο μεγαλύτερο μέρος του το αρχικό σχήμα του τείχους, σχεδόν 

τραπεζοειδές, με τη μεγαλύτερη πλευρά του προς τη θάλασσα . Μέσα στο 

τείχος ενσωματώθηκε η αρχική πόλη και το παλιότερο πίχος, από το οποίο 

όμως δεν κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν τμήματα . Αυτό είχε ως 

συνέπεια οι πύργοι του παλιότερου τείχους να μετατραπούν σε κατοικίες, στα 

μεσοπύργια διαστήματα να οικοδομηθούν νέες, αφού οι ανάγκες της πόλης 

ήταν αυξημένες και στην εξωτερική πλευρά να οικοδομηθούν διάφορα άλλα 

κτίρια . Το νέο τείχος παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με εκείνο του Ηρακλείου . 

Η συνολική περίμετρος έφθανε τα 1500 μέτρα . Ισχυροί προμαχιJJVες 

κατασκευάστηκαν στις τέσσερις γωνfες - ο προμαχώνας της Sabbionara 

(Προμαχώνας της Άμμου) στα ΒΑ, ο προμαχώνας της Santa L.ucia στα ΝΑ, 

· του San Salvatore ή Gritti στα ΒΔ και του San Dimitri ή Sciaνo στα ΝΔ. Στο 

εσωτερικό των προμαχώνων δημιουργήθηκαν χαμηλές πλατείες που 

εξυπηρετούσαν την τοποθέτηση κανονιών, ενώ στην εξωτερική πλευρά τους -

κυρίως στους προμαχώνες Sabbionara, Santa Lucia , San Dimitri ενισχύθηκαν 

με Παρωτίδες (orrechίoni), αποκτώντας έτσι ένα στρογγύλεμα λύση, που 

ετrέβαλε 0 Saνorgnan, στον οποίο επίσης οφείλεται η επιμήκυνση των 

Τrρομaχώνων μέχρι τη θάλασσα . ο προμαχώνας Santa Lucia, που είχε 

ετrιχωματωθεί στη διάρκεια του Μεσοπολέμου , αναδείχθηκε πρόσφατα 

ύστερα από σχετική μελέτη που εκπονήθηκε με ενέργειες του Δήμου και ο 

Χώρος ολόγυρα έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθεί με σεβασμό προς το 
δομη · μεvο περιβάλλον . 
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Το τείχος ενισχυόταν επίσης με μεγάλους και μικρούς επιπρομαχ{jJVες, 

ενώ στο μέσον περίπου της πλευράς που βρισκόταν προς τη στερ1ά 

κατασκευάστηκε μια piattaforma με δύο χαμηλές πλατείες στο εσ(.1.ηερικό της. 

Σε όλη την έκτασή τους τα τείχη μαζί με το προτείχισμα και τη σκεπαστή οδό 

περιβάλλονταν με τάφρο συνολικού μήκους 1942 μέτρων, πλάτους 50 και 

βάθους 1 Ο μέτρων. Στο τείχος ανοίγονταν τρεις πύλες: η Ρεθυμvιώτ1κη (Porta 

Retimiota), στη νότια πλευρά, από όπου άρχιζε ο δρόμος που οδηγούσε στο 

Ρέθυμνο , η Sabbionara, στην ανατολική πλευρά, και η μικρότερη πύλη του 

San Salvatore, κοντά στον ομώνυμο προμαχώνα. Οι προμαχώνες και 

γενικότερα το τείχος μαζί με τις πύλες υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές 

στη διάρκεια της πολιορκίας από τους Τούρκους, οι οποίοι στη συνέχεια 

επισκεύασαν τα ρήγματα και μετονόμασαν τις πύλες. Η Ρεθuμνιώτικη πύλη 

ονομάστηκε Καλέ Καπισί (Πόρτα του φρουρίου), ενώ η πύλη Sabbionara , από 

την οποία μπήκαν στο φρούριο οι Τοϊφκοι, μετονομάστηκε Κουμ Καπ!. 

Παράλληλα με τον εκσυγχροv1σμό του αμυντικού συστήματος έγιναν από τους 

Βενετούς έργα και στο λιμάνι, που την εποχή της ακμής του αναφέρπαι ότι 

χωρούσε 40 γαλέρες . Το λιμάνι σχημάτιζαν δύο λεκάνες, που προστατε(ιοvταν 

στη βόρεια πλευρά τους από μiα φυσική σειρά σκοπέλων και ένα 

κυματοθραύστη, ο οποίος στηριζόταν πάνω στη βραχονησίδα Λαγονήσι και 

έφθανε μέχρι τον μικρό πύργο με το φcφο , ο οποίος όμως στη σημερινή του 

μορφή χρονολογείται στην περ ίοδο 1830-1840, οπότε κι αναστηλώθηκε από 

τους Αιγύπτιους . 

Για τη για τη φύλαξη και επ:σκεurι πλοίων του βενετσιάνικου στόλου 

οικοδομήθηκαν στην αvατολ:κή λεκάνη του λιμανιού, δύο συγκροτήματα 

νεωρίων , που η κατασκευή τους . ολοκληρώθηκε στα τέλη περίπου του 16ου ΟΙ. 

Τα νεώρια επίκοινωνούσαν μεταξύ τους με μ1α σεφά από τοξοστοιχίες, ενώ η 

επικοινωνία τους με την πόλη εξασφαλιζόταν από μια μικρή πύλη , που 

σήμερα δεν υπάρχει πια . Η μία πλευρά τους, η βορινή , ήταν ανοικτή προς τη 

Θάλασσα, ενιi> η άλλη, η νότια ήταν κλειστή και διέθετε ανοίγματα - μια μικρή 
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πόρτα και παράθυρα. Από τα νεώρια σήμερα σώζονται σε σχετικά καλή κατά

σταση μόνον 7. Έχει γίνει προσπάθεια να απαλλαγούν από τις μέχρι τώρα 

χρήσεις τους και τμήμα τους αξιοποιείται από το Δήμο Χανίων για πολιτιστικές 

·εκδηλώσεις και δραστηριότητες. 

Στην είσοδο του λιμανιού, στη βορειοδυηκΓJ άκρη, βρίσκεται το φρούρΙΟ 

Φιρκάς, που κτίστηκε το 1629 με σκοπό να προστατεύσει το βενετσιάνικο 

λιμάνι . Χρησιμοποιήθηκε ως έδρα του βενετσιάνου διοικητή των Χανίων, εν{jJ 

στα χρόνια της τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας και φυλακές . 

Στο φρούριο υψώθηκε το 1913 η ελληνική σημαία κατά την τελετή της ένωσης 

της Κρήτης με την Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκε επίσης στη διάρκεια του Β Πα

γκοσμίου Πολέμου ως φυλακή. Σήμερα σε τμήμα του στεγάζεται το Ναυτικό 

Μουσείο Χανίων. Στον εσωτερικό χώρο υπάρχουν επίσης γραφεία της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και ένας μικρός υπαίθριος Θεατρικός χώρος για 

παραστάσεις και εκδηλώσεις κατά τους Θερινούς μήνες. 

Οι Τούρκοι, οι οποίοι ποτέ δεν έπαψαν να έχουν βλέψεις στο νησί και 

να το απειλούν, κατόρθωσαν να καταλάβουν τα Χανιά το 1645. 

Εγκαταστάθηκαν κυρίως στην ανατολική συνοικία (Σπλάντζια) ενώ οι 

Χριστιανοί στη δυτική (Τοπανάς) και οι Εβραίοι στο κέντρο (Οβριακή). Η 

κυριαρχία τους, όμως, στην ευρύτερη περιοχή ποτέ δεν απέκτησε σταθε

ρότητα και οι επαναστάσεις εναντίον τους ήταν συ- χνές. Ειδικότερα στην 

επαρχία Σφακίων δεν εγκαταστάθηκαν ποτέ Τούρκοι. Τα Χανιά έγιναν έδρα 

Πασά, ενώ από το 1850 πρωτεύουσα της Κρήτης έγινε το Καστέλλι Χανίων. 

Η πόλη των Χανίων γνωρίζει την εποχή αυτή οικονομική ακμή , νέα 

οικοδομήματα ανεγείρονται και τμήματα των οχυρώσεων κατεδαφίζονται για 

να διευκολύνουν τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων μεταβάλλοντας τη 

μορφή του χώρου . 
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Η αποχώρηση των Τούρκων , το 1897, μετά την ανακήρυξη της 

Αυτονομίας της Κρήτης , άλλαξαν το ύφος της πόλης . Τα τείχη δεν είχαν πια 

καμιά χρησιμότητα . Συνδεδεμένα με περιόδους φόβου και καταπίεσης 

άρχισαν να κατεδαφίζονται . Ανακατασκευές έγιναν και σε πολλά 

οικοδομήματα . Η Ένωση της Κρriτης με την Ελλάδα, την 1 η Δεκεμβρίοu 1913, 

οπότε και υψώθηκε η Ελληνική σημαία στο φρούριο του Φιρκά στο λιμάνι των 

Χανίων και η Μάχη της Κρήτης το 1941 , που ξεκίνησε από τις τοποθεσίες 

Μάλεμε και Γαλατά , αποτελούν ιστορικούς σταθμούς στην εξέλιξη της 

περιοχής. Ο αεροπορικός βομβαρδισμός του 1941 προκάλεσε εκτεταμένες 

καταστροφές εξαφανίζοντας πολλά μνημεία της παλιάς πόλης ενώ η 

εφαρμογή του νέου ρυμοτομικού σχεδίου το 1947 οδήγησε στην κατεδάφιση 

r-ολλών κ1ιρίων, που είχαν επιζήσει του βομβαρδισμού. 

Από τις βενετσιάνικες οχυρώσεις σήμερα διατηρούνται ορισμένα μόνον 

τμήματα και κυρίως στη δυτική και νοτιοδυτική πλευρά. Το μεγαλύτερο μέρος 

τους έχει κατεδαφιστεί . Σώζονται επίσης και ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά 

οικοδομήματα, κυρίως στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Ζαμπελίου- με 

χαρακτηριστικές βενετσιάνικες διακοσμήσεις στις προσόψεις, δείγματα της 

γενικότερης φροντίδας των βενετσιάνων φεουδαρχών για την εμφάνιση της 

Πόλης . Στη δυτική συνοικία των Χανίων (Τοπανάς) υπάρχουν αρκετά 

βενετσιάνικα μέγαρα μέσα σε στενούς δρομίσκους, σύμφωνα με την 

Πολεοδομική χάραξη της εποχής παρέχοντας μια αντιπροσωπευτική εικόνα 

της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, η οποία όμως συνδυάζεται με στοιχεία 

της τοπικής καλλιτεχνικής παράδοσης. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας η 

ττεριοχή αποτελούσε την αριστοκρατική συνοικία των Χριστιανών κι εδώ 

διατηρούσαν προξενεία τους οι μεγάλες Δυνάμεις . 

Σε ορισμένα οικοδομήματα διαβάζονται οι εντοιχισμένες βενετσιάνικες 

εττιγραφές. 
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Από ίηv εποχή, που η παλιά πόλη των Χανίων χαρακτηρίστηκε 

ιστορικό μνημείο, έγιναν μελέτες και προτάσεις γω την προστασία κω την 

ανάδειξη των τειχών και των κτιρίων της . 

Η πόλη, πάντως, παρά τις καταστροφές και τις επεμβάσεις, διατηρεί σε 

μεγάλο βαθμό αναλλοίωτο τον ιστορικό της χαρακτήρα και αποτελεί ένα από 

τα ελάχιστα δείγματα οχυρωμένων πόλεων της περιόδου της βενετοκρατίας 

που έχουν απομείνει στην Ελλάδα .. 

ΝΑΥΠΛJΟ 

Ένα μακρουλό, όχι πολύ ψηλό, ύψωμα, μήκους 900 και πλάτους 600 

περίπου μ., πού προχωρεί στη Θάλασσα σα γλώσσα, μία επιμήκης 

βραχουριά στο ανατολικό μέρος του μυχού του Αργολικού κόλπου, πίσω από 

την οποία ορθώνεται σχεδόν κάθετα ένας άλλος, πολύ ψηλότερος, βραχώδης, 

λόφος, είναι τοποθεσία πού φαίνεται και επισημαίνεται από κάθε μεριά τής 

Αργολίδας και δείχνει την επικαιρότατη θέση του Ναυπλίου. Από το Άργος το 

Ναύπλιο απέχει 12 χλμ. ενώ ή Τίρυνθα είναι πολύ κοντά, απέχοντας 4 χλμ . 

μόλις. Η σημασία του μέρους είχε αναγνωρισθεί από τα πανάρχαια χρόνια και 

είχε γίνει οικισμός κατά την Υστεροελλαδική εποχή και υπάρχουν θρ(ιλοι. 

Πολλοί ξέρουν ότι και ο Παλαμήδης του Ναυπλίου μετέοχε στην Τρωϊκή 

εκστρατεία με αρκετά πλοία , ο επινοητικότατος Παλαμήδης, ο εφευρέτης των 

γραμμάτων και των αριθμιi;ν , των σταθμών και μέτρων, των νομισμάτων και 

των φάρων, των διαιρέσεων του χρόνου σε ώρες, μέρες, μήνες, έτη, ο 

Παλαμήδης που πρώτος δημιοι)ργησε στρατιωτικούς σχηματισμούς που 

άλλαξαν τη στρατιωτική τέχνη, καθώς και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, 

όπως το τάβλι, τα ζάρια κ.ά, ο αγνός και ·αγαπητός στο στρατό των Αχαιών 

ήρωας, που όμως οι άλλοι αρχηγοί , από φθόνο, τον σκότωσαν οι ίδιοι πριν 

κυριευθεί η Τροία. Και είναι γνωστό επίσης το πως εκδικήθηκε για το νέο 

ήρωα ο πατέρας του, ο Ναύπλιος, που έστελνε τους άλλους γιους του να 
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πλανεύουν, μια-μια τις γuναfκες των άλλων ηρώων-αρχηγών της εκσϊpαπίας 

ποντάροντας στην πλήξη των γυναικών κατά τη δ 1άρκε1α της δεκάχρονης 

πολ~ορκfας . Όλες απίστησαν στους άνδρες τους, εκτός μια μόνο , την 

Πηνελόπη! . . . Τότε το Ναύπλιο ήταν ανεξάρτητη πόλη και μέρος της 

«αμφικτιονίας», της Τροιζήνας. ΈπεiΤα όμως, τον Ζ' αιώνα , οι Αργείοι 

απέταξαv το Ναύπλιο και από τότε η πόλη αυτή έχασε την αvεξαρ τησfα, και 

Χρησίμευε μόνο σα λιμάνι και επίνειο και επίσης και ναύσταθμος του Άργους . 

Πολύ αργότερα, πάνω στα πανάρχωα, τα προϊστορικά, τα κυκλιjJπε ια 

τεfχη του Ναυπλίου, χτίστηκαν τα μεσωων1κά, βυζαντινά κα ι νεώτερα τείχη της 

λεγόμενης Ακροναυπλίας, δηλ. της αρχαίας ακρόπολης του Ναυπλίου. Όταν 
01 Φράγκοι κατέλυσαν το Βυζαντινό κράτος και μοιράστηκαν τις επαρχίες του 

μεταξύ τους, αντιστάθηκαν οι Σγουροί του Ναυπλίου και χρειάσϊηκαν 

κάμποσα χρόνια αγώνα για να καταλάβουν αυτή την πόλη . Οι δούκες de la 

Roche των ΑθηνιJJν ανακαίνισαν τις Βυζαντινές οχυρι)Jσε ι ς του Ναυπλίου. Και 
οι Βενετοί , στους οποίους αργότερα το Ναύπλιο περιήλθε, οχύρωσαν ακόμη 

Καλύτερα το μέρος. Όμως αυτό δεν εμπόδισε τους Τούρκους να καταλάβουν 

την Πόλη . . . Αργότερα οι Βενετοί με το Μοροζίνη κυρίευσαν το Ναύπλιο. Και 

τότε εξετέλεσαν πάρα πολλά έργα που ενίσχυαν κατά τον τελειότερο τρόπο τις 

οχυρώσεις. Γιατί είχαν καταστήσει το Ναύπλιο πρωτεύουσα της 

· Πελοποννήσου (του «βασιλείου του Μορέως» ). Τότε χτίστηκε και το φροϊφιο 

του Παλαμηδιού πάνω από την Ακροναυπλία . 

Ακόμη οι Βενετοί ανακαίνισαν και ενίσχυσαν κάτι παλιότερες οχυρlίJσεις 

Που οι ίδιο ι, πριν 200 περίπου χρόνια, είχαν κάνει επάνω στο εμπρός στο 

Ναύπλιο νησάκι το Μπούρτζι. Και όμως 01 Τούρκοι, χάρη σε προδοσία, 

έγιναν για άλλη μια φορά κύριοι τού Ναυπλίου . Και κράτησαν την πόλη 100 

και περισσότερα χρόνια, ως το 1822. Τότε Oi ξεσηκωμένοι Έλληνες, έπειτα 

από πολύμηνη πολιορκία, κυρίευσαν μ 1 αιφν1διασμό πρώτα το Παλα μήδ ί κ ι 

έπειτα την Ακροναυπλία . 
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Η επιμήκης χερσόνησος που βρέχεται από τη θάλασσα σχεδόν απ' όλα 

τα μέρη , σ' ένα σημείο μόνο, το ανατολικό, στο στενό λαιμό της χερσονήσου, 

συνδέεται με την ξηρά, εμπρός στο βράχο που ορθώνεται ψηλά, το Παλαμήδι. 

Αλλά κι εκεί, στην ανάμεσα χαράδρα, υπήρχε σκαμμένη φαρδιά και βαθιά 

τάφρος, πάνω στην οποία υπrΊρχε μια γέφυρα που ένωνε την τειχογuρισμέvη 

Πόλη με την προς τα ανατολικά της χιJ.φας. Παντού αλλού είναι η θάλασσα, ο 

μυχός του Αργολικού κόλπου. Στο βόρειο και βορειοανατολικό μέρος το 

λιμάνι, προς τα δuϊΙκά το άνοιγμα του κόλπου στο νότιο πάλι θάλασσα, η 

παραλία της Αρβανιτιάς, όπως λέγεται το μέρος, που αποθανάτισε μια φριχτή 

σκηνή, · μιαν αποτρόπαιη πράξη εξοντώσεως εκατοντάδων ΑλβανιίJV 

Μουσουλμάνων από τους ομοθρήσκους τους Τούρκους. Το μισό μέρος της 

Χερσονήσου, το νότιο που εfvαι και το ψηλότερο, αποτελεί ένα απέραντο 

φρούριο, την αρχαιοελληνική ακρόπολη («Ακροναυπλία») , το «lτς Καλέ» 

(«εσωτερικό φρούριο») , όπως αποκαλούσαν το οχυρό οι Τούρκοι. Κατέχει το 

νότιο μέρος του λόφου, που έχει ύψος 45 περίπου μέτρα. Αυτός είναι 

απόκρημνος γύρω-τριγύρω. 

Από το άλλο μέρος του λόφου, το βόρειο είναι η πόλη που αντικρίζει 

ακόμη βορειότερά της, πέρα από τη θάλασσα και τον κάμπο, στην απέναντι 

στεριά, το Άργος. Επίσης στο βόρειο μέρος, πολύ κοντά όμως προς την 

Παραλία της πόλης, περίπου 450 μ . , πέρα από το μώλο και την προκυμαfα 

Που δημιούργησαν οι Βενετοί πριν 300-400 χρόνια, φαντάζει μέσ' στη 

θάλασσα ένα μικρό κάστρο , μια μικρογραφία φρουρίου, επάνω σε νησάκι η, 

Πιο σωστά, σε σκόπελο, όπου μόλις ξεχωρίζουν οι βράχοι μερικά μέτρα πcΝω 

από τα ήμερα νερά του κόλπου. Άλλοτε στο νησάκι υπήρχε μια εκκλησούλα, 

του Αγ. Θεοδιi>ρου και για τούτο κω το νησί είχε τ' όνομα αυτού του Λγfοu. 

Όμως μετά την ανέγερση στο vησάκ1 του θαλασσινού φρουρίου οι Βενετοί το 

ονόμασαν «Καστέλι του Αγ . Θεοδι~ρου» , ή «Castel pasqualίugo». Σήμερα ο 

Κόσμος το ξέρει ως Μπούρτζι . Ο από το Bergaπo αρχιτέκτονας Α. Gambel!o 

έφτιαξε τα σχέδιά του το 14 71, και από τότε στο οχυρό έγιναν κω άλλες 
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πολλές διαρρυθμίσεις. Το μήκος του περιβόλου του που πιάνει όλο σχεδόν το 

νησάκι είναι περίπου 150 μ. Όταν στο Να(ιπλιο ξαναμπήκαν οι Τούρκοι, το 

1715, μέσα στο κέντρο του περιβόλου των Βενετών που ήταν ενισχυμένος με 
ορθογώνίΟυς και στρογγυλούς πύργους σήκωσαν και έναν ακόμη μεγάλο και 

ψηλό, έναν πελώριο, πύργο, ·συμπληρώνοντας έτσι την οχύρωση του μέρους. 

Ένας πελώριος σιδερένιος κρίκος ήταν εντειχισμένος στον 

παραθαλάσσιο στρογγυλό πύργο. Εκεί ήταν προσαρμοσμένη μια τεράστια 

βαριά σιδερένια αλυσίδα που είχε τόσο μάκρος, ώστε έφτανε ως την παραλία 
του Ναυπλίου, ως τη δυτική πλευρά της Ακροναυπλίας. Αυτού ήταν στημένος 

ένας προμαχώνας με κανονιοστάσιο και πυροβολεία για 5 κανόνια. Και επειδή 
τα κανόνια αυτά ήταν του ίδιου τύπου, και τα έλεγαν «αδέλφια . », ο 

προμαχώνας ήταν γνωστός με τ' όνομα τα «Πενταδέλφια ... Είχε φτιαχτεί εκεί 

μια στερεή προβλήτα όπου δενόταν στερεά η άκρη της αλυσίδας. Επειδή η 

θάλασσα είναι βαθιά μόνο στο μέρος από την παραλfα του Ναυπλίου ως το 
νησάκι, ενώ βόρεια από το Μπούρτζι είναι ρηχά τα μέρη και γεμάτα λάσπη, 

και όσα καράβια περνούσαν από εκεί κολλούσαν, τα πλοία για το Άργος ή για 

Κάθε άλλο μέρος του μυχού του κόλπου ήταν υποχρεωμένα, για να φτάνουν 

στον προορισμό τους, να περνούν ανάμεσα στο Ναύπλιο και το Μπούρτζι . Για 

Τούτο, το νησάκι Bourdzi λεγόταν και «Passage» από τους Ευρωπαίους . 

Ήταν δηλαδή τα καράβια στο έλεος των πολεμιστών του Ναυπλίου, γιατί 
αντιμετώπιζαν όχι μόνο την αλυσίδα, αλλά και τα διασταυρούμενα πυρά των 

δύο αντικριστών θαλασσινών φρουρίων. 

Αλλά δεν ήταν αυτού μόνο περιορισμένες οι οχυρι.ίJσεις του Ναυπλίου . 

Εκτός από την ακρόπολη (την «Ακροναυπλία»-«"lτς Καλέ») και εκτός από το 
Μπούρτζι και τους προμαχώνες του φρουρίου, υπήρχε και το τείχος που 
τριγύριζε ολόκληρη την πόλη του Ναυπλίου, εκτός από το νότιο μέρος δηλαδή 

το μέρος της Ακροναυπλίας . Το τείχος αυτό χτίστηκε γύρω στα 1500 και 

άρχιζε από το δυτικό μέρος της Ακροναυπλίας, προχωρούσε κατά το βορρά 
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λίγο, έπε ι τα γύριζε προς τα ανατολικά ακολουθώντας την παραλία, κι έφθανε 

στον ισθμό της χερσονήσου και γύριζε εκεί προς νότο για να ενωθεί και εκε ί μ ε 

την ανατολι κή γωνfα του εσωτερι κού φρουρίου . Αυτό το τείχος της πόλης 
αργότερα , ονομάστηκε «Τείχος του Βαρουσιού » από τους Τούρκους. Κι αυτό 

το τείχος του Ναυπλίου είχε προμαχώνες. Κυριότερος ήταν «του Μόσχου » . 

(Δεν υπάρχε ι πια . Σήμερα στη θέση του είναι χτισμ ένο το Γυμνάσιο 
Ναυπλίου). Αλλά με ιδιαίτερα μ εγάλη προσοχή ήταν φτιαγμένη όλη η 
ανατολική πλευρά του τείχους του Ναυπλίου, γιατί σ' αυτό το μέρος ήταν η 

κύρια πύλη του τείχους. Όλη την ανατολική πλευρά έπιαναν διάφοροι 

«προμαχώνες», Ιδιαίτερα φρούρια που υπεράσπιζαν αυτή την «Πύλη της 

Ξηράς» , όπως λεγόταν και με τα διασταυρούμενα πυρά τους κρατούσαν 
crvοιχτή την επικοινωνία της πόλης με την ξηρά, πέρα από το λαιμό της 

χερσονήσου . 

Είπαμε για την τάφρο , πλάι στο τείχος του λαιμού , που χώριζε το 

ανατολικό τείχος της πόλης από το βράχο του Παλαμηδιού . Πίσω από την 

τάφρο υπήρχε ένα άλλο οχυρό , σχήματος σφήνας , εκτεταμένο, πλάι σε όλο το 

μήκος της τάφρου. Κάτω από το οχυρό αυτό υπήρχαν χτιστές υπόγειες 

υπόνομοι, σκεπασμένες με θολωτές στέγες, που προχωρούσαν σε αρκετή 

απόσταση ως το μέρος όπου σήμερα βρίσκεται ο σταθμός του σιδηροδρόμου . 

Αυτές οι υπόνομοι ήταν εφοδιασμένες πάντα με αρκετές εκρηκτικές ύλες , ώστε 
σε δεδομένη στιγμή εφόδου πολιορκητικού στρατού να ανατινάζουν στον αέρα 

εκείνο το μέρος. Η γέφυρα επάνω από την τάφρο, έξω από την κύρια πύλη , 

ήταν φτιαγμένη με δύQ τρόπους . Το πέρα, προς το Παλαμήδι, μισό ήταν 
Τrέτρινο, χτιστό, ενώ το άλλο μισό (το μέρος της Πύλης του Ναυπλίου) ήταν 

ξύλινο και κινητό για να τραβιέται μέσα, κατά τη θέληση των μέσα στην Πόλη, 
τrου έτσι έκοβαν και σταματούσαν κάθε επικοινωνία με τα έξω . Η πύλη 

Κλεινόταν με δύο αλληλοδιάδοχες θύρες. Δύο σιδερόφραχτα πορτόφυλλα 

αποτελούσαν την έξω θύρα. Μερι κά βήματα πιο μέσα ήταν η δεύτερη πόρτα. 

Αυτή ή ταν σιδερένια και σχεδίου καταπακτής, εφ' όσον έπεφτε από τον επάνω 
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θόλο κάτω , κλείνοντας τον παραμέσα δρόμο . Πάνω από την πύλη ένα 

πελιί,>ριο γιαταγάνι ήταν κρεμασμένο από τό πέτρινο , τοξωτό, υπέρθυρο της 

Πύλης. Ήταν του γεvίτσαροu που είχε περάσει πρώτος κατά την άλωση του 

Ναυπλίου από μέρους των Τούρκων, το έτος 1715. Σύμφωνα με το θρύλο το 

γιαταγάνι κάθε Παρασκευή έσταζε αίμα , γ1ατί ήταν Παρασκευή η μέρα που 

κυριεύτηκε το Ναύπλιο εξ εφόδου και είχε χυθεί τότε άφθονο αίμα, και 

ιδιαίτερα, σ' αυτήν την επίκαιρη θέση της Πύλης . Το τείχος της πόλης 

γκρεμίστηκε , πριν 40 περίπου χρόνια . 

Η Ακροναυπλία εδαφολογικά αποτελείται από τρία διαφορετικά 

επίπεδα, τρεις εξιλJστες, π καθένας από τους οποίους αποτελεί ιδιαίτερο 

κάστρο. Το ψηλότερο είναι το δυτικό . Ενώ το πιο χαμηλό είναι το προς 

δυσμάς μέρος, το προς την τάφρο, αντικριστά στο Παλαμήδι, δηλαδή προς τη 

βορειοανατολική υπώρεια εκείνου του τόσο γειτονικού λόφου . Η άκρη της 

ακρόπολης ήταν σχεδόν συνεχόμενη με ένα ενετικό μεμονωμένο φρούριο, 

γνωστό ως «Προμαχών Γριμάνη», έργο του 1706, που κι αυτό προστάτευε 

τη γειτονική πύλη της στεριάς του Ναυπλίου. Αυτό το ακραίο φρούριο , που 

στα πλευρά του σώζεται πέτρινη μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφο το 

βενετσιάνικο φτερωτό λιοντάρι, διέθετε δυο πυροβολεία, το ένα πάνω από το 

άλλο . Στο νοτιοανατολικό μέρος είχε μια σιδερόφραχτη πύλη, που βγάζει στην 

παραλία, τη λεγόμενη «της Αρβανιτιάς», νότια του Ναυπλίου. Αλλά η πύλη 

αυτή για την οποία μιλούμε, δεν προστατευόταν μόνο από το οχυρό ή από τα 

τείχη της πόλης στα οποία ανήκε, αλλά και από κάποιο άλλο οχυρό, κάτω από 

το Παλαμήδι, χαμηλά, βορειοδυτικά του. Πυροβολεία άρτια υπήρχαν και από 

τις τρεις πλευρές αυτού του ανατολικού προμαχώνα της ακρόπολης του 

Ναυπλίου . Αυτό το ιδιαίτερο κάστρο το πρόσθεσαν οι Βενετοί κατά την πρώτη 

κατοχή τους τα έτη 14 77-14RO βάσει σχεδίων του Gambello και ήταν γνωστό 

στους Ναυπλιώτες ως «φρούριο Τόρο», οπό παραφθορά της βενετσιάνικης 

ονομασίας του «Castello del Torrione» . Τώρα επάνω του χτίσθηκε σύγχρονο 

ξενοδοχείο, το «Ξενία» και κατέστρεψε το ιστορικό μνημείο . 
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Προς τα δυτικά του, στο νότιο μέρος της χερσηvήσου, αλλά συνεχόμενο 

και σε επι κοινωνία μαζί του (χάρη σε ανάμεσα τους πύλ,η), είναι άλλο 

φρούριο, το μεσαίο , στη σειρά αυτή φρουρίων , που πιάνει όλη τη νότια 

πλευρά της ακρόπολης του Ναυπλίου. Είναι αυτό που ,ονομάζεται «Κάστρο 

των Φράγκων», σε αντίθεση προς το πιο μεγάλου φρούριο της ακρόπολης, 

δυτικότερά του, που λεγόταν «Κάστρο των Ελλήνων», και ήταν 
προγενέστερο Βυζαντινό κτίσμα , χτισμένο πάνω στην παλιά μυκηναϊκή 

ακρόπολη του Ναυπλίου, που κατείχε και τη μεγαλύτερη και επίσης ψηλότερη 

θέση της χερσονήσου του Ναυπλίου. Το Φράγκικο, δηλ. το μεσαίο κάστρο, το 
είχαν χτίσει οι Γάλλοι δούκες των Αθηνών de 1 α Roche, στους οποίους είχε 

δοθεί το Ναύπλιο από τον ηγεμόνα της Πελοποννήσου σαν αμοιβιΊ για τη 
συμβουλή τους στην άλωση του Ναυπλίου. Το φρούριο αυτό έχει πυροβολεία 

στη βόρεια και στην ανατολική πλευρά του. Στις άλλες πλευρές του τα τείχη 

του έχουν μόνο επάλξεις με πολεμίστρες. 

Το μεγάλο , το δυτικότερο , το Ρωμαϊκό Κάστρο (το «lτς Καλέ» των 

Τούρκων) η αρχαία ακρόπολη, η παλιά Ακροναυπλία, με το πανάρχαιο 
υτrερτρισχιλιόχρονο πολυγωνικό κυκλώπειο τείχος (που αποτελεί και τη· βάση 

του μεταγενέστερου μεσαιωνικού περιβόλου) ήταν το κυριότερο από τα 

φρούρια του Ναυπλίου. Το ανώμαλο έδαφός του , ψηλότερος αυτός εξιί)στης, 

που εξέχει βαθιά σαν ακρωτήριο μέσα στη θάλασσα προς το νοτιοδυτικό 

μέρος , δεν έχει τείχος , ούτε προς το νότο , ούτε προς τη δύση , γιατί είναι 

φυσικά απρόσιτες αυτές οι πλευρές του, καθώς είναι πολύ απόκρημνος ο 

βράχος που το περιβάλλει . Στη vοτιοδυτικr1 γωνία του φρουρίου υπάρχει 
ιδιαίτερος μεμονωμένος προμαχώνας. Όταν οι Γάλλοι δούκες ύψι.,Jσαν 
ανατολικά του το Φράγκικο κάστρο, άνοιξαν ανάμεσά τους μια πυλίδα για να 

επικοινωνούν τα δύο κάστρα. Αλλά η κύρια πύλη του φρουρίου ήταν στο 

βόρειο του μέρος. Την άνοιξε ο Αυγουστίνος Σαγρέδος κατά τα τελευτα ία 
ΧΡόνια της δεύτερης ενετοκρατίας εμπρός από ένα εκεί σηκωμένο ισχuρό 

ενετικό προμαχώνα , το γνωστό σαν «'Οχυρό Δολφίνου ». Μάλιστα αυτός ο 

204 



ΤΕΙ. ΠΕ!ΡΑΙΑ ΟΧΥΡΩι\iΑ Πf<ΕΣ ΠΟΛΕ!Σ ΣΤΟΝ ΕΛΜΔίΚΟ ΧΩΡΟ 
----------

«Δολφίνος» , που ήταν «Προβλέπτης», ίΟυ στόλου για να ευκολύνει τους 

στρατιώτες να μπαίνουν ευκολότερα σrηv ακρόπολη από τηv πόλη έφτιασε 

πέτρινα σκαλοπάτια που από την πόλη ανέβαζαν σ' αυτή την πύλη. 

Βορειότερα από αυτό το Ρωμαϊκό (Βυζαvτ1νό-Ρωμαϊκό) το ελληνικό αυτό 

κάστρο της αρχαίας Ακροναυπλίας, στις προς βορpά υπώρειές του ήταν, 

αρχικά, δηλαδή τα παλιότερα χρόνια τα ελληνικά σπίτια . Όσο για το τείχος 

που ξεκινώντας από το δυτικότερο σημείο της ακρόπολης προχωρούσε κατά 

το βορρά και έκλεινε ως παραθαλάσσιο την πόλη του Ναυπλίου, αυτό οι 

Τούρκοι , κατά τη δει)τερη περίοδο της κατοχής τους τ' ονόμασαν «Κάστρο 

του Βαροuσιού », γιατί αυτοί το Ναύπλιο το αποκαλούσαν Βαρούσι . 

Όμως απ' όλα τα φρο(ιp!α και τα κάστρα και τους προμαχώνες του 

Ναυπλίου, το πιο καίριο, το πιο επίφοβο και πιο συγκροτημένο κάστρο , το πιο 

ισχυρό οχυρό έργο είναι το φρούριο που βρίσκεται πάνω σχεδόν από το 

Ναύπλιο στον ψηλό λόφο πλάι , ανατολικά της Ακροναυπλίας, το λεγόμενο 

Παλαμήδι. Αυτού στην κορυφή του, σε ύψος 216 μ. περίπου πάνω από την 

Πλαϊνή θάλασσα, υπήρχαν ίχνη προϊστορικού κυκλώπειου φρουρίου, αλλά το 

σχετικά σύγχρονο οχυρό έγινε μόλις στις αρχές του ΙΗ' αιώνα, τα χρόνια που 

κυβερνούσε από το Ναύπλιο την Πελοπόννησο ο Αυγουστίνος Σαγρίεδος. 

Ένας Δαλμάτης μηχανίκός, ο Ant. Giaxίch, έφτιασε τα σχέδια και μεταξύ των 

ετών ·1711 και 1714 τα εξετέλεσε ο Γάλλος La Salle , ο ίδιος που σε λίγο 

Πρόδωσε τους Βεvετούς αχρηστεύοντας τα κανόνια, χάρη των Τούρκων. Εκεί 

Ψηλά, πάνω από την πόλη και την Ακροναυπλία, χτίστηκαν τρία 

συγκροτήματα οχυρών , που ονομάστηκαν: Του Αγiου Γεράρδοu, του Αγiου 

Νικολάου και του Αγίου Αuγοuστfνοu. 

Αλλά ουσιαστικά το συ-yκρότημα του Παλαμηδιοι) δεν το αποτελούν 

μόνο τρία, αλλά οχτώ αυτοτελείς και απομοvωμέvοι προμαχώνες , που ο 

Καθένας υπεράσπιζε ιΊ και μπορούσε , υπό ορισμένες προϋποθέσεις να 

χτυπrΊσει τον άλλο . Όταν το Παλαμήδι , αργόπρα κυριε(Jθηκε από τους 
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Τούρκους, αυτοί έδωσαν δικά τους ονόματα στις «νταπιες». Και πάλι όταν το 
Παλαμήδι κυριεύθηκε από τους ξεσηκωμένους 'Ελληνες στον Αγ(;JVα για την 
Ανεξαρτησία, τα οχυρά πήραν ελληνικές ονομασίες και αυτές διατηρούνται 

·έως τώρα. Ο πρώτος προμαχώνας είναι Αχιλλεύς. Είναι στο χαμηλότερο 
σημείο του φρουρίου πάνω στο λόφο. Και το τείχος του δεν είναι ψηλό . Είναι 

μόλις 6 μ. Ο δεύτερος είναι ο Θεμιστοκλής. Ο τρίτος ο Φωκίων, ο τέταρτος ο 
Επαμεινώνδας, π πέμπτος ο Μιλτιάδης, ο έκτος ο Λεωνίδας, ο έβδομος το 
Φρουραρχείο , γιατί αυτού ήταν το Φρουραρχείο, και ο όγδοος, ο 
Προμαχώνας με τα 17 μ. ύψος έξω, πάνω από την οχυρή, την αντικριστή στο 

Ναύπλιο πύλη του Φρουρίου, που είχε προορισμό να την προστατεύει, αυτός 
0 Προμαχώνας ονομάσθηκε Ροβέρτ από το όνομα του Γάλλου φιλέλληνα που 

έπεσε στην Αθήνα κατά την έφοδο στο Κάστρο (Ακρόπολη της ΑθrΊνας). 

Καθένας από αυτούς τους προμαχώνες δεν είχε μόνο τον ατομικό 

περίβολό του και τα πυροβολοστάσιά του στις επάλξεις και τις οπλοθυρίδες, 

είχε και ξεχωριστά για τους φρουρούς, φυλάκια, στεγασμένα με επάνω θόλους 
και τοίχους γύρω γύρω, ιδιαίτερες αποθήκες πολεμικού υλικού τροφίμων και 

βρόχινου νερού σε ιδιαίτερες στέρνες. Το πιο μεγάλο οχυρό ήταν ο 
«Μιλτιάδης», που οι Τούρκοι το έλεγαν «Μπαζιριάν ντάπια». Έχει ύψος 22 

μ . , διαθέτει πολλές κανονιοθυρίδες και πάρα πολλές τουφεκίθρες. Και είχε την 

ευχέρεια να χτυπά, αν ήταν ανάγκη, και όλα τ' άλλα οχυρά που ήταν γύρω του 

Και κάτω, γιατί μπορούσε να ξερνά φωτιά απ' όλα γύρω τα πλευρά του. Είχε 

μεγάλη, σιδερόφραχτη πύλη που την προάσπιζε και ιδιαίτερο, ξέχωρο , οχυρό, 

στημένο μπροστά της. Έχει και μια πελώρια δεξαμενή νερού και εφτά θολωτές 

αποθήκες, που χρησιμοποιήθηκαν σα φυλακές κατόπιν. Μάλιστα, σε μιαν από 

αυτές, οι Βαυαροί αντιβασιλείς, που επιτρόπευαν τον ανήλικο βασιλιά Όθωνα, 

έριξαν τον ήρωα του ελληνικού Αγώνα για την Ανεξαρτησία Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη (και με σκανδαλώδη «δικαστική» απόφασή τους, που δε 
δέχτηκε ούτε ο πρόεδρος του δικαστηρίου παρά τις πιέσεις τους να 
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υπογράψει) τον καταδίκασαν σε θάνατο, μόνο και μόνο γιατί ο άλλοτε 

αρχιστράτηγος ήταν φίλος των Ρώσων και συνεπώς αντίπαλος τους . 

Με δυο δρόμους το Παλαμήδι επικοινωνούσε με το Ναύπλιο τα χρόνια 

των Τούρκων . Και οι δύο οδηγούσαν από ψηλά κάτω προς το βορειοδυτικό 

μέρος του λόφου (ανατολικά του Ναυπλίου). Ο ένας είναι ανοιχτός . Ο άλλος 

σκεπασμένος και μάλιστα με θολωτή στέγη. Αποτελείται από θολωτές 

υπονόμους, που επιτρέπουν ωστόσο, χάρη σε ανοίγματα να μπαίνει φως και 

να φωτίζει το δρόμο. Ο θολωτός αυτός ανηφορικός δρόμος στην εξωτερικr~ 

Πλευρά του έχει και μικρές πολεμίστρες. Ψηλότερα, βέβαια, παύει να υπάρχει 

στέγη, γιατί ο δρόμος είναι πια προφυλαγμένος από τους γύρω βράχους και 

G πρόσβλητος από τους εχθρούς που βρίσκονταν χαμηλότερα κάτω ... 

Στα 1822, τελευταία μέρα του Νοεμβρίου, έπειτα από πολύμηνη και 

δύσκολη πολιορκία του Ναυπλίου, ο Στάϊκος Σταίκόπουλος, με 350 παλικάρια, 

κυρίευσε το Παλαμήδι. Τα φρούρια της Ακροναυπλίας και τ' άλλα του 

Ναυπλίου βρέθηκαν υποχρεωμένα την άλλη μέρα να παραδοθούνε. Το 

γεγονός προξένησε κατάπληξη σ' όλο τον κόσμο, γιατί τα συγκροτήματα αυτά 

φρουρίων χαρακτηρίζονταν «απόρθητα» από όλους τους τότε «ειδικούς» και 

«αρμοδίους». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8° 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑ ΤΙΑ 

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1.453 μ.Χ . σηματοδότησε την 

οριστική υποδούλωση των Ελλήνων στοu.ς Τούρκους. Αν εξαιρέσουμε τις 

περιοχές - νησιώτι κες κυρίως - που κατείχαν οι Βενετοί για κάπο ιο χρονικό 

δ ιάστημα, ο κυρίως όγκος του Ελλαδικού χώρου και κυρίως η ηπειρωτική 

Χώρα έμεινε στα χέρια των Τούρκων για πάνω από 3Οό χρόνια. Η εξέλιξη 

αυτή η οποία επέβαλε του Οθωμανούς ως τους νέους αφέντες του τόπου για. 

αιιλJVες, επηρέασε σημαντικά όλες τ ι ς μορφές ζωής κοινωνικής, οικονομικής 

και πολιτιστικής στην επ' αυτών περιοχή . Οι Τούρκοι, ένας λαός ερχόμενος 

από την Ανατολή, ημϊάγριος, σχεδόν βαρβαρικός · με μία συvεχιt.>ς 

αναπτυσσόμενη δυναμική επέβαλε σε αρκετές περιπτώσεις τα δικά του 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα. Όσον αφορά τον τομέα της 

αρχιτεκτονικής και δη της οχυρωματικής τέχνης οι επιδράσεις τους είναι 

φανερές σε αρκετές πόλεις , αλλά σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζουν τη 

μοναδικότητα και την κατασκευαστική τελειότητα των Βενετών και Βυζαντινών . 

Οι Οθωμανοί όντας λαός ερχόμενος από την Ανατολή, ανομοιόμορφος, 

και με αρκετές αντιθέσεις στο εσωτερικό του, μετέφερε στον Ελλαδικό χώρο 

γνωρίσματα που συναντώνίαι ευρύτερα σε ανατολικότερους λαούς (Άραβες, 

Μεσοανατολίτες κ.λ.π.) τα οποία επηρεάζονται σε στενό βαθμό από τις 

θρησκευτικές τους πεποιθιΊσεις , γι' αυτό άλλωστε παρατηρούμε σε πολλές 
οχυρώσεις πόλεων της εποχής τους χαρακτηριστικά τειχών και πύργων που 

μαρτυρούν μουσουλμανική προέλευση, όπως δαντελωτές επάλξεις και 

θολωτές στέγες σε φρούρια. 

Την ίδια περίοδο οι συγκρούσεις μεταξύ των Τούρκων και των 

σκλαβωμένων Ελλήνων ήταν σχεδόν πάντα συνεχείς . Το ιδιότυπο σύστημα 

διοίκησης - φεουδαρχικού τύπου - των Τούρκων καθώς και οι συνεχείς 
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επιδρομές ληστρικών και ανταρτικών ομάδων δημιουργούσε έντονη 

ανασφάλεια στους κατοίκους. Για το λόγο αυτό πολλοί Τούρκοι αφένπς 

οχύρω.vαν τα σπίτια τους κυρίως, ενώ επισκεύαζαν και ορισμένα ζωΤίκής 

σημασίας γι' αυτούς παλαιότερα φρούρια. Για αντίστοιχους λόγους το ίδιο 

έπρατταν και οι Έλληνες προύχοντες στα δικά τους σπίτια. Οι υπ6λοιποι 
Έλληνες κατοικούσαν είτε σε ανοχύρωτα χωριά, είτε μέσα στις πόλεις κάτω 
από το βλέμμα και το φόβο των Τούρκων . Ωστόσο σε ορισμένες περιοχές -

δυσπρόσιτες- το κυρίαρχο αίσθημα της ελευθερίας και της κυριαρχίας 
οδήγησε τους κατοίκους αuτ<JJV των περιοχών (Σοίιλι, Μάνη) να οχυρώσουν 

τα χωριά και τα σπίτια τους (στη Μάνη συναντάμε κυρίως οχυρές κατοικίες), 

ώστε να είναι σε θέση να αντικρούουν τις Τουρκοαλβανικές επιδρομές . Οι 

μορφές αυτές οχύρωσης παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

άπτονται των συνθηκών ζωής εκείνης της εποχής, αλλά και του τρόπου 
σκέψης των ανθρώπων αuϊών. 

Όπως λοιπόν μπορεί εύκολα να παρατηρrΊσε1 κανείς η οχυρωματική 

τέχνη της Τουρκοκρατίας στον Ελλαδικό χώρο δεν ακολουθεί την εξελικτiκή 

πορεία και τις μορφές που απαντώνται στον uπόλοίπο κόσμο κω ειδικότερα 

στη Δύση. Οι οχυρώσεις αυτές αποτελούν ένα ιδιαίτερο μείγμα παλαιότερων 

και καινούργιων χτισμάτων, τα οποία επηρεασμένα από τις συνθήκες 

· Πολιτισμού, δημογραφικr1ς σύνθεσης και οικονομίας που επικρατούσαν στη 

Νότια Βαλκανική απέκτησαν μία ιδιαίτερη μορφή αφού εξυπηρετούν 
συγκεκριμένες ανάγκες. 

Υλικά - Μέθοδοι οχύρωσης 

Τούρκοι 

Όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι αuτα ητοv 

κυρίως πέτρες ακατέργαστες από γειτονικές περιοχές , ενώ γινόταν ευρεία 
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ΧΡήση και υλικών, όπως πλάκες και μάρμαρα από αρχαιοελληνικές 
οχυρώσεις, καθώς επίσης και υλικών από άλλα μεσαιωνικά τείχη. 

Ο τρόπος οχύρωσης μπορεί να χαρακτηριστεί πρόχειρος, ενώ σε 

ΊΤερηττώσε ι ς που υπήρχε έτοιμο λαξευμένο υλικό (από αρχαία τείχη βέβαια) 
έχϊιζαv κανον ι κότερα και με κάποια ομοιομορφία. 

Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπου έχτισαν κωvούργια τείχη σε 

ΊΤόλεις, αφού κυρίως έκαναν ενισχύσεις στα ήδη υπάρχοντα μεσαιωνικά και 
αρχαία τείχη που προϋπήρχαν. Βέβαια οι επισκευές και ενισχύσεις γίνονταν 

μόνο σε οχυρώσεις που θα τους εξυπηρετούσαν, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι καταστροφές που έκαναν, καθ' όλη την παραμονή τους στον Ελλαδικό 

Χώρο, ήταν πολίJ περισσότερες από τις επισκευές τους. 

Και εδώ τα βασικά μέρη της οχύρωσης παραμένουν τα ίδια (όπως ψηλά 

και χοντρά τείχη , πολεμίστρες , προμαχώνες , πύργοι όπου χρειάζονταν), ενώ 

εμφανίζονται και χωματένιοι όγκοι πίσω από τους προμαχώνες και τα τείχη , 

ΊΤου απέκοπταv την καταστροφικr) πορεία τόσο των βλημάτων, όσο και των 

Οβίδων. Επίσης τα τείχη, απ' την εποχή που εμφανίστηκαν τα πρώτα κανόνια, 
15 μ .Χ . αιώνας, άρχισαν να γίνονται χοντρότερα στη βάση, ενώ 
δη.μιουργήθηκαν και μπουκαπόρτες για τα κανόνια. 

Χαρακτηριστικό όμως των τουρκικών οχυρωματικών έργων μπορούμε 

vα ΊΤούμε ότι είναι η χρησιμοποίηση κυρίως στρογγυλών πύργων , οι 

τετραγωνισμένες επάλξεις, οι δαντελωτές πολεμίστρες , καθι.l>ς και 01 θολωτές 

στέγες, όπως για παράδείγμα στις αποθήκες πυρομαχικών. Προσπαθούν 

εnfσης, οι Τούρκοι πασάδες, να δώσουν, όσο ήταν δυνατό και κάποια στοιχεία 

διακόσμησης 1 με σκοπό να δείξουν το μεγαλεfο τους . 
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Έλλ"ηνες 

Οι Έλληνες, έχτισαν με πέτρα, του τόπου τους, τα τείχη και τους 

πύργους που οχύρωναν τις ελάχιστες «πόλεις» τους , εκείνη την εποχή της 
τουρκοκρατίας. 

Είναι από τις λίγες περιπτώσεις όπου η υπεράσπιση των κατοίκων της 

Πόλης έγκειται πρώτα στη φυσική τους οχύρωση και κατά δεύτερο λόγο στα 
τείχη της. 

Δεν υπήρχαν προμαχώνες, ούτε προτειχίσματα, όπως επίσης και 

τάφροι . Όλα αυτά ήταν άχρηστα διότι η πορεία προς το κάστρο μέσα από 

στενά, δυσπρόσιτα μονοπάτια όπως και γκρεμοί που το περιτριγύριζαν 

συνήθως, αντικαθιστούσαν τα παραπάνω . 

Η κατασκευή των τειχών και πύργων γίνονταν με αργούς λίθους , ήταν 

ενωμένοι με τσιμέντο, ενώ το σύστημα οικοδόμησης έφερνε προς το 

Πολυγωνικό . 

Υπήρχαν και εδώ ξεχωριστοί πύργοι- παρατηρητήρια σε κοντινές 

αποστάσεις, ενώ στους πύργους της οχύρωσης υπήρχαν μικρά ανοίγματα απ' 

όπου πυροβολούσαν με τα όπλα τους. Κάνουν τέλος, και εδώ, την εμφάνισή 
τους οι ζεματιστές, όπως επίσης και οι στέρνες. 

Παραδείγματα 

IΩΑΝΝΙΝΑ 

Το κάστρο των Ιωαννίνων είναι χτισμένο επάνω σε μία χερσόνησο που 

εισχωρεί στη λίμνη Παμβώτιδα και έχει έκταση γύρω στα 190.000 μ . (190 

στρέμματα) . Το έδαφος της χερσονήσου στην περιοχή όπου ενώνεται με την 
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ξηρά είναι σχετικά ομαλό και στο επίπεδο σχεδόν της λίμνης. Καθώς η 
χερσόνησος προχωρεί μέσα στη λίμνη προς τα βορειοδυτικά, εξελίσσεται σε 

δύο βραχώδη υψώματα, τις ΒΔ και ΝΑ Ακροπόλεις . Οι ακροπόλεις αυτές σε 
Παλαιότερα χρόνια πριν ανεγερθούν τα εξωτερικά τείχη του Αλί Πασά και πριν 

διαμορφωθεί από τον ίδια η ΝΑ ακρόπολη ως εσωτερικό φρούριο (ΠΣ-ΚΑΛΕ) 
Πρέπει να ήταν πολύ πιο ευδιάκριτες και επιβλητικές. Το έδαφος του 

εσωτερικού χώρου του Κάστρου ήταν 1,50-2,00 μ. χαμηλότερο σε 

Παλαιότερες εποχές. Έτσι η εντύπωση που θα έδιναν οι απροσπέλαστοι 

βράχοι των Ακροπόλεων θα ήταν ακόμα πιο έντονη. 

\ - : J\ 
.,~..._... \ 

( 

Η εικόνα της φυσικής οχύρωσης που έδινε το Κάστρο πρέπει να 

συμπληρωθεί με την παρατήρηση ότι η χερσόνησος ήταν αποκομμένη από 

την ξηρά από μια πλατειά τάφρο και ότι γύρω από το Κάστρο δεν υπήρχαν 

επιχώσεις και δρόμοι όπως σήμερα, αλλά τα νερά της λίμνης έφθαναν μέχρι 

τους βράχους ή τα τείχη του Κάστρου, κάνοντας το έτσι ακόμα πιο οχυρό . 
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Μετά το 1611 και μέχρι τον Αλή Πασά δεν αναφέρονται σημαντικές 

επισκευές ή περιστατικά που να δείχνουν οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια κατά 

του Κάστρου. Όταν το 1788 ο Αλή Πασάς ο Τεπενλής ανέλαβε την διοίκηση 

των Ιωαννίνων και αφού το Κάστρο είχε υποστεί φθορές του χρόνου από τους 

αιώνες που είχαν περάσει, άρχισε να το επισκευάζει. 

Μετά την ανακάλυψη του χάρτη του Barbie du Bocage και αφού 

μελετήθηκε ο χάρτης αυτός σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες ιστορικές 

μαρτυρίες συνάγετε το παρακάτω συμπέρασμα α) οι εργασίες 

τροποποιήσεων - αναμορφώσεων του Αλή Πασά ήταν πολύ μεγάλης 

έκτασης, τόσης ώστε άλλαξε η μορφή του Κάστρου, β) οι εργασίες άρχισαν το 
1815 και ολόκληρα τα εξωτερικά τείχη του Κάστρου δημιουργήθηκαν 
ανακατασκευάστηκαν από τον ίδιο. 
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Στο εξωτερικό τείχος προς την πόλη και σε τρία βασικά σημεία του, 

δημιούργησε ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ πολυγωνικούς πλαγ1οφί1λαξης . Τα σημεία αυτά 
είναι κάτω στο Μώλο στην Προκυμαία, στο Κουρμανιό. Η τάφρος που υπήρχε 
μπροστά από το Κάστρο ανακατασκευάστηκε από τον Αλή σύμφωνq με τα 

νέα όρια της καινούργιας ΝοτιοδυΤiκrις του πλευράς. Μία ξύλινη γέφυρα ένωνε 
την πόλη με το Κάστρο πάνω από το χαντάκι, που ήταν πλάτους έξη-εφτά 

μέτρων . Ήταν η «ευρεία και πλευστή» όμως μας πληροφορεί ο Λαμπρίδης και 

μαζί με την ισχυρή θεμελίωση στους βράχους της λίμνης κατέστησε το 

Φρούριο ακόμα πιο απόρθητο . 

Ο Ριλής ακόμη φάρδυνε την τάφρο που ήταν πλάι στη δυτική πλευρά 

του τετράγωνου φρουρίου, χωρίζοντας τη γλώσσα όπου επάνω ορθωνόταν το 

κάστρο από τη στεριά της Ηπείρου . Τη φάρδυνε πολύ και ένωσε τις δύο άκρες 

της με τα νερά της λίμνης, γεμίζοντας την τάφρο με νερό ως πάνω. Έτσι 

απομόνωνε εντελώς και τη στεριά και το κάστρο και το μετέβαλε σε 

Πραγματικό νησί. Επίσης έξω και πέρα από το φρούριο, μερικές εκατοντάδες 

μέτρα στα νότια του κάστρου, όρθωσε ένα άλλο κάστρο, στη Λιθαρίτσια, σαν 

Προμαχώνα του φρουρίου. Το μετέβαλε σε απροσμάχητο φρούριο με 

Πύργους, υπονόμους και άλλα αμυντικά έργα. Αργότερα (1915) έχτισε και 

άλλους πύργους και στο κυρίως κάστρο και στο φρούριο της Λιθαρίτσας . 

Η ΝΔ πλευρά του Κάστρου είναι αυτή που αντικρίζει την πόλη και είχε 

ανάγκη για μεγαλύτερη προφύλαξη. Έτσι το πάχος του τείχους φθάνει τα 1 Ο 

μέτρα. Εδώ χτίστηκαν δύο τείχη από τον Αλή Πασά, εσωτερικό και εξωτερικό. 

Το εσωτερικό, χτίστηκε επάνω στα θεμέλια του παλιού βυζαντινού τείχους . Το 

εξωτερικό όμως ολόκληρο χτίστηκε απ' αυτόν και το διάστημα που έμεινε 

ανάμεσά τους διαρρυθμίστηκε σε θαλάμους που συγκοινωνούν σε μακριά 

σειρά ο ένας με τον άλλο και που είναι τα μπουντρούμια του Αλή. 
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Στο κέντρο της πλευράς αυτής υπάρχει η Μεγάλη Πύλη του Κάστρου. 

Στην ίδια θέση υπήρχε και στο χάρτη του Barbie. Ομως το 1670 ο Evilya 

Ce/ebi μας πληροφορεί ότι η κύρια πύλη τότε, ήταν στον νότιο προμαχώνα 
του Κάστρου. 

Δεξιά και αριστερά από την κεντρική πύλη του Κάστρου υπήρχαν οι 

ογκώδεις τετράγωνοι προμαχώνες με φυλάκια. 

Η χερσόνησος του Κάστρου ήταν αποκομμένη μέσω της πλατειάς 

Τάφρου, όπως μας πληροφορούν οι ιστορικές μαρτυρίες, όμως η μορφή της 
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τάφρου και οι όχθες της είχαν άλλο σχήμα από αυτό που γνωρίζουμε . Εάν 

μετρήσουμε την περίμετρο του Κάστρου στην μορφή που το μετέτρεψε ο Αλή 

Πασάς, δηλαδή όπως είναι σήμερα, βρίσκουμε 1800μ. Το 1670 ο Ε . Celebi 

υπολογίζει την περίμετρό του σε 3.000 βήματα (3 . ΟΟΟχΟ . 75=2.250 μ) Από τη 

σύγκριση αυτή προκύπτει ότι ο Αλή Πασάς παρέλαβε ένα Κάστρο το οποίο 

είχε μεγαλύτερη περίμετρο αλλά η κατάστασr) του θα είχε εμφανή τα σημάδια 

του χρόνου, ώστε να προβεί στις γνωστές εκτεταμένες επεμβάσεις

επιδιορθώσεις . Όταν ο Αλή Πασάς έγινε κυρίαρχος των Ιωαννίνων το 1788, το 

Κάστρο είχε ήδη πολλές φορές υποστεί επισκευές-επεμβάσεις. 

Η περίμετρος του Κάστρου των Ιωαννίνων σήμερα δεν ξεπερνά τα 

1.80Ομ . Άρα ο Αλή Πασάς με τα έργα του , όχι μόνο μετέτρεψε την εικόνα που 

είχαμε γι ' αυτό , αλλά το κατέστησε οχυρότερο μειώνοντας την περίμετρό του, 

και κατ' επέκταση την επιφάνειά του. 

ΑΘΗΝΑ 

Η Ακρόπολη, επί Τούρκων, έγινε συστηματικά ένα φρούριο 

αποκλειστικό και ολοκληρωμένο . Φτιάχτηκαν αμέσως πολλά και διάφορα 

κτίρια αναγκαία σε ενδεχόμενη πολιορκία . Έτσι δημιουργήθηκαν επάλξεις 

ΊΤάνω στα τείχη, στρατώνες, σπίτια για τους αρχηγούς, αποθήκες" δεξαμενές 

νερού, δρομάκια που οδηγούσαν στις σκοπιές για τις επιθεωρήσεις και τις 

εφόδους, Επίσης οι Τούρκοι οχύρωσαν και ορισμένα τμήματα της Ακρόπολης 

ιδιαιτέρως . Ήταν η εποχή που το πυροβολικό είχε αναπτυχθεί πολύ στην 

Ευρώπη . Έτσι, εκτός από τις διαμορφ<JJσεις που έκαναν cτο εσωτερικό του 
Κάστρου , τοποθέτησαν κανονιοστοιχίες στις εξέδρες, έφτιαξαν πολεμίστρες, 

ενίσχυσαν τα τρωτά σημεία του τείχους. Κατασκεύασαν εμπρός στα 

Προπύλαια έναν ισχυρότατο προμαχώνα του Ιουστινιανού, καθώς και δύο 
τμήματα ενός αρχαίου προμαχώνα . Γκρέμισαν το ναό της Αθηνάς -Απτέρου-
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Νίκης , και χρησιμοποίησαν τη θέση του σαν πύργο, όπου επάνω έβαλαν 

κρυμμένα πίσω από επάλξεις , 6 κανόνια . 

Έξω κάτω από το κάστρο , οι Τούρκοι καϊασκε(ιασαν ένα τείχος χαμηλό 

που ένωνε τα δύο θέατρα που βρίσκονται στο νότιο μέρος της Ακρόπολης -

το Ωδείο του Ηρώδου και το θέατρο του Διονύσου -. Η μία άκρη αυτού του 

τείχους ανέβαινε προς το ΝΔ. μέρος και ενωνόταν με το τείχος της Ακρόπολης 

κοντά στη θέση όπου ήταν άλλοτε και είναι τώρα η Αθηνά -Άπτερος- Νίκη. Το 

άλλο προχωρούσε κατά τα ανατολικά και ακουμπούσε στον περίβολο που 

έζωνε κάτω την πόλη. Ταυτόχρονα άλλαξαν και τον προορισμό των 

κυριότερων αρχαίων κτισμάτων . Ο Παρθενώνας έγινε τζαμί και στολίσθηκε και 

με ένα μιναρέ που όρθωσαν στο πλάι. Το Ερεχθείο χρησιμοποιήθηκε για 

κατοικία στο χαρέμι. Και τα Προπύλαια, όπου προηγουμένως έμεναν οι Γάλλοι 

δούκες, οι αρχηγοί των Καταλάvων και οι Φλωρεντίνοι Ατσαγιόλι, τώρα 

Χρησίμευαν για κατοικία του Αγά φρουράρχου . 

Όμως το 1778 οι Τούρκοι έκριναν όϊΙ έπρεπε να χτιστεί άλλος, 

μεγαλύτερος περίβολος για ν' αποκρούονται οι επιδρομές των Τουρκαλβανών 

κατά της Αθήνας. Και πραγματοποίησαν το σχέδιό τους . Το καινούργιο τείχος 

ήταν κάπως κανονικότερα χτισμένο και με κάποια ομοιομορφία, τουλάχιστον 

στο ύψος και το φάρδος. Το οικοδομικό υλικό του όμως είχε μεγάλη ποικιλία. 

Γιατί, για να φτιαχτεί το τείχος όσο πιο γρήγορα μπορούσε ι δεν 

Χρησιμοποιήθηκαν μόνο πλάκες και μάρμαρα , παρμένα από τ αρχαίο και 

μεσαιωνικό τείχος , παρά ξηλώθηκαν και πάρθηκαν και κάθε λογής πλάκες και 

στήλες από ερειπωμένα (ή και μη ερειπωμένα) Βυζαντινά , ή και αρχαία, 

μνημεία που τα είχαy σεβαστεί τόσοι ως αιώνες! Σαν εργάτες 

Χρησιμοποιήθηκαν με τη βία όλοι οι Αθηναίοι κάτοικοι , μικροί και μεγάλοι 

άντρες και γυναίκες, άρχοντες, νοικοκυραίοι, αλλά και «εξωτάρηδες» και 

«παζαρίτες» . Αυτός ο καινούργιος περίβολος της τουρκοκρατούμενης Αθήνας 

είχε εφτά πύλες . Μάλιστα μία απ' αυτές ήταν η «Πύλη (Αψίδα) του Αvδρισνού , 

που οι τότε Αθηναίοι την έλεγαν «Καμαρόπορτα» ή «Πόρτα της 
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Βασιλοπούλας» . Οι λιγοστοί, μετρημένοι στα δάκτυλα γραμματισμένοι της 

εποχής ονόμασαν το καινούργιο τείχος «τειχίον». Το πλήθος όμως των 

αγραμμάτων Αθηναίων το αποκαλούσαν «Μπούρτζι». 

ΆΡΤΑ 

Από το 1449 το κάστρο έπεσε στα χέρια των Τούρκων και 

επισκευάστηκε με μερικές τεχνικές καινοτομίες, αναγκαίες λόγω των εξελίξεων 

των πολεμικών μέσων. Π.χ. αντί των ανοιγμάτων, που υπήρχαν πρωτύτερα 

για τους τοξότες και τα βέλη τους στις επάλξεις του εξωτερικού φρουρίου, 

δημιουργήθηκαν από τους Τούρκους οι δαντελωτές πολεμίστρες. Από το έτος 

1796 έως το 1820 το κάστρο ήταν στην εξουσία του Αλή Πασά, που έκανε και 

αυτός στερεωτικές εργασίες με βελτιώσεις από κάθε άποψη τεχνική βάσει των 

εξελίξεων στο κάστρο . 

ΠΆΡΓΑ 

Ως 1 Ο χλμ. Βορειοδυτικά από τον όρμο Αμμουδιά ( «Σπιάτζα» ), στην 

ακτή του Ιονίου, αντικριστά στα νησιά Παξούς και Αvτιπάξους, βρίσκεται η 

κωμόπολη Πάργα επάνω σε γραφικό λόφο, που υψώνεται στη μέση ενός 

ωραίου και uγ~ειvού τοπίου. Ένα μεγάλο κάστρο επιστέφει της τεράστιας 

μονολιθικrις βραχουριάς, πάνω στην οποία είναι η κωμόπολη χτισμένη . Και 

υπάρχει και τείχος, που περιέβαλλε άλλοrε ολόκληρη την Πάργα, από το 

οποίο όμως σήμερα διατηρείϊαι μόνο μικρό μέρος. ,ΔJ.λά και άλλο κάστρο 

βρίσκεται χτισμένο κοντά στην πολίχνη, σ' ένα νησί εμπρός της, το «Νησάκι 

της Παναγίας», στον όρμο, εμπρ6ς, έξω από το λιμάνι, καθώς και άλλες 

νεότερες οχυρώσεις. Αυτές βρίσκονται σε έναν πλάι στην Πάργα λόφο. Είναι 

κάστρο και πύργοι που τα <χτισαν οι Παργινοί το 1806 για vα αμύνονται κατά 

των επιθέσεων εναντίον τους του Αλή Πασά, που είχε βάλει σκοπό του 
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οπωσδήποτε να κυριεύσει την Πάργα. Το κύριο κάστρο, που βρίσκεται στην 

κορυφή του λόφου , το αποκαλούν «Ερημόκαστρο» οι ντόπιοι ... 

Ουσιαστικά ο λόφος αποτελεί χερσόνησο που βρέχεται από τη 

θάλασσα από τα τρία μέρη και σα να προστατεύει το μέρος .. Είναι παράξενα 

γραφική η όψη της Πάργας. Όποιος από το Ιόνιο αντικρίζει την πολίχνη θα 

μπορούσε να την παρομοιάσει με .. κουκουνάρα . Γιατί, καθώς το τείχος, που 

την τριγύριζε, την περιόριζε και ήταν στενότατος ο περικλεισμένος από αυτό 

χώρος , τα σπίτια χτίζονταν ψηλά και είχαν, εκτός από το ισόγειο, και 2-3 

πατώματα παραπάνω για ν' αποκτούν 01 κάτοικοι ευρυχωρία. 400 περίπου 

από αυτά ήταν χτισμένα μέσα στην περιοχή του κάστρου και άλλα τόσα 

χαμηλότερα, έξω απ' αυτό , αλλά πάντως μέσα στην περιοχή του τείχους της 

Πάργας . Έτσι ο λόφος, όπως ανέβαινε από κάτω πάνω, κατασκεπασμένος με 

σπίτια που εξείχαν και ήταν πιο ψηλά το ένα από το άλλο έμοϊαζε πάρα πολύ 

με τον καρπό ήμερης πεύκης . Το κάστρο στην κορφή προφύλασσε 

αποτελεσματικά την πόλη. Και την προφύλασσε όχι μόνο από τη σειρά , αλλά 

και από το μέρος της θάλασσας επίσης, από το νοτιοδυτικό ιδίως μέρος. Γιατί 

κάτω από το λόφο είναι το λιμάνι που χωρίζεται από το «χερσονησώδη» λόφο 

της Πάργας σε δύο όρμους. Ο ένας απ' αυτούς στο βορειοδυτικό μέρος, ο 

άλλος δυτικά του πρώτου. Ο τελευταίος όμως έχει και νησιά και υφάλους και 

είναι πιο δύσκολη η χρησιμοποίησή του . Η Πάργα, χάρη στα φρούριά της και 

το τtίχος που την περιτριγύριζε τότε, ήταν «δυσάλωτος» πόλη και ότι οι από 

την ξηρά έφοδοι ήταν καταδικασμένες να αποτυγχάνουν , όπως άλλωστε και οι 

από τη θάλασσα επιθέσεις, γιατί, όταν έπιανε τρικυμία, κάθε πλοίο που μετείχε 

στην πολιορκία κινδύνευε να τσακιστεί στα βράχια. Φυσικά οχυρό το μέρος, 

γινόταν οχυρότερο με τα κάστρα . Ούτε θα ωφελούσε τον εχθρό πολύμηνη 

πολιορκία . Από άποψη επάρκειας νερού η Πάργα ήταν εξασφαλισμένη . Εν 

πρώτοις δύο στέρνες στο φρούριο ήταν πάντα γεμάτες . Αλλά, το κυριότερο, 

υπάρχει και πηγή κατά το βορειοδυτικό μέρος του λόφου (και λεγόταν 

«Κρέμασμα» το μέρος) . Και κανείς πολιορκητής δεν τολμούσε ως εκεί να 

έρθει . Γιατί μπορούσε να χτυπηθεί από το κάστρο όχι μόνο με όπλο αλλά και 
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με πέτρες ακόμη από τις επάλξεις του φρουρίου. Με λίγα λόγια καμία ελπίδα 

επιτυχίας δεν υπήρχε για πολιορκία είτε από το μέρος της ξηράς, είτε από τη 

θάλασσα. 

Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε και την οχύρωση της Πρέβεζας η οποία 

αποτελεί ένα μείγμα Τούρκικης και Βενετικής οχυρωματικής τέχνης. 

647 μ. - όσο δηλαδιΊ φάρδος έχει ο πορθμός που σχηματίζεται κατά το 

άνοιγμα του Αμβρακικού κόλπου - βόρεια από το Άκτιο, στην Ήπειρο, τώρα 

~ίναι η πόλη Πρέβεζα. Βρίσκεται στην πιο επίκαιρη θέση και για τούτο είχε 

από τότε άφθονες περιπέτειες και πολυκύμαντη ιστορία με επιδρομείς, 

ανθρώπους από κάθε χώρα. 400 ολόκληρα · χρόνια κράτησε η διαμάχη 

Βενετών και Τούρκων για την κυριαρχία της Πρέβεζας, διαμάχη με 

αλλεπάλληλες φάσεις . Βενετοί και Τούρκοι θαρρείς δεν έκαναν άλλο από το να 

τειχίζουν την πόλη και να κατασκευάζουν διαρκώς και νέες οχυρώσεις για την 

ενίσχυση των παλαιότερων κάστρων. Ως τελευταία πρόβαλλε ογκώδες το 

φρούριο της Πρέβεζας, που περιέκλειε μέσα σ' αυτό ολόκληρη την πόλη και 

επίσης μεμονωμένα και ξεχωριστά φρούρια και προμαχώνες σε κάθε 

διεύθυνση γύρω από την πόλη. 

Πέντε ήταν τα φρούρια και οι προμαχώνες που, μαζί με το τείχος γύρω 

από ολόκληρη την Πρέβεζα, υποστήριζαν την πόλη. Ήταν ένα τεράστιο 

ορθογώνιο αυτό το τείχος , του οποίου οι μακρές πλευρές ήταν από βορρά 

προς νότο. Εμπρός απ' αυτό υπήρχε φαρδιά τάφρος έξω, προς το βορρά και 

το δυτικό μέρος. Και υπήρχαν πύργοι, εσοχές, εξοχές και γωνίες. Αρκετές 

πύλες ανοίγονταν σε δρόμους που οδηγούσαν έξω με γέφυρες, απ' όπου 

συνέχιζαν στράτες προς διάφορα σημεία της Ηπείρου. Φυλάκια διατηρούσε η 

κάθε πύλη. Η πρώτη βρισκόταν δυτικά της βορειοανατολικής γωνίας του 

περιβόλου, δηλ. Στο βόρειο μέρος του τείχους, στη θέση «Βρυσούλα» . 

Λεγόταν «Πόρτα της Βρυσούλας», και οδηγούσε στο ιχθυοτροφείο που ήταν 
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κοντά της . Άλλη πύλη λεγόταν «της Νικοπόλεως». Αυτή ήταν βορειοδυτικά 

κάπου 600 μ . δυτικά από την πρώτη πύλη, ανάμεσα σε δύο ημικυκλικούς 

πύργους . Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη πύλη, ακριβώς στη μέση, 

ορθωνόταν ένας τετράγωνος πύργος. Η τρίτη πύλη ονομαζόταν «Πύλη του 

Αγίου Ηλία» . Ήταν στη δυτική πλευρά του ~εριβόλου, απέχοντας 880 μ. από 

τη βορειοδυτική γωνία του. Αυτή η πύλη προστατευόταν από έναν τετράγωνο 

πύργο που ορθωνόταν σχεδόν πάνω από την πύλη. Από την πύλη αυτή 

περνούσε ο δρόμος που οδηγούσε προς τον κοντινό, τον ·Ηπειρωτικό, Μύτικα 

και τη Σπλάvτζα. 

Τη βορειοδυτική θέση του φρουρίου κοντά στη παραλία κατείχε το 

πυροβολείο «Βρυσούλας». Ήταν η ψηλότερη θέqη της πόλης και τα κανόνια 

του φρουρίου από εδώ εμπόδιζαν την είσοδο ή έξοδο, προς τον Αμβρακικό ή 

πέρα από αυτόν τον Κόλπο, οποιουδήποτε πλοίου . 

415 μ . νότια από αυτό, πλάι στην ανατολική παραλία της Πρέβεζας, 

μέσα σε ιδιαίτερο περίβολο, μήκους 285 μ. και πλάτους 180 μ. υπήρχε άλλο 

ιδιαίτερο κάστρο, το ονομαζόμενο από μεν τους Έλληνες και τους Βενετούς 

«Κάστρο του Αγ . Ανδρέα», από δε τους Τούρκους «lτς Καλέ». Αυτό το 

εσωτερικό φρούριο ήταν χωρισμένο από τον γενικό περίβολο προς το μέρος 

του βορά και της δύσης με βαθιά τάφρο. Αυτού υπήρχαν οι αποθήκες των 

φρουρίων και στις επάλξεις του ήταν στημένα πάρα πολλά κανόνια. Αλλά και 

στο νότιο μέρος, ακριβώς στη βορειοανατολική άκρη του περιβόλου της 

πόλης. Κι ήταν αυτού το περίφημο πυροβολείο «Παλιοσάραγα» (Εδώ μέσα 

ήταν και οι στρατώνες). Εξ άλλου στη νοτιοδυτική γωνία του περιβόλου άλλο 

κλειστό φρούριο ορθωνόταν . Αυτό ήταν γνωστό με το όνομα «Αγιο Γεώργιος» 

κάστρο. Είχε μήκος 200 μ. και πλάτος 75. Και διέθετε και δύο προμαχώνες 

στις άκρες της προς βορρά πλευράς του. Αυτού ήταν και αποθήκες του υλικού 

πολέμου . Όλα αυτά τα συγκροτήματα φρουρίων δεν φαίνονταν από τη δυτική 

παραλία, προς το Ιόνιο, της στενής ηπειρωτικής χερσονήσου και, φυσικά , με 
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τα εν χρήσει τότε τόσο ατελή πολεμικά μέσα , δε μπορούσαν να βληθούv από 

κανένα πολεμικό πλοfο . 

Αλλά και πέρα από τη νοτιοδυτική γωνία του πεpiβόλου, ως 1. 000 μ. 

δυτικά της, άλλο ένα κλειστό φρούριο είναι στημένο με το όνομα 

«Παντοκράτωρ» ή όπως πολλοf Ευρωπαίοι τ' ονομάζουν «Ενετικό Κάστρο». 

Αυτό είναι μικρότερο από τα άλλα, αλλά είναι κι αυτό σπουδαίο, γιατί έχει 

γύρω του άλλους τρεις προμαχLί}νες και μπορούσε να βάλει όλα τα πλοία που 

τολμούσαν να προσεγγίζουν στα ρηχά νερά της της ε~σόδου (από το Ιόνιο) 

του Κόλπου. 
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